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Biržų pilis, kunigaikštija ir su ja surišti
įvykiai.

Biržai, tas svarbus evangelikų reformatų centras Lietu-
voj, prie Apasčios upės, ne visada taip atrodė, kaip kad
dabar. Buvo laikai, kada toj vietoj augo ir žaliavo didžiausios
girios, pilnos įvairių žvėrių ir paukščių. Kuriuo laiku ten pra-
dėjo žmonės gyventi, nėra žinių. Tik tam tikslui jie turėjo
iškirsti gražų beržyną, ir nuo to vieta gavo Biržų vardą. Pir-
moji sodyba buvo ten, kur dabar yra dvaras.

i Biržų vardas pirmą kartą raštuose pasirodė 1415 m., kada
Vladislovas Jogaila, lankydamas Lietuvą, aplankė ir Biržus. Tuo
laiku ten jau buvo medinė pilaitė. Joje slėpdavosi aplinkiniai
gyventojai nuo kryžiuočių užpuolimų. Toji pilaitė turėjo gan
ilgą laiką išstovėti netaisoma ir nežiūrima, nes savininkai ten

 negyvendavo.
Pirmasis Biržų savininkas buvo Gregorius Fiedkorius, Kazi--

miero Jogailaičio sekretorius. Jis vedė Oną, Mykolo Radvilos, 2
pirmo turėjusio tą vardą, dukterį. Būdamas bevaikis, Fiedkorius
užrašė turtus žmonai. O toji mirdama viską paliko dviem sa-
vo sūnėnam: Albertui — Vilniaus vyskupui ir Jurgiui — het-
manui. Tuo būdu Biržai perėjo į Radvilų rankas ir buvo jų
iki 1811 m., kada grafas Juozas Tiškevičius Biržus nupirko už
skolas.

1547 m. Biržai pasidarė kunigaikštija. Bet nei kun. Jurgis,
nei jo sūnus kun. Mykolas Rudasis Biržuose negyveno. Tik
Mykolo sūnus kun. Krištupas I perkėlė savo rezidenciją į Biržus,
pastatė 1603 m. mūrinę pilį ir davė pamatus miestui, iš anksto
suteikdamas jam daug privilegijų; pily pasistatė rūmus ir nuo-
lat ten gyveno, tat parodo laiškai, rašyti žento Leono Sapiegos
ir siųsti į Biržus. Iš Biržų kun. Krištupas skubėjo 1599 m. į

“kovą ties Kokenhuzenu. Ir iš viso, Biržai tuo laiku buvo ka- |
riuomenės susirinkimo vieta, nes buvo pasieny. „

1603 m. Zudermanijos kun. Karolis puolė savo sūnėną
karalių Zigmantą III. Jonas Karolis Chodkevičius, atkeliavęs į
Biržus, surinko kariuomenę ir ėjo padėti Lenkijai. Po kelių
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metų kunigaikštis vėl ėmė grasinti Lenkijai. Chodkevičius antrą |
kartą atvyko į Biržus, vadovaudamas karaliaus kariuomenei. i

Ne kokie laikai Biržams atėjo, kai 1625 m. Švedų kar. Gus-
tavas Adolias peržengė Lietuvos sienas. Po to, kai jam pasi-
davė Kokenhuzenas, Selburgas, Dinaburgas, Gustavas atėjo į
Biržus. Pilies viršininkas atsisakė pasiduoti. (Gustavas neturėjo
su savim tiek kariuomenės, kad galėtų jėga įsiveržti ir atsitraukė
į Nemunėlio — Radviliškį. Ten susijungė su likusia kariuome-
nės dalimi ir vėl puolė Biržus. Šį kartą pavyko. Paėmė 60

 

Na

Pirmas Biržų savininkas Kunigaikštis Jurgis
Radvila.

Paraną, iždą, kariuomenės maisto atsargą ir viską išgabeno į

yg4. i.
Tų laikų pilies valdytojas kun. Krištupas II rašė laišką sei-

meliui, prašydamas lėšų piliai atstatyti. 1626 m. seimelis nutarė
Radvilą už nuopelnus apdovanoti, t. y. padėti pilį atstatyti.

1655 m. Karolis Gustavas, susijungęs su Brandenburgijos
kuriiurstu, ėjo į Lietuvą. Jie slaptai susitarė su kun. Jonušu
ir Boguslavu, ir tie laisva valia atidarė priešams Biržų pilies
vartus. Priešai paliko ten savo įgulą; bet hetmanas Gosievskis
atėmė pilį. Kun. Jonušas mirė kartu su švedų belaisviais,o kun.
Boguslavas pasislėpė priešų stovykloj. Vėliau kun. Boguslavas
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susitaikė su karalium ir gavo daug malonių. Tuo laiku jis
ėmė taisyti rūmus ir pilį, pritaikindamas juos savo didybei.

Rūmai buvo nežinomo ir keisto tuo laiku stiliaus. Langai
buvo aptaisyti švinu. Laiptai — akmeniniai. Išorinėse duryse
buvo piešiniai. Priemenės durys buvo poliruoto akmens ir glen-
suoto gipso. Kunigaikščio raštuose rastas įsakymas pilies mū-
rininkui iškalti virš priemenės durų įdubimą — nišą statulai.
Rūmų sienos viduj buvo klotos kokliais, pagražintais herbu.
Herbo pavyzdį atsiuntė kun. Boguslovas. Apatinės galerijos ir

  

 

Biržų pilies užėmimo planas 1704 m. rugpiūčio m. 16 d. generolo-niajoro
von Levenhaupto. Nuotrauka Biržų muziejuje, originalas Rygos muziejaus

nuosavybė.

rūsiai buvo išgrįsti paprastais akmenimis. Viduriniuose kam-
bariuose turėjo būti iždinė. Valgomasis kambarys norėta meniš-
kai papuošti. Jame buvo padaryta šoniniai įdubimai biustams.
Lubų projektą darė architekt. Spinovskis. Braižiny atvaizduotas
susitikimas kun. Krištupo Radvilos ir Karaliaus Gustavo. Rūmai
viduje turėjo suktus laiptus. Stogas plokščias, 0 kaminai dengti
(su koptūrais). Ant paviljonų stogų buvo rutuliai, ant kurių
stovėjo mediniai paauksuoti ereliai. Paviljonų kopulai — žali,
stogai — raudoni. Rūmų stogo gontai ąžuoliniai, fugavoti.

Be to, kun. Boguslavas sutaisė priešo apardytas tvirtovės
sienas. Viršuj vartų pastatė aštuoniakampį bokštą, kuriame įtaisė
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laikrodį. Vartuose įmūrijo „toblyčią“' su paauksuotu parašu, O
„virš „toblyčios“ stovėjo akmeninė kun. Krištupo I-jo statula.

O štai ką pasakoja pilies komendantas Karlick'as. Tas
pareigas jis pradėjo eiti 1659 m. ir baigė 1682 m.

„Prieš porą metų čia nebuvo nei dvaro, nei folvarko, nei
miesto. Apylinkės buvo beveik neapgyventos.

Tvirtovė prisilaikydavo didžiausio atsargumo, kai reikėdavo
išleisti ar įleisti darbininkus ir šiaip žmones.

Tvirtovės sienų taisymas buvo ' atliekamas labai rūpestingai.
Pylimo keturiuose kampuose išmūrijo parako sandėlius.  Meis-
trus kvietėsi iš Vokietijos. Patrankas dirbo Slucke, kulkas
ir granatas gabendavo iš Kurliandijos, o ietis ir durtuvus kalė
vietoj“. ,

1665 m. į Biržus turėjo atvažiuoti kun. Boguslavas. Tada
komendantas liepė iš Rygos atgabenti 175 butelius ispaniško
vyno, O vietoj liepė padaryti keletą statinaičių midaus ir alaus. |
Kun. Boguslavas neatvyko, bet tais pat metais pilis sulaukė kitų
svečių. Apie tai komendantas raportavo kun. Boguslavui:

„Vakar į pilį atvyko Kurliandijos kunigaikštienėir kunigaikš-
tytė Ona Radvilaitė, kun. Jonušo duktė, 0 Jūsų Aukštybės suža-
dėtinė. Apie savo atvykimą jos pranešė tik užvakar, todėl mes
nesuskubom tinkamai prisirengti. Nežiūrint to, jos buvo gerai
priimtos. Vyno turėjom ir midaus taip pat užteko. Ponios
labai norėjo vėžių, tad mes išsiuntėm žmones jų gaudyti. Siun-
tėm pasiuntinius pas Papilio storastą, bet ir ten nieko negavom.
Tada siuntėm žmones į kitus dvarus ir iolvarkus. Kol iš ten
atgabeno vištas, žąsis ir-kitką, kunigaikštienės virėjos neturėjo
darbo. Po pietų ponios apžiūrėjo rūmus ir tvirtovę. Kurlian-
dijos kunigaikštienei labai patiko tvirtovė, kuri esanti panaši į
Oranijos kunigaikščio tvirtovę. Po to jos išvažiavo“.

1667 m. viešedamas Biržuose, kun. Buguslavas aplankė |
Mintaujoj Kurliandijos kunigaikštį. (Grįždamas iš ten taip sun-
kiai susirgo, kad vos pasiekė Biržus. (Gyveno ten, kol pasveiko.

Apie 1668 m. komendantas taip rašo savo atsiminimuose:

„Šiais metais išleidom 500 zl., pirkdami vėliavas, trimitus,
dūdas ir būbnus. S

Prie bendro Biržų gynimo turėjo prisidėti 5 kun. dvarininkai,
11 Kun. nuomininkųir 6 totoriai. Dvarininkų po lenkų ženklu bu-
vo 28, o vokiečių — 12. Naujokų iš Biržų, Svedasų, Vyžuonių
ir Dubingių — 135, iš jų 73 raiteliai“.

1654 m. nustatytas pilies įgulai ir tarnautojams atlyginimas:

Tvirtovės komendantui majorui Karlick'ui 500 21.
Raitelių kapitonui Bolt . i ; i : 200 „
Raitelių poručnikui aa ; ; “ 200 „
Burgraiui Zakrzeiskiui „| Ė Ž . 60 „
Raitelių ieldfebeliui 2 . š į 2 96 „
Sodininkame: „125 La 2074



aA S
Staliui | 4 Š s 4 ; į ž 80 „
Plakwerker'iui š š ; ) š ; 256 „
Sodininko padėjėjui o „i i 3 100;7
Būbnininkūi „| 4 » Ž ' 4 09 „
Ceikwart'ui | 4 š 5 2 “ o 360 „
Virėjui | ; a i , ; 20

Už ordinariją tarnavo 75 žm. gurguolės kareivių, 4 artileri-
stų mokiniai ir 101 naujokas.

20 raitelių „per mėnesį gaudavo po 10 zl. ir 24 dragūnai
po 6 zi.

1666 m. kun. Boguslavas atlyginimą pakeitė.

Karlick'ui majorui ir komendantui |. |||. 100 2l.
Veliavininkui a 4 “ 30 „
Vachmistrui, kuris eina captain de annes Ž

pareigas . 3 4 o . 4 3 ZŪLS
2 pėstininkų seržantai po. 2 3 2 18,
2 kapralai po L š 2 i 2 14,
2 būbnininkai po . i , : 2 - dis
Budeliui . , Ė A ž 2 ] 24

Pėstininkų buvo 2 rotos. Kiekvienam kareiviui per mėnesį
buvo mokama po 2 Zl. Viso |. , į i 120 2l.

Dragūnų kapralui . 2 ; 4 ; 2 152
Kiekvienas dragūnas po 2 zl. 15 gr. Viso . Ais
Ceikwartui 10 pūrų javų ir o S 282

Artileristui Ia S AS ; 2 2-5

Prie naujokų buvo du seržantai ir antras
captain de armes. Kiekvienas gaudavo po S

Maisto tiekėjui Ža i Ž i a
Kirpėjui . S i NA

Bet netrukus komendantas rašo kunigaikščiui tokį prane-
šimą: J

„Kad pas mus ižde beveik niekada nėra pinigų, tad esu.
priverstas algas visiems mažinti. . ž

Vėliauninkas vietoj 30 zl. gauna tik 21 zl. Dragūnų kapralas
vietoj 15 Zl. — 9 Zl, pėstininkų kapralai vietoj 7 zl. — 6 zl.
Jeigu pinigų kartais lieka, jiems būna pridedama.

Pėstininkų kaskart vis mažėja. Miestas vietoj 24 maitina tik
11. Ir šiems ir naujokams mokama ne pagal nutarimą. Dragū-
nams duodu tik po 2 zl., 0 15 gr. užmokėsiu vėliau, kai kasoj
atsiras pinigų“. ' -

Toliau rašo: „Kareiviai labai nepatenkinti ir prašo pilno
atlyginimo bei drabužių. Jie sakosi esą labai nuskriausti, nes
kitur (pav. pas Gerdzki) ir pėstininkai ir raiteliai gauną atlygi-
nimą keturis kartus didesnį ir net raudonuoju auksu. Jei kun.
jiems algos nepadidins, tai jie išeisią. : .

9



 

Senųjų kareivių, kurie gyvena iš kun. dvaro turtų (išskyrus
tuos, kuriuos atvedė vėliavininkas Aulak) liko 46 vyrai su po-

ručniko tarnu ir staliaus padėjėju. Iš tų 46 — 11 maitina

miestas, o kiti gauna iš iždo po 20 gr. ir 4 gorčius javų.

Dragūnams reikia būtinai atlyginti, nes jie labai apiplyšę ir

neturi batų.
Pėstininkų — 30, bet ir tie patys niekam netikę. Jie pra-

gyvena iš savo tėvų. sio

Iš Vyžuonų turėjo būti 24 naujokai, bet vienas pabėgo“.

Bendrai, visais laikais kun. ižde buvo jaučiamas trūkumas.

Dar prie kun. Janušo randamz pranešimų, kad neapmokama įgula

pareiškė imsianti iš žmonių viską, kas jai reikalinga.

Matyt, kun. Boguslavas nepakentė unijos su Lenkija ir manė

atsiskirti, nes komendantas rašo tokį dalyką:
„Jūsų aukštybė geriau žino, kas dedasi tėvynėj ir kaip reiks

pasielgti. Bet jeigu reiks atsiskirt, tai tvirtovė neišlaikys užpuo-

limo. Įgula yra per maža ir per silpna. Pav., pas mirusi kun.

Jonušą, prieš pasidavimą švedams, buvo 800 rinktinių kareivių,

keletas karininkų ir keliolika artileristų. Švedai, užėmę pilį, turėjo

1000 pėstininkų, keliasdesimt artileristų ir vyresnį leitenantą su

keliomis vėliavomis raitelių. (Vėliava raitelių — pulkas raitelių).

Nors kai jie pasitraukė, Kareivių buvo tik 400. Visi kiti išmirė“.

Biržų pily buvo 85 patrankos ir 6595 šoviniai. Kai, kurias

špižines kun. Boguslavas liepė atsiųsti į Lenkiją perlieti. Komen-

dantas išsiuntė 7 ir pridėjo tokį paaiškinimą:
1. Šešiasvarė patranka „Kiščinska“. Ž

2. Vienasvarė patranka su Kiščyno herbu — parage su trim

kryžiais — be parašo. Ta patranka gera ir jos perlieti nereikia.

3. Vienasvarė patranka su vokišku parašu, be jokio herbo.

Toji patranka visai gera. :
4. Vienasvarė patranka su titulu kun. Onos Radvilaitės. Lieta

1561 m. Taip pat gera.
5. Vienasvarė patranka su švedišku herbu — pėdu— be

jokio parašo. Ji buvo iškasta Biržų miške 1663 m. ir pažadėta

Lietuvos kancleriui. :
6. Pusės svaro patranka su herbu — vienaragis ir driežas

— Su vokišku parašu. Tai nebloga patranka ir jos pertaisyti
neverta. ę

1. Pusės svaro patranka su vokišku parašu, be herbo. Lieta

1567 m. Toji patranka turi daug trūkumų, todėl ji galima

perlieti.
12 svarų patranka su herbu kun. Krištupo Radvilos, lieta

1636 m. Šovinys iškritęs arti jos taip ją sutraukė, kad ji varto-
ti nebetinka“. .

Tame pat raporte komendantas slaptai praneša: :

„Pilies šaltkalviui liepiau nutrinti nuo mortizų Gosievskio

herbą. Taip pat ir nuo patrankų, nes „mažasis susirinkimas“ iš

Rygos nori jas atimti. Pilies šaltkalvis apie raides ir herbus
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nieko nenusimano ir apie tat niekam nepasakys. O vėliau liepsiu
nulieti ant jų Jūsų Didenybės herbus ir monogramas, kaip kad
yra ant indų“.

Biržų pilis, kaip ir kiekviena kita, turėjo sargybinius. Var-
tuose stovėjo du. Jie visada turėjo atidarinėti vartus ką nors
įleisdami ar išleisdami. Trečias sargybinis stovėjo viršuj vartų
bokštely, kad matytų, kas nori į pilį įvažiuoti, kas dedasi mieste.
Ketvirtas — prie parako sandėlių, penktas — pas komendantą
prie vėliavų. Taip pat po 1 sargybinį stovėjo ant abiejų. pylimų.

Taikos metu sargybinis, ypatingai iš naujokų, nesulaukda-
mas permainos, nueidavo į miestą užkąsti. Kartą komendantas
vieno nerado ir smarkiai jį subarė, priminęs kuo tat kvepia.

Kareiviams bausmės būdavo gan sunkios. Už išdykavimus
mieste juos iš eilės ;lakdavo turgavietėje rykštėmis.

Bet kartais teismo sprendimai būdavo nevisai teisingi. Pav.,
vieną kartą susiginčijo du girti kareiviai. Vienas parodė liežuvį,
o antras ėmė jį ir nukando. Teismas nutarė, pavyzdžio dėliai
abu pervaryti per „šerengą“.

Mirdamas kun. Boguslovas paliko visai mažą dukterį Liud-
viką-Karoliną, kuriai paskyrė globėjus. Biržai, tų globėjų ir ad-
ministračijos valdomi, gerai laikėsi.

Tuo laiku prasidėjo karas tarp švedų karaliaus Karolio XII
ir rusų caro Petro Didžiojo. Karolis XII triumfavo, o Petras D.
ieškojo pagalbos pas lenkų karalių Augustą II. Pastarasis, turė-
damas vilties užimti Liilandiją, lengvai sutiko carui padėti.

Dviejų monarchų pasimatymas buvo reikalingas. Biržai buvo
vieta, skirta pasimatymui. O tam pasimatymui įamžinti Augustas
II liepė nulieti medalius su abiejų monarchų atvaizdais.

Edv. Račinskis, išleidęs lenkų medalių rinkinį, dėjo paaiški-
nimus. Ten randame Augusto Il ir Petro Didžiojo susitikimo
aprašymą. t i

„Augustas II išsiuntė į Dinemburgą Fictuną, kuris turėjo su-
tikti atvažiuojantį carą. Petras D. atvažiavo 1701 m. vasario 26
d. 9 val ryto. Augustas nesuspėjo išvažiuot Petro D. pasitikti,
ir sutiko jį ant laiptų. Tą dieną ir buvo sutartis prieš Karolį XII.

Pily gyveno Petras D., Augustas II, Kurliandijos kunigaikš-
tis, Golovinas, Golovkinas, Naryškinas, du Dolgorukiai, Djakas-
senas caro mokytojas, anglų generolas Rysza ir prancūzų pa-
siuntinys.

Užuolaidos caro lovai buvo iš balto aksomo.
Kitą dieną po pietų abu valdytojai šaudė į taikinį iš patran-

kos. Caras šaudavo per toli, o Augustas vis pataikydavo.
Greta politiškų reikalų valdytojai nepamiršdavo gražiosios

lyties, stalo ir pilnų taurių. Viskas vis labiau artindavo abu mo-
narchus vieną prie kito. Abu patogios išvaizdos, nepaprastos
jėgos, mėgstą karišką užsiėmimą, skyrėsi tik tuo, kad Petras D.
neturėjo dvare tokių patogumų, kaip kad Augustas. Petras D.
pamėgo Augusto dvarą ir gyvenimo būdą, girdė didžiūnus, šo-
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ko, rengėsi lenkiškais drabužiais, lankė puotas ir aštiaukė daug
žmonių į savo pusę“.

Dabar pažiūrėkime, ką sako apie tai  Galikov savo veikale
„Diejanja Petro Vielikago, Mudrago Preobrazovatelia Rosiia“.
„Maskva 1837. i ,

„Niekam nieko nesakydamas 1701 m. sausio 81 d. caras
su mažu būriu išvažiavo iš Preobrazensko į Lenkiją. Vasario
mėn. jis buvo Biržuose, kur jo laukė karalius Augustas II. Ten
jie abu patvirtino seniau darytą sutarti. Petras D. prižadėjo duoti
Augustui 200.000 rublių ir nuo 15-20.000 kariuomenės su rei-
kalingu apginklavimu.

Iš Biržų monarchai išvažiavo į Mintaują ir Dinamindą, už-
imtus Augusto II karo pradžioj. Iš ten grįžo vėl į Biržus.

Valteris, Karolio XII istorikas, sako, kad karalius žinojęs
apie monarchų susitikimą. Norėdamas sužinoti, ką jie ten nuta-
rė, Karolis nusiuntę šnipą, sieną savo karininką, kilusį iš
Škotijos.

Caras grįžo į Maskvą 8 kovo ir tą patį mėnesį išsiuntė su-
tartus pinigus, ginklus ir 19 pulkų pėstininkų, feldmaršalo sakso
Steinau vadovaujamų.

Po monarchų išvykimo, švedai. matyt, užėmė Biržus, nes
„Starožytna Polska“ sako, kad tuo laiku Karolius XII buvo Bir-
žuose. Nordbergas, Karolio XII istorikas, sako, kad liepos mėn.
1701 m. švedai atsiuntė patrankų dalį į Biržus ir jų vadas .24 d.
liepos atėmė iš pilies komendanto viską, kas tik buvo Augusto
II palikta.

Tuo pat laiku švedai paskelbė prieš Augustą II ir Petrą Di-
diji brošiūrą, neva rastą Biržuose.

„Wacker
Der Polnischen Freyhejt

von dem:
Sarmatischen Adler

wieder die
Oppresores derselbingen

alsz
„Den Eyd und Fried brūchigen

Moseowiter
und -

Untreue Sachsen
genommen

Aus dem Staats
Cabinetin Birsen

und denen
Fryhejt liebenden Pohlen
vers-wejse iūrgestellet

Aus dem Polnischen ins Deutsch ubersetzt

 

Gedrukt 1701.
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„Toji brošiūra yra viešoj bibliotekoj Rygoj ir parašyta eilė-
mis. Nėra žinių, ar skaitytojai tikėjo tų žinių tikrtumu, kurias
ten rado, ir kokį gavo įspūdį. |

1702 m. Švedų įgula pily buvo padidinta. 1703 m. Ogins-
kis su pagelba rusų kariuomenės, atėmė iš švedų Biržų pilį.

Tuo tarpu kilo karas Suomijoj ir Latvijos pasieny.
Biržų kunigaikštija ir miestas labai nukentėjo. Žemės mažai

teduodavo pelno ir tų pačių didesnė dalis buvo užstatytos dar
prie kun. Jonušo. Vien tik kontribucija ir išlaikymas kariuo-
menės, tiek savo, tiek svetimos, nuo 1701— 1718 m. sudarė
(pagal sąskaitas archyve paslėptas) 2.738.821 zl. :

1703 m. Švedų kar. vadas Levenhaupt norėjo susijuugti su
hetmanu Sapiega ir kartu pulti Višniovieckį. Užtikrinęs sau nepavo-
jingą grįžimą į Kurliandiją,  Levenhaupt išsiuntė pulkininką
Stakelbergą prie drujos, kur stovėjo Oginskis, ir sudavė pasta-
rajam netikėtą smūgį. ; i

Kiek vėliau Višniovieckis sužinojo iš švedų belaisvių, kad
švedai eina į Biržus ir kad toji tvirtovė tikrai atidaryšianti vartus.
Ir tikrai, Levenhaupt suko savo kariuomenę į Biržus. Bet gavęs
laišką iš kanauninko Bielozoro iš Maskvos, sužinojo, kad 6.000
rusų eina į pagalbą Višniovieckiui ir grįžo į Mintaują.

Višniovieckis pats eidamas į Selburgą, Biržų įgulą pakeitė. Se-
nuosius kareivius pasiėmė su savim, o ten paliko 800 naujų. Taip
paliko daug parako, patrankų šovinių, brangų įudomąjį turtą,
sidabrą ir 24.000 talerių grynais pinigais. Tuo tarpu pily paškli-
do žinia, kad Levenhaupt su Sapiega traukia tiesiog į miestą.
Įgulos viršininkas, bijodamas prarasti jo apsaugai paliktą turtą,

"išsiuntė viską į stovyklą prie Selburgo, manydamas, kad Višnio-
vieckis geriau savo turtą apsaugos. Jau vežimai pravažiavo
Nem. — Radviliškį, kai juos paginė Sapiegos kareiviai ir viską
atėmė. AB

Užėmęs Selburgą, Levenhaupt liepė. jį išsprogdinti. Tą
pat jis nutarė padaryti su Biržais.

1704 m. rugpiūčio 28 d. švedai apgulė pilį. Bet štai atėjo
žinia, kad rusai paėmė Narvą Levenhaupt ėmė bijoti, kad
rusai įo neužpultų. O čia rudėns drėgmė ir šalčiai ėmė kan-
kinti kareivius, todėl Levenhaupt labai nudžiugo, sužinojęs iš
vieno belaisvio, kad pilis žadanti pasiduoti.

Levenhaupt pradėjo rengtis pulti, žinoma, tyčia, kad pagąs-
dintų pilies gynėjus ir tuo pat laiku nusiuntė pasiuntinį pilies
viršininkui. Laiške išdėsto tuščias pastangas atsispirti prieš
švedus. Viršininkas sutiko pasiduoti, jei tik įgulai bus leista
išeit ginkluotai. Be to, Levenhaupt turėjo prižadėti, kad visus,
Biržuose rastus, turtus ir žemes atiduos teisėtai įpėdinei Liudvi- |
nBA Karolinos dukteriai Elzbietai —  Augustai. Levenhaupt

sutiko.
Įgula išėjo su išvyniotomis vėliavomis, su ginklu rankosė,

su visa kuo, kas jai priklausė. Didesnė jos dalis tuojau-perėjo
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į Sapiegos kariuomenę. Dėlto apie ž00 švedų ir Sapiegos ka-
reivių buvo atleista. Švedų vadas nusiuntė į Rygą per 60 patrankų,
apkasus panaikino, miestą gi pats komendantas anksčiau sude-
gino. Kai atėjo rusai, tai rado tik griuvėsius. ir degėsius.

Tai buvo paskutinė Biržų pilies ir tvirtovės valanda. Nuo
to laiko toji buvusi apsaugos vieta nebėdalyvavo karuose. Šian-
dien matome tik pėdsakus jos buvusios didybės.

Kaip 1705 m. Petras Didysis buvo Vilniuj, gavo žinia, apie
kovą Leuenhaupt'o ir Šeremetjevo prie Gemauerthofo. Su. 60.000

 

Biržų pilies griuvėsiai.

kareivių Petras D. skubėjo Biržų link į Kurliandiją. 1 rugp., t.
v. savo išvažiavimo dieną, jis išsiuntė įsakymą feldmaršalui
Šeremetjevui, kad šaudymo nebekartotų. Be to, įsakė kuo grei-
čiausiai atkirsti Levenhauptą nuo Biržų.

6 rugp. Petras Didysis atvyko į Biržus. Pily turėjo dar būti
šiokie tokie kambariai, nes caras čia apsigyveno ir iš čia rašė
įsakymus generolui Reno.

Biržuose caras išbuvo 4 dienas ir 10 rugp. susijungė su
generolo Reno vadovaujamais raitelių pulkais. Ten gavo žinią,

kad po nelaimingos kovos Levenhaupt užsidarė Rygoj. Caras
vyko prie Rygos, kur, nežiūrėdamas pavojaus, per 3 val. apžiū-
rėjo priešus.

Nuo to laiko jokios įgulos Biržuose nebebuvo. Tik raštuose
randamos žinios, kad 1709—10 m. Biržuose stovėjo septinto
Astrachanės pulko dalis su majoru Faminca.
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1794 m. Biržai ir Nem. — Radviliškis buvo liudininkai ginčų,
kuriuos lydėjo kovos. Biržuose stovėjo generolas Prozor, o.
priešai ėjo nuo Saločių. Taip kad kovos vyko Biržų kunigaikš-
tijoj. Tų laikų pranešimuose skaitome, kad generolas Prozor
turėjo apleisti Biržus, nusileisdamas galingesnei kun. Galijcino.
jėgai. Generolas parašė laišką kunigaikščiui, prašydamas apsau-
goti miestą nuo plėšimo ir naikinimo. Po kai kurio laiko grį-
žęs į Biržus, gen. Prozor rado viską tvarkoj.

Iš laiško kun. Mykolo, paskutinio Vilniaus vaivados, rašy-
to 1804 m., sužinome, kad kun. turtai yra įkeisti grafui Juozui
Tiškevičiui, Vielaticko storastai, už nemažą sumą.

Todėl kai kun. Domininkas 1811 m. norėjo parduoti dalį
savo dvarų, kurių tarpe buvo ir Biržų kunigaikštija, Vielaticko
storasta, turėdamas atitinkamą sumą, nupirko ją.

1812 m. Napoleonas, einamas į Rygą, aplankydavo ir Biržus,
Čia gr. Mykolo Tiškevičiaus lėšomis buvo surinktas pulkas. To
pulko šefas buvo Napoleonas.

1815 m. lapkričio mėn. 27 d. per Biržus važiavo caras
Aleksandras.

Antrą kartą caras Alenksandras Biržus aplankė 1822 m.
Apžiūrėjo pilies griuvėsius, geležines patrankas ir įsakė, kad tie .
senovės paminklai būtų gerai saugojami.

1831 metus Biržai gerai pamena. Aplinkui dar daug buvo
miškų, kuriuose slapstėsi sukilėliai, ,

Kunigaikštis Radvila.
1401 m. pasirašantLietuvos-Lenkijos uniją, tarp pasirašiu-

siųjų rastas Vaišundas (Wojszund) ir jo sūnus Radvila. Tas Ra-
dvila 1386 m. priėmė Krokuvoj krikštą ir gavo Mykolo vardą.
Tuo būdu jo ankstyvesnis vardas pasidarė pavardė.
7 Pirmas turėjęs Radvilų vardą, Mykolas, Vilniaus vaivada, tu-

rėjo sūnų, taip pat tapusį 1480 m. D. L. K. kancleriu, ir dukte-
rį Oną. Oną vedė Griegorius Fiedkorius, Biržų savininkas, Po jų
a mirties Biržai pasidarė Onos brolio Mykolo sūnų nuo-
savybė. : ,

„Nuo tų „sūnų,Jurgio D. L. K. hetmano ir Jono, Radvilų
giminė pradėjo skilti į dvi linijas: Biržų ir Nesvyžio. Abu turėjo
po vieną sūnų Mykolo vardais. Vienas buvo vadinamas Juoduo-
ju, antras Ruduoju. Per švogerio kar. Zigmanto Augusto įtaka
(Z. A. vedė Mykolo Rudojo seserį Barborą Radvilaitę) abu gavo
kunigaikščiotitulus. Tada jie pradėjo taip vadintis: MykolasTuodasis — kun. Oiicos ir Nesvyžio, Mykolas Rudasis — kun.
Biržų ir Dubingių. Pastarasis buvo D, L. K. hetmonas ir Vil
niaus vaivada. ,
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Kun. Mykolas Rudasis turėjo du sūnu, kurių vienas,
kun. Krištupas I, buvo D. L. K. hetmonas ir Vilniaus vaivada.
Tai jis ėmė taisyti Biržų pilį ir davė pamatus Biržų miestui, su-
teikdamas įvairių privilegijų. Stojęs į kovą ties Kokenhuzenu
1599 m; už pasižymėjimą gavo „Kokenhuzeno storastos“ titulą.

Mirdamas paliko sūnų Jonušą, buvusį Vilniaus kaštelionu,
iš vienos žmonos, ir sūnų  Krištupą II buvusį D. L. K. lauko
hetmanu, iš antros žmonos.

Jonušas turėjo sūnų Boguslavą, tapusį D. L. K. stalmeiste-

riu, o Krištupas II paliko sūnų Jonušą II, D. L. K. hetmoną ir
Vilniaus vaivadą. i

Kad atskirtų savo giminę nuo katalikiškosios Lenkijos ir
sulaikytų Lietuvą nuo visiško susiliejimo su Lenkija, abu priėmė |
reformatų tikybą. Bet po mirties Mykolo Juodojo, jo įpėdiniai

"grįžoį katalikų tikėjimą. Nuo to laiko abi linijos ėmė vis 1a-

biau skirtis, nes nesvyžiškiai sulenkėjo ir pasidarė ištikimi Len-

kijai, o biržiškiai priešingai visą laiką darbavosi Lietuvos naudai.

Ju tarpe du Krištupai, du Jonušai ir Boguslavas savo tvirtu

charakteriu ir didžiais darbais aukščiausiai iškėlė Radvilų vardą

Didžiojoj Lietuvos Kunigaikštijoj. Su Lenkija jie nevisada dirbo
ranka į ranką.. Taikos metu jie užimdavo Lenkijoj įvairias vie-

tas, stengdamiesi padėti Lietuvai. Karo metu neretai pereidavo

į priešo pusę, tuo griaudami pama'us „Rzeczypospolitej.“ Iki

pat galo Biržų Radvilų linija paliko ištikima savo nusistatyymams,

nekentė un jos ir laukė progos visai atsiskirti nuo Lenkijos.

Todėl visai nestebėtina, kad 1655 m. kun. Jonušas ir Bo-

guslavas susijungė su švedais. Tik jiems tat nepavyko. Kun. Jo-

nušas buvo sugautas ir mirė kalėjime kartu su švedaisbelais-

viais. Kun. Boguslavas ilgai slapstėsi švedų stovykloje. Tas įvy-

kis padarė didelį sumišimą Lenkijoj ir Lietuvoj.

Pagaliau kun. Boguslavas susitaikė su Jonu Kazimieru ir

paėmė globoti mirusio Jonušo dukterį Oną-Mariją. Vėliau jis

nutarė ją vesti, kad visi Radvilų turtai susilietų į vieną vietą Ir

būtų tvirtas pamatas Lietuvos ir Rusijos ev. reformatams.

1659 m. kun. Boguslavas mirė, palikdamas |opšy vieninte- |

lę dukterį Liudviką-Karoliną, Biržų kunigaikštijos įpėdinę.

Lenkų karalius pasidarė tikrasis jos globėjas. Bet tėvo no-

ru ji augo pas kitą globėją — Brandenburgijos kurtiurstą. Tur- .

tų globėju kun. Boguslavas paskyrė ištikimiausį savo tarną Sta-
nislovą Nezabitovskį. Jis buvo trečiuoju kunigaikštytės globėju.

“ Liudvika-Karolina dar tebebuvo vaikas, kai jos turtaiatkrei-
pė daugelio didžiūnų, turinčių sūnus, akis. Apie jos gražumą
buvo kalbama visose kunigaikštijose. i Ža

Karalius Jonas III Sobieskis“ nutarė apvesdinti ją Su savo
sūnumi Jokūbu. Tuo projektu jis labai tikėjo, nes manė, kad
kunigaikštytė be jo sutikimo už kito netekės. >
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+ Viršuj Kunigaikščio Jon:šo Radvilos autografas, apačioj jo antspaudas.



To dalyko eigą žinome iš VI. Zavadskio veikalo „Jakob i
Konstanty Sobiescy“, spausdinto Lvove 1862 m. Apie tuos atsi-
tikimus rašo taip:

„Karalaitis Jokūbas dar teturėjo 15 metų, kai jį sumanė ap-
vesdinti. Tuo laiku Lenkijoj mokėsi našlaitė Liudvika-Karolina,
duktė kun. Boguslavo Radvilos — Biržų ir Dubingių valdytojo.

 
Kun. Jonušo Radvilos Slucko darbo apsiaustas ir juosta ant manekeno;
fone matyti jo kilimas. Tie daiktai užsiliko iki šių dienų Biržuose.

Iš motinos pusės ji buvo susigiminiavusi su Elektoro Branden-
burgiškio namais. Ją ir paskyrė Sobieskis per žmoną savo sū-
nui. Bet antras globėjas, Elektoras Brand. nutarė siekti jos ran-
kos savo sūnui margraiui Liudvikui. Jis manė, kad jo giminė,
paveldėjusi tokius didelius turtus, įsigalės Lietuvoj ir palengvins
Elektorui kelią į Lenkijos sostą. Bet tie norai turėjo Lenkijoj
daug priešininkų, kurie reikalavo, kad karalius nesutiktų su to-
mis jungtuvėmis. Tada Elektoras sumanė gudrumu Liudviką lai-
mėti. Jis parašė laišką, žpranešdamas apie jos sužiedavimą su
Liudviku. Gavęs sutikimą, Elektoras išsiuntė savo sūnų į Len-
kiją ir 1681 m. sausio 7 d. jie buvo sujungti moterystės ryšiais.

2x 19



Karalius Sobieskis labai supyko, kad viskas įvyko be jo,
kaip globėjo, žinios. Be to, jis gailėjosi savo projektų. Bet jis
greit nusiramino, nes jo žmona pradėjo ieškoti sūnui žmonos
karališko kraujo. O -be to, Elektoras per vyskupą Varminskį do-
vanojo Lenkijos karaliui 40.000 tolerių ir prižadėjo, kad Liudvi-
kas nekibs į Lenkijos sostą ir nesijungs su Lenkijos priešais.

Lenkijos seimas del šitų neteisėtų (be karaliaus leidimo)
jungtuvių įsižeidė ir reikalavo, kad karalius patvirtintų įsakymą:
„Našlaitė, tekanti be leidimo savo globėjo, nustoja visų savo
turtų“. Bet karalius jiems nepritarė, ir kunigaikštytė laimėjo.

Bet, matyt, likimo buvo lemta, kad Liudvika-Karolina būtų ka-
ralaičio Jokūbo laimingoji žvaigždė, nes po 7 Imetų mirė jos
vyras Liudvikas, nepalikdamas įpėdinių.

Jauna, graži našlė, didelių turtų savininkė, vėl ėmė traukti
didžiūnų akis. Tarp norinčių gauti jos ranką buvo kun. Karolis
Pilypas iš Neuburgo. Bet tuo pat laiku atsirado ir karaliaus So-
bieskio norai. Šioms vedyboms pritarė Kurliandijos kun.  Ferdi-
nandas, vėliau nusiųstas į Berlyną pas Liudvikąšpasitarti tuo rei-
kalu. Margraiienė Liudvika nebuvo priešinga, bet greitas jungtu-
„ves sutrukdė keletas kliūčių. Viena jų — tai kun. Elektoro
mirtis, antra — Liudvika buvo protestantė ir bijojo, kad vyras
negerbs jos tikybos. Svarbiausia kliūtis — karalaitis dar nebu-
vo jos matęs ir ji nežinojo, ar jam patiksianti. Todėl atidėjo at-
sakymą iki savo kelionės į Lietuvą, kur karalaitis galėsiąs ją pa-
matyti. Bet kelionė neįvyko dėl uošvės ligos.

Karalaičio reikalus rėmė Malburgo storasta Bielinskis ir
Prancūzijos pasiuntiniai Rebenac ir Gravelle.

Priešingai, ciesoriaus Leopoldo pasiuntiniai Sternbergas ir |
Freitagas, taip pat ir kun. Elektoro ministeris pirmininkas kun.
Anhalt rėmė kun. Karolį Pilypą iš Neuburgo. Tai buvo diplo-

“ matiški sumetimai Prancūzijos ir Vokietijos ciesorių.

 Margraiienė buvo palankesnė Bielinskiui, tik vis norėjo
pirmiau susipažinti su Jokūbu. Galų gale Jokūbas atvykoį
Berlyną ir buvo širdingai priimtas tiek pačios Liudvikos, tiek
jaunesniojo Elektoro. Liudvika pažadėjo savo ranką Jokūbui ir
patvirtino tat raštu:

„Su Dievo valia, karalių malone ir tarpininkaujant kun.
Elektorui pasižadu už nieko kito netekėti, tik už: karalaičio
Jokūso. Tat patvirtindama duodu raštą, mano ranka pasirašytą
ir visomis teisėmis patvirtintą. O kadangi čia negalima atlikti
vestuvių sutarties, palieku tai karaliaus valiai. . 3

Rugsėjo mėn. būsiu savo žemėse, kurias turiu Lenkijoj.
Tada geriau galėsiu išpildyti karaliaus norus ir baigsiu tvirtinti
sutartį. kr

Tikiu, kad ponai duos visišką tikybos laisvę man, mano tar-
nautojams ir valdiniams.
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Tą raštą duodu savo laisva valia. Tas pasižadėjimas yra
toks svarbus, kad Lenkijos teisėmis svarbesnio būti nebegali.
Berlynas. 1688 m. birželio 25 d. Liudvika-Karolina Radvilaitė“.

Buvo atliktos formalios sužieduotuvės—sumainyti žiedai ir
fotografijos. Laimingas karalaitis atvežė motinai Liudvikos laišką.
Jokūbo motina Marija Kazimiera nusiuntė į Berlyną savo būsimai

 

Kunigaikščio Jonušo Radvilos paminklo,
pastatyto 1931 metais, Biržuose biustas.

marčiai dovanas, susidedančias iš brangiųjų akmenų, kailių
ir šilkų.

Karalius paskyrė sūnui 300 000 metinės pensijos ir 200.000
talerių išpirkti Liudvikos turtams.

Bet Berlyne pradėjo sklisti negeros kalbos apie Liudviką.
Davė pagrindą joms lengvabūdiškas Liudvikos nusiteikimas.

Trys savaitės praslinko po Jokūbo išvažiavimo. Visoj Len-
kijoj buvo kalbama apie tas vestuves, Liudvikos dvaruose rimtai
joms rengėsi, o Bielinskis rašydavo Jokūbui apie sužadėtinės
palankumą, kai į Berlyną paslapčia atvažiavo kun. Pilypas Neu-
burgiškis. Sustojo pas Vokietijos ciesoriaus pasiuntinį Freitagą.
Kai visas dvaras išvyko medžioti, Liudvika visą dieną išbuvo su
kun. Pilypu. Tik tada kun. Pilypas pranešė apie savo atvykimą
ir persikėlė į pilį.
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Liudvikos elgimasis su kun. Pilypu dvi kitas dienas krito

visiems į akis, ir Elektoras pranešė apie tai Bielinskiui. Per pie-

tus pas Freitagą Bielinskis užklausė Liudvikos, ką reiškia jos

palankumas kun. Pilypui. Liudvika atsakė nesanti vaikasiržinan-

ti ką daranti ir pradėjo kalbėti apie Jokūbą. Rugpiūčio 10 d.

parašė karalaičiui laišką, 0 vakare pasielgė akiplėšiškiausiai.

Liudvika nuvažiavo pas Hanovero kunigaikštienę, iš ten

šoniniais laiptais išėjo į kiemą, kur jos laukė ciesoriaus pasiun-

tinio Šternbergo karieta ir kun. Pilypas. Abu nuvažiavo pas

Sternbergą.
Dvariškiai greit pastebėjo Liudvikos išnykimą ir pranešė

Bielinskiui. Bielinskis ir Gravelle suprato, kad čia reiškiasi

slaptas nepalankumas karalaičiui Jokūbui.

Norėdamas viską sužinoti, Gravelle vyksta pas Šternbergą.

Bet jo neįleidžia, mat raktas nuo vartų pasimetė!.. Tada jis va-

žiuoja pas Elektorą ir praneša, kad Liudvika su Pilypu pas

Šternbergą. Abu pasmerkė tokį jos elgesį.

Elektoras nusiuntė dvaro šambeleną Denhoią ir liepė Liud-

vikai grįžti. Liudvika atsakė grįšianti po vakarienės. Bet vos tik

„Rono spėjo išeit, atėjo kunigas ir Liudviką su Pilypu apves-

10.

Tas pasielgimas, nemalonus karalaičiui, sukėlė didelį pasi-

piktinimą Lenkijoj.

Kaip pati Liudvika-Karolina anksti neteko motinos, taip ir

savo dukterį Elzbietą-Augustą paliko lopšy. Savo laiku Elzbieta

išėjo už kun. Karolio-Emanuelio Sulcbach. Jie turėjo tik vieną

dukterį Prancišką.

Po Liudvikos- Karolinos mirties, visi biržėnų Radvilų turtai,

buvo valdomi ir globojami nesvyžiškių Radvilų. Jų priešaky tuo

laiku stovėjo D. L. K. kancleris — Karolis Stanislovas. Kaip

žinome, Liudvika buvo ištekėjusi už kun. Neuburgiškio. Po jos

mirties jos turtai liko kun. Neuburgiškių rankose. Tuos turtus

norėjo išpirkti Radvilai ir tuo reikalu tarėsi su kun. Karoliu

Pilypu Elektoru Palatinu Renu. Bet čia ištiko Radvilus kita bėda.

Sapiega ir Brandenburgijos kunigaikštis ėmė reikšti savo preten-

zijas į Biržų valdymą. Ir vienas ir antras turėjo šiokių tokių

teisių. Ginčams nuraminti. karalius Agustas paskyrė Varšuvoj

komisiją. Komisija susikalbėjo su Sapiega ir visus turtus pri-

pažino Radvilams. Tuo laiku kanclerio Karolio-Stanislovo sūnus,

Jėronimas-Florijonas, būdamas užsieny, susipažino su kun. Pran-

ciška, Liudvikos-Karolinos anūke. Su ja susižiedavo ir tuo būdu
1731 m. biržėnų Radvilų turtai perėjo į nesvyžiškių rankas.

„Kun. Jeronimas vėl pradėjo rūpintis išpirkti kun. Neubur-
giškių turtus. 1744 m. jau beveik viskas buvo baigta. Bet čia
atsirado nauji rūpesčiai, ir tik 1749 m. kun. sumokėjo užstatą
230.000 dukatų sumoje. Buvo sudaryta sutartis, kurios visi

punktai, išskyrus III-jį (slaptą), visiems buvo žinomi.
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Kaip kun. Jeronimas valdė Biržus, žinių beveik nėra. Ras-

tas jo laiškas, rašytas 1752 m. kun. Dolgorukiui, rusų kariuo-

menės feldmaršalui. Jame kun. Jeronimas reikalauja išduoti

kap. Haudringą. Tas kapitonas buvo siųstas su kariuomene iš

Slucko į Biržus. Pakeliui apvogęs bereitoriaus kasą ir pabėgęs į

Kurliandiją.
1760 m. Baltojoj mirė kun. Jeronimas. Kai jis buvo bevai-

kis, tad visus turtus paėmė vyresnis jo brolis Mykolas — Kazi-

mieras, D. L .K. hetmanas ir Vilniaus vaivada. Tie turtai jau

anksčiau buvo dideli, o kun. Jeronimas taupumu dar juos padi-

dino. Tai buvo nemaža laimė nesvyžiškiems kunigaikščiams,

nors jie ir nenorėjo prisipažinti. .

1772 m. mirė Vilniuj ir kun. Mykolas — Kazimieras. Visus

tėvo ir dėdės turtus pradėjo valdyti Mykolo sūnus, vadinamas

„Panie Kochanku“. Valdė kartu su mažamečiu (iš antros moti-

nos) broliu, kurio buvo globėju.
Biržuose (dvare) tuo laiku niekas negyveno. Folvarkus valdė

nuomininkai. Pats kun. gyveno toli, O neramumų metu gan

ilgam laikui buvo išbėgęs į užsienį. Pėdsakų, išskyrus pasky-

rimą 1717 m. Biržų rabino, raštuose nepaliko.

Bet kartą ir „Panie Kochanku“ atsilankė Biržuose, rodyda-

mas savo dvarus kunigaikštienei Kingston. Toji kun. turėjo labai

triukšmingą praeitį, ir „Panie Kochanku“ buvo į ją įsimylėjęs.

O kai pilis buvo griuvėsiuose, kunigaikštis statė vasarnamius,

puošė juos gėlėmis ir medeliais. Kartą iš lentų padarė statinį,

vaizduojantį visą miestą. Ir, bendrai, darė labai daug išlaidų.
„Panie Kochanku“ norėjo vesti kun. Kingston, bet jam tat nepa-
vyko. Kun. Kingston sutiko išpirkti Radvilų turtus, bet norėjo,
kad tie visi turtai būtų užrašyti jos vardu. „Panie Kochanku“
su tuo sutikti negalėjo nes tuo būdu turėtų išnykti Radvilų giminė.

Taip „Panie Kochanku“, be didelių išlaidų, nieko nelaimėjo.
Todėl nestebėtina, kad Biržai vis nyko.
1790 m. „Panie Kochanku“ apako ir mirė, palikdamas sūnų

Domininką, gimusį iš kun. Tour i Toxis. Kun. Motiejų testa-
mente paskyrė vyriausiu sūnaus globėju, o kun. Juozą ir Mykolą
— globos dalininkais.

Visi užmiršo praeitį ir garbino jaunąjį kunigaikštį, nes jis
mirė 1813 m. turėdamas vos 28 metus. Biržai tuo laiku jau
priklausė gr. Tiškevičiams.

1816 m. caras sudarė Vilniuje Radvilų komisiją, kuri turėjo
globoti mažametę kun. Stefaniją, kun. Domininko dukterį.

Tuo laiku iškilo byla tarp globėjų ir gr. Mykolo Tiškevičiaus
dėl Biržų. Kaip žinome, kun. Jeronimas 1740 m. padarė su
kun. Neuburgiškiais sutartį, kurioje buvo vienas slaptas punktas
(tretysis). Jame pasakyta, kad visi turtai įpėdinystės keliu pe-
reina tik vyriškam nesvyžiškių Radvilų giminės nariui. Jeigu
vyrų nelieka, turtai grįžta atgal kun. Neuburgiškiams. Bavarijos
karalius, kaip Neuburgiškių įpėdinis, tat prisiminė. Turtai turėjo
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„būti atiduoti Bavarijos karaliui, o gr. Tiškevičiai turėjo gauti
atgal savo pinigus, už kuriuos pirko Biržus. Bavarijos karalius
gudrumu buvo nugalėtas ir Biržai liko gr. Tiškevičiaus. Byla
baigėsi 1844 m., kad caro įsakymu Biržų valdytoju buvo pa-
skirtas gr. Jonas Tiškevičius Mykolo sūnus.'

Kaip Radvilų vardas Biržuose buvo gerbiamas, matyt iš šito-
atsitikimo: 3

1792 m. vokiečių cechų susirinkimas darė sau vėliavą. Vie-
noj pusėj vėliavos buvo atvaizduotas tas susirinkimas; antroj
pusėj tos vėliavos iš geltonos medžiagos, dviejų lietuviškų uo-
lekčių didumo kvadrate yra Radvilų erelis su vokišku parašu:
„Die Allgemeine Deutsche Zech - Fahne x. D. R. Birsen d. 18
Juliji 1792“,

Radvilų erelis tuo laiku jokių priedų neturėjo. Bet vėlia-
voj, matyt, Prūsuose darytoj, erelis vienoj kojoj laiko skipetrą,
antroj — karališką rutulį.

 
 

  

 

 



Biržėnų Radvilų giminė. |
Mykolas Radvila, pirmas turėjęs tą vardą, gim. 1366 m., krikštytas

Krokuvoj 1386 m., 1433 m. tapo Vilniaus vaivada, miręs 1460 m., žmona
— kun. Eudoksija Sei
 

Mykolas II, gim. 1398 m, Didž.
Liet. kun. kancleriu tapęs 1480 m.
miręs 1509 m. žmona—Manvydaitė.

Ona, ištekėjusi už Greg. Fiedko-
nio, Kazimiero Jogailaičio sekreto-
riaus, Biržų valdytojo mirusi 1492 m.
 

Jurgis, Didž. Liet. hetmonas, gi-
męs 1480 m., miręs 1541 m., pir-
mas Radvilas— Biržų valdytojas,
Aa Rakota Volskaitė.

Jonas, žmona — Kirščynietė.

 

Mykolas Rudasis, Vilniaus vaiva-
da, Didž. Liet. Kun. hetmonas, ga-
vęs iš Karolio V Biržų ir Dubingių
kun. vardą, gimęs 1512 m., miręs
1584 m., žmona—Kat. Tomickaitė.

Krištupas I, Vilniaus vaivada,
D. L. K. hetmonas, gimęs 1547 m.,
miręs 1603 m., žmonos: 1) kun.
Kotryna Ostrogiškė, 2) Kotr. Ten-
činskaitė, kun. Sluckio našiė.

Jonušas, gimęs iš kun. Ostrogiš-
kės,1579 m., Vilniaus kaštelianas,
miręs 1620 m., žmonos: 1) kun.
Sluckaitė, 2) margr. Elzbieta Bran-
denburgiškė.

“mirus 1551 m.

Barbora, Len-< =Mykolas Juoda-
kijos karalienė, sis, vadinamas Ne-
gimus, 1520 m., svyžiausirAlytaus

kun.miręs 1564m.,
žmona — Elzbieta
Šidloveckaitė.

Mykolas Krištupas našlaitis, mi-
ręs 1616 m., žmona—kun. Višnio-
veckaitė. Pradėjo Nesvyžiaus ordi-
naciją 1589 m. Ta linija žuvo mi-
rus 1813 m. kun. Domininkui, pa-
skutiniam vyriškam ainiui.

Krištupas II, D. L. K. lauko het-
manas, gimęs iš Tenčinskos 1585
m, miręs 1640 m., žmona—Ona iš
Kiščyno.

r !

Ja nušas II, Vilniaus vaivada, Did.
L. hetmonas, gim. 1612 m. miręs
1665 m., žmonos: 1) Kotryna Pe-
tockaitė, 2) a Marija iš Valakų.
 

Marija Ona, gim. iš Potockaitės,
mir. 1667 m.; ištekėjo už kun. Bo-
guslavo, D. L. K. štalmeisterio,
dėdės ir globėjo.

 

2 Liudvika Karolina, gim. 1667 m., mirus 1695 m., pirmą kartą ištekėjo
už Liudviko, sūnaus Elektoro Brandenburgiškio, 1681 m., antrą — už kun.
Karolio Pilypo Nea NO 1688 m.

 

„ Elzbieta Augusta, kun. Neuburgiškė, ištekėjo už kun. Karolio Ema-nuelio Sulcbach, vyr. EA ainių nepaliko.

Franciška, kun. Sulcbach, susižiedavusi 1731 m. su kun. Jeronimu.Radvila nesvyžiškiu.



 

Biržų miestas.

Seniausia žinia apie Biržus, kaip miestelį, yra Rygos arki-

vyskupo laiške, kurį jis rašė 1556 m. iš Kokenhuzeno savo

broliui Lebertui, Prūsų kunigaikščiui. Jame prašo laiškus siųsti

ne per Latviją, bet per Lietuvą į Biržų miestelį, priklausantį

Trakų vaivadijai.

Mirus pirmajam Biržų kunigaikščiui Mykolui Rudajam, jo

sūnus Krištupas I stengėsi Biržus kelti, norėdamas miestelį padi-

dinti davė, 60 valakų žemės ir suteikė Magdeburgo teisės.

“1580 m. karalius Zigmantas III davė miestui privilegijas

raštu, kuris skamba šitaip:

„Zigmont Trzeci z Božey Laski Kroi Polski Wielkie Xiąžė

Litewskie Ruske Pruskie Zmoyckie Mazowieckie lilanskie y Kro-

lestwa Szwedzkiego Nabliszszy Dziedzic i przyszly Krol.

Kxiąžentom Panom Woiwodam Kasztalianom Marszalkom

Starostom Dzierzawcom Kxieznam Paniam Wdowam Urzędnikom

Ziemskim y dwornym y Ziemianom y Dworzanom naszym y

wszystkiemu Rycerstwu szlachcie obywatieliom panstwa naszego

Wislkiego Xieswa Litewskiego takže Woytom Burmistrzom p0-

borcom Mytnikom, Celnikom y Wszystkiem w obec kozdego Sta-

nu liudziom Duchownym y Swieckim oznaymnieny wam įsz my

Krol maiąc laskowe baczenie na zacne nam krolowjy Rreczy-

pospolitey pozytcezne sluzny Xiącęcia na Dubinkach y Birzach

Woiewody Wilenskiegzo Hetmana Wielkiego Xiestwa Litewskiego

Starosty Soleckiego Urzędowskiego y Borysowskiego Pana Krisz-

topha Radziwila ktore Jego Msc. nie mnie iedno iako y przod-

kowie Jego Msci przodkom naszym slawney pamici krolom

Ich M. polskim y Wielkim Xiązentom Litewskim takzė y nam

Krolowi y Rzeczypospolitey koronny polskiey, y Wielkiego Xięs-

twa Litowskiego wierną y madrą y wielką wazną radą iako y

nielutowaniem przeciwko nieprzyiaciela naszego, y panstw tych

zdrowia y maietnosci swei znacznie y pozytecznie pokazotval

za Žądaniem Jego Msci ku ozdobie dla liepszego y napotem W

panstwie tutecznym Wielkim Xiestwie Litewskim pozytku SzCczO- |
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drobliwi Jaski naszey krolewskiey Nadalismy Miestu Jego Msci
Birzenskiemu W imieniu Jego Msci Birzenskim W  powiecie
Upickim lezącym y mieszczanom W nim mieszkaiącym teraznie-
yszym y napotem będącem na wieczne czasi ku adsądzywaniu
spraw w tym Miescie Birzenskim prawo Niemieckie ktore prze-
zywaią Maideborskim takie iakiem się W  Miesciech naszych
glownych koronnych y W Miescie naszym Wilenskim  Wielkim
Xieswie Litewskim sądzą to tylko wcale zostawiroszy iž Appella-
ciją w iakieykolwiek bo się rzeczy traiila -0d tego sądu miesc-
kiego Birzanskiego nigdzie indziey ma byc iedno do Jego Mcsi
pana Woiewodi Wilenskiego iako do pana dziedzica tego imie-
nia A pozesciu Jego Mcsi stego swiata do potomkow Jego Msci
kto Zamek Birzenski w dzierzaniu swoim  będzie miat ktemu
nadalismy temusz miastu Birzenskiemu y Mieszczanom tego
miasta teraznieyszym y napotym będącem na wieczne czasy Herb
czarnego orla w bialey chorągwi przyrownywaiąc 10 miasto
Birzanskie we wszystkich sprawach  wolnosciach yv. swobodach
glownem Miastom naszym koronnem y miastu Wielkiego Xięs-
twa Litewskiego  Wilenskiemu  umocniamy y takze z laski na-
szey krolewskiey na wiesene czasy postanowielismy iszby w tem
miescie Birzenskiem targ tidniowy zwykly w dzien Niedzielny A
drugi w dzien czwartkowy nie každę niedzielie byl A doroczne
jarmarki iszby byli dwa kroc na rok pierwszy na Swieto Rzym-
skie wadle nowego kalendrarza to iest na swieto Jana chrscicie-
lie pocrąc sie y pizez czternascie dni trwac ma A drugi iarmark
na gramnice wedlug nowego Rimskiego kalendarze począcsię y
takže przez czternascie dni trwac ma na ktorych iarmarkech liu
dzie wszelia kiego stanu wszeliakiemi rzeczami y towarami jakiem-
kolwiek įmieniem nazwane y pomienione byc mogą tutecznymi
z postrozmych przywoznyni kupinąze y mieniaiące wolno hand
lowac maią niktorego myta y cha nie daiąc A isz tesz zdawna
Z Uilna zwraceigcem droga na Resze na Giedroicie na Bolniki
na Onixti na Kupiszki na Birze na Ząlumoyzą do Rigi byla
zwykla iednosz przeszlych liat dla opanowania Zamkow pagra-
nicznych okolo rzeki Dzwiny od nieprzyiecialia naszego kniazie
Moskiewskiego przez Surdagi miasteczko nowo obrocono byla
wszakze za oswobodzieniem tych tam Zamkow droga gosciniec
z Wilna do Rigi na Miasto Birze przywracamy y postanowiamy
aby z Wilna do Rigi Jedące tak Kupieckie iako įnne wszystkie
iakiegoszkolwiek stanu liudzie nie powracaiąc y nie jezdząc iusz
od tego czasu wiecey tą tam drogą na Surdagi iedno zonikszt
na. Kupiszki na Birze na Zalimoyzą do Rigi iezdzili nad tho
maiąc y na to baczenie ze Jego M. pan Woiewode Wilenski nie
maly naklad w tymze miescie Birzenskim na budowanie y na
zebramie godnych liudzi nezynic umislyt co bez nie osobliwego
pozytku y ozdoby Rzeczypospolitey tego Panstwa naszego iest
przeto y dla snadmeyszego zebrania liudzi do tego Miasta Jego
Msci Birzanskiego y Mieszczan Birzenskich teraznieyszych i na-
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potem w Miescie Birzenskim Mieszkaiących od wszelkakich myt
y cel mostowych y grobelnych iakiemkolviek imieniem nazwa-
nych teraz będących ktoreby y napotem iakienkolwiek obyczaiem
na Seymiech Walnych albo na konwokacijach uchwaliany pastan-
iowiona byli tak Wymieniach krolewskich naszych iako y Wy-
mieniach Xiąžecych Panskich y Ziemianskich Duchoranych y
swieckich Wielkiego Xięstva Litewskiego wziemiach do niego
naležących nie wszeliakich miescach ze wszeliakiemi rzcezami y
towarami na wszystkie strony gdzie chrąc prowadzič wyzwolia-
nay i wolnymi czyniem wiecznymi czasy takže tesz rosobliwey
laski y. szczodrobliwosci nasrey krolowskiey wyzwoliamy y
wolnimi czyniem to pomienio:.e miasto Bizzenskie y mieszczan
wnym mieszkaiących teraznieyszych y napotem będących od
placenie myta glownego Wielkiego Xięstwa Litewskiego zwyk-
lego ktore stam y od inszych wszeliakich iakiemkolwiek imie-
niem nazwanych myt i cal tym sposobem isz w Wielkiem Xięs-
twie Litewskim y we wszystkich Ziemiach ku niemu naležących
tak iako na komorach i przykomarach strazach mytnych iako
wszędzie w miesciech naszych uprzywilciowanych takze w mies-
ciech Xiąžencych Panskich y Ziemianskich Duchownych y swic-
kich uprzywilciowanych i nowa nawybierane Myta i cha obra-
nych Mieszczanie Birzenskie tereznieysze y  napotem bed4ce W
Miescie Birzenskim mieszkaigre od wszeliakich rzeczy y towa-
row iakiemkolwiek imieniem nazwanych wolny targ handel y
szynk wiodąc suchim y wodnym splawiem z panstw y do panstw
naszych wszeliakie towary wywoząc y wprowadzaiąc y skim
chcąc y w kazdem Miescie takze obywatieliom Miesckim iako y
zgosciem targ maiąc wszeliakiemi :zeczami wzdaymem takze na
kamien y na funt y na Iokiec przedaiąc y kupinąc y iako chcac
wzeliakiemi rzeczami wolno targuiąc starego, glownego y skupnego
myta takze podlaskiegoyWolyskiegoypogranicznych myt ktore y
od wasku woskowniczego od Soli Solniczego od zboza wsze-
liakiego takze przewOzonego waznego Od wagi sosztowczyzny
brzegowezyzny glowszczyzny Jezowszczyzny y od bydla wszelia-
kiego y od koni ktemu obiezdiek, poduznego, targawego, w0z0-
wego od Formanow wolkowczyzny zwalnego y inszych wszelia-
kich myt poborow y cel iakiemkolwiek imieniem nazwanych
teraznieyszych y kturiby na Seymiech walnych abo na koniwo-
kacijach ufalione y iakiemkolwiek sposobem postanawione albo
nadane byli cokolwiek by Od ludzi Kupieckich i towarowych
wszeliakich iakiemkolwiek imieniem nazwanych y pomienione
byc mogą brac nalezalo od wszeliakich towarow y ad szyn-
kow iako Iwiek nazwane y pomienione byc mogą tego
wszystkiego do skarbu naszego  krolewskiego Ziemskiego
v dwornego ustepniemy A tak Xiązentom zanom  Woie-
wodam, Starostam, Dzierzawcom.  Urzędnikom, Ziemianom,
Szliachcie Duchownym y Swiečkim nie maią y nie bedą powi-
nuc dawac y tych wszeliakich towarow swoich wszedzie na ko-
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morach y przykomorach Mytnych y nigdzie indzie opowiadecz:
y opisowacz y oto niodkogo hamowaniem y zarywaniem przed
Urzędy y iakiemkolwiek . sposobem trudnione byc nie  maią
od daty tego listu naszego do lat dwudziestu piący po sobie
idących mieszczanie y  Kkupcy miasta Birzanskiego  asz po
wysciu spelna dwudziestu piąci liat od tego listu naszego po
sobie įdących Mieszczanie y kupcy Birzenskie Mytha te zwykle
iako y insze liudzie kupieckie miast naszych powinni placic
bedą ktore to wszystkie wolnosci wyszey pomienione Ww Osob-
liwym liscie naszym gtownym lacinskim miastu Birzenskiemu y
wszystkim Mieszczanom Birzenskim na sądanie Jego Msci pana
Woiewody Wilenskiego danym szerzcy podostatku opisane y
dotožone są ktorych oni y potomkowie ich spokoinie maią przez
wszytek wyszey opisany czas uzywac przeto rozkazniem aby od
tego czasu nikto Mieszczanom Birzenskim ktoreby swiadectwo-
list z peczęcią pana ich y s Miastu Birzenskiemu od nas nadaną
mieli niczem tych wolnosci ich naruszyc niesmial pad taską naszą
Krolewską A Srogim karaniem takze winą natakowych ktoreby
rozkazaniu naszemu w czym przeciwni byli w statucie opisaną
A iszby się nikto niewiadomoscią niewymawia! tedy Wam Wo-
iewodam Starostam y ich namiesnikom przykazniem cobyscia
ten nasz list wszędzie w Miesciech, w Miasteczkach na targach
obwolac kazali y wiadomosc wszystkim  przywiedli konieczne
pison Warszawie Roku panskiego Tysiąc piecseth osmdziesiąt
dziewiątego Miesiąca Marca dziewiątego dnia.

Sigismundus Rex.
„Gabriel Woyna pisarz“.

Prie įsakymų, liečiančių Biržus, priklauso ir šie, duoti jau
Krištupo II. Jie iš dalies supažindina mus su tvarka, buvusia
mūsų miestuose prieš tris šimtmečius.

„Tuo įsakymu nustatau Biržų miestui tvarką 1609 m. kovo
mėn. 6 d. Papily.

Pirmiausia, prižiūrėti ir tvarkyti miestą skiriu savo tarnus
p. Patrikoskį, p. Filipovskį ir p. Modzevskį, kurie kas 6 savaitės
turi į Biržus atvažiuoti, visus miesto reikalus prižiūrėti ir su-
tvarkyti.

Visus tuos pirklius, kurie Biržuose negyvendami naudojasi
visomis teisėmis, areštuoti ir jų turtus konfiskuoti. Tuo būdu
priverst juos pildyti įsakymus, kuriuos priėmė naudodamiesi
teisėmis. Arba jie turi atlyginti nuostolius, padarytus miestui
nepildant įsakymų.

Susekti tuos gyventojus, kurie turi savo namus, bet juose
negyvena ir per savo nuomininkus pirkliauja. Arba jie patys
arba jų sūnūs turi tuose namuose gyventi ir ten, 0 ne kur kitur
pirkliauti. Jei prekės yra kur kitur, tai jas kuo greičiausiai atsi-
gabenti. Jei kas to nepildytų, tam visas prekes atimti,
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Niekas iš miestiečių ir valdinių tenedrįsta prekiauti už miesto
ribų. kaimuose, privačiuose namuose. Viskas turi būti perkama
ir parduodama turguį Biržuose arba kituose miesteliuose, mums.
priklausančiuose.

Turgaus dieną niekas negali niekopirkti, kol vaitas neduos
ženklo.

Nustatyti mieste svorio matus.
Reikia prižiūrėti žydus, gyvenančius Biržų mieste, kad jie

nedarytų skriaudos krikščionims. Jei kurie skriaudžia, neturi
teisės ką nors iš krikščionių pirkti. Zydus prižiūrėti turi miesto
teismas.

Jei atsirastų turtingas pirklys, kuris norėtų turėti turgavietėj
namą, tai, tarybos ir prižiūrėtojų nutarimu, žydas savo vietą turi
parduoti, 0 namą iškelti į kitą vietą.

Nuomos mokestis neturi daryti skriaudos nei iždui, nei ku-
nigaikščiui, nei žmonėms. Prižiūrėtojai turi susitarti su p. Pro-
gulkickiu ir p. Rysinskiu dėl statymo špitolės, gabenimo į ją
maisto iš dvaro ir pastatymo = mokyklos.

Prižiūrėtojai ir miesto taryba turi prižiūrėti rotušės statybą,
kad miestiečiai pastatytų ją greit, gražiai ir tvarkingai.

Nuo statybos niekas negali atsisakyti. Jei kas neturi kuo
prisidėti, tam duoti medžių iš kun. miško. :

Viskas mieste turi būti dengta gontais.
Miesto naudą ir tvarką turi prižiūrėt pržinteiojai su miesto

taryba. Tą teisę jiems duodu X. J. M.
Savo ranka pasirašau 1

r Krištupas Radvila“.

»

Be to, Krištupas duoda dar šiuos įsakymus:
„Kiekvienas žmogus kas sekmadienis turi eiti į pamaldas.

Kas pamaldas apleido, į miesto iždą moka 12 liet. grašių.
Visos knygos ir raštai turi būti tvarkingai vedami. Visos

teisės pagal Magdeburgo teises turi būti pildomos.
23 birželio rotušė turi būti pradėta statyti. )
Kas į Biržus atvežė druskos, turi pranešti vaitui. Už kiek-

vieną birkavą ar bačkutę turi mokėti pabaudos po 2 grašiu. Tas
pat ir su silkėmis.

Jei kas nesumokėtų iždui už apynius, tai trys paskirti as-
menys, o ne kiekvienas miestietis, turi tuos apyniuspardavinėti.
Ta trijukė kiekvienais metais per šv. Martyną turi duoti į iždą
po 10 kapeikų. Kas jiems kliudytų, moka pabaudos 10 kap''.

Skerdikų skaičius buvo sumažintas. Kiekvienas jų už jautį
iždui mokėjo 3 skat., nuo veršio 1 skat., nuo avino 1 sk., nuo
ožkos 1 sk. ir t. t. "Iš eilės jie turėjo pardavinėti po du, sek-
madienį visi. Jie šiokią dieną nė vienas nepardavinėdavo, tai
tas, kieno buvo eilė, mokėjo pabaudą.

Kepėjams buvo duota laisvė, bet taip pat su panašiomis
sąlygomis.
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Kiekvienas amatininkas biznį galėjo vesti tik savo srity.

Visoms prekėms buvo nustatyta kaina. ;

Po švedų karo kar. Vladislovas IV davė naujas teises ir at-

leido miestą dvylikai metų nuo mokesčio. Bet per karą miestas

buvo taip sunaikintas, kad per 150 metų beveik visai sunyko.
Tik prie kun. Boguslavo miestas pradėjo atsistatyti.

1662 m. Biržuose jau buvo 140 namų, kurių 11 — valdiški:
rotušė, kalvinų bažnyčia, liuterių bažnyčia, mokykla, vaito na-
mai, vaito padėjėjo namai, miesto raštininko namai, kalėjimas,
namai budelio, kunigo, gydytojo ir mokytojo.

52 buvo amatininkų namai: 5 — kalvių, 5 — batsiuvių, 3

— siuvėjų, 3 — puodžių, 3 — skerdikų, 2 — stalių, 2 — mū-
rininkų, 2 — malūnininkų,2 — kepėjų, 3 — dailydžių, 2 — ri-
morių, 2 — kailiadirbių, po vieną: kepurninkas, sodininkas,
šaltkalvis, audėjas, auksakalis, gydytojas, stikliorius, smuikininkas,
katilius, maliorius, kirpėjas. Miestiečių namų — 51. Zydų
nebuvo. JOS s

Stiprindamas miesto teises, kun. Boguslavas gavo iš mies-
tiečių tokius reikalavimus, kuriuos visus, išskyrus$ 12, pa-
tvirtino:

„Jei miestas turi valdytis Magdeburgo teisėmis, tai Biržai to
reikalauja:

1. Miestui turi būti grąžintos visos teisės. i
2. Kun. turi palaikyti miestiečių prašymą, kuriame prašo,

kad karalius padėtų miestui.
3. Prekių, smuklių ir žemės mokesčiai turi eiti į iždą, O

po 10 metų miestas pradės mokėti kunigaikščiui, kaip tai daro
kiti miestai, turį Magdeburgo teises.

4. Turi būti nustatyta miesto siena, be to, miestui reikia
paskirti gabalas miško ir jame pastatyti girininkas. Dar turi būti
pastatyta plytinė plytoms dirbti ir krosnis kalkėms degti.

5. Bajorai, gyveną Jūsų Didenybės valdžioj, ir jų valdiniai,
o taip pat ir Jūsų Didenybės valdiniai negali tarp savęs prekiauti,
taip pat pardavinėti prekes svetimiems. Kiekvienas jų savo pre-
kes turi atvežti į Biržus. Jei kuris nenorėtų pardavinėti prekes
nustatyta kaina, tai turi 3 dienas turguj stovėti. Jei po trijų
dienų prekės bus neparduotos, tai jos turi būti atimtos ir pa-
svertos Pirklys turi sumokėti iždui pabaudą ir gali būti laisvas
tik gavęs kvitą.

6. Kiekviename kaime mylios atstume nuo Biržų turi būti
valdiška smuklė. Kiekviena smuklė moka mokestį miestui pa-
gerinti.

1. Jei Jūsų Didenybė norės atvažiuoti į Biržus, tai tą dieną
tegul Jūsų dvariškiai nedirba jokių ūkio darbų, bet turi
gatvėj Jūsų Didenybę sutikti ir mieste jokios žalos nedaryti.

8. Visos duotosios miestui teisės turi likti amžinai.
9. Turi būti įsteigta muitinė, kuri priiminėtų prekes iš

miestiečių, nes žydai neteisingai elgiasi.
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10. Reikia pastatyti užeigos ir vaito namai. Pelnasiš jų
turi eiti miestui.

11. Miestiečiai turi būti laisvi nuo darbų prie malūno.
12. Biržų miestas yra neturtingas, todėl Jūsų didenybė turi

visam laikui dovanoti Staškūnų ir Kiliučių kaimus, Mišanų dva-
riuką, ežerą ir upę iki pat Papilio tilto; turi leisti statyti malū-
nus, pelnas iš kurių eitų miestui; miltai ir salyklas reikia vežti į
Rygą, o pelną atiduotas miestui; miesto valdžia turi stengtis pa-
statyti dvariuką, kur stovėtų miestiečių arkliai, vežimai ir gy-
vuliai.

13. Didesniems miestams, kur būna jomarkai, reikia pra-
nešti, kad Biržuose žydų nebėra, ovisos teisės priklauso miestui.
Tos teisės yra patvirtintos Jūsų Didenybės ir Seimo. Tada atsi-
ras pas mus pirklių ir amatininkų, nes visoms tikyboms yra
duota laisvė. Tie visi teisių raštai bus slepiami po raktu Rotu-
šės rūsy.

14. Jūsų Didenybė raštu turi pranešti žmonėms, kad ko
nors pirkti nevažiuotų į Rygą ir kitur, o važiuotų į Biržus. Ir
svetimi ir Biržų pirkliai negali važinėti su prekėmis po kaimus.
Neklausą bus baudžiami.

15. Jūsų Didenybė ir Jūsų įpėdiniai, norėdami užstatyti
Biržų kunigaikštiją, Biržų miesto negali užstatyti be jo sutikimo.

Biržuose turi būti tokie valdininkai:
1. Vaitas, du burmistrai, 3 tarybos nariai, 4 asesoriai,

raštininkai; miesto tarnai: 4 pėstininkai ir 2 raiteliai. Ta valdyba
turi prisiekti Dievu ir Magdeburgo teisėmis: teisti teisingai nie-
kam nepataikaujant ir paveikslingai gyventi. Prieš pamaldas
neleisti pardavinėti jokių gėrimų.

2. Prie rotušės turi būti matai ir svarstyklės. Valdyba
turi prižiūrėti, kad visiems teisingai būtų sveriama ir matuojama.

3. Turi būti panaktinis, kad neatsitiktų netikėta nelaimė.
4. Prie rotušės turi stovėti ant ratų ar rogių bosai pilni

vandens, laikas nuo laiko vis papildomi. Visada turi būti gele-
žinės kopėčios, geležiniai ir mediniai kibirai — gelbėtis nuo
aisro. .
S 5. Pirtis vyrams ir moterims turi būti prie upės. Kiekvie-
nas turi mokėti už ją tam tikrą mokestį, ir niekas daugiau negali
turėti pirčių.“

6. Miesto kepėjus turi prižiūrėti valdyba. "Duoną jie turi
pardavinėti kiekvieną dieną prie rotušės. Taip pat turi daryti ir
mėsininkai. i E

7. Prie upės turi būti bravorai alui daryti, degtinei varyti ir
salyklui daiginti. Jei kuris miestietis negalėtų bravoro pastatyti,
tada keli turi susidėti.

8. Miesto valdyba turi turėti vėliavą su miesto herbu ir
būbnus, panašius į kitų miestų. Sekmadieniais po mišparų kiek-
vienas turi šaudyti į taikinį. Kiekvienas turi turėti šautuvą ir
rankinį ginklą. a
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9, Miesto valdyba prižiūri, kad miestiečiai tvarkingai statytų

namus su mūriniais kaminais. r

10. Turgavietėj turi būti šulinys, kiekvienas miestietis savo

kieme taip pat turi šulinį turėti.
“11. Vestuvės turi būti keliamos ne savo namuose, bet

rotušėj. Kiekvienas pilietis turi į miesto iždą mokėti kiek gali.

Tie reikalavimai turi būti tuoj pildomi“.
Kun. Liudvika-Karolina davė 1683 m. naujų teisių, rašytų

lenkų ir vokiečių kalbomis. Iš jų sužinome, kad Biržų miestie-

čiai turėjo teisę per pasiuntinius bučiuoti karaliaus ranką. Be to,

turėjo vėliavą, muziką, ginklus. Biržuose buvo uždrausta žydams

turėti nejudomą turtą ir gyventi mieste.

Taip Biržai išbuvo iki 1701 m., kada karalius Augustas II,

viešėdamas ten su Petru Didžiuoju, patvirtino visas anksčiau
buvusias teises. , L

1704 m. švedai miestą sudegino.  Zmonės išsiskirstė, bet,
kai tvirtovė buvo sunaikinta, vėl pradėjo grįžti,

Karalius Augustas III 1744 m. ir kar. Stanislovas Augustas

1790 m. miesto teises naujais įstatymais sutvirtino.

Miesto valdžia, būdama neišauklėta, nesąžininga, išsilaikyti
negalėjo. 1795 m., kada Lietuva buvo Rusijai atiduota, tos visos

Magdeburgo teisės virto negyvomis raidėmis: jų niekas nesilaikė.

Teismas buvo panaikintas. Visos teismo knygos buvo nugaben-
tos į apskr. teismą Panevėžyje. Biržų valdymas perėjo į Biržų
kunigaikštijos valdytojo rankas.

Apie Biržus kadaise buvo gyventa totorių ir karaimų. To-

torių kaimas vėliau buvo pavadintas Michalovu, bet žmonėse dar

ilgai laikėsi pavadinimas „Totoriai“. Tą patį rodo ir kalnas vadi-

namas Totorių kalnu. Prie kun. Boguslavo totoriai vežiojo

paštą. Savo mečetę turėjo Panemunėj Teisės jai buvo duotos

kun. Krištupo II, o vėliau Jonušo patvirtintos.

* Viešosioms vietoms priklausė rotušė, evangelikų mokykla,

įsteigta kun. Mykolo Rudojo kelių klasių gimnazijos pagrindu.

Ta gimnazija antroj XVIla. pusėj susilpnėjo, bet išsilaikė iki
1869 m. 2 .
Vaistinė—globojama kun. Jonušo. 1720 m. vaistininku buvo

Fryd. Michaelis, miesto burmistras ir liuterių bažnyčios ,,consenior“.

Prie kun. Boguslavo budeliu buvo kažkoks Matul. Aikštė,

kur jis darbavosi, ilgą laiką buvo vadinama „budelio lanka“.

Po 1704 m. sunaikinimo, Biržai palengva vėl atsistatė. Pa-
sistatė katalikų bažnyčią, evangelikų bažn., liuterių bažn. ir pra-

voslavų cerkvę mūrinės, o katalikų koplyčią kapinėse ir 4 sina-

gogas— medines. Mieste—528 namai, iš jų 2 mūriniai. Krikš-
čionims“ priklausė 128 namai, likusieji — žydams. Zydų „krau-

tuvių—42. 3 mokyklos: lietuvių evangelikų ir kaimiečių. Pasku-

“ tinė įsteigta gr. Jono Tiškevičiaus. Mokinių turėjo 150 ir išbuvo
iki 1863 m. Po to ją pavadavo „narodnoje učylišče“.
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Gyventojai: krikščionių... 740
ŽVdŲ-*—5 i BGO
laisvų žmonių. . | 30

viso: 2630

Trys jomarkai: 6 sausio, 26 liepos ir 29 rugsėjo.
Gatvės: Vilniaus, Pilies, Susirinkimo, Dirvonų, Kreivoji,

Papilio, Pakluonių, Kalitka, Šunų, Tilto, Ochmarka, Kirchės,
Mokyklos, Karaimų, Rūgščioji Skylė (Kwasna dziura), Slabados,
Przywilenska. Viso 17.

 

 

Naujamiesty pastatytas pirmas namelis, kuris užsiliko ligi šių dienų.

1925 m. Biržuose buvo valstybinės, visuomeninės ir šiaip
stambesnės prekybos ir pramonės įstaigos:

„Taikos teisėjas, teismo tardytojas, notaras, arešto namai.

Gimnazija, 1 rajono pradžios mokyklų inspektorius, I ir II
miesto pradžios mokyklos; dvi latvių pradžios mokyklos, lenkų,
„žydų, prad. mokyklos, metereologijos stotis. Žemės tvarkytojas,
žemės tvark.d-to braižykla, miškų urėdija, paštas, geležinkelio stotis,
geležinkelio depo.

Nuovados viršininkas, kriminalės policijos punkto v-as,
miesto valdyba, valsčiaus valdyba, mobilizacijos rajono viršinin-
kas, 8 pulko batalionas.

Alaus bravoras, miesto akcizės kontrolierius.
Lietuvos prekybos ir pramonės banko skyrius. Biržų smul-

kaus kredito bankas, Biržų žydų liaudies bankas, Ūkininkų są-
jungos liaudies bankas, Vartotojų B-vė „Aitvaras“ ir gimnazijos
kooperatyvas. ,

Dailės draugija „Mūza“, gimnazijai statyti d-ja, Lietuvos
Šaulių Sąjungos skyriaus valdyba, Biržų šaulių būrys, Lietuvos
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pagražinimo dr-jos skyrius, gyvulių globojimo dr-jos sk., gaisri-
ninkai, valstybinis ir savivaldybės įstaigų tarnautojų profesinė
sąjunga, mokytojų prof. sąjunga, katalikų mokytojų prof. sąjunga,

. Lietuvos katalikų centro veikimo skyrius, katal. moterų dr-jos
sk., žemės ūkio dr-ja, medžiotojų dr-jos sk., pavasarininkų sk.,
blaivybės dr. sk., žydų sporto s-gos „Makabi“ sk., lenkų dr-ja
„oswiata“, žydų sionistų dr-jos sk., sionistų dr-ja „Mizrochi“,
liaudininkų kuopa, ūkininkų sąjungos sk., socialdemokratų kuopa,
darbo federacijos sk., krikščionių-demokratų sk.

 

 

  

Biržų vidurmiesty išsirikiavę savanoriai ir šauliai.

Lietuvos evangelikų —reiormatų kolegija, superintendentas
ir parapijos klebonas, Rymo Katalikų klebonas, Evang.-liuterių
klebonas, stačiatikių cerkvė, metodistų episkopalinis maldų na-
mas, laisvamanių etinė dr-ja, žydų sinagogos (mokyklos) su 2
rabinais, sekministų parapija.

Biržų apskrities ligoninė, vaistinės 3 ir 1 vaistų sandėlis:
daktarai 6, iš jų 2 dantų; 3 advokatai, 23 stambesnės prekybos
ir pramonės įstaigos, 3 viešbučiai, 3 cukrainės.

. 1932 m. miesto plotas: senojo 117 ha ir naujojo miesto
291 ha 1581 km. Biržų piliakalnio plotas apie 9 ha. Širvėnos
ežeras 492,5 ha ir prie jo 3!/> ha dirbamos žemės.

Pastaba: Piliakalnio plotas įeina į miesto plotą.
Apaščios ir Agluonos upės. Paminklai: Rašytojo Stanis-

lovo Dagilio ir Lietuvos Kunigaikščio Jonušo Radvilos. Pilia- |
kalnyje vasaros teatras, teniso, kroketo ir vaikų — aikštelės.

Mūrinių namų I aukšto 310.
2 I ų 36.

UE TE

Viso 4 2-7 -34T Miro namai
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i : Medinių namų I aukšto 649.
= šos dl bs 43,

Visa“ =>: 602 mėd= haniai,

Viso Biržuose ramų. . 1039. z

Gatvės:

1. Vytauto 210) metrų ilgio, išgrįsta 1330 metrų, šaligat-
viai cemento. >

ara Pasvalio 1920 metrų ilgio, išgrįsta 1340 metrų, šaligat-
 viai cemento. :

 

 

 

Tiesiamas plentas paliai Biržus. |

3. Vilniaus 1900 metrų ilgio, išgrįsta 1020 metrų, šaligat-
viai cemento. 2

4. Lauko 1745 metrų ilgio, išgrįsta 450 metrų, šaligatvių.
nėra. -

5, Prekių 1400 metrų iigio, negrįsta, šaligatviai mediniai.
6. Respublikos prospektas 1500 metrų, visas negrįstas,

4: šaligatvių nėra. :
- 7. Laisvės 1500 metrų, visa negrįsta, šaligatvių nėra. |

“8. Kilučių 1400 metrų, išgrįsta 1300 m., šaligatv.mediniai.
9. Tilto 800 metrų, išgrįsta visa, šaligatviai cemento.
10. Apaščios 900 metrų, negrįsta, šaligatviai mediniai.
11. Dvareckienės 650 metrų, išgrįsta 50 metrų, šaligatviai

mediniai. | 2 R S
12. Aukštoji 400 metrų, išgrįsta 100met. šaligatv. cement.

"13. Žemoji 300 metų, išgrįsta 100 metrų, šaligatv. cement.
14. Karajimų 250 met., išgrįsta 100 met., šaligatv. cement.
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15. Dagilio 200 metrų, visa išgrįsta, šaligatviai cemento.
16. Rinkos 200 metrų, visa išgrįsta, šaligatvių nėra.
17. Širvėnos 400 metrų, negrįsta, šaligatviai mediniai,
18. Radvilos 350 metrų, išgrįsta 50 metrų, šalig. mediniai.
19. Rotušės 600 metrų, išgrįsta 500 mtr. šaligat. cement.
20.  Vabalninkų 770 mėtrų, išgrįsta visa, šaligatv. nėra.
21. Gedimino 800 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
22. Stoties 1300 metrų, negrįsta, šaligatviai cemento.
23. Daukanto 290 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
24. Gimnazijos 490 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
25. Ežero 600 metrų, negrįsta, šaligatviai mediniai.
26. Geležinkelio 550 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
27. Dvaro 200 metrų, išgrįsta, šaligatviai cementiniai. -
28. Martyno Yčo 800 metrų, negrįsta, šaligatvių" nėra.
29. Kapų 600 metru, negrįsta, šaligatviai mediniai.
30. Muravankos 300 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra,
31. Agluonos 530 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
32. Sąjungos 990 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
33. Pakluonės 430 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
34. Poškos 150 metrų, negrista, šaligatvių nėra.
35. Zalioji 265 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
36. Birutės 520 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
37. Sembergo 300 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
38. Upės 200 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
39. Jungiamoji 250 metrų negrįsta, šaligatvių nėra.
40. Purvo 100 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
41. Skratiškių 200 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
42. Pakalnės 100 metrų, negrista, šaligatvių nėra.
43. Lieptų 230 metrų negrįsta, šaligatviai mediniai.
44. Vėjo 200 metrų negrįsta, šaligatviai mediniai.
45. Kelmynės 100 metrų, negrįsta, šaiigatvių nėra.
46. Kluonų 300 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
41. Malūno 600metrų, išgrįsta 250 metrų, šaligatv. cement.
48. Latvigalės 300 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.
49. Zalagos 100 metrų, negrįsta, šaligatviai mediniai.
50. Aptiekos 150 metrų, negrįsta, šaligatviai mediniai.
51. Pilies 100 metrų, negrįsta, šaligatvių nėra.

Krautuvės: Žydų 160 krautuvių. krikščionių 68, iš viso
228 krautuvės.

Pramonės: Pirtis 1. Linų fabrika 1. Odų dirbtuvė 1.
Kailių dirbtuvės 4. Molinių indų dirbtuvė 1. Elektros stotis 1 |
įst 1923. Medžio apdirbimo ir baldų dirbtuvės 2. Malūnai 3

“2 garo, 1 vėjo. Lentpiūvės 3. Vėlyklos 3. Verpyklos 2. Kar-
šyklos 2. Vyno dirbtuvės 1. Limonadų dirbtuvės 4. Virvių
dirbtuvė 1. Pintinių dirbtuvė 1. Skerdykla 1. Kino teatrai2.
Viešbučiai 4 su 31 lova. 8 knygų kioskai ir 2 maisto produktų
parduotuvės. Ligoninė 1. Aptiekos 3. Prieglaudos 4 (senelių).
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Muziejus 1. Piliečių klubas įst. 1925 m. 1. Privatūs bankai 4.
Liet. Bankas 1. Skaitykla 1.

Burmistrai: J. Sprindys, Povilas Klybas Biržų m.,
Vincas Morkūnas, Krisius Vagneris Biržų m.

Sekretoriai: Ona Slavinskaitė, Biržų m., Povilas Če-
kanauskas, Biržų v., Albinas Vasiliauskas vabalninkėnas.

 

Dabartinis Biržų miesto burmistras
K. Vagneris.

Bendrai apie Lietuvos Evangelikus-
Reformatus.

Prie karaliaus Zigmanto Augusto (1548—1572) Lietuvos
bajorai ir šlėktos ėmė linkti į reformaciją. Daugelis metė Rymo
katalikų tikėjimą ir perėjo čiaį kalvinus, čia į evangelikus — refor-
matus. Pereidami į naują tikėjimą, dovanodavo didelius žemės
sklypus, kiti, kaip jų savininkai, ar fundatoriai, bažnyčias ir
visus jų turtus paskirdavo. Vos penkiolika metų pabuvus Zig-
mantui Augustui karalium, visoj Lietuvoj, Baltgudijoj ir žymioj
daly Lenkijos buvo pilna evangelikų — reformatų, bendrai
reiormatų parapijų ir dvaruose koplyčių. S
„ Liaudis ir ponai nuo šitos naujenybės gan greit atšalo.
Žmonės ėmė ieškoti naujų tikybos dogmų ir tuo būdu atsirado
įvairių sektų. Katalikams tik to ir reikėjo. Jie didžiausiu užsi-
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degimu ėjo į anais laikais ne labai religingą liaudį. Lietuvoj pri-

viso vienuolių ir jų pagalba imtasi „atversti“ ponus ir liaudį į
katalikybę.

Kunigaikščiai Radvilos Nesvyžiaus linijos, Sapiegai, Chod-
kevičiai ir kiti vijo iš savo tarpo reiormatus, grąžino bažny-
čias katalikams, vertė žmones į katalikybę. Pagaliau karaliaus
sostą užėmė Zigmantas I|l-sis, kuris daugiau rūpinos dangaus
karalyste, negu žemės. Jis tikybos reikalus atidavė į jėzu-
itų rankas. Šie sugalvojo gudrų veikimo planą: steigė mokyklas,
siuntė vienuolius į liaudį, niekino reiormatus, traukė žmonės į
katalikybę. Karalius Zigmantas buvo prikalbėtas neįsileisti į val-
dininkų aukštesnes vietas nekatalikų ir tat daugelį didikų atvertė
į katalikybę. Reiormacijos įsigalėjimo metu Lietuvoj tik kelios
katalikų parapijos buvo bepalikusios, dabar jau jų žymiai padau-
gėjo, ir reformatai, gal būt, būtų visai išnykę, jei ne keletas
reiormatų mokslo vyrų kaip: Andrius Valanius, Jonas Lasickis,
Andrius Chranštauskas ir kiti, kurie patraukė savo pusėn didžiausį

„Lietuvos didiką Radvilą — Biržų linijos. Kartu su Radvila liko
reformatai nemažas skaičius įo valdinių — dvasininkų ir šlėktų.
Liaudyje vis tik turėjo nemaža įtakos vienuoliai įėzuitai. Pav.,
jeigu reiormatas vesdavo katalikę, ar reiormalė išeidavo už kata-
liko, tai jau ta reiormatų šeima būtinai paliks katalikiška, nes
tokiu atsitikimu įėzuitas tam name būdavo kuone kasdienis
svečias ir visokiais būdais įkalbinėdavo šeimas tapti katalikais.
Tėvas, ar močia, kad ir prisilaikydavo savo tikybos, tai jų vai-
kai būtinai jau būdavo katalikai. Pagaliau, karas su švedais
sudegino daug evang. bažnyčių, kurios paskum jau ne visur
atsistatė. Biržų linijos Radvilų išnykimas irgi nemaža atsiliepė
į evangelikų - reformatų egzistenciją. Našlė, kunigaikščio Bo-
guslavo Radvilos duktė, Karolina Liudvika išėjo už aršaus kata-
liko Neuburgo kunigaikščio Pilypo. Vis tik Pilypas susižieduo-
damas turejo duoti štai šitokį pasižadėjimą:

„Wir Karl Philipp Pialzgraii bei Raihn in Bayern zu Jūlich,
Cleve und Berger Herzog, Grafi zu Weldenz, Spanheib, der Marek
Ravensberg und Morss, Herr zu Ravenstein. Nachdem durch
absonderliche Schickung Gottes Wir uns mit der Durchlauch-
tigsten Fūrstin und Frauen Caroline Liudvica Radziwil Werwi-
twete Margraffin zu Brandenburg, bis aut des Priesters Stande-
stelich eingelassen und aber Ihr Lb. so wohl wegen ihrer eige-
nen Person, als dero Bedenten, absonderlich aber wegen dero
angenhocrigen Fūrstenthiimer, Land und Leuten der unterschie-
dlichen Religion halber einige Sorgen verspiihren lassen, dannen-
hero auch von Uns verlanget, Deroselben dessenthalben alle
gohoerige Versicherung zu geben. Wie wir nun ganz nich ge-
meinet sind Ihr Lb. an Dero habenden Religion, ireyen Got-
tes dienst, und hierzu gehoerigen Geistlichen, noch jemand der
Ihrigen bedenck. Religionis Unterschied halber, den geringsten
Eintrag zu thun, sondern deshalb alles wie an jetzo sich selbi- |
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ges beiindet, in status guo zu lassen fertiglich promittiret haben.

Als Wiederholen wir solches hiemit und promittiren Ihr Lb. bej

unsern Fūrstlichen Worte, dass Wir deroselben im Dero ireyen

Reiormirten  Religions Exercitio und was dazu gehoeret, so

Wohl fūr Ihre eigene Person, als Dero Bedienten und Voellige

Hoistat niemals einigę Irrung oder Hinderniss, wie sie Nahmen

" haben moegen directė oder indirecte machen, oder machen las-
sen Wollen, sondern auch alle mit Jhro Lb. erheirathete und

“iberkommene Fūrstenthimer, Land und Leuthe an Was ori und

Ende selbige gelegen, und wie sie Nahmen haben moegen,

keinen davon ausgeschlossen, sammt allen derselbigen Ein woh-

nern,  Geist und Waelilichen, grossen und kleinen Bedienten

und Untez:hanen ect bei den bisher gehabt und habenden Exer-

citio erstgedachter Evangelisch-Reiormirten, auch Lutherisch und
griechischen Religion. ungeaendert und ungekraenkt ruhiglich

lassen alles deswėgen in status guo mainteniren und der bejden

Religions-Verwandten Einwohnern unsern eigenen Katholischen

Religions-Verwaniten.in allem gleich halten, und gleichmaesige

Freiheit, Schutz und Protection, auch jeden Religion ihre bis

hero gehabte proventus, revitus, und was dne sonst anhaenglich,.

ohne die geringste innovation ierner geniesen lassen, auch was

von andern ohne Verhoft dawieder geschehen moegte, redresiren

und reditegriren wollen, in ungezweiielter Hofinung und zuver-

scht, es Werden Ihr Lb. und wir hieraut von Ihro Gnaden dem

Herrn Churiūrsten zu Brandeburg dergestalt in allen benoetigten

Fall mit Rath und Tnat assistiren, was hieroben zugesangt, und
wir festiglich halten wollen, nicht benehmen oder verhindert
werde alles bej wahren Worten, Treu und Glauben, ohne Ge-
iehrde, Urkuendlich unserer eigenen Hand Unterschrift und vor-
gedruckten Insiegels.

Berlin L. 9, Augusti 1688. :
Carl Philipp Pialzgraii“.

Ši garantija reformatams bentkiek padėjo laikytis. Vienok
iš kelių šimtų bažnyčių ir koplyčių liko tik kelios dešimtys, o
iš kuone visos reiormatiškos šlėktos beliko vos kelios dešim-
tys šeimynų. pt : ;

Lietuvos reformatų bažnyčios buvo padalintosį šešis dis-

triktus: Vilniaus, Naugardo,*Zavileikos, Podliaso, Žemaičių ir
'" Batlgudžių. Kiekvienas distriktas XVI ir pradžioj XVII am-
žiaus turėjo pokeliasdešimt bažnyčių. 1784 m. buvo 48 baž-
nyčios: Vilniaus distrikte 6, Žemaičių 11, Zavileikos 10, Nau-
gardo 10, Podliaso 8 ir Baltgudžių 3. 1732 m. jau tik 45 baž-
"nyčios. Tolyn jos vis mažėjo ir 1754 metais liko 28. Dabar
Lietuvoje, neskaitant okupuotos Vilnijos, yra evangelikų-reior-
matų bažnyčios. | Na š
„1564 m. kun. Mykolas Rudasis Radvila priėmė evangelikų
tikėjimą ir pastatė pirmą bažnyčią-namą susirinkimams. Kun.
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Krištupas I tą namą padidino ir pagražino. Pagal istorikus, ten
yra palaidotas kun. Krištupas II, nors jokių karsto pėdsakų
nerasta.

Įvesdami/ savo dvaruose evangelikų tikėjimą, Radvilos kar-
tais vartojo ir ne visai gražias priemones. Pav., yra žinomas
kun.. Jonušo įsakymas iškirsti kryžius, esančius kaimuose prieš
katalikų gyvenamus namus. Seni žmonės pasakodavo, kad kai-
mietis, perėjęs į evangelikų tikėjimą, gaudavo gerą vietą ir galė-
„davo išvaryti turtingą kataliką iš jo namų, pats tą turtą paim-

. damas:
Tarnai kunigaikščių dvaruose ir pilyse buvo tik evangelikai.

Del to Biržų administratorius Danielius Kosčiuška ir. daugelis
kitų, matydami tokią naudą, perėjo į evangelikų tikėjimą. Tas,
žinoma, labai erzino vyskupą ir jėzuitus. |

Kun. Boguslavo mirtis 1668 m. pakeitė visus dalykus. Lie-
tuvos evangelikai neteko paskutinės paramos. Kun. Liudvika-
Karolina tuo laiku turėjo tik 2 metu ir pati veikti negalėjo. Jos
vardu veikė globėjai. Bet Stanislovas Nezabitovskis, nors ir
karštas evangelikas, neturėjo jėgų ir valdžios atsispirti prieš
katalikus, ir kalvinams buvo bloga.

1704 m. degant Biržams sudegė ir evang. bažnyčia. Kita
buvo pastatyta 1705 m. iš pinigų, surinktų Biržų pamokslininko
Peterseno.

Valdant Biržus kun. Radviloms nesvyžiškiams, prie kun.
Jeronimo evangelikų niekas nebegynė. 1733 m. miesto tarybos,
0 1736 m. seimo konstitucijos nusprendimu evangelikams buvo
uždrausta gyventi Biržuose už susižinojimą su priešais. Taip
pat buvo uždrausta sakyti pamokslus ir giedoti. Neklausančius
bausdavo piniginėmis pabaudomis, kalėjimu. Tas viskas atlikti
buvo pavesta maršalui, tribunolui ir storastai.

Evangelikų persekiojimas priėjo net ligi to, kad 1753 m.
kunigas Rubavičius, Biržų parapijos kamendorius, dienos metu
užmušė Mačiulskį, Biržų evangelikų pamokslininką.

Biržų kunigaikštijoj buvo dar dvi evangelikų bažnyčios:
Salamiesty ir Nem -Radvilišky. 1792 m. Salamiesčio evang. baž-
nyčią sunaikino kunigas Gruzdas, domininkonas iš Palėvenos
vienuolyno. Tat davė pamatą evangelikų skundams, rašytiems
prūsų valdytojui Hoimanui Varšuvoj. Kar. Augustas II paskyrė
komisiją tiems ginčams ištirti ir kaltininkams nubausti.

Tikybinių kovų ir ginčų metu Biržai davė nemaža raštų,
tarp kurių yra raštai Jono Čičinsko.

"Cičinskai buvo ištikimi kun. Radvilų tarnai. 1599 i kovą
ties Kokenhuzenu kartu su kun. Krištupu I ėjo ir Jonas Či-
činskas.

Jonas Čičinskas buvo tėvas Čičinsko Vladislovo, apie kurį
mūsų poetas Maironis yra parašęs poemą-legendą.

Pagaliau bažnyčia, statyta po švedų karo, paseno, tad
1850 metais imta statyti nauja mūrinė dabartinė bažnyčia. Tais
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metais pirmykščiam šventoriuj buvo padėtas ir iškilmingai pa-

šventintas kertinis akmuo. Bažnyčiai planą padarė Rygos aka-

demikas-architektas Henrichas Schell'is. Graias Jonas Tiškevi-

čius, nors jis buvo R.-katalikas, paaukojo tai bažnyčiai statyti

72.000 rublių.
Evang.-Reiorm. Sinodas, įvykes 1858 m. Izabeline, Gardino

gub. asignavo Biržų bažnyčiai statyti 1.000 rublių. Tuo pat

laiku per sinodą buvo išgautas iš rusų valdžios leidimas daryti

visos Rusijos evang.-reform. bažnyčiose Biržų bažnyčiai rink-

liavas. 1861 m. senoji bažnyčia jau visai paseno, ėmė griūti,

todel iš lentų buvo sukalta laikina šopa, kurioj ir buvo laiko-

mos pamaldos. O ta senoji bažnyčia buvo visai sugriauta.

Naujosios bažnyčios statybos fonde jau buvo per 4.000 rublių.

Nuo 1867 metų kiekvienas reformatas ūkininkas turėjo mokėti

savo parapijai (Biržų) po 5 rublius nuo žm., nevedęs tarnas

2 rublius, vedęs 1 rublį, tarnaitė 50 kapeikų. Prie nevedusių

priskaitomi buvo ir ūkininkų vaikai. Tad iš ūkininko per metus

tekdavo vidutiniškai 15— 20 rublių. 1867 m. jau pašventinti

naujos bažnyčios pamatai. Iškilmėse dalyvavo daug kunigų ir

parapijiečių. Gėlėmis papuošton estradon atėjo generalinis su-

perintendentas kun. Stepas Lipinskas, Žemaičių evangelikų se-

niūnas kun. Kostas Mačiulskas, con-senior Augustas Meškauskas,

Biržų klebonas kun. Oskaras Kurnatauskas, Papilio — kun.

Andrius Dader'is, Nemunėlio Radviliškio— kun. Martynas Cumpi-

tas. Prie jų dalyvavo ir liuteronų kunigai: Biržų Karolis Gras-

sas, Germanas Burchardas iš Prūsų. Čia superintendentas po

prakalbos įmūrijo į pamatus pirmąją plytą. Pamatan įdėta kelios

monetos, keletes tų laikų. medalijonų ir pergamente Lietuviškai |

parašytas atitinkamas raštas.
1870 m. bažn. stat. komitetas turėjo lėšų:

 

Biržų parap. davė. ž 3 ž 2 6,950 rublių,

Papilio parap. davė |. š : s 1318,

N. Radviliškio parap. davė . Ž 2 1190 >

Generalinė Sinodo kasa davė žTI,000 7

Dr. Gustavas Adolias iš Vokietijos davė OO 2

Petrapilio evang. — reformatai davė . 2002

Pašaliniai asmens davė. š 2 A 182

ISO. 2 S , į S , 11

Parduotas nereikalingas turtas | Ė 6237
Viso . . „  22,199 rubliai.

1860 metų —- « š 4000
 

3 26,199 rubliai.

1874 metais bažnyčia buvo baigta statyti ir ji buvo iškilmin-
gai pašventinta. 2

1869 m. Biržų evangelikų bažnyčia turėjo brangių bažny-

tinių indų.
1. Paauksuotas indas su medaliu kun. Liudvikos— Karolinos.
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Evangelikų-reformatų bažnyčia.

2. Didelis sidabrinis kielikas. Jame įspaustas Radvilų erelis
su trimitais ant krūtinės — laurų vainike ir raidės: B. R. X. N.
B. DS: K K. WA. L-70G: AP. BP. S. 1 y. Bogustaw
Radziwilž, Xiąže na Biržach, Dubinkach, Slucku, Kopylu, Ko-
niuszy Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Generalny (Giubernator
Xiestwa Pruskiego, Branski, Poszyrwiūski Starosta. (Bogusla-
vas Radvila, Biržų, Dubingių, Slucko, Kopylio kunigaikštis,
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos arklidinkas, Prūsų general-gu-
bernatorius, Briansko ir Paširvės Storasta. 3 .

3. Pilstytuvas su herbu ir raidėmis: E. Z. M. P. S. W. W.,
nežinomo aukotojo, taip pat ir patena su herbu Nelęcz ir rai-
dėmis: N. C. A. O. ir herbu Prawdzic ir raidėmis: N. C. A. O,
ir herbu Prawdzic ir raidėmis: K. O. šalia didelėmis raidėmis
parašas: „chleb ktory lamiemy izali nie jest spolecznošcią ciala
Chrystusowego“. Antroj pusėj patenos — 1607 m. Tai yra
laikai kun. Krištupo II. .

Ant varpo yra užrašas: „Omnis spiritus laudet Dominum.
Psaim 150. Anno D-ni 1748 facta sum Rygae, Heinrych Byrh-
mann“. i .
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„Biržų kunigaikštijos raštuose randame žinių apie evangelikų
dvasininkų atlyginimą:

1648 m. 3
Kunigui Minvidui algos 400 Zl.

ir ordinarijos už t31!/2-5
Liuterių bažn. kunigui algos 200 „

z "Kunigui Servacijušui algos 1505
Ordinarijos: rugių 6 pūrai, žirnių !/> pūro, miežių 2 pūr.,

sviesto 1 statinaitė, sūrių 60 štukų, lašinių 3 paltys, druskos 1
miera, miežių salyk'os 6 pūrai.

Kunigui Zidloviušui tokia pat alga ir ordinarija“.
1654 m.
 Kunigui Pupkevičiui 200 zl.
Nem -Radvil. kunigui 200 „ | ir ordinarija.
Katekizmo mokytojui 100 ,

Evangelikų bažnyčioj yra varpas, kuris visada tai bažnyčiai
priklausė, nors turi parašą slavų raidėmis: „Žytielia sieho chrama
Owdieja i za spumoženiem ludiej ucztiwych imena Boh wiest.
Roku 1508 miesiaca Maja 28 dnia“.

1655 m. kun. Boguslavas užėmė Mogilevą ir, paėmęs iš
cerkvės varpą, liepė nuvežti jį Biržų evang. bažnyčiai. Tai čia tur
būt ir yra tas varpas.

Anksčiau Biržų bažnyčia priklausė Zaoileikos distriktui, "Jos
klebonas paprastai būdavo to distrikto senioras-valdytojas. Tad
Biržai nuo seniau buvo evang. reiorm. centrelis, o Nepriklauso-
moj Lietuvoj, kada Vilnių lenkai okupavo, tai liko visas sentras.
Dabar Biržuose yra Lietuvos Evangelikų“ Reformatų kolegija, čia
gyvena generalinis superintendentas, čia kasmet birželio mėn.
24—6 dieną renkasi sinodas. Sinodo knygos Biržų bažnyčios
archyve yra nuo 1834 metų, lenkiškai ir rusiškai rašytos. Anks-
čiau sinodai rinkdavos ne vienoj vietoj: Vilniuje, Biržuos, Slucke
(Lenkijoj), Kelmėj, Izabeline ir kitur. Dabar įvykusiuos Biržų
Sinoduos Prezidentu buvo renkamas Martynas Yčas, generaliniu
superintendentu kun. Jakubėnas.

Kunigų eilė Biržų Ev.-Reformatų parapijoje. |
1806—1811 M. Cevaskis. 222
1812—1817 M. Cevaskis ir S. Nevlichas,
1818—1823 Juozas Cevaskis.
1824—1832 Juozas Cevaskis, Samulis Nevlichas,
1833—1834 S. Nevlichas ir A. Paškevičius.
1835—36 A. Paškevičius ir K. Nevlichas.
1837. S. Nevlichas ir A. Paškevičius.
1838—39 K. Nevlichas-i: A. Paškevičius.
1840. S. Nevlichas, K. Nevlichas, A. Paškevičius.
1841. S. Nevlichas, K. Nevlichas, Jonas Snarskis.
1842—45 K. Nevlichas, Jonas Snarskis.
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1846—51 Jonas Snarskis, M. Ceraskis.
1852—53 Jonas Snarskis, Mačiulskis Konstantinas.
1854—57 K. Mačiulskis.
1858—73 K. Mačiulskis, Oskaras Kurnatauskas.
1874—80 K. Mačiulskis.
1881—1887 K. Mačiulskis, Augustas Meškauskas.
1888—1890 A. Meškauskas.
1891—1896 A. Meškauskas, Adomas Cumitas.
1897—98 A. Meškauskas.'
1898—1919 A. Meškauskas ir Povilas Jakubėnas
1919—1927 P. Jakubėnas.
1928—1929 P. Jakubėnas, Jonas Mizaras.
1930— P. Jakubėnas, Adomas Šernas.

Biržų Rymo-katalikų bažnyčia.

 

 

Biržų R.-k. bažnyčios inventoriuose yra pažymėta, kad čia
parapija įsisteigė 1553 metais. Vėliau Vilniaus vyskupas Alber-
tas Radvila Biržuose pastatęs medinę bažnytėlę, kun. Mykolo
Rudojo Radvilos sūnus Krištupas I-sis, priėmęs evangelikų tikybą,
R-k. bažnyčią sugriovęs. ;

1674 m. Vilniaus vyskupas Mykolas-Steponas Pacas skun-
dėsi viename savo laiške, kad Biržų katalikai reikalingi tikybi-
nių patarnavimų ir prašo atstatyti bažnyčią. Tų pačių metų spa-
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lių 22 dieną vyskupas skiria kunigą Andriejų  Macevičių admi-

nistratorium būsimos Biržų parapijos. Lėšas bažnyčiai statyti

liepia imti iš dvarų, kurie dar prieš kalvinizmą buvo bažnyčiai

paskirti. To tik ir reikėjo kun. Macevičiui, kad pradėtų iorma-

lią kovą. Evangelikus katalikų dvasininkai persekiojo visoj

Lietuvoj. Biržuose jie dar buvo apsaugoti, jei ne valstybės tei-

sėmis, tai nors valdytojo įėga.

Dabar kunigas Macevičius pradėjo kovą. Užėmęs prievarta

kunigaikščio dvarą Panemuny, pradėjo ten laikyti pamaldas.

Paskui statė trobesius ir išdrįso išstatyti kryžius, vėliavas ir šven-

tus paveikslus. Tas viskas buvo daroma ieškant priekabių ir

E pradėti ginčus su dvaro administracija, kuri buvo iš evan-

gelikų. :

Iš Vilniaus kapitulos archivo kunigui atsiuntė dokumentų

kopijas, kurios turėjo įrodyt, kad anksčiau Biržuos būta baž-

nyčios.
Tais pat metais bažnyčios administracija išreikalavo iš Biržų

gyventojų šiokį liudijimą:
„Mes, Upytės apskr. gyventojai, žemiau savo ranka pasirašę,

pranešame šiuo savo paliudytu laišku žmonėms dabar esan-

tiems ir būsiantiems, aš, Jonas Rinkevičius, Upytės apsk. ir aš,

Pranciškus Riszka, būdami liudininkai byloj buvusios Biržų

bažnyčios, dabar iki pamatų sugriautos, nuvažiavome pas kuni-

gaikščio žemių gyventoją Aleksandrą Steponavičių, klausdami

apie Lietuvos karalius, kiek jų atmena, apie kun. Radvilas, pas

kuriuos jaunas būdamas tarnavo, ir apie pirmykštį Biržų stovį.

„Vaikeliai!“ — sakė jis. „Kai aš mokiausi Biržų katali-

kiškoj mokykloj prie karalių Henriko ir Stepono, Biržų mies-

tas stovėjo po tomis liepomis, kurios dabar stovi gryname lauke.

Po jomis stovėjo sena katalikų bažnyčia, turėjusi nuolatines

pamaldas. Ji buvo užlaikoma kun. Mykolo ir kun. Jurgio

Radvilų. Kita bažnyčia buvo toj vietoj, kur dabar slepiasi kata-

likai. Ji stovėjo tarp upių Apaščios ir Agluonos. Kai Biržų

miestas sudegė, bažnyčią pastatė dabartinėj v:etoj, kur ji išsto-

vėjo iki kun. Krištupo Radvilos. Dabartinės pilies tada nebuvo;

tik po ilgo laiko kun. Krištupas, grįžęs iš svetimų kraštų, pilį

pastatė. Miestą pakėlė į dabartinę vietą, O bažnyčią, kur dabar

katalikai slepiasi, liepė atimti. Varpas, kurį mes senesni dar

atmename, buvo pakabintas ant keturių stulpų.

Tuo laiku aš buvau prie kun. Krištupo ir Biržų storastos

Skarbavičiaus padėjėju. Po Skarbavičiaus storasta, ir turtų revi-

zorium tapo Rastočinskis. Tas iš sugriautos bažnyčios medžia-

gos pasistatė sau trobesius.

Sykį kun. Krištupas, vaikščiodamas po Biržus, pamatė p.

Rastauskio“ naujai pastatytą bažnyčią ir nutarė kitą pastatyti.

Tam tikslui pradėjo vežti medžius. Bet netrukus kunigaikščiui

teko išvažiuoti ir suvežtieji medžiai atiteko malūnui. Po Rasta-

čin:kio storasta tapo p. Penkolskis. Tas bažnytinę žemę liepė
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užarti ir javais apsėti. Antroji bažnyčia, prie dvaro esančioji,
buvo nepaliesta. Sužinojęs tokius Penkolskio darbus, kun.
Krištupas jį išbarė ir liepė bažnytinių žemių neliesti.

P. Kurpskis, Upytės apskr. pakamarininkas, atvykęs pas.
kunigaikštį, nieko nevalgė sakydamas, kad jo duona yra numi-
rėlių duona ir jais atsiduoda. Jis barė ir Penkolskį: „Kadangi
tu neduodi ramybės numirėliams, tai Dievas tau atkeršys. Tavo-
žmona dabar nėščia, ir pamatysi, kad vietoj žmogaus ji pagim-
dys gyvatę“. Taip ir atsitiko. Žmona pagimdė kažkokį keistą
sutvėrimą. Kunigaikštis liepęs jį išpaišyti, o paskui jį išdžiovino
ir ižde paslėpė“.

Kai Steponavičiaus paklausėm apie bažnyčios kapitalą, jis
liepė ieškoti raštų kar. Henriko ir Stepono archyvuose.

Steponavičiaus sūnus tvirtino, kad jis dažnai tą patį iš tėvo
yra girdėjęs. Mums, žemiau pasirašiusiems, kiti žmonės tą pat
tvirtina. Mes patys kai kurie bažnyčios sunaikinimą prisimena-
me. Mes dar mokėmės, kai mums liepė sudeginti sugriautas
bažnyčios sienas. O kai Biržų miestas degė, tai nuo žmonių
girdėjau, esą Dievo baustas už tai, kad jie bažnyčios sienas
degino. Tas gaisras nesiliausiąs tol, kol kokia nors mažytė
bažnytėlė bus pastatyta“.

1674 m. lapkričio 5 d. pasirašė 22 asmenys.
Iš dvaro administracijos pusės prasidėjo spaudimas, ir Ste-

ponavičius savo žodžių užsigynė.
Vis dėlto manoma, kad Biržuose bažnyčia buvo iki tol, kol

kun. Mykolas Rudasis buvo katalikas.
Karalius Jonas Sobieskis nusiuntė Vilniaus vyskupui laišką,

prašydamas sudrausti kunigą Macevičių nes jis elgiasi neteisingai.
Evangelikų dvasininkai paskelbė iš savo pusės, kad teisių, duotų
jiems kun. Radvilų, niekam neužleis. St. Nezabitovskis taip
pat kunigą Macevičių smerkė ir šaukė jį į vyskupų teismą.

Bet kunigas Macevičius juokėsi iš jų, nes buvo gavęs iš
Vilniaus laišką, kuriame vyskupas rodo savo pasitenkinimą
kunigo darbais. Nieko nesiklausdamas Macevičius Susivežė me-
džiagą ir ant kapinių pastatė koplyčią.

Evangelikai pasiskundė Brandenburgo kuriiurstui ir tas,
matyt, Macevičių nubaudė, nes randame laišką, rašytą jam (kur-
fiurstui) lenkų karaliaus. Laiške jis rašo, kad kunigas Macevi-
čius turi teisę taip elgtis. O jo nubaudimas gali užtraukti ne-
apsakomų bausmių kalvinams iš Rymo ir iš visų katalikiškų šalių
pusės.

Vyskupas stropiai saugojo savo aveles nuo kalvinų įtakos
ir 1682 m. uždraudė skaityti kalvinųišleistas lietuviškas knygeles.
Liepė jas atiduoti savo klebonams ir sudeginti.

1686 m. kunigas Macevičius mirė. Pirmuoju Biržų parapijos
klebonu tapo paskirta kunigas Ločydlovkis.

Kun. Liudvika-Karolina antrą kartą ištekėjo už kun. Neu-
burgiskio- kataliko, ir katalikų kunigas tas vedybas laimino. Ji
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labai mylėjo savo vyrą ir pildė visus jo norus. Dėl to ir jos
dvaruose Lietuvoj pradėjo matytis to paklusnumo pasėkos. Jėzu-
itai Slucke, 0 karmelitai Kėdainiuose atidarė savo mokyklas.

Biržuose kun. vietininku buvo paskirtas Lešinskis katalikas,
kuris višus tarnus evangelikus pakeitė katalikais.

1692 m. kun. Liudvika patvirtino bažnyčios statybą ir pa-
skyrė klebonui 400 zl. metams algos. Be to, dovanojo visą baž-
nytinį turtą su auksiniais herbais.

Visi stebėjosi dėl tokių katalikų laimėjimų, nes niekas neži-
nojo, kad pati kun. Liudvika slaptai yra perėjusi į katalikų
tikėjimą. | 3

Albertbrandas savo rankrašty, Biržuose paslėptam, pasakoja:
„Kun. Liudvika mirė 1695 m. Netrukus po jos mirtiės 1719

m. Biržų kunigaikštijoj pasistatė dar dvi bažnyčios: Salamiesty
ir Nem. — Radvilišky“. 3

Vyskupas Bžestovskis savo laiške Biržų katalikams pakar-
tojo žodis į žodį kun. Liudvikos užtvirtinimą bažnyčios statybos
ir dar nuo savęs šį tą pridėjo. Biržų klebonas vadinsis tik
„vicarius perpetuus“. Jis neturi teisės varžyti nei evangelikų,
nei žydų, nei rusų. Savo naudai jokios žalos Biržų kunigaikš-
tijai nedarys.

Kai Biržai perėjo į nesvyžiškių Radvilų rankas, parapija
jau turėjo 1895 žmones.

1731 m. kun. Ona Radvilienė (iš Sanguškų), motina kun.
Jeronimo, pastatė naują medinę bažnyčią šv. Jeronimo vardu.
Ji pastatė namą klebonui ir davė jam žemės. Ta bažnyčia sto-
vėjo tol, kol gr. Jonas Tiškevičius pastatė mūrinę šv. Jono
Krikštytojo vardu. |

Pamaldas įvedė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Pa-
rapija turėjo jau 5693 žmones. Šeimyniniam rūsy po bažnyčia
palaidotas bažnyčios fundatorius, miręs 1862 m.

Bažnyčios viduj yra marmurinė lenta su parašu:

„Anno Domini MDCCCLXII suae vero aetatis LXI mortuus
est et hic sepultus Johannes Comes in Birže et Woložyn

Tyszkiewicz
Conditor Ordinationis. Ecclesiae hujus Fundator Vir pro-

bus et justus, Nasa liberalitatis et pietas plenissimus
ui

Servitores et domėstici benevoli hoc grati animi monumen-
tum, admemoriam aeternam erigunt anno MDCCCLXVIII.

Tą paminklą giaros at menos
Grapuj Jonuj Tiszkiewiczuj
tikimi ir mejtus Jo tarnaj
ir naminikaj Da kasztu pastate.

1868.
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Ant didesniojo varpo yra herbas Leliwa ir vardas Jonas. Iš
antros pusės — parašas: Jonas grafas Tiškevičius iš Biržų,
fundatorius bažnyčios 1858 m. Kitas, mažesnis varpas — Petro -
vardu.

Katalikų kapinėse už miesto yra paminklas čia 1813 m.
mirusiai kun. Karolinai Radvilienei (iš Pranciškavičių), antrai
žmonai kun. Domininko, motinai kun. Aleksandro, francūzų
kariuomenės rotmistro. Sūnus ir pastatė tą paminkla, bet vietos
klebonas, dėdamas užrašą, užmiršo įrašyti sūnaus vardą, o tik
savo parašė: „Osierocony syn
za pošrednictwem Ks. Pr. A... ..
ten glaz postawil“.

Bažnyčios vidus labai gra-
žiai išpuoštas. Yra garsių dai-
lininkų paveikslų, pav.: Šv.
Jono Krikštytojo, šv. Petro ir
šv. Mykolo paveikslai piešti
Varšuvos meno akademijos
proi. Meironavičiaus; kiti pa-
veikslai yra Melnickio, Jurgio
Gersono ir kitų.

Parapijonių 6200.

 

Biržų filija — Geidžiūnai. Geidžiūnų bažnyčia.
Koplyčia tik viena — Biržų
kapuos.

Klebonai: 1716 m.—kun. Baltramiejus Bielinskas, 1735—40 m.
misionorius X. Krištupasa Konstancija Prioras, 1749 m. — Sta-
sys Daukantas 7 metus, 1756 m. — Mikas Rubavičius, 21 m.,
1777 m. — Pranas Rubavičius. 27 m., 1804 — Kazys Ferdinan-
das Pikturna, 14 m.; 1818 — Mykolas Padrostavičius, 20 m.,
1838 — Matas Markevičius, 3 m., 1341 — Juozas Zenevičius,
1 m., 1842 — Juozas Stankevičius, 15 m., 1857 — Kazys Alek-
sandravičius, 7 m., 1864 — Justinas Streleckas (Strzelecki), 3
m., 1807 — Juozas Rimkevičius, 52 metus, 1919 Balys Baronas,
4 m., 1923 — Julijonas Kuprevičius 8 m.

Dabar vikaras kun. Antanas Misevičius.

Liuterių bažnyčia.

Pirmosios žinios apie liuterių bendruomenę Biržuose glūdi
praeities tamsoje, nes daug senų dokumentų žuvo karų ir nera-
mumų metu XVla. Vis dėlto žinoma, kad prieš 1600 metus
Biržuose jau buvo liuterių bažnyčia, nes kun. Krištupo R. stei-
gimo ir atnaujinimo aktuose yra paminėta, jo sentėvių privilę-
gijuota, liut. bažnyčia. Ji stovėjo į vakarus nuo dabartinio
miesto prie ežero.
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Pradėjus viešpatauti kar. Ziginantui III, 1587 m. kun. Kriš-
tupas padėjo pamatus naujai Biržų tvirtovei ir kėlė miestą ar-
čiau jos. Todėl ir liut. bažnyčia turėjo persikelti. Nuo 1636
m. mes ją randame vidury miesto, apdovanoto Magdeburgo tei-
sėmis ir karališkomis privilegijomis.

Seniausia tos bažnyčios žinia yra iš 1636 m. lapkričio mėn.
23 d. Kun. Krištupas dovanojo bažnyčiai ir pastoratui reikalin-

 

 

  
Liuteronų bažnyčia.

gas žemes, statybos medžiagą ir atleido nuo mokesčių. Šioj
bažnyčioj pamaldos turėtų būti laikomos lenkų ir vokiečių kal-
bomis. Mokykla prie jos nebuvo įsteigta, nes ev.-reiormatų
bažnyčioj pamaldos ėjo lietuvių kalba ir nuo kun. Mykolo Ru-
dojo laikų ten jau buvo mokykla. 1687 m. kun. Liudvika-
Karolina leido statyt liut. mokyklą, kuri tačiau atsidarė tik 1696
m. rugpiūčio mėn. 22 d., kai Kurliandijos karališkojo dvaro
prievaizda dovanojo jai pusę valako žemės mieste. .
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Raštai iš 1642 m. rodo, kad liut. bažnyčia turėjo dvarą ir
kaimiečių dvasininko išlaikymui, o tais pat metais spalių mėn.
26 d. Biržų dvaras paskyrė pastoriui 200 zl. metinės algos.
1644 m. kun. įsakymu pastoriaus alga buvo pakelta 50 zl. ir
pastoriui duotas tarnas.

Nors bažnyčia jau du kartu buvo gaisro sugadinta, tačiau
sunkiausias laikas atėjo, kai 1787 m. ne tik bažnyčia, bet ir visas
miestas ugny žuvo. Išvengti naujo gaisro povojaus, bažnyčia
buvo pastatyta kitoj vietoj ten, kur ji ir dabar tebestovi. Po to
gaisro kun. leido pastoriui laisvai malti savo grūdus kun. ma-
lūne ir prižadėjo kasmet duoti po 10 pūrų rugių.

Laikui bėgant prasidėjo ginčai dėl teisių ir laisvių, bažnyčiai
duotų. Paskutinis biržėnų Radvilų ainis, kun. Liudvika-Korolina,
sudarė komisiją tiems ginčams ištirti. Ištyrus komisija sužinojo,
kad keli, liut. bažnyčiai priklausą, sklypai ir dvaras pražuvo, kad
kažkas pasisavino 3456 zl. iš bažnyčios kasos ir Biržų dvaras
numušė pastoriaus algą nuo 250 zl. iki 150 zl. Pasekmė to
ištyrimo buvo tokia, kad bažnyčios materialės teisės buvo pri-
vestos prie minimumo. Bažnyčiai paliko tik bažnytinis ir pasto-
rato sklypai. Dvaras iš savo pusės pasižadėjo pristatyti bažn.
ir pastorato statybai medžiagą ir padėti statyti. Pastoriaus alga
ir dvaro grąžinimas priklausė dabar tik nuo kunigaikštytės ma-
lonės. Kiekvienas miestietis per šv. Martyną turėjo duoti pasto-
riui pūrą rugių ir pūrą avižų. .

1687 m. kun. Liudvika-Karolina atsisakė nuo liut. bažnyčios
patronato teisių, pavesdama jas Senjorų malonei. Senjorai, kurių
buvo 4 — du bajorai ir du miestiečiai, susitarę su pastorium ir

pilies komendantu, esančiu kun. vietininku, sudarė bažnyčios tary-
bą. Tame dokumente, kuris 1687 m. rugpiūčio mėn. 5 d. buvo pa-
rašytas Berlyne, kunigaikštytė liepė iš kunigaikštijos įplaukų mo-
kėti pastoriui 400 zl. metinės algos.

Būnant švedų karaliui Karoliui XII Lenkijoj, lenkų kareiviai
užėmė Biržų tvirtovę ir sudegino miestą. Visi, bažnyčią apsupą
namai, buvo sudeginti, ir pastorius turėjo ieškoti pastogės baž-
nyčios folvarke—Ruoliškiuose. 1704 m., kai Biržų tvirtovė buvo
priešų apgulta, kartu su miestu sudegė ir bažnyčia.

Senjorai buvo klaidingai įsitikinę, kad drauge su patronato
teise jiems perėjo ir parapijos valdymo teisė. Todėl jie norėjo
pastorių nuo valdymo atstatyti Pasekmėje, 1710 m. tarp pasto-
riaus ir parapijos prasidėjo byla, kuri 1732 m. baigėsi tuo, kad
pastorius buvo paleistas, 0 parapija turėjo apmokėti teismo
išlaidas, atiduodama 11.000 zl. ir visą bažuyčios sidabrą.

Nuo 1723 m. iki 1772 m. parapija kentė persekiojimus iš
katalikų pusės, o vyskupai vis trukdė atstatyti bažnyčią, sugriautą
1741 m. lenkų kareivių. Št

1752 m. pastorius Jordanas važiavo, pildydamas savo parei-
gas, į Saločius. Saločių katalikų parapijos kunigas įsivaizdavo,
kad pastorius kišasi į jo reikalus. Kunigo liepimu, pastorius buvo
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užpultas, apvogtas ir sužeistas. Netrukus jis ir mirė. Po jo

mirties, kun. dvaras paėmė Ruoliškių iolvarką, 100 su viršum

metų priklausiusį liut. bažnyčiai. Parapija dėlto nesiskundė, tur

būt, nesitikėjo gauti teisingą sprendimą.
1761 m. vienas kilmingas vyras — katalikas, vardu Mykolas

Kirkila iš Smilgių, užpuolė ant einančio gatve pastoriaus Wagen-

seil'io, jį sumušė ir, be to, privertė atsiprašyti. 1763 m. storas-

ta Gorskis ir kažkoks Šveikauskas šaudė kelis kartusį bažnyčios

langus, kada pastorius Wagenseil laikė pamaldas. Vieną kartą

net numušė rutulį nuo kryžiaus, stovinčio altoriuje. Savaime

suprantama, kad negalėjo būti jokios kalbos apie kaltininkų

nubaudimą.
1771 m., per užtarimą rusų pasiuntinių Varšuvoj, pasisekė

baigti medinės bažnyčios statybą.
1776 m. Biržų dvaras atėmė iš liut. parapijos, jai priklau-

sančias žemes. Parapija vėl kreipėsi į rusų pasiuntinius, kuriems
užtariant, žemės buvo grąžintos.

Prijaučiant carienei  Kotrynai II 1780—83 m. buvo stengtasi
sudaryti uniiją tarp reformatų ir liuterių bažnyčių. Rezultate ga-
vosi administratyvinė unija ir sinodalė konstitucija.

1787 m. senoji bažnyčia naudotis nebetiko. 1789 m. buvo
sudarytas planas naujai bažnyčiai, kurios statyba tačiau prasi-
dėjo tik 1803 m. 1816m. bažnyčia vėl virto griuvėsiais ir liuteriai
buvo priversti laikyti pamaldas pastorate.

1825 m. sugriuvo mokykla ir nebuvo atstatyta.
1831 m., lenkų revoliucijos laiku, daug liuterių parapijos

narių tapo choleros aukomis. Pastorius pabėgo į Sodeliškius.
1845—46 m, padedant parapijai, buvo pradėta statyba

naujos mūrinės bažnyčios. Statyba buvo baigta 1853 m.

Nors mediniai pastorato namai 1848 m. buvo stropiai patai-

syti, tačiau 1860 m. juose jau nebebuvo galima gyvent. Bažny-

"čios viršininkas Liudvikas von der Ropp nurodė pastoriui gyve-

namąją vietą Dagilynės dvarą. Pastorius ten gyveno iki 1865 m.,

kada lėšomis persikrikštijusių dvarininkų buvo pastatyti nauji
pastorato namai.

1863 m., per lenkų sukilimą, sukilėlių persekiojamas pasto-

rius apsigyveno Bauskėj ir iš ten aptarnaudavo savo parapiją.

Pastorius gaudavo 18 rub. metinės algos ir pelną iš lauko,

apsėto 10 pūrų javų. Mokytojas gaudavo po 50 kap. nuo kiek-

vieno mokinio į mėnesį ir pelną iš lauko, apsėto 8 pūrais javų.

Vėliau abiejų algos susilygino.

1863 m. profesoriai D. Grasz iš Dorpato ir baronas von Ropp

iš  Ąžuolpamušio dovanojo liuterių parapijoms Rusijoj
šelpti draugijos komitetui 750 rub. vertės žemės sklypą, esant

prie Biržų miesto sienos su sąlyga, kad pelnas iš to sklypo eitų

mokyklss naudai.
Panevėžio filija įsikūrė 1790 m. Ją aptarnaudavo pastorius

Wemel. Vėliau ji buvo parduota pastoriui Schumacher'iui iš
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E Eos 1842 m. Konsistorijos nutarimu ji buvo prijungta prie-
“Biržų.

1853 m. pastatyta bažnyčia gavo 1859 m. vargonus, o 1861
„m. šeimyna von Reinchardt dovanojo du varpu. Gr. Hugo von:
Keyserlingk dovanojo mokyklai sodą, esantį už bažnyčios.

„ Pastoriai:
Andreas Babsky, 1636 —...
Jonas Koperus, ... — 1642.
David Gerling, 1642—1668.
Johann Tymann, 1668—1672.
Ernst Tymann, 1672—1688.
„Georg Waschetta, 1688—1711.
Georg Sartorius, 1711—1723.
Andreas Kleinenberg, 1723—1734.
David Pilugradt, 1735—1737.
Michael Theophil Jordan, 1737—1752.
Karl Friedrich Wagenseil, 1754—1784.
Joachim Heinrich Wemel, 1784—1828,

Adjunktai:
Christian Gottfried Busch, 1825—1841.
Johann Philipp Bedel, 1841—1845,
Benjamin Siegfried Leopold Mūhlendori, 1846—1864.
Karl Grasz, 1864 —

 

 
Pravoslavų cerkvė, MykoloTiškevičiaus pastatyta 1865 metais.
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Archeologiški paminklai Biržų apskrity.

Garsūs istoriška praeitimi Biržai ir jų apylinkės nemaža turi

"ir tolimosios senovės liekanų. Kiekvienam kultūrinės eigos lai-

kotarpiui liko čia įvairių archeologiškų paminklų, kurių dauguma

dar ir šiandieną nėra tiksliai tyrinėti, bet pabrėžia vieną kitą

Biržų apskrities praeities bruožą.

Seniausi archeologiški Biržų apskrities paminklai yra dar iš.

akmens gadynės laikų. Tai daug kur visam Biržų apskrity at-

randami įvairios išvaizdos ir akmens rūšies lyginti padarai: kir-

vukai, plaktukai, kaltai. Dar praėjusio amžiaus vidury gr. Tiš-

kevičius buvo surinkęs Biržų apylinkėje per 400 įvairių akmens

dirbinių, bet daug jų atrandama ir dabartiniais laikais.

Nors visi šitie lyginti akmens dirbiniai priklauso vėlesniam

akmens gadynės, t. v., neolito laikotarpiui, tačiau jau vien savo

išoriniu įvairumu jie pabrėžia, kad ir Biržų apskrityje neolito

kultūra pergyveno ilgą laiką. Daug laiko prabėgo, kol pirmieji

kalto pavidalo kirvukai buvo pakeisti gražios išvaizdos kirvukais

bei plaktukais su skylute kotui įstatyti Ankstyvesnieji kirvukai

— kaltai Biržų apskr., kaip ir kitose Lietuvos vietose, atsirado

neolito pradžioje, o vėlyvesnieji akmens dirbiniai su skylėmis —

neolito pabaigoje. Kiek truko tas evoliucijos laikas, atspėti yra

sunku, bet ne mažiau kaip keletą tūkstančių metų. Be to, tuo

metu, kai kituose kraštuose, iškilo metalų kultūra, Biržų aps-

krities gyventojai dar vartoja savo primityvius akmens dirbinius

medžioklei ir karui.

Nors ir toli buvo Biržų apskr. nuo- naujų kultūros centrų,

nors dar ilgai gyveno akmens gadynės kultūrą, bet naujų kultū-

rų dirbiniai kartkartėmis pasiekdavo ir šitą tolimą kampelį. Kaip

šitų santykių liudininką galima pažymėti atrasti ties Nadejiškių

km. Vabalninkų valsč. bronzos gadynės dirbiniai. Mažai pasikeitė

kultūrinis Biržų apskr. gyvenimas ir ankstynesniosios geležies.

gadynės laikais. Tik nuo III-V amž. Kr. gimus Biržų apskr.

pastebima aukšta vėlesniosios geležies gadynės kultūra, kuri čia

vis kyla aukščiau ir nepertraukiamai pastebima iki istoriškų laikų.

Dėl kurių priežasčių įvyko toks staigus kultūrų pakeitimas, spręsti

yra sunku ir bene rimtesnė tam įvykiui paaiškinti teorija bus

toij, kad toks staigus kultūrų pasikeitimas galėjo įvykti apsigy-

venus aukštesnės kultūros tautai. Tie nauji aukštos kultūros

nešėjai Biržų apskrity, spėjama, buvo žiemgaliai, kurie III-V

amž. Kr. g. užėmė šiaurinę Lietuvos srity ir išplėtė tam krašte

savo kultūrą. Šitai, dažniausiai Raginėnų kultūra vadinamai,

kultūrai priklauso ir daugelis archeologiškų Biržų apskrities pa-

minklų, bet ypatingai ryškiai ji yra pabrėžiama laidojimuose.

Visi Raginėnų kultūros laidojimai pasižymi bendrinių papuošalų

gausumu ir įvairumu. 2 r

Šiai vėlesniojo geležies gadynės laikotarpio kultūrai, mato-

mai, ir priklauso daugelis Biržų apskr. esančių pilkapių bei mil-
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žinkapių: Baluškių km., Daujėnų v., Plikių, Nadejiškių ir Girs-
teikių km. Vabalninkų v., Druseikių ir Paravių km., Biržų v.
ir kitur. Visose tose vietose randama po keletą neaukštų akme-
nimis apdėtų pilkapių, kuriuose dažniausiai pastebima laidojus .
nedegintus lavonus. Daug senoviškų Biržų apskr. Raginėnų kul-
tūros ir vėlesniųjų laikų senkapių jau yra išardyta ir tik atran-
dami žemėje žmonių kaulai ir įvairūs bronziniai ir geležiniai
papuošalai ir dirbiniai pažymi jų buvimo vietą.

Tai vėlesniojo geležies gadynės laikotarpio kultūrai pri-
klauso ir gana tankiai randami Biržų apskr. piliakalniai. Pilia-
kalnių pažymėtini šie: Bakšėnų p.liakalnis, Vabalninko v., savo
keturkampiška, nukirsta viršūne, piramidės išvaizda. Bakšėnų
piliakalnio paviršiuje žemėje tankiai randami akmenys ir anglies
klodai. Netoli nuo Biržų prie Rinkuškių yra piliakalnis „velnio
kalnu vadinamas. Plačiau pragarsėjęs yra Šimonių piliakalnis,
Pasvalio v. Labai įdomus yra Zapyškių piliakalnis, Papilio v.,
pasagos pavidalo pylimu atskirtas iš lauko pusės. Be šių Biržų
apskr. plačiau žinomi dar šie piliakalniai: Ąžuolpamušio km.,
Krinčino v., Dabužių km., Pasvalio v., Gubinių km., Pabiržės v.,
Gustonių km., Joniškėlio v., Klingių km., Vabalninkų v., Mažu-
tiškių km. Biržų v., ir kiti.

Nors tiksliau nė vienas Biržų apskr. piliakalnis nebuvo tyri-
nėtas, bet jau išorinė jų išvaizda rodo, kad ne kartą jiems teko
būti gintuvėmis, ne kartą jie, atsižiūrintį kariavimo sąlygas, buvo
įrengiami iš naujo. Taip teko jiems būti gintuvėmisnetik prieš-
istoriškais laikais, bet ir istoriškais laikais ne kartą buvo naudo-
jami gynimuisi. Dalis piliakalnių, kaip gynimosi įrengimai, buvo
panaudojami net švedų karų-laikais, dėl ko jie dažniausiai „švedų
kalnais* yra vadinami. Švedų karų laikais be piliakalnių buvo
naudojami ir pylimai, kuriais apsupdavo kariuomenių stovyklas.
Sių pylimų  priedangoj slėpėsi nuo šaunamųjų ginklų ugnies
stovyklų kariai. To laiko liekanomis reikia laikyti Biržų aps-
krity šie ilgi žemės pylimai: Krinčino ir Mežunų km., Krinčino
v., Paravių km., Biržų v.. Radviliškio, Rinkuškių, Biržų v.

Plačiai yra pagarsėję. Biržų m. Jonušo Radvilos pilies
statytos XVII amž. griuvėsiai. Šita pilis buvo statyta senosios
XV šimtm. pilies vietoje: Bet, matomai, dar daug anksčiau čia
jau būta pilies, visais laikais buvusios žymaus gynimosi punkto.

Strateginiais senovės įrengimais reikia laikyti ir esančios Bir“
žų apskr. senoviškos brastos per pelkes ir upes. Taip ties Sa-
vučių vs., Vabalninko v per Apaščios upę eina „Kreiva brasta“,
apie kurią liaudies pasakojama, esą švedų įrengta.

„Įdomią archeologiškų paminklų grupę Biržų apskr. sudaro
senoviško religinio kulto vietos, kurios čia nors ir nevadinamos
dažniausiai joms teikiamu „alkos“ kalnų pavadinimu, bet vadi-
nant jos čia „velnio“ kalnais, tuo pažymima tų vietų archeolo-
ginė reikšmė. „Velnio“ kalnų Biržų apskr. tarpe pažymėtinas
esąs ties Braždigalos km., Pasvalio v. Toks keistas garbingų
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senovėje vietų pavadinimas atsirado del krikščionių dvasiškijos

įtakos, kuri, norėdama atpratinti žmonės lankyti tas vietas, skel-

bė, kad jos piktos dvasios — velnio yra gyvenamos.

Senoviško religinio kulto liekanomis reikia laikyti ir tankiai

visam Biržų apskr. randamu gerbti akmenys. Tokių akmenų

yra ties Unčiškių km., Vabalninkų v., Katkėnų km., Joniškėlio

v. Papilio reiormatų bažnyčioje į grindis įmūrytas akmuo, pagal

pasakojimus, senovėj buvęs aukuras.

Tat ir visi svarbesnieji archeologiški Biržų apskr. paminklai,

apie kuriuos turima kai kurių trumpų pastabų. Be abejo, aty-

džiau jų ieškant, dar nemaža bus galima rasti naujų, o tiksles-

nis jų pažinimas aiškiau parodys ir Biržų apskrities praeitį.

„P. Tarasenka.

Astravo dvare statant vandeninį malūną, buvo iškasta daug

žmonių griaučių. Be to, rastas akmeninis kirvukas.

Vilniaus muziejuj yra 455 gr. E. Tiškevičiaus Biržų apylin-

kėj surinkti ir muziejui padovanoti akmeniniai padarai.

Netoli Biržų ant Apaščios upės kranto yra du kalnai vadina-

mi Velniokalniais ir Velniokapiais, kurie yra laikomi piliakal-

niais.
o „Kasant mieste Vytauto g-vėj rūsį, buvo aptikta žmonių

aulų.
Ties Duseikių km. yra keli akmenimis apdėti pilkapiai. Yra

rastas akmeninis kirvukas. 2

Latvelių km. rastas akmeninis kirvukas.

i Mažutiškių km. yra piliakalnis. Yra rasta akmeninių kir-

vukų.
Montagališkių km. yra senkapis.

Paravičių km. yra pylimų ir keli apdėti akmenimis pilkapiai.

Kasant pylimus, randama žmonių kaulų

Piliškių km. yra piliakalnis.

Rinkuškių km. ant Apaščios upės kranto yra Velnio Pilimi

vadinamas piliakalnis. Yra keletas išartų pylimų.

Samačistos km. yra pylimas.

Pasakojimai apie 1884 m. Biržų pilies
kasinėjimą.

(Papasakojo p. Kaškulis).

-— Aš tada buvau dar jaunas, apie 15-16 m. amžiaus, kai

gr. Jonas Tiškevičius buvo pradėjęs kasinėti Biržų pilį. Tai bu-

vo 1884 m.

Pilis buvo pradėta kasinėti nuo įeigos vartų. Kasant rasta

keturios sidabrinės arklių žąslos. Iš to sprendė, kad toj vietoj

buvusios arklides.
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Biržų tvirtovės planas.

1. rezidencijos rūmai, 2. pilies kiemas, 3. aukštasis pylimas, 4.

aukštasis griovis, 5. žemesnysis pylimas, 6. didysis griovis, 7.

įvažiavimas, 8, pylimas nuo ežero, 9. vartai, 10. parako sandėlis.

 

Biržų pilies griuvėsiai.
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Toliau kasant buvo rasta daug senovinių šovinių, kurie bu-
vo labai surūdiję. Šovinius supylė į krūvą aikštėj, kur dabar
vaikų darželis. Kai kurie žmonės šovinių nešėsi namo. Ziemos
metu šovinius dėdavo į pečių, o jiems įkaitus, mesdavo į van-
denį. Tuo būdu sušildytą vandenį duodavo gyvuliams gerti.

Kasė darbininkai, o prižiūrėjo pats grafas, kuris atvažiuo-
davo 9 val. ryto, ir tada darbas prasidėdavo. Baigdavosi 6 val.
po pietų, kada grafas grįždavo vėl į Astravą.

Kasinėdami rasdavo daug brangių auksinių, sidabrinių sta-
tulėlių ir kt. Viską veždavoį Astravą, o paskui į Paryžių.
2 Buvo rasta marmuriniai laiptai ir žibančios, lyg geležies,
urys.

Graiui neteko ilgai kasinėti pilį, nes Biržų miesto gyvento-
jai, bijodami, kad pilis nesugriūtų, pradėjo protestuoti. Vieną
dieną pas graią atėjo miestiečų delegacija (tie vyrai jau senai
mirę, jų tarpe atmenų Miežiūną ir Ladygą). Delegacija prašė pi-
lies nekasinėti ir sakė: „Ši pilis priklauso mums, Biržų miestui“.

„Ne, toji pilis priklauso man, nes aš ją valdau“, — atsakė
graias.

Tada vienas iš delegatų išsitraukė žibančių raktų krūvą ir
parodė graiui,. Graias raktus norėjo atimti, bet vyrai nedavė ir
sakė: „Pilis aiškiai priklauso mums, nes mes turime jos raktus“.

Paskui Miežiūnas išėmė labai sėną, lyg mėlynos spalvos,
nublukusį kaspiną, panašų į vėliavą ir parodė grafui, o Ladyga
ištraukė iš makšties baltai žibantį kardą. Grafas tą kardą pačiu-
pinėjo, apžiūrėjo ir, matomai, jam labai suskaudo širdį. kad jis
net apsiverkė. Paskui liepė darbininkams užkasti, kas buvo at-
kasta ir daugiau niekada pilies nekasinėjo“.

P. Koškulis, nors jau senas, bet gerai viską atsimena. Gra-
io pasikalbėjimą su delegaciją girdėjo savo ausimis, nes su ki-
tais berniukais buvo arti priėjęs. Mat, norėjo sužinoti, apie ką
gali grafas kalbėti su paprastais žmonėmis. . 2

1930 Biržų pily buvo daromi kasinėjimai. Rastas vienas ur-
vas, kuris veda iš pilies teritorijos per volą į buvusius pilies
vartus. Urvas siauras, gilus, drėgnas ir tamsus. Šiurpulingas ur-
vas, kaip ir tie laikai, kada jisbuvo kastas.

Prie pilies griuvėsių atkasta daug pečių koklių, spalvuotai
palivotų, su kun. Radvilų herbu, daug plačių klinties plytų grin-
dims, geležgalių, švino nuo langų ir t. t“

1930 m. vasarą ligoninės sode buvo rastas prieš 400 metų,
kada buvo kasti pilies grioviai, užverstas įvairių šukių, pelenų ir
gruzdų sluoksniu. Spalių mėn. 17 ir 18 d. buvo atkastas 40 kv.
m. plotas.

Pietų pusėj tas sluoksnis buvo pasiektas, atkasus 40 cm.,
šiaurėį reikėjo prakasti 60 cm.

Atkasant buvo rasti šie sluoksniai:
1. 10 cm. storio juodžemis.
2. 10 cm. storio įuodžemis su moliu.
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3. 5-6 cm. storio juodžemis su moliu ir smėliu.
4. 20-30 cm. smulkus baltas smėlis.
5. 5-20 cm. sudeginto molio gruzdų smulkūs gabalėliai ir iš

viršaus įvairaus didumo 2030 cm. ir 3 cm. storio netaisyklin-
gai išlūžę plukto molio gabalai. Iš vienos pusės gabalai lygūs,
įjuodesnės medžiagos, iš antros — nelygus. Lygioji pusė į viršų.

6. 10 cm. storio pelenų ir šukių sluoksnis su moliu ir žvy-
ru. Daug degintų šukių, koklių. Į viršų gulinčioji koklių pusė

 
Pilies griuvėsiai ir sodas (parkas).
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nuo buvusio gaisro karsčio išsiliejusi. Ant koklių įvairūs pagra-

žinimai, ornamentai, dvieju rūšių dailūs herbai. Vienas — erelis

apjuostas žalčiu, antras — erelis gulsčiaus, panašus į Prūsų erelį,

Ant vienų koklių gėlės, vynuogės, ant kitų — moteriškas - pa-

veikslas ir raidės HERCVC HAYE. Toliau į rytus kasant rastas
klodas plukto žalio molio. Prie jo kraštų keletas akmenų.

 

Įėjimas į parką.

7. 10-20 cm. juodžemis vietomis su anglimis ir pelenais.

8. Nekilnotas sluoksnis molio su smėliu.

9. Nekilnotas molis ir į rytų pusę smėlis.

Į rytus žvyro ir pelenų sluoksnis pražuvo, pasiliko 1 m.

gilumoj tik juodžemis,
Senovės liekanų sluoksnyje buvo rasta žalio molio suplak-

tas sluoksnis, plukto molio gabalai, molio kokliai su pagražini-

mais. Rasta kalto, labai surūdijusio, vinio gabalai. Sluoksnis ei-

na po žemėmis visai horizontaliai.

Nerasta jokių plytų, nei kalkių, nei kalkėmis surištų pamatų.

Tenka manyti, kad čia yra buvęs rūmas, kurio statybai buvo

vartojamas žalias molis, medis ir, gal būt, šiaudai. ;

Herbas ant koklių, — kun. Radvilų pirmtakūnų herbas.

Dabar Biržų muziejus turi tris Biržų pilies herbus. Pirmasis —

žalčiu apjuostas erelis — prieš 1499 m,. antrasis — kun. Radvilų

erelis — nuo 1499 iki 1811 m. ir trečias — graių Tiškevičių

— nuo 1811 iki 1920 m. 5
„Biržų Žinios“ Nr. 49. 1930 m.
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5 Biržų apskritis.

 
 

 



Astravo dvaras.

Ziūrint iš Biržų pilies į kitą pusę Širvenos ežero, galima
matyti Astravo dvaras. Pirmas Astravo savininkas buvo Dąbskis.

Jis mirė bevaikis ir, pagal anų laikų įstatymus, dvaras atiteko

kun. Krištupui II Radvilai. 1617 m. kun. Krištupas atidavė dvarą

 

 

Buv. Tiškevičių šunininkastAstrave.

savo užsitarnavusiam kavale-
ristui Malatestai ir jo žmonai
Kotrynai iki jų mirties. 1619
m. Kotryna Malatestienė, vy-
rui mirus, už 100 kapų lietu-
viškų skatikų perleido teisę
Astravą valdyti kunigaikščio
tarnui Jonui Daugelai Stryš-
kai. 1662 m. Astravas buvo
užstatytas ev.-reformatų pasto-
riui Minvidui, 0 iki 1667 m.
dvarą iš pastoriaus nuomojo
Vichman. Paskui dvaras ėjo
per įvairias rankas. 1673 m.
Astravą nuomojo Bortkevi-
čius. Kun. Liudvikos-Radvi-
laitės laikais Astravą už 15.000

lenkų auksinų valdė Sienic-

kienė, o paskui Leonas Ba-

rauskis, gimęs Pabiržėj. Jis
mokėjo gudrius juokus krėsti
ir buvo geras draugas kun.

 

 
Astravo vandens malūnas.
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Karolio Radvilos. Astravą valdė iki 1811 m. 1811 m. graias
Tiškevičius pirko Biržus, kartu ir Astravo dvarą. 1862 m. graias
pasistatė sau gražius rūmus ir papuoše jį puikiu sodu. Vokie-
čių ir bolševikų okupacija dvarą labai apnaikino.

Dabar dvarą valdo agronomas Petras Variakojis. Prie dvaro
yra malūnas ir „Siūlo“ fabrikas.

Linų ir pakulų verpimo fabrikas „Siūlas“.

 

Fabrikas „Siūlas“ įsteigtas 1930 m. ir turi linams bei paku-
loms verpti, audimo ir špagatui gaminti skyrius.

„Fabriko verpimo skyrius pradėjo veikti 1931 m. sausio m.
Sis verpimo skyrius turi tikslo:

1) aprūpinti ne tik vietinius, bet ir visas Lietuvos ūkininkus
lininiais ir pakuliniais siūlais mūsų krašto namų pramonės rei-
kalams: šiam tikslui pasiekti esame įsteigę visame krašte daugu-
moje pieninių savo agentūros, per kurias ūkininkai siunčia mums
linus ir pakulas ir per kurias jie atsiima savo siūlus, sumokėdami
mums tik už linų ir pakulų suverpimą.

2) aprūpinti savo špagato skyrių ir audyklą iš savo medžia-
gos.pagamintais siūlais.

Vervykla aprūpinta dviem komplektais linams ir pakuloms
verpimui priruošti mašinų ir 6 verpimo mašinoms su 12000
verpstukų. Visos mašinos angliškos. Šiam skyriuje viso apie
24 mašinas ir jame kiekvienoje pamainoje dirba 49—52 darbi-
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ninkų. Kas mėnuo sunaudojama per vieną pamainą 15 tonų ža-

liavos — linų ir pakulų. j

Špagato skyrius turi tikslo pagaminti iš linų ir pakulų įvai-

rių rūšių špagato. š

io skyriaus produkcija 30 tonų špagato per metus — veik

tiek mūsų krašto dabartinių metų špagato įvežta iš užsienio.

Šis skyrius pradėjo veikti nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. ir jame

dirba kiekvienoje pamainoje apie 9 darbininkus.

Audykloje dirba 23 audžiamos staklės su visomis reikalin-

gomis pagelbinėmis mašinomis. Šiais metais bus audžiama išim-

tinai cukrui maišai, bekonams eksportuoti paklodės, kurių iš viso

pagaminta apie 16.000 štukų per mėnesį. Fabrike sunaudojama

išimtinai savo krašto žaliava linai ir pakulos. :

Audykloje einama taip pat prie smulkesniųjų audinių rinka,

kaip paklodės, rankšluosčiai ir t. t.
Dabartiniu metu iabrike dirba apie 130 žmonių.

Kilučių ežeras.

Biržų apylinkėse yra Kilučių ežeras. Tas ežeras buvo gar-

sus agarais, t. y. vandeniniais riešutais. Biržų Radvilos siuntė

Kilučių ežero agarus lenkų karaliui Zigmantui Augustui. Nors

tie agarai nebuvo geresnį už kitų kraštų agarus, tačiau karalius

šiuos labiau mėgdavęs. Jie primindavo jam mylimus Radvilas ir

buvo brangūs jo žmonai Barborai Radvilaitei.

1867 m. buvo labai sausas ruduo. Vanduo ežere nuseko.

Žiemos metu storas ledas aukštesniųjų agarų krūmelių viršūnės,

o pavasarį pakilęs išrovė juos iš žemės. Liko tik žemesnieji

krūmeliai. Iškirtus apylinkėj miškus, ežeras nuseko. Ledas

kiekvieną žiemą vis daugiau agarų krūmelių viršūnes siekdavo,

o pavasarį agarus raudavo. Taip jie nyko ir nyko. Dabar

agarų Kilučių ežere nebėra. -

Biržų muziejus.

“ Atkeltas iš Panevėžio apskrities viršininkas Vladas Rozmanas,

metus pagyvenęs Biržuose ir susipažinęs su vietos visuomenė,

ėmėsi iniciatyvos Steigti muziejų. Būdamas Panevėžy, p. Roz-

manas suorganizavo muziejų. Šis darbas jam jau nebuvo Sve-

timas. Todėl energingai ėmėsi vykdyti tą gražų Sumanymą ——

steigti muziejų Biržuose. Iš atskirų pasikalbėjimų pereita prie

konkretaus sumanymo vykdymo.

1927 m. gruodžio mėn. 31 d. šis klausimas pateko Biržų aps-

krities valdybos posėdin. Čia buvo nutarta muziejų steigti, ir

priimtas tam muziejui statutas. ,
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Biržų muziejaus statutas.

1 $. Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms pa-
minėti Biržų apskrities savivaldybė steigia muziejų vardu „Biržų
Muziejus“. -

2 $. Muziejuje numatomi šie skyriai:

a) archeologijos — keramikos,
b) istorijos.
c) žemės ūkio,
d) gamtos,
e) liaudies meno,
t) paveikslų galerija,
Zz) numizmatikos ir
h) filatelijos.

3 $. Muziejus yra apskrities valdybos žinioje.
4 $. Muziejų veda ir už tvarką ir čielybe eksponatų atsako

muziejaus vedėjas.
5 $. Skyriams vesti apskrities valdyba kviečia specialistus

bei žinovus.
6 $. Apskrities valdybos atstovas, muziejaus vedėjas ir

skyrių vedėjai sudaro Biržų muziejaus tarybą. Muziejaus tary-
bon gali būti pakviesta ir daugiau muziejui naudingų asmenų.

1 $. Muziejaus vedėjas: 1. tvarko muziejų ir konservuoja
eksponatus; 2. veda eksponatų, inventoriaus ir atskaitomybės
knygas; 3. muziejaus lankytojamsduoda paaiškinimų; 4. sustato
sekantiems metams sąmatos projektą ir patiekia muziejaus tary-
bai tvirtinti ir 5. veda tarybos protokolų knygą.

8 $. Muziejaus skyrių vedėjai: 1. tvarko savo skyrių ekspo-
natus; pildo muziejaus tarybos nusprendimus ir apskrities valdy-
bos nurodymus; 3. veda skyrių pagelbines knygas; 4 ruošia
paskaitas ir reieratus iš savo srities; 5. ruošia skyriaus sąmatos
projektus ir reieruoja juos muziejaus tarybai ir 6, reikalui esant,
sudaro speciales kuopeles.

9 $. Muziejaus taryba: 1. renkasi tarybos pirmininką, kuris
kviečia tarybos posėdžius;2. svarsto muziejų liečiančius klausi-
mus; 4. priima sąmatos projektą ateinantiems metams; 4. leidžia
skyrių vedėjams keistis eksponatų antrininkais su muziejais arba
asmenimis; 5. ruošia muziejaus katalogą ir 6. priima narius į
skyrių kuopeles. |

10 $. Apskrities Valdyba:

1. skiria muziejaus prižiūrėtoją;
2. kviečia skyrių vedėjus; i
4. tvirtina muziejaus tarybos nutarimus.

11 $. Muziejaus revizija: muziejų tikrina apskrities valdyba
ir apskrities revizijos komisija.

1928 m. Vasario 10 d. muziejaus organizavimo klausimą-
svarstė apskrities taryba. Jos buvo pasirašytas šitoksai aktas:
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„Mes, Biržų apskrities Tarybos ir valdybos nariai, minėdami
Lietuvos nepriklausomybės 10-ties metų sukaktuvės ir turėdami
"galvoj, kad tautos senovei nušviesti, gražiai praeičiai pažinti ir
senovės liekanoms globoti reikalingas muziejus, savo iškilmin-
game 1928 m. vasario 10 d. posėdyje, Biržuose, vienbalsiai nuta-
rėme: nuo 1928 m. vasario 16 d. atidengti Biržuose Biržų apskri-
ties muziejų“. ai

Vasario 16 d. muziejus. buvo iškilmingai atidarytas ir pada-
rytas atidarymo aktas. Pasirašė: VI. Rozmanas — muziejaus
tarybos pirmininkas ir numizmatikos skyriaus vedėjas; dr. Mike-
lėnas — archeologijos — keramikos sk. ved.; kun. Jakubėnas—
istorijos sk. ved.; Valiūnas — žemės ūkio sk. ved.; Latvėnas —
gamtos sk. ved.; Norvaiša — liaudies menuo sk. ved.; Lemberis
— paveikslų galerijos ved.; kun. Plamša — filatelijos sk. ved.
ir apačioj per 50 parašų. š

Iš pradžių daugiausia eksponatų gauta per pradžios mo-
kyklų mokytojus. Muziejus buvo sutalpintas ankštoj medinio
namo (Reformatų g-vėj 6 Nr.) patalpoj.

1931 m. lapkričo mėn. 1 d. muziejus perkeltas saugesnėn
ir bent kiek erdvesrėn patalpon, Rotušės g-vėn Rotušės namuos
— užima 3 kambarius.

„Muziejų tvarko t. v. muziejaus taryba. Pirmininkas VI.
Rozmanas, skyrių vedėjai — tarybos nariai, o bendrai muziejaus
vedėjas Jonas Maciejauskas.

Eksponatai:
1) Archeologija: — dviejose vitrinose po stiklu įvai-

rių iškasenų ir šiaip archeologinių paminklų; ant sienos prie
kartono įtvirtintų apie 80 akmeninių kirvelių, „perkūno kulko-
mis“ vadinamų. Iš jų brangintinas ypač vienas apvalus su sky-
Ie „vyresniojo ženklas“; be to 7 akmeniniai kaltai; 3 nudailinti
akmenukai, matyti, buvo namų ruošai vartojami.

Papilio apylinkėj rasti trys akmeniniai gražiai nušliiuoti kuo-
liukai; žmonės sako, akmens kirvukai skylę gręždavo kaulu,
rateliu, 0 vidurys — šerdelė paskum likdavus. Tas kuoliu-
kas ir yra likusioji šerdelė.

Vitrinose yra 2 brangūs žalvariniai kaltai, sidabrinė karūna,
galvos ir kaklo papuošalas. Karūnėlė ir lankeliai, rasti Migonių
km. lauke netoli Šimonių piliakalnio, lietuviai mažai sidabro
vartodavo, tai tos liekanos turėtų būti kokio kunigaikščio ar
šiaip didžiūno. Sprindžio didumo žalvario -patrankėlė tokio pat
modelio kaip ir Biržų pilies patrankos. Toji patrankėlė gauta
iš Kraštų dv. Papilio valsč. Rasta užsilikusi dv. rūmuose. Žmonės
sako, kad buvę tokių patrankėlių daugiau ir jas vartodavę dv.
šeimininkai saliutui — svečiams pasitikti. Varinė saga su Vytim,
rasta Gulbinų km. lauke, Pabiržės vals. gilinant upelį Upytę,
"a metro gilumo žemėje.

Vitrinos — 17 špižinių kulkų, didžiausia 12 sant. diam. ir
mažiausia — 2 sant. diametre; 15 senų ornamentuotų koklių
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bei jų šukių; Radvilų pily "Biržuose rastas senobinis pintinis, |
taip pat žalvario, labai gražaus darbo liktorėlis.

Keramika: Vaškų valsč. Didžiųjų Gružių dvaro savi-
ninkas, buvęs Panevėžio apskr: maršalka, Povilas Puzinas buvo-
įsteigęs D. Gružių dvare keramikos dirbtuvę, kuri veikė nuo.
1880 iki 1888 metų. Tos dirbtuvės mokinių yra dar gyvų: A.
Šležas gyv. Pasvalų ir Juodinskas Narteikių km., Joniškėlio valsč.

Dirbtuvė buvo garsi visoj Rusijoj ir jos dirbiniai buvo siun-
čiami į parodas: Vilniun, Rygon, Varšuvon, Petrapilin ir kit.

 

Biržų muziejaus eksponatai.

Puzinas gaudavo aukščiausias pagyrimo dovanas, ir po parodos
dirbiniai būdavo parduoti. Daug jų parduodavo per atlaidus ir
įomarkus Lietuvos miesteliuos. 2

Minėtos dirbtuvės išdirbinius dar galima užtikti pas žmones.
Muziejui dovanojo:. 2 :

Ona Skripkienė vazą, pjedestalą, kampinius koklius ir vazos
koją; Ruščicaitė — koklį bareljeią; Veronika Šilingienė — lėkštę;
Vadapalienė — vaisiams lėkštę. Muziejuje yra didžiulė plyta su
užrašu: „Tpynce“ — Gružiai. Keramikos yra virš:20 ekspo-
natų. Tai tiek apie archeologijos — keramikos skyrių. 2

'2) Istorija: Viso istorijos eksp. yra per 2.000. Bran-
gesnieji: iš Astravo dvaro iš P. Variakojo gauti kun. Radvilų
dokumentai su autentiškais parašais. Įdomus eksponatas—1705.
ir 1706 metų Biržų pilies inventoriaus sąrašas. Biržėnai Radvilos
turėjo šiaurės Lietuvoj du centru: Biržų ir Salamiesčio dvarų
administracijas. Tai šių dviejų administracijų ir yra tie invento-
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“

rių sąrašai. Kaip istorinės liekanos iš Astravo dv. atgabentas.

pečius „Kamin“, padarytas iš naturalaus gipso. Yra kažin koks.

parašas, bet ne visos raidės užsilikę, todėl negalima įskaityti.

Palubėje visa eilė sukabintų 15 senų gipsinių Lietuvos bajorų

herbų, špižinis vartų pagražinimas, graio Tiškevičiaus herbas, vis- «

kas gauta iš Astravo. Šiame kampely matome ir šv. Povilo

akmeninę statulą. Beje, ji jau sumušta, bet sulipyta, aptvarkyta.
Apie tą statulą eina kalbos, kad katalikų ir reformatų kovų karšty
Biržuose, ją čia atnešdavę į bažnyčią, čia vėl.
išmesdavę. Užtat kai kurį laiką ji buvusi „ste-
buklinga“.

Šiame skyriuje randame ir „Bieliako“ — |
Jurgio Bielinio „Vilko akį“—blėkinę lemputę,
prie kurios šis knygnešių knygnešys skirsty-
davo knygas, jo lazdą, kuria pasiramsčiuo-
damas Bieliakas beeidamas mirė.

„Muziejus nemažai turi senų lietuviškų,
lenkiškų ir kitų leidinių, pav. rusų raidėmis

"lietuviškų raštų.

“Šis istorijos skyrius laukia geresnio ap-
tvarkymo. Ypač jis praturtėtų, jeigu muzie-
jaus organizatoriams ir tvarkdariams pasisektų
gauti iš „12 apaštalų“ senuosius Biržų miesto

dokumentus. Biržų miesto „index“ ir dauge-

lis kitų dokumentų yra patekę į privačias ran-
kas. Jie laikomi visai slaptai ir tik velioniui
prof: J. Yčui pasisekė prie jų prieiti, padaryti

sau ištraukas, nufotografuoti įdomiausius pus-
lapius bei vaizdus.

3) Žemės ūkis. Šiame skyriuje maža
eksponatų.  Nekaustytas važinėtas ratas, sėdy-
nė su primityviais, namie dirbtais, mediniais
„lisoriais“, nelyginamai rankų pirštai sunerti; Biržų muziejaus
senoviniai kirviai, piautuvai, šakės, medinis eksponatas: laukinio
rankų darbo barometras. To barometro svar- ožio ragas.

biausia dalis, tai eglinė rykštelė, kuri drėg-

nam ore atsileidžia ir linksta į kairę, tai reiškia bus lietus, O

prieš giedrą džiūva, riečias ir pasvyra į dešinę, tai reiškia bus

giedra. Žiūrėdamas į tokį barometrą (panašius vartoja N.-Ra-

dviliškio ir kitos valsčiuos), nenoromis „prisimeni žydelį, kuris

per langelį iškiša botagėlį ir sako, — čia jo barometras: kai

botagėlis siūbuoja, tai, vadinas, vėjas yra ir bus, kai jis sausas—

geras oras, kai nuo botagėlio varva, tai jau lietus.

Neblogai sutvarkyta augalu kenkėjų kolekcija, grūdų ir

koncentruoto pašaro pavyzdžiai. Šiame skyriuje per 150 eksponatų.

4) Gamta. Metasi į akis gausi paukščių kolekcija. Mu-

ziejaus sargas Staškevičius ir pats pamedžioja ir iš kitur gautus.
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paukštelius rūpestingai iškemša. Matyti aštuonetas šiaurinių ančių,
2 baubliai, vienas jų mažas, vardu tulžiukas. Paukščių iš viso
yra 120.

Stiklinėj vitrinoj didžiulis šernas, pribaigtas 1929 m. per
Kalėdas Pačeraukštės dvaro laukuose darbininkų: Jono Grigonio
ir Rudolio Kundzinio.

Biržų girioj užmušta 1931 m. stirna; Kraštų dv. miške
1930 m. žiemą užmuštas barsukas, zuikis, keletas voverėlių.

Brangus eksponatas tai išnykusio vandens augalo „agaro“
keletas riešutų, rastų Kilučių ežere. Juodelių kaimo lauke rasta |
8 kilogramai naturalaus gintaro. Padėtas keistokas gabalas,
sako, meteoras; na ir šalia jo dar suakmenėjusių augalų.

5) Liaudies menas. Vitrinoje po stiklu matyti daug
smulkių liaudies meno išdirbinių: pypkių, tabakierkų, titnago
skiltuvų, audinių, 6 galionai — vestuvininkų papuošalai; senų
sijonų, druskinių ir d. kitų. Gretimoj vitrinoj, jau nebe po
stiklu, sudėta ant lentynėlių per 30 medinių drožtų statulėlių.

Vidury kambario, kur liaudies išdirbiniai sudėti, pritaisyta
tokie lyg suolai, o ant jų padėta „dundula“ — iš šiaudų ir Iaz-
dyno pintinė. Tokių pintinių net 12; 5 bezmėnai, 8 tošimi api-
pinti ąsočiai ir puodynės; 4 piestos, 2 grūstuvai taukams grūsti;
3 senobiniai liktoriai, 1 medinė lėkštė, 1756 metų medinis rankų
darbo altoriukas.

Ant sienų 6 kartonai, o ant jų prisegti muzikos instrumentai
10 kanklių, 3 trimitai, 2 komplektai skudučių ir keletas atskirų |
skudučių.

Tuitodvario „dudytų“ — trimitų orkestro komplektas, toks
pat ir Bakšėnų km.

Ant kitos sienos 15 kryžių viršūnių, ypač graži iš Užubalių,
ta didžiulė.

6) Paveikslų galerėja. D. L. K. Vytautas, Gediminas,
Krištupas Radvila, Jurgis Bielinis, Zikaro darbo reljeias Prezi-
dentas Smetona, karin. Nastopka, spalvuotas Biržų herbas, Biržų
pilis.

7) Numizmatika. Bene turtingiausias skyrius bus nu-
mizmatikos. Jame yra senų Lietuvos pinigų, kaip antai Aleksan-
dro Jogailaičio (1490—1506), 5 sidabrinės monetos; Zigmanto
senojo 5, Zigmanto Augusto 23. Viso lietuviškų senų arti 100,

Vokiečių okupacijos 12 geležinių, 16 popierinių; Lietuvos
Respublikos 9 metaliniai ir 24 popieriniai; Klaipėdos krašto 9
popier. Rusijos metalinių 3C0, popier. 211, Lenkijos 12, Latvijos
17, Estijos 3, Austrijos 4.

Pilna kolekcija pašto ženklų iš Lietuvos ir Latvijos.
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Savanorių Sąjungos Biržų skyrius.
Skyrius įsikūrė 1928 m. Pasvalyje, nes steigimo sumanymas

ten kilo. Į valdybą buvo išrinkti: Masiliūnas Kazys, Gudliauskas
Antanas ir Chodakauskas Marijonas. Bet p. Masiliūnas buvo
iškeltas į Kauną, o p.  Chodakauskas į skyrių visai neatvyko,
liko tik vienas valdybos narys. Veikimas visus metus buvo apmiręs.

1929 m. p. Gudliauskas, pasitaręs su Biržų mieste gyve-
nančiais savanoriais: ats. gen. leit. Nastopka, Pr. Lukoševičium
ir Pr. Vanagu, sušaukė susirinkimą, kviesdamas ir Biržų apylin-
kėje esančius savanorius, :

1929 m. gegužės mėn. 30 d. išrinkta nauja valdyba, į ku-
kurią įėjo: pirm. ats. gen. leit. Nastopka, vice-pirmininkas A.
Gudliauskas, sekret. Pr. Vanagas, iždin. Pr. Lukoševičius ir nariu
Ben. Narėčionis.

Valdybos buvo perrenkamos kasmet.
1931 m. valdybą sudarė šie asmenys: pirm. pulk. leit. Pr.

Kaunas, vice-pirm. ats. gen. leit. St. Nastopka, sekret. Pr. Va-
nagas, iždin. K. Vaišnora ir narys ats. gen. K. Ladyga.

Skyriuje yra 35 nariai su partizanais.

.
Ureepizmėnintous
AntanasSualčiaustas

Na

  
Savanorių sąjungos Biržų skyriaus valdyba 1929 m.

16

  



Mia Aa

Di iržų Šaulių Rinktinė,
A

  
Protokolas Nr. 1.

16 lapkričio 1920 m. įvyko Biržų
šaulių skyriaus Valdybos susirinkimas
I posėdis.

Dalyvavo jame sekantieji asmens:
1) Pranas Lukoševičius, 2) Kostantas
Kregždė, 3) Kairys Kazys, 4) Juozas
Dževečka, 5) Juozas Čibinskas.

Susirinkimo dienotvarkė buvo su-
daryta sekanti: 1) Valdybos pasiskirs-

tymas pareigų, 2) Rinkliavos klausimas, 3) Šaulių organizuotės
klausimas ir propaganda, 4) Sumanymai. 3

Valdyba priedermes pasiskirstė sekančia eile: 1) Pranas Lu-
koševičius — pirmininkas. 2)Kostantas Kregždė — vicepirminin-
kas 3) Kazys Kairys — iždininkas.4) Adomas Dževečka — se-
kretorius. 5) Juozas Čibinskas — raštininkas.

 

Biržų šaulių rinktinės vadas
kap. Navikevičius.

-

Rinkliavos klausimas buvo išspręstas taip: tuojau padaryti .
rinkliavos lapus ir knygutes. Be to 17 lapkričio padaryti rin-
kliavą koncertą. Kas link organizuotės nutarta kuogreičiausiai
pasistengti narių Biržų šaulių skyriui. Skleisti miniose propagandą
ir raginti apylinkių jaunimą dėtis Šaulių Sąjungon. Ištikus mitin-
gui siųsti šauliams ir nuo savęs kalbėtojų.  Sumanyta buvo nu-
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pirkti popierio sutvarkyti ūkio medžiagą, įsigyti protokolams
knygą, įeinamųjų ir išeinamųjų dokumentų knygą ir iždo knygą.
Tai viskas nuspręsta atlikti kuo greičiausiai.

(pas) Susirinkimo pirmininkas; Lukoševičius.
(pas) Už sekretorių: Korsakas.

Pirmieji 1920 m. „Biržų būrio, Biržų — Pasvalio skyriaus“
šauliai: Kregždė Petras, agronomas. Balčiūnas Antanas, mokinys.

 

Pirmieji šauliai biržėnai.

Kregždė Kostantas, mokytojas. Lukoševičius Pranas, vargoninin-
kas. Striška Jonas, mokinys. Keliotis Pranas, mokinys. Kairys
Kazys, mokinys. Kariliūnas Leonas, mokinys. Trimakas Antanas,
mokinys. Kairiūnas Bronius, mokinys. Kazlauskas Bronius, mo-
kinys. Vasiliauskas Julius, mokinys. Pavilionis Petras, mokinys.
Dzevečka Adomas, mokinys. Balčiūnas Petras, mokinys. Kireilis
Kazys, mokinys. Skaringa Mykolas, mokinys. Jackūnas Leonas,
mokinys. Jakubėnas Pranas, mokinys. Cibinskas Juozas, moki-
nys. Narvidas Jonas, mokinys. Vaivada Bronius, mokinys. Mura-
ralis Antanas, mokinys. Gumbelevičius Antanas, mokinys. Vais-
burgas Anicetas, mokinys. Maldutis Kazys, mokinys. Vasiliaus-
kas Jonas, mokinys. Lujanas Juozas Biržų Int. Sandėlio Virši-
ninkas. Inkėnas Krisius, mokytojas, Puodžiūnas Vilius, mokyto-
jas. Krisiukėnas Aleksandras, mokinys. Balburis Juozas, moki-
nys. Korsakas Petras, mokinys. Povilionis Ermanas, mokinys,
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Biržėnų šaulių pionieriai.
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Biržėnų šaulių rūpesčiu 1931 metais Biržuose

pastatytas paminklas.

 Kun. Jonušo Radvilos paminklo atidengimas Biržuose.



Balanda Balys, mokinys, Dargelis Stasys, mokinys. Vaitaitytė
Adelė, mokinė, Balčiūnaite Marcelė, mokinė. Kuprys Martynas,
mokinys. Šlika Alfredas, mokinys. Šimonis Jonas, žemdirbys.
Kublinskaitė Julė, mokinė. Mačiukas Antanas, mokinys. Kalkis
Povilas, mokinys. Jakubėnas Alfonsas, mokinys.

Biržų apskr. ir apylinkės būriai.

1) 138 Pasvalio 1920. X. 27, 2) 16 Biržų 1920. XI. 12, 3)
239 Vaškų 1921. HI. 4, 4) 40 Joniškėlio 1921. VII. 18, 5) 271
Krinčino 1921. VIII. 30, 6) 184 Vabalninkų 1931. X 3, 7) 162
Pabiržės 1922. I. 25, 8) 284 Daujenų 1922. III. 20, 9) 271 Salo-
čių 1922. VI. 27, 10) 286 Geidžiūnų 1922. X. 10, 11) 379 Ali-
:zavos 1925. VIII. 12, 12) 414 Salamiesčio 1926. XII. 30, 13) 433
Šiepščių 1927. VIII. 9, 14) 434 Kratiškių 1927. VIII. 9, 15) 1151
N. Radviliškio 1927. III. 31, 16) 1171 Grumšlių 1928. XI. 17,
17) 18 Kupreliškio 1929. II. 23, 18) 19 Skrebotiškio 1929. II. 3,
19) 20 Papilio 1929. III. 21, 20) 21 Parovėjos 1929. XII. 22,
21) 23 Totorkalnio 1930. II. 27, 22) 24 Kiburių 1930. I. 1, 23)
25 Kėželių 1930. III. 14, 24) 26 Germaniškio 1930. III. 12.

Biržų šaulių choras.

Dar prieš didįjį karą muzikas St. Šimkus buvo atvykęs į
'Biržus ir įsteigęs lietuvių chorą. Tačiau choro organizuotojui
Biržuose negyvenant, choro dienos buvo neilgos. Vėliau Biržai
jokio choro neturėjo. 1920 m. atvykus į Biržus p. Lukoševičiui
Pranui, jo paties įniciatyva buvo suorganizuotas stiprus, skaitlin-
gas choras. s

Pradžioje choras vadinosi paties organizuotojo, t. y. Luko-
ševičiaus vardu, kiek vėliau — dailės draugijos „Muza“, o dar
vėliau ir dabar L. Š. S-gos rinktinės,

Choras yra suruošęs daug koncertų, pasirodo įvairiose iškil-
mėse, šventėse ir t. t. Be to, dalyvavo visose Kaune dainų
šventėse; koncertavo Latvijoje ir Mažeikiuose.

Kiekvieną choro pasirodymą vietos visuomenė sutinka su
«dideliu entuziazmu. Visą laiką (1920 — 1931 met.) chorą veda
„p. Lukoševičius, kuris tam darbui skiria daug laiko ir energijos.

Biržų apskrities ligoninė.

Per didįjį karą žuvo visi ligoninės dokumentai, archyvai,
knygos. Todėl dabar sunku nustatyti, kada ligoninė pradėjo
veikti. Vienų yra manoma, kad ligoninė savo veikimą pradėjo
1877 m., kiti — kad 1883—4 m.
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P. A. Kutra iš Apušynės papasakojo. šitaip:
„Biržų grafas Jonas Tiškevičius atleido 1866 m. žmones

nuo baudžiavos. Graias rūpinosi žmonėmis, kaip tikrais savo
vaikais, ir mirdamas parašė testamentą pagal kurį jo įpėdiniai
gr. Jonas ir Juozas Tiškevičiai turi pastatyti ligoninę. Įpėdiniai
turėjo atiduoti 2 dašimtines žemės už R.-K. bažnyčios prie pilies,
pastatyti trobesius, aprūpinti ligoninę inventorium, lovomis ir
skalbiniais dėl 50 lovų, duoti kasmet iš graio miško reikalingą
kiekį malkų, į valstybės iždą įnešti 80.000 rub. ir procentais lai-
kyti ligoninę ir pavargėliams prieglaudą. Naudotis ligonine tu-
rėjo teisę buvusiėji gr. Tiškevičiaus žmonės, gyveną apie Biržus,
N.— Radviliškį, Papilį ir Salamiestį. Testamentas buvo patvirtin-
tas caro Aleksandro II. 3

Bet įpėdiniai testamento vykdyti nenorėjo, ir Biržų valsčius.
užvedė bylą. Valsčius bylą laimėjo, ir grafų administracija turėjo
pastatyti ligoninę ir įnešti pinigus. Mūro namas buvo užbaigtas
prieš pat turkų karą.

Dabartinis medinis ligoninės namas pastatytas Biržų vals-
čiaus valdybos paminėti stebuklingam caro Aleksandro III išsi-
gelbėjimui nuo mirties geležinkelio katastrofoj prie Borki stoties.
To barako statymas atsėjo 700 rb. Norėjo iškasti artezinį šulinį.
Kasė iki 170 pėdų, bet radę sūraus vandens, kaip jūroj. Tat
jiems kainavo 200 rb“.

Iki didžiojo karo ligoninę valdė 3 atstovai — globėjai, iš-
rinkti Biržų valsčiaus. *

Pirmasis gydytojas buvo rusas Vitvinskas. Jis tarnavo 6
m. Antrasis — Karosas, tarnavo 2—3 m. Po jo, 1892 m. gegu-
žės mėn. 1 d. pradėjo darbuotis dr. Giedraitis. Išbuvo iki 19( 8.
m. gegužės mėn. 15 d. Dr. Giedraitis pasakoja, kad ligoninė
įsteigta 1883—84 m. gr. Tiškevičiaus. Jis išmūrijo namus ir
bankan įnešė 30.000 rb. Ligoninė turėjo išsilaikyti iš nuošimčių.

“ Daktarui atvažiavus banke jau buvo 60.000 rb.
Pradžioj buvo tik 4 lovos stacionariams ligoniams. Prie

gyd. Litvinsko valsčius pastatė kitas trobas ir pridėjo dar 6 lovas.
Gyventojai ta ligonine labai pasitikėjo. Ambulatorinių ligonių
dr. Giedraitis rado apie 6000. Vėliau jų padidėjo iki 15.000.
Stacionarių ligonių per metus būdavo 150—2C0. Ligonine nau-
dojosi tik Biržų valsčius.

Po dr. Giedraičio darbavosi dr. M Kuprevičius. Po jo kurį
laiką gydytojo nebuvo. Vėliau buvo dr. Bugaila, bet tas karo
metu buvo mobilizuotas.

Okupacijos laiku ligoninė perėjo iš valsčiaus rankų į vokie-
čių rankas. Vokiečiai gabendavoį ligoninę sergančius užkre-
čiamomis ligomis iš visos apskr. Matyt, ligoniai buvo blogai
prižiūrimi, nes daug jų mirdavo. Žmonės labai bijodavo pa-
kliūti į ligoninę. (Pas. P. Klybas).

Prieš vokiečių išėjimą ligoninėj darbavosi gyd. Federavičius
nuo N. — Radviliškio. Ligoninėj užsikrėtė šiltine ir mirė. Po.
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jo buvo dr. Kvedaras. Atvyko į Biržus 1919 m. Prie ligoninės
buto nebuvo. Tuo laiku ėjo rinkimai į steig. seimą. Neturėda-
mas pažįstamų, dr. Kvedaras kreipėsi į rinkimų komitetą. Komi-
tetas užleido jam kambarėlį. Ligoninėj dr. rado ielčerį ir gailes-
tingąja seselę, kurie saugojo ligoninės turtą.

Komunistams valdant Biržus, dr. eidavoį ligoninę tik jų
įsakomas. Ligonių buvo maža. Likvidavus bolševikų valdžią
1919 m., Sveikatos Dep-tas jam pavedė ligoninę tvarkyti.

Nepriklausomoj Lietuvoj Biržų ligoninė buvo pakeltaįaukš-
tesnį laipsnį ir pavadinta „Biržų apskr. ligoninė“. Užlaiko ligo-
ninę savivaldybė. „Biržų Zinios“ 1927 m.

Biržų telefono centralinė.

Pirmutiniai telefonai Biržų apylinkėje pasirodė apie 1898—9
metus, grafui Jonui Tiškevičiui pravedus telefono liniją iš Astra-
vo dvaro į Kelmentinuoką, o iš ten į Murmuižę (Latvijoje).

1902 metais vietos dvarininkai, gavę rusų valdžios leidimą
taisyti telefono aparatus dvaruose, pastatydino Biržuose nedidelį,
medinį namelį centralinei, į kurią įjungia apie penkis abonentus.
Jų skaičius palengva augo ir 1913 metais, perimant Biržų paštui
telefono centralinę savo žinion, abonentų skaičius siekė dvylika.

Per karą telefono tinklas buvo sunaikintas, bet, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, jis smarkiai pradeda plisti. 1922 m.
Biržuose jau esti 15 telefono abonentų. Jų skaičius kasmet auga,
ir 1928 metais pasiekia 151 telefono abonentą.

Dvidešimt aštuntų metų nederlius suduoda smarkų smūgį
telefono plėtimuisi, nuo kurio jis iki šiai dienai neatsigauna.

Neturint paštui savo namų, telefono centralinė buvo įvai-
riuose, ankštuose kambariuose, kas labai trukdė jai normaliai
veikti. Tie trūkumai pašalinti, kai 1930 metais, Pašto Valdybos dė-
ka, buvo nupirkti miesto centre paštui dideli namai. Dabar tele-
tono centralinė telpa dviejuose erdviuose kambariuose. Viename
iš kambarių pastatyti komutatoriai ir „Morzės“ aparatai, kitame
krosas, linijoms bandyti prietaisas ir kiti reikalingi įtaisymai.

Telefono centralinė į naują butą perkelta 1931 metų žiemą,
" vedant perkėlimo darbus mechanikui Bertuliui, prisižiūrėtojui A.
Ambroziūnui ir monteriui A. Vegiui.

Biržų paštas, telegrafas ir telefonas.

Biržų pašto įstaiga pradėjo veikti 1918 metais. Jos įgalio-
tiniu buvo Petras Kuginys. Įstaigai teko pergyventi bolševikų
antplūdį, kurie 1919 metų pavasarį buvo pastatę ir savo viršinin-
ką. Tačiau trumpai pabuvę, bolševikai buvo išvyti mūsų savano-
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rių. Bėgdami išsivežė ką spėjo pagriebti. Tarp kitko išvežė tele-
gario aparatą „Morze“. Nespėjus pradėti normalaus darbo,
užėjo bermontininkai, kurie savo rėžtu paštą taip pat nuskriaudė,
išplėšdami pašto ženklų kasą. Dar ir dabar Biržų pašte tebėra
stalas, kurio stalčių tada bermontininkai atplėšė. Stalas tebeturi
plėšimo žymes. Tik bermontinikus likvidavus, Biržų paštas pra-
dėjo ramiai organizuotis, augti. Per visus metus įstaiga pabu-
vojo keturiuose netinkamuose butuose. Turėjo šiokią eilę vir-
šininkų: P. Kuginys, J. Vidutis, J. Vildas, J. Slavinas, J. Juške-
vičius ir M. Plepys. Pastarasis ir dabar istaigą nuo 1923 m. pra-
džios tebeveda. Jei pirmaisiais kūrimosi metais įstaiga turėjo
mažą laipsnį ir maža darbu dtojų, tai pastaruoju metu Biržų paš-
tas yra III rūšies su 18 tarnautojų etatu. 1931 m. vasario 5 d.
Biržų pašto įstaiga persikėlėį Pašto Valdybos nupirktus pačia-
me miesio centre dideliu namus: Namas laukia remonto ir
bendrai pritaikinimo pašto, telegraio ir telefono reikalams. Kai
tas remontas bus atliktas — Biržų paštas turės visoje Lietuvoje
vienas geriausių patalpų. Dėl techniškosios įstaigos pusės, tai
šiuo metu dar negalima pasidžiaugti moderniškais pabūklais,
bet netolimoje ateityje bus įrengta ir čia, kitų didesnių Lietavos
centrų pavyzdžiui, moderniška telefonų centralinė.

Biržų spaustuvė.

Spaudą atgavus, viena iš pirmųjų, buvo įsteigta spaustuvė ir
Biržuose 1912 m. Spaustuvės iniciatoriai ir steigėjai buvo p. p.
M. Yčas, kun. P. Jakubėnas, Dr. Kuprevičia ir J. Trečiokas.
Spaustuvė buvo pavadinta „M. Yčo ir B-vės spaustuvė“. Buvo
nupirkta tais pačiais metais mašinų ir daug lotyniškų raidžių.
Biržų spaustuvės inventorių tada sudarė: 1 spausdinama mašina
48xX66 cm. firmos „Koenig R Bauer“,1 spausdin. mašina „Bos-
tonka“, 1 popieriui piaustyti mašina, daugybė įvairių lotyniškų
raidžių.

Tarp daug smulkių darbelių, spausdinėliu, Biržų spaustuvėje
buvo spausdinamas „Biržų Kalendorius“, „Sieninis kalendorius“
Vitkauskytės knygyno Kaune leidinys, „Ev. — reformatų gies-
mynas“ ir St. Matulaičio „Lietuvos Istorija,“ — „Sviesos“ b-vės
leidinys Nr. 20. Deja, pastarasis spausdinys neišvydo pasaulio.
Užėjus Didžiajam karui, minėtos St. M. „Liet. tautos istorijos“
jau atspausdinti 23 lankai 5000 egzempliorių, buvo sunaikinti.
Po karo šio veikalo buvo surinkta tik 13 egz.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, ir Biržų spaustuvė perėjo visiš-
kon okupantų žinion. Jie skaitėsi visiški jos šeimininkai, spaus-
dino kas patiko. -

„1918 metų gale, vokiečiams iš Biržų pasitraukus, tuojau
užėjo bolševikai. Jie viską paėmė į savo rankas, žinoma, ir
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spaustuvę. Pradėjo leisti „Biržų apskričio revoliucinio komiteto
žinias“, kurių, rodosi, tik du nr. teišėjo; įvairius pranešimus,
įsakymus spausdino. Pagaliau 1919 m. gegužės mėn. bolševikai
mūsų partizanų buvo iš Biržų visiškai išvyti. Jie suprasdami
spaustuvės reikšmę, nenorėjo sveikos palikti savo priešams. Ką
galėdami išvežė ir paslėpė ant laukų javuose, kai ką visai sunai-
kino. Buvęs spaustuvės vedėjas bolševikų laikais, vėliau grįžo
prie lietuvių partizanų ir, gerai žinodamas kur kas paslėpta, pa-

 

 

 

Dabartinis spaustuvės savininkas
J. Masaitis.

dėjo partizanams surasti. Po didelių vargų vistik spaustuvė vėl
buvo „atstatyta“. Bolševikams besitraukiant, visiškai žuvo:
1 spausdin. mašina „Bostonka“, 1 pop. siūti mašina, ir daug
raidžių. A

Įsigalėjus savai valdžiai, p. p. M. Yčo, Dr. J. Sliupo, kun.
P. Jakubėno, Dr. J. Mikelėno pastangomis, spaustuvė buvo sten-
giamasi vėl gerai sutvarkyti. Buvo atremontuotos, sugadintos
bolševikų, kai kurios mašinos, be to, buvo nupirkta naujų ma-
šinų, ne mažai raidžių ir kitokio inventoriaus. Vėl prasidėjo
normalus darbas. Tenka pabrėžti, kad tuo laiku Dr. J. Sliupas,
būdamas spaustuvės direktoriumi, ne maža spausdino savo raštų.
1922 m. rugpiūčio mėn. buvo pradėta leis:i „Biržų Zinios“ Dr.
J. Mikelėno redaguojamos ir leidžiamos.

1923 m. Dr. J. Šliupui išvykus iš Biržų, likusių spaustuvės
dalininkų, spaustuvės vedėju buvo pakviestas gabus ir energingas
spaustuvininkas p. J. Masaitis. Nuo to laiko spaustuvė sparčiai
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pradėjo modernėti ir plėstis. Tuo metu buvo spausdinama daug

raštų valstybinėms įstaigoms, „Biržų Žinios“, Pasvalio Žem. Ukio

D-jos organas „Artojas“, „Biržiečių Balsas“, Episkop. metodistų

bažnyčios organas „Krikščionystės Sargas“, Ev.-reiormatų žur-

nalas „Mūsų Žodis“, „Sėjėjas“ — kun. P. Jakubėno redag. ir lei-

džiamas dvisavaitinis laikraštukas. -Be minėtų periodinių spaus-

dinių, Biržų spaustuvėje dar buvo spausdinama: „Biržų Kalendo-

rius“, Akiro-Biržio „Karininkas A. Juozapavičius“, V. Kaman-
tausko „Chrestomatija“, J. Klusio „Žaidimai“ ir daug kitų.

Pagaliau spaustuvės vedėjas p. J. Masaitis supirko iš buvu-
sių spaustuvės akcininkų visas akcijas, ir nuo 1926 m. „M. Yčo

ir b-vės“ spaustuvė perėjo visiškon p. J. Masaičio nuosavybėn

ir vadinasi „Biržų spaustuvė“.

Yra sakoma: „Daug auklių vaiką be galvos padaro“. Su-

prantama, kodėl perėjus spaustuvei į vieno savininko rankas ji
dar smarkiau pradėjo kilti, ir šiandie yra viena iš didžiausių pro-
vincijos spaustuvių. Be laikas nuo laiko įsigyjamo naujo inven-

toriaus, dabartinio spaustuvės vedėjo p. J. Masaičio rūpesčiu,

specialiai spaustuvei pastatyti dviejų aukštų mūriniai rūmai ir

moderniškai įrengti. Erdvūs kambariai teikią malonų įspūdį.
1931 m. pabaigoje spaustuvė galutinai persikėlė į savo nau-

įjuosius mūro rūmus.
Šiaip ar taip kalbant, Biržų spaustuvė sulošė gan svarbią

rolę ne tik biržiečių švietimui kelti, bet ir apskritai daug prisidėjo

prie tautiškų idėjų skleidimo: Biržų spaustuvės įsteigėjai taip

pat ne tiek materialistinės naudos tikėjosi iš tos spaustuvės tu-
rėti, kiek aukštesnių idėjų vedami tą spaustuvę įsteigė.

Biržų geležinkelio stotis.
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Prieš karą Biržams su artimiausia geležinkelio stoum — Pane-

vėžiu arba Rygos linija, tekdavo arkliais susisiekti.

Vokiečių okupacinė valdžia 1916 metais pravedė siaurąjį

geležinkelį nuo Šiaulių iki Pasvalio. O Lietuvos vyriausybė
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2 metais pabaigė siaurąjį geležinkelį vesti nuo Pasvalio iki
iržų.

Šių dienų prekybos ir pramonės, taip pat ir technikos išsi-
vystymas jau nebepakenčia siaurojo geležinkeliuko. Kyla gyvas
reikalas nuo Šiaulių iki Biržų turėti platųjį geležinkelį. Vienas
vargas su tuo siauruoju geležink. traukiniuku. Žiemą, kada gele-
žinkelį bent kiek užpusto, mažutis garvežėlis, vadinamas gegutė
— „Kukuška“ ima ir nebeišveža keleto vagonėlių. Keleiviai tada
ir šąla ir alksta. Nori važiuoti į Biržus žiemą, tai paimk bent
kelioms dienoms maisto, apsivilk kuo šilčiausia, kailiniais, vailo-
kais, nes gali į sniegą įklimpti.

Tarnautojams irgi vargas. Vagoniukus aprūpink malkomis,
žvakėmis. Malkos kartais pasitaiko ne visai sausos, negali vargšai
įkurti: pila pila žibalą ant jų, 0 vagonėly prismirsta, prirūksta.
Mat, stovi jame tokie maži geležiniai pečiukai, per stogą iškišti
skardiniai kaminėliai rūksta... Tai kai jau įkuria tą pečiuką, kai
įkaista, kartais net raudonas, aukštam vagonėly visai esti karšta,
gali vanotis,očia „bėda“ — pasileidžia žvakės ir užgęsta. Tamsu,
karšta, galva svaigsta. Ot, tau ir važiavimas.

Bet tie nepatogumai, regis, greit pasišalins, nes vyriausybė
ketina vesti platųji geležinkelį,

Tuo tarpu šios yra geležinkelio stotys: Biržai, Daudgirai,
Gulbinai, Paašmenė, Pasvalys, Joniškėlis, Gailionys, Petrašiūnai
iš čia eina atskira linija į Linkuvą), pakruojus, Šukionys, Sta-
<iūnai, Mamaičiai, Gubernija ir Siauliai.

1929 m. Biržų geležink. stoty išparduota bilietų 17,075.
1930 m. „ Ž ž = +>>11A46.

Biržų Apskrities Savivaldybės įsikūrimo
istorija ir veikimo apžvalga').

Vokiečių okupacijos laikais administreciniame Lietuvos su-
skirstymetarp visų kreisų buvo Joniškėlio ir Biržų kreisai. 1918
metais Vilniuje Lietuvos Valstybės Tarybos nutarimu visi kreisai
pavadinami apskritimis ir pradėta skirti vyriausybės įgaliotinius
apskritims organizuoti. Berods, lapkričio mėn. pradžioje Lietu-
vos Vastybės Tarybos Joniškėlio apskrities viršininku paskirtas
'p. Mykolas Marma ir to pat mėnesio 15 dieną Biržų Apskrities
Viršininku paskirtas p. Povilas Zitkevičius, kuriems ir pavestas
visas organizacinis darbas paminėtų apskričių. Paskirų asmenų
atsiminimais remiantis, tenka pasakyti, kad kūrimosi pradžia
buvo gana sunki. Atvykus į Biržus skirtam valdžios įgaliotiniui
jau buvo vietos inteligentų susirinkimas, kuris gyvai svarstė aps-
Krityje ir valsčiuose lietuviškos valdžios sudarymo klausimą.

*) Surašyta iš esamų dokumentų ir asmenų paaiškinimų, kuriems
teko dalyvauti savivaldybės kūrybos darbe.
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Netrukus buvo sudarytas apskrities komitetas ir padarytas pasita-

rimas su vokiečių karo valdžios atstovais dėl perdavimo visų

įstaigų, išteklių ir sustabdymo rekvizicijų. Biržuose pravoslavų

cerkvė ir kiti sandėliai buvo pilni javų ir kitokio turto, kuri

vokiečiai, matydami savo šeimininkavimo galą, pradėjo pardavi-

nėti spekuliantams. Neturint lietuviams ginkluotos jėgos, vokie-

čiai veik visiškai nesiskaitė. Nors Biržų kreishauptmanas Loslei-

nas, mandagumo dėliai, teisinosi, kad tvarka kreise pakriko ir

 

Jonas Broga, buvęs ilgametinis Biržų
apskrities viršininkas.

kad nebegali suvaldyti kareivių, tačiau visi vokiečių veiksmai
buvo sutartini. Buvo neatidėtinas reikalas organizuoti ginkluotą
jėgą, bet čia nelengvas buvo darbas, nes iš vienos pusės vokie-
čiai buvo leidę nešioti revolverius tik apskričių viršininkams, gi
apsaugai miliciją siūlė apginkluoti lazdelėmis, o iš kitos pusės
"nebuvo iš kur gauti šautuvų. Slaptai pradėta organizuoti gin-
kluotus būrius ir šautuvus rinkti iš vietos žmonių, kurie turėjo

“ surinktų ir paslėptų rusų armijai traukiantis išmėtytų „vintovkų“.
Vietos gyventojai maloniai teikė ginklus besitveriančiai lietuviškai
valdžiai ir nurodinėjo pas ką tokių ginklų galima gauti. Sava-
norių taip pat netrūko. Bematant sudarytas ginkluotų vyrų bū-
rys iš apie 70 asmenų, kurie atėjo į Biržus - drąsiai pademons-
travo ir užėmė visus apsaugos punktus. Būriui vadovavo rusų
armijos karininkai — savanoriai lietuviai. Vokiečiai buvo pasta-
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tyti prieš įvykusį faktą ir pasidarė daug švelnesni. Dabar jau

griežtai pareikalauta iš vokiečių perduoti įstaigas ir išteklius

“susitvėrusiam komitetui. Vokiečiai jau nesipriešino. Tuo pat

metu agronomas Petras Kregždė gavo iš Žemės Ukio ir Valsty-

bės Turtų Ministerijos oficialų paskyrimą šios ministerijos įgalio-

“+iniu. Apskrities komitetas ir Žemės Ukio Ministerijos įgalioti-

nis bendrai pradėjo periminėti iš vokiečių įvairų turtą: daugybę

dvarų su gyvu ir negyvu inventoriu, malūnus, lentpiūves, vaisių

džiovyklas, įvairių prekių urmo sandėlius, manutaktūrą, geležį ir

jos išdirbinius, intendantūros sandėlius su javais ir kitokias pre-

kes. Bendrai perimtojo turto vertė galėjo siekti net iki kelių

milionų markių. Daug turto teko grąžinti gyventojams, nes iš

jų paskutiniuoju metu jis buvo vokiečių atimtas ir tie gyventojai

perimant reikalavo kiekvienas savo daiktų. Biržų kreishaupt-

manas turėjo valdišką automobilį, kuri prieš pasirašaut pasku-

tinius perdavimo aktus, jis slaptai pardavė vienam latviui už

3000 markių, ir tas išbėgo. Kadangi apskrities viršininko įsa-

kymu buvo griežtai uždrausta bet kas iš vokiečių pirkti, tai

Biržų apskrities komiteto partizanai, iš kurių jau buvo sudarytas

apskrities štabas, pradėjo vytis bėglį ir prisivijo giliai Latvijos

teritorijoje, bet mašina jau buvo sugadinta ir, dėl žiemos nepa-

togių kelių, nebuvo galima jos tuojau atgabenti, O bėglys pasi-

slėpė.
1918 metų gruodžio mėn. pradžioje atvyko į Biržus centro

valdžios paskirtas Taikos Teisėjas p. Bernardas Fridmanas, kuris

'pradėjo rūpintis teismo įstaigos organizavimu. Netrukus įvyko

pirmasis apskričių viršininkų suvažiavimas Vilniuje Vidaus Rei-

kalų Ministeriui p. Stašinskui pirmininkaujant. Suvažiavimas

buvęs gausus, nes visos apskritys turėjo viršininkus. Suvažia-

"vime buvo išklausyti pranešimai viršininkų iš vietų, apsvarstyta

lietuvių būtis, išklausytos instrukcijos ir nurodymai dėl tolimesnio

"veikimo ir išsiskirsta. Vietos inteligentų būreliai smarkiai veikia,

raginti apskrities komitetui daug netenka; duodami nurodymai

ir instrukcijos. Dar vokiečiams neišėjus visuose valsčiuose jau

veikė komitetai ir tarybos, kurias sudarė kaimų įgaliotiniai.

Labai dažnai tų komitetų ir tarybų posėdžiai tęsdavosi ištisomis

savaitėmis, nes buvo be galo daug skubių ir opių klausimų,

šuoliais bėgančio gyvenimo gimdomų, reikalaujančių tuojau atsa-

kymo. Apie 1918 metų gruodžio mėn. 18—20 dieną galutinai

nuo vokiečių viskas perimta. Vokiečiai išvažiuoja. Paskutinį

kartą jiems duodama pasinaudoti jų pačių rekvizuotomis susisie-

kimo priemonėmis nuvažiuoti iki Kupiškio geležinkelio stoties.

Išvažiuojančius vokiečius lydi jų pačių ginkluota apsauga iš 30

raitelių ir tiek pat pėstininkų. Vokiečiai išvažiuodami ir, matyti,

jausdami savo padarytas nuodėmes, labai bijojo, nes apsigin-

klavo net granatomis, o iš paliktų lietuviams šautuvų išėmė

„zomkus“, kad tvarkoje palikti šautuvai nebūtų prieš juos pačius

:pavartoti. Išvažiuojančių skaičius siekė apie 200 žmonių ir
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„karavanas“ apie 100 vežimų. Be jų pačių apsaugos vokiečius
lydėjo lietuviai partizanai, kuriems Kupiškio geležinkelio stoty
buvo grąžintos visos susisiekimo priemonės ir išimti iš šautuvų
„Zomkai“. Nusikračius vokiečių, pradėtas ramus kūrybos darbas,
bet, deja, neilgai teko dirbti.

1919 metų sausio mėn. pradžioje Biržų apskritį okupuoja
bolševikai. Nedidelis savanorių partizanų būrys neįstengia atlai-
kyti daug galingesnio priešo, ir dalis lietuvių partizanų pasitraukia

 

Martynas Mažuika, Biržų apskri-
ties valdybos narys.

Ir susijungia su Joniškėlio apskrities komiteto organizuotu sava-
norių būriu. Cia iš abiejų apskričių savanorių suorganizuotas
pirmas mirties batalionas, Lietuvoje kovojęs su jos priešais, kuris
sudarė branduoli berods 3 čiam pėst. pulkui. Mirties batalionui
vadovavo prityrę rusų armijos lietuviai karininkai. Bolševikai
smarkiu tempu eina pirmyn ir okupuoja dalį ir Joniškėlio aps-
krities. Joniškėlio apskrities komitetas dar spėjo perimtojo iš
vokiečių dalį turto išvežti, tačiau nemaža dalis to turto pasilieka

ir bolševikams. Mirties bataliono eilės vis didinosi, tačiau atlai-
kyti keleriopai galingesnio priešo neįmanoma. Nesant kitos išei-
ties skelbiama mobilizacija jaunų vyrų. Tuo būdu mirties bata-
lionas pasidarė daug galingesnis ir dėl vadų sumanumo ir žino-
momų vietų jis duoda bolševikams bent keleta didelių smūgių.
Bolševikai iš Joniškėlio pasitraukia, tačiau pati Joniškėlio aps-
kritis buvo valdoma bent keleta kartų pakaitomis lietuvių ir
bolševikų.
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1919 metų gegužės mėn. pabaigoje bolševikai išvejami iš.
Joniškėlio ir Biržų apskričių ir po to kurį laiką frontas buvo
netoli Abelių, Rokiškio apskrities. Išsivadavus nuo bolševikų,
Biržų ir Joniškėlio apskričių komitetai savo centruose vėl atnau-
įino veikimą. Patekęs bolševikams turtas buvo visas išaikvotas.
Apskričių komitetai toliau tęsia kūrybos darbą, tačiau iš Latvijos.
teritorijos užplūsta bermontinlnkai, kurie visokį veikimą taip pat
sutrukdo. Kadangi Lietuvos kariuomenės frontas buvo įtemptas
su bolševikais, todėl bermontininkams įsibrauti Lietuvos terito-
rijon didelių kliūčių nebuvo. Šie pastarieji neilgai viešpatavo ir
buvo lietuvių kariuomenės taip pat išvyti. Pereinant prie nuo-
latinės darbuotės tenka pasakyti, kad valstybės kūrimosi pra-
džioje savivaldybė atliko milžinišką darbą. Visame Biržų apskri-
tyje 1918 metais pirmąją ginkluotą piliečių apsaugą organizavo
valsčių komitetai, jie jąja rūpinosi ir, apskrities komiteto pade-
dami, ją išlaikė. Pirmųjų dienų savivaldybių = veikimui
nušviesti paduodami keleto valsčių komitetų oticialių raštų nuo-
rašai, iš kurių turinio galima bus matyti, kaip valsčių komitetai
dėjo daug rūpesnio savo valsčių piliečių apsaugai. Stai pirmųjų
dienų valsčių savivaldybių veikimo raštų nuorašai, kurių kalba
ir rašyba paliekama netaisyta:

Krinčino Valsčiaus Nuorašas.
Komitetas A a p

Joniškėlio apskrities Į Joniškėlio Apskrities Komitetą.
1918 m. gruodžio m. 4 d. M,

Nr. 7 Prašinas. :
Krinčino val. komitetas prašo išduoti ginklų del apsaugos

savo valsčiaus ir palaikymo tvarkos. Ginklų prašo del apgink-
lavimo 5 milicijantų vardai ir pavardės kurių: 1. Kazimieras Kru-
minis, Krinčino v. komit. pirm. pav. 2. Jonas Daknis Krinčino
parap. vargoninkas 3. Adolias Ratnikas iš Daukšių kaimo 4.
Juozapas Čerka iš Trajoniškių kaimo 5. Jonas Misevičius iš
Trečionių kaimo. Už šiuos visus Krinčino valsč. komitetas vi-
suomet atsako. Krinčine 4 gruodžio 1918 m.

Pasirašė: Krinčino v. Komiteto pirmininkas J. Kazilionis,
Krinčino v. komiteto pirm. pavad. K. Kruminis. Krinčino v. ko-
miteto kandidatas A. Gaidelionis. -

Laikinojo Pašvitinio Nuorašas.
Valsčiaus Valdyba

18oS Belą Apskričio Komitetui Joniškėlį.
m. Pašvitinis.
Padavėjas šio pil. Mykolas Bartaševičius Striukų kaimą Paš-

vitynio valsčiaus, mūsų išrinktasis vakmistras, deleguotas į Aps-
kričio komitetą del išreikalavimo ginklų ir arklių dei milicijonie-
rių Pašvitynio valsčiaūs. 1

Prašome del išreikalavimo ginklų netrūgdyti, nes be mili-
zijos nebegalima toliau sekmingai ir ramiai darbuotis. Pasirašė:
Pirmininkas Bartkevičius. Sekretorius J. Bekeris.
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Žeimelio Vaisčiaus Nuorašas.
Komitetas - Žras

oi gu Kas Joniškėlio Apskričio Komitetui |
Žeimelis.

Kadangi parubežy kovai su spekuliacija neatidėtinai reika-
linga savo ginkluota ir raita jėga, ir sutikūs Žeimelio „Amtsvor-
steriui“ išduoti pakol! tik 3 milicijonieriams ginklus, delko ir
siunčia jis tam tikrą laišką į Apskričio viršininką, iš savo pusės
prašoma Joniškėlio apskričio komiteto, ar negalima prietam vien
išgauti visiems parinktiems į Žeimelio valsčiaus žmonių miliciją
milicijonieriams ginklų ir arklių, nes reikalas didelis ir neatidėtinas.

Pasirašė: Žeimelio valsčiaus komiteto pirmininkas Bušmanas,
Sekretorius J. Gaška.

"Pušaloto Valsčiaus Nuorašas.
„ Komitetas | A

Taa d Joniškėlio Apskričio Komitetui
Nr. 15 Milicijos Viršininkui.

Pušalotas.

Pušaloto valsčiaus komitetas“per savo įgaliotus: komiteto
pirmininką A. Michelevičių ir komiteto narį M. Vaičeliūną prašo
apskričio milicijos Viršininko neatsakyti išduoti viršminėtiems
įgaliotiniams reikalingų milicijai įrankių (ginklų ir t. p.), nes mi-
licija reikalinga skubėtinai, kadangi išeinant vokiečių žandarams
pas mus gresia betvarkės pavojus. Paskirtų milicijai ypatų są-
rašas prie šio pristatomas Jums.

Pasirašė: Komiteto Vice-Pirmininkas P. Rutkauskas. Milicijos
Komisijos narys Rudavičius.

Krinčino Valsčiaus Nuorašas.
„ Komitetas - i AA

19 aras a Joniškėlio Apskričio Komiteto
Nr. 30. Milicijos Viršininkui.

Krinčinas.

Prašymas.

Kadangi Krinčino v. komitetas ligi šiol teturi tiktai 3 šautu-
vus su 15 patronų ir ne vieno arklio ir kad miestelis Krinčinas
už visus valsčius atstokiausiai stovi nuo centro valdžios be kra-
sos ir be telefo šiuomi kreipiamis prie Tamstos prašydami iš-
duoti nors du šautuvu ir 5 arklių, be ko Krinčine tiesiog nebe-
galimas yra darbas.

„ „Pasirašė: Krinčino valsčiaus komiteto pirmininkas J. Kazi-
lionis, pavad. K. Kruminis.
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Žeimelio Valsčiaus Nuorašas,

Joniškaiio Anskritis
20 gruodžio F918 m. Igaliojimas.

Nr. 111.
eimelis

Žeimelio Valščiaus komitetas įgalioja į Joniškėlio Apskričio
komitetą 2 milicijonierių: Albertą Kukevičių ir Igną Sydaugą
nudavimui 2 prasikaltėlių su jų prasikaltimų protokolais ir pri-
ėmimui nuo apskričio komiteto ginklų. (Pasirašė:) už Valsčiaus
Komiteto Pirmininką J. Gaška. Už Sekretorių A. Morkūnas.

Saločių Valsčiaus Nuorašas,
S Komitetas : Aa

23 d. SU, 8 metų Įgaliojimas.

Saločiai.

Saločių valsčiaus milicionierius Kazys Vaitkevičius šuomi
įgaliojamas paimti iš apskričio komiteto del Saločių valsčiaus
milicijos ginklus, arklius ir visą nedaduotą ir reikalingą minėtoje
milicijai apskričio komiteto skiriamą turtą.

Prie šio siunčiamas kvitas iš 21-XII-18 m. Nr. 81 apie pri-
šmimą 2 šautuvų ir arklio.“ Drauge su šiuo pil. Vaitkevičius
įgaliojams paimti Saločių valsčiaus krasą.

Pasirašė: Pirmininkas (parašas neišskaitomas). Sekretorius
Mikoliunas. -

Iš šių kelių valsčių komitetų raštų nuorašų matyti, kad Bir-
žų apskrities valsčiuose iniciatyvos organizuoti policiją ėmėsi
valsčių ir Apskrities komitetai. Be valsčių policijos taip patbuvo
suorganizuota apskrities komiteto iniciatyva, apskrities policija.
Apskrities policija tvarkyti 1918 metų lapkričio mėn. pabaigoje
apskrities buvo paskirtas apskrities policijos vadu karininkas
Kazilevičius ir pavaduotoju karininkas A. Šumskis.

Galutinai išsivadavus iš bolševikų ir bermontininkų, 1919
metų birželio mėn. pabaigoje mūsų valdžios centre kilo suma-
nymas, dėl ekonominių sumetimų, iš dviejų Biržų ir Joniškėlio.
apskričių padaryti vieną apskritį. Prasidėjo varžytynės tarp Bir-
žų ir Joniškėlio apskričių. „Svarstant šį klausimą Ministerių Ka-
binete labai rėmė pasvalietis Ministeris p. Vileišis Pasvalio miestą,
kaip esantį pačiam vidury Biržų ir Joniškėlio apskričių ir šis
argumentas, 0 gal asmens įtakingumas, nulėmė šį klausimą
Pasvalio naudai. Pono Vidaus Reikalų Ministerio 1919 metų.
liepos mėn. O dienos įsakymu Nr. 224 Joniškėlio apskrities
viršininkas M. Marma ir Milicijos Vadas Navakas skiriami tose
pat pareigose Pasvalio apskrityje, kurio buveinė m. Pasvalys ir
nuo laiko Biržų ir Joniškėlio apskričiai sujungiami. Tuo būdu
susidaro Pasvalio apskritis. Netrukus nuo Pasvalio apskrities.
atsiskiria Pakruojaus. Linkuvos, Kriukų ir Pašvitinio valsčiai,
kurie prisideda prie Šiaulių apskrities. Biržų Apskrities Virši-
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ninko parėdymu valsčių tarybos išrenka atstovus į Apskrities.

Tarybą, kurios pirmasis posėdis įvyko 1919 metų rugsėjo mėn.

o dieną Pasvalyje. Tame posėdyje, pagerbus žuvusius už Lie-

tuvos nepriklausomybę, apsvarsiyta ši dienotvarka: 1) Bendra

Lietuvos padėtis, 2) Apskrities komiteto buveinė, 3) Apie lėšas

apskrities ir valsčių savivaldybėms, 4) Apskrities komiteto rinkimai,

5) Švietimo reikalai, 6) Tiekimo ir Maitinimo Ministerijos įgalio-

tinio pranešimas, 7) Apie susisiekimą, 8) Darbininkų klausimas.

 

 

 

Alfonsas Sasnauskas, Biržų apskrities
policijos vadas.

ir beturčių šelpimas, 6 ) Sveikatos reikalai ir 10) Klausimai ir

sumanymai, tarp kurių buvo svarstomas paskolos valstybės bonų

platinimo klausimas. Valstybes biudžetui sustiprinti apskrities

tarybos nutarta už pristatomus gyventojų rekvizicijai produktus

mokėti paskolos bonais.

1919 met spalių mėn. 25 dieną įvyko antras Pasvalio apskri-

ties seimelio posėdis, kurio ir pažymėtinas nutarimas partizanų

klausimu. „Mes. Pasvalio apskrities seimelis, apsvarstęs Lietuvos

padėtį šiuo sunkiu metu matome būtiną reikalą remti visas Lie-

tuvos valdžios pastangas paliuosuoti kraštą nuo visų priešų ir

ypač kolčekininkų. Stengsimės padėti tverti partizanų būrius,

kviečiame stoti į partizanus su ginklu rankose visus susipratu-

sius piliečius, rinkdami aukas pinigais, maistu ir rūbais tiems

partizanams palaikyti. Mes kviečiame visus apskrities gyven-

tojus kovoti su Lietuvos Nepriklausomybės priešais — vokiečiais,
rusais, kolčakininkai, griežtomis priemonėmis. Neduokime pad-
vadų tiems kolčakininkams, neduokime valgio! Visas žinias apie
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1u0s, jų veikimą tuojau praneškime partizanams ir Lietuvos

kariuomenei. (Gana žodžiais vien protestuoti griebkis ės ginklo

piliečiai!“. : )
1919 metų spalių mėn. 28 dieną paskelbiamas savivaldybių

įstatymas ir jau nuo to laiko savivaldybės veikia jo ribose. Pra-

„dedama rūpintis pradžios mokyklų steigimu ir jų tinklo praplė-
timu. Šis darbas buvo atliekamas apskrities savivaldybės inicia-

tyva. Prie apskrities savivaldybės įsteigiamas švietimo skyrius,

O vėliau pradėda veikti apskričių švietimo komisijos Mokyklų

skaičius pirmaisiais metais žymiai padaugėjo, bet dėl mokytojų

stokos mokyklų steigimas trukdėsi. Apart pradžios mokyklų
buvo rūpinamasi ir aukštesniųjų bei specialinių mokyklų kūrimu.

„Apskrities savivaldybė bent keletą metų rūpino ir palaikė Biržų

gimnaziją, Joniškėlio, Žeimelio, Pasvalio irN.— Radviliškio  vi-
duriniąsias ir Joniškėlio žemesn. Žemės Ūkio mokyklas. Šios
visos mokyklos buvo aprūpintos butais, kuru, šviesa, baldais,

mokslo priemonėmis, jos buvo remontuojamos ir samdomi sar-

„gai mokyklų aptarnavimui. Šiems reikalams apskrities savival-

-dybės biudžete išlaidos sudarydavo nemažas sumas. Dabartiniu

metu kai kuriuos iš viduriniųjų mokyklų yra likviduotos, kitos

mokyklos perimtos valdžios žinioje. Visame Biržų apskrityje

nuo 1930 metų veikia privalomasai pradžios mokslas. Apskrity-

je yra 121 prad. mokykla su 186 komplektais. Nuosavuose na-

muose tilpsta 80 komplektų, samdomuose 106 komplektai. 1931

m. sausio mėn. pradžios mokyklas lankė: 3775 bern. ir 3491

merg. — viso 7266 vaikai.
Sveikatos reikalais besirūpinant sutvarkytos Biržų ir Joniš-

kėlio ligoninės, aprūpintos tinkamu medicinos personalu, sutvar-

kyti butai ir visi trobesiai. Pagaliau nuo 1926 metų atnaujinta

trečia savivaldybės ligoninė Vabalninkuose ir nuo 1929 metų

ambulatorija Pasvalyje.
Vokiečiams išėjus atnaujinta Joniškėlio vaistinė prie ligoni-

nės, O vėliau įsteigtos vaistinės Biržuose ir Pasvalvje.

Apskrities savivaldybei pradžioje ilgus metus teko tvarkyti
ir išlaikyti su visu tarnautojų personalu Biržų irJoniškėlio arešto
namus, nes tuo metu ir Biržų arešto namai nebuvo priimti Tei-

singumo Ministerijos. Valsčiuose buvo įsteigta valsčių arešto

namai persiunčiamiems areštuotiems talpinti. Be to, savivaldy-

bės ilgus metus nuo pat pradžios susitvėrimo, rūpino policiją

butu, kuru, šviesa ir jų arklius pašaru. Teikiant pagalba ka-

riuomenės išlaikymo, savivaldybės skirstė, rinko ir statė inten-

dantūroms reikalingus kariuomenės laikymui maisto produktus,

drabužius, gyvulius ir pašarą. Sumažinus apskričių savivaldybėms

žemės mokestį iki 50 apskrities savivaldybė nustojo žymios

pajamų dalies ir būtiniausios išlaidos biudžete nebuvo suveda-

mos be deficitų. Pagaliau Vyriausybė perima išlaikymą arešto
namų ir policijos savo žinion, savivaldybių finansinė padėtis

kiek pagerėja.
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Susisiekimo srity savivaldybės taip pat atliko daug darbo.
Pirmaisiais gyvavimo metais atnaujinti bolševikų sunaikinti tiltai.
Kiek vėliau pradėta sistematingai eiti prie geležies ir betono tiltų
statybos. Trumpa apskrities savivaldybės statybos darbų san-
trauka duodama atskirai,

Socialės apsaugos srity apskrities ir valsčių savivaldybės yra
pasiskirstę sekančiai: apskrities savivaldybė globoja našlaičius
vaikus ir turi įsteigusi vaikų prieglaudą. Auklėjimo sritį, atskiru
susitarimu, yra paėmusi apskrities vaikams globoti draugija.
Suvargusiais — beturčiais seneliais rūpinasi valsčių savivaldybės
savo valsčių ribose. Daugumoje valsčių yra įsteigtos beturčių
senelių prieglaudos, kituose valsčiuose steigiamos ir einama
galūtinai prie elgetavimo panaikinimo. Kiek savivaldybės glo-
boja asmenų ir kiek savo sąmatose skiria lėšų beturčiams išlai-
kyti matyti iš šios lentelės: :
 
 
  
 

 

 

      

č Kokią globos ššz ŠĖZ| SEZ Įvaidybių šąma-Ž| Savivaldybės listaigą savivai|5Ė5| SE2| E25|škagao" ias
| pavadinimas dyb. išlaiko. |*£2| 22| 243| dyti paskirta.

t : skaič, | skaič. | skaič Litų | et

1Į Biržų apskr. s bė | Vaikų priegl.| 31 | —| 31 |20.000 —
21 Biržų valsč. „ [Senelių .; 30 | 10 | 40 | 15.919 —
3| Daujėnų valsč s. iš 2 6| 11; 17| 1100 |—
4| Joniškėlio „, 2 js 35 Į 41 | 76 | 12728 —
5Į Krinčino „ i i Ž 18 15 33 1.202 —
6| N. Radviliškio „ 2 5 13 | —| 13 [12007 |—
7| Pabiržės „ ž 7 5 EP 19 19 3500 |—
BL-Pasvalio. 5 14 > Ž 51 1 10 1 61. Į 15:200 —
04 Saločių 11 Š Ž 24 į—| 24 į 13 200 —

10Į Vabalninkų„  „ i 1 251-69.1-94 1 1000 1—
11Į Vaškų k 2 Ž 211-111-321 8325 1—
12Į Papilio 1 šėlpia natūra|-— | 41 41 1.000 —

Bendrai:| — — |249.| 227.| 476.|121.181.|—  
Vykdant žemės reformą kaikurios savivaldybės galėjo įsi-

gyti dvaruose nedidelius žemės plotus su trobesiais prieglaudoms
steigti. Padėtis toms savivaldybėms kiek palengvėjo, bet tuose
dvaruose skirti prieglaudoms trobesiai reikalavo didelių sumų
remontui. Apskrities savivaldybė Krinčino valsčiuje taip pat yra
gavusi iš Žemės Reformos Valdybos Kraštų dvaro centrą iš 40
ha su trobesiais, kuriame įsteigta vaikų prieglauda.

1924 metų pabaigoje vyriausybės parėdymu perkeltos visos
apskrities įstaigos iš m. Pasvalio į didesnį ir patogesnį miestą
Biržus. Pumpenų, Pušaloto ir Žeimelio valsčiaus liko nepaten-
kinti ir nuo 1926 metų sausio mėn. 1 dlenos atsiskyrė nuo
Biržų apskrities prisidėdami pirmieji du prie Panevėžio apskri-
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ties ir paskutinis prie Šiaulių apskrities. Dabartiniu metu Biržų

apskritį sudaro 11 valsčių ir vieną apskrities teisėmis Biržų

miesto savivaldybė, su bendru gyventojų skaičiumi apie 100.000

asmenų.

Baigiant Biržų apskrities savivaldybės įsikūrimo ir jos veiki-

mo trumpą apžvalgą tenka pasakyti, kad savivaldybės neįstengia

tinkamai išplėsti savo veikimo vien tiktai lėšų stokos dėliai. Koks

nors didesnis darbas be valdžios pašalpos yra negalimas, gi pa-

 

 

Biržų apskrities miškininkai.

šalpos nevisuomet yra gaunamos, o jeigu ir gaunamos, tai kė-
leriopai mažesnės negu jos yra reikalingos. Tos priežasties

dėliai, ypatingai valsčių savivaldybės, kasmet pagal savo biu-

džetus rūpina visuomet veik tuos pačius reikalus ir negali savo

darbuotėje parodyti didesnės iniciatyvos. Savivaldybių darbo

dirva yra plati. jų darbuose dar yra daug nepajudinto dirvono,

todėl savivaldybių finansinė būtis reikalauja neatidėtino pertvar-

kymo ir, reikia tikėtis, Vyriausybė šį svarbų klausimą išspręs

savivaldybių naudai. P. Cigas.

Iš Apskrities savivaldybės statybos darbų.

Iš nuveiktų Biržų apskrities s-bės žymesnių statybos darbų

pirmoje eilėje tenka paminėti pastatytą ir galutinai priimtą 1929

mt. Biržų — Parovėjos plentą bendro ilgio 6,990 km., kurio 1

km. kaštavo apie 40.000 litų neskaitant akmenų, kūriuos gyven-

tojai pristatė natūraliu būdu. Tokia vietos gyventojų parama

buvo pirmas ir svarbus žingsnis, kurs pastūmėjo s-bę imtis šio

svarbaus darbo.
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Vietos gyventojams prisidėjus prie plento statybos,
Vyriausybė davė pašalpą jo vykdymui.

Tai buvo bene pirmas bandymas naujų plentų statybos Lie-
tuvoje, kurį įvykdė s-bė.

ia daugiausia rūpesnio padėjo Apskrities V-ba su jos pir-
mininku Apskr. V-ku V. Rozmanu pryšaky, kuriems gal ne vie-

 

Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos sutikimas Biržuose,

ną kartą teko lankytis Kaune ir įkyriai prašyti vyriausybės padėti
šiam darbui.

Kiekvienas biržėnas, kuriam pirmiau ir dabar teko tuo ke-
liu važiuoti, pasakys jo reikšmę ir svarbą mūsų apskričiai.

Patenkinę daugiau vietinės reikšmės reikalą, biržėnai pano-
rėjo sujungti Biržus ir su kitais svarbesniais susisiekimo punk-
tais, kaip Panevėžys, kadangi kiti susisiekimo be esamo siaur.
60 cm. pločio „Samavorai“ kelio mes neturėjome.

Buvo sukoncentruotas visas dėmesys į naują vietą: pravesti
plentą nuo Biržų pro Vabalninkus į Panevėžį.

Šiam tikslui siekti dalis darbo jau padaryta. Nors einame
labai lėtų tempu, tačiau vis tik slenkame pirmyn.

1930-V. D. metais pastatytas ir atidarytas pirmas to plento
mažas 4,609 km. ilgio (Klausučių kaimo gale), 0 1931 me-
tais 3,500 km. ilgio.
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Šis plentas kaip I-mos eilės yra platesnis už Biržų — Paro-
vėjos ir turi 9.000 mtr. pločio. Važiuojama dalis 6.000 mtr.,
kuriuo 4.00 mtr. tenka skaldininei plento žievei ir 2.00 mtr.
vasarkelio.

1 km. šio plento su žemės darbais ir vamzdžių bei daudų
statyba atsėjo apie 42.5000 litų.

Akmenis ir čia pristatė vietos gyventojai imant valsčiaus
mastu. Vyriausybė pinigus davė, o savivaldybė savo fechnišku
personalu per rangovus atliko tą darbą. ;

Nors tiesimo tempas ir labai lėtas, bet Panevėžį vistiek
tikimasi pamatyti..

Tiltų statyboje pastaruoju laiku įsigalėjo gelžbetoninių tiltų
statyba, kuri tam kartui nors ir brangiau kainuoja už medinius,
tačiau bendrai imant, vėliau pigiau atsieina.

Pirmesniais savo gyvavimo metais s-bė statė beveik tik me-
dinius, bet gyvenimo praktika parodė, kad kaip galima reikia
būtinai atsisakyti nuo tokios statybos, todėl pradedant 1927 me-
tais pradėta statyti gelžbetoniniai ar betoniniai ant geležinių sijų.

Biržų mieste šiemet baigiamas pastatyti 20,2 mtr. ilgio gelž-
betoninis tiltas per Apaščią, kuris kainuos 58.500 litų.

Kitas tiltas per Agluoną pastatytas 1928 mt. Iš didesnių til-
tų tenka paminėti Prezidento Smetonos tiltą per Mūšą ties Pas- |
valiu pastatytų 1927 mt. 78,45 mtr. ilgio, gelžbetoninis 30 akto
tiltą ir Parovėjos tiltą. -

Bendrai paėmus s-bė jau yra pastačiusi 14 įvairaus dydžio
betoninių ar gelžbetoninių tiltų 365000 litų sumai. Vidutinė
kaina 1 mtr. tilto atseina 1250 litų.

Jei s-bė galėtų kas metai skirti iš viso apie 80000 litų nau-
jų tiltų statybai, tai per 10 metų mūsų apskrityje medinių tiltų
nebeliktų visai... tačiau tokios sumos be Vyriausybės pašalpos
s-bė aišku, kad negali skirti.

Mokyklų statybos srity paskutinių septynerių metų bėgy
įrengta mokyklų iš gautų senų dvaro trobesių 20, kurių įrengi-
mas kainavo apie 150.000. Didesnę pusę pinigų yra skyrusi pati
s-bė, kiti gauti iš Šv. M-jos.

Iš naujai pastatytų mūrinių mokyklų tenka paminėti Saločių
mokykla. Kasmet mokyklų remontui išleidžiama apie 40.000.
Pusę skiria s-bė, kitą pusę gauna iš Sv. M-jos.

Biržų apskr. savanorių apsauga 1918-19 m.

1918 m. lapkričio mėn. suvažiavę žmonės į turgų Biržuose
išrinko parapijinį apskrities komitetą. Lapkričio mėn. 20 d.
karin. Kazys Ladyga pradėjo viešai organizuoti iš savanorių-par-
tizanų Biržų apskr. apsaugą. Tą pačią dieną jis suformavo Biržų
apskr. apsaugos štabą.  Apskr. apsaugos viršininko pareigas pa-
siliko sau, savo pavaduotoju pakvietė karin. J. Astupėną, adju-
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tantu — karin. Miką Gaidelį, ūkio viršininku — karin. Miką
Jašinską, skundų skyr. vedėju — karin. Joną Nastopką (+1919
m.) ir Biržų apskr. apsaugos būrio vadu — karin. Valerijoną
Snarskį.

Štabas turėjo savo antspaudą ir blankus: „Biržų apskrities
apsaugos viršininkas“. Prasidėjo darbas. Jis buvo sunkus ir
pavojingas. Vokiečiai nenorėjo leisti greta jų formuotis kitai
ginkluotai jėgai. Bet kliūtys buvo nugalėtos, ir vokiečiai leido
formuotis savanorių-partizanų apsaugai. ZŽinia apie tai pasklido
po visą apskritį. Į štabą pradėjo eiti savanoriai, vieni — įstoti į
būrį, kiti — gauti informacijų.

Į aktyvius apsaugos narius pateko iš pradžių nedaugelis
(apie 40 vyrų) ir tik tie, kurie ateidami atsinešė nuosavą karišką
šautuvą. Kiti buvo registruojami su sąlyga, kad vėliau, kaip tik
bus galima tverti didesnę formaciją, bus pašaukti. Įsiregistravo
150 vyrų.

Lapkričio mėn. pabaigoj karin. K. Ladyga išvyko į Alytaus
apskr. organizuoti 1 pėst. pulką. Jo pareigas perėmė karin.
Jurgis Astupėnas.

Gruodžio mėn. buvo paskirti apsaugos būrių viršininkai
Vabalninke, Papily, N.-Radvilišky, Suoste ir Budbergy (dabar
atitekęs Latvijai).

Biržų apskr. partizanų būriams atskiros uniformos nebuvo.
Tik ant kairės rankos virš alkūnės buvo dėvima balta 10 cm.
pločio juosta su raidėmis „B. A. A.“, t. y. „Biržų Apskrities
Apsauga“. -

Gruodžio mėn. karin. J. Astupėnas ir matin. P. Kregždė iš
Astravo išgavo ir vokiečių  kreishauptmano 20 rusiškų kariškų
šautuvų ir apie 200 šovinių „milicijai“.

Kartą buvo toks atsitikimas: gruodžio mėn. į Biržų apsau-
gos štabą (Gajūnų kaimo gyventojai atgabeno nuginkluotą vo-
kietį. Tas vokietis nukovė minėtam kaime ūkininką Naktinį,
kuris pasipriešino prieš rekvizavimą jo maisto ir gyvulių. Kalti-
ninkas apsaugos štabe buvo sulaikytas ir jo ginklai atimti. Kvotą
vietoje atliko ir lavoną apžiūrėjo karin. Astupėnas, kar. Nastop-
ka ir matin. M. Tamulėnas. Vokiečiai griežtai reikalavo areš-
tuotąjį grąžinti nubausti jiems. Praslinkus kelioms dienoms jų
reikalavimas buvo išpildytas

Naktį prieš Kalėdas vokiečių karo okupacinė valdžia su vi-
somis savo bomendantūromis ir komandomis apleido Biržus. Ji
pasitraukė Subačiaus geležinkelio stotin. Paliko sandėliai ir tuščios
įstaigos. Vokiečių valdytuose dvaruose liko grūdų ir gyvulių,
pav. Sližių dvare — teliukų, avelių, Parovėjos dv. — avelių,
Daudžgirių dv. — avelių, grūdų ir t. t.

Vokiečiams pasitraukus, vokiečių valdišką turtą, telefono
stotį, intendantūros sandėlius ir kitas įstaigas saugoti teko Biržų
apskr. apsaugai. Dvaruose turtą prižiūrėti buvo pastatyta po
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vieną ginkluotą partizaną, kurie turėjo ten būti tol, kol atvyko

Ž. Ūkio M-jos įgaliotinis ir viską likvidavo iš varžytynių.

Biržų apskr. apsaugos partizanai turėjo 15 arklių, 2 vokiš-

kus kariškus vežimus ir 3 roges. Viešai veikė iki 1919 m. sau-

sio mėn. 13 d., kada pradėjo tvertis revoliuciniai komitetai ir

darbo žmonių milicija.
Tą pačią dieną visi Biržų apsaugos partizanų vadai nutarė

vykti į Panevėžį ir pastoti iormuojaman Panevėžio batalijonan.

Sėdo į roges ir išvažiavo Panevėžin. Atvažiavę į Pumpėnus, su-

žinojo, kad Panevėžy jau bolševikai, o Panevėžio batalionas pa-

sitraukė Kėdainių link.
Privažiavę Utos kaimą sustojo arklių girdyti. Kar. Jašinskas

ir kar. Astupėnas nuvyko Panevėžin žvalgybon. Svarbu buvo ži-

noti, kaip persimesti į Kėdainius. Panevėžy sutiko dieną anks-

čiau iš Biržų išvykusius kar. Snarskį ir karo vald. Stasį Skeber-

dį. Šie paaiškino, kad tolimesnis į Liet. kariuomenę kelias yra

raudonarmiečių užimtas. Vykti per frontą buvo pavojinga. Tada

visi sutarė grįžti į savo pas:oges ir dirbti slaptai: kelti prislėgtą

žmonių ūpą. ardyti raudonarmiečių susisiekimo priemones, pla-

tinti Lietuvos Vyriausybės Kaune spausdintus atsišaukimus.

1919 m. kovo mėn. iš Saločių ir Budbergio pusės ėmė
siausti likusios Lietuvoj vokiečių divizijos raiti būriai. Kar-

tais jie pasiekdavo ir Biržus Maždaug apie kovo 20 d. vokiečių

raitelių būrys apsupo Biržūs iš katalikų naujųjų kapinių (tada
dar priemiesčio „Naujamiestis“ nebuvo) pusės ir atidarė.į bol-

ševikus šautuvų ir granatų ugnį. Bolševikuose kilo panika. Bent

kiek atsišaudę, jie pasitraukė Papilio link, palikę visas įstaigas ir
turtą.

Biržų apsaugos partizanai, pasinaudoję ta proga, tuojau Ssu-

sirinko į Biržus ir išstatė gatvėse patrulius. Bolševikai, sužinoję,

kad vokiečiai iš Biržų pasitraukė, pasikvietė talkon Rokiškio

raudonarmiečių miliciją ir be didelio vargo vėl užėmė Biržus.

Partizanų būrelis susimetė negyvenomuos Dovidonio namuos,

ir ten niekeno nepastebėti išgyveno 2 paras. Trečią dieną atėjo

pas šiuos partizanus Biržų telefono stoties telefonistas Leonas

Pikūnas ir pranešė, kad jis nugirdęs bolševikų vadų pasikalbė-

jimą telefonu apie partizanų vadų suėmimą ir išgabenimą į

Daugpilį.
Nebuvo ilgiau ko laukti. Tad visi per žydų kapus dūmė į

krūmus ir miškais nuėjo 6 klm., nuo Biržų esantin vienkiemin

— Puckevičiškin. Čia jie apsistojo daržinėj. Kaip tik būdavo
sulos šuo, tuoj visi ir bėga prie plyšių žiūrėt, ar neateina bolše-

vikai ių suimti. Taip tas būrelis čia pragyveno visą savaitę.

Kovo mėn. 22 d. partizanų būrys Feliksui Kairiui vadovau-
jant susirėmė su bolševikais ties Ruoliškio vienk., bet, neišsi-

laikęs prieš žymiai didesnes bolševikų jėgas, turėjo pasitraukti

net už Biržų, Pasvalio link. Šiame susirėmime buvo sužeistas

būrio vadas F. Kairys.
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Kovo "mėn. 28 d, partizanai išgirdo šautuvų ir granatų

griausmą Biržų mieste. Nuvykę rado bolševikus šaudantis su
vokiečiais. Partizanai ėmė apšaudyti Biržus iš rytų pusės. Pasi-
jutę apsupti, bolševikai skubiai pradėjo trauktis Papilio link.
Per susišaudymą vienas partizanas būvo užmuštas.

Vokiečiai Biržuose neapsistojo. Miesto šeimininkais vėl liko
partizanai. Kar. Jurgis Astupėnas pasiskelbė Biržų miesto ko-
mendantu ir tą pačią dieną išleido į miesto ir apskrities gyven-
tojus, Biržų spaustuvėj spausdintus, atsišaukimus, kviesdamas
laikytis tvarkos ir kiek galint padėti partizanams ardant bolše-
vikų susisiekimo priemones. Tuo atsišaukimu buvo suvaržytas
gyventojų judėjimas gatvėmis ir keliais po 9 val, vakare. Pra-
slinkus trims dienoms (1919 m. balandžio mėn. 1 d.) Biržus
užėmė reguliari rusų raudonarmiečių kariuomenė ir čia išbuvo

iki 1919 m. gegužės mėn. 26 d.
i Kap. Jurgis Astupėnas.

„Biržų Zinios“ Nr. 10. 1930 m,

„

Paliepimas.

Mete 1918 tur košna Pamilje taipojau tiek daug walgomu

Waisu isodinti, tiek kiek Dušu toj Pamiljoi yra, kaip antai, košna

Duša po 27 Rykštes. Apsodinimas išsimanos sawam Reikalui,

o taipojau ir atidawimui uš kuri sumokama tampa. Tom Pa-

miljoms yra labiaus naudingai kurios Arklu bei Wašimu ne tur,

tos gal saw Darželi su Rankomis apsidirbti ir apsodinti ir pagal

to sawo Išsilaikimui pining užsipelnyti. Zemes ne turenteji

Žmones tur pas sawo priklausančži Amtvorštera prisimaldoti,

kursai jiems Žemes nu dykai paliktuju Gaspadu be Kaštos prisus.

Uš Sekla ir Daigus reike jau nu rudenes pradeti rupintes kadangi

Pawasari per velai yra. Kad gera Daga rastus, tada jau reiki

ešes rudenas laike aparti ir išgyventi, pavasarej tikt be reike

parrakti ir nueketi, o pagal ta Gywei kaip ir newaisingos-Zoles
daug menkaus besirandasi.—

Starostams dar wiens Prisakimasprigul, kad jie tokie pro-

tingi butu ir tarp sawo Kaimo, tiems Žmonems, kurie Arklu ne

tur, koki puse dienos Arklus dotu arba patis jiems Zeme apartu,

kad jie paskui sawo paties Igalejime del tolesne apsidirbimo ir

per sawo ušuirbtaji Pelna Kaimui menkaus del išmaitinima ant

Klapato butu.—

Uš wis stropjaus reike uš daigus ir uš Sekla rupinti. Sekla

kaštoja labai didei didčžus Pinigus, bet ji gal košnas wiens labai

lengvai patsai pasirupinti, kad jis rudenes laike nu košno wienin-

teliu Waisaus po keleta Kelmu su wisoms Šaknims ir kelmu
daigais Kelnorej (Sklepe) per Žiema pakawoje. Tiek daug wietos,

kiekji tieji Kelmai privalo, tures košnas sawo Kelnorej, ant antro
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ir yra galima tus kelmus kaip ir Dulves i Kapšus pakasti. Paso-
dinimui pawasari tiems Kelmams ir košnas tiek daug Wietos.
tures. Storawojima bei proce uš tatai, pagal tu Prekiu, kurios
mokamos tampa, labai wiernai košnam wienam išsimokegs.

Ataeisančame mete taps košnam wienam jo Proce ir Darbas
labai aštrei peršuretas.  Kurs ne nores sodinti, tas ir ne priwalis
laukti, kad jam nu tos Daugybes, kure kiti sawo Proce ušrupine
bus, kad jam kas atidota taps, tasai tures tada Bada kenteti,

Biržai,- Lapričio Sd. 19171 m,

Apskričio wiršininkas. |

Tojo  wietininkas,

v. Wolfiradt.

Leitmanas.

Pranešimas.

Sutinkant vietiniai vokiečių valdžiai, šiomis dienomis Žemės
Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijos Įgaliotinis su Žemės Ūkio
Komisija iš Apskričio Komiteto atstovų, 1 atstovo iš Vidaus rei-
kalų Ministerijos ir1 atstovo iš vietinės Ukio Draugijos pradės
priiminėti iš vokiečių valdžios visokios rūšies judinamąjį ir ne-
judinamąjį valstybinį, visuomeninį (valstybės miškus, žemę ir
ežerus, majoratus, iždb ir visuomenės namus, laikinuosius lauko
geležinkelius ir visokį kitokį turtą) tiek pat ir privatinių asmenų
turtą, kuris jiems nėsant vokiečių ka o valdžios buvo paimtas
ir dabar tebėra vokiečių priežiūroje.

Todel
griežtai draudžiama pirkti

iš vokiečių okupacijos valdžios ir atskirų vokiečių kareivių kokį
tai nebūtų turtą.

Prasižengusieji bus aštrei baudžiami, 0 pirktieji
daiktai koniiskuojami.

Žemės Ukio ir Valst. Turtų Ministerijos
Įgaliotinis P. Kregždė.

Vidaus reikalų Ministerijos atstovas.
P. Zitkevičius.

J. Mekas,
Biržų Apskrities Komiteto |. Galėckas,

Komisija | M. Jašinskas,
K. Burbulis.

Biržai, Gruodžio 13 d. 1918 m.
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Skelbimas.

Kiekvienas civilinis asmuo vyresnis per 10 metų, kuris nori

iškeliauti iš savo gyvenamo apskričio, turi turėti leidimą, taip

pat pėsčias eidamas.
Pasipriešinimai bus smarkiai baudžiami.

Vilnius, 1917 m, birželio m. 23 d.

Der Chef der Militūwerwaltung Litauen.

Der standige Vertreter.

Moll
Rittmeister.

P. S. Šis skelbimas buvo išspausdintas vienameįlape vokie-

čių, lietuvių, lenkų, baltgudžių ir žydų kalbomis.

Biržų mokykla Radvilų laikais.

Mokyklos augimą Biržuose galima pradėti nuo XVIa., kada

čia įsikūrė kunigaikščiai Radvilos. Radviloms rūpėjo švietimas

naujų laikų dvasioj. Tad Mykolas Rudasai Radvila ir įsteigė

Biržuose mokyklą. Jo -anūkas Krištupas II 1021 metais rašė

savo pedagogui Salamonui Rysinskiui (žiur. Monumenta Reior-

mationis Polonicae et. Lithuanicae. Serja IV zeszst II p. XIV,

XV). Tas raštas užsiliko Vilniaus Sinodo archyve. Jame yra

pažymėta kad prie tos bažnyčios norima turėti ir mokyklą; mo-

kykla ir namas jau statomas ir rektorius Rasius jau paskirtas.

Kunigaikšti Rysinskį prašo, kad mokytojai nedykinėtų, kad 8

vaikus mokytų Kun-čio lėšomis.

1681 metų laiške kunigaikštytės Karolinos valdininkui Fehrui

yra žinių apie algas. Pav. rektoriui gyvais pinigais 300 lenkų

auksinų ir javais: 8 statinės rugių, 8 stat. miežių, 5 stat. avižų,

1 žirnių, 2 grikių, 2 „iaskos“ sviesto, 2 kapos sūrių ir 1!/2 sta-

tinės druskos.

1633 metais rektorium buvo kunigas Eponetas iš čekų

brolijos.

1732 metais rektorium buvo Steponas Yzbickas.

Smulkesnių žiuių apie Biržų mokyklą galima užtikti žemai-

tijos distrikto aktuose. Aktuose užtinkame apie žymų evangelikų

veikėją ir Biržų mok. mokytoją Krištupą Daukšą. Pasirodo,

kad Biržų mokykla buvo evangelikų-reiormatų žinioje ir ji

turėdavo kasmet duoti Sinodui apyskaitą.

XVII a. reformatai žymiai Susilpnėjo ir jie nebegalėjo išlai-

kyti gimnazijos Biržuose tokioj aukštumoj, kaip jų žydėjimo

laikais. ,
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Čia gal ne pro šalį būtų stabterėti ties mokyt. Daukša,
kurio gyvų mokinių dar nepersenai buvo. Daukša, buvęs lenkų
orientacijos, bt labai gabus žmogus. Rodos, ar ne 3 sūnus
išleidęs į universiteto mokslus. Vieną prof. J. Yčas matė pas
savo tėvus. Jis buvęs nevisai sveiko proto; po paskutinio lenk-
mečio netekęs gelžkelio tarnybos, taip ir slankinėjęs pakiemiais
Biržų apylinkėje. Gyvulių odos nedevėdavęs, buvęs vegetarionu,
— nevalgęs mėsos; net ir cukraus nevartodavęs, nes, girdi,
cukrų filtruoja per užmuštų gyvulių kaulus. Vaikščiojęs jisai su
didžiuliu maišu, o tame maiše, sakėsi slėpiąs tėvo rankraštį (lie-
tuvišką žodyną), kad nepražutų.

Įsigalėjus Biržuose katalikams, šalia reformatų veikė ir rymo
-katalikų parapijinė mokykla Įsiviešpatavus Lietuvoje rusams
Biržuose buvo atidaryta rusų liaudies mokykla.

Biržų keturklasė mokykla.

Kai Lietuva atgavo spaudą,irpradžios mokyklose buvo leista
„dėstyti lietuvių kalbą, kilo sumanymas steigti Biržuose keturklasę
mokyklą. Dėl lėšų stokos nedaug lietuvių tegalėjo aukštesnę
mokyklą pasiekti. Be to, tokių mokyklų buvo nedaug ir jos
"visos buvo perpildytos. O mokytis taip norėjosi! Nors ir sve-
"tima kalba.

Rusų valdžia su tuo sumanymu sutiko, tik norėjo, kad ir
vietiniai gyventojai prie steigimo prisidėtų.

Svarbiausia kliūtis buvo lėšų stoka. Bet atsiminta kad gr.
Alfredas Tiškevičius palankus lietuviams. Nors ir sunku buvo
prie jo prieiti. tačiau grafas notarijaliniu dokumentu pasižadėjo
-duoti mokyklos statybai pusę milijono plytų, žemės ir medžio
medžiagą. Neišpildęs to pasižadėjimo turėtų sumokėt 10.000
rublių.

To neužteko. Reikėjo pritraukti vietinius žyventojus, nuro-
dant jiems neabejotiną mokyklos naudą. Teko labai atsargiai
elgtis su kaimiečiais. nepaliečiant jų kišenių. Kitaip gražiausias
sumanymas gali žlugti. O čia dar atsirado tokių asmenų, kurių
didžiausias troškimas —nuvesti lietuvių tautą į Varšuvą. Jie šmeižė
mokyklos steigėjus, vadindami juos rusifikatoriais, rusų šnipais
ir t. t. Tačiau steigėjų pasišventimas ir geri norai viską nugalėjo.
Lėšų pavyko gauti iš pačių gyventojų, nors gan keistu būdu.

Gr. Tiškevičius, bausdamas savo valdinius piniginėmis pa-
baudomis, pinigus dėjo atskiron kason. Tokiu būdu susidarė
nemaža suma. Kai baudžiava buvo panaikinta, grafas grąžino
pinigus valstiečiams. Iš šio tai kapitalo ir norėta gauti pinigų.
Teko kalbėti su kiekvienu rinktiniu („vibornu“) atskirai, kiek-
vieną įtikinti mokyklos naudingumu. O kadangi tų rinktinių
buvo 124, tai tas buvo gan sunku. Mokyklos statybos klausimas
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išsisprendė steigėjams palankiai ir valsčiaus kasa davė 15.000-
rublių.

Biržų miestas davė laikiną mokyklai butą, steigėjai nusiuntė
valdžiai prašymą, ir visi pradėjo laukti mokyklos atidarymo.

Pagaliau 1908 m. spalių mėn. atsidarė mišri mokykla. Iš
pradžių buvo tik pirma klasė su dviem atsiųstais mokytojais:
inspektorium Zeraninu ir mokytoju Smirnovu. Buvo abejonių,

"ar prisirinks užtenkamai mokinių. Tačiau buvo pradėta su už-

 

Buv. keturklasės mokyklos mokytojai: iš kairės į dešinę —mok. Smirnovas,
mok. Jakubėnas, insp. Žeraninas, p. Žeraninienė, mok. O. Lipnickaitė.

tenkamu mokinių skaičium, o vėliau klasės būdavo perpildytos.
ir dar daug norinčių likdavo už mokyklos sienų, kaip kan-
didatai.

Mokykla jau buvo Biržuose, tačiau lietuvių kalba, apie kurią
taip svajojo steigėjai. dar nebuvo dėstoma. Inspektorius teisinosi:
tuo, kad dar nesusirinko visi mokytojai. Sekančiais metais mo-
kytojai susirinko beveik visi, bet lietuvių kalbos dėstymo klausi-
mas dar vis nebuvo iškeltas Teko griebtis tokios priemonės,
apie kurią šiandien nepatogu ir prisiminti. Vienas steigėjų švei-
kino inspektorių Velykų šventėmis. drauge išgėrė nemažai degti-
nės, ir tik tada inspektorius prižadėjo tuo klausimu pasirūpinti.
Klausimas buvo išspręstas teigiamai, tačiau direkcija nutarė, kad:
lietuvių k. mokytojas negali imti iš mokinių atskiro mokesčio.
(Pav., už vokiečių k. pamokas mokinys mokėjo 6 rub. metams).
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Tuo norėta pagąsdinti lietuvių k mokytojus. Tačiau atsirado
toks, kuris sutiko dėstyti nemokamai. Tai buvo kun. Povilas
Jakubėnas.

Buvo leista po vieną pamoką kiekvienoje klasėje. Darbas
pasitaikė sunkus, nes dalykas neprivalomas, 0 čia dar rusų mo-
kytojai pašiepdavo tą kalbą, ypatingai mažiukams pirmos klasės
vaikams. Ką nors užduoti į namus buvo negalima, nes tada
mokiniai nebeateidavo. Tokiu būdu viską tekdavo atlikti klasėj.
Antroj klasėj „pabėgėlių“ atsirasdavo vis mažiau, o trečioj ir
ketvirtoj klasėį darbas ėjo visai gerai. Trečios ir ketvirtos klasės
mokiniai net laikraštėlį gimtąja kalba ėmė leisti. To laikraštėlio
redaktorium buvo dabartinis pašto viršininkas p. Plepys. Vėliau
lietuvių kalbos ėmė mokytis latviai, žydai, rusai ir net lenkai.

Išėjo tik keturios laidos, nes Didysis Karas nutraukė mo-
kyklos gyvavimą.

Reikia pažymėti, kad iš tos mokyklos išėjo daug susipratu-
sių lietuvių ir lietuvaičių. Gimtojo krašto meilė buvo įdiegta
net 1r svetimtaučiams. Ne vienas jų vėliau dalyvavo kovose dėl
lietuvių teisių ir šviesesnio rytojaus. Dabar visose Lietuvos gy-
venimo šakose galima rasti prieškarinės Biržų mokyklos mo-
kinių.

Biržų gimnazija.

Neatsilieka ir Biržai nuo kitų Lietuvos vietų. 1917 metų
spalių mėn. 4 d. Biržuose įsisteigia tam tikras Komitetas, į kurį
įeina kunigas Kazimieras Rimkevičius, kun. Juozas Janilionis ir
Adomas Ramašauskas. Tas komitetas pasivadina „Saulės“ drau-
gijos Biržų skyriumi. Sito komiteto svarbiausias uždavinys
įsteigti Biržuose aukštesniąją mokyklą. Mokyklai laikyti lėšų
Komitetas tikisi surinkti iš gaunamo mokesčio už mokslą, aukų
ir loterijų. Be to, pralotas Povilas Januševičius dalį lėšų pri-
žada išrūpinfi ir iš „Saulės“ draugijos.

Susidarius Komitetui, rašomas prašymas Vilniaus vyresnia-
jai vokiečių okupacijos valdžiai leisti įsteigti Biržuose gimnaziją.

Mokyti steigiamojoje gimnazijoje numatyti ir pakviesti šie
asmenys:

1. Kun. Juozas Janilionis (kat. tikybai, lotynų k. ir lie-
tuvių k.),

2. Edita Likevičiūtė (matematikai, gamtos moksl. ir dai-
lyraščiui), m

3. Sakenytė (vokiečių k., prancūzų k. ir geografijai),
4. Laima, vokietis (vokiečių kalbai),
5. Br. Brazdžiūnas (lietuvių k., istorijai, paišybai ir gim-

nastikai), -
6. kun. Mūlleris (ref. tikybai) ir
7. varg. Stefanavičius (dainoms).
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Gimnazijos mokslo srities vedimas pavedamas Editai Like-
vičiūtei, ūkio dalį tvarkyti paima kun. Juozas Janilionis.

Algos mokytojams nustatoma po 3 rublius už mėnesinę
pamoką. Vedėjai (mokslo ir ūkio), be to, gauna mėnesiui dar
po 10 rublių priedo. Et

Butas mokyklai parenkamas Dirvono (dabartinėje Vytauto)
gatvėj, Lurjes namuose, antrame aukšte. Vietos komendantas
majoras Holtz vietą užleidžia ir pažada atiduoti mokyklai užsili-
kusį buv. Biržų aukštesniosios pradžios mokyklos inventorių.

 

Pašto, buv, Jansonienės, rūmai Vytauto gatvėje, kurių II ir III aukštus
nuomojo gimnazija. ,

1917 metų lapkričio 4 dieną po dviejų metų pertraukos
0 As visuotinis „Saulės“ draugijos Biržų skyriaus susirin-
imas. :

Į skyrių įstoja naujų narių. Iš viso susirinkime dalyvauja

30 asmenų. Susirinkimas legalizuoja įsikūrusį Komitetą, kurs

rūpinasi mokyklos įsteigimu Biržuose ir išreiškia noro papildyti

tą Komitetą naujais nariais. Be kun. Rimkevičiaus, kun. Jani-

lionio ir Ramašausko, dabar į K-tą išrenkami dar Jonas Sprin-

dys, Jonas Januševičius, Antanas Kaziliūnas ir Povilas Murelis.
Susirinkimas patvirtina ir pakviestuosius mokytojus.
1917 metų lapkričio 5 dieną skiriami egzaminai. Stojąį

gimnaziją priimami iki 20 metų amžiaus, bet išimties keliu ir
vyresni. | gimnaziją iš viso įstoja 110 mokinių (98 kat. ir 12
ref.): į I kl.—50, į II —36 ir į III—24.

Mokslo pradžia atidedama lapkričio 26 dienai, nes dar ne-
gautas iš vokiečių valdžios leidimas. Ateina ir lapkričio 20-toji

diena, bet leidimo vis dar nėra. Kreipiamasi į Biržų apskrities
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kreishauptmaną Lėslein'ą prašant leisti atidaryti mokyklą ir
nesulaukus iš aukštesnės vokiečių valdžios leidimo. Jis leidžia
ją atidaryti.

Lapkričio mėn. 20 dieną gimnazijos atidarymo šventė.
Katalikų ir ev. reformatų bažnyčiose iškilmingos pamaldos. Po
pamaldų šventės dalyviai renkasi į gimnazijos išpuoštą salę.
Prasideda aktas. Į susirinkusius pirmutinis prabilsta „Saulės“
skyriaus pirmininkas kun. Rimkevičius. Jis kalba apie mokyklos

 

Rotušės namai, kurių II aukštą nuomojo gimnazija.

uždavinius, mokytojų ir mokinių pareigas ir mokslo reikšmę
pavieniam asmeniui ir visai tautai. Baigdamas savo kalbą, padė-
koja vokiečių vyriausybei už tai, kad ji leido lietuviams įsteigti

Biržuose tautinę mokyklą. Jam atsakydamas Kreishauptmanas

Lėslein pabrėžia, kad mokyklos tikslas yra žmonių kultūrinimas,
bet ne vokietinimas („kulturisieren, nicht germanisieren“). Paga-

liau vedėja Likevičiūtė perskaito priimtuosius mokinius ir nurodo
jiems jų pareigas.

- Pasibaigus oficialinei akto. daliai, svečiai vedėjos pakviečiami
pusryčiauti. Čia vėl tostai, linkėjimai.

Taip pasibaigia gimnazijos atidarymo šventė. Prasideda

kasdieninis jos darbas. 2

Mokytojai visi jauni, pilni energijos ir pasiryžimo dirbti, bet
pedagoginio darbo dirvoje varą dar tik pirmąją vagą. Darbo

sąlygos sunkios: mokinių amžius labai nevienodas (vienoje
klasėje sėdi šalia 10—11 metų vaikiuko 20 metų jaunikaitis arba
mergaitė), prisitaikinti prie savo auklėtinių sunku, vadovėlių
gimtąja kalba trūksta, mokslo priemonių beveik jokių nėra,
mokslo terminologija dar tik kuriama.

111

 



Tokiose sąlygose sunku būtų dirbti ir prityrusiems pedago-
gams, 0 pradedantiems juo labiau. Nors ir lietuvių kalba mo-
komi vaikai, bet visame darbe ir ypač kalboje dar labai gyvai
reiškiasi rusų mokyklos dvasia. Šit keletas vartojamų tos mo-
kyklos mokytojų kalbos pavyzdžių: „Raštiškas pranešimas“,
„Pakolei kas“, „Papasakojimai ant lekcijų“ ir pan. Vis tai yra
rusų kalbos padariniai, akli vertimai iš rusų kalbos. Kai kurie
terminai ir posakiai mėginami ir pačių sukurti, bet ir čia nekaip

 

S. Kaco „gumnazija“, vadinamoji „vištinyčia“. Kryžiuku pažymėtas įėjimas
į gimnazijos nuomotąjį antrąjį aukštą, kuriame būdavo 4 klasės.

sekasi. Imkime nors ir tokius: „Mokytojų gurguolė“ (suprask:
taryba), „Šaldros“ ir pan. (6

Mokiniai įtraukti į darbą nesiseka. Mokytojas pamoką aiš-
kina, O mokinys svajoja. Ne vienam už panašias „svajones“
tenka ir nukentėti, pav., Pedagogų Tarybos nutariama subarti ir
perspėti: K. „už svajones ant lekcijų“, G. „už naujų kalbų ne-
mėgimą“, B. „už nuolatines svajones“, J. ir Š. „už neretą užsi-
miršimą“, L. ir P. „už per didelį draugiškumą“ ir pan.

Labiau prityrusiems pedagogams ir tinkamesnėse sąlygose
dirbant gal nebūtų tekę apie panašius „nusikaltimus“ kalbėti Ped.
Tarybos posėdžiuose, bet dabar be tokių bausmių neapsieinama,
ir vargšai mokiniai baudžiami, rodos, ir už nekaltas savo sva-
jones.

1918 metais lietuviai pradeda grįžti iš Rusijos. Susilaukia ir
gimnazija naujų mokytojų: kun. Jakubėno, Petro Šerno (šie iš
Rusijos ką tik sugrįžę), Jono Gasiūno, kun. Jakšto. Pasitraukia
iš mokyklos kun. Janilionis (savo dvasinės vyresnybės jis iške-
liamas į kitą vietą) ir Milleris (jis grįžta į Vokietiją).
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Pabrangus gyvenimui, keičiamas atlyginimas mokytojams už
darbų.  Dėstomieji dalykai paskirstomi į dvi kategorijas: į len-
gvesniuosius ir sunkesniuosius. Prie lengvesniųjų dalykų skiria-
mi: paišyba, dailyraštis, gimnastika ir dainavimas, oO visi liku-
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sieji dalykai skiriami prie sunkesniųjų. Lengvesniųjų dalykų
mokytojams pakeliamas atlyginimas ligi 50 rublių už metinę pa-
moką, sunkesniųjų po 75 rublius ir už klasės auklėtojų pareigas
po 20 r. mėnesiui. „Saulės“ sk. šias algas priima.

1918 metų spalių mėn. 30 dieną gimnazijai laikyti yra Ped.
Tar. priimta šitokia sąmata:
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Pajamų iš mokinių 12.800 rublių
Išlaidų TAI 86 kap.

Lieka 5.082 rublių 57 kap.

Iš šios sąmatos matyti, kad surenkamų iš mokinių už
mokslą pinigų ne tik pakanka mokyklai laikyti, bet dar ir lieka

skyriui.
Tiesa, sąmata sudaryta ne 12 mėnesių, bet tik 8, nes tais

metais, nežinia dėl ko, numatoma dirbti tik 8 mėnesiai.
1918 metų gale vokiečiai iš Biržų pasitraukia. Biržuose su-

siorganizuoja Apskrities Komitetas. | jo rankas pereina visa

miesto ir apskrities valdžia. Komitetas ima ir mokyklų priežiū-

rą. Bet neilgai tenka šiam. Komitetui tvarkyti apskritis.
1919 metų pradžioje valdžią iš Komiteto rankų paveržia so-

cialistai liaudininkai. Jie į savo rankas paima ir „Saulės“ sk.
laikomąją gimnaziją.

Dabar mokyklos direktoriumi paskiriamas matematikos mo-

kytojas Petras Sernas. Buv. vedėja Likevičiūtė ir visi, be kun.
Jakubėno, mokytojai ir dalis mokinių, protestuodami prieš tokį

socialistų liaudininkų žygį, iš mokyklos pasitraukia. Nebelikus

mokytojų, mokykla laikinai užsidaro. : 3

Nors mokykla ir perėjo į kitų šeimininkų rankas, bet jos

pradėtasai darbas nebesustojo, „Saulės“ sk. sukurtas mokslo
šviesos žiburėlis nebeužgeso, 0 vis kilo aukštyn ir aukštyn ir

davė naujų šviesos spindulių.

Paskirtasai direktorius Petras Šernas organizuoja naują mo-

kytojų personalą. Jis kviečia šiuos asmenis: mokytoją Jurgį
Kutrą, lig šiol ėjusį Biržų apskrityje mokyklų instruktoriaus ir

Šv. Ministerijos įgaliotinio pareigas, dėstyti lietuvių kalbai ir |i-

teratūrai, stud. Joną Dilį — vokiečių k., rusų k., geografijai ir

istorijai, stud. Jievą Dubraitę — gamtos mokslams ir prancūzų

kalbai, kiek vėliau mokytoją Baltrų Grybę — istorijai ir vargo-
nininką Martyną Sprindį — dainų mokyti.

Susirinkus pakviestiems mokytojams, 1919 metų sausio mėn.
22 dieną gimnazijoje vėl prasideda darbas. Mokiniai beveik visi

grįžta atgal į gimnaziją, tik nedidelė jų dalis pasilieka pas savo

tėvus, keletas persikelia į kitas mokyklas. Po savaitės, kitos ir
tie, kurie buvo likę pas tėvus, sugrįžta. Mokyklos darbas įeina

į normales vėžės. | 2

Bet neilgai tenka ramiai dirbti. Netrukus iš socialistų liau-
dininkų valdžią Biržuose paveržia vietiniai komunistai (bolševi-
kai). Jie paima į savo rankas ir mokyklas. Visiems tarnauto-
jams įsako pasilikti savo vietose. Mokykloje padaro šiokių to-
kių reformų: uždraudžia dėstyti tikybą, įsako nebeimti iš mokinių
mokesčio už mokslą, tarnautojams už darbą moka „kerenkomis“,
už -kurias nieko Lietuvoje negalima nusipirkti. Tuo būdu mo-
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kytojams tenka dirbti be jokio atlyginimo. Kiek vėliau Apskri-
ties Revoliucinio Komiteto Kultūros ir Švietimo šaka atsiunčia
mokyklos knygynui kelias dešimtis ekzempliorių komunistinės
literatūros, šiaip viskas pasilieka kaip buvę.

Kitų savo sumanymų komunistams netenka ivykdyti. Jų vei-
kimą trukdo nuolatiniai mūsų partizanų, vadinamųjų „baltųjų“,
užpuldinėjimai. Būdavo, išleis R. K. kurį nors įsakymą, bet
nesuspėja pradėt jo vykdyti, žiūrėk, jau ateina „baltieji“, ir

i —- Lia = r

UN ai di Gan
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Naujieji gimnazijos rūmai.

„raudonieji“ kuria iš Biržų, kur kojos neša ir akys veda. „Bal-
tiesiems“ pasitraukus,vėl jie grįžta į Biržus ir vėl iš naujo pra-
deda galvoti apie „komunistinės revoliucijos gilinimą“. A. R. K.
būstinė buvo dabartiniai pašto namai, o gimnazija dirbo Lurjės
ir Nankino namuose, Vytaute ir Pasvalio gatvių kampe, prieš
pat komunistų namus.

Kartais, būdavo, Vytauto ir Pasvalio gatvėse šaudosi „bal-
tieji“ su „raudonaisiais“, O gimnazija sau dirba. Pagaliau kai
komunistai tokiais nuolatiniais užpuldinėjimais buvo per daug
jau įerzinti ir ėmė žiauresnėmis priemonėmis vykdyti savo refor-
mas, o mokykloje buvo nutarę padaryti nuodugnią kratą ir išlieti
ant mokytojų ir mokinių pyktį dėl savo nepasisekimų, buvo pa-
tarta mokiniams, nieko nelaukiant, vykti pas savo tėvus. Moky-
tojai taip pat iš Biržų pasitraukė. Ir iš tikrųjų neapsirikta buvo.
1919 metų balandžio mėn. 28 d. Revoliucinio Komiteto buvo

. padaryta gimnazijoje krata. Po kratos gimnazija neberado keleto
žemėlapių, keleto paveikslų, keliolikos egzempliorių knygų, dau-
giausia religinio turinio, ir kai ko iš inventoriaus. Po šios kratos
nebeilgai teko komunistams šeimininkauti Biržuose. Atėjo parti-
zanai, ir komunistai, iš Biržų buvo išvyti.
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1919 metų birželio mėn. 2 dieną Biržuose įsigalėjo lietuvirų
tautinė valdžia, kurios senai laukė gyventojai, ištroškę laisvės i
ramybės. Laisviau atsikvėpė ir gimnazija.
+: Dabar kilo klausimas, kas toliau laikys gimnaziją: „Saulės“
draugija, vietos savivaldybė ar Šv. Ministerija.

„Saulės“ dr. Biržų skyr. pirmininkas klebonas kun. Baronas
įrodinėjo, kad gimnazija turinti ir toliau vadintis „Saulės“ gim-
nazijos vardu. Platesnioji visuomenė norėjo, kad gimnaziją pa-

 

„Malda“.

imtų Švietimo Ministerija į savo rankas, o jei ne Ministerija, tai
vietos savivaldybė.

„Saulės“ gimnazija buvo koniesinio pobūdžio. Dėl to ji ne-
galėjo patenkinti daugumos vietos gyventojų reikalavimų, nes
Birža: yra įvairių tautybių ir tikybų centras.

Galų gale po ilgų derybų buvo nutarta prašyti Svietimo Mi-
nisteriją paimti gimnaziją į savo žinią. Svietimo Ministerija su-
tiko tik šelpti ją, mokėdama algas visiems mokyklos tarnauto-
jams. Butą, kurą, šviesą, inventorių ir mokslo priemones mo-
kyklai pažadėjo duoti Biržų Apskrities Valdyba.

Taip gimnazija perėio į Biržų Apskrities Valdybos žinią.
1919 metų spalių mėn. 4 dieną gimnazija susilaukė naujo

direktoriaus Viliaus Grytės; buvęs direktorius P. Šernas buvo
iškeltas į Panevėžį.

1920 metų pradžioje Švietimo Ministerija pranešė, kad ji
sutinkanti duoti pašalpos tik progimnazijai laikyti Biržuose.

Tuo tarpu jau čia buvo ir V-ji klasė.
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Vietos gyventojai nori turėti Biržuose pilną gimnaziją. Bir-
žų Apskrities Valdyba, atsižvelgdama į vietos gyventojų norą
turėti Biržuose gimnaziją, pati paima laikyti V-ją klasę. Be
V-sios klasės, Valdyba duoda išlaikymą ir lygiagretėms klasėms,
kuria atsisako šelpti Šv. Ministerija. (Gimnazija auga. Kasmet
vis prisideda po vieną, dvi naujas klases. Pirmųjų keturių kla-
sių tarnautojams už darbą atlygina Švietimo Ministerija, aukš-
tesniąsias klases laiko Apskrities Valdyba. Be to, Apskrities

 

„Sniego karalaitės“ III veiksmas.

Valdyba kasmet skiria lėšų pašalpos tiems mokiniams, kurie
negali patys užsimokėti mokesčio už mokslą.

1923 metais gimnazija susilaukia savo pirmojo spiečiaus,
pirmosios laidos. Spiečius nors nedidelis, bet apystipris. Švie-
timo Ministerijos atstovas Avižonis nors ir per tankų rėtį sijoja
išleidžiamuosius, bet jie visi prasmunka, tik vienas, vadinamas
Petriukas, negali pralįsti. Lieka jis antrus metus sėdėti toje pa-
čioje klasėje.

Egzaminus išlaiko ir brandos atestatus gauna 12 asmenų: 8
jaunikaičiai (6 lietuviai ir 2 žydai) ir 4 mergaitės (3 lietuvaitės
ir 1 žydaitė). t

Biržų Apskrities Valdyba, negalėdama savo finansų galų su
galais sudurti, kreipėsi į Švietimo Ministeriją, prašydama paimti
gimnaziją į savo valdybą ir duoti jai visą išlaikymą. Ministerija
sutinka nuo 1924 metų sausio mėn. 1 d. ją perimti iš Apskrities
Valdybos.

Gimnazija lieka suvalstybinta. Ž
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1924 metų rugpiūčio mėn. 1 d. vėl pasikeičia gimnazijos
vadovybė: direktorius Grytė iškeliamas iš Biržų į Rokiškį, 0 į jo

vietą atkeliamas dabartinis „Aušros“ gimnazijos direktorius Matas

Krikščiūnas.
Mokinių skaičius gimnazijoje vis auga ir auga. 1924 — 25

m. m. gimnazija jau turi 600 su viršum mokinių, kurie mokosi

17 klasių.
Pradedant nuo 1924—25 iki 1926 —30 m. m. mokinių skai-

čius gimnazijoje iš lėto ima mažėti. 1929—1930 metais gimna-
zijos mokinių skaičius sustojo apie 420.

Dabar gimnazijoje yra 14 klasių: 8 pagrindinės ir 6 lygia-

gretės. Mokslas eina dviem kryptim: 8 pagrindinėse klasėse su

sustiprintu matematikos gamtos dėstymu ir 6 lygiagretėse, pra-

dedant nuo trečiosios, su lotynų kalba.

Gimnazijoje veikia šios mokinių lavinimosi kuopelės: skautų,

literatūros, mėgėjų ir fizikų elektrotechnikų. Kas metai gimna-

zija surengia po 2—3 viešus vakarus su vaidinimu ir dainomis.

Pavasariais gimnazija rengia dideles sporto šventes atviram ore.

Šeštadienių vakarais rengiami literatūriniai teismai, literatūriniai

vakarai ir atskirų klasių savybės pasilinksminimai su deklamaci-

jomis, vaidinimu lengvo turinio pjesių, dainomis, muzika ir šo-

kiais. Gimnazija turi savo dūdų orkestrą. 1930 metų pradžioje

atidaryta gimnazijoje mokinių skaitykla. Žiemomis gimnazija .

įsitaiso ir savo čiuožyklą.

Neturėdama savų namų, gimnazija nuomodavo keturis bu“

tus. Visi nuomojamieji butai mokyklai buvo nepritaikinti; ankšti,

žemi, tamsūs, be koridorių; nebuvo prie jų nei kiemų, nei aikš-

telių mokiniams pabėgioti. pažaisti. Ne be reikalo kai kuriuos

iš tų butų mokiniai vadindavo „vištinėmis“.

1930 — V. D. — metų sausio mėn. 15 d. vėl gimnazija

susilaukė savo vadovybės pakeitimo: direktorius M. Krikščiūnas
iš Biržų buvo iškeltas į Vilkaviškį, o į jo vietą atkeltas dabarti-

nis direktorius Antanas Juška. Vadinas, pradedant nuo 1919

metų pradžios gimnazijoje direktoriaus pareigas eina jau 4 as-

muo. Iš mokytojų personalo nuo to laiko lig šiol pasikeitė 42

asmenys. i

Toks dažnas kaitaliojimasis gimnazijos vadovybės ir moky-

tojų negali neigiamai neatsiliepti mokyklos darbe. Mokytojas,

trumpą laiką dirbdamas mokykloje, negali gerai susipažinti su

savo auklėtiniais, prisitaikinti prie jų gabumų, pažinti jų įgimtų

palinkimų. Gerai nepažįstant auklėtinių, sunku jie mokyti, o dar

sunkiau auklėti. Todėl sveikintinas yra išleistasai Švietimo Mi-

nisterijos cirkuliaras, kuriuo laisvas mokytojų kilnojamasis iš
mokyklos į mokyklą yra suvaržytas.

Dabar gimnazijoje dirba iš viso 32 tarnautojai: direktorius,

vicedirektorius, 23 mokytojai, 1 gydytojas, 1 raštininkėir5

sargai.
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Gimnazija jau išleido 9 laidas. Baigė gimnaziją ir gavo
brandos atestatus iki 1931—32 mokslo metų pradžios 302 as-
menys.

Lig šiol didžiausias gimnazijos rūpestis buvo turėti savi rū-
mai, tinkami mokyklos reikalams. Dabar Švietimo Ministerijos
„dėka Biržai susilaukė visais atžvilgiais tinkamų gimnazijai rūmų,
kuriuos negėda būtų perkelti ir į mūsų laikinąją sostinę. Šie
mokslo metai pradedami jau naujuose rūmuose.

Tikėsime, kad tuose rūmuose mūsų moksleiviai ras tinka-
mas sąlygas ugdyti savo fizinėms jėgoms ir įgimties gabumams,
lavinti protui, tobulinti jausmams ir grūdyti valiai; gerai juose
prisirengs įžengti į aukštąją mokyklą ir vėliau, išėję į gyvenimą,
tiktu žmoniškumu ir nenuilstamu darbu tėvynės labui atsilygins
tiems, kurių dėka Biržai susilaukė šito mokslo židinio.

Mokyt. Kutra.

Biržų gimnazijos mokinių skaičius ir sudėtis
1931 metų pradžioje.
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Klasės ekskursija į Astravą.
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BIRŽŲ VALSČIUS



  



: Biržų valsčiaus valdyba.

Ilgus metus prieš karą veikė Biržų valsčius. 1918 metais
susiorganizavo valsčiaus komitetas.  Organizatorium buvo Br igiš-
kių kaimo Jonas Šernas. Jam teko visą Lietuvos nepriklauso-
mybės dešimtmetį eiti Biržų Viršaičio pareigas. Sias pareigas
be pertraukos jis ir iki šių dienų tebeeina.

Sekretoriai: Jurgis Vyšniauskas, Jonas Šernas, Vincas
Morkūnas, Petras Puodžiūnas, Jonas Morkūnas, Jonas Jukna ir
Mykolas Macys.

Biržų valsčiaus malūnų sąrašas. 1. Viršininkų
k., Galvelės Jurgio vėjo, 2. Parovėjos dv. Dagilio Petro garinis,
3. Gajūnų k. Variakojo Jono vėjo, 4. Valuntiškiųk. Kregždės
Petro vėjo, 5. Klausučių k. Ramanausko Jono vėjo, 6. Užušilių
k. Kaktinio Martyno vėjo (1929 m. nugriautas), 7. Daukniškių k.
Dubros Adomo vėjo, 8 Butautų dv. Gošo Edvino garinis, 9.
Degėsių k. Markučio Jono motorinis, 10. Tilinavos k. Rosijaus
Vilio vėjo 11. Stočkūnų k. Balčiūno Juozo vėjo, 12. Geidžiūnų
k. Striškos Jono garinis, 13. Geidžiūnų k. Kairio Jurgio vėjo.

Ežerai: Kojeliškių, Kilučių, Mikeliškių, Tarosiškių, Ruo-
liškių, Panindrynės, Kirkilų, Palindiškių ir Druseikių. š

Išskirstyti Biržų valsčiaus kaimai į vien-
kiemius: 1. Aulių k. 1913 m., 2. Braškių k. 1923, 3. Brigiš-
kių k. 1912, 4. Daukniškių k. 1926, 5. Degėsių k. 1912. 6. Dir-
vonakių k. 1926. 7. Druseikių k. 1921, 8. Gajūnų k. 1925, 9,
Geidžiūnų k. 1921, 10. Griaužių k. 1912, 11. Grumšlių k. 1926,
12. Jokūbiškių k. 1913, 13. Jodelių k. 1913. 14. Jonavos k. 1912,
15. Jukniškių k. 1913, 16. Juodžiūnų k. 1922, 17. Kauniųk 1925,
18. Kirbulių k. 1925, 19. Klausučių k. 1926, 20. Kratiškių k.
1907, 21. Kriksčių k. 1913, 22. Kutelių k. 1924, 23. Marmakiškių
k. 1925, 24 Medeikių k. 1923, 25. Mikeliškių k. 1925, 26. Nau-
jikų k. 1912, 27. Paberžių k. 1921, 28. Peikštenų k. 1912, 29,
Rimgailių II k. 1911, 30. Skamarakų k. 1931, 31. Skrebiškių k.
1921, 32. Stočkūnų k. 1913, 33. Svirgeliškių k. 1913, 34. Svir-
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plentų k. 1924, 35. Šimpeliškių k. 1912, 36. Šlepščių k. 1910, 37.
Tarosiškių k. 1923, 38. Ubiškių k. 1913, 39. Užušilių k. 1926,
40. Vaitkūnų k. 1913, 41. Vinkšninių k. 1926, 42. Zastaučių k.
1924,

+ Kar. Jonas Nastopka.

1919 m. gegužes mėn. 18 d. ties Jariškių kaimu žuvo bata-
liono kuopos vadas, karininkas Jonas Nastopka. Zuvo turėda-
mas vos 22 m. amžiaus.

Velionis buvo sūnus paprasto ūkininko iš Biržų miesto.
Mokėsi Biržų miesto mokykloje ir Rygos matininkų mokykloje.

 
+ Kar. Jonas Nastopka.

Kai 1915 m. vokiečiai ėmė veržtis Lietuvon, jis pasitraukė Rusi-
jon. Ten tarnavo kariuomenėj, kaipo kareivis. 1917 m. baigė-
Saratavo karo mokyklą. Kada Rusijoj pasigirdo pirmieji Lietu-
vos nepriklausomybės obalsiai, ir lietuviai kariškiai pradėjo rink-
tis į savo pulkus, velionis važiuoja į lietuvių batalioną Vitebske,.
„kur ir lieka iki batalionio paskutiniųjų dienų. Grįžęs Lietuvon“

“. velionis lankė mokytojų kursus ir mokytojavo. Vokiečiams 1918-
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m. traukiantis iš Lietuvos, jis meta mokytojauti ir užima Biržų
apskr. milicijos tardytojo vietą. Vėliau savo vietą pameta ir du
kartu mėgina stoti į Lietuvos kariuomenę. Pirmą kartą, atva-
žiavęs į Panevėžį, randa bolševikusir, negalėdamas toliau keliauti,
grįžta atgal į Biržus. Antrą karta važiuodamas jau pakliūva apie

Šeduvą į bolševikų rankas. Nugabentas į Panevėžio kalėjimą,
sėdi pusalkanis ten dvi savaiti. Bet jo laimei, mieste įvyksta
bolševikų įgulos sukilimas. Sukilėliai sudaužo kalėjimą ir palei-
džia kalinius. Dar didesniu pasiryžimu velionis siekia savo tikslo.
Šį kartą jam pavyksta pereiti frontą, ir jis įstoja į batalioną.
Tuojau jam tenka eiti į kovą, ir visur jis rodo savo narsumą,
pasiaukavimą ir ištvermę. Bet bevaduojant Jariškių kaimą, ge-
gužės 18 d. žūna nuo priešo kulkos.

Gegužės 28 d., griežiant pulko orkestrui ir lydint skaitlin-
gai kariškių ir vietinių gyventojų miniai, karžygis Jonas Nastop-
ka buvo palaidotas Kėdainių reformatų-kalvinų bažnyčios rūsyje
greta kunigaikščio Radvilos.

Tebūna Tau, Biržų karžygi, amžinas atminimas ir lengva Lie-
tuvos žemelė, dėl kurios Tu ir galvą padėjai!

+ Julius Janonis (Vaidilos Ainis).

Julius Janonis gimė 1396 m. kovo 23 d. Biržų mieste. Tėvai,
Marė ir Martynas, Janoniai turėjo vien menką grįtelę. Žemės
-suvisai neturėjo. 1911 m. tėvai persikėlė į Melaišių sodžių,
kame paėmė nuomon trečią dalį valako žemės. Be Juliaus
buvo vyresnis brolis Mykolas ir dvi sesers — viena už Julių
vyresnė, kita jaunesnė.

Julius labai noriai ėmėsi mokslo. Tris žiemas vaikščiojo
Biržų pradžios mokyklon. Paskum per ašaras išsiprašė leisti į
Biržų miesto keturių klasių mokyklą, 1913 m. ir pabaigė.

Tais pačiais metais įstojo į Šiaulių g mnaziją į 5 klasę. 1915
m. karui užėjus išsikėlė Rusijon, kame iš pradžių lankė Voro-
neže gimnaziją, o vėliau persikėlė į Petrapilį. Čionai 1916 metų
gale caro valdžia areštavo ir uždarė į garsųjį „Kresty“ kalėjimą.

Iš kalėjimo kuriam laikui buvo pabėgęs, slapstydamos bas-
tės po Rusijos miestus, be galo pavargo ir galutinai suardęs savo
ir taip silpną sveikatą susirgo džiova. Tas laikotarpis ploto ryš-
kiai atvaizduotas eilėse: ,„Pailsus besibastant“.

1917 m. pavasarį Rusijoje prasidėjo revoliucija. Julius išė-
jęs iš kalėjimo, buvo įstojęs revoliucijos darban, bet visiškai pa-
krikusi sveikata (turėjo smarkiai įsigalėjusią džiovą) kliudė tam
darbui. Tas ir privedėjį prie tragiškos mirties.

Julius eiles rašyti, kaip tėvai pasakoja, pradėjęs jau pradžios
mokyklą belankydamas. Rimčiau šio darbo ėmėsi 1919 m. Tų
laikų eilių, tiesa, dar silpnų yra užsilikę ir iki šiol.
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Tikras poetas Juliuje jaučiamas jau nuo 1912 m. Taip visą laiką
be pertraukos rašė iki pat savo mirties. Net dviem dienom
prieš tragišką mirtį yra parašęs alsisveikinimą su pasauliu eiles.
„Tegyvuoja gyvybė! Einąs miriop tave sveikina“.

Iš pradžių Julius savo eiles siuntinėjo to laiko pažangiųjų
laikraščių redakcijoms („Aušrinei“ ir „Lietuvos Žinioms“). Bet
persikėlęs į Šiaulius įstojo į moksleivių s-d. kuopą ir pirmas ėjo
dirbti tarp darbininkų. Nuo to laiko daugiausia jau bendradar-

 
+ Julius Janonis (Vaidilos Ainis).

biauja revoliuciniuose socialdemokratijos laikraščiuose. (,Vilnyj“.
„Naujoj Gadynėj“, „Tiesoj“, „Naujuoju Taku“, „Atžalose“ ir tt.,
Rusijoje galutinai nusistato savo pasaulėžvalgą ir politiniai su-
bręsta.

Visą savo mokslo laiką Biržuose, Šiauliuose ir Rusijoje,
Julius gyveno labai skurdžiai. Tėvai, patys būdami beturčiai,
mažai ką galėjo jį šelpti. Toks vargingas gyvenimas ir pagaliau
kalėjimas pabaigė irtaip silpną Juliaus sveikatą, ir jis savo ranka
1917 m. V-17 atėmė sau gyvybę. Jis gegužės 17 d: tarp Petra-
pilio ir Carskoje Sielo puolė po traukiniu ir tapo suvažinėtas.

Be eilių, jis yra rašęs ir proza. Mirdamas paliko savo testa-
mentą ir draugams laišką. Savo testamente parašė: „Esu tos
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nuomonės, kad kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo ir savo
mirties šeimininkas ir todel sveikatai nebeleidžiant tinkamai gy-
venti, nenoriu niekam sunkenybę ir išbraukiu save iš gyvenan-
čių tarpo...

+ Martynas Kregždė.

*Martynas Kregždė gimė 1872 m. spalių mėn. 14 d. Medei--
kių kaime, Biržų apskr.

1899 m. pradėjo tarnybą Panevėžio apskrities ispravniko įs-
taigoj. Ten tarnaudamas išlaikė Ukmergės IV kl. gimnazijos reika-
laujamus egzaminus ir buvo paskirtas ispravniko kanceliarijosve-
dėju. Tarnavo iki 1915 metų ir už pavyzdingą tarnavimą buvo
apdovanotas šv. Stanislavo III-jo laipsnio ordenu. Būdamas
tikras lietuvis, Kregždė kiek galėdamas padėjo lietuviams. Ypač
jis padėjo dvasiškiams, kurie tuo laiku buvo labai persekiojami.

1915 m.Kregždė buvo mobilizuotas ir tarnavo rusų kariuo-
menėj iki 1918 m. Išėjęs iš kariuomenės, buvo priverstas tar-
nauti Sovietų įstaigose.

- 1921 m., kartu su lietuviais tremtiniais, į Lietuvą grįžo ir
Martynas Kregždė. Apsigyveno vėl Panevėžy ir gruodžio mėn.
pradėjo valdininkauti Panevėžio apskrities intendantūroj. Ten
išbuvo iki 1923 m. gegužės mėn. 1. Po to buvo paskirtas
raštvedžiu Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigon,
naujokų ėmimo komisijon.

1924 m. balandžio mėn. 15 d. buvo paskirtas Panevėžio
miesto ir apskrities policijos vadu ir šiose pareigose išbuvo iki
pat mirties — 1928 m. kovo mėn. 13 d.

Martynas Kregždė buvo uolus valdininkas. Ateidavo anks-
čiau, o išeidavo vėliau kitų. Dažnai pasakodavo, kad dabar
daug lengviau tarnauti. Prie rusų tekdavę net iki antros val.
nakties įstaigoj sėdėti Tuo smarkiau reikėdavo dirbti lietuviams,
norintiems vietoj pasilikti.

M. K. mirė eidamas savo pareigas. Tą dieną, t. y. 1928 m.
kovo mėn. 13 d., įstaigon atėjo iš daktaro. Miesto ir apskr.
viršininkas p. B. Stosiūnas pastebėjo, kad M. K. labai atsimai-
nęs ir patarė atsigulti, nes nesenai įstaigoj M. K. turėjo širdies
ataką. M. K. atsakė gydysis pavasarį. P. Stosiūnui buvo rei-
kalas važiuoti Raguvon. M. K. sakėsi, jaučiasi geriau ir sutiko
v-ko pareigas eiti kol v-kas griš. 15 val. p. Stosiūnas gavo
žinią, kad M. K. tik ką mirė. Pasirašęs reikalingus dokumentus,
pasijuto blogai ir atsigulė v-ko kabinete sofon. Kol atėjo gydy-
tojas, M. K. jau buvo miręs.

Iki bažnyčios ir per visą miestą velionį lydėjo didžiausia
minia žmonių, nes jis visų buvo gerai žinomas ir gerbiamas.

Velionį lydėjo visa vietos valdininkija ir kariuomenės vado-
vybė. Minia išsiskirstė tik išėjus už miesto, nes velionies kūnas.
turėjo tau nuvežtas Biržų pusėn, kur velionis buvo gimęs.
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+ Prof. dr. Jonas Yčas.

Šeimynos padavimais Yčai — ateiviai iš Škotijos. Į
Lietuvą jie persikėlė XVIIla. pabaigoje. Pirmoji jų pavardė bu-
vo Chigger (Čiger). Iš Tiškevičių jie gavo 300 dešimtinių žemės.
Ukis gavo savininkų vardą. Vėliau ūkis virto kaimu ir dabar
tebeturi vardą Čigai. Jono Yčo senelis atėjo iš Čigų į Šimpe-
liškius, kurie yra 5 varstų atstume nuo Čigų. Jono tėvas, Mar-

 
+ Prof. dr. Jonas Yčas.

tynas, vedė Zuzaną Dagiliutę, poeto Dagilio seserį. Patekęs
Dagilio įtakon, Martynas ir pats pradėjo eiliuoti. Savo laiku
tos eilėraščiai Biržų apylinkėse buvo plačiai žinomi ir skaitomi
(iš rankraščių).

Yčų namai buvo didžiausias sandėlis knygų, gabenamų kun.
P. Jakubėnoiš Prūsų. Patyrusi tą policija padarė kratą. Po tos
kratos, Martynas Yčas turėjo bėgti Amerikon. Ten jis gerai įsi-
taisė ir mirdamas 1913 m. paliko 5 nedidelius namus Leadcity
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mieste, Dakotos valstybėj sūnui Stasiui. Martynas Yčas turėjo
3 sūnus: Joną, Stasį ir Martyną.

Jonas gimė 1880 m. liepos mėn. 21 d. Simpeliškių km.,
Biržų apskr. Kaip žinome, Yčų namuose buvo slepiamos lietu-
viškos knygos. Todėl iš mažų dienų Jonas buvo karštas lietu-
vis ir mylėjo viską, kas buvo lietuviška.

Tėvui išvažiuojant Amerikon, Jonas buvo Mintaujos gimn.
I klasėj. Vėliau, padedant dėdei poetui Dagiliui ir Reformatų
'Sinodui, išėjo gimnazijos mokslus Slucke. 1898 m. įstojoį
Petrapilio universiteto juridinį skyrių ir pereina į to paties mies-
to istorijos — filologijos institutą. Jis svajojo atskleisti apdul-
kėjusius archyvų dokumentus ir parodyti pasauliui lietuvių tau-
tos praeitį, jos didybę. ;

1903 m. institutą baigė su teise ruoštisį profesorius. Iš
pradžių mokytojavo Tomske. 1904 m., sudaręs profesorių ir
mokytojų grupę, atidarė naujais pamatais gimnaziją, kurios
wvedėju buvo iki 1908 m,, kada iš Tomsko tapo perkeltas į Semi-
„palatinską.

1916 m. J. Y. direktoriavo Voronežo gimnazijoj. Čia jis
«daug pasidarbavo lietuvių tremtinių naudai. Mokytojų kursuose
skaitė Lietuvos istoriją. Dirbo švietimo ir kultūros sekcijoj, ku-
ri leido tremtiniams reikalingas knygas. Dirbo Meno Fonde,
kuris rūpinosi menu ir menininkais.

1918 m. persikėlė į Vilnių ir buvo pakviestas į Valstybės
Tarybą, į švietimo komisiją. Susidarius Lietuvos Vyriausybei,
sutiko organizuoti švietimo ministeriją. Švietimo M-riu buvo
"trijuose kabinetuose.

1919 m. buvo pakviestas Karaliaučiaus universiteto ten dirbti
1920 m. Karaliaučiaus universitetas už disertaciją „Kronistas Si-
monas Grunau šimtmečių bėgy“ suteikė jam filosofijos daktaro
ir laisvųjų mokslų magistro laipsnius.

Grįžęs Lietuvon, dirbo Panevėžy: tvarkė tris gimnazijas.
Vėliau darbavosi Klaipėdoj, eidamas mokyklų decernento parei-
gas krašto direktorijoj. Klaipėdos lietuviams skaitė svarbių pas-
kaitų.

Vytauto Didžiojo universitete kruopščiai darbavosi humani-
tarinių mokslų fakultete, kaip istorikas.

1931 m. važinėdamas užsieny, rinkdamas istorinę medžiagą,
jautėsi nusilpęs, turėjo nesveiką širdį. Tačiau neabejojo, kad
po Naujųjų Metų vėl skaitys paskaitas. Dar daug norėjo cirbti,
bet negailestinga mirtis perkirto jo gyvenimo siūlą 1931 m.
gruodžio mėn. 17 d.
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Kun. Adolfas Sabaliauskas — Žalia Rūta.

Kun. A. Sabaliauskas gimė 1875 m. rugpiūčio mėn. 23 d.

Krikščiuose, Papilio parap, Biržų valsč. Mokslus ėjo Šiaulių

gimnazijoj, Kauno kunigų seminarijoj ir Friburgo universitete.

Įšvęstas į kunigus 1896 m. vasario mėn. 25 d. Kunigavo Liepo-

juje, Lyven—Berzene, Nem.—Radvilišky buvo visiems gražiu

pavyzdžiu ir ten gyveno tol, kol nesudegė bažnyčia irvisi tro-

bėsiai. Po to turėjo trauktis Rusijon.
-

 
"Kun. Adolias Sabaliauskas-Žalia Rūta.

Su savim beveik nieko neišsinešė, tačiau tremtiniams ski--
riamomis pašalpomis nesinaudojo. Nuvyko pas savo draugą

suomių profesorių Niemiirten per trejus metus tvarkė ir spaus-

dino savo rinkinius. Jau anksčiau su tuo pat profesorium buvo

išleidę didelį tomą Lietuvos Dainų, paskiau tomą Dainų
meliodijų su iliustracijomis. Tuo pat laiku baigia redaguoti

savo pasaką „Kada Rožės žydžia“ ir dramą „Pančiai“. Mo-
kosi suomiškai iš prof. Niemi, o pastarąjį moko lietuviškai.

Proiesoriui padedant verčia suomių tautos epopėją „Kalevalą“.

1918 m. grįžęs Lietuvon, patenka klebonu Pušalotan. Pa-
vyzdingai dirba savo darbą, bet neužmiršta tautosakos ir orna-
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mentikos.  Trumpu laiku surenka nemaža pavyzdžių bažnytinės
ornamentikos, ypač kryžių viršūnių. Daug jų dovanojo Lietu-
vių Meno Kūrėjų Draugijai. Čia pabaigia redaguoti antrą savo
pasaką „Laumės“.

Yra skaitęs paskaitų Lietuvių Mokslo Draugijoj apie lietuvių
giesmes ir jų muzikos instrumentus.

Lietuvių literatūroj pirmą kartą pasirodė „Apžvalgoj“ straips-
niu: „Rūta mūsų dainose“. Nuo to laiko ir pradėjo pasirašinėt
„Žalia Rūta“. Rašė į „Tėvynės Sargą“, „Žinyčią“, „Šaltinį“,
„Viltį“, „Rygos Garsą“, ir „Lietuvių Balsą“. Nemažai pasidar-
bavo ir dvasiškoj literatūroj. Išleido: „Būkite tobuli“,  „Amžiną
Atilsį“, (Ligonių Prietely), „Štai tavo Motina“, (gegužės mėne-
siui), vertimą iš Heizės, dramą „Marija Magdalietė“.

Dabar kun. A. Sabaliauskas yra Karo ligoninės kapelionas

Jonas Dagys.

Gimė Biržų parap., Jokūbiškių. sodžiui, liet. retormatų šei-
mynoj. Mokėsi Gomelio gimnazijoj. Prieš karą tarnavo įvai-
riose vietose, intendantūros įstaigose. per karą buvo sandė-
lio prievaizda ir Kauno intendantūros steigėjas. Paskui buvo
pakeltas vyriausiu prievaizdu visų intendantūros įstaigų Rumu-
nuose. Nors tarnavo rusų įstaigose, visada gyvai atsiliepdavo
į Lietuvos švietimo reikalus, neretai šelpdamas mūsų, mokslus
einančią, jaunuomenę ir palaikydamas laikraščius. Dalyvavo
įvairiose draugijose. Yra išrinktas Vilniaus reformatų Sinodo
kuratoriumi iki gyvos galvos.

Sugrįžus į Lietuvą ir ministerijoms besiorganizuojant, finan-
sų ministerio M. Yčo buvo tuoj paskirtas vyriausiuoju valstybės
iždininku.

Atsarg. pulk. leit. Jonas Variakojis.

Pulk. leit. Jonas Variakojis gimė 1892 m. gegužės mėn. 20
d. Rinkiškių km. Biržų valsč. 1913 m. baigė Pernavos gimnaziją
ir įstojo Petrapilio universiteto įuridinin iakultetan. Tačiau jam
nebuvo lemta tą fakultetą baigti, nes iš trečio kurso J. V. šau-
kiamas kariuomenėn ir stoja i kun. Vladimiro karo mokyklą.

1917 m. J.V. tą mokyklą baigė ir buvo pakeltas į pirmąjį
rusų karininkų laipsnį. Keliauja į Galicijos frontą. bet 1918 m.
jau dirba lietuvių organizacijose. Taip pat metais Lietuvių Tary-
ba Rusijoj siunčia jį savo delegatu iš Voronežo įVilnių. Vėliau
tos pat Tarybos J. V. komanduojamas į Oršą rūpintis lietuvių
tremtinių grąžinimo reikalu, Paskui kviečiamas į Vilniaus Pre-
kybos Pramonės banką bendradarbiu. 1 Ž
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Rodos, viskas gerai. Bet štai Lietuvą pradeda supti priešai.
J. V. meta savo darbą ir skuba į savo gimtinę. Tais pati metais
gruodžio mėn. 29 d. jis paskirtas Panevėžio srities apsaugos
viršininku, 0 1919 m. kovo mėn. 22 d. gauna įsakymą vadovaut
atskiram Panevėžio batalionui. Vėliau batalionas persiiormuoja
į 4-iį pėst. pulką, kuriam Jonas Variakojis, tada dar vyr. leite
nantas, vadovauja nuo 1919 m. lapkričio mėn. 1 d. iki 1921 m.
rugsėjo mėn. 22 d. Vėliau J. V. paskirtas III karo divizijos

 

Atsarg. pulk. leit. Jonas Variakojis.

štabo viršininku. 1923 m. J. V. baigė aukštuosius karininkų
kursus ir dirbo štabe..

Kaip matome pulk. leit. J. Variakojis dirbo ne vienoj vietoj,
bet visą laiką darbas turėjo organizacinį pobūdį Pav. J. V.
buvo Panevėžio srities apsaugos viršininku. Nėra maisto, rūbų,
ginklų, nėra susisiekimo su vyriausybe. Jis rankų tačiau nenu
leidžia. Renka aukas, kelia visuomenės nuotaiką, šaukia jauni-
mą į būrius. Iš tų būrių susidarė batalionas, o paskui ir 4-tas
pėstininkų pulkas.

Nuo 1921 m. J. V. pradeda dirbti štabe. Reikia sunormuo-
ti naujokų ėmimą, susirūpinti kadrų parengimu ir t. t Čia J. V.
įdėjo daug kovos laukų patyrimo, pasiaukojimo, patvarumo.

Galų gale visą jo darbą įrodo I irII laipsnio Vyties kryžiai,
latvių „Lačplešio“ ordenas ir 1920 m. Liet. kar. įsak. 223 nr. 1$:
„už pasižymėjimą mūšiuose paaukštintas į kapitono laipsnį su
vyresniškumu nuo 1919 m. gegužės mėn. 20 d.“. 1930 m. buvo
Krašto Apsaugos Ministeriu.
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Atsarg. gen. Kazys Ladyga.
Kazys Ladyga gimė 1893 m. gruodžio mėn. 25 d. Iškonių

km., Biržų valsč. ir apskr. Jo tėvai — pasiturintieji ūkininkai.
1914 m. pabaigė Vilniuj Pavlovskio gimnaziją ir, karui

prasidėjus, stojo Vilniaus karo mokyklon. Mokyklą baigęs bu-
vo paskirtas į 70 pulką. Didžiojo Karo metu visą laiką buvo
veikiančioje kariuomenėje ir kelis kartus buvo sužeistas. Už pa-
sižymėjimą apdovanotas visais rusų ordenais.

 

 

Atsarg. gen. Kazys Ladyga.

1918 m. gruodžio mėn. K. Ladyga įstojo į Lietuvos kariuo-
menę ir kurį laiką ėjo bataliono vado pareigas 1 pėst. pulke,
1919 m. pradžioj buvo paskirtas to pulko vadu. Augant mūsų
kariuomenei, pulk. leit. Ladyga tampa paskirtas iš pradžiųI
brigados, o vėliau I divizijos vadu.

Įvairiose pareigose vadovaudamas mūsų kariuomenei, pulk.
leit. Ladyga pasižymėjo narsumu ir vado sumanumu. Už nuopel-
nus buvo apdovanotas I rūšies ir I ir II laipsnio Vyties Kryžiais.

Kurį laiką ėjo Armijos vado pareigas. Bet vėliau, kariau-
jant su lenkais, jam teko ypatingai sunkiose sąlygose formuoti
IV diviziją, kuriai vadovavo iki 1921 m. rudens. 1921 iu. rudenį
pulk. leit. Ladyga išvažiavo Šveicarijon eiti aukštąjį karo moks-
lą. Iš Šveicarijos grįžo pulkininko laipsniu. Po to buvo ko-
mandiruotas Čekoslovakijon, karo akademijon, kurią baigė 1923
m. Grižęs Lietuvon buvo paskirtas III apygardos viršininku.

1925 m. pakeltas į generolo leitenanto laipsnį ir paskirtas
Vyriausio Štabo Viršininku. Dabar kariuomenės atsargoj.
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Povilas Jakubėnas.
Lietuvos evangelikų-reiormatų generalinis superintendentas.

Povilas Jakubėnas gimė 1871 m. balandžio 14 dieną Vait-
kūnų kaime, Biržų valsč. Baigęs pradžios mokyklą, pradėjo val-
dininkauti pašto įstaigoje. Tačiau tas darbas jo nepatenkino,
nes jis visą laiką svajojo apie gimnaziją.

1886 m. išlaikė egzaminus į Mintaujos gimnaziją, 0 1893 m.
ją baigė ir įstojo Dorpato universiteto evangelikų teologijos fa-
kultetan, kurį 1889 m. baigė. 1899 m. už disertaciją „Husitiz-
mas Lenkijoj bei Lietuvoj“ įgijo teologijos kandidato laip nį.
Paskui du metu studijavo Vokietijoj, Erlangeno universitete,
filosofiją, religijos filosofiją ir moralybės statistiką.

Sugrįžęs iš užsienio, pradėjo eiti Biržų ev.-reformatų para-
pijos antrojo kunigo pareigas. Nuo 1901— 1915 m. buvo Vil-
niaus ev.-reformatų sinodo sekretorium.

Didžiojo Karo metu p. Jakubėnas buvo išvykęs į Rusiją,
kur uoliai prisidėjo prie lietuvių tremtinių visuomeninio veikimo.

1918 m. pradžioje grįžo Lietuvon ir buvo evangelikų-refor-
matų klebonu Biržuose.

1921 m. tapo išrinktas superintendentu, 0 1930 m. — gene-
raliniu superintendentu.

1925 m. įsteigus evangelikų teologijos fakultetą prie Lietu-
vos universiteto, P. Jakubėnas tapo pakviestas užimti bažnyčios
ir religijos istorijos katedrą. Beveik per visą to fakulteto dar-
buotės laiką P. J. eina dekano pareigas
“19031 m. Prahos universitetas pagerbia jį garbės daktaro

diplomu.
Kun. Jakubėnas buvo atsidavęs nevien ištikimam parapijos dar-

bui. Jo širdžiai buvo labai artimasir tas darbas, kuris buvo susijęs su
lietuvių tautos iš miego žadinimu ir jos tautinės sąmonės judinimu bei
kėlimu. Dar vaikezas būdamas su didžiausiu įdomumu klausėsi pas-
klidusių po kaimus gandų apie „lietuvišką gazietą“, kurią žmonės gau-
dė, pasislėpę skaitė ir tylomis vienas kitam ką tai šnibždėjo. Išmo-
kęs prie sesers kalvarto lietuviškai skaityti iš maldaknygės,
pradėjo pats „gazietą“ gaudyti ir ją skaityti, o būdamas antros
klasės mokiniu jau susibičiuliavo su didžiausiu visos Lietuvos
knygnešiu Bieliniu (Barzdyla, Bieliaku), o paskui ir su Biržų
apylinkės knygnešiu Verkeliu Pranu. Knygų platinimo, ypačiai
skaitymo tikslu įvairiose vietose buvo stengiami sandėliai—
knygynėliai. Šiuo žvilgsniu paminėtini Vaitekūnai, Sevučiai, Kri-
riškis, Biržai. Mintaujos gimnazijos lankymas dar labiau susti-
prino norą Lietuvos atgimimo darbui. Mintaujoje buvo susi-
spietę tokie lietuviai, kaip Jablonskis, A. Krikščiukaitis, Lazorai-
tis, dažnai atvykdavo ir Kudirka. Jakubėnui — gimnazistui lieka
nepamirštamai įspūdingi Jablonskio, mūsų slaptų susirinkimų
metu skaityti „Varpui“ skirti straipsniai, ir Krikščiukaičio artis-
tiškai sudėti vaizdai iš lietuvių kaimiečių gyvenimo. Baigęs gim-
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naziją ir atidavęs Dorpato universitete rimtoms teologijos studi-
joms. Jakubėnas neužmiršta ir lietuviškojo darbo; susidraugau-
ja su prof. Masingu lietuvių kalbos studijoms; su Vytautu Juš-
kevičium sumano steigti lietuvių studentų draugiją. Tuo tikslu
universitete studentų sąraše ieško pavardžių iš kurių galima bu-
vo spręsti, kad jų nešiotojai — lietuviai. Taip medžiojant drau-
gijai narių, pavyko surasti ir įtraukti keletas į bendrąjį darbą,
bet medžioklės metu teko patirti ir daug nemalonumų. Pirmą

 
Povilas Jakubėnas, Lietuvos ev-reformatų

generalinis superintendentas.

draugijos užuomazgą sudarė septyni žmonės. Bet greitu laiku
ji labai išaugo. Iš draugijos pirmųjų nuveiktų darbų tenka
paminėti kun. Jauniaus gramatikos išleidimas. Ji buvo hekta-
grafuojama naktimis, kaskart keičiant darbo vietą. Ši gramatika
buvo įdomi tuo, kad joje buvo nustatytos taisyklės lietuvių kal-
bos žodžiams kirčiuoti. Visa laida buvo išvežtaį Lietuvą ir
išplatinta. Ar ji dar kur yra, neteko patirti.

Išėjęs teologijos mokslus ir pradėję: kunigauti Biržuose,
šalia savo tiesioginių pareigų sugebėjo rasti laisvo laiko grynai
visuomeniniai — kultūriniam darbui, kurį dirbo su pilnu tikru
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pasišventimu. Įsteigė ir organizavo ūkio ratelį, vartotojų ir ug-
niagesių draugijas; kaip sekretorius vedė ir prižiūrėjo jų reika-
lus. 1906 metais rugpiūčio pirmomis dienomis surengė pirmąjį:
lietuviškąjį teatro vaidinimą ir tuo pratiesė kelią lietuviškiems
vakarams Biržuose ir jų apylinkėje. Atgavus spaudą, Jakubė-
nas tuojau suprato didelę spausdinto žodžio reikšmę tautos at-
gimimui. Jau 1906 metais išleido reikalingiausią gyvenimui
knygą, be kurios ir spaudos draudimo laikais neapsieita — Bir-
žų Kalendorių „Kaimynu“ pavadintą. Tuo kalendorium siekta
dviejų tikslų: norėta pratinti sodiečius prie skaitymo ir išstumti

"iš Biržų apylinkės latvišką, rusišką ir net lenkišką kalendorių.
„Kaimynas“ turėjo būti pageidaujamas svečias kiekvienoje šeimoje,
o todėl jo kaina turėjo būti kuo žemiausia. Kalendorių rengė
ir leido savo lėšomis ir savo atsakomybe vienas kun. Jakubė-
nas. Žinoma, kalendorius neapsimokėjo. Per kelerius metus
reikėjo atiduoti veltui darbą ir dar primokėti. Ir tik kuomet
leidėjo kasa visai ištuštėjo, buvo pakviestas talkon M. Yčas.

Atgavus spaudos laisvę ir leidus mokyklose dėstyti lietuvių.
kalbą, reikėjo rūpintis kiek galint išnaudoti šitą teisę. Be to,
Jakubėnas gerai suprato, kad rusų valdžiai buvo lengva taip
nežmoniškai spausti ir varginti lietuvių tauta todėl, kad ji neap-
šviesta ir kad ji perdaug mažai turi tautiškai susipratusių, ap-
šviestų sūnų, pasiryžusių nors pasyviei veikti prieš rusų valdžios.
priespaudą. Tuo tikslu jise sumanė įsteigti Biržuose mokyklą.
Vykdant šį sumanymą reikėjo nugalėti daugybę kliūčių, kurios
buvo statomos iš visų pusių. Valdžia sutiko duoti lėšas mo-
kyklai laikyti, tik jei vietiniai gyventojai iš savo pusės pažadės.
lėšas mokyklos rūmams pastatyti, o iki pastatymo miestas sam-
dys butą mokyklai. Kaip išpildyti sąlygą? Kas duos reikalingas.
lėšas? Šie pilni abejonės ir nusiminimo klausimai nedavė kun. Jaku-
bėnui ramybės. O išrištijie žūtbūt reikėjo. Išskyrus ekonominiai
nusmukusį grafą Alfredą Tiškevičių, nebuvo Biržų apylinkėje kitų
lietuvių tautai palankių turtuolių. Todėl ir mestasi prie graio-
Tiškevičiaus ir išgauta iš jo notarinis raštas, kuriuo einant pa-
žadėta mokyklos statymui pusė milijono plytų ir visa medžio
medžiaga; neišpildžius šio pažado, jis pats turėjo sumokėti
10.000 rublių pabaudos. Medžiaga mokyklai jau buvo užtikrinta.
Bet kur gauti reikalingi statybai pinigai? Štai Biržų vals-
čiaus žinioje buvo  didokas kapitalas, surinktas graio Tiške-
vičiaus iš baudžiavos laikais valstiečiams uždėtu pabaudų. Bau-
džiavą panaikinus tas kapitalas buvo perduotas valsčiui.
Reikėjo kibti prie šito kapitalo. bet su didžiausiu atsargu-
mu. Yra žinomas daiktas, kad valstiečių pagalba galima daug:
nuveikti, kol nepaliesta jų kišenė. Todėl labai atsargiai reikėjo
įtikinti kiekvieną dideliu mokyklos naudingumu ir būtinu reika-
lingumu. Teko 124 „vibarnų“ (rinktinių) arba pas save kviesti
arba pas juos vykti. Kai tokiuo būdu visi buvo pakalbinti,
sausio 6 d. 1908 m. buvo sušaukta valsčiaus rinktinių sueiga,
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kuri po ilgų ginčų iš, esamojo jo žinioje, kapitalo paskyrė:
15000 rublių mokyklai statyti. Iki kovo buvo paruošta iš nuo-
šimčių šiek tiek medžiagos statybai.  Statymą vykdyti kliudė gra-
io įgaliotinis Ne maža pastangų buvo dėta, daug triušo išei-
kvota, kol pasisekė įtikinti Biržų miesto tėvus samdyti

miesto lėšomis mokyklai patalpą.

Tie — jų tarpe ir graio Tiškevičiaus įgaliotinis, aršus 1en-
kas — kuriems rūpėjo pratinti lietuvius prie Varšuvos ir kuriems
baugino lietuvių tautiškas susipratimas ir kultūrinis kilimas, visa.
darė, kad sumanymas mokyklą steigti nebūtų įkūnytas. Jų pas-
tangos niekais nuėjo, kun. P. Jakubėnas tapo apšauktas, rusiti-
katorum —išdaviku ir net rusų žandarų agentu.

1908 m. rudenį buvo atidaryta pirma steigiamosios ketur-
klasės aukščiausios pradžios mokyklos klasė. Nors jos prieša-
kyje, kaip lietuvis kun. Jakubėnas stovėti negalėjo, bet visas mo-
kyklos gyvenimas spietėsi apie jo asmenį. Reikėjo rūpintis, kad
mokyklai netrūktų mokinių. Tuo tikslu savo autoritetingų dva-
sininko žodžiu kun. Jakubėnas įsakydavo tėvams, turintiems
mokslinio amžiaus vaikų, gabenti juos į Biržų mokyklą mokytis.
Mokykla jau buvo, bet joje dar nebuvo to, apie ką kun. Jaku-
bėnas svajojo — joje. dar nebuvo dėstoma lietuvių kalba. Jos.
dėstymas mokyklose buvo leistas įstatymo keliu. bet įstatymo
vykdymas priklausė nuo pedagogų tarybos nuožiūros, kuri ne-
buvo palanki vietinei kalbai Kai įrodinėjimai, aiškinimai ir įti-
kinimai buvo veltui, atsitiktinai buvo panaudota pr emonė, kuri
galutinai teigiamai išsprendė lietuvių kalbos mokykloje dėstymo
klausimą. Nesmagu prisipažinti, kad tam palankumui įgyti kun.
Jakubėnasturėjo dviese su inspektorium išgerti dvi ir puse bon-
kos degtinės. Pagaliau atėjo iš mokykių direkcijos taip pagei-
dautas leidimas, bet jis buvo taip sugalvotas, kad direkcija tikrai
buvo įsitikinusi, kad leidimas nebus išnaudotas. Mat dėstyti
lietuvių kalbą buvo galima, tik be atlyginimo. Direkcija manė,
kad neatsiras tokio, kur to darbo imtųsi. Bet čia direkcijos la-
bai apsirikta. Per visą mokyklos gyvavimo laiką kun. Jakubė-
nas dirbo be atlyginimo ir lietuvių kalbos dėstymą taip sutvarkė,
kad jo pamokas lankė visų tautybių mokiniai: ne vien lietuviai,
bet ir latviai ir žydai, net lenkai ir rusai. Mokyklos steigėjas
neapsiriko savo darbo išdavose. Iš jos išėjo ne vien tautiškai
susipratę ir subrendę lietuviai — veikėjai, bet — ir tai įsidėmė-.
tina — net svetimtaučiai tapo atgimstančios Lietuvos patriotai,
kurie vėlesniame gyvenime visados ėjo su lietuviais kartu ir vi-

„ sados palaikė juos jų pastangose, kovose ir troškimuose. Kun.
P. Jakubėnas stengėsi palaikyti savo mokiniuose tautiškumą ir
prisirišimą prie tėvų žemės. Jei kuris jų būdavo verčiamas duo-
nos beieškant, vykti į Rusijos gilumą, Jakubėnas, progai pasitai-
kius, duodavo tokiam pasiimti su savimi Lietuvos žemės saujelę,
kuri turėjo jį lydėti ir priminti apie tėvynę Lietuvą. Senesnio-
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sios kartos „Biržiečių“ galima ir dabar sutikti visur Lietuvoje:
tarp karininkų, valdininku, mokytojų.

Be tikybos. kun. Jakubėnas dėstė Biržų mokykloje dar vo-
kiečių kalbą. Visų dalykų mokykloje dėstymas buvo tokioje
aukštumoje, kad mokiniai, ją baigę ir pasirengę iš mokykloje
nedėstomų dalykų lengvai išlaikydavo kvotimus į penktąją, net
ir į šeštąją gimnazijos arba realinės mokyklos klasę.

1931 metais balandžio 12 dieną kun. P. Jakubėno 60 metų
sukaktuvių proga Biržų visuomenė įvertino jo gyvenimo darbą
ir gausiai sveikindama, pavadino jį „Šiaurės Lietuvos Šulu“.

Kun. P. Jakubėnas dirba ir plunksna. Nuo 1926 metų lei-
džia dvisavaitinį laikraštėlį „Sėjėjas“, skiriama liaudies dvasios
reikalams; ikišiol išėjo 126 numerių (504 puslapiai). Be to ben-
dradarbiauja, keturis kart per metus išeinančiame, ,,Mūsų Zody-
je“, protestantų pasaulėžiūros laikraštyje.

Be to parašė: kunigaikštis Jonušas Radvilas, žiupsnys žinių
iš įo gyvenimo.

Pralotas kun. Povilas Zalinkevičius.

Povilas Zalinkevičius gimė 1889 m. gruodžio mėn. 10 d.
Stačkūnų km., Biržų parap. Lietuvoj lankyti aukštesnę mokyklą
neteko, nes tėvui mirus liko našlaičiu 13 metų.

1910 m. P. Z. iškeliavo į Ameriką ir griebėsi mokslo. Tre-
jus metus mokėsi rengdamasis į daktarus. Tačiau aplinkybių
verčiamas pakliuvoį Jėzuitų seminariją St. Lonis Mo. Ten išbu-
vo 2 metus, bet nustoięs kantrybės išstojo ir nuvyko į Čikagą
Il. Ten įstojo į Šv. Marijos Nazaretos seminariją, kur 1918 m.
rugpiūčio mėn. 30 d. buvo įšvęstas kunigu. S

1922 m. už teisingus darbus kun. P. Zalinkevičius buvo
pakeltas į pralotus.

Dabar pral. kun. P. Zalinkevičius yra Šv. Kryžiaus parapijos
klebonas Westville III., Amerikoj.

Martynas Yčas.

Gimė 1885 m. lapkričio mėn. 13 d. Biržų par., Šimpeliškių
sodž. pasiturinčių lietuvių ūkininkų reformatų šeimoj. 1899 m.
išvažiavo su vyresniuoju broliu Jonu Petrapilin. Pas jį pasimo-
kęs, stojo į Pernavos gimnazijos II klasę. Baigęs 6 klasęs iš-
stoją, per vienus metus baigia VII ir VIII klasių kursą, 1907 m.
važiuoja į Tomską, kur jo brolis jau buvo gimnazijos direkto-
rium. Ten stoja į teisių iakultetą, kurį baigia 1911 m., gavęs
aukso medalį už disertaciją: Vozniknovenie i organizacia evan-
geličeskoi obščiny v Litvie i položenie pastora v nei (Evangelikų
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bendruomenės atsiradimas ir organizacija Lietuvoje ir pastoriaus
padėtis joje). Universiteto vyriausybė norėjo jį siųsti užsienin,
kad galėtų pasirengti į profesorius ir paliktų prie universiteto.
Tačiau raginamas A. Smetonos ir mirusiojo Juozo Kubiliaus,
M. Y. nuo to atsisakė ir, parvažiavęsįKauną, užsiėmė advokato
praktika. Taip dirbti, jam teko tik vienerius metus, nes prasi-
dėjo IV Dumos rinkimų agitacija. Kadangi rusų valdžia draudė
bet kokią viešą agitaciją, M. Yčas sugalvojo su Kipru Petrausku
ir p. p. Neumanytėmis važinėti po Lietuvą su koncertais. Taip
buvo surengta įvairiose vietose 15 koncertų, kas davė progos
M. Y. sueiti su žmonėmis ir varyti agitaciją. 1912 m. M. Y.

 

Martynas Yčas.

buvo išrinktas į Dumą nuo Kauno gubernijos ir jos nariu išbu-
vo ligi pat jos išsiskirstymo. Priklausė M. Y. kadetų frakcijai
ir daug darbavosi Lietuvos reikalams. Tuos reikalus M. Y. kėlė
ir gynė kiekvienai progai pasitaikius ir ėmė balsą kiekvienu svar-
bssniuoju klausimu. Prasidėjus Didžiajam Karui M. Y. dirba,
kaip Rusijos miestų Sąjungos įgaliotinis Lietuvai, Gudijai ir taip
vadinamai Siaurės Lenkijai (Suvalkų gub.), steigdamas jos komi-
tetus. Tuo laiku organizuoja Lietuvių Komitetą nukentėjusiems
nuo karo šelpti ir surašo jo statutą. Tada išeina iš Miestų Są-

"jungos ir išrinktas Komiteto pirmininku, dirba jo reikalams,
daugiausiai lėšų gavimui. 1915 m. Dumos įgaliotas nuo kovo
iki gegužės mėn. važinėja po Galicijos frontą, kur valdo keturis
pagalbinius būrius. Vokiečiams įsibrovus Lietuvon, Lietuvių Ko-
miteto iššauktas, skubiai atvažiuoja ir randa Komitetą bepinigų.
Tuoj su a4v. J. Kymantu sudaro delegacijąįMaskvą, gauna 150.000
rublių ir išgelbsti Komitetą nuo bankroto. 1915 m. su puse
Komiteto narių išvažiuoja Rusijon ir ten vėl eina pirmininko
pareigas, kurį laiką su St. Šilingu ir J. Kubilium visą darbų
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naštą pakeldamas. Tuo pat laiku skiriamas į didžiausią Rusijos
sušelpimo įstaigą, kar. Tatjanos komitetą. nariu, o vėliau (1917
m. pradžioj) vice-pirmininku. 1916 m. Dumos siunčiamas su
dešimčia jos narių aplanko Angliją, Prancūziją, Belgiją, Italiją,
Norvegiją, Švediją. Ta proga visur kelia Lietuvos vardą ir rei-
kalus. Būdamas Romoj, išdėsto popiežiui Benediktui Lietuvos.
padėtį ir reikalus ir pirmas pakelia klausimą apie paskyrimą
Lietuvai — aukoms: rinkti dienos viso pasaulio bažnyčiose. Tais
pat metais, Liet. Centr. Komiteto siunčiamas, M. Y. drauge su
J. Žilium važiuoja per Sibirą ir Japoniją į Š. Amerikos lietuvių“
kolonijas. Matydami, kad Amerikos lietuvių spauda Lietuvai
reikalauja tik autonomijos, daro atatinkamą spaudimą ir jiems
pasiseka, kad lietuvių organizacijos ir spauda pradeda reikalauti
nepriklausomybės.

Prieš pat Rusų revoliuciją grįžęs, M. Y. aktingai joje daly-
vauja, ir. pirmajai žmonių valdžiai susidarius, tampa pirmuoju
Rusijos Švietimo komisaru. Kada susidarė pirmasai demokrati-
nės respublikos ministerių kabinetas, šviet. ministeris prof. Ma-
nuilovas kviečia M. Y. būti vice-ministeriu. Bet M. Y. nenorėjo
išeit iš Dumos, todėl buvo paskirtas „komisaru viceministerio-
teisėmis“. Kaipo toks jis prižiūrėjo 4 įstaigas: 1) Ciesorienės
Marijos ZŽinybą, 2) Ciesoriškąją žmogaus mylėtojų draugiją,
3) Aleksiejaus Komitetą sužeistiems globoti ir 4) Puškino liciejų.
Paskutinysis buvo prieinamastik aristokratų sūnums,o M. Y. pir-
mas panaikino jame aristokratų privilegijas. 1915 m. M. Y. iš-
rūpina iš valdžios leidimą dviem lietuvių gimnazijom (mergaičių
ir vyrų), jo vardu vadinamom, o 1917 m. organizuoja mokytojų
kursus ir gauna lėšų. Tos įstaigos laimingai dirbo iki 1918 m.

Susidarius Rusijoj Lietuvių Tarybai — M. Y. jos narys.
Dalyvauja Lietuvių Seime Petrograde, kur kalba dėl nepriklau-
somybės. Drauge su kitais organizuoja antrąją Lietuvių konie-
renciją Stokholme ir Lietuvos, Švedijos ir Amerikos lietuvių at-
stovų ir jai pirmininkauja. Taip pat sudaro lietuvių — švedų
komitetą. Buvo du kartu suimtas lietuvių bolševikų. Vieną
kartą Petrograde buvo sulaikytas 22 valandom. O antrą kartą
buvo suimtas Voroneže su kitais Lietuvių Tarybos nariais ir at-
sėdėjo visą mėnesį. Po to buvo paliktas namų areštui, bet
1918 m. balandžio 7 d. pabėgo Vilniun.

Vilniuj, nors ir nebūdamas Liet. Tarybos narys, dalyvauja
visuose prezidiumo ir komisijų posėdžiuose ir skiriamas švietimo
komisijos pirmininku. Taryba paveda jam su M. Biržiška ir
dr. J. Purickiu organizuoti Vilniuj lietuvių universitetą. Tuo M.
Y. rūpinasi ir prirengiamąjį darbą atlieka. Po rinkimo mracho
Lietuvos karalium, soc-dem. nariai iš L. Tarybos išeina. Tada
renkamas M. Y. su keliais kitais į Tarybą ir, kaipo jos narys,
važiuojaįtrečiąjąŠveicarijos lietuvių konierenciją (Lozanoje).
Grįžęs dalyvauja I-mo Ministerių Kabineto sudaryme ir įeina
kaip finansų ministeris. Be to, apsiima vesti prekybos bei pra-
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monės ir susisiekimo m-jas. Pirmą kartą imant bolševikams
Vilnių, M. Y. drauge su A. Smetona važiuoja valstybės paskolos
reikalais į Berlyną ir gauna 100 milijonų markių. Po to va-
žiuoja Berlynan vicepirmininku prie lietuvių delegacijos. Taikos
konferencijon. II ir III kabinetuose dar vis finansų ministeris.
IV kabinete jo vietą užima J. Vileišis, o M. Y. skiriamas „Ge-
neraliu finansų reikalais įgaliotiniu užsieniuose“. Tuo pat laiku
dalyvauja Paryžiaus konferencijoj. Drauge su T. Naruševičium
ir Galvanausku gauna iš Amerikos likvidacijos komisijos rūbų ir
kitų daiktų Lietuvos kariuomenei ir 4.000.000 dol. paskolos tiems
daiktams įgyti. 3

Grįžęs iš. užsiesio 1918 m. lapkričio mėn. pačiam kritin-
giausiam momente, drauge su Anglų Banko atstovu gauna prieš
Kalėdas naują paskolą valstybei. i

Vokiečių okupacijos metu M.Y. buvo suorganizavęs Vilniuj
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką. Kai bankas drauge su
valdžia persikėlė Kaunan, M. Y. 1919 m. gruodžio m. 12 d.
išrenkamas direktorium — pirmininku ir padeda organizuoti
krašto pramonę. 1920 m. prisideda darbu ir iniciatyva prie su-
darymo svarbių mūsų kraštui prekybos ir pramonės įstaigų:
1) „Lietuvių garlaivių bendrovės“, kurios yra pirm. 2) „Eglyno“
— miškų eksploatacijos bendrovės, kurios yra pirm., 3) akcinės
bendrovės aliejuj spausti „Ringuva“ — taip pat pirm., 4) akc.
b-vės „Nemunas“ (turi savo čuguno liejyklą ir mašinų fabriką)
kurios yra revizijos komisijos narys, 5) Lietuvos statybos
b-vės, kurios yra ižd. (toji b vė apsiėmė visų pirma nutiesti
gelžkelį Biržai — Pasvalys), 6) eksporto — importo b-vės
„Dubysa“, 7) Verpimo ir audimo fabrikas Panevėžy. Tuo
būdu M. Y. sutelkė mažuosius kapitalus, kas kolkas tėra vie-
nintėlis kelias mūsų krašto pramonei kelti. 1920 m. pabaigoj
M. Y. su kap. Stulpinu nupirko garlaivių b-vės 6 naujus laivus,
kurie plaukioja tarp Lietuvos pajūrio, Skandinavijos valstybių
ir Anglijos. -

Literatūros darbas M. Y. nesvetimas. Dar gimnazijoj būda-
mas jau rašė korespondencijas ir istorinius straipsnius į „Lietu-
vių Laikraštį“, „Vilniaus Žinias“, paskiau į „Viltį“ ir parašė po-
rą brošiurų apie reformatų gyvenimo reikalus. Be to, vertė iš
Korolenkos, Čechovo, Amfiteatrovo, Junošos. Leido 1910-11-12 13
m. „Biržų Kalendorių“. Suorganizavo kapitalą „Vairui“ leisti
ir pats jį apie metus leido, kol karas sutrukdė. Rusijoj pusan-
trų metų leido „Lietuvių Balsą“ (Petrapily), vienintėlį lietuvių
laikraštį, kuris buvo pasiekęs 15.000 ėmėjų.

1921 m. pradžioj M.Y. Lietuvos vyriausybės buvo paskirtas
drauge su A. Smetona būti arbitrais iš Lietuvių pusės arbitražo
komisijoj Lietuvos — Latvių sienų klausimui išspręsti, kurį
išsprendė ir grąžino mums Palangą
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Jokūbas Mikelėnas.

Jokūbas Mikelėnas gimė 1862 m. vasario mėn. 22 d. Peikš
teniuose. Baigęs praižios mokyklą dirbo valsčiaus raštinėje,
vėliau sekretoriavo policijoj. Po to tarnavo savo apylinkės teis-
me. Jam teko sunki rolė, tarnaujant tautinės dvasios slopintojų
įstaigoje, teikti pagelbą savo tautiečiams. Pasitaikius progai jis
tą pagelbą maloniai teikdavo.

Išsidanginus okupantamsJ. Mikelėnas, nežiūrėdamas senat-
vės, stojo kuriamajan darban. Buvo renkamosį savivaldybes,
jaunimo draugijas. Steigia pieninę, dirba parapijinėse taiybose
ir t. tt Žodžiu, visur stengiasi pasidalint savo gyvenimo patyri-
mais. Savo žila galva ir ilgalaikiu autoritetu išjudina ir įtraukia
į darbą didžiausius snaudalius.

Kaip ūkininkas J. Mikelėnas yra kaimynams gražiu pavyz-
džiu ūkio tvarkyme.

 
Agronomas Petras Variakojis, stambus biznie-

rius ir visuomenės veikėjas.
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Dr. Jokūbas Mikelėnas, visuo- s Vilius Grytė.
Ž menės darbuotojas.

 
Atsargos gen. leit. Stasys Nastopka. Pulk. Jonas Emilis Išlinskas.
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Poeto St. Dagilio paminklas Biržuose.
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NEM.-RADVILIŠKIO VALSČIUS
NEMUNĖLIO-RADVILIŠKIS, SUOSTAS |

10 Biržų apskritis.



 



Nemunėlio-Radviliškio miestelis.
N.-Radviliškio miestelis yra Lietuvos — Latvijos pasieny,

25 kilom. nuo Biržų, prie įtakos Apasčios į Nemunėlio upę.
Vidurmiesty stovi R. katalikų bažnyčia, kiek nuošaliau Nemunė-
lio pakrantėje Evangelikų — Reformatų graži mūrinė bažnyčia;
trejetas siaurų gatvelių ir nedidelė vidurmiesčio aikštelė tai ir
sudaro visą miestelį. Visas miestelis dar nėra nekiek grįstas,
šaligatviai lenteliniai, elektros nėra. Taip kad jis į labiau  užsi-
likusius nuo dvidešimto amžiaus kultūros miestelius galima skirti.
Nors gamtos grožybių čia nestinga. Aukštūs Apasčios upelio
krantai su gipso akmens sluoksniais, senobinis mediniu ratu
malūnas ant tos siaurytės gan sriaunos upelės, Apasčios vingiuota
įtaka į Nemunėlį visa tai sudaro vaizdą kuriuo gali pasigerėti.
Be to žmonės kaip apskritai biržėnai labai geri draugingi; nors
mažas miesteliukas, bet gana daug inteligentų ir šiaip apšvies-
tesnių žmonių. Vietos šauliai yra įrengę vidury miestelio erdvioj,
jaukioj salėj pavyzdingą skaityklą, kur pareina visi rimtesni laik-
raščiai ir žurnalai. Gražu, kad laikraščių skaityti visada susirenka
gana skaitlingas būrelis. Vietos valdininkai — muitininkai bei
pasienio policininkai dažnai nepatingi ir sugeba parašyti į laik-
raščius vieną kitą straipsnelį, renka padavimus, atsiminimus iš
senelių.

"„Miestely yra medinių namų 121 visi vieno aukšto. Mūrinių
vieno aukšto 2, dviejų — 3. Viso namų 126.

Gatvės: Biržų g-vė 500 mtr., Tilto g-vė 400 mtr., Krauklių
— 200 mtr. ir Bažnyčios 100 mtr.

Krautuvės: Žydų 9, krikščionių 2; aludės 3. Visos ne žydų;
degtinės parduotuvė 1, aptieka 1. Daktaro nėra. Dar yra mies-
tely saldainių dirbtuvė. Kočėnų kaime yra senelių prieglauda.

Gyventojai: 591 rymo-katalikas, 61 evang.-reiormatas, 101
žydas. Viso 753 gyventojai.

Valsčius. Pirmas viršaitis buvo Bobėnų A. Kregždė
nuo 1918 m. pabaigos iki 1920 m. pabaigos.

2) Keželių Jandzemas iki 1922 m. galo
3) Lujanų Aleksandras Rūta iki 1923 m. vidurio
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4) Ruidangiškių Arnoldas Klyvis iki 1924 m. galo
5) Nausėdžių Jonas Dagys iki 1928 m. imtinai

6) dabartinis Melėnų km. Jonas Dinsmanas.

Sekretoriai: Ona Puodžiūnaitė, Jonas Vaitužis, Olga

Venclovaitė, Juozas Brazauskas. Visi jie iš N. Radviliškio. Da-

bartinis daujėniškis Andrius Prebalga. 3

Malūnai: Jokūbo Drevinsko vandens malūnas ir Petro

Smilgio garinis malūnas yra miestelyje. Valsčiaus rybosešie

malūnai: Antano Vilčinsko garo Tabokinėj, Petro Pavinkšnio

vandens Zariškiuos, Martyno Šenro vandens Josiškiuos, Rosimo

vėjo Bobėnuos, Augustinavičiaus garo Šleideriškiuos, Jono Žibo

vėjo, — kartu ir garo Strangaliuos.
Ežerų valsčiaus rybose nėra.

Dvarai: Spingučių 300 ha ir Velikonių 200 ha abudu

dvaru valdė Benhartas; Panemunės 400 ha valdė Vladas Kascel-

kauskas, Sebentiškių 120 ha valdė Sofija Smetonienė. Tie dva-

rai 1922 — 1923 m. išparceliuoti. Centrus tebevaldo buv.

savininkai.

Traktorių turi Ivaniškių vk. savin. Martynas Šernas. | vien-

kiemius dar neišėję yra šie kaimai: Tatorkalnės, Zabiškių Puce-

kalnis, Muoniškiai, Julianava, Svidžiai, Latveliai.

Mokyklos: Vidurinė mokykla, įsteigta 1920 m. rugsėjo

mėn. 1 d. Pirmutinis Direktorius buvo Ona Puodžiūnaitė. Ji

išbuvo tose pareigose iki 1924 m. sausio mėn. 1 d. Pirmais

mokslo metais veikė tik 3 klasės ir mokinių buvo 74. Sekančiais

metais buvo jau 94 mokiniai. Baigė 4 klases 17.

1922/3 m. mokėsi 88, baigė 13, 1923/4 m. mokėsi 86, bai-

gė 20, 1924/5 m. mokėsi 84, baigė 13, 1925/6 m. mokėsi 95,

baigė 8, 1926/7 m. mokėsi 86, baigė, 14,:1927/8 m. mokėsi 64,

baigė 0, 1928/0 m. mokėsi 55, baigė 12, 1929/30 m. mokėsi 40,

baigė 12, 1930/31 m. mokėsi 15, baigė 5. :

1930 m. rugsėjo mėn. dėl mokinių stokos pirmoji ir tre-

čioji klasės buvo likviduotas.

1924 m. — 1929 m. direktoriu buvo Jonas Dragunevičius.

1931 m. Petras Radžiūnas. Mokykla yra mediniuos nevisai pato-

giuos savivaldybės namuos. Ž

Mokytojai: Ella Fišeraitė ir Jonas Baltrūnas.

Pradžios mokyklos: N. Radviliškio, įsteigta prieš

karą: Mokytojai: Julius Kublinskas (vedėjas) ir Alfonsas Janule-

vičius; Nausėdžių įsteigta 1919 m. mokyt. Ignašūnas; Totorkal-

nės įsteigta 1925 m. mokyt. Juozas Chmieliauskas; Keželių *

įsteigta 1920 m. mokyt. Jonas Zurba; Runikių įsteigta 1921 m.

mokyt. Jonas Dargis; Latvelių įsteigta 1920 m. mokyt. Elena

Kregždaitė; Žvejotgalės įsteigta 1923 m. mokyt. Vladas Savickas;

Suostų — 1921 mokyt. Petras Tymukas. 2
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Sandariškių ąžuolas.

Nem.-Radviliškio valsč. Sandariškių vienkiemio kieme yra
senas senas ąžuolas. Niekas nebeatmena senesnio šioj apylin-
kėj už jį ąžuolo. Žmonės, sako, kad šioj apylinkėj buvę dideli
mūšiai lietuvių su švedais. Paliai Sandariškius buvęs lemiamas
mūšis. Sandariškiuos įvykusi taikos sutartis-sandara. Nuo to ir
vietovardė. Švedai lietuviams pasiūlę tos sandaros patvirtinimui
parašyti raštą. Lietuviai gi pasakę: ką tas raštas, jį ilgainiui
žiurkės suės. Geriau pasodinkimė tris ąžuolus, tai tie galiūnai
amžiams sutvirtins „sandarą“. Taip ir padarę: lietuvių. vadas
išėmęs iš kišeniaus tris gileles — ąžuolo grūdus, sodinęs San-
dariškiuos ir priešams pasakęs:—Kol žaliuos šių trijų pasodintų
ąžuolų nors viena šakelė, tol nedrįskit čia kojos kelti. Taip ir
užaugę trys milžinai ąžuolai, iš kurių vienas užsiliko net iki šiai
dienai. Tas tebežaliuojantis senelis mums primena kaip stipri
buvo ta „Sandara“.

Sandariškių vienkiemis yra labai gražioj vietoj ant Nemunėlio
upės kranto. Kieme medeliais apaugus stovi metro aukštumo
apvali supilta kalvelė. Šioj kalvelėj buvęs senovės lietuvių au-
kuras, degusi šventa ugnis. Visos apylinkės. lietuviai rinkdavosi
prie šio aukuro, garbindavo perkūną ir šventą ugnį. „Karys“.

Melėnų km. yra piliakalnis.
Radviliškio bažnytkaimy yra karo reikalams supiltų pylimų

ir keli akmėnimis apdėti pilkapiai. Ties Radviliškiu ir Josiškių
km. buvo randama geležinių ir kaulinių iečių ir kitų ginklų dalių.

Nemunėlio-Radviliškio Evangelikų-Retor-
matų bažnyčia.

Šios bažnyčios archyvas per karą yra dingęs. Nei metrikų,
nei kitų dokumentų nebesiranda. Klebonui metrikas reikia nu-
statyti su pagelba liudininkų. Tad ir bažnyčios smulkesnė isto-
rijėlė nėra galimumo parašyti. Sako, kad toj vietoj kur stovi
graži mūrinė bažnyčia, seniau buvusi medinė menka bažnytėlė.
Juozas Lukaševičius knygoje „Dzieje Kosciolow Wyznania hel-
weckiego w Litwie“ II t. 63 pusl. mini N.-Radviliškio evang.
bažnyčią. Sako, kunigaikščiai Radvilos pastatę čia bažnyčią ir
apdovanoję turtais. 1754 m. kunigu buvęs Mykolas Ceravskis.

1895 m. miręs ilgametis vietinis Evang.- Reformatų klebona
kun. Martynas Cumitas. Jispalaidotas N.-Radv. kapuos. Ant
kapo stovi gražus kryžius. Po jo buvo sūnus Adomas Cumitas
klebonu ir tas 1910 metais mirė ir palaidotas greta tėvo. Ant
kun. Adomo Cumito kryžiaus yra lietuviškas parašas, o ant jo
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jo tėvo lenkiškas. Po kun. Cumito klebonu 4 metus buvo kun.

Šepetys, po jo 7 metus kun. Adomas Šernas, o dabar Stasys
Neimanas.

Dabartinė bažnyčia statyta 1877 metais
Vargoninkai buvo: Šeileris, apie 30 metų buvo Leonardas

Fišeris (miręs), Martynas Sprindis dabartinis Biržų vargoninkas,

Povilas Jašinskas dabart. Švabiskio klebonas, o dabar Elzbieta

Radinskaitė. o
Parapijonių 1,500.

Nemunėlio Radviliškio R.-Katalikų bažnyčia.

Pirmoji N.-Radviliškio bažnyčia, tikriau sakant, koplytėlė

stovėjusi ne toj vietoj-vidurmiesty, kur dabartinioji, o Biržų g-vėj

prie Nankino namo. Šioj vietoj dar dabar tebėra užsilikus ka-
puvietė. Minėtos koplytėlės šventoriuje buvę kapai. Net iki vO-

kiečių okupacijos metų vienas akmeninis Jasiškių Kublinsko kry-
žius buvęs užsilikęs. Dabar to kryžiaus nebėra.

Ta pirmoji medinė koplytėlė ilgai stovėjusi paseno;, kiti sa-

ko, sudegė. 1854 metais graio Jono Tiškevičiaus lėšomis buvo

pastatyta vidurmiesty iš akmens ir plytų bažnyčia. Ji buvusi gra-

žiai aliejiniais dažais išdailinta tr turėjusi turtingą vidų. 1915

metais rugpiūčio mėn. pradžioje, artinantis vokiečių kariuomenei,

rusai tą bažnyčią dinamitu susprogdino. Sprogimo metu sudegė:

bažnyčios bokštas, stogas, choras su vargonais, lubos, visos du-

rys, langai, suolai ir žymi dalis bažnyčios turto. Likę po gaisro
bažnyčios griuvėsiai ir bažnyčios turtas niekieno neprižiurėtas ir
neapsaugotas, (vietiniai žmonės slapstėsi nuo kulkų ir granatų,

kiti tiesiog į Rusiją bėgo) nyko. Okupacijos metų bažnyčia taip

atrodė: 4-ios aptrupėjusios sienos, 3 apdegę aplūžę altoriai, lie-
kanos sakyklos, apdaužyti, aptrupėję stulpai - pilioriai ir t. p.
Šventoriaus ir kapų akmeninę tvorą vokiečiai gerokai buvo ap-

ardę: akmenis iš čia vežė tiltų statybai. Medžius nuo šventoriaus.

taip pat praretino, iškirto.
Sudegus bažnyčiai, pamaldos buvo laikomos špitolės erdves-

niam kambary, paverstam į koplylėlę.

1921 metais kun. Dedelės rūpesčiu ir parapijonių lėšomis
imtasi bažnyčią remontuoti. Į metus laiko energingo klebono
kun. Jusio remontas buvo baigtas ir 1922 m. rugpiūčio mėn.
154. Žemaičių vyskupo Karevičiaus leidimu bažnyčia buvo paš-
ventinta. Šventino Kvietkų klebonas kun. P. Šalučka. Bažnyčios
patronu skaitosi Šv. Pana Marija. Parapijonių 2.000

Priešais Evang.-Reiormatų bažnyčią yra seni graio Tiškevi-
čiaus kapai. Juose dabar nebelaidojama. Mirusieji dabar laidoja-
mi erdviuos gražiai sutvarkytuos kapuos ant Nemunėlio upės
kranto, kalnely, į rytus nuo miestelio, ?/s kilom. atstu. Šie ka-
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'pai yra akmenine tvora sujungti su Evang-Reformatų kapais.
Vienos ir kitos tikybų kapus skiria per vidurį aukštų medžių
-beržų ir pušų alėja. Iš pietų ir vakarų pusės jie aptverti akme-
nine tvora, 0 iš rytų ir šiaurės — medine..

Metrikų archyvas ir raštinė: 1) Krikšto metrikų knygos: nuo
1852 m. iki 1931 m. Nuo 1852 iki 1919 m. rašyta rusiškai, 0
vėlyvesnė — lietuviškai. 2) Vedusiųjų metrikų kn. nuo 1862 m.

 
 
N.-Radviliškio R.-Katalikų bažnyčia. Kairėj prieškarinis, dešinėj dabartinis

z bokštas.

iki 1931 m. 3) Mirusiųjų metrikų kn. nuo 1852 m. iki dabar,
klebonui žemės yra 56 ha,

1) Pirmutinis klebonas buvo kun. Adomas Volončiauskas.
Jo ir yra pradėti bažnyčios metrikai 1852 m. 2) kun. Aleksan-
dras Vaitkevičius 1857 m. 4 — IV — 1861 m. 2 —XII 3) kun.
Steponas Barcevičius iki 1869 m. 5 — I, 4) kun. Jonas Ziburins-
kas iki 1881 m. 5—IV, 5) kun. Teofilis Tabolkevičius buvo vi-
sai trumpai, 6) Karolis Gurklevičius iki 1890 21—1, 7) Albinas
Alseika iki 1901 m. 21—1, 8) kun. Stasys Eidrigevičius iki 1904
m. 9—V, 9) kun. Povilas Mirkis iki 1907 m. 14—1, 10) kun.
„Adolfas Sabaliauskas iki 1915 m. 11) kun. Vilūnas buvo trum-
pai, 12) kun. J. Butkevičius, 13) kun. F. Dedelė buvo 7 metus,
14) kun. Mykolas Jusis 7 metus, 15) kun. Povilas Vinckus da-
bartinis klebonas. Kamendoriaus čia niekados nėra buvę.
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Latvių pasieny ties N.-Radviliškiu..

Atsimenu praeitais metais kaip važinėjau Alytaus apskrity-
lenkų okupantų pasieny. Ten buvo taip šiūšu, nesmagu. Ten
artyn prie demarkacijos linijos retą ką prileidžia. Pereinamuos.
punktuos sustiprinta sargyba, sargybiniai įtemptai laikosi, nesišne-
ka, nesibroliauja, nes žiūrėk lenkai ir iškrečia kokį šposą, tai
kulką paleidžia į mūsų sargybinį, tai areštuoja nusiveda, biržes
perkelia mūsų pusėn. Latvių pasieny visai kas kita, visai kitas.
ūpas.

Atėjom pas tą tiltą su mūsų pasienio policijos rajono virši-
ninku Skukausku. Sargybų būdelėj sėdi prie nudilinto staliuko
mūsų muitinės pereinamo punkto viršininkas Vaitiekūnas. Virš
mūsų sarg. būdelės plevesuoja trispalvė Lietuvos vėliava.

Kitam gale tilto latvių sargybos būdelė, virš jos vėliavos ne-
buvo. Mūsų pusėj pasienio sargybinio nebuvo. Čia tuo tarpu
apsėjo vienas muitininkas. Sargybinis tur būt vaikštinėjo kur
paupiais.

Na, sakau, ar galėtumėm mes pas latvius nueiti, juos pa-
matyti?

Galima, sako, kodel ne. . : :
Taip ir nuėjom lygiu švariu mediniu tiltu Latvijon. Pasi-

beldėm į latvių sargybos būdelės duris. Rusiškai mums paprašė
įeiti. Įėjom. Viduje radom pilku neuniiormuotu  kostiumėliu
apsivilkusį Latvijos muitinės punkto viršininką Aleksandrą Bal-
truką. Jaunas smagus ir gana simpatingas vyrukas mums labai
padarė malonų įspūdį. Trumpai ir draugiškai pasikalbėjus apie
pasienį, apie sargybas, apie vietos žmones ir čia vietoje laiko
praleidimą, išėjom laukan ir aš čia esančius ties sarg. būdelė nu-
fotograiavau. Prie tilto taip pat. Dar piemenaitė ganė latvių
pusėj karves ir ją su šuniuku kartu nutraukiau.

Latviukas mano kelionės knygon pridėjo štampą, antspaudą
ir latviškai pažymėjo, kad buvau atsilankęs ir įrašė gražių linkė-
jimų tame mano literatūros darbe. 3

Grįžtam miestelin. Visur tylu ramu. Ties kapais dirvonėly
keletas riebių bekonų bėginėja. Už miškelio dobiluos pririšta
karvė ėdravo. Mat, artėjo dienos į šv. Joną — šienapjūtę. Pievose
pilna margų lauko gėlių. Rugiuose mėlynavo rugiagėlės, o ne-
pertolimam miškely čiulbėjo šimtai įvairių paukštelių. Aplinkui
buvo taip gražu ir žavinga, kad teko man nemažai pasidžiaugti,
kodel aš ne dulkėtam Kaune, o žaliam kvepiančiam lauke.
Džiaugsminga buvo dar ir todel, kad mačiau tokį latvių ir mūsų
pasienį, kur tikrai draugiškai ir broliškai sugyvenama, iš kur
nėra užgrobimo šmėklos, kaip pav. Alytaus apskr. ties lenkais
nustatytą „sieną“. 2 š

Mūsų muitinės punkto virš-as Vaitiekūnas man suteikė bent
kiek ir statistikos žinių apie muitą, apie perėjusius piliečius ir
t B ;
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Pasirodė, kad 1930 m. nuo liepos mėn. 1 d. iki tų pačių
metų gruodžio 31 d. per N. Radviliškio punktą išvyko Lietuvos
piliečių 3,972, svetimšalių 751. Atvyko Lietuvos piliečių 4,197,
svetimšalių 737. Čia, žinoma priskaitomi ir tokie, kurie čia iš-
vyksta, čia vėl atvyksta, pav. pasieno gyventojai kaip tik jie daž-
niausia ir vaikšto įvairiais reikalais persieną. Jiems leidimus iš-
«duoda valsčiaus valdyba.

 
Buv. N Radviliškio klebono kun. Sabaliausko prieš
karą panemunėly padarytas „Liurdas“. Dabar toj vie- |

toj tik akmenų krūva.

Muito rinkliavos per minėtą laikotarpį gauta:

Už įvežtas prekes 378 lit. 24 cnt.

Įvežtų prekių buvo už 38,190 lit.
Išvežtų e Ža

 Išvežta daugiausia: arkliai, kiaulės, javai; įvežta: ūkio pa-
dargai, šiaip smulkmenos, galanterėja. . 7

N.-Radv. muitinės punktas priklauso Germoniškio muitinei,
kurios raštinė yra Germaniškių dv. N.-Radv. valsčiaus. Muitinės
viršininku yra Antanas Greičius, sekretoriu- buhalteriu Vladas
Klimavičius. Be to dar yra raštvedys ir prižiūrėtojas. Šiai mui-
tinei priklauso: Vimbų punktas, Vimbų vk. Saločių valsč., Jo-
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nelių p-tas, Jonelių vk., Pabiržės valsč. ir Šleideriškių p-tas. Be
to dar Biržų apskrity yra Puodžiūnų pereinamas punktas Vaškų
valsčiuje. Bet jis nebepriklauso prie Germaniškių muitinės, jis
veikia savarankiškai, muitinės teisėmis.

+ Antanas Chadakauskas.

Antanas Chadakauskas, baigęs Šiaulių gimnazijos 4 klases,
ėmė ūkininkauti. Ilgus metus jis nuomodavo dvaruose žemę, 0
netrukus prieš didijį karą nusipirko Sebentiškio dvarą. Kaune
1925 metais vasario mėn. mirė. Dvaras po tarpusavio vaikų

 

+ Antanas ir Marija Chadakauskai.

pasidalinimo atiteko labiausiai prie žemės prisirišusiai Sofijai
Smetonienei. Mirdamas tėvas pareiškė savo norą, kad jojo su-
taupytais pinigais nupirktas Sebentiškis nepereitų į svetimas
rankas.

„„ Antanas Chadakauskas prieš mirtį padovanojo savo parapi-
jinei Suosto bažnyčiai 20 ha žemės ir yra palaidotas kartu su
žmona garbingoj vietoj tos bažnyčios šventoriuje.

Antanas Chadakauskas buvo veiklus, rūpestingas ir sumanus
vyras. Jis draugaudavo su žymiais Lietuvos veikėjais — rašyto-
jais, kaip: Jonas Jablonskis, Petras Vileišis ir kiti. Žymesniuos,
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kad ir šeimos, įvykiuos būdavo ims ir pasikvies kurį nors Lie-
tuvos šulą. Taip, pav., Vilniuje vyriausios dukters Sotijos ves-
tuvėse būtinai panoro kviesti Petrą Vileišį, nors vestuvės buvo
tylios ir kuklios. Nemunė'io-Radviliškio valsčius, kur yra Cha-
dakauskų dvaras, plačiai žino apie mirusio Antano Chadakausko
nuopelnus kultūros ir visuomenės darbe. Jojo darbštumas jau
yra įrodytas, nes sutaupęs pinigų nusipirko dvarą ir išleido visus.
keturius vaikus į aušktuosius mokslus. ,

 

 

Prieškariniai N.-Radviliškio lietuviai veikėjai su A. Cha-
dakausku pryšaky. ;

Sofija Chadakauskaitė-Smetonienė.

Sotija Chadakauskaitė - Smetonienė gimė  Gavenonyse.
Mokslus ėjo Mintaujos gimnazijoj. Baigus gimnaziją apsigyveno
pas tėvus Sebentišky, Nemunėlio-Radviliškio  valsčiuj, Biržų
apskrities.

1905 metais per Kalėdas buvo atvykęs pas Chadakauskus
dabartinis Valstybės Prezidentas Antanas Smetona ir čia įvyko
jo sužieduotuvės su Sofija Chadakauskaite. Antanas Smetona
pažino Sofiją iš mažens, nes ją rengė į gimnaziją. Ir prieš tai
A. Smetona buvo artimas Chadakauskų šeimai. Porą vasarų jis
buvo namų mokytoju: vienus rengėį gimnaziją, kitiems -atostogų
metu padėjo moksle. S

Mintaujoj mokinių tėvai norėjo, kad bendrabuty gyventų
bent vienas rimtesnis mokinys. Tokį rado A. Smetoną ir jį
įkurdino Chadakauskai pas Kasackienę. Už priežiūrą ir pamo-
kymą A. Smetona gaudavo dovanai butą ir valgį.
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1906 metais rugpiūčio mėn. 15 d. Sotija Chadakauskaitė
išėjo už Antano Smetonos. Jungtuvių apeigas atliko dabartinis
Vyskupas Kukta Vilniuje, Šv. Mykolo bažnyčioj.

Smetonos turi dukterį ir sūnų. Duktė būdama studentė
išėjo už karininko Aloizo Valušio, 0 sūnus Julius-Rimgaudas
tebestudentauja.

Kaip žinome, vedybų laikais A. Smetona jau buvo daug
dirbęs visuomenės, politikos ir literatūros srity. Vilniuje nebuvo

 

Sofija Chadakauskaitė-Smetonienė.

nė vieno žymesnio lietuvių gyvenimo ivykio, kur nebūtų daly-
vavęs arba vadovavęs A. Smetona. Vedęs Soiiją Chadakauskaitę,
tasai Vilniaus lietuvių inteligentų šulas iš karto susilaukė iš savo
draugės didelę paramą darbe. Inteligentai ėmė spiestis apie
Smetonų šeimą. Jauna poniutė Smetonienė greit įgijo visuoti-
nės lietuvių liaudies ir inteligentų simpatijos. Ir tai labai svarbu
nes jeigu dabar laisvojoj Lietuvoj reikia inteligentui bendrauti su
liaudimi, tai anais laikais, kada ilgėjomės, siekėme nepriklauso-
mybės, toksai bendravimas buvo neišvengiamas. Tik ne kiekvie-
nam inteligentui sekėsi bendrauti, ne kiekvienas mokėjo arba
norėjo. P. Smetonienė, ypač didžiojo karo metu, Vilniuje buvo
pasidariusi visų didžiausia lietuvių globėja. Teisybė, ji laisvai
vokiškai kalbėdama, sugebėjo prieiti prie vokiečių karo viršūnių
Vilniuje. Todėl jai buvo gera proga esant reikalui lietuvis už-
tarti, gelbėti. Ir eidavo pas Smetonienę per dienų dienas nu-
skriaustieji, pavargėliai, badaujantieji, ir visus ponia kantriai
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išklausydavo ir kiek galėdama padėdavo. Didžiausias jos nuo-

pelnas tai grūdų pyliava vargšams Vilniuje. Kas atsimena oku-

pacijos metus ir vokiečių priespaudą, tas gerai supranta, kaip

sunku iš po vokiečių budrios akies paimti maišelis grūdų ir jis

net į Vilnių nugabenti. Tai tik ponia Smetonienė galėjo taip

padaryti — grūdų sandėlį suorganizuoti. Tat ne vienas lietuvis

baisiuoju karo metu išsivadavo iš bado tik per Smetonienės ma-

lonę. Grūdų sandėlis buvo toks didelis, jog net bolševikai Vil-

nių paėmę juo pasinaudojo. Bet ir dabar Smetonienė Kaune

gyvendama uoliai dalyvauja labdarybės darbe..

Jadvyga Chadakauskaitė - Tūbelienė.

Jadvyga Chadakauskaitė-Tūbelienė gimė Gavenonyse. 1909

metais su aukso medaliu baigė Vilniaus Gimnaziją, o 1915 me-

tais Petrapily baigė Bestuževo kursus. Tuose kursuose tuo laiku

buvo žymūs profesoriai: Kariejevas, Tarlė. 1917 metais išlaikė

prie Petrapilio Universiteto valstybinius egzaminus ir gavo di-

plomą.

Bestuževo kursai, kaip gabiausiai studiozei, J. Chadakaus-

kaitei buvo pasiūlę istorijos katedrą.

Rašinėti į lietuviškus- laikraščius Jadvyga Chadakauskaitė

pradėjo 1910 metais. Daugiausia rašinėdavo „Vilty“ ir pasira-

šydavo inicialais. Ji buvo oficiali Petrapilio korespondentė. Nuo

1915 metų iki 1917 m. dirbo Rusijos lietuvių tautinės minties

laikrašty „Lietuvių Balse“. Tą laikraštį redagavo ši trijulė: Liū-

das Noreika, Jadvyga Chadakauskaitė ir B. Masiūlis.

1917 metais per Švediją grįžo į Lietuvą. Vilniuje Lietuvos
Valstybės Taryba J. Chadakauskaitei paskyrė gana sunkią ir su-

dėtingą misiją — vykti į Berlyną ir ten leisti vokiečių „kalba

laikraštį. Tas laikraštis turėjo proklamuoti Lietuvos nepriklau-

somybės idėją. š

Berlyne tam darbui atsirado nemaža kliūčių: vokiečiai viso-

kiais būdais trukdė darbą. Buvo pasiryžta vykti į Berlyną lietu-

vių delegacijai, kad ji Vokiečių centro valdžiai išdėstytų Lietuvos

reikalus, bet tos delegacijos vokiečiai neįsileido. Vokiečiai ūmai

pajuto, kad Chadakauskaitės leidžiamas, nors ir vokiečių kalba,

„Das Neues Litauen“ laikraštis jiems būsiąs rakštis. Tą pajutę

jie nebedavė leidimo laikraščiui leisti.

J. Chadakauskaitė iš Berlyno grįžo 1918 metais vasario mėn.

Karo metu Šveicarija buvo pasidariusi visų Europo  valsty-

bių informacijų centru. Atgiję lenkai Šveicarijoje buvo įsisteigę

propogandos ir informacijos biūrą ir tam biūrui nesigailėjo pi-

nigų.
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Pradžioje Lietuvos Valstybės organizavimosi propagandos
arba informacijos žodis užsieny turėdavo kartais nepaprastai
didelės reikšmės. Tad ir buvo į Šveicariją tuo reikalu nusiųsta.
J. Chadakauskaitė. Darbas tai spaudos delegatei sekėsi. Ji pri-
ėjo prie telegrafo agentūrų, kurios dėdavo J. Ch. straipsnius, pa-
lankius Lietuvai ir tuo tiksliau informuodavo kitas valstybes, kas.
dėjosi anais laikais Lietuvoj. Tik sunkoka buvo su lenkais, ku-
rie buvo ten labai įsigalėję. Bet įsteigus Lietuvos informacijos
biūrą galima buvo sėkmingai veikti.

 

Jadvyga Chadakauskaitė-Tūbelienė.

J. Chadakauskaitė, išbuvus Šveicarijoj aštuonetą mėnesių,
mūsų taikos delegacijos su Naruševičiu pryšaky buvo iškviesta
į Paryžių.

Ar Paryžiuje jai teko įsteigti informacijos biūras. Čia lenkai
buvo daug gyvesniirlabiau įsigalėję. Jie turėjo Paryžiuje ne vieną
informacijos biūrą, bet kelis, ir pinigus milijonais spaudos reika-
lams pylė. Prieš tokį propagandos milžiną reikėjo mums laiky-
tis.  Laikėmės, kiek galėjom. Sioj sunkioj ir nedėkingoj dirvoj
J. Chadakauskaitei teko padėti nemažai energijos ir jėgų. Ir vis
tai siekiant vieno ir galutino tikslo: Lietuva, Nepriklausoma
Lietuva.

Sugrįžusi į Kauną buvo Užsienio Reikalų Ministerijos Infor-
macijos Departamento Direktorium. Dabar yra Motinų ir Vaikų
globojimo Sąjungos Pirmininkė. Toj Sąjungoj yra 17 su viršum
Organizacijų.

1919 metais vasario mėn. 7 d. Jadvyga Chadakauskaitė išėjo.
Už vyro Juozo Tūbelio ir dabar turi 9 metų dukrelę Marytę.

Šios nepaprastai simpatingos ponios pažįstami su pasigėrė-
Jimu mini dažnai net nevienkartinę paramą ir užtarimą. Ir ši,
antroji seselė pasirodo moka žmogų užjausti ir jam padėti.
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Tadas Chadakauskas.

Tadas Chadakauskas gimė 1889 m. gegužės mėn. 4 d.
Gavenonyse. Į gimnaziją jį prirengė dabart. Vilniaus gimnazijos
mokytojas Povilas Gaidelionis. Įstojęs Mintaujos gimnazijon
Chad. gyveno pas Mečį Dovoiną — Silvestravičių. Būdamas
4-toj klasėj Chad. persikėlė I-on Petrapilio gimnazijon. 1907 m.
gimnaziją baigė ir įstojo Petrapilio universitetan, kur studijavo

 
Tadas Chadakauskas, Panevėžio burmistras.

gamtą. 1912 m. universitetą baigė ir tarnavo žemės ūkio minis-
terijoj zootechniku. :

Prasidėjus didž. karui, Chad. tarnavo -apie 2 metus eiliniu, |
vėliau Gardino gusarų leib—gvardijos pulke vachmistru. Iš čia
nuvyko Petrapilin Pavlovopėstininkų gvardijos karo mokyklon,
kurią baigęs buvo paliktas tos mokyklos karininkų kadre. 1917
m. pradžioje buvo perkeltas į 15-tą Sibiro šaulių pulką. Iki
revoliucijos Chad. ėjo kulkosvydžių komandos viršininko parei-
gas prie 4-tos Sibiro šaulių divizijos. ie P

1918 m. rudenį Chad. grįžo Lietuvon, 0 gruodžio "mėn. 18
"d. įstojo Lietuvos kariuomenėn savanoriu. :

—
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Kai mūsų kariuomenė atvadavo nuo bolševikų Panevėžį
11919 m.) karin. Chadakauskas buvo paskirtas to miesto ir aps-
krities komendantu. Tose pareigose išbuvo iki 1925 m. kovo
1 d., nuo to laiko jis pasiliuosavo iš kariuomenės majoro laips-
nyje. Būdamas kariuomenėj baigė II-ją laidą karininkų kursų.

Kai tik Chadakauskas pasiliuosavo iš kariuomenės, buvo
išrinktas Panevėžio miesto burmistru. 1931 m. tarybos nariai
vienbalsiai išrinko jį antrą kartą toms pareigoms eiti.

Chadakauskas yra apdovanotas Vyties Kryžium ir D. L. K.
“Gedimino ordenu III laipsnio. |

Eidamas burmistro pareigas Chadakauskas dalyvauja įvai-
riose kultūrinėse organizacijose. Jis yra Panevėžio XII šaulių
rinktinės valdybos pirmininkas, Savanorių Sąjungos Pan. apskr.
skyriaus pirmininkas, ugniagesių dr-jos pirmininkas, „Vienybės“
klubo pirmininkas ir t. t. .

1922 m. vedė panevėžietę Jadvygą Kosinskaitę ir turi sūnų
Stasį, II os klasės gimnazistą.

Borisas Dauguvietis.
(Nuctrupos iš mano autobiografijos).

„Gimiau aš kovo mėnesį prieš daug daug metų. Gimiau
vienkiemy „Dauguviečiai“, Biržų apskrity. Mano gimimas jokiais
nepaprastais reiškiniais nepasižymėjo. Nebuvo nei perkūnijos,
nei iškilmių bažnyčiose nei saulės užtemimo nebuvo. Bet vis

 

Borisas Dauguvietis,
Valstybės Teatro režisierius.

dėlto laikas ne pro šalį pažymėti detalę. Tuo pačiu metu, kaip
aš atsiradau pasaulyje, mūsų karvė „„Brundžia“ atvedė jaučiuką.
Vardą ja davė, kaip ir man „Borka“, ir gyveno jis pas mus
7 metus. Taip ilgai tas jaučiukas gyveno todel, kad buvo gaila
piauti mano giminaitį — pieno brolį. O pasibaigė viskas geruoju:
„Borką“ papiovė, ir aš jį suvalgiau.
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Mano vaikystės draugai buvo piemenys, su kuriais miške
dalindavaus ir blogą orą ir alkį. Iš jų išmokau dirbti trimitus, van-
deninius malūnus, pinti botagus ir Skrybėles. Šituos amatus ir
iki šiai dienai aš tobuliausiai moku.

Įstojau Panevėžio realinėn mokyklon, bet mokiausi nepa-
kenčiamai, o savo elgesiu plačiai pagarsėjau. Dargi mano tėvui,
gerbiamam teisėjui, atsisakydavo išnuomuoti butus, nes sūnelis
iš ragatkos „iššaudydavo“ langus, 0 jaunas obelaites dūdelėms
išpiaudavo.

Vaikė mane iš mokyklos į mokyklą, kol pagaliau Mintau-
joje pabaigiau savo vidutinį išsilavinimą. Iš ten pastojau į Ry-
gos politechnikos institutą.

Būti aktorium niekuomet nesvajojau. Tikriau, niekuomet į
galvą neateidavo. Atbulai, prieš aktorius buvau karingai nusista-
tęs. Ir kai sykį miesto sode mušė malorosų trupės aktorius —
aš labai karštai prie muštynių prisidėjau.

Mokslai man greitai įgriso. Mano sesuo anuo metu jau
mokytojavo Peterburgo Konservatorijoj ir man parašė, kad jei-
gu aš jaučiu palinkimą prie meno, tai ji galėtų mane nemoka-
mai konservatorijon patalpinti. Gavęs laišką susimąsčiau: kuo
aš ne artistas? „Artistu“ visi mane iš mažens vadino. (Zinoma,
už artistiškumą kitose srityse). Kam man mokytis? Tiesa, aš ta-
da griežiau violončele, net dalyvavau Gaideno trio, bet sykį, vė-
lai sugrįžęs namo, užmiršau, kad mano violončelė padėta ant
lovos, patamsy guliausi — ir violončelę sutraiškiau. Tuo ir pa-
sibaigė mano meniški siekimai.

Ir štai atsiminiau, kad aš, kaip ir kiekvienas mirtingasis,
turiu įgimtą instrumentą — balsą. Reikia pabandyti. Pradėjau
dainuoti — ir man pačiam tas dalykas labai patiko. Dainuoju,
rankomis skėstau, prie širdies spaudžiu, žodžiu, plaukioju.

Atvažiavau į Peterburgą. Sesuo nusivedė pas profesorių
Gabelį. Uždainavau aš jam, pamenu kaip šiandien, Rubinšteino
„Duša moja mračna“ (mėgau liūdnus dalykus). Išklausė jis ma-
ne ir sako: „Tamsta dainuoji, kaip brandmajoras“. Išėjau iš
konservatorijos, ir dingo visi norai prie muzikos. Grįžau į savo
kameraitę ir galvoju: kas daryti? Visiems paskelbiau, kad mane
„pakvietė“ konservatorijon ir staiga toksai <trontas. Guliu, gal-
voju, pykstu, o už sienos kažkas įkyriu gerkliniu balsu skaito
Lermontovo: ,„Likujet buinyj Rim“. Perskaito, pasilsi ir vėl iš
naujo zaunija. Nepatiko man tas „stilingas skaitymas“. Nepa-
žįstamasis už sienos, skaito antrą. Nukamavo mane galutinai.
Pagaliau vakare, pačiam blogiausiam ūpe — beldžiuos pas jį.
— Prašau įeiti.
— Įeina.
— Ko reikia?
— A, aš, kolega, noriu tamstą truputį apkulti, labai jau

biauriai tamsta skaitai.
— Nejaugi blogai? — prilėkė jis prie manęs.
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— Labai blogai! — sakau, o pats žiūriu.
Matau vyrukas nekoks, rankos parištos, visiškai ,„mirštantis,

gladiatorius“.
— O aš, sako, iš Vladivostoko atvažiavau, vagone ranką

privėriau ir egzamenui ruošiuos.

Išsišnekome. Pasirodo, esanti tokia Imperatoriaus teatro
mokykla, priima visus, „išskyrus asmenis izraelitų tikybos“. Bet
reikia išlaikyti egzameną, o egzamenas paprastas: šmotelis pro-
zos, eilių ir sakmė.

„Kas gabumais pasižymės, prospekte parašyta, tas ir sti-
pendiją 35 rublių dydyje į mėnesį galės apturėti“'.

— Viešpatie, manau sau, štai kur eldorado, štai kur gol-
konda! Ir ne žydas, ir cenzas yra, ir šmotelį eilių ir prozos
moku, tik vienintelė bėda — ištikimybės liudymo neturiu. Iš
Rygos juk išsiųstas, ir kalėjime jau pusėtinai pasėdėjau. O liu-
dymas reikalaujamas pirmoj eilėj. Juk mokykla ne kokia nors,
bet „imperatoriška“. Na manau, spiaut! Vis vien nepateksiu, o
vodevilį galir a sulošti.

Egzamenai.už dviejų dienų.
Atėjau kanceliarijon, užsirašiau 470 numeriu ir pareiškiau,

kad, jei būčiau priimtas, dokumentus pristatysiu savo laiku.

Ateinu egzamenams — 0 žmonių... baisu pažiūrėti. Užte
ūžia, kimšte prikimšta. Zmonių 500 — 600. Iš visų Rusijos
kampų. O priims, kaip kanceliarijoj pasakė, tiktai 12 žmonių.
6 vyrus ir 6 moteris.

Už stalo, apdengto raudona gelumbe, sėdi aeropagas: ir
Savina, ir Davidovas, ir Dalmatovas, ir Mičurina, ir Jakovlevas
ir visi caro teatrų koriftėjai — Oo vidury... didysis kniazius Kons-
tantinas Konstantinovičius

Kojos virpa, rankos sušalo, O nuo mano juodos bluzės
(tai buvo mano išeiginis kostiumas) pati savaime nusirito saga.
Kaip sapne sėdėjau irlaukiau. Egzamenavo žaibo greitumu. Dau-
giau kreipė dėmesį į balsą, fizionomiją ir figurą. Išeina kuris
nors estradon, tik prataria: „Aš mirštu, o atleisk!“ — ir seka
atsakas: „Gana! sekantis“. Išėjo ir mano kaimynas. Suspaudė
gerklę, kaip replėmis ir staugtelėjo: „„Likujet buinyj Rim!“ Bet
toliau nei iš vietos. Taip Ryme ir pasiliko. Na, manau sau, taip
jau neišplauksi į paviršių, reikia kas nors nepapraso iškirsti.
Girdžiu kažką šaukia: netai „dalover“, ne tai „dolgoviekov“. Tai
buvau aš. Išėjau ir nelaukdamas kvietimo išdrožiau: ,Stichotvo-
renije“ „Lies“ — ,„pročtet avtor“ (sulig programos buvo lei-
džiama skaityti klasikus, o kuo aš už juos blogesnis?). Pasidarė ne-
paprasta tyla... Maniau, kad toliau antraštės nevažiuosiu. Staiga
Konstantinas Konstantinovičius man sako: „a prašau“. Pakėliau
galvą, pakėliau toną. Perskaičiau. Prašo prozos. Perskaičiau pro-
zą. Prašo sakmės. Perskaičiau ir sakmę.

— Sėskit — atsisėdau.
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Egzamenavo ilgai — dvi dienas. Paskui paskelbė. Mane pri-
ėmė pirmoj eilėį, 0 už pusės metų ir stipendiją paskyrė. Bai-
giau mokyklą, o dokumetų taip ir nepareikalavo. Tik išduodant
diplomą paėmė metriką ir cenzą“.

Knygnešių patriarchas Jurgis Bieliakas
Bielinis Baltasis Erelis.

Kaip vandens lašas, nuolatos lašnodamas, su-
aižo akmenį, taip ir mūšų tauta, nepaliaudama
kirsti burlioko šaknis Lietuvoje, iškovos sau laisvę.

Jurgis Bieliakas.

J. Bielinio tėvas, Petras Jakulis, buvo Biržų apskr. mažo
dvarelio valsčiaus vaitu ant 6 ūkininkų.

1853—1856 m. Sevastopolio karo metu dažnai būdavo ima-
mi jauni vyrai į kariuomenę. Kad naujokai tuomet slapstydavosi,
tekdavo juos gaudyti. Dvarų vaitams būdavo įsakyta sugauti
du naujoku, o jeigu tiek nesugautų, tai žadėdavo patį vaitą ati-
duoti į kariuomenę. Tokias nemalonias pareigas teko eiti ir
Petrui Jakuliui*). Reikėdavo dvarui įtikti; todel žmonės vaitų
neapkęsdavo. Be to, reikėdavo visokie dvaro reikalai ir uždavi-
niai atlikti ir visa tat labai įkyrėdavo Jakuliui, ir jis laukdavo
laisvės, dažnai apie ją kalbėdamas ir klausinėdamas užeinančių
pas jį elgetų, žydų ar kitų praeivių, „ar greitai bus valnastė“?

1860 m. balandžio m. į Purviškės**) vienkiemį atvyko iš
Papilio dvaro, Zarasų apskr., paties dvarininko Janušio Kascial-
kausko siųstas vaitas Motiejus Trečiokas, išlaužė ir išvertė
Jakulio tvorą, įkalė į žemę prie pat jo klėties baslius ir, atmata-
vęs Jakulio žemės dalį, apsigyveno pas miško sargą. Petras
Jakulis, matydamas, kaip drasko jo ūkį, baisiai nusiminė, susi-
rūpino, susirgo ir tų pačių metų rugpiūčio m. pasimirė. Po jo
mirties pasiliko 19 metų amžiaus duktė ir du sūnu: 15 m. am-
žiaus Jurgis ir 8 mietų Andrius. Po dviejų mėnesių duktė ište-
kėjo už Katino, atvykusio iš Ramygalos, ir Jurgiui teko šeimi-
ninkauti. "

Jurgis gimė 1364 m. kovo m. 16 d. Purviškės vienkiemy,
Suosto par., Biržų apskr. Jurgis jau iš mažens turėjo jautrią
širdį, pasižymėjo  gyvumu ir dideliu palinkimu mokslui. Jis
mėgo dažnai svarstyti pats vienas tą ar kitą gyvenimo reiškinį.

*) Jurgio Bielinio tėvą vadino Jakuliu. Bieliniais Jakulius ėmė va-
dinti vėliau. Dar ir šiandien Suosto apylinkėj Bielinius vadina Jakuliais.
Bielinio pavardė, pradedant nuo Jakulio, keitėsi šioj tvarkoj: Bielinskis,
gerais Bielianis, Bieliakas ir pagaliau Bielinis. Rusai jį vadino
ieliaku.

**) Žmonės šią vietą vadina Purviške, o pats Jurgis Bielinis, rašyda-
mas 1912 m. „Baltojo Erelio“ 1 Nr. apie Suostų bažnytkiemį ir jo valsčių
ir apie tai, kaip atėmė iš jo tėvo žemę, tą vietą vadina Purvyne.
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Buvo pastabus gyvenimo įvykių sekėjas. Kiekvienas nepaprastas
atsitikimas priversdavo jį giliai susimąstyti.

Matydamas sunkų jam artimųjų žmonių gyvenimą, jau iš
mažens svajojo palikti gimtąjį kampelį ir leistis toliau į pasaulį
mokslo ieškoti. Ypač jį paragino mesti namus ir stoti į mo-
kyklą savo darbais matininkai, kurie, bematuodami servitutų
ganyklas, aiškiai skaudė Jakulius Bielinius ir jų aplinkinius

"kaimynus, ir rūpinosi pirmiausia Sebentiškių ir kitų dvarininkų
reikalais. Tada Jurgis aiškiai pamatė, jog skriaudos pagrindu

  
Jurgis Bieliakas Bielinis

yra tai, kad valstiečiai neturi pakankamai mokslo ir reikalingų
žinių, ir todėl, kad sėkmingiau vyktų kovoti su dvarininkais ir
kitais žmonių smaugėjais, būtinai reikia mokytis.

Kad Jurgis jau iš jaunų dienų pradėjo kovoti su tautos pri-
spaudėjais, matyti iš jo paties žodžių, kuriais savo 1912 m. lie-
pos m. 16 d. išleistame laikraštėly „Baltasis Erelis“ 1 Nr. (Il
metai) rašo apie save (rašybą paliekame):

„Kaip tiktai mano tėvelis užmerkdamas akis iškeliavo
anon pasaulin, 1860 metuose, tuojau man, noris ir labai jaunas
dar buvau, prisiėjo lošti kortomis (suprask kovoti S. B.) su
Lietuvos didžiais lošikais (suprask: dvarininkais ir caro valdi-
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ninkais S. B.). Bet aš lošiau be pasėkmės ir toksai nepasėk-
mingas lošimas tensėsi iki 1868 metų. Minėtuose metuose pa-
naikinęs ūkės inventorių, O žemę išdavęs arendon iškakau į
miestus mokinties lošti kortomis ir teip Šauliuose metus moki-
nausi, Rygoje ir Mintaujoje po dvejus metus mokinausi lošti
kortomis. Tada 1873 metuose*) vėl pradėjau lošti kortomis po
Lietuvą su policijantais, bet su pertrūkiais, nes ir lošinėjau ir
prie tėviškės namų ūke užsiiminėjau, todel ir su maža pasėkme.
Sis- lošimas traukėsi lig 1886 metų...“

Pastarajame savo „lošimo“ laikotarpy Bieliniui be kovų
su caro vyriausybe politikos. ekonomijos ir kitokiais reikalais
teko kovoti ir del savo asmens reikalų, kariuomenės tarnybos
srityje: 1877 m. pradžioje ėmė jį gaudyti į kariuomenę. Bieli-
nis, nekęsdamas rusų, nekentė ir jų tarnybos, todel vengė, kad
į kariuomenę nepakliūtų. Valsčiaus raštininko padėjėjas Čerka
pranešė Bieliniui, kad jis slapstytųsi, nes jį gaudo paimti į ka-
riuomenę. Tuo būdu Bielinio nepasisekė pagauti.

Jurgis Bielinis uoliai mokėsi; besimokydamas žvakių svarą
sudegindavęs per 2—3 vakarus. Išmoko vokiečių, latvių, lenkų
ir rusų kalbas. Rygoj mokėsi vokiečių liaudies mokykloj su
mažais vaikais, nors pats turėjo daugiau kaip 20 metų. Moky-
klą baigė su pagyrimu. Kelis metus pasitrankęs ir pasimokęs,
grižo namo, vedė antrą žmoną Oną Brazauskaitę, ir pradėjo
ūkininkauti.

Pirmą kartą Bielinis vedė dar turėdamas arti 18 metų am-
žiaus; vedė keliais metais už save vyresnę mergaitę Sukytę, bet,
pagyvenus su juo arti metų, mirė.

Pasilikęs našlys, griebėsi mokytis. Norėjo kunigu tapti ir
tam tikslui buvo susirinkęs pinigų ir nuvykęs į Kauną stoti į
kunigų seminariją, bet Kaune jį apvogė. Likęs be pinigų, turė-
jo atsisakyti nuo savo tikslo. Tuo pat laiku susipažino su vys-
kupu M. Valančiumi. Pastarasis, Bielinio daug netyrinėjęs, ma-
tyt, apiejį jau buvo girdėjęs, padavė jam 2000 ar 3000 rub., kad
nuneštų į Tilžę kun. Zabermanui užmokėti už ten spausdinamas
lietuviškas knygas**).

Sueidamas su Suostų klebonu Daukša J. Bielinis buvo užsi-
krėtęs lenkiška dvasia. Iš kun. Daukšos gaudavo lenkiškų laik-
raščių, kuriuos vakarais skaitydavo namie.

Pirmąją savo dukterį Bielinis mokė lenkiškai, bet vėliau,
aplankydamas Rygoje ir 1875 — 6 m. susipažinęs su kun. Ja-
cevičium, atvirto lietuviu. Galimas daiktas, kad kun. Jacevičius
jį supažindino su asmenimis, arti stovinčiais prie lietuviškų
raštų.

*) Minėtais metais J, Bielinis pradėjo spaudą platinti. S. B.
**) Apie tai žiūrėk labai įdomią Pr. Mašioto knygutę: Kai knygas

draudė. Kaunas 1924 m., 115 p. ir straipsnį 1923 m. „Lietuvoj“ Nr. 170.
Pr. Mašiotas šią žinią raštu buvo gavęs iš J. Bielinio sūnaus K. Bielinio
(Pr. Mašioto raštas „Knygnešio“ Redaktoriui).
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Tais laikais Bielinis dažnai iškeliaudavo iš namų: paskui,
grįžęs, vartydavo kažkokius raštus ir knygas. Matyti, kad tuo
laiku jo turėta kažkokių reikalų su valsčiaus ponais, kurių jis
neapkentė. Dažnai iš kažkur grįždavo nepatenkintas. Taip
pat jis neapkęsdavo pradinių mokyklų, kuriose buvo rusinami
lietuviai. Kovose su valsčiaus ponais turėjo nemažai priešinin-

"kų, kurie stengėsi jam kenkti. Vieną tokį atsitikimą, kuris būdi-
na Bielinio kovą su valsčiumi, šiaip apipasakojo jo sūnus Kipras:

— Vieną dieną atvyko iš valsčiaus (tuomet vadinta „sels-
ka“) kažkokie žmonės, panašūs į kitus, kuriuos tekdavo man

 

Senieji Jurgio Bielinio namai Purvišky, jo paties pastatyti.

matyti. Jie, pasižmę tėvą, išvedė jį trobos. surišo jam virvėmis
rankas ir kojas ir, pasiguldę į vežimą, kažkur išsivežė. Man
kilo mintis ir baisus jausmas, kad tetuko ilgą laiką nebematysiu.
Bet vieną dieną pamačiau jį grįžtant keliuku, tiktai iš priešingos
pusės, negu jį išvežė. Mudviejų susitikimas buvo labai malonus
ir atmintinas. Tėvas mane pavaišino aviečių uogomis, kurių
buvo pasirinkęs netolimame, man visiškai nežinomame, miške-
lyje. Pamenu, kad namie kalbėjosi apie Biržus ir kad tėvas iš
tenai ką tik buvo grįžęs. Dabar supratau gerai. kas buvo tie
mūsiškai apsirėdę žmonės, kurie taip žiauriai išvežė tėvą iš namų.
Tai buvo Pabiržės (Budbergio) valsčiaus žmonės. Matyti, tėvas
su jais turėjo ginčų, ir pastarieji jį buvo nuvežę į Biržų didžiąją
„načalstvą“, kuri jį greit paleido. Tai buvo paskutinis bandymas
to darbo, kuris buvo susijęs (surištas) su valsčiumi.
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Bielinis rūpinosi ir savo ūkį kultūriškai pakelti ir padaryti

jį pavyzdingą. 1839 m. savo žemę nusausino, padalinoį 10:

laukų ir įvedė vaismainį. Per vasarą pats vienui vienas valė

kulynus, rovė juos su šaknimis, čia pat degino arba vežė namo,

kasė griovius ir darė naujus laukus. Rudenį parsikvietė matinin-

kus, kurie išdalino žemę į sklypus.

| Sutvarkęs ūkį, vėl jį išnuomavo ilgesniam laikui ir, gavęs

' 300 rub., iškeliavo į Belgiją, kur išspausdino 3 Lietuvos ženklus

| (Vytis? Red.), bet, jam grįžtant, Vokietijoj Frankiurto muitinė

juos atemė.
Užkliuvęs į Paryžių 1889 m. pateko i lenkų kongresą, kur

buvo kalbama apie Lenkijos atstatymą ir, žinoma, buvo svars-

tomas ir Lietuvos prijungimo prie Lenkijos klausimas. Bielinis,

būdamas didelis Lietuvos nepriklausomybės šalininkas ir girdė-

damas iš lenkų, ypač sulenkėjusių Lietuvos dvarininkų lietuvius

užgaunančius žodžius ir pajuokas, įžeistas ir supykęs, paprašė

balso: gavęs jį, palipo ant estrados ginti Lietuvos nepriklauso-

mybės idėją. Lenkai, išgirdę visai jiems priešingų minčių, nebe-

leido Bieliniui kalbėti ir įtarę jį kaip rusų šnipą, pavarė iš kon-

greso. Bielinis, su kerštu sieloj prieš lenkus, apleido kongresą

ir dar labiau nusistatė prieš lenkus.

Bielinis buvo keletą kartų patekęs į policijos nagus, bet vi-

sus kartus pasisekdavo jam ištrūkti, nors ir su dideliais nuo-

stoliais.

Taip, pavyzdžiui, vieną kartą Bielinis vežėsi į Garšvius sū-

naus Kipro daiktus (jį buvo tenai atidavęs Ladukui mokyti) ir

drauge vežėsi raštų pundelį pakely platinti. Už Legailių sodžiaus,

ties Prūsano palivarku, susitiko jį uriadnikas, kuris jojo vagies.

ieškoti. Sutikęs Bielinį pamanė, kad lai esąs vagis ir todėl pa-

klausė jo pavardės. Bielinis pasakė svetimą pavardę. Uriadni-

kas netikėdamas suėmė jį ir nusivežė prie Prūsano pasiklausti.

Tuo tarpu Bielinis, pasinaudodamas tuo, kad buvo dar tamsu,

palikęs vežimą ir daiktus, paspruko į Kuršę. Bielinių namuose

tuojau buvo didelė krata. Pristavas su žandarais norėjo vežime

pagautosios patalinės audimą ir raštą pritaikint! prie namie rastų

patalynių ir tuo būdu išrodyti, kad pabėgęs nuo uriadniko žmo-

gus buvęs Bielinis, kad tai jo vežimas ir daiktai, bet gero uriad-

niko lietuvio Puodžiūno ir Bielinienės, spėjusios paslėpti pataly-

nes, apsukrumo dėka tai jiems nepasisekė.

Kitą kartą, patekęs uriadnikui į nagus, Bielinis pasielgė

griežčiau: į vieną ranką pasiėmė, kiek turėjo, pinigų, o į kitą

revolverį ir pasiūlė uriadnikui pasirinkti, kas labiau patinka.

Uriadnikui, žinoma, labiau patiko pinigai ir paleido Bielinį va-

žiuoti toliau.

Kartą, 1893 m., Bieliniui nuvežus knygas į Mintaują. suėmė

ji policija. Bielinis kreipėsi pas Jablonskį, kad tas už jį paliu-

dytų, jog jis nenusikaltėlis. Jablonskis policijoj pasakė: „Šis

168

 



žmogus gimnazisto tėvas“ ir policijos akyse tyčia barė Bielinį,
kad tu šioks tu toks, nežiūri vaikų. Policija Bielinį paleido.

Šį kartą Bielinį policijai įskundė latviai gyventojai. Mat,
buvo toks atsitikimas: Bielinis atvažiavo į Mintaują tuščiu vežimu
ir sustojo vienoj vietoj. Knygas paslėpė. Gyventojai, papratę
visada matytiį Mintaują atvažiuojančius tik pilnais vežimais,
pamatę Bielinį tuščiomis, pamanė, kad tai esąs koks nors vagis
ir dėl šito jį policijai įskundė.
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J. Dilkaus daržinė netoli L kur slėpdavo Jurgio Bielinio raštus ir
nygas.

Apie 1900 m. prie Raseinių buvo suimti du vežimai knygų.
Bielinis uriadnikui davo 75 rub. kyšio ir šis paleidęs liepė bėgti
į mišką Arkliai ir vežimas pasiliko uriadnikui.

Brangiausiai teko atsipirkti paskutinį kartą. 1902 m. Tada
Bielinis atvažiavo į Rimkūnų km. (Pumpėnų par.) literatūros.
platinti. Palikęs arklį pas vieną ūkininką ir pasiėmęs knygų ry-
šulį, ėjo platindamaspo kiemus. Ir štai, įeidamas į vieną namą,
susitiko iš ten išeinantį uriadniką, kuris buvo atvykęs kažko-
kiais tyrinėjimo reikalais. Čia uriadnikas jį suėmė ir nugabeno
į Pasvalį pas pristavą. Bielinis pasivadino save Jonu Kaliku ir
sąkęsis literatūros ryšulį radęs pakely.

Tardymo metu Bielinis išsiprašęs į pristavo virtuvę ir ten,
susitikęs pristavo pačią, įdavė jai 50 rub. kyšio, kuris savo pa-

169



darė. Po to pristavas tardydamas pagaliau griežtu ir piktu bal-
su ištarė, žinoma, rusiškai:

— Tokį nusidėjėlį reikia nusiųsti Panevėžio ispraunikui.
Šis Bieliniui buvo naudinga, nes jeigu būtų siuntę į Biržus,

ten būtų pažinę, ir dalykas būtų blogai pasibaigęs. Be to, kada
Bielinis buvo suimtas Rimkūnų kaime, uriadnikas. paėmęs jo
arklį su vežimu pavogė ir knygos tuo būdu prapuolė, 0 drauge
prapuolė ir kaltės išrodymas. Nežinia, kas čia padarė: ar duo-
tas pristovienei kyšis, ar Bielinio draugai.

Panevėžio ispraunikas (ar jo raštininkas), gavęs kyšį, nutarė
Bielinį varyti į Biržus pas tardytoją, ir įdavė jį varyti ne polici-
jai, bet dešimtininkams. Vienas dešimtininkas, varydamas Bie-
linį iš Panevėžio, pasakęs:

— Aš žinau, koks tu paukštis esi; nepaleisiu; tu knygas
gabeni.

Pasupėnų kaime Bielinis už paskutinius pinigus dešimtininką
nugirdė. Dešimtininkas Bielinį nusivedė į Talkonių kaimą pas
Juzeliūną į nakvynę. Bielinis, ir pirmiau visą laiką galvodamas,

„kaip nuo savo palydovo pabėgti, sumanė kaip tik iš čia bėgti.
Kad geriau pasisektų pabėgti, Bielinis nusiavė batus ir pa-

kabino juos džiovintis, sermėgą metė į kitą pusę 0 pats atsigulė
prie pečiaus, besiskųsdamas, jog esęs nesveikas ir nuvargęs.

Dešimtininkas, pavaikštinėjęs ir pamatęs, kad Bielinis guli
nusiavęs batus ir nusimetęs sermėgą, išsigėręs, kietai užmigo.
Bielinis, apsimetęs įmigusiu, laukė patogios valandos, kada visi
sumigs. Visiems sumigus, jis patylomis atsikėlė ir išėjo iš namų,
kaip gulėjęs. Buvo „tai šaltas vasario mėnesio laikas. Išėjęs ir
persiritęs per šakų (virbų) krūvą. pasileido basas ir vienmarš-
kinis bėgti laukais: Kai kojos atgeldavusios, guldavęs ant nuga-
ros, kojas iškeldavęs aukštyn, patrindavęs ir vė! bėgdavęs toliau.
Kad nesivytų pėdomis, pribėgęs upelį, šoko į vandenį ir bėgo
vandeniu kokius 3 klm. iki Auriškių kaimo, kur turėjo gerą pa-
žistamą. Pažįstamojo paties nerado namie. Tarnaitė jį aprėdė,
bernas, užsisodinęs jį ant arklio, nujodino 3 — 4 kilometrus į
kitą kaimą pas Mitkų. Nors pabėgti pasisekė, bet nuo šio karto
pairo jo stipri sveikata ir pradėjo silpnėti; jau niekad nebeatgavo
visiškos sveikatos, nors darbą ir toliau tęsė.

Nuo Redakcijos. Kitas „Knygnešio“ bendradarbis
A. Norvaišas iš Biržų apie tą nuotykį girdėjęs iš Pasvalio knyg-
nešio K. Gumbelevičiaus, kuris, be čia pasakyto, sakęs:

— Suimant uriadnikui Bieliaką Rimkūnų kaime, jis prašęs
to ūkininko, pas kurį buvo užėjęs, perduoti jo arklį į Pasvalį
Gumbelevičiaus globon. Či

Ukininkas buvęs doras žmogus, neišdavęs uriadnikui Bielia-
ko arklio su likusia literatūra, bet pristatęs jį Gumbelevičiui.
Gumbelevičius Bieliako literatūrą paslėpė, o arklį atidavė mitybai
savo dėdei Gudui, gyv. Pasvaly.
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Vėliau, pabėgus Bieliakui iš arešto, jis atėjęs pas Giumbele-
vičių, pasiėmė savo arklį ir tuojau išvažiavo į Prūsus.

Be to, A. Norvaišas dar rašo:

Kitą kartą Bieliakas, veždamas vežimą lietuviškų raštų, prie-
šais pamatė atvažiuojant du žandaru. Išsigando! Pamatęs ve-
žimą, norėjo bėgti į mišką, bet susigriebė: pamažu nulipo nuo
vežimo, pasitraukė šiek tiek nuo vieškelio į lauką ir atitinkamai
nusitaisė, neva gamtos reikalą atlikti.

 

Krata. Dail. Šimkūno pav.

Tuo tarpu žandarai pravažiavo jo nekliudę. Jei būtų žan-
darai apsistoję ir ėję prie vežimo, tai jis, kaip pats sakė būtų bė-
ges į mišką.

Nors šiandien nieku būdu nebesužinosi, kiek per Bielinio
rankas perėjo draudžiamų lietuviškų raštų, bet iš jo paties leisto
ir redaguoto laikraštėlio „Baltasis Erelis“ 1 Nr. iš 1912 m. gali-
ma šiek tiek matyti, po kiek spaudinių jis gabendavo per sieną.

Tame laikraštyje Bielinis pats pasisako iš savo darbavimo-
Si srities:

„+. Prie Mauderodės, dar senuose namuose, toksai korido-
rėlis lig krūtinės mieroje prikrauta palaidų lietuviškų kortų (su-
prask: knygų S. B.), aš užklausiau Juozapo Angrabaičio, kurs
tame laike buvo rėdytojas laikraščio Apžvalgos. Kas čia per
tokics kortos, tas atsakė, pirk visą eilę, krūvą. O kiek reikalau-
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ji? O kiek duosi? Aš, duodu rublį, kitas du rublių, patsai An-
grabaitis tris rublius ir taip po rublį privarėva 10 rublių. Angra-
baitis pamojo ant manęs su ranka imk, nes tretysis su baime
siulyjo taksą. Iš tų kortų sutaisiau 8 kalades po 60 sv. Zedna
kaladė su pristatymu į vidurį Lietuvos kaštavo po 8 rublius. Bet
tiktai tą vieną kartą ir pasitaikino taip pigiai tas kortas nupirkti,
šiaip vis reikėjo užmokėti pagal nustatytą prekę... Pastaroje
dešimtyje devyniolikto šimtmečio pradėjau smarkiai lošti dur-
niais su Maskolija. Po 7 ir 8 kalades, o po 2 ir 3 kalades įvary-
tas, tai tokių skaičiaus nebuvo... 1894 metuose įvariau Maskoli-
jai į glėbį 13 kaladžių po 60 svarų,.. 1902 metuose dar viena
partija durnių įvariau kortų nuo 10 kaladžių Maskolijos glėbin...“

Čia dar reikia pažymėti, jog Bielinis turėjęs paprotį už nak-
vynę ir suteiktus jam patarnavimus atsilyginti tik knygomis; vi-
sur, po kiekvienos nakvynės apdovanodavęs jaunimą knygomis;
mergaitėms duodavęs gražiais viršeliais maldaknygių, vaikinams
kokių nors knygelių pasiskaitymui. Labiausiai mėgdavęs do-
vanoti Valančiaus „Palangos Juzę“, ,„Pajudinkime, vyrai, žemę“
ir p. Jis sakydavęs:

— Jei duosiu pinigų — juos išleis gal visai be naudos, tuo
tarpu knyga atneš naudą: vistiek bus mesta šviesos kibirkštėlė,
žmonės bus pastūmėti prie skaitymo, galvojimo...

Jau tuo būdu per savo 30 metų darbavimosi Bielinis išplati-
no begalę knygų, ypač turint galvoj tai, kad šis stebėtinas žmo-
gus beveik niekad dviejų nakčių vienoj vietoj nėra nakvojęs.

Be to, Bielinis skaudžiai atjautė ne tik savo tautos reikalus,
bet ir lygiai rusų valdžios nuskriaustų katalikų latgaliečių. Jiems
taip pat buvo uždrausta spauda, padėtis gi jų buvo bene dar
sunkesnė, negu lietuvių, nes jie tais laikais dar mažiau turėjo
savo inteligentų, negu lietuviai, neturėjo savo „Prūsų“ ar Ameri-
kos, kur būtų galėję spausdinti knygas, laisvai kelti savo reika-
lus, turėti pagalbos ir t. t. Todel lietuviai, būdami daug geres-
niame, negu jie, padėjime, ypač turėdami gerai suorganizuotą
knygų kontrobandą, ne kartą latgaliečiams padėdavo, patiekdami
jiems jų draudžiamosios literatūros. Bielinis ypač dažnai važio-
davęs latgališkų knygų į Latgaliją, daugiausia žinomam Latgali-
jos visuomenininkui, kunigui Trasūnui (mirė 1926 m.).

Bielinis ne tik knygas platino, bet uoliai dirbo ir kitokį
darbą: vedė didelę kovą su dvarininkais Karpiais, Ropais ir
kitais dėl atimtos iš kaimų žemės ir su kunigais, kurie, turėdami
pinigų, gailėjosi, anot Bielinio, jų duoti bendriėms tautos rei-
kalams. :

Panevėžio, Šiaulių, Raseinių apskrityse, ypač apie Klovai-
nius, Razalimą ir Pakruojų Bielinio vardas kovose del tautos
teisės buvo reikšmingas. Kaimiečiai jį rėmė, dvarininkai ir kai
kurie kunigai neapkentė; dvarininkai net siūlė didelius pinigus
už Bielinio pagavimą. Jo rašytos brošiūrėlės sukėlė dvarininkų
tarpe neramumų.
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Bielinis buvo staigus ir status žmogus. Visokiais klausimais
sakydavo tiesą stačiai į akis. Uoliausiai platino ,„Aušrą“, ,,Var-
pa“ ir „Ukininką“, nors visuomet turėdavo „Tėvynės Sargą“,
„Šviesą“ ir „Apžvalgą“. 2

Bylos su kunigai, kaip dėl Paparčių (Zaslių klebonas Dauga
buvęs priešingas tai bylai ir pataikavęs valdžiai), su Pabiržės
klebonu dėl Daujėnų filijos ir kt. ir uolus pažangiosios spaudos
platinimas nustatė prieš jį daug kunigų; kunigų tarpe Bielinis
neturėjęs gero vardo, nors jis buvo tikįs žmogus.

Labiausiai Bielinis nekentė rusų; jis nuolat kartodavo:

— Nemirsiu, kol maskoliai nebus išvyti iš Lietuvos.
Tie žodžiai ir įvyko.
Bielinis buvo ne tik lietuviškų raštų platintojas, tautos ir

politikos darbuotojas, bet drauge ir rašytojas. Daugiausia rašė,
važiuodamas ant vežimo su literatūra, sustojęs kur nors ir p.
Visi jo raštai parašyti jam bekeliaujant. Jis rašė savo raštus ne
inteligentams, bet liaudžiai. Jis smerkė Basanavičių, Kudirką ir
kt., kad jų veikalai Lietuvos liaudžiai netinką, nes nenurodą.
Lietuvos ekonomijos ir artimiausių liaudies gyvenimo reikalų.
Bielinis apie juos sakydavo, kad „jų raštai yra tik dėl inteligenti-
jos pasigražiavimo“.

Bielinis bendradarbiaudavo dar „Aušroj“. Vėliau jis yra
parašęs ir išleidęs šias knygutes: 1) „Istoriški pritikimai iš ūki-
ninkų gyvenimo Lietuvoje, jų praeite ir ateite“ su žemėlapiu,
64 pusl. rusiškais pinigais 15 kapeikų. 2) „Knyga paaukota at-
minimul sukaktuvių devynioliktojo amžiaus“. 80 puslapių, 20
kap. 3) Tastamentas Lietuvos tautai del dvidešimto amžiaus“.
16 pusl., 8 kap. 4) „Administracija Lietuvos“, 72 pusl. 15 kap.

Be to, yra parašęs papildymą prie S. Daukanto istorijos ir,
jau spaudai atgavus. 1911—1912 m. redagavo ir leido politikos
mažažemių ir bežemių mėnesinį laikraštį „Baltasis Erelis“, kurio
tik du numeriai teišėjo: po vieną per metus.

1916 m. Vilniuj išleido savo parašytą 16 pusl. brošiūrėlę:
„Maldos taikai išprašyti (Į šv. Jackų)“, Minėtos knygutės „Pra-
kalbos žodis“, tarp kitko, šiaip rašo:

„„„ Tegul padeda Lietuvai tos maldos greičiau išsigydyti
iš visų žaizdų, padarytų jai to karo. Tegu sveika žengia mūsų
tauta tiesos keliais šviesesnėn ateitin. ,

Lietuvių tautos tarnas
Jurgis Juozas.

Šitai rodo, jog Bielinis, jau turėdamas 70 metų, energijos
neprarado ir laukė laisvės, apie ją svajojo ir dėl jos dirbo.

Po savo raštais pasirašinėdavo: Lietuvos Teokratas Juozapas,
Baltasis Erelis, J. B., Erelis, Jurgis, Juozapas, Baltasai ir kitaip,
arba nepasirašinėdavo visai.

Bielinis savo raštuose, savotiškai dėstydamas istorijos faktus,
yra davęs daug medžiagos mūsų ūkininkų su dvarininkais san-
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tykiams nušviesti. ,,Aušroj“ jis buvo rašęs apie dvarų Lietuvoj
pirkimą ir pardavinėjimą žemės reikalaujantiems lietuviams; buvo
nepatenkintas, kad į tą jo paskelbtą pranešimą neatkreipė dėme-
sio nei Basanavičius, nei Kudirka, nei kiti, ir dvarininkų žemes
supirkinėjo valstiečių bankas ir sodino burliokus. Be to, Bielinis
buvo sumanęs „rašyti juodoje lentoje“ inteligentus, kurie nedir-
bo krašto labui; vieną tokią „lentą“ jau buvo išleidęs

Kai buvo atgauta spauda ir prasidėjo revoliucijos judėjimas.
1905 m. vasarą Lietuvos Socialdemokratų Partijos Centro Ko-
miteto įgaliotas Bielinio sūnus Kipras kreipėsi į savo tėvą, kad
jis iš Prūsų pargabentų partijos literatūros ir atsišaukimų tran-
sportą. Jis sutiko ir pargabeno šią literatūrą į Kėdainius pas
Jokūbą Daumantą, bet jau 1906 m. atsisakė įą gabenti, pareikš-
damas:

— Ne tais keliais jūs Lietuvą vedate!
Bielinis dirbo ir po spaudos atgavimo. Vokiečių okupacijos

metu nueidavo, kur norėdavo. 1916 m. buvo pasiekęs Vilnių;
matyt, spausdino aukščiau minėtą knygutę ir kitų reikalų turėjo.
Su vokiečiais ginčydavosi, bylinėjosi ir rašydavo į jų laikraščius
protestus. : ; 3

Bielinio sveikata, tvirta ne tik dvasia, bet ir kūnu, kaskart
ėmė silpnėti. Nors nenorėjo pasiduoti ligai ir mirčiai, bet pasta-
roji tą tautos galiūną, kovojusį visą savo amžių su tautos pri-
spaudėjais, patiko kely. Kartą, nukeliavęs nuo namų keliasde-
šimt kilometrų, vos užrėpliojęs iš klonio pas savo pažįstamą
Mitkų, sukniubo prie pat vartų po kryžium. Nuneštas į grįčią,
neprataręs nė žodžio. po kelių min: čių mirė. Buvo tai 1918 m.
sausio m. 18 d.. Palaidotas Suosto kapinese.

Tėvo pėdomis: Kipras Bielinis.

Kipras Bielinis, Jurgio Bieliako Bielinio sūnus, jau anksti
susipažino su lietuviška spauda ir jos platintojais.

Kokių 8 metų amžiaus Kipruką tėvas išvežė į Garšvius pas
Laduką mokytis. Garšviuose prabuvo, rodos, porą vasarų. Čia
mažas Kiprukas pirmą kartą susidūrė su lietuviška knyga.

Kartą į Garšvius atvažiavo jo tėvas Jurgis. Tuo kartu,
matyti, buvo geroj nuotaikoj. Pasiėmęs Kipruką už rankos,
nusivedė jį į slaptą Garšvių knygų sandėlį, kuris buvo kiek to-
liau nuo minėto kaimo. Čia Kiprukas pamatė daugybę knygų
ir nuo to laiko jam buvo pažįstami vietos knygų platintojai ir
knygų slėpimo vietos.

Kol dar Kipruko nebuvo atvežęs į mokyklą, tėvas kokią
porą vasarų jį drauge vežiojosi su savim, kad tuo būdu nu-
kreiptų rusų akis nuo savęs ir jie neįtartų įo knygas gabenant.

Vėliau Kipras pateko į Mintaujos mokyklą. Čia su lietu-
viškomis knygomis tiek susidurdavo, kiek gaudavo iš savo
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šeimininkų, kuriems jas atveždavo Kipro tėvas. Patekęs į Rygą,
pradėjo pats platinti raštus. 2

K. Bielinis atvyko į Rygą po pirmų suėmimų Rygoj. Poli-
technik6s studentas Mišeika nuo suėmimo buvo pabėgęs į
Ameriką, Petrulis į Šveicariją, o darbininkas Jančiauskas taip
pat kažkur į užsienį. Minėti suėmimai įvyko dėl lietuvių vei-
mimo prieš valdžią.

Bielinis pirmiausia turėjo ryšių su vežėju Mickevičium ir
geležinkelio darbininku Saračinsku. Mickevičius ir jo giminaitis
buvo tampriuose ryšiuose su Kipro tėvu Jurgiu Bieliniu. Visi
trys dalydavosi tarp savęs lietuvių raštais.

Po 1899 m. didžiųjų streikų ir antrųjų suėmimų Rygoj,
Mickevičius ir Saračinskas pabėgo į užsienį. Mokinys Kipras
Bielinis su mokyklos draugais V. Demeikiu ir Einoriu apie 1901
m. įkūrė Rygos lietuvių mokinių kuopelę, į kurią įėjo, be minė-
tų trijų asmenų, dar Liatukas, Kasputis, Gubavičius ir Užbalys.
Po kokių metų ši kuopelė prasiplėtė. | ją įstojo: Merkys (jau |
miręs), Nagevičius, Bugaila, Česlovas Petraškevičius, Skar-/
dinskas, Kymantaitė (Čiurlionienė), Jablonskaitė, Zabelaitė ir kt./
Šią kuopelę įsteigti sumanė, rodos, Demeikis. (Prieš 20 metų.
jį Sibire garvežys nuslėgė).

Po kelerių metų Bielinio iniciatyva įsteigta antra Rygos lie-.
tuvių mokinių  kuopelė (jaunesniųjų). Joj buvo įstoję: Kazys
Sleževičius. Slelertas (mirė, studentu būdamas), Stasys Liutkus
ir kiti. Šios abi kuopelės buvo bendros, tik vėliau suskilo į
kairiųjų ir dešiniųjų. /

Apie 1897—8 m. Kipras Bielinis pradėjo platinti lietuvių
raštus moksleivių ir darbininkų tarpe. Iki 1902 m. gaudavo
įvairios literatūros iš Prūsų ir Amerikos. Po minėtų metų jau
pradėjo gabenti dideliame kieky daugiausia kairiųjų raštus- |
Knygos būdavo slepiamos jo kambary. Kai kurie rusų polici-
ninkai tą žinojo. Pavyzdžiui, vienas lietuvis policininkas, susi-
tikęs Kipro Bielinio šeimininkus, pasakė, jog pas juos yra vie-
nas gimnazijos mokinys, kuris turįs daug lietuviškų knygų. Ne-
žiūrint to, kad žinojo, kratos pas juos nadarė. Rygoj tuo metu
buvo daug lietuvių policinnkų, kurie, matyt, nenorėjo lietuvių
persekioti.

Bielinis dažnai turėdavo knygų po kelis pūdus. Jas slėp-
davo palovy. Po 1902 m. Bieliniui knygų pristatydavo Tartu
(Dorpato) studentai, grįždami iš Siaulių į Tartų: rašytojas Bi-
liūnas, Venclauskas, A. Janulaitis ir Jurgis Bielinis.

Be to, Kipras buvo ryšys tarp savo tėvo ir Rygos knyg-
rišių žydų. Mat, žmonės labiau mėgdavo pirkti jau įrištas kny-
gas. Kad iš Prūsų įrištas knygas gabenti buvo kebliau, nes to-
kios knygos būna sunkesnės ir tuo būdu pavojingiau per sieną
pernešti, todel jas reikėdavo šiapus sienos įrišti: Cia Kipras
padėdavo savo tėvui. Priimdavo iš tėvo neįrištas knygas ir po
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kokį 100 egz. arba daugiau duodavo knygrišiams įrišti. Įrištas
vėl grąžindavo tėvui, kuris jas gabendavo toliau.

Grąžinus lietuviams spaudą, K. Bielinis ėmė platinti slaptus
socialistų raštus*). „Knygnešio“ I tomas. St. Butkus,

Kipras Bielinis.
Gimė 1883 m. rugsėjo mėn. 13 d. Purviškių vienkiemy,

Suosto parapijos, Biržų apskr. Jo tėvas, Jurgis Bielinis,
buvo plačiai žinomas uždraustųjų lietuviškų raštų gabenimo iš
Prūsų ir jų platinimo organizatorius. Jo įkurta ir vedama slap-
toji liet. raštų kolportažo organizacija dar nuo „Aušros“ laikų
buvo apėmusi visą buv. Kauno gurberniją, Vilniaus gub. dalį,
Rygą, Mintaują, Liepojų ir Petrapilį. Rusų valdžia žinojo jį esant
tos, ilgai vis nepagaunamos, organizacijos vadą ir todėl J. Bie-
linis apie 30-tį metų turėjo slapstytis ir negyventi savo namuose.
Norėdamas įpratinti į savo darbą ir priaugantį jau sūnų Kiprą,
tėvas, negalėdamas namuosna lankytis, išvogė jį naktį iš namų
ir parvežė į Garšvų sodžių, Vadaktėlių parap., pas ūkininką Udrą,
kūr buvo tąsyk tos organizacijos „štabas“. Buvo tai 1890 m.
Čia tėvas davė jį mokyti savo organizacijos „buhalteriui“ Ladakui.
Nuo to laiko Kipras susigyvena, taip sakyti, su konspiracija ir
Kova su carato valdžia. Pasimokęs privačiai, K. Bielinis toliau
"Mukėsi Mintaujos realinėj mokykloj ir Rygos gimnazijoj, kur
aktingai dalyvauja slaptose mokinių kuopelėse. Valdžiai atkrei-
05 domę į tą slaptąjį mokinių veikimą, Kipras turėjo išeiti iš

„1/klasės, ketindamas važiuoti Šveicarijon. Bet tuo laiku (1902 m.)
prasidėjus Lietuvos socialdemokratų judėjimui, — Bielinis stojo
partijon ir ėmė dirbti, kaip publicistas, užsieny leidžiamam slap-
tam „Darbininkų Balse“. 1904 m. dirba Lietuvoje, kaip parti-
jos organizatorius. 1905 m. tais pačiais tikslais apvažinėja visą
Suvalkiją ir Pabaltijos miestus; tų pačių metų vasarą buvo su-
organizavęs partyvinių raštų gabenimą iš Prūsų per Zemaičius.

1905 m. pradžioj suruošė pirmąjį Lietuvoje viešąjį mitingą
su raudonorvs vėliavomis Kupišky, paskui Skapišky ir Kurkliuos,
kur buvo drauge su kitais rusų žandarų areštuotas ir primuštas
(balandžio mėn. 23 d.), bet kitų draugų ten pat atvaduotas (gar-
si savo laiku „Kurklių byla“). 1905 m. rudenį Suvalkijoj ir Že-
maičiuose suruošė apie 30 viešų mitingų. Reakcijai užėjus, 1906
m. pradžioje pasišalino į Vilnių, iš ten į Rygą. Žandarų buvo
sudaryta prieš jį apie 20 bylų, tik nežinojo, kaip jį sugauti, nes
visą tą laiką K. Bielinis veikė slapyvardėmis: Jono Jurgučio,
Sermėgiaus ir Kunigo. 1906-7 m. dirba Rygoje, kur sudaro lie-
tuvių socialdemokratų grupę iš 500 žmonių prie latvių social-

*) Apie minimus čia K. Bielinio darbus rašyta „Kl. Žiniose“ 1925 m.
"balandžio 15 d. Red.
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demokratų partijos. 1905 m. lapkričio m. 5 d. Rygos socialde-
mokratų komiteto posėdyje drauge su kitais 15 komiteto nariais
areštuotas išsėdėjo Rygos kalėjime veik metus ligi teismo, lai-
kinasis gi karo teismas nuteisė jį už'priklausymą soc.-demokratų
partijai 4-iems metams sunkiųjų darbų katorgos, kurią atbuvo
ten pat, Rygos kalėjime. 1912 m. ištrėmė jį į Vladivostoką; to-
liau negalėdamas važiuoti lėšų pritrūkus, pasiliko ten Janke-
vičiaus vardu ir gavo vieno miško pramonės įstaigos įgaliotinio

 

 

   
Kipras Bielinis.

vietą, netoli Chaborovsko. Tik 1917 m. atsisakė nu, tos sveti-
mos pavardės ir liepos mėnesį grįžo Rusijon. Sugrįžęs čia apva-
žiavo savo partijos organizuotės tikslais kai kuriuos miestus, bet
sustojo galutinai Maskvoje, kur dirbo prie Lietuvos turtų likvi-
dacijos (Maskvos srities komisarijate), kaipo sekretorius. 1913
m. grįžo Lietuvon ir gyveno Akmenės apskrity, dirbdamas dau-
giausia kooperacijai; partyviniai darbai beveik buvo negalimi del
Ssmarkiausio vokiečių  okupuotės režimo. Vokiečių - revoliucijai
kilus, 1919 m. dirba Šiaulių apskr., kaip. vietinės „savivaldybės
narys ir raštininkas, iš ten išrinktas į Steigiamąjį Seimą, kur da-

12 Biržų apskritis. 177

 



lyvauja socialdemokratų irakcijoje, dirbdamas biudžeto, tinansų-
ir savivaldybės komisijose; be to, dirba prie ,„Socialdemokrato““
redakcijos. Rašinėdamas į laikraščius K. Bielinis buvo patiekęs
ir atskirų knygelių, taip antai, dar 1905 m. ar 1906 m. išėjo
knygelė „Apie liaudies miliciją“ (vertimas) ir Amerikoje ,„Apie-
Sicilijos kaimiečių kovas*'. Mokėdamas gerai latvių kalbą ir žinoda-
mas jų santykius lietuvių spaudoje infiormavęsapie latvius ir jų laik-
raščius. Nors kalėjimoirištrėmimo išvargintas— kupinas tebėra ener-
gijos, kaip kad buvoir jo tėvas, miręs 1918 m. sausio mėn. 18 d.

Kipras Bielinis gerai atsimena savo dėdę Andrių Bielinį. Tai
buvęs vikras vyriukas, kresno ūg'o, riestu smakreliu smulkaus
veido, bet širdy inteligentas.

Jisai papiemenavęs išvyko Rygon, o ten pagyvenęs 5—6 me-
tus, užaugęs, išvyko į Amerikos Jungtines Valstybes.

Brolis Jurgis (knygnešių knygnešys) kviečia Andrių grįžti
Lietuvon ir dirbti kartu su juo tėvynės labui. Andrius paklausė,.
grįžo. Tilžėje nusipirko už sutaupytus pinigus lietuviškų knygų
ir pats savo rizika vyko per sieną. Štai ir patenka jisį rusų žan-
darų rankas.

Ilgai ėjo tardymai, Andrius sėdėjo kalėjime ir galų gale
teismo buvo pasmerktas 5 metams ištremti Valogdos gubernijon.

1896 m. gegužės mėn. buvo rusų ciesoriaus karūnacija.
Sąryšy su tuo buvo amnestijos ir Andriui Bieliniui leido vykti
Valogdos gub. laisvan ištrėmiman. Andrius tačiau, gavęs Ieng-
vatų, pasuko ne į Vologdą, bet Vokietijon. Iš Vokietijos, nusi-
pirkęs laivakortę, manė vykti Amerikon. Štai prasideda jo gy-
venime tragedija. Vokietijoj jis suserga; jam amputuoja (nu-
piauna) koją. Ligonį, nebeturėdami kur dėti, grąžina jo tėvynėn,
kaip Rusijos pilietį. Jis buvo tuojau ištremtas Valogdos guber-
nijon, kur 1 metus pagyvenęs mirė.

OnaBielinienė.

Onai Bielinienei, didžiojo knygnešio Jurgio Bielinio žmonai,
daug nelaimių teko iš rusų valdžios. Vis tai dėl to, kad jos
vyras kovojo dėl geresnės Lietuvos ateities ir valdžios buvo per-
sekiojamas. Kiekviena jos gyvenimo valanda buvo karčių ašarų
bei vargų valanda. Tiktai reikia pagalvoti: viena moteris lieka
su mažais vaikais, kuriai reikia saugotis tamsių, nedorų kaimynų
ir policijos. Ir taip per 30 metų!

Ypač vargas būdavo, kai jos vyras atgabendavo į Purviškius.
knygas (J. Bielinio ūkis) ir pats slėpdavosi daržinėj, šiauduose.
Reikėjo įis dienas naktis saugoti ir žiūrėti, kad nepajustų kaimy-
nai ir nepaskųstų pristavui. Juk už Bielinio įdavimą policijai
valdžios buvo paskirta 500 rublių dovanos.
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Jeigu kartais pristavas pajusdavo, kad Bielinis namie, tada
prasidėdavo kratos ir grasinimai.  Nebūdavo nė vieno daiktelio,
kurio nepajudindavo ir nė vienas šeimos narys negalėdavo ra-
miai dirbti savo darbo.

Bet ilgainiui visa šeima apsiprato su tokiu „gyvenimu ir O.
Bielinienė pasidarė atspari šeimos galva ir tikra savo vyro drau-

 
Ona Bielinienė.

gė ir padėjėja. Visokius persekiojimus sutikdavo drąsiai ir su-
gebėdavo nuo visko apsiginti.

Žandarai, kratas darydami, nesigėdydavo vargšės moteriškės
užančius kratyti, tikėdamiesi rasią kokių svarbių dokumentų ar
vyro laiškų.
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Taip, pavyzdžiui, vieną kartą vėlų vakarą mažoji Bielinių
šeima ramiai miegojo, tik motina teberengės rietimą austi. Tik
staiga vyriška ranka, auksiniais žiedais apmaustyta, ėmė daužyti
į langą, o nakties glūdumoj pasigirdo rusiški žodžiai:

— Atkrivai dver!
Bielinienė, supratusi kieno ranka ir žodžiai, atidarė duris,

įleisdama pristavą su žandarais. Padarę kratą ir nieko neradę,
labai įpyko, o įtūžęs pristavas puolė moterį mušti, tačiau žanda-
rai jį sulaikė. Tada jis įsakė žandarui iškratyti moteriškės užan-
čius. Tas stvėrė moteriškei už krūtinės ir sudraskęs drabužius
stūmė, kad ta net parkrito.

Taip vargo moteris su vaikais, bet laimingai iškentėjo rusų
žandarų laikus ir susilaukė Lietuvos nepriklausomybės.

„Knygnešio“ II tomas. Kipras Ausiejus.
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Suostas.

„ Suosto medinė bažnyčia buvo pastatyta 1720 metais, kun.
Šarkevičiaus rūpesčiu, parap. lėšomis. Dabartinė bažnyčia, seno
sios vietoj, pastatyta kun. Jono Staševičiaus rūpesčiu 1904
metais.

Suosto kapuose yra palaidotas knygnešių knygnešys Jurgis
Bielinis-Bieliakas ir taip pat Chadakauskas.

Dabar klebonu yra kun. J. Laniauskas.
Bažnyčios titulas: šv. kryžiaus paaukštinimo. Parapijonų

2500 žm.

 

 

 
Suosto R.-katalikų bažnyčia.
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Antrukart į Pabiržę.

1927 metais važinėdamas po Lietuvą rinkti istorijos medžia-
gos, buvau atsilankęs į Pabiržę. Tada dar nebuvau prityręs tame
darbe, nemokėjau sistemingai rinkti, ot taip sau apgraibom ką
nutverdamas rinkau ir tiek. Todėl nors ir buvo mano portiely
apie Pabiržę kai kas parašyta, bet toli gražu nepilnai apibudintas
tasai valsčius. Aš ir dabar neturėčiau drąsos sakyti, kad jau
visai išsemiamai aprašiau, bet vis tik pilniau ir šmulkiau man
sekėsi, negu prieš keletą metų.

Važiavau iš Biržų su brangiu man žmogum Petru Kundrotu,
1922 metų buvusiu mano pasiutiniu. Jis toks buvo man

geras ištikimas, kad dažnai būdamas jau civilioku, atsargoj vis
dar primindavau gerutį Petrą. Su juo susitikau Biržuos atsitik-
tinai. Pasisakė, kad važiuoja namo per Pabiržę. Kaip tik mums
pakeliui. Tai ir važiavom kartu ir išsišnekėjom, išsikalbėjom
abudu apie praeitį ir dabartį, daugiausia, žinoma, kas liečia mudu.

Gavęs jis žemės kaip buvęs kareivis, vedė ir gyvena su
žmonele ir pora vaikučių laimingai. Mūsų bėra riebi kumelaitė
noriai lygiu vieškeliu bėga, vežime naujas Biržuose pirktas bito-

„ nas (pienui pieninėn vežti skardinis ąsotis) terška; iš mano pil-
no portielio visokių knygų ir popierių smulkesni popieriai ver-
žiasi, lipa laukan, 0 mes su Petru vis kalbamės, apie vienas kitą
interesuojamės.

Ir nepamačiau, kaip jau buvau privežtas prie Pabiržės gra-
žios klebonijos. Pasibučiavom su buvusiu mano valdiniu. Jis
nuoširdžiausiai prieš mane nusilenkė, paprašė kai kada lankyti
ji Vobiliškių kaime, Saločių valsčiaus, ir persiskyrėm.

Klebonijoje, kurią aš ben kiek atminiau iš pirmojo atsilan-
„kymo, susitiko mane vietos klebono toks didelis šuo. Loja
pšemac į mane ir neleidžia vidun įeiti. Sakau, jeigu būtų kle-
bonas namie, tai ant to šuns lojimo ateitų gi pažiūrėti, kas čia
atėjo. Truputį palaukus duryse pasirodė klebonas kun. kanau-
ninkas Andrašūnas ir jaunas klierikas. Pasisveikinom. Sakau, kas
esu ir ko atvykau. Gan greit susilaukiau iš Krinčino atvykusio
iš atlaidų vikaro kun. Antano Riaubos. Tai mano kaimynas
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vyžuoniškis, su kuriuo 1927 metais Vyžuonose daug dirbom
vyžuoniškių naudai. Malonus buvo pasimatymas, tik, gaila, trum-
pas, nes jis išvažiavo anksti rytą į Panevėžį.

Vaišingas klebonas tuojau man pasiūlė pietus. Negalėjau
atsisakyti, nes buvau dar be pietų. Sako, aš eisiu truputį po
pietų primigti, o jūs su klieriku sotinkitės. Jie visi jau buvo
pavalgę. Toks smagus klierikutis mane vis priima, ragina dau-
giau valgyti, o aš ir taip jau, regis, gana gerai šveičiau pava-
žiavęs per laukus iš Biržų.

Po pietų, pasiėmę if5to aparatą, apėjom mažutę Pabiržę,
patotograiavom, dar man teko nueiti į šaltinį, apie kurį rašrsiu

„ toliau, nuitotograiavau, pasimaudžiau ir grįžau gerą kilometrą
atgal į miestelį. Vanduo toks šaltas, net degina. O mušas iš
po žemių vis kunkulais, kunkulais.

Jau ir klebonas pasilsėjęs, ir vakarienė. Dar svečių iš Bir-
žų automobiliu atpiškėjo, visai smagiai vakare laikas prabėgo.
Aš abejoju, ar yra kur gardesnio nors ir visame Biržų apskrity,
kaip šiam vakare ragautas.

Paguldė mane malonus klebonas vėl tam pačiam atskiram
nuo klebonijos vikariato nameliuke, kur miegojau prieš keletą
metų, kada buvau atsilankęs.

Pakiržės- Rastauskinės bažnyčia.

Bažnyčią statė 1515 m. Vilniaus Vyskupas Kunigaikštis Ra-
dvila iš Biržų. Pirmoji medinė bažnyčia buvusi pastatyta prie
upės Tatala, kalnely. Ten užsiliko iki šiam laikai žymės, kur
stovėjo pirmoji bažnyčia: akmens krūvos, grioviai apie bažnyčią
išvesti ir plytų gabalai.

100 metrų atstu nuo pirmosios bažnyčios 1647 m. buvo pa- .
statyta nauja medinė bažnyčia Karolio ir Marijonos Lopacinskai-
tės kunigaikščių Raustauskų lėšomis. Nuo to — Rastauskinė.
1707 m. kai šita bažnytėlė jau paseno, greta jos kun. Gasparas -
Šarkevičius padėjo pamatus naujai mūrinei bažnyčias. Jojo bro-
lis kun. Antanas 1772 m. šitą bažnyčią romantikos stiliuje už-
baigė statyti.

Kun. Rumševičius Antanas 1910 metais parapijonų lėšomis
pastatė naują mūrinę gotikos stiliaus bažnyčią. Kainavoji 64,000
rublius. Planą padarė Rygos inžinierius architekt. Vyganauskas. |
48 mtr. aukščio. 40 mtr. ilgio, 20 mtr. pločio.
„ Titulas Sv. Trejybės. Parapijonių 6449 žm. Visi lietuviai.
Zydų, lenkų, rusų nėra 3

Klebonas kun. Andrašūnas Ignas, Antanas Rimševičius, prieš
jį Lechadzijauskas, išbuvo 46 m. ir palaidotas Daumėnų kapuo-
se, prieš jį keletas Šarkevičių.

Senuose kapuose ant paminklų užrašai:
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1) „Tų paminklų Urszuley Roženienie Mir 4 d. Bal. 1876
m. siaso Rozalij isz Kirdoniu pastatia,„.

2) „Namey Kazimiera Kozilones 2 m. mir 15 d. R. m. 1180
isz Kirdoniu“.

3) Ton zenkla iszganima Pastatia Ignaciuszas Kriszta Pawezs
sodies Paswaliecziu 13 moij 1884“.

4. Czionaj Ylsa Kasimieras Morkuvienas, Myres 1866 m.
st, 254

5) Czeilsi Magdeliana Lazdiniene mire 1878 m. 14 dieno
oktobro gyvena ant szoswieta 66 metus. Szo žanklo Yžganima
pastate Waikeli milausei sawa motinei isz sodžos Jodenelu.

6) „Casimirus Morkuwenos Mort: 1874 an. Febr. 25 die“.
7) Ton ženklapastati Kazimiras Janilonis ir jo pritelka Do-

mincele Sodžos Kirdonu m. 7 mojos 1881 m.“
8) „Juozaps Drulis Mirva Morcus 6 deno 1882 Miatos“.

 

Pabiržės-Rastauskinės bažnyčia.

Šiuose kapuose yra 5 gražūs kryžiai graio Komarausko, arti
20 paprastų medinių kryžių ir geležinė koplytėlė Kristus neša
kryžių. .

Naujuose kapuose 46 metų senumo nėra senų kryžių. Nau-
ji daugiausia akmeniniai, geležiniai ir keletas paprastai suner-
tų be jokių pagražinimų. Yra Liet. kar. savanorio Petro Kubi-
liaus Pabiržės dv. kapas. Žuvo kovoje su bermontininkais 1919
m. lapkričio 22 d.

1931 metais kapai aptverti betonine tvora.
Ant naujųjų kapų yra palaidoti per karą žuvę 3 rusai ir

64 vokiečiai.

„Mieli parapijiečiai!

Gerokai laiko praėjo, kaip Gerbiamieji apleidote savo gim-
tinę Pabiržę-Rastauskinę. Kaip mes su malonumu minime Tams-
tas, taip gal ir Gerbiamiesiems, gyvenant svetur, bus malonu
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gauti pluoštelį žinių apie gimtojo kampelio praeitį bei jo dabar-
tinius reikalus.

Pabiržė-Rastauskinė tai gimtosios Jūsų parapijos vardas.
Pirmąją bažnyčią įsteigė 1515 m. Vilniaus vyskupas Mykalojus
kunigaikštis Radvilas; jo gimtinė buvo čia pat Biržuose; todėl
nauja parapija buvo pavadinta Pabirže. Bažnyčia testovėjo tik
130 m. Antrąją pastatė 1645 m. Karolis ir Marijona Lapacinskai-
tė Rastauskai, padovanoję parapijai dar savo polivarką; nuo tų
kilnių geradarių išvedamas antrasis Pabiržės vardas Rastauskinė.
Praėjus medinei bažnyčiai irti, trečiąją iš eilės mūrinę per 65
metus savo lėšomis statė du broliai kunigai Gasparas ir Antanas
Šarkevičiai ir vos pabaigė 1772 m.; bet nelaimė: ant silpnų pa-
matų ji buvo pastatyta; todel 1900 metais reikėjo statyti nauja
bažnyčia. Tuo tarpu, kada anas bažnyčias statė dvarininkai,
vyskupai, kunigai, naują per 8 metus dideliais vargais pasistatė
patys parapijiečiai sudėtomis aukomis, vadovaujant klebonui An-
tanui Rumševičiui, bet ir pasisekė pastatyti tokia graži, kad ji
ir dideliame mieste galėtų stovėti.

Lig šiol, Dievui padedant, įrengėme altorius, gražius ąžuoli-
nius suolus, apmūrijome šventorių; daug dar ko stinga; bet di-
džiausias trūkumas tas, kad neturime naujų vargonų. Nors pa-
maldos jau laikomos keliolika metu, bet bažnyčia dar nekon-
sekruota. Nesmagu kviesti J. E. Vyskupas, kol neįregtas taip
didelis pamaldų pagražinimas — nauji vargonai. Patys vieri
vienok greitu laiku del gyvenimo sunkenybių nebesitikime įreng-
sią vien savomis lėšomis.

Todel drįstame kreiptis į Jus, mieli parapijiečiai pabiržiečiai-
kad teiktumėtės mums padėti taip šventame darbe, kad ir nedi-
delėmis aukomis. Gerai žinome Amerikos lietuvių dosnumą
visos Lietuvos reikalams. Tai duoda mums vilties, kad neatsi-
sakysite sušelpti savo parapijos bažnyčios, kurioje buvote krikš-
tyti, ėjote šv. Sakramentų, klausėte šv. Mišių, giedojote šv. gies-
mes, pritariant seniems vargonams. Jie dabar jau visai suiro.
Bendromis aukomis pastatyti nauji vargonai jungs mus su Ger-
biamaisiais bažnyčios pamaldų metu karštos mūsų maldos per-
skris vandenynus, pasieks Jus tolimame krašte, kaip siekia jos
Aukščiausiąjį, kur atiduos kiekvienam sulig jo darbais.

Malonėkite ši reikalą išdėstyti susirinkimuose savo draugams
ir pasidarbuoti savo gimtos parapijos labui. Surinkus užtekti-
nai aukų, bus padėtas ant vargonų parašas: „Pabiržiečių
iš Amerikos auka“.

Pabiržes Rastauskines parapijos Komitetas:
Pabiržės Rastauskinės klebonas

Aukas siųsti prašome šiuo adresu: Lithuania (Lietuva),
Biržų paštas, Pabiržės-Rastauskinės klebonui kun. Andrašūnui“.
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Smilgių filija, isteigta 1916 metais, per karą
Dabar klebonu yra kun. Henrikas Prialgauskas.

Smardonės kurortas.

Likėnų dvare (1 kilom nuo Pabiržės) yra didelis šaltinis,
iš kurio ištekanti upelė vardu Smardone suka vandens ratą.
Upelės vardas paeina nuo žodžio „smirda“ — smardonė. Mat,
šaltinio vanduo dvokia, tai vietiniai gyventojai jausdami tą dvo-
kimą — smirdėjimą, davė tokį vardą upeliui. Smardonė prasi-
deda Likėnų dv. centre ir už 1!/> kilom. įteka Čėniškių kaimo
Laukuose į upelę Tatulą.

Pusę kilom. nuoLikėnų šaltinio prie Smardonės yra antras
šaltinis truputį mažesnis už pirmąjį, kurs papildo Smardonę.
Pirmas Likėnų šaltinis aplinkumoj turi 60 žingsnių.

1890 m. Smardonės vandeniu ima domėtis Biržų daktaras
adakauskas. Jo buvo pasiųstas iš čia vanduo Rygos Politech-

nikos laboratorijon padaryti analizui. Rasta, kad vanduo tin-
kamas įvairių ligonių sveikatai taisyti ir nors Biržai toli nuo
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gelžkelio, iš įvairių kraštų ėmė čia lankytis ligoniai kurortinin-
kai. Pav., taip jau patogi susisiekimo atžvilgiu vieta kaip Lat-
vijos Kemerai buvo aplenkta ir daugelis vasarotojų tiesiog va-
žiavo į Biržus— Smardonėn. Buvo nustatytas sezonas: nuo ge-
gužės mėn. 15 d. iki rugpiūčio mėn. 20 d. Gaila — kilo gais-

ras, kurorto vonių rūmas sudegė ir greit neatsistatė. Tuo būdu
ir vasarotojai nebeatvyko.

Dr. Kadakauskas turėjo 168 ligonis, Jų tarpe buvo: reu-

matikų 75, anemikų ir skroiulitikų 50, įvairių neuralgijų 20,

moteriškomis ligomis sergančių 15, paralitikų 8, sifilitikų ir

įvairiomis odos ligomis sergančių 10, chirurginiai 5. Tai vis

buvo 1890 metais. Dr. Kadakauskas apie ligonis ir kurortą

padarė šitokią pastabą: kai kurie ligonys visai pagijo, kiti gi iš-
važiavo žymiai sveikesni.

Panašius vandenis dar galima rasti Pasvaly, Moliūnuose,
Baldoke, Borbale. Du paskutinieji yra Latvijoj.

Palyginamoji lentelė

Viename vandens litre rasta, gramų:
     
 

  

 

    

Smardonės |Pasvalio Budokų Kemerų
šaltiniai šaltinis |(Bausko a). šaltiniai

Analizis pr., Sulig| Analizis pr. ašiai i A nauji ė

Tomgo 1890 Pra |0-|Tomšo 18961 Pario" [Tomso 188 m.
prie oro t? prie oro1? Nr. 1 Nr. 4

J | + 108 + 210

Temperatūra + 02 + 6,025 +2-65 79

a S 00175 0018) — |  0,0058|0,011800118

Natrio sieros rūkštiės| 60078 0,008| | 0,008| 0,0064| 0.04 0033
Mas Lala kd AIM

Kalio siyjos rakšties || 00 00 00i| 00008) 0023) 0,026
ManoŠa rūkšties Mia i 018 0,145 ŠA

Nea aias 0,399| 0,399 0,66| 0,36) 0,21| 0,24

MinoŠa 0,148| 0,148 2 28, 0,21 017

Eas 0,024! 0024|  0,0019|  000.1| pėdsakai
Si(Ę“ vandenilio (HS) 0'004| 0,004!  0,0064 0,02! 0,025
syraies angliarūkšties i A 0,119 0,14, 0,02, 0,109

Sal cio oxido V nisD kp key PSS
Kietų dalių so 7 4 28 a 2,59 2

„Organinių dalių 2 i   
 



 
Smardonės upelis. Čia matome vandens debito matavimą elektrinio ma-

lūnėlio pagalba.
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1923 antrame Lietuvos gydytojų suvažiavime biržietis dr-as

Mikelėnas referavo apie Smardonės kurortą, ir suvažiavimas iš-

nešė šitokią rezoliuciją:
„Suvažiavimas, išklausęs D-ro Jokūbo Mikelėno pranešimą

apie Smardonės mineralinius vandenis ir rasdamas, kad šie van-

dens taip chemikų, taip ir gydytojų tyrimais turi gydymo jėgos,

paveda savo Vykdomajam Komitetui rūpintis, kad, einant vei-

kiančiais Lietuvos įstatymais (Gydytojų Statutu ir Žemės Refor-
mos įstatymu), atitinkamos Lietuvos Respublikos įstaigos imtųsi

apsaugoti tuos vandenis nuo užteršimo bei gadinimo ir darytų

žygių, kad atgaivinus kurortą, nusavinant Likėnų dvarą su šal-
tiniais ir sunaudojant jį kurorto reikalams.“

Dar anksčiau, net 1920 metais, buvo susidaręs Smardonės

kurorto komitetas. Įėjo šie asmenys: Pabiržės klebonas kanaun.

Andrašūnas, Astravo Variakojis, buv. Biržų apskrities viršinin-

kas J. Broga, gen. Nagevičius, dr. Grinius, dr. J Šliūpas, kuris

tais laikais Biržuose buvo Prekybos ir Pramonės banko direk-

toriu. Šis komitetas gyvavo vos vienerius metus ir... mirė. Veikimas

to komiteto nutrūko, regis dėl lėšų stokos. Bet vieną ką gero jis

padarė, tai iš Žemės Ūkio Ministerijos išrūpino prie šaltinio

būsiančiam kurortui Likėnų dvaro centrą su 35 ha. Dabar tą

centrą ir šaltinius globoja Vid Reik. M-jos Sveikatos Departa-

mentas.

Netoli Apžarnių vienk. iškasama žmonių kaulų.

Gulbinų km. lauke yra 10 sieksnių ilgio, 3 sieksnių pločio

ir 2 sieksnių aukščio piliakalnis. :

Kirdonių k. Kazlų lauke yra senkapis, vadinamas žydkapiais.

Pabiržės miestelis yra ant. vieškelio: Biržai — Pasvalys, 8

kilm. nuo Biržų. Aplinkui lygumos, laukai ir pievos. Miestely

yra 22 namai. Iš jų 4 mūriniai, kiti mediniai. Gatvės: Biržų-

Pasvalio 300 metrų negrįsta, Alksnytės 200 metrų negrįsta,

Kapų 100 mtr. visą 1928 metais išgrįsta ir Bažnyčios aikštė

dalinai grįsta. Alksnytės g-vėj ir Bažnyčios aikštėj padaryti

cementiniai trotuarai. Krautuvės 4. Visos lietuvių. Pažymėtina,

kad visame miestely ir valsčiuje nėra nė vieno žydo.

Prie miestelio statomas mūrinis namas senelių prieglaudai.

Valsčius.

Prieš karą Pabiržėj nebuvo valsčiaus. Miestelis priklausė

prie buvusio rusų Gulbinų vasčiaus, kuris buvo Gulbinų kaime,

4 kilom. nuo Pabiržės.
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Vokiečiams kraustantis iš Lietuvos, 1919 m. gegužės mėn.
buvo susidariusi Pabiržės lietuvių milicija. Viršininku buvo at-
sargos rusų karininkas Prakaitas. Iš pradžių buvo 4miliciantai.
Jie ir palaikė vietoje visą tvarką. Tų pačių metų liepos mėn.
susitvėrė valsčiaus komitetas ir vuvo išrinktas pirmas viršaitis
Daumėnų Juozas Sokelis, — išbuvo viršaičiu pusmetį. 2)
Naciūnų Kazys Daumėnas. Jis buvo dukart renkamas, išbu-
vo 2 metus. 3) Pelaniškių Antanas Čepokas, — 1 metus. 4)
Naciūnų Juozas Šileika, —2 metus. 5) Spalviškių Kiemas Čirbu-
lėnas, — 3 metus. 6) Kirdonėlių Rapolas Kruopis, — 8 mėne-
sius. 7) Pasvaliečių Povilas Kruopis, — 2 metus. 8) Juodaišių
Petras Dilys nuo 1927 metų spalių mėn. iki dabar.

Sekretoriai: pirmutinis buvo Pabiržės Kazys Maciejauskas,
2) Pabiržės dv. Antanas Vyšniauskasir dabar Biržietis Vincas
Morkūnas.

Putrių, prieš karą buvo 130 ha, 1926 m. išparceliuotas, bu-
vo savininkas Budbergis. Dabar centrą valdo Marija Peloni ir
Cecilija Distelhorst.

2) Pečeraukštės I buvo 140 ha, 1925 m. išparceliuotas. Bu-
vo savininkė Olga Tarnauskienė. Ji ir dabar centrą valdo.
Naujakurių kaimas pavadintas Smilgių km.

3) Padaičių buvo 300 ha, 1924 m. išparceliuotas. Centrą
valdo Amerikos lietuvė Pinienė.

4) Daudžgirių buvo 340 ha, 1924 m. išparceliuotas. Centrą
valdo Fridrikas Ropas (buvęs baronas). Naujakuriai sudaro
Pagirių kaimą.

5) Likėnų buvo 250, 1924 m. išparceliuotas. Savininkas
buvo Karolis Halšteinas. Centras yra Sveikatos Departamento
žinioje. Naujakuriai sudarė Dainiūnų kaimą. s

6) Gulbinų buvo 400 ha, išparceliuotas 1923 m. Dvarą val-
dė Ropas. Centro neliko. Naujakuriai sudarė Paringaužės kaimą.

Kaimai išėję į vienkiemius: Toliūnų 1929 m., Smilgių 1926
m. — yra krautuvė, Medinių 1925 m., Užubalių I-sis 1922 m.
yra 2 krautuvės, Pelamiškių. 1926 m, Pasvaliečių 1923 m. yra
krautuvė, Jodenėlių 1920 m., Jodeišių 1908 m. yra krautuvė,
Kirdonių 1926 m. yra krautuvė, Daudžgirių 1909 m. yra krautu-
vė, Mikolynės 1912 m., Gulbinų 1923 m. yra krautuvė, Daumė-
nų 1923 m., Spalviškių 1926 m.

Viso kaimuose Pabiržės valsčiaus yra 10 krautuvių.

Kaimai dar neišėję į vienkiemius: Užubaliai. (kaimas ir de-
šimtininkai), Morkūnai, Griciūnai, Ratnikai, Triškai, Medinėliai,
Nociūnai, Kojeliškiai, Jagaudžiai, Bajoriškiai, Sniukščiai (skirstosi),
Čėniškis, Strėliškis, Užugulbinė (skirstosi) ir Bikšiai.
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Mokyklos: I) Pabiržės I|-jų komplektų įsteigta 1923
m. Vedėjas mokyt. Edvardas Timukas, pavad. mokyt. Olga
Timukienė, ved. žmona. 2) Gulbinų Il-jų kompl. Veikė ilgus
metus prieš karą. Dabar vedėjas Juozas Audickas, pavad.
Dirginčienė M. 3) Pakarklių, įsteigta 1908 m. Ved. Bronė An-
drašiūnaitė. 4) Pasvaliečių, įsteigta 1943 m. Ved. Jakubonienė.
5) Kirdonių, įsteigta 1923 m. Ved. Kazys Višinskas. 6) Daudž-
girių, įsteigta 1924 m. Ved. Stasė Jonuškaitė. 7) Bitniškių,
įsteigta 1927 m. Ved. Bronė Petronytė. 8) Smilgių, įsteigta
1929 m. Ved. Ona Paugytė.

Malūnai: 1) Briedžio Jono Toliūnų k. vėjo malūnas. 2)
Tuomo Stasio Mykolinės k. vėjo malūnas. 3) Bernicko Jono

„Ratnikų vėjo malūnas. 4) Galvelės Petro Pagervės vienk. garo
malūnas neveikia. 5) Jokonio Jurgio Užubalių k. vėjo malūnas
be girnų. 6) Kloviškio Kazio Daumėnų k. vėjo malūnas. 7)
Meškinienės Pranės Bajoriškių k. vėjo malūnas. 8) Paulausko
Jono Daniūnų k. vandens malūnas. 9) Rožėno Fliorijono Dau-
mėnų k. vėjo malūnas. 10) Zagorskio Andriaus Smardonės vk.
vandens malūnas. 11) Zagorskio Andriaus Smardonės vk. Naitos
malūnas. 12) Aiduko Jono Pabiržės miest. Naitos malūnas,

Ežerai: Naciūnų km. 8 ha, Kojališkių km. 10 ha ir Gul-
binų km. 2 ha. Traktorių 2, automobilių 2, motociklų 2.

Pabiržės pašto įstaiga.

1926 m. liepos mėn. buvo įsteigta Pabiržėj pašto agentūra
šitokiu būdu: kilo sumanymas agentūrą atidaryti pas vietos kle-
boną kun. Andrašūną. Valsčiaus valdyba tą klausimą ilgai vil-

kino. Tada klebonas surinko savo parapijiečių tarpe keletą šim-
tų parašų, kad agentūros nori Pabiržėje; davė bažnytiniam name
veltui butą, prikalbino vietos vargoninką Petrą Martinonį būti
agentūros vedėju ir tuo būdu buvo agentūra įsteigta. Klebonas
savo arkliais veltui vežiojo paštą !/> metų.

1919 m. kovo mėn. 15 d. buvo atidaryta čia pašto įstaiga.
Viršininku ir dabar tebėra tas pats Petras Martinonis.

Buvau užėjęs pas tą malonų vyruką p. Martinonį. Jis ir
dabar tebevargoninkauja; gyvena parapijos namuos. Petras, ma-

tai. O vakar buvo Petrinės, tai dar užsilikę ant jo durų vaini-
kai. Būta linksmybių, pasivaišinimų. Pabiržiečiai turtingi ir sma-
gūs žmonės. Jie moka ir gali pagerbti vertus ir nusipelniusius
žmones. Na, o ir pats šeimininkas — viršininkas neatsiliko
nuo vaišingumo. Tuoj pasiūlė biržietiško alučio. O kodėl neiš-

gerti. Porą stiklinių išmoviau ir buvo, kaip sako, ant širdies

geriau. Būtumėm gal ir trečią traukę, bet atėjo žmogelis šaukti

„viršininko paštan. Buvo dar be kelių minučių penkios. Paštas

turi būti atidarytas nuo 5—7 v. po piet. Na, kad žmogelis ne-
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nori ilgai laukt, jam ūkio darbas namie spiria, skubame paštan
ir va čia rašome pašto įstaigos istorijėlę. Aš rašau, kas man
reikia, viršininkas man rašo radio ir telefono abonentų sąrašą, O
jo padėjėjas Jonas Timukas pareinamų šian paštan laikraščių ir
žurnalų sąrašą.

Palydėjo mus paštan pabiržietis simpatingas klierikiukas
Jonas Petrėnas. Jam nėra ko daryti, tai vaikštinėjo sau rankas
už nugaros užsidėjęs, trepsi ir, tur būt, laukia kada mes baigsi-
me tas istorijas rašyti.

Pašto įstaiga telpa dviejuos kambariuos vienam name su
valsčiaus valdyba ir pradžios mokykla. Namai valsčiaus valdybos.

Radio abonentai: Jono Variakojo Pasvaliečiuos 1 Iem-
pinis, Zigmo Seniūno Padaičiuos 1 lempinis.

4 Detektoriniai: :
Kazio Gabriūno Pleiriuose, Onos Paugytės Smilgiuose, Bro-

nės Andrašūnaitės Pakarkliuos, Aliredo Veizbergo Toliūnuos,
Kazio Slavinsko Bajoriškiuos, Klemo Čėrbulėno Spalviškiuos,
Jono Balbieriaus Kirdonyse, Juozo Audicko Gulbinuose, Jono
Drejerio Grikiūnuos, Jono Bernicko Ratnikuos, Petronėlės Kazi-
liūnienės Padaičiuos, Julės Balčiūnienės Smilgiuos, Alberto Po-
cešūno Dirvokuos, Povilo Zagorskio Smardonėj, Mykolo Bla-
zarėno Juodeišiuos, Eduardo Timuko Pabiržė, Boliaus Valiūno
Juodeišiuos, Augusto Mitro Jackonių, Povilo Mučo Toliūnuos,
Vinco Svilpos Kiršonyse, Jokūbo Balčiūno Užubaliuos, Vinco
Morkūno Pabiržėj.

Telefono abonentų 4. Iš jų 2 miestely, 1 Daudžgirių dv. ir
1 Pabiržės dvare.

Pabiržės paštan pareiną laikraščiai ir
| Žurnalai.

„Lietuvos Aidas“ 4, „Rytas“ 1, „Mūsų Rytojus“ 335, „Mūsų
Laikraštis“ 183, „Ūkininkas“ 58, „Bendras Darbas“ 229, „Biržų
Zinios“ 70, „Saleziečių Zinios“ 60, „Žvaigždė“ 48, „Varpelis“
33, „Ukininko Patarėjas“ 30, „Lietuvos Ūkininkas“ 20, „Pavasa-
ris“ 22, „Žvaigždutė“ 19, „Diena“ 18, „Panevėžio Balsas“ 4,
„Vienybė“ 12, „Mūsų Vilniaus“ 12, „Trimitas“ 10, „Karys“ 8,
„Žiburėlis“ 7, „Vairas“ 7, „Saulutė“ 7, „Skautų Aidas“ 7, „N.
Zodis“ 6, „Jaunimas“ 4, „Vaidilutė“ 3, „Jaunoji Karta“ 8, „So-
dyba“ 3, „Žemės Ūkis“ 3, „Vapsva“ 2, „Dzien Kowienski“ 2,
„Chata Rodzina“ 3 „Amerikos Naujienos“ 2, „Darbininkas“ 3,
„Šaltinis“ 3, „Kultūra“ 2, „Ūkininko Skaitymai“ 3, „Ateitis“ 2,
„Moterų Dirva“ 1, „Vokiečių Žinios Lietuvoje“ 1, „Berliner Ta-
geblatt“ 1, „Talka“ 1, „Sodžiaus Menas“2, „Paštininkų Žodis“ 1,
„Socialdėmokrstas“ 1, „Vyturys“ 7, „Medžiotojas“ 6 „Motina ir
aikas“ 1.
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+ Prof. prelatas Teodoras Brazys.

Teodoras Brazys gimė 1870 metais lapkričio mėn. 20 d.
Pabiržėj. Mokslus ėjo Kuršo Bauskėj vokiečių-latvių mokykloj.

Tą mūsų žymų kompozitorių muziką traukė žavėjo jau iš
pat jaunų dienų. Kauno anų laikų Katedros vargoninkas Kal-

vaitis suteikia Braziui pirmutines muzikos žinias. Netrukus po

to mes matome jauną Teodorą savo gimtam miestely Pabiržėj

 
+ Prof. prel. Teodoras Brazys.

vargoninku. Turėdamas 26 metus T. B. meta vargoninkavimo

amata ir įstoja Vilniaus kunigų seminarijon. 1900 metais buvo

įšvęstas į kunigus. Kiek pasilsėjęs po varginančių seminarijos

mokslo metų, Brazys 1905 metais nuvyksta Vokietijon į Regens-

bergo aukštąją bažnytinės muzikos mokyklą ir ją baigęs grįžo

Lietuvon dirbti muzikos srity. Kun. Brazys gan greit buvo pa-

kviestas Vilniaus dvas. seminarijon dėstyti klierikams muziką ir
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taip pat diriguoti Vilniaus Katedros chorą. Šitas pareigas kun.
Brazys ėjo kol Vilnių užėmė lenkai, kol žymesnieji lietuviai
lenkų buvo priversti iš Vilniaus pasitraukti.

Iš Vilniaus ištremtas T. B. apsigyveno vistik netoli Vilniaus,
lenkų pasieny, Merkinėj ir ten visoje apylinkėje rinko charakte-
ringesnes ir gražesnes liaudies dzūkiškas dainas. Nemažai dainų
suharmonizavo. Pagyvenęs dzūkuose, atvyko Kaunan ir čia ka-
talikų dvas. seminarijoj dėsto bažnytinį giedojimą. 1924 metais
Kauno Universitete Teologijos-Filosofijos fakultetas pakviečia T.
Brazį docentu, muzikos teorijai ir. istorijai dėstyti.

Prof. T. Brazys yra sukomponavęs keletą mišių; „Tiesos
Kely“ buvo išspausdintos kun. Tilvyčio giesmėms kompozicijos;
harmonizavo arti 200 liaudies dainų. Moksliniai T. B. kūriniai:
1) Giedojimų mokykla, 2) Muzikos teorija, 3) Choralo muzika,
4) Harmonija, 5) Lietuvių tautinių dainų melodijos, 6) Die
Singweisen der lithauischen dainos, 7) Apie lietuvių liaudies me-
lodijas, 8) Mažvydo giesmių kilmė ir jų santykis su lietuvių
muzika, 9) Lietuvių liaudies daina vestuvėse, 10) Dėliai instru-
mentalinės muzikos liturgijoje ir kit.

1930 m. rugsėjo mėn. 10 Mūnchene, kur buvo deleguotas
katalikų kongresan, prel. Brazys mirė. Palaidotas Kaišedoryse

Pašnekesys su sibirioku Jonu Juezėnu.

Laukiu autobuso žalian kalnan. Važiuosiu, sakau, namo
prie buvusių „geležinių vartų“. Ale taip norisi išgerti alaus ko-
kią bonką. Žiūriu — restoranas. Užeinu prie mažų staliukų
— cerata dengtų sėdi vyrai: du kaimiečiai, trys statybos darbi-
ninkai ir kampe prie pečiaus susitraukęs barzdotas senelis.

Gramatonas užgrojo ir užgrojo mano polką, įgrotą 1929 m.
Naujorke su artistu Vanagaičiu. Man tai ką jau man ta polka
priprasta. Nei aš džiaugiuosi, nei aš liūdžiu, ot taip sau smagu
ir gana klausytis muzikėlės, dialogo ir dainelės, sukombinuotos
Naujorko dangurėže 34 aukšte, kur darė gramafono plokšteles.
Bet žmonės, kurie restorane sėdėjo, ypač žilabarzdis senelis
smarkiai reagavo. Jis užgirdęs žodžius, kiek turi „jaunas senis“
metų — devynias dešimtis aptempti —riktelėjo: gražu, oi gražu,
ale aš turiu irgi 93 metus. Ir juokias senis ir juokias.

Aš, sako, Sibirijoj buvau 45 metus. :

Tas tai jau mane sudomino. Mostelėjau ranka, — eikš čia
tėvuk, pasikalbėsim, — atėjo, atsisėdo. Kresnas, raudonas, akys
žaibus skelia, plaukai juodi nepražilę, barzda, ūsai žili, bet dar
iuosvos spalvos nepametę; drabužiai gerokai apiplyšę, ant krūti-
nės juodo aksomito didelis lopas, ant kojų naginės.

— Už ką, tėvai, tave rusai Sibirijon išvežė?
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— Agi už tat, kad 1863 m. sukilėliams prieš rusus valgį nešiau.
— Kiek tada turėjai metų?
Tolimesniam  pasišnekėjime paaiškėjo, kad jisai yra iš

Daudžgirių kaimo, Pabiržės-Rastauskinės valsčiaus, Biržų apskri-
ties. Anais laikais buvo ne Pabiržės, bet Gulbinų valsčius (Gul-
binų kaime).

Įtarimui paaiškėjus, jis buvo iššauktas į Biržus ir ten
areštuotas. Nugabeno Panevėžin, mūro kalėjiman. Per karą tas

r
i

 
Tremtinis Juozėnas.

kalėjimas sugriautas. Panevėžy išbuvo 9 mėnesius. Sekminių
pirmą dieną išvešė iš Panevėžio Vilniun. Ejo pėsti 2 žmonės:
Jozėnas ir Stepas Sadauskas iš Deikiškių kaimo, Vabalninkų
valsčiaus. Sadauskas buvo areštuotas irgi už prisidėjimą prie
sukilėlių. Vilniaus kalėjime rado Matą Rimkevičių iš Krekena-
vos. Vilniuj išbuvęs 2 savaites, pėsčius atvarė Kaunan. Ten
palaikė 1 parą, uždėjo geležinius pančius ant kojų, nuskuto
pusę galvos plaukų ir vėl pėsčius nuvarė Vilniun. Vilniuj per-
nakvoję rytmetį buvo išvaryti į Smolenską.
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Čia jau buvo partija iš 300 žmonių. Varė pėsčius, du žan-
darai plikais kardais iš pryšakio, du iš užpakalio; be to, lydėjo
kareivių kamajus iš 12 žmonių. Šeši iš vieno šono, šeši iš kito
šono ir visi nuogais durtuvais. Kas į šoną pažiūrės, tas tuojau
su buože į kuprą gauna.

Praėję 25—30 varstų naktį sustodavo „Kazamake“ etapo
punkte pernakvoti. Taip pasiekė Smolenską, paskum Maskvą,
upę Volgą, Kazaniaus miestą, Elenburgą, Ekaterinoburgą ir pa-
galiau Tomską: iš Tomsko nusiuntė į Atčiuską „tiuremnoje ot-
dielenije, ssylnych ekspeicija““ — kalėjimų skyrius, išsiųstųjų
skyrius. Ten nuėmė visiems geležinius pančius. Dar tada ne-
buvo traukinių, pėsčius varė. Išvarė 1 dieną Sekminių, o atvyko
Sibiran prieš pat Kalėdas.

Policija prirašė Oisko kaime, Sušensko valsčiaus, Minsino
apskrities nuo Krasnojerskio 60 varstų. Prirašė minėtan kai-
man ir eik kur nori, kalėjiman nepadėjo. Gaudavo 10 kapeikų
„grivennik“ į dieną, ir gyvenk kaip nori.

Sušenske mano Jozėnas susipažinęs su keliais rusų politi-
niais prasikaltėliais: buvusiu Rusijos valdovu Leninu, Krilovu,
Arkadiev, Krevcenko, A. Bičkovskiu, Varastocki ir kt. Leninas
buvęs tuomet.17 metų bernaitis labai simpatiškas, malonus ir
nepaprastai protingas: Ateis būdavo krautuvėn, surinko mus.
politinius ir pasakoja ir ragina prieš rusų carą. Leninas 3 me-
tus išbuvęs, pagrįžo Maskvon. Kaip ten buvo toliau, senells
nebežinojo.

Juozėnas Sibirijoj išbuvęs 45metus, 1929 metais grįžo Lie-
tuvon. Grįžo Kaunan ir pažinti jo nebegalėjo. Kada jį surakin-
tą rusai vedė, Kauno svarbesnėse gatvėse vieno aukšto namai
buvo šiaudiniais stogais, gatvės siauros, žmonių maža, gatveles
apšvietė žibalinės lempos.

Dabar senelis laikinai gyvena Kaune, guli ir miega totorių
mečetėj ir už tai saugo imamo — totorių kunigo ir mečetės
turtą, ir už tą gauna 16 litų per savaitę.

Na, dar tikiuosi Il-rą tomą Lietuvos miestų ir miestelių
leisdamas, aš pasigausiu tą Pabiržės senelį ir galėsiu smulkiai
apklausti, kaip jis praleido tuos 45 metus Sibirijoj, 0 tuo tarpu
teko pasitenkinti tomis trumpomis žinutėmis audringam restora-
ne užrašytomis. 2

Rapolas ir Marijona Balandos.

Rapolas, Tomo sūnus, Balanda gimė 1852 m. Kriaužiškio
vienkiemy, Pabiržės parapijos, Biržų apskrities. Čia dar visai
jaunas būdamas pradėjo savarankiškai ūkininkauti. Vėliau, pa-
Šauktas atlikti karinės prievolės, 6 metus tarnavo rusų kariuome-
nėje artilerijos dalyse Maskvoje ir Ukmergėje ir dalyvavo 1877—8
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m. rusų turkų kare Balkanuose. 1885 m. vedė Marijoną, Ado-
mo dukterį, Vaičiulėnaitę. Spaudos draudimo metu palaikėslap-
tus ryšius su knygnešiais, savo namuose paslėpęs laikė didelį
pundą letuviškų knygų, kurių slaptai duodavo ir kaimynams
pasiskaityti. Dėl sugebėjimo gerai sugyventi su kaimynais apy-
linkės gyventojų buvo didžiai gerbiamas. Jis keletą metų buvo
renkamas valsčiaus teisėju. Pergyvenęs trijų rusų monarchų
valdymo laikus, mirė 1918 m., sulaukęs Lietuvos Nepriklauso-
mybės atgijimo paskelbimo ir vokiečių okupacinės valdžios tos

 

Rapolas ir Marijona Balandos.

Nepriklausomybės pripažinimo. Marijona  Balandienė mirė
1930—Vytauto Didžiojo—metais.

R. ir M. Balandos labai gražiai išauklėjo visus savo vaikus,
kurių: 1) vyriausias sūnus Tadas dabar yra Užsienių Reikalų
Ministerijos diplomatinių ir tarnybinių pasų skyriaus vedėjas, jis
jau apie 25 metus laiko dirba įvairiose lietuvių visuomenės or-
ganizacijose ir dalyvauja spaudoje, rašinėdamas įvairiuose laik-
raščiuose. Jis yra J. E. Pono Respublikos Prezidento apdovano-
tas D. L. K. Gedimino ir Vytauto Didžiojo ordinais už ypatingus

nuopelnus Lietuvai; 2) sūnus Jonas — ūkininkauja tėvo ūkyje

Kriaužiškyje ir yra veiklus šaulys, apie 5 metus buvęs vietos

šaulių būrio (Pabiržės) pirmininku; 3) sūnus Balys bebaigiąs

Vytauto Didžiojo Universiteto teisių fakulteto ekonomijos ir tei-
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sių skyrius ir tarnauja Žemės Banke. Jis yra to banko patarimų
(informacijų) skyriaus vedėjas. Gimnazijoje mokydamasis daug
dirbo vietos (Biržų) šaulių būry 1921—3 m.; 4) sūnus Klemen-
sas — mokytojas — Antalino, Subačiaus valsčiaus, pradžios
mokyklos vedėjas; 5) duktė Elžbieta — paruošta ūkio darbams
yra ištekėjusi už ūkininko Juozo Venclovo ir dabar gyvena su
savo vyru Nemunėlio Radviliškyje. Dvi dukterys: Ona ir Malvina,
užaugusios ir gerokai pamokytos, mirė. Duktė Liucija ir sūnus
Česys mirė dar maži vaikai būdami. R. ir M. Balandos, turėda-
mi didelę šeimą, kad ir iš nedidelio ūkio, bet didelio supratimo
ir pasišventimo dėka sugebėjo savo vaikus tinkamai leisti į
mokslus ir tuo duoti Lietuvai naudingų piliečių, toje srityje net
pralenkdami daugelį savo kaimynų.
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Pabiržė — Krinčinas.

Įsėdau Pabiržės valsčiaus valdybos iundyton padvadon, grįž-
terėjau atgal į mažą, paliai lygų vieškelį išsitiesusį, miestelį, į
aukštą, gražią bažnyčią ir į namus, kuriuose teko praleisti gan
smagios valandos, mosterėjau nuoširdų sudiev ir nuriedėjau ra-
tuose Krinčino link.

Lygios vietos, lygūs laukai lygino širdy jausmus. Nyko
laikinai pasiilgimas mylimų, senai matytų žmonių, rimo gėlos
padarytos mano nedraugų. Virš mano vežėjo galvos smagus
vėversėlio čiulbėjimas didino pasiryžimą dirbti, nenuilstamai
dirbti pasirinktą darbą, vykti iš miestelio į miestelį, iš apskrities
į apskriti, kruopščiai rinkti istorinę medžiagą, kol visą Lietuvą
apvažiuosiu. Tie žodžiai, toji mintis „visą Lietuvą“ tai visa, kas
man gyvenime dar brangaus pasiliko. Ir jeigu mano laimei
įvyktų tai, kad aš praslinkus nors ir porai desėtkų metų keliau-
siu į paskutinį dar neatlankytą Lietuvos miestelį, tikrai visais šir-
dies varpais skambinčiau brangiems lietuviams savo visų didžiausį
džiaugsmą ir pasitenkinimą.

Dabar man smagu, kad jėgų nestinga, kad galiu lankyti
Krinčiną ir toliau po visą Biržų apskritį. Jau matosi balta Krin-
čino mūrinė bažnyčia. Dar kilometras ir mes Krinčine. Pirmiau-
sia drožiau klebonijon. Mediniam senam name beldžiuos į vie-
nas, į kitas duris. Girdžiu už kokių trijų sienų dusliai atsiliepia
vyriškas 'balsas: „Prašau“.

Pasisveikinom, pasispaudėm vienas kitam rankas-su kresnu,
apvaliu, pagyvenusiu, nepuošniai apsirėdžiusiu kunigu — vietiniu
Vikaru, kaip paskum sužinojau kun. Riboku. Klebonas buvo
kažin kur išvažiavęs, tai jis laikinai buvo palikęs parapijos val-
dytoju. Kaip prie tokio ir kreipiausi, prašydamas suteikti Krin-
čino istorijai medžiagos ir nakvynės. Ale kur gi! mielu noru
sutiko ir visaip mane šnekino, kad tik nenuobodžiaučiau, kad
Mane patenkintų. Prisipažino malonus vikaras, kad mane jisai
pažįsta dar ir kaip radio senelį, tai juoko turėjo iki valiai, kai
prisiminėm per radio sakytus įdomesnius posakius. (O apie sa-
vo kleboną va ką pasakojo: kartą, girdi, mūsų klebonėlis, jau
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pagyvenęs senukas klausės radio iš Maskvos. Dainavę rusai,

groję. Besiklausydamas senelis ėmęs ir užmigęs.  Užmigęs ir

sapnavęs, kad su arnotu esąs danguje, angelų choras bra gieda,

aplinkui jį negirdėtai graži muzika groja, visur neišpasakyta gro-

žybė ir čia pat prieš jo griešnas akis Dievas visoj savo asaboj

perlų ir žemčiūgų soste sėdi ir visą pasaulį, dangų ir žemę ma-

to. Tan momentan tarnaitė vėrė duris, trinkterėjo, staiga nu-

bunda klebonas ir per radio girdi žodžius: „dušy niet“, — sie-

los nėra. Po dainų ir muzikų rusai matomai davė priešreliginę

paskaitą. Paskaitą užbaigė žodžiais „nėra sielos“ ir tuos pasku-
tinius žodžius klebonas nubudęs išgirdo.

Ryt dieną klebonas liepė tarnaitėms išnešti radio iš kleboni-

jos, parduoti kiek kas duos. Vietinis pašto viršininkas naują,

gerą aparatą tuo būdu nusipirko už '/5 kainos.

Skaičiau laikrašty, kad tasai senukas klebonas mirė. Tegul

bus lengva jam Lietuvos žemelė, nors nemačiau jo, nepažinau,

o tik juokingam sampuoly radio klausant suminėjau. |Maž ir

jojo sapnas išsipildys, maž jis iš tikro dabar danguje tarp an-

gelų.
Mes su kunigu Riboku klebonijoj gans gerai jautėmės. Pasi-

rodė, jis nuo mūsų krašto uteniškis, žmogus neišdidus, draugiš-

kas, su parapijonais gražiai susigyvena. Jis pats ir iotograias,

savo kambariuose įsitaisęs foto kabinetą, iotograiuoja, išaiškina,

sausina, retušuoja — žodžiu, tikras fotografas ir visa parapija

pas jį fotograiuojas. Kas turi pinigų, iš to ima mokestį, kas

neturi, taip duoda. Strazdelio sekėjas.

Gerokai išsišnekėję, išžiūrėję, kas pas jį buvo įdomesnio,

užkandę (prisipažinsiu, vindyta mėsytė buvo reto skanumo) išė-

jom prie upelio Iešmo pasižiūrėti mineralinių šaltinių. - Apie

šaltinius minėsiu toliau.

Krinčino bažnyčia.

Pirmoji Krinčino bažnyčia buvusi medinė, statyta 1611 me-

tais atbėgusio iš Rusijos Jaroslavo kunigaikščio Mykolo Dimit-

ro sūnaus Kurpskio. Toji bažnyčia ilgai stovėjusi paseno ir

iada Kurliandijos Kanauninko Krinčino klebono kun. Jeronimo

Šerkevičiaus rūpesčiu 1767 metais buvo pastatyta nauja mūrinė

bažnyčia, kuri ir dabar tebestovi (šios žinios paimtos iš 1851

metų Krinčino bažnyčios inventoriaus, surašyto vyskupui Valan-

čiui vizituojant). Po bažnyčia yra rūsis, kur esą palaidoti ku-

nigaikšciai Kurpskiai.
Grindyse yra medinės durys į tą rūsį.

Seniau Krinčino parapija buvo daug didesnė negu dabar.

Jai priklausė šie kaimai: Miežiūnai, Ličiūnai, Doniliškiai, Daujė-

nai, Levoniškis, Smilgiai, Baukai, „Girsūdai, Kresmeliai, Girniū-
/
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Krinčino bažnyčia. .

nai, Papivesiai (okolica), Raubonys, Trečionys, Našlėnai, Padva-
riečiai, Juodžioniai, Skyrėnai, Daukniūnai, Užusienis, Berčiūnai,
Ruopiškiai, Motiejūnai, Burklaimiai, Varžai, Aukštuoliai, Jutiškiai,
Petriškiai, Suntautas, Stasiškiai. Vienkiemiai: Skieteliai, Žydo-
niai, Liukpetriai, Gaidinė, „Puozynje“, Zabinė, Vidūbalė, Pajie-
ziorka, Jonava, „Repoze“, Prakoziškiai, „Mineikiszki“. Parapi-
įonių buvo:

Vyti 1-7 4. 610
motėti*-—2 2 A0l

4431.

Motiejūnų kapų koplyčia, Motiejūnų koplyčiai
indultas duotas 1850 metai vyskupo M. Valančiaus.

Tais metais ir yra pastatyta akmeninė koplytėlė su mediniu
altorium.

 

Motiejūnų koplyčia.
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Ąžuolpamūšio piliakalnis. 6 klm. į vasaros vakarus
nuo Krinčino tarp Mūšos, Tatulės ir Ugės upių. Jo kraštus la-
bai ardo vanduo. Visas kalnas apaugęs dideliais medžiais. Va-
sarą jaunimas rengia gegužines. Labai graži vieta.

Aviškapys, Daukmiškų kaimo lauke. Kasinėjant randa
labai didelių žmonių kaulų. Sako, iš piliakalnio seniau riedėję
ugniniai kamuoliai. Sodžius buvęs labai didelis — nuo kapelių
iki Aviškapio, bet marų metais visai žmonės išmirę. Dabar dar
tebėra žymu miške ežios, kur ėjo ūkininkų dirvos. Šiandien
auga miškas.

Apluokas — Daukniūnų sodžiuje bala. Ne per senai
būdavo girdėti jos dugne dundėjimas, panašus į sienojų ridenimą.
Vietiniai žmonės sakydavo ir tikėdavo, kad kas nors sodžiuje
mirsiąs, nes Anluoke jau grabą dirba. Dundėjimas buvęs labai
panašus į rąstų ridenimą. Iš karto retais smūgiais — tututu, O
vėliau — dur-dur-dur... riedėdavo žemyn.

Mai, apačioje yra gipso sluoksnis. Vanduo prasigriaužęs
tekėdavo į požemius ir iš to pasirodydavo lyg rastų ridinimas.

Pačiame Krinčine yra daug versmių, mineralinių šaltinių,
daugiausia Iešmens upelio dugne ir pakraščiuose.

Ties Krinčino dvaru yra ilgas 2 mtr. aukščio pylimas. Apy-
linkėj yra keli milžinkapiai.

Mežūnų km. yra 20 sksn. ilgio, 1 sksn. aukščio pylimas.

Krinčinas.

Krinčino miestelis yra ant kryžkelės: Krinčinas — Pasvalys;
Krinčinas — Biržai; Krinčinas — Vabalninkai; Krinčinas—Dau-
įėnai. Pro miestelį teka mažas upeliukas vardu Iešmuo. Čia
yra klebonijos daržas ir pievos, keletas mineralinių šaltinių. Vie-
nas iš jų aptvarkytas cementiniu ritiniu. Šaltinių vanduo šaltas,
dvokia siera nelyginamai  Pabiržėj Smardonės šaltiniai. Tai bus
vienos rūšies šaltiniai.  Senovėj čia būdavęs kurortas, suvažiuo-
davę daug ponų ir šaltinių vandens tynėse maudydavosi, — gy-
dydavosi. :

Net ir pats miestelis vardą gavo nuo minėtų šaltinių:  „kri-
nicy“ — šaltiniai, nuo to — Krinčinas. Bet yra dar gyvų žmo-
nių, kurie atmena kitą Krinčino vardą, tai bus „Mandaburija“.
O jis paeina štai nuo ko:

Sako, esą Krinčinas ne toks buvęs, koks jis dabar yra. Jis
buvęs gana didelis miestas ir turėjęs Magdeburgo teises. Nuo to
ir vadindavos Magdeburgija, 0 žmonės neištardami praminė Man-
daburija, panašiai kaip Amtvorsteher'į „paršneinas“ ir kt.

Krinčine yra šios gatvės: 1) Vabalninkų 350 metrų ilg.,
Rinkos Aikštė 400 mtr., Pasvalio g-vė 250 mtr. ir Biržų 200
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mtr. Visos gatvės negrįstos, trotuarų nėra. Daujėnų g-vėj trobų
"nėra.

Namų iš viso 36. Iš jų 3 dviejų aukštų ir 33 vieno aukšto
— visi mediniai. 4 namai skarda dengti, 3 čerpėm dengti, 3
skindeliais ir visi kiti šiaudais dengti.

Krautuvių — 4. Viena žydo, kitos lietuvių. Aludžių, mo-
nopolio, arbatinės nėra. Aptieka 1, Vyliaus Motuzevičiaus,
Daktaro, elektros nėra.

 

Krinčinas iš lėktuvo.

Krautuvės kaimuose: lietuvių, Jutiškiuos, Žvirgždėj, Rau-
donpamūšėj; žydų: Trečionys, Ąžuolpamūšėj, Daukšiuos ir
Daniliškiuos.

Automobilis 1, motociklų nėra, traktorių — 3.

Valsčiaus ribose yra gelžkelio stotis Paiešmenių, 3 kilomet-
rai nuo miestelio.

Miestely yra medinis dviejų aukštų namas — senelių prie-
glauda, įsteigta 1927 m.

Buvusio Krinčine vikaro kun. Barausko rūpesčiu miestely
yra pastatytas medinis dviejų aukštų namas buv. Krinčino var-
totojų bendrovės. Tame name buvo bendrovės krautuvė. Kilo
ginčų, partinių rietenų ir rezultate bendrovė iširo, krautuvė su-
sibankrūtavo 1930 m., o namą nupirko pašalietė pilietė.
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Pašto įstaiga.

Prieš karą Krinčine pašto nebuvo. Visą korespondenciją

gaudavo iš Pasvalio. Paskiau buvo įsteigta pašto agentūra. Ve-

dėju buvo paskirtas vietos valsčiaus valdybos sekretorius Jonuš-

ka. Iš jo vėliau priėmė Barauskas, buv. Krinčine vargoni-

ninkas. ,
1930 m. gegužės 14 d. agentūrą priėmė Petras Tilindis ir

jis nuo tos pačios dienos atidarė pašto įstaigą. Be šio viršinin-

 
Krinčinietis Petras Lomanas, švietimo minis-

terijos referentas.

ko dar yra laisvai samdomas laiškininkas. Korespondencija

gaunama iš Paiešmenės gelžk. stoties pašto vagono kas 8 v. rytą.

Gaunamieji laikraščiai ir žurnalai. „Lie-

tuvos Aidas“ 7, „Mūsų Rytojus“ 220,- „Mūsų Laikraštis“ 154,

„Naujas Žodis“ 6, „Vapsva“ 2, „Jaunoji Karta“ 2, „Rytas“ 5,

„Lietuvos Ūkininkas“ 22. „Biržų Žinios“ 120, „Žemaičių Prie-
telius“ 3, „Vyriausybės Žinios“ 2, „Žemės Ukis“2, „Pavasaris“

5, „Sėjėjas“ 1, „Ūkininko Patarėjas“ 32, „Ūkininkas“ 32,

„Diena“ 12, „Naujoji Romuva“ 3, „Jaunųjų Pasaulis“ 1, „So-

dyba“ 2, „Bendras Darbas“ 9, *Dzien Kowienski“ 2, „Nowyny“

2, „Žvaigždutė“ 20, „Žvaigždė“ 70, „Varpelis“ 60, „Misijos“
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50, „Karys“ 12, „Trimitas“ 3, „Mūsų Vilnius“ 4, „Vienybė“
15, Amerikos liet. laikr. „Keleivis“ 3, „Darbininkas“ 1.

Radio abonentų, — lempinių 5, detektorinių 17.

Telefonų abonentų: 2.
Gulbinėnuose nuo 1930 m. gegužės mėn. 15 d. atidary-

ta (Krinčino valsčiaus ribose) pašto agentūra. Vedėjas Balys Žu-
kauskas.

Visą korespondenciją toji agentūra gauna iš Krinčino pašto.

Viršaičiai: Užusienio Valerijonas Balčiūnas, Berčiūnų
Jonas Kuodys, Leliškių Antanas .Rudys, Židžiūnų Jonas Šepe-

 

 

 

Kraštų dvaro prieglauda, įsteigta 1930 m.

tauskas, Suntautų Antanas Žagrakalis, Užusienio Valerijonas
Balčiūnas. |

Sekretoriai: Krinčino m. Kazys Jakuška nuo 1919 m.
iki 1/VI. 1931 m., Čeniškių Klemas Makrickas 1/VI.

Mokyklos: Berčiūnų—Berčiūnų k. Čiopėnaitė Ona, Ber-
klainių Daubaniūnų vk. Gutauskas Stasys, Daukšių Daukšių k.
Šimoliūnaitė Valerija, Dagilinės Dagilynės dv. Snarskytė Eugėnija
Ąžuolpamūšės 2 kompl. Ąžuolpamūšės dv. Janušonis Jonas ir
Žilytė Juzė, Gulbinėnų Gulbinėnų vs. Paliulis Aloizas, Šuntautų
Suntautų vs. Kazlauskaitė Zuzana, Kraštų Kraštų dv. 1931 m.
Stonkus A. Krinčino 3-ju kompl. Krinčine 2 kompl. ir 1 kompl.
Daniliškių k. Janonis Jonas, Žindulytė Liudvika, Tuminaitė Eme-
rencija. 2

Krinčino mokykla maždaug apie 1851 metus veikė parapi-
jiniuos namuos. Iš visos parapijos turtingesni ūkininkai suvež-
davo čia vaikus mokytis rašto. Surinkdavo keliolika berniukų
ir mergaičių. Juos „daraktorius“ mokydavo tikybos ir rašyt skai-
tyt rusiškai ir lenkiškai. Po antrojo lenkmečio buvo atidafyta
pradžios mokykla. Dar ir dabar yra užsilikusi 1913 metų rusų
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gaunamų raštų mokyklos knygos pradžia, pas vargoninką
ir ios tuščius tolimesnius lapus naudoja parapijos reikalams.
Per karą taip pat čia veikė mokykla. O nuo 1919 m. jau Liet.
Vyr. žinioje.

Dvarai: Berklainiai Fridrichas Roppas 450 ha išparc. 1926
m. Elzbieta Roppaitė Skruzdžių km., Dagilynė Otto Roppas 315 ha
1930 m. Matilda Roppienė Skruzdžių km., Dambynė Otto Roppas
133 ha 1930 m. Matilda Roppienė Skruzdžių km. Paješmeniai
Vilius Roppas 347 ha 1930 m. Vilius Roppas Skruzdžių km.
Raudonpamūšė Povilas Roppas 240 ha 1924 m. Juozas ir Anėlė
Čečiai Skruzdžių km., Ąžuolpamušė Povilas Roppas 248 ha
1924 m. Jonas 1r Palėrija Budriūnai Skruzdžių km., Krinčino
Cėlina Komerauskienė ir Stasė Rutkauskienė 150 ha 1923 m.
Mykolas Ališiūnas Peteliškių km. Kraštai Otto Roppas 200 ha
1926 m. Biržų Aps. V-ba Trečionėlių km., Gulbinėnai buvo Kar-
pis, paskum Utena, 150 ha 1926 m. ats. gen. Kazys Ladyga
Trečionėlių km.

Kaimai neišėję į vienkiemius: Nenoriai, Mo-
tiejūnas, Ruopiškiai, Trečionėliai, Tetervynė, Daukšiai, Zabinė,
Užusienis I, Sereikiai, Varžai, Aukštuoliai.

Malūnai: Gulbinėnai Lionginas Bajorūnas vėjo malūnas,
Ličiūnų Antanas Rauduvė vėjo malūnas, Zidžiūnų Jokūbas Gri-
nevičius vėjo malūnas, Trečionių Kazys Mačiukas vandens malū-
nas, Raubonių Arturas Rybbė vandens malūnas, Daučkinų Jonas
Tamulėnas vėjo malūnas, Motejūnų Aleksas Pugžlys vėjo malū-
nas, Aukštuoliai Povilas Navalinskas vėjo malūnas, Dirvoniškių
Petras Morkūnas vėjo malūnas.

Profesorius Vladimiras Šilkarskis.

Prof. VI. Šilkarskis gimė 1883 m. lapkričio mėn. 28 d. Bir-
žuose. Dvejų metų vaikutį tėvai, persikeldami gyventi, nusive-
žė Juodžionių dvaran Krinčino valsč. Prieš tai Juodžionis valdė
Henrikas Sutkevičius, Vladimiro senelis (motina buvo Marija
Satkevičiūtė).

Pradžios mokslus VI. Silkarskis ėjo namie, paskum 1904
metais baigė Mintaujos gimnaziją. Mokslo draugai buvo: da-
bartinis Lietuvos Banko Valdytojo pavaduot. Juozas Paknys,
Kėdainių žymus advokatas Abramavičius, Juozas Avižonis
(profesoriaus brolis) ir kiti.

Baigęs gimnaziją, VI. Šilk. įstojo Maskvos universiteto
istorijos — filologijos skyriun. 1910 metais jisai buvo paliktas
tame pačiame universitete ruoštis profesūrai. 1914 metais tapo
privatdocentu; 0 jau tų pačių metų rudenį kaip privatdocentas

"persikėlė Dorpato universitetan. 1917 metais VI. Šilkarskis ap-
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gynė magisterio disertaciją ir tapo docentu. Disertacijai temą
buvo pasirinkęs: „Problema suščago“ — tikrosios buites prob-
lema. Keliems mėnesiams praslinkus, VI. Šilkarskis buvo iš-
rinktas profesorium. 1918 metais pavasarį grįžo Lietuvon ir
buvo Vilniuje lenkų universitete proiesorium filosofijos fakultete.
1924 metų rudenį persikėlė iš okupuotos Lietuvos Kauno uni-
versitetan, kur ir dabar užima klasinės filologijos katedrą.

 
Prof. Vladimiras Šilkarskis.

Prof. Vladimiro Šilkarskio raštai.
1) O panlogizmie u Spinozy. Moskva 1914. Str. 84.
2) Tipologičeskii metod v istorii filosofii. I, Jurjev 1916.

Str. VIII 438.
3) Problema suščago Jurjev 1917. Str. 342.
4) O powstaniu paralelizmu monistycznego w tilozotijii

psychologii nowožytnej. Przegląd iilozoficzny. Warszawa 1924,
Zeszyt 1/2. Str. 1-21.

5) Rzut oka na rozwoj spekulacįi ontologistycznej. Anzelm
— Parmenides Spinoza — Hegel. Kwartalnik tilozoficzny.
Krakow 1925 Tom III. Zeszyt 1. Str. 62- 103.

6) Graikų genijaus įtaka į Europos literatūrą ir tilosotiją.
Humantarinių mokslų Fakulteto Raštai. Kn. I Kaunas 1925. P. 1-27.
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7) Tipingosios filosofijos sistemos. Materializmas — Ide-
alizi1as — Spiritualizmas. Ibidem. P. 29- 100. .

8) Nauka Spinozy 0 Bogu. Akosmizm — Panteizm —
AE Przegląd filozoiiczny. Warszawa 1927. Zeszyt 1/2
Keli,

0) Spinozos „monistinė“' filosofija. Logos Kaunas. 1927.
Nr.-2 Ba t13- 196

10) Spinozos pažinimo anų mokslas. Imaginatio —
Ratio — Intuitio. Logos. 1928. Nr. 1. N. 1- 20.

i1) Solowjews All - Rio im Lichte seiner Dich-
tung Der Gral. Mūnster i/W. August 1928 Nr. S. S. 705- 720.

12) Bayle und Spinoza. Eranus. Kaunas 1930 Pusl. 1 - 80.
13) Adolias Harnackas ir jo pažiūros į krikščionybės esmę.

Soter 1930 ir 1931 m.

14) Goethės religinė pasaulėžvalga. Vairas 1931. Birželis.

15) Solowjows Philosophie der All- Einheit. „Kaunas,
1932. Pusl. XVI Ą- 497.

Profesorius Marija Šilkarskaitė -Arsen-
jevienė.

Proi. Marija Šilkarskaitė gimė 1886 metais Juodžionių
dvare. Gimnaziją baigė Mintaujoj. 1904—1910 metais studijavo
Sorbonos universitete, Paryžiuj. 1916 metais tapo privatdocentu
Maskvos universitete ir užėmė romaniškos literatūros katedrą.
1918 m. buvo išrinkta proiesorium.

1919 metais išėjo už profesoriaus Mykolo Arsenjevo, da-
bartinio Karaliaučiaus ir Varšuvos universitetų profesorius. Prof.
Arsenjevas dėsto: Karaliaučiaus universitete rusų literatūrą, Var-
šuvos — pravoslavams teologiją.

Prof. Šilkarskaitė 1920 m. norėjos įstoti Lietuvos universi- -
teto užuomazgon Aukštuosiuosna kursuosna kaip dėstytoja. Bet jai
buvo pasiūlyta tik lektūra, regis, prancūzų kalbos.  Nesutikus
su šiuo pasiūlymu, ji grįžo Maskvon, iš kur vėl grįžo gimtajan
kraštan, bet jau gerokai pavargus, nusilpus ir 1921 metais lie-
pos mėn. 27 d. Juodžionyse mirė.

Knygnešys Kazys Cieplinskas.

Kazys Cieplinskas gimė 1870 m. Smilgių km. Krincino par.
1882 m. susipažino su Bieliniu ir pradėjo knygas platinti. Nuo
1890 m dirbo jau savarankiškai.

Pirmą kartą į žandarų rankas pakliuvo Kaltinėnuose, Tada
turėjo su savim daug laikraščių. Uriadninkas liepė prisipažinti,
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kam laikraščius neša. Cieplinskas nesakė. Uriadninkas ėmėji
mušt ir spardyt kojom, bet ir tokiu būdu nieko neišgavo. Tada
uriadninkas nuvedė Cieplinską asesoriui į Kražius. Negalėdamas
nieko išgauti mušimu, asesorius liepė Cieplinską nuaut ir pasta-
tyt ant karštos plytos geležių. Cieplinskas pradėjo rėkt iš skaus-
mo, bet draugų neišdavė. Išgirdusi riksmą, atbėgo  aseroriaus
tarnaitė ir pamačiusi kas darosi, taip pat ėmė rėkt. Tada ase-
sorius Cieplinską paleido.

Už tuos laikraščius Cieplinskas sėdėjo Panevėžio kalėjime
tris mėnesius, tur būt, iki teismo. Vėliau buvo paleistas, nes
kažkas užstatė už jį savo turtą. Ž

Išėjęs iš kalėjimo Cieplinskas vėl platino lietuviškus raštus,
tik dar daugiau slapstėsi. Paskui buvo paimtas kariuomenėn ir
išsiųstas į Kaukazą.

Nenoredamas rusams tarnauti, iš kariuomenės pabėgo ir
vėl pradėjo knygas platinti. Nebegalėdamas gyventi Lietuvoje,
išėjo Vokietijon, iš ten Krokuvon, Sveicarijon, visur dirbdamas,
kaip paprastas darbininkas. Būdamas Vokietijoj, priklausė lie-
tuvių Organizacijai. Lietuvon grįžo 1921 m.

Dabar gyvena Streveniškių senelių prieglaudoj ir dažnai
ginčijasi dėl Lietuvos su sulenkėjusiais seniais. Skundžiasi, kad
negauna nieko pasiskaityt.

Platino daugiausia pasaulinio turinio knygeles ir laikraščius:
„Aušrą“, „Šviesą“, „Apžvalgą“, „Varpą“, Ūkininką“. Dirbo ne
dėl pelno, bet dėl idėjos.
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Saulėtam Pasvaly.

Tikrai saulė žeme ridinėjos, kai atvykau Pasvalin. Pats vi-
-durvasaris. Lėvenoj pulkų pulkai žmonių maudosi. Pakrantėse
ir vidury upės nendrės žvilga; kartkartėmis ir žuvytės vandens
paviršiun šmėksteri. O jau laukuos ir pievos čia pat prie tavo
akių javai ir žolės augte auga. Tai apylinkėse. Pačiame Pa-
svaly  brukas ir gatvėje nėra kada žolei dygti ir augti. Šitoks
judėjimas. Tai dabar. O kas buvo, kai Pasvalys buvo apskri-
ties centras? Bet ir dabar nuolat jame yra pilna žmonių: tai
vietinių, tai pravažiuotojų, tai apylinkės gyventojų su reikalais
atvykusių.

Užsižiopsojau ir gatvėse beslankinėdamas. Atsimenu Pasva-
svalin buvau atvykęs 1923 metais, kada rinkau karin. Antano
Juozapavičiaus biografijai medžiagą. Juozapavičius ne pasvalie-
tis, jis kilęs apie Vaškus, Nakvosų kaime. Man reikėjo  Pasva-
lin, nes žinojau kad čia rasiu velionies dėdę Maldutį. Tikrai,
tada Maldutį radau, jis buvo Biržų-Pasvalio apskrities policijos
vadas. Niekad nepamiršiu to smagaus, bet ir originališko žmo-
gaus. Atsistojo prieš mane bra Maldutis, toks jau tikras biržė-
nas, ir šypsena jo buvo biržėniška ir nosis, visai netrumpa no-
sis tokia raudona nuo... biržėnų alaus. Užvažiuokim, sako,
čia pas mus yra vestuvės, paragausi naminio alaus. (O—o! pas
mus Biržų-Pasvalio apskritin, sako, patekęs negali neparagauti
mūsų alaus. (Gerai, važiuojam. Buvo šaltas žiemos vakaras.
Įtraukiau kailiniukų kaunieriun ausis, kad nesušalčiau ir įbedžiau
akis į snieguotus laukus. Pora šarkšnuotų bėriukų vienodai
keliu gidzena, policininkas — mūsų vežėjas ir pats užsimąstė
gal kiek jam išskaitys iš algos už įvairias skolas, nei tų arklių
neberagina. Arkliai kaip nori, taip bėga, — mes kas ką norim,
tą mąstom, svajojam. Štai tasai vienkiemis, kur mes vykstam
vestuvininkų lankyti. gardaus naminio alučio paragauti. Apsėdo
apsėdo pulkas bobelių mus ir vis pila alų ir vis prašo gerti, tik
gerti. Sako:

Gardus alutis, balta putela,
Kodėl negerti mano panela...
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Mes ne panelos, tai mums bobutės kitus žodžius pritaikė ir
reikėjo gerti. Porą stiklinių su dideliu noru išgėriau, nes Pasvaly
buvom gerai kandę, gert norėjos. Bet kai trečią stiklinę gėriau,
jau ant stalo stovėjusi lempa ėmė suktis apie stalą; ėmė iš vie-
nos lempos rodytis 5—6. Toks buvo stiprus alus. Atsimenu,
kad aš vestuvėse ilgai šokau su tokia stora  mamute, gal būt,
ji buvo svočia.

Dabar šviesiu atsiminimo krisleliu toli paliko nesugrąžina-
mos tos dienos ir tie pasvaliečių smagūs keliai ir keleliai, ku-
riais man teko važinėti.

Kaip tai išdyla iš atminties daug daug įvykių, bet pav. tas
putotas alutis, stora mamutė, vestuvininkų pilna gryčia ir Maldu-
čio raudona ilga nosis man nepamirštama.

Lygiai nepamirštinas daržas, kur su Birute fasolius raišiojom
prie kuoliukų ir medinio namo antram aukšte, Pasvaly kuklus
kambarys, kur buvo kažkaip nepaaiškinamai jauku.

Nieko, regis, stebėtina. Miestelio aptiekoriaus butas; jojo
vienintelė dukrelė Birutė; keletas kambarinių gėlių, kieme tvartely
kapa triušių, apatiniam gyvenime aptiekoj sausas aptiekorius ir
pora jojo talkininkų. Teisybė, negalima pamiršti sargo, kuris
miega apačioj ir reikale prikelia poną aptiekorių, kai naktį atei-
na kas ekstra vaistų nusipirkti. Tai ir visa ta aplinkuma, kur
aš prabūdavau visą laisvą laiką, bebūdamas Pasvaly.

Nakvoti eidavau pas kleboną. Įdomus žmogus tasai Pasva-
lio klebonas. Tai jau gaspadorius. Viskas pas įį ūky iš anksto
numatyta, visas smulkmenas pats tvarko, nurodo. Net gi pievoj,
kada grėbia darbininkai šieną, klebonas su lazdele čia pat tarpe
jųjų slankinėja, — tai nešk, tai kask, tai švariau grėbk, tuojau
paliepia, nurodo. (O kokią erdvią mūrinę kleboniją stato!

Man teko dar senoj klebonijoj būvoti. E! Su klebonu bū-
davo retai ir temataisi, jis vis apie ūkį. Ne labai jis užsipuolė
priimti, nes laiko neturėjo. Kietas žmogus. Ir klebonijos pa-
stogė man šiandien tokia kieta atsimena, nors klebonėliui už
talką, nakvynę esu nuoširdžiai dėkingas. Kartą nenorėdamas jo
sutrukdyti net viešbuty nakvojau. Bet mane apipuolė blakės, tai
vos prašvitus pabėgau iš kambario ir vaikščiojau kol susikėlė
visas miestelis, kol valsčiaus valdyba pradėjo darbą. O juk
daugiausia tenka dirbti su valsčiaus valdybos sekretorium, su vir-
šaičiu. Kol tas žinias ir statistines ir nestatistines surašai, kol
apsipažįsti su visu valsčium, žiūrėk ir diena prabėga.

Vileišių tėvynėį — Mediniuos.

Pasiskolinau moterišką dviratį, sakau, reikia Medinius atlan-
kyti, pasižiūrėti, kaip atrodo toji lietuviška gūžtelė, iš kurios iš-
skrido į padanges keli žymūs Lietuvos sakalai. Atvažiuoju Me-
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diniuos: didžiulis kaimas, matyt, senai išėjęs į vienkiemius. Vi-

leišiams atitekusi pati blogiausia žemė — pievokšliai, krūmokš-

liai. Bet ūkis gana gražus, trobos kaip „sklėnyčios“, erdvios,

gražios, netoliese riebios karvės ganosi. Užeinu gryčion, susipa-

žįstu su šeimininke senute Vileišiene, su jos sūnum jaunikliu

Vileišioku. Išrodė jie man fotografijas, išpasakojo, ką žinojo

apie gimines, privaišino gardžiu alučiu.
Apie Vileišius skaitysime toliau.
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Tiltas per Lėveną Pasvaly.

Pasvalio praeitis.

Vienas iš seniausių Lietuvos miestelių Pasvalys yra ant

Lėvenos upės kranto, gana gražioj vietoj, kur į Lėveną įteka

Svalka. Seniau, gal Did. Lietuvos Kunigaikščio Gedimino lai-

kais stovėjusi medinė pilaitė; net dabar užsilikusios pilaitės Žy-

mės, kur Tatula įteka į Mūšą.
Pasvaliui buvo duota karaliaus Zigmanto Augusto lengvatos

1546 m. liepos 16 d. ir 1559 m.
Iniliantų mistras Valteris Fiurstembergas, priėmęs Liuterio

tikybą, paėmė nelaisvėn Brandenburgijos margraio arkivyskupą
Vilhelmą. Karalius Zigmantas Augustas panorėjo išlaisvinti savo
giminaitį ir pasiuntė pas Fiurstenbergą pasiuntinį, reikalaudamas
paleisti arkivyską Vilhelmą. Bet reikalavimas ir žygis pasibaigė
tuo, kad Zigmanto Augusto pasiuntinys buvo užmuštas, O arki-
vyskupas vis dar paliko nelaisvėj. Tada karalius Zigmantas
Augustas nutarė atkeršyti mistrui ir su žymia kariuomenės da-
limi atvyko ir apsistojo Pasvaly. Fiurstenbergas, persigandęs
karaliaus, atvyko Pasvalin, lydimas 200 raitelių ir čia susitaikė
su karalium Zigmantu Augustu.
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Tiek galima buvo užtikti žinių apie Pasvalio praeitį lenkiš-
koj knygoj, vardu „Starožytna Polska“ tomas III, pusl. 451 ir
„Encyklopedyja powszechna“ tomas 21, psl. 418. .

Pasvalio bažnyčia.

Pasvalio bažnyčia pastatyta 1694 metais, Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Aleksandro rūpesčiu ir lėšomis. Bet ji pirmiau
kitaip atrodė. 1886 metais kai pribudavojo koplyčią ir du bokš-
tus, tai ji užsiliko tokia, kaip dabar atrodo.

 

 

Pasvalio bažnyčia.

Bažnyčios titulas: šv. Jonas Krikštytojas.  Parapijonių
6494 žm. Klebonu yra kun. Kazys Kriščiūnas. Prieš jį buvo
Pukinskas, Banevičius (šis buvo Pasvaly klebonu arti 30 ; metų),
Dambrauskas, Misevičius ir kiti. E9

Kapuose yra palaidoti šie lietuviai — laisvi kovotojai. Bo-
bėnų Kostas Gavėnas ir Rindaugų Jonas Papinis.

Rusai (bolševikai) yra palaidoti: 3 Paberžų kaimo miške,
1 Pabarėlių kaimo Armanavičiaus žemėje ir 1 Pasvalio miestelio
gyventojo B. Paseneino žemėje. Didžiojo karo dalyvių keletas
rusų ir apie 200 vokiečių yra palaidotų Pasvalio rusų cerkvelės
šventoriuje.

Ties Braždigalos vienk. yra Velniokalnio kalnas dar mil-
žinkapis. : ia

Dabužių km. Mūšos ir Tatulos upių santakoje yra pilia-
kalnis.
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Migonių km. yra piliakalnis.
Paberžių km. ant Mūšos upės kranto yra piliakalnis. Yra

rastas akmeninis kirvukas.
Pamiškio km. ties Mūšos upe senkapis.
Pasvaly Totolos ir Mūšos santakoje yra piliakalnis.
Sindriūnų km. yra piliakalnis.
Skrebotiškio bažnytkaimy Zvirgždyno lauke senkapis. Rasta

akmeninis skritulys, ornamentuotas tiesiais brūkšniais,
Šimonių km. dešiniajam Mūšos krante yra nukirsto kūgio

pavidalo piliakalnis.

Pasvalio sieros šaltinis.

Šiame Lietuvos šiaurės krašte jau nuo senų laikų yra Žy-
mus ir garsus sieros šaltinis. Pirmas šio šaltinio vandens ana-
lizas buvo padarytas Rygos profesoriaus Tombo 1896 m. Van-
deny rastas didelis sieros nuošimtiis. Vėlesni tyrimai davė tuos
pačius rezultatus. Faktai liudija, kad šio šaltinio vanduo išgydė
daug ligonių net tokių, kurie negalėjo nuo reumatizmo ar pa-
ralyžiaus valdyt rankų kojų.

Prieš didįjį karą ligonių atvažiuodavo ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš kitų kraštų. Didysis karas gydymosi darbą buvo su-
stabdęs, bet nuo 1922 m. tas gydymo metodas buvo atnaujintas.
Dabar kas metai visas darbo aparatas tobulinamas. 1923 m.
pastatytas specialus vonių namas su atskirais kambariais ir
vandens šildomu rezervuaru. Šio sieros šaltinio vanduo gydo
nuo įvairių reumatizmo formu, nuo paralyžiais, nervų suirimo,
nuo chroniškų nosies, gerklės uždegimų, nuo uždegimo
gyslų ir t. t.

Vonios daromos gydytojui prižiūrint. Norintiems daromi
masažai.

Kurorto sezonas prasideda gegužės mėn. 15. ir baigiasi
„ spalių mėn. 31 d.

Biržų apskrities pradžios mokyklų
inspekcijos.

Biržų apskrities pradžios mokykloms prižiūrėti ir tvarkyti
yra du inspektoriai. Vienas gyvena Pasvaly, tai vadinasi pir-
mojo rajono inspektorjum, antras gyvena Biržuos ir yra antrojo .
rajono inspektorius. Pirmasis rajonas paliko Pasvaly nuo anų
laikų, kai šiame mieste buvo Biržų-Pasvalio apskrities centras.

Pirmasis rajonas turi savo žinioje šių valsčių mo-
kyklas: Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Pasvalio, Saločių ir Vaškų.
Keletas mokyklų yra tituluotų, pav., Daujėnų — Prezidento.
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A. Smetonos vardo; Joniškėlio — Dr. V. Kudirkos; Krinčino —
vysk. Valančiaus; Pasvalio—Vasario 16 d.; Saločių —Dr. Basana-
vičiaus; Vaškų —S. Daukanto vardo.

Pirmojo rajono inspektorius yra Mykolas Bartuška.
iame rajone yra 85 komplektai. 1932 m. sausio 1 d. buvo

4110 mokinių ir 101 mokytojas. Mokytojai: vyrų 55, moterų 46;
lietuvių 97, žydų 3, „kitokių“ 1. Tikybos atžvilgiu: katalikų 93,
evangelikų 4, žydų 3 ir „kitokių“ 1.

Mokiniai: berniukų 2170, mergaičių 1940, viso 4110. Lietu-
viškose mokyklose mokėsi 2122 bern., 1890 mergaitės; žydiškose
-48 berniukai, 50 mergaičių.

Darbo klasių buvo 3, žemės ūkio klasių 8. Vaikų darželiuos
buvo 73 berniukai, 63 mergaitės, viso 136 vaikai.

1930/31 mokslo metais I-am rajone IV skyriuje buvo 324
mokiniai iš jų baigė IV skyrių 216.

Mokyklų turtas. 33 mokyklos turi 123,4052 ha žemės,
100.065,11 litų sumoje. Iš viso 21 mokykla turi savus namus,
kitos nuomuoja patalpas. Butų nuomai per metus išleidžiama
26.799,08 lit; remontui 15.929,45 lit; mokslo priemonėms
6.366,48 lt; ūkio reikalams 24.368,45 lt; beturčiams šelpti
2.574,41 It.; algoms 363 895,65 It. ir kitiems reikalams 238 It. Iš
viso 511.527,88 litai. Šioms išlaidoms padengti inspektorius ga-
vo: iš Švietimo M-jos 434.903,83 It; iš apskrities savivaldybių
55.256,08 It. ir iš kitur 200 litų 15 cnt. Viso 526.367,48 It.

Antras rajonas turi savo žinioje šių valsčių mokyk-
las: Biržų miesto ir valsčiaus, N.-Radviliškio, Pabiržės, Papi-
lio ir Vabalninko. Iš jų turi vardus tik dvi: Biržų — „Aušros“
Suosto — knygnešio Jurgio Bielinio.

Antrojo rajono inspektorius yra Jonas Alekna.
Šiame rajone yra 73 mokyklos, su 103 komplektais; 5289

mokinių; 140 mokytojų. Iš jų 78 vyrai, 62 moterys.
Mokytojai tautybės atžvilgiu: lietuvių 128, žydų 6, vokiečių

1, rusų 1, lenkų 1, latvių 3. Tikybos atžvilgiu: R.-Katalikų 109,
evangelikų 24, žydų 6, „kitokių“ 1.

Mokiniai; berniukų 2774, mergaičių 2515. Lietuviškose
mokyklose 2600 bern., 2281 merg.; latviškose 18 bern., 15 merg.
mišriose 156 bern., 219 merg. i

Darbo klasių 2, žemės ūkio klasių 8. Vaikų darželiuos bu-
vo 140 vaikų. 2

1930/31 mokslo metais IV skyriuje buvo 460 mokinių, iš jų
baigė 304.

Mokyklų turtas. 56 mokyklos turi 153 ha (6895 kv.
m.) žemės, sumai 104,925,72 It; 31 mokykla tur nuosavus na-
mus, kitos nuomuoja patalpas. Butų nuomai išleidžiama 29.377,62
it.; remontui 16,078,70 It.; statybai 5.104 It; inventoriui 8.435,84
It; mokslo priemonėms 18.321,17 It.; ūkio reikalams 44.507,80
lt.; beturčiams šelpti 3.313,52 lt; alzoms 480.892,21 lt; kitiems
reikalams 1.713,28 lt. Iš viso 547.744,15 litų.
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Šiomis išlaidomis padengti inspektorius gavo: iš Švietimo
M-jos 433.256,84 lt.; iš apskrities savivaldybės 24.807,21 It; iš

valsčių savivaldybių 79.557,54 It, iš kitur 10.122,56 It. Iš viso

-541.144,15 It.

Biržų apskrities pradžios mokyklų
inspektoriai.

Ir. V. Karvelis nuo 1919. VI. 1 d. iki 1920. III. 15 d.

M. Vasiliauskas nuo 1920. IV. 1'd. iki 1925. IX. 1 d. J. Vile-
mas nuo 1925. IX. I d. iki 1929. I. 1 d. B. Mackus nuo 1929.

I. 1 d. iki 1929, VIII. 15 d. K. Karosas nuo 1929. VIII. 15 d.

iki 1930. IX. 1. d. M. Bartuška nuo 1930. IX. 1 d.

II r. (isteigtas nuo 1921. XI. 15 d). P. Radžiūnas nuo 1921.
XI. 15 d. iki 1925 VIII. 15 d. J. Petkevičius nuo 1925. VIII.

15 d. iki 1928. V. 15 d. J. Vilemas (laikinai) nuo 1928. V. 15

d. iki 192», VIII. 1 d. k. Masiliūnas nuo 1928. VIII. 1 d. iki

1929, II 1 d. V. Aglinskas nuo 1929. II. 1. d. iki 1930. III.1d.

J. Alekna nuo 1950. III. 1 d.

Smulkaus kredito draugija.

Pasvalio smulkaus kredito draugija įsteigta 1923 metais ge-
gužės mėn. 14 d. Iš pradžių buvo tik 27 nariai.

1951 metais jau susidarė 168 narių ir draugijos veikimas
žymiai prasiplėtė. 1930 metais apyvarta siekė 514,324 lit. 59 cnt.

Pirmutinis draugijos bankelio vedėjas buvo Petras Trečiokas,
buv. Biržų-Pasvalio apskrities valdybos buhalteris. Nuo 1927
metų iki dabar yra vedėju Antanas Gudliauskas.

Tai Lietuvos kariuomenės savanoris, buv.3 pėst. pulko ūkio
skyriaus raštininkas, pasvalietis. Penktam kilom. nuo Pasvalio,
prie vieškelio Pasvalys-Pumpėnai jis yra gavęs Taločkonių dvare
sklypą. (Gyvena namie ir kada reikalas atvyksta į miestelį.

Pasvalio pašte gaunamų laikraščių
sąrašas.

„Lietuvos Aidas“ 36 egz., „Liet. Zinios“ 6 egz., „Rytas“ 6
egz. „Lietuvos Keleivis“ 1 egz., „Dzien Kovienski“ 2 egz., „Idiše
Štime“ 20 egz, „Memeler Dambiboot“ 1 egz., „Dienos Naujienos“
5 egz., „Mūsų Rytojus“ 543 egz, „Mūsų Laikraštis 219 egz.,
„Diena“ 56 egz., „Sekmadienis“ 2 egz, „Karys“ 17 egz., „Lie-
tuvos Ūkininkas“ 28 egz., „Socialdemokratas“3 egz, „Trimitas“
31 egz, „Ūkininkas“ 80 egz. „Šiaurės Lietuva“ 20 egz., „Šalti-
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nis“ 12 egz., „Biržų Žinios“ 155 egz., „Chata Rodzina“ 9 egz.,
„Vienybė“ 90 egz, „Žemaičių Prietelis“ 20 egz., „Mūsų Vilnius“
30 egz., „Naujienos“ 5 egz., „Jaunimas“ 14 egz., „Naujas Žo-
dis“ 48 egz., „Pavasaris“ 60 egz., „Ūkininko Patarėjas“ 96 egz.,
„Saulutė“ 16 egz., „Skautų Aidas“ 11 egz, „Ateitis“ 2 egz.,
„Vairas“ 21 egz., „Sodyba“ 15 egz., „„Vapsva“ 8 egz., „Bendras
darbas“ 4 egz, „Kultūra“ 11 egz., „Sargyba“ 3 egz, „Žemės
Ūkis“ 11 egz., „Žvaigždutė“ 28 egz.. „Šviesos kelias“ 6 egZ.,
„Naujoji Vaidilutė“ 53 egz., „Moteris“ 2 egz., „Naujoji Romu:-
va'' 8 egz.,

Užsienio: „Segodnia“ 1 egz., Amerikos ir Argentinos
įvairių laikr. lietuvių kalba 6 egz.

Radio aparatų visame valsčiuje 158, telefono abonentų 40.

Valsčius.

Prieš karą Pasvaly nebuvo valsčiaus. Miestelis priklausė
Pumpėnų valsčiui. Bendrai rusai valsčiaus valdybas nustumdavo
kur nuošaliau, kur į mažesnį miestelį, kaimą, kur mažesnis ju-
dėjimas. Mat, valsč. valdybon suvažiuoja žmonės, tai tykiam
kokiam kampely geriau visus stebėti. Tad Pasvaliui kaip žymes-
niam miesteliui, net gi galima sakyti miestui nebuvo lemta prie
rusų tapti valsčiaus centru. Už tat Lietuvos nepriklausomybės
pirmuose metuose Pasvalys tampa apskrities miestu, Biržų-Pas-
valio apskrities širdim. Ir ėjo kova kur gi galų gale sutalpinti
apskrities visas įstaigas, ar Pasvaly, ar Biržuos? Daug priklausė
nuo vietos darbuotojų, bet dar daugiau nuo biržėnų ir pasvalie-
čių šulų gyvenančių Kaune ir užimančių ministerių vietas, kaip
Vileišiai (pasvaliečiai), Yčai (biržėnai). Ir vieni ir kiti norėjo
padaryti savo miestą apskrities miestu. Cia paduosiu keletą do-
kumentų, kurie iš dalies nušvies apskrities miesto parinkimo
klausimą.

Nuorašas.

Ištrauka protokolo 2 nr.
Biržų Apskrities Tarybos.

1925 metų šausio mėnesio 19 d., mes Biržų Apskrities Ta-
rybos nariai dalyvaujant Pirmininkui D-rui Mikelenui, skaičiuje
39 iš bendro skaičiaus 39 Tarybos narių, šaukiami sulig 23 $
Savivaldybių įstatymo, vaduojantis 26 $ Savivaldybių įstatymo, |
skaitome posėdį teisėtu ir svarstome Apskrities Valdybos patiektą
dienotvarkę. Atidengtas posėdis 15 val. 20 minučių dienos.
Sekretoriauja Valdybos Sekretorius P. Čigas.

Svarstyta: (eilės nr. 3) Apskrities centro buveinės
klausimas.

Nutarta: Prieš svarstant šį klausimą Apskrites Viršinin-
kas J. Broga pareiškė, kad pastarasis įneštas į dienotvarkę 1/5
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tarybos narių daliai raštu reikalaujant ir todėl Apskrities Val-
dyba, nežinodama nuomonės tų tarybos narių, Biržų apskrities
centro buveinės klausimo, kaipo įstatymu išrišto ir p. Vidaus
Reikalų Ministerio įstatymu įvykdyto, nereieruos.

Vaškų valsčiaus atstovas Markelis, ilgoj savo kalboj, palai-
kydamas apskrities centru Pasvalį, nurodo Vyriausybės padarytą
netikslumą perkeliant apskrities centrą iš Pasvalio į Biržus ir
nesiskaitymą su daugumos gyventojų noru. Prieš Vidaus Rei-
kalų Ministerio parėdymą siūlo griežčiausiai protestuoti. Val-
dybos narys Zukauskas, sutikdamas su nusistatymu atstovo
Markelio apskrities centro klausimu, siūlo išklausyti kitų tarybų
atstovų šiuo klausimu nusistatymą. 2

Pasvalio valsčiaus atstovas Lagys palaiko pil. Zukausko
siūlymą.

Biržų valsčiaus atstovas Kregždė siūlo klausimą, dėl aps-
krities centro buveinės pripažinti nesvarstytinu, kadangi pastara-
sis išspręstas įstatymu ir Vidaus Reikalų Ministerio įsakymu
įvykdytas, kuris atvirai balsuojant gavo 13 balsų už, 206 balsus
prieš. Tokiu būdu atstovo Kregždės siūlymas dauguma balsų
atmetamas ir apskrities centro buveinės klausimas pripažintas
svarstytinu. Pil. Žukausko siūlymas, išklausyti visų valsčių nu-
sistatymą apskrities centro klausimu, atvirai balsuojant gavo 26
balsus už, 13 balsų prieš. Tokiu būdu siūlymas dauguma balsų
priimtas ir einama prie išklausymo pranešimų kiekvieno vals-
čiaus atstovų, sulig valsčių alfabeto tvarkos.

1. Biržų miesto atstovas Tarybos Pirmininkas D-ras Mike-
lėnas pareiškė, kad Biržų miesto tarybos yra šiuo klausimu ata-
tinkamas nutarimas, dėl apskrities buveinės Biržuose, kaipo pa-
togiausiam apskrityje mieste kultūriniu ir ekonominiu žvilgsniu.

2. Biržų valsčiaus atstovas Dagys pareiškė tą patį, ką ir
Biržų miesto atstovas D-ras Mikelėnas.

3. Daujėnų valsčiaus atstovas Čuplinskis pareiškė valsčiaus
tarybos nusistatymą, kad apskrities centras būtų Pasvalyje, ir
jeigu tas nebūtų įvykdyta, tuomet Daujėnų valsčius yra nusista-
tęs atsiskirti nuo Biržų apskrities ir prisidėti prie Panevėžio
apskrities.

4. Joniškėlio valsčiaus atstovas Jarašūnas pareiškė vals-
čiaus tarybos nusistatymą, kad apskrities centras būtų Pasvalyje.
Kadangi apskrities centras perkeltas į Biržus, valsčiaus taryboje
buvo keliamas klausimas atsiskirti nuo Biržų apskrities ir prisi-
dėti prie Šiaulių apskrities, ir už šį siūlymą gauta 10 balsų,
prieš 8 balsai.

5. Krinčino valsčiaus atstovas Ratnikas pareiškė, kad jis
asmeniškai esąs už Pasvalį, bet valsčiaus taryboje šis klausimas
nebuvo svarstytas.

6. Nemunėlio—Radviliškio valsčiaus atstovas Dravinskas
pareiškė valsčiaus tarybos nusistatymą, kad apskrities centro
buveinė būtų Biržuose.
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7. Pabiržės valsčiaus atstovas Balčiūnas pareiškė valsčiaus
tarybos nusistatymą, kad apskrities centro buveinė būtų Biržuose,
bet jeigu palikus centrą Biržuose, apskritis pradėtų irti, tuomet
Pabiržės valsčius sutinka, kad apskrities centras būtų Pasvaly.

8. Papilio valsčiaus atstovas Vilemas pareiškė savo vals-
čiaus tarybos nusistatymą, kad apskrities centro buveinė turi
būti Biržuose.

0. Pasvalio valsčiaus atstovas Lagys pareiškė savo vals-
čiaus tarybos griežtą nusistatymą, kad apskrities centro buveinė
turi būti Pasvalyje priešingai Pasvalio valsčius prisidės prie
"Panevėžio apskrities.

10. Pumpėnų valsčiaus atstovas pareiškė savo valsčiaus
tarybos nusistatymą, kad Pumpėnų valsčius visuomet palaiko
apskrities centrą Pasvalyje, bet kadangi apskrities įstaigos yra
perkeltos į Biržus, todėl Pumpėnų valsčius yra padaręs visus
reikalingus formalumus atsiskyrimui nuo Biržų apskrities prisi-
dedant prie Panevėžio apskrities.

11. Pušaloto valsčiaus atstovas Želvis pareiškė tą patį, ką
ir Pumpėnų valsčiaus atstovas Sabaliauskas.

12. Soločių valsčiaus atstovas Paplauskas pareiškė, kad jis
asmeniniai palaikąs apskrities centrą Pasvalyje, bet šis klausimas
valsčiaus tarybos nebuvo svarstytas.

13. Vabalninkų valsčiaus atstovas Klinga pareiškė, kad
valsčiaus taryba šį klausimą svarstydama ir bijodama apskrities
iširimo, daugumoje nusistatę už centrą Pasvalį, nors  Vabal-
ninkų valsčiui patogiau yra apskrities centras Biržuose.

14. Vaškų valsčiaus atstovas Gudelis pareiškė, kad Vaškų
valsčiaus taryba yra nusistačiusi už apskrities centrą Pasvaly,
priešingai bus daromi žygiai atsikratyti nuo Biržų apskrities ir
prisidėti prie kito apskrities.

15. Žeimelio valsčiaus atstovas Lapinskas pareiškė, kad
Žeimelio valsčius yra jau galutinai nusistatęs atsiskirti nuo Biržų
apskrities ir prisidėti prie Šiaulių apskrities, ir jau šiuo reikalu
valsčius yra padaręs visuotiną gyventojų balsavimą.

Valsčiaus atstovų pranešimus išklausius ir debatams pasi-
baigus, atstovo Markelio įneštas pasiūlymas padaryti pusei va-
landos pertrauką, kuris atvirai balsuojant buvo 18 balsų už, 2
balsu prieš, kitiems susilaikius. Tokiu būdu siūlymas dauguma
balsų priimtas ir skelbiama pertrauka pusei valandos. Pertrau-
kos laikui praslinkus Tarybos Pirmininkas skelbia posėdį tęsia-
mu ir patikrinęs kvorumą randa, kad iš 39 tarybos narių
posėdį atvyko tiktai 7 nariai ir pasiremdamas Valsčių Tarybų
Statuto 52 $ skelbia pertrauką dar pusei valandos. Praslinkus
antros pertraukos laikui Tarybos Pirmininkas skelbia posėdį
tęsiamu, dalyvaujant visiems tarybos nariams, ir "supažindina ta-
rybos narius su gautomis dviem rezoliucijom.

I rezoliucija Biržų valsčiaus atstovo J.
„Dagio: „Biržų apskrities taryba išklausiusi visų valsčių ats-
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tovų pranešimus apie valsčių tarybų  nusistatymus apskrities
centro klausimu randa, kad dalis valsčių yra nusistačiusi už
Biržus, dalis pripažįsta, kad Biržai yra įiems patogesnis centras,
bet, bijant apskrities iširimo, palaiko Pasvalį ir kad dalis valsčių
yra nusistačiusi daryti atsiskyrimo žygius nuo Biržų apskrities,
įeigu Biržai pasiliktų apskrities centru. Kaip paaiškėjo iš Zei-
melio valsčiaus atstovo pranešimo, Zeimelio valsčiui vis vieną
Biržai ar Pasvalys bus apskrities centru, yra nusistatęs atsiskirti
nuo Biržų apskrities ir prisidėti prie Šiaulių apskrities. Pri-
imdami tą domėn taryba eina sekančio iš eilės dienotvarkės
klausimo svarstyti. Si rezoliucija slaptai kortelėmis balsuojant
gavo 13 balsų už, 36 balsus prieš. Tokiu būdu dauguma balsų
atmesta. 7

II rezoliucija Vabalninkų valsčiaus ats-
tovo J. Klingos ir Pasvalio valsčiaus ats-
tovo J. Lagio: Biržų — Pasvalio apskrities Tarybos
Ukininkų Sąjungos, Darbo Federacijos ir bepartyvių frakcijų
nariai, sprendžiant apskrities centro buveinės klausimą, galutinai
esame įsitikinę, kad:

1. Pasvalys randasi labiau apskrities centre, negu Biržai;
2. Dauguma apskrities gyventojų ir buvusių apskrites ta-

rybos narių visuomet pageidavo centru laikyti Pasvalį.
3. Pripažinus centrą Biržams, didžioji dalis apskrities

valsčių atsiskirtų į kaimyninius apskričius, o pasilikusiems kele-
tui valsčių būtų didelis apsunkinimas išlaikyti visą apskrities
aparatą.

4. Biržus apskrities centru nori matyti tik dauguma valdi-
ninkų savais, ne pirmaeiliais svarbos tikslais, bet ne dauguma
apskrities gyventojų.

5. Vaduojantis demokratiškuoju principu, Apskrities Ta-
ryba šiame klausime privalo nepripažinti jokios svarbos įsaky-
mams iš viršaus ir pašaliniams norams, bet turi reikšti ir palai-
kyti daugumos gyventojų valią. Todėl einant šiais motyvais
pripažįstame ir tvirtiname, kad apskrities centro buveinė privalo
i Pasvalys ir nuo šio laiko apskritį vadinti „Pasvalio aps-
ritis“.

Protestuojame prieš Vidaus Reikalų Ministerijos įsakymą
persikelti visoms apskrities įstaigoms į Biržus ir reiškiame Aps-
krities Valdybos nariams papeikimą ir nepasitikėjimą už tai, kad
jie be Apskrities Tarybos sutikimo ir prieš daugumos jos narių
norą leido Savivaldybės įstaigoms persigabent į Biržus“.
„Apskrities Viršininkas J. Broga protestuoja prieš įteiktą
Ukininkų Sąjungos ir Darbo Federacijos bloko nerių rezoliuciją,
kaipo prieštaraujančią įstatymams.

„ Atstovas Markelis nurodo rezoliucijos netikslumą, kuria reiš-
kiamas nepasitikėjimas Apskrities Valdybos nariams, nes pasta-
fieji negali būti kaltinami perkeliami apskrities centro į Biržus.
Siūlo rinkti specialę komisiją nuo kiekvienos partijos ir grupės
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po vieną atstovą, kuri paruoštų šiuo klausimu atatinkamą rezo-
liuciją. Siūlymas atvirai balsuojant gavo 8 balsus už, 23 balsus
prieš, kitiems susilaikius. Tokiu būdu siūlymas dauguma balsų
atmestas. Atstovas Markelis siūlo padaryti 10 minučių pertrauką
pasitarimui, kuris atvirai balsuojant gavo 17 balsų už, 8 balsus
prieš, kitiems susilaikius. Tuo būdu dauguma balsų siūlymas
priimtas ir skelbiama 10 minučių pertrauka. Po pertraukos Ta-
rybos Pirmininkas skelbia posėdį tęsiamu, dalyvaujant visiems
tarybos nariams ir einama prie patiektos rezoliucijos balsavimo.

Atstovas Markelis, einant Valsčių Tarybų Statuto 97 $ rei-
kalauja, kad patiektoji Ūkininkų Sąjungos ir Darbo Federacijos
bloko narių rezoliucija būtų balsuojama dviem dalim, perski-
riant ją toje vietoje, nuo kurios reiškiamas Apskrities Valdybos
nariams nepasitikėjimas.

Teikėjai minėtos rezoliucijos, atstovas Klinga ir atstovas La-
gys, einant Valsčių Tarybų statuto 73 $ reikalauja, kad patiektoji
rezoliucija būtų balsuojama iš karto.

Šis klausimas karštai debatuojamas. Apskrities Viršininkas
protestuoja prieš tai, kad rezoliucija siūloma balsuoti dalimis, ir
reikalauja balsuoti ją iš karto. Susidarius tokiai padėčiai, Tary-
bos Pirmininkas paveda tarybos nariams išspręsti balsavimo bū-
du, kad minėtą rezoliuciją balsuoti dalimis, ar iš karto. Atstovas
Markelis ir kiti prieš tai griežtai protestuoja ir pareiškia, kad
kairiųjų blokas tokiame balsavime nedalyvaus. Už tai, kad mi-
nėta rezoliucija būtų balsuojama dalimis niekas nebalsuoja, prieš
18 balsų. Už tai, kad minėta rezoliucija būtų balsuojama iš kar-
to 18, prieš niekas-nebalsuoja. Tokiu būdu dauguma balsų ir
nutarta minėta rezoliuciją balsuoti iš karto.

Atstovas Kregždė siūlo padaryti pertrauką 15 minučių pasi-
tarimui. Balsuojama atvirai. Rezultatai: už pertrauką 19 balsų,
prieš 18 ir 2 susilaikė. Tokiu būdu siūlymas dauguma balsų
priimtas ir skelbiama pertrauka. Po pertraukos Tarybos pirmi-
ninkas skelbia posėdį tęsiamu, dalyvaujant visiems Tarybos na-
riams. Atstovas Markelis Social-Demokratų frakcijos vardu pro-
testuoja prieš Tarybos Pirmininko šališkumą ir pravedimą mi-
netą Ūkininkų Sąjungos ir Darbo Federacijos bloko narių rezo-
liuciją balsuoti iš karto ir pareiškia, kad Social- Demokratų frak-
cija ir Valstiečių Liaudininkų frakcijos nariai, Pasvalio šalininkai,
apleidžia posėdį. Atstovas Kregždė pareiškė, kad Valstiečių Liau-
dininkų frakcijos nariai, Biržų šalininkai ir bepartyvių grupė
skaito apskrities centro klausimą išspręstu atatinkamu įstatymu
ir p. Vidaus Reikalų Ministerio įsakymu, ir šio klausimo visai
neranda reikalo svarstyti ir taip pat apleidžia posėdį. Iš 39 na-
rių tarybos, patikrinus kvorumą, pasirodė, kad posėdyje daly- |
vauja 19 narių. Einant Valsčių Tarybų Statuto 61 $ Tarybos
Pirmininkas skelbia 10 minučių pertrauką. Po pertraukos Tary-
bos Pirmininkas skelbia posėdį tęsiamu, dalyvaujant 19 tarybos
narių ir kadangi šis posedįs yra antras iš eilės, todėl einant Val-
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sči Tarybos Statuto 51 ir 58 8$ toksai skaitomas teisėtų prie
1—3 visų tarybos narių, tik neįvykusio šių metų sausio  mėne-
sio 3 dienos posėdžio dienotvarkei svarstyti Atstovas Lagys siū-
lo statyti balsavimui Ūkininkų Sąjungos ir Darbo Federacijos
bloko narių rezoliuciją apskrities centro buveinės klausimu. Ta-
rybos Pirmininkas pažymi, kad minėtos rezoliucijos dalis, kuria
reiškiamas Apskrities Valdybos nariams nepasitikėjimas priešta-
rauja įstatymams, bet kadangi yra reikalavimas daugumos narių
minėtą rezoliuciją balsuoti, pastaroji statoma ir balsuojama slap-
tai. Rezultatai: už minėtą rezoliuciją paduota 18 balsų, prieš 1
balsas. Tokiu būdu Ūkininkų Sąjungos ir Darbo Federacijos
bloko narių rezoliuclja, apskrities centro buveinės klausimu
daugumo balsu priimta. :

Ištrauka iš Pasvalio valsčiaus tarybos 1924 metų gruodžio
mėn. 5 dienos posėdžio protokolo 10 nr. 7 $.

Svarstyta: Apskrities centro iškėlimo iš Pasvalio m.
klausimas.

Nutarta: Valsčiaus Taryba išklausiusi tam tikros komi-
sijos pranešimo apie iškėlimą. Apskrities centro iš Pasvalio m. į
Biržus ir visapusiai apsvarstę šį klausimą priėjo prie sekančios
išvados: „Mes, Pasvalio miesto ir valsčiaus Tarybos nariai, at-
stovaujanti apie 10.000 gyventojų vienbalsiai nutarėme griežtai
protestuoti prieš Ministerių  Kabineto nusistatymą perkėlimui
Apskrities centro iš Pasvalio į Biržus. -

1922 metais seimas yra priėmęs Ii skaitymais įstatymą už
palikimą centro m. Pasvaly, kaipo esantį, etnografiniu atžvilgiu,
apskrities vidury ir didelės didžiumos apskrities gyventojų pagei-
davimą pildė, todel mes ir dabar pareiškiame tą patį nusistaty-
mą ir jokiu būdu negalime sutikti, kad Apskrities centras būtų
keliamas į Latvijos pasienį, su kuriais mes jokių reikalų neturė-
jome ir neturėsime. Jei yra nusiskundimų del butų stokos, tad
pareiškiame, kad Pasvaly butų krizis likviduotas, be to pati sta-
tyba eina plačiu tempu. Dedant pamatan rimtą ir teisėtą mūsų
reikalavimą, prašyti Vyriausybės kreipti savo tinkamą dėmesį pa-
likimui Apskrities centro m. Pasvaly. Jeigu galų gale liktų apskr.
centras perkeltas į Biržus, tad Pasvalio Valsčius, nesutikdamas
prisidėti prie Biržų, dėtų visas pastangas atsiskyrimui nuo Biržų
apskr. ir prisidėjimui prie Panevėžio apskrities. Apie tai pa-
skelbti spaudoje: visuose dienraščiuose, „Biržų Ziniose“ ir Pa-
svalio „Artojuje“.
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Lietuvos Respublika * Nuorašas.
V. R. M Kara

Biržų Apskrities
Vald yba

1925 m. „d.Aa a Pasvalio valsčiaus valdybai.
Biržai.

Šiuo pranešama žiniai ir pildymui, kad Apskrities Valdyba
savo šių metų sausio mėn. 12 dienos posėdy, peržiūrėjusi Pas-
valio Valsčiaus Tarybos 1924 m. gruodžio mėn. 5 dienos posė-
džio protokolą 10 nr. ir radusi kai kuriuos nutarimus priešta-
raujančius įstatymams, pasiremdama Savivaldybių įstatymo 99 $
raidė „c““ pakeitimu (Vyr. Žin. 168 nr.) nutarė:

1: Nutarimo 1 $ dalį, kuria nustatyta leisti m. Pasvalyje
iki šių metų birželio mėnesio atidaryti tik vieną svaig. gėr.
mažm. pardavinėjimo krautuvę, kaipo prieštaraujančią Valstybi-
nių gėrimų parduotuvių taisyklių 9 $ (Vyr. Zin. 174 nr.) atmai-
nyti, nes šis klausimas spręsti neįeina į Valsčiaus Tarybos kom-
petenciją.

2. Nutarimo 7 $ dalį, kuria reiškiamas protestas prieš Mi-
nisterių Kabineto nusistatymą ir p. Vidaus Reikalų Ministerio
įsakymą perkelti Apskrities centro įstaigas iš Pasvalio į Biržus—
atmainyti, nes žemesnė įstaiga, einant įstatymais, negali protes-
tuoti aukštesnių įstaigų nutarimus bei parėdymus,

3. Nutarimo 8 $, kuriuo nustatyta turgaus rinkliava — at-
mainyti, pavedant prisilaikyti Apskrities Valdybos nustatytų ir
Apskrities Tarybos patvirtintų rinkliavų normų ir 3

4. Nutarimo 9 $ punktą „e“, kuriuo Taryba principe su-
tinka patenkinti prekybininkų ir pramonininkų prašymą sumaži-
nant iš jų Valsčiaus Savivaldybei priklausantį mokestį ir paveda
Valsčiaus Vaidybai ieškoti kitų pajamų šaltinių, atmainyti, ka-
dangi Valsčiaus Savivaldybės 1925 m. sąmata ir taip jau suvesta
su nemažu deficitu.

Apie atmainytus nutarimus pavedama Valsčiaus Valdybai pa-
daryti pažymėjimą Valsčiaus Tarybos protokolų knygoje.

(Pas.) Valdybos pirmininkas (neperskaitoma).
(Pas.) Sekretorius Čigas.

Viršaičiai: Pirmas viršaitis buvo Petras Traškevičius.
Po jo buvo: Tetervinų Povilas Mulevičius, Ustukių Petras Zda-
nauskas, Vleksas Velžys, Pasvalio Kazys Armonas, Pamiškių jo-
nas Paugys, Tetirvinų Ignas Gudas, Jonas Gasiliūnas, Stepas--
Paliokas, Gasparas Petkevičius, Jonas Gadielionis, Antanas Dab-
kevičius, Petras Čeponis.

Sekretoriai: Ona Gedeikaitė, Vladas Matulionis, Pet-
ras Rauduvė. :

Pasvalio gatvės: 1. Vytauto Didžiojo aikštė 200
mtr., grįsta, šalig. cementiniai. 2. Nepriklausomybės aikštė 150
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mtr., grįsta, šalig. cementiniai. 3. Biržų gatvė 1000 mtr., grįsta,

šalig. cementiniai. 4. Pumpėnų gatvė 2000 mtr., pusiau grįsta,

šalig. per pus cement. 5. Petro Vileišio gatvė 200 mtr., negrįsta,

šalig. per pus cement. 6. Palėvenės gatvė 500 mtr. grįsta, šalig.

cement. 7. Joniškėlio gatvė 850 mtr. grįsta, šalig. cement. 8.

Vilniaus gaivė 700 mtr. šalig. per pus grįsta per pus cement. 9. Rūtų

gatvė 200 mtr. negrįsta, šalig. per pus cement. 10. Kalno gvė 1,000

mtr. negrįsta, šalig. per pus cement. 11. Vaškų gatvė 150 mtr.,grįsta,

šalig. akmeniniai. 12. Birutės gatvė 150 mtr , negrįsta, šalig. akmeni-

niai, 13. Kapu gatvė 300 mrt., negrįsta, šalig. akmeniniai. 14. Šva-

lios gatvė 1,000 mtr., negrįsta, šalig. mediniai. 15. Smėlio gatvė

300 mtr., negrįsta, šalig. mediniai. 16. Kontariškių gatvė 450 mtr.,

negrįsta, šalig. mediniai. 17. Pakluonės gatvė 1,£00 mtr., negrįs-.
ta, šalig. mediniai. Iš viso: 10,950 km.

Pasvaly yra: 21 mūrinis namas, 3 betoniniai ir 579

mediniai namai. Viso 603 namai. Įvairių įstaigų 11, vaistinių,

2, ambulatorijų 1, viešbučių 2, arbatinių 7, traktierių 1, valst.

degtinės sandėlių 1, aludžių 1, dirbtuvių 4, elektros stočių 1,

vandens malūnų 1, naito malūnų 1, „kurortų 1, auto 8, moto-

ciklų 2. 7

Pasvalio valsčiaus ribose krautuvių: Pas-

valio miestely 146 iš jų ne žydų 42, Skrebotiškio bažnytkaimy

2, Tetirvinų kaime 1, Papyvesių kaime 2, Skėrių kaime 1, Ta-
lačkonių kaime 1. Iš viso 153. |

Pradžios mokyklos: Pasvalio Maironio 3 k. Pas-

valys, Pumpėnų g-vė. Kuosa Adomas vedėjas, Aleliūnas Povilas,

mok., Urbėtytė Justė, mok. Pasvalio Vasario 16 d. 2 k. Pasva-

lys, Biržų g. Sabienė Agota vedėja, Tubelytė Aleksandra mok.
Pasvalio žydų 2 k. Pasvalys, Palėvenės g-vė. Veisas Elijus ve-

dėjas, Raichelis Mauša, mok. Skrebotiškio 2 k. Skrebotiškio bažn.

Navickas Martynas ved., Janušonytė Kazė, mok. Levaniškio 2 k.

Levaniškio k. Indrėlė Kazys vedėjas, Gildytė Ema mokytoja.

Žadeikių 2 k. Žadeikių k-=mas Novakas Klemas, vedėjas, Nova-

kienė Eugenija, mok. Talačkonių 1 k. Dagiliškių k. Udras Ipo-
litas vedėjas. Sindriūnų 1 k. Sindriūnų k. Vėlžienė Ona, vedėja.
Vitartų 2 k. Ustukų k. Kavaliauskienė Elena vedėja, Paliūnaitė

Ona, mok. Ragujų k. Ragujų 1 k. Virbickienė Ona, vedėja. Šun-
kiškių 1 k. Šunkiškių k. Germanaitė Adelė vedėja. Medinių 1 k.
Medinių k. Zigmuntavičiutė Elžbieta, vedėja. 2

Dvarai: 1. Zadeikių dv. 500 ha Ivanovas Sergiej. išparc.
1926m. Buv. trobesiai ir 3, 6 ha skirta Žadeikių pr. mokyklai, dabar
skaitos Žadeikių kaimas. 2. Levaniškio dv. 500 ha. Rimša. 1924 m.
Trobesiai ir 5 ha skirta Levaniškio pr. mokyklai, dabar skaitosi
Levaniškio k. 3. Palėvenės dv. 290 ha Karpis Benediktas. 1927 m.
Valdo centrą sav. Vaišvilienė Teonė, dabar vadinasi Pelėvenės k.
4. Talačkonių dv. 1500 ha Kuzikauskienė Felicija. 1925 m. —
dabar vadinasi Dagiliškio k. 5. Vitartų dv. 700 ha Chodakaus-
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kas Jonas. Visas dvaras dabar valdomas Chodakasko Jono įpė-

dinių, o dalis apie 65 ha išparduota. dabar vadinasi Vitartų dv.

Vandens, vėjo ir garo malūnai: Neibūtienė Ona

Žadeikių Vandens malūnas. Valstybinis Pasvalio mst. 1929 m.

nupirko broliai Zivai. Levickas Stasys, Balsių vnk. vandens ma-

lūnas. Adomaitis Vaitiekus Šimonių km. vandens malūnas. Ado-

monis Juozas Adampolio vn. vandens malūnas. Jakuška Juozas

Kurkliškių km. vėjo malūnas. Krivickas Anatazas Tetirvinų km.

vėjo malūnas. Kriksčiūnas Kazys Vaidžiūnų km. vėjo malūnas.

Valeikas Stasys Tetirvinių km. vėjo malūnas Chodakauskas Ma-

rijonas Vitartų dv. motorinis mal. Adomonis Juozas Adampolio

vn. motorinis mal. Žagrakalis Matas Tetervinų km. motorinis

mal. Karpavičius Jonas Svirpliškio vėjo mal. Sklenis Pranas Ra-

gujų km. vėjo mal. Beinaravičius Petras Ustukių km. vėjo mal.

Išėjusieji kaimai į vienkiemius: Čičiškių išė-
jo 1925 metais, Kurkliškių — 1924 metais, Ližų — 1926 metais,

Maliupių — 1925 metais, Maskoliškių — 1922 metais, Migonių

1913 metais, Nečionių — , 1912 metais, Papivėsių — 1921 me-

tais, Pasvalio — 1911 metais, Rojunų — '1926 metais, Sindriū-

nų — 1913 metais, Skėrių — 1927 metais, Stačiūnų — 1921

metais, Šimonių — 1917 metais, Šlekiškių — 1912metais, Us-
tukių — 1914metais, Varlynės — 1915 metais, Zadeikėlių —

1922 metais, Žiližių — 1927 metais, Kontoriškių — 1929 metais.

Gynėme savo gimtąsias pastoges.
(Lietuvos vasaros rytų partizanų atsiminimai).

Jų kovos ir kančios...
Gal jiems nepažįstamos bus.

Maironis.

Kaip audra prabėgo 10 metų nepriklausomo gyvenimo. Dau-

'gumui, o ypač jaunimui, mažai žinoma, kaip ir kokiame Lietu-

vos kampelyje kūrėsi ta taip branginama tėvynės nepriklausomybė.

Todėl aš čia pasistengsiu išdėstyti, kiek sugebėsiu, atsiminsiu ir

surankiosiu iš savo senų užrašų, apie kūrybos darbą mūsų krašte,

kur man teko garbės būti liudininku ir dalyviu.

Mano atsiminimai lies Lietuvos vasaros rytų kraštą, jo pir-

mąsias nepriklausomybės dienas ir kovas. Nors jau pasirodė

spaudoje p. Navako, buvusio vieno partizanų vado, veikalėlis

„Lietuvai besikeliant“, kur trumpai ir vaizdžiai nupasakoti tie

sunkūs kūrybos darbai, ir teko girdėti, kad ir kiti partizanų vadai

ruošiasi išleisti platesnius, daugiau turinčius istoriškos reikšmės,

užrašus, bet manau, kad ir mano šie užrašai bus kai kam įdomūs.

Pasaulinis karas mane užtiko vos 14 metų. Kaip per sapną

-atmenu rusų kariuomenės žygių aprašymą laikraščiuose, O ypač

„Rygos Garse“, kur buvo plačiai aprašomos rusų kariuomenės
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pergalės, kautynės. Buvo rašoma apie narsųjį kazoką Kriučkovą,
kuris vienas nugalabijo daug vokiečių. Tuo laiku mano vaikiška
širdis degė noru kariauti, pasižymėti, būti narsuoliu, nors ir rusų
kariuomenės eilėse. Gailėjausi, kodėl aš toks jaunas, kad be
mano dalyvavimo gali pasibaigti karas. Pasirodžius spaudoje
garsiajam Nikolai Nikolajevičiaus atsišaukimuiįlenkų tautą, kuriai
buvo žadama ar tai autonomija, ar nepriklausomybė, laikraščiai
nuo savęs pridėjo, kad panašiai taip pat bus duodama ir Lietu-
vai. Nuo šitos valandos manyje atsidarė nauja dirva svajonėms.

 

 

Pasvalio piemenėliai.

Svajojau tada apie atgyjančią Lietuvą. apie jos kariuomenę ir
. kitaip neįsivaizdavau, kaip save jos pirmose eilėse.

Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai.

Rusai, neatsilaikydami prieš žymiai moderniškesnę vokiečių
kariuomenę, traukėsi. Štai 1915 m. liepos pradžioje pasigirdo
netolimi patrankų trenksmai. Nors rusai ir drąsino, kad tai dar
toli šaudoma, bet širdis nujautė, kad greit sulauksime naujų
krašto valdovų. Aš vokiečių nebijojau, nes laikiau juos kultū-
ringesnius, negu rusai, bet mano skaudžiai apsirikta. Vokiečiai
pasirodė daug žiauresni.

Taip prabėgo 1915—1916 metai. Apie svajotąją Lietuvos
kariuomenę nieko nesigirdėjo. 1917 metų pradžioje Pasvalyje,
Vokiečiams leidžiant, buvo įsteigti vakariniai jaunimui kursai prie
pradžios mokyklos, kuriuose buvo dėstomi bendri dalykai, lietu-
Vių kalba 2 kart per savaitę ir taip pat 2 kart per savaitę vokie-
čių kalba. Matyt, vokiečių norėta pradėti vokietinti kraštas.
Labai norėjosi mokytis lietuviškai, labiausiai kalbos, tik labai
maža duodavo laiko. Man su drg. V. pavyko suagituoti kursis-
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us, kad nelankytų vokiečių kalbos pamokų, nes veltui gaišina-
mas laikas. Agitacija paveikė, irį vokiečių kalbos pamokas atei-
davo 2—6 asmenys, 0 lietuvių kalbos pamokas lankydavo 20—40
žmonių. Kursų vedėjas vokietys Kreislerrer pradėjo ieškoti nepa-
sisekimo priežasčių ir sužinojo iš panelių K.ir S., su kuriomis
buvo geruose „Sar tykiuose“, kad tai mūsų agitacijos vaisiai.
Gresė pavojus būti išsiųstiems į Vokietiją, bet mokytojos p-lės
O. Klongevičiūtės dėka, per jos dideles pastangas, šiaip taip
pavyko tą dalyką gražiuoju likviduoti. Savo pasiekėme, ir toliau
4 kartus per savaaitę mokėmės lietuviškai. Tie kursai buvo
pirmieji lietuvystės idėjos žadintojai jaunimo tarpe. Vėliau tie
patys kursistai ruošėme vakarėlį, buvome suorganizavę jaunimo
kuopelę ir t. tt Rodos 1917 metais pasirodė pirmasis vokiečių
okupacijos laikais lietuvių laikraštis „Lietuvos Aidas“, kuris pa-
siekdavo mūsų kampelį 10—12 dienų pavėlavęs. Tiesa, buvo
vokiečių leidžiamas laikraštis „Dabartis“, bet jame be vokiečių
garbinimo nieko daugiau nebūdavo. Pasirodęs „Lietuvos Aidas“
vėl sukėlė patriotizmą, vėl atgaivino viltį matyti kada nors Lie-
tuvą laisvą, nors vokiečių karo cenzūra ir neduodavo rašyti ką
nori... Vėl žiema ir vėl tie patys vakariniai kursai, bet dabar jau
ap'e vokiečių pamokas nė neužsiminti neužsimėnama.  Atmenu
pačioje 1918 metų pradžioje, kursų metu, mokytoja p-lė O. Klon-
gevičiūtė kai kuriems mums kursistams praneša, kad Vilniuje
Valstybės Taryba ruošiasi skelbti Lietuvos nepriklausomybę. Jai
apie tai pasakojo dėdienė p. Vileišienė, kuri tuo laiku viešėjo
pas juos. Džiaugėmės, svajojome. Žinia apie vasario 16 aktą
pasiekė Pasvalį gerokai vėliau.

Praėjo pavasaris, vasara, štai jau ir ruduo, o dar niekas
nieko nedaro. Vokiečiai šeimininkauia kaip ir šeimininkavę.

Tik vėlai rudenį, vieną šventadienį, klebonas iš sakyklos
praneše, kad visi žmonės susirinktų į įo kiemą—bus „prakalbos“,
Nuėjau ir aš. Iš klebonijos gonkų pasirodė pasvaliečiams pažįs-
tamas (dabar jau miręs) daktaras Tonkūnas, kuris ilgoje kalboje
nupasakojo susirinkusiems apie reikalą organizuoti valdžią, nes
jau vokiečiai turi išeiti iš Lietuvos. Paragino rinkti atstovus į
parapijinį komitetą. Nors dar po minią slankiojo keletas žan-
darų; bet ūpas visų buvo pakilęs. Taip ir norėjosi pulti ir nu-
ginkluoti žandarus ir rodos „valdžia“ bus mūsų rankose. Netru-
kus buvo sudarytas parapijinis komitetas. Vokiečiai išvažinėdami
pradėjo palikti mus vienus.

Neilgai teko džiaugtis pirmąja sudaryta „valdžia“, neilgai

dirbo parapijinis komitetas.
Iš Biržų atvežtos proklamacijos skelbė „visiems, visiems“

kad darbininkai ir valstiečiai, su Ešmontu priešakyje, paėmė į
savo rankas valdžią. Siūloma tą pat daryti ir kituose mieste-

liuose. Sutrukdo ir pasvaliečiai. Man buvo pasiūlyta užimti
revoliucinio komiteto nario pareigas. Aš atsisakiau, viena, kad

buvau dar jaunas, neprityręs, o antra, revoliucinis būdas man buvo-
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svetimas, nors aiškiai buvo matyt, jei revoliucionieriai (kairiej
liaudininkai, kaip tada juos vadino) nepaims į savo rankas val-
džią, tai ją paims tikri vietos bolševikai, o gal net ir rusai. Kiek
laiko praėjus ir Biržuose ir Pasvaly įsiviešpatavo bolševikai.

Su bolševikų vadais Lukoševičium, Bairka, Beliausku gyvenau
neperblogiausiuose santykiuose, todėl ir nemalonumų neteko
turėti, nors jie manimi ir nepasitikėdavo. Tik vėliau, užmuštas
Pasvalio raud. milicijos vadas Stravinskas, pasakė man, kad aš
esu „dešinysis liaudininkas“, ir kad tokius ponus greit išvarysime
„kur pipirai auga“. Po to buvau su jais atsargesnis.

 

Vėjo malūnas |pasvaliečiuos.

Ėjo gandai, kad kaž kur Vilniuje ar Kaune yra jau didelė
Lietuvos kariuomenė, kuri greit bolševikus išvys... bet... tik gandai.
Labai norėjau bėgti ten į vakarus, kur dirbama, organizuojama,
kur yra „didelė“ Lietuvos kariuomenė, bet mano namiškiai apie
tai nė girdėt nenorėjo, nors dažnai apie tai jiems primindavau...
Taip slinko diena po dienos.
„Vieną gražų šaltą sekmadienį pilnas Pasvalys priplūdo

bėgančių iš vakarų pusės raudonarmiečių. Užėjau į revkomą.
Nors ten ir raminasi, bet jautėsi kažin koks nervingumas. Džiau-
giausi greitu laiku išvysti, sulaukti atžygiuojant Lietuvos keriuo-
menės. Įsivaizdavau aš Lietuvos kareivius augaluotus, gražiai
uniformuotus, mat apie kariuomenės uniformą buvau skaitęs
„LL. Aide“ p. Nagevičiaus straipsny. Negreit pamačiau Lietuvos
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kareivius, bet ir pamatęs... apsivyliau. Toji p. Nagevičiaus ap-
rašytoji. uniforma kažin visai ar buvo įgyvendinta.

Tą patį sekmadienį, valgant pietus, staiga išgirdome siaurojo
traukinėlio trenkimą, nors žinojome, kad senai jau traukiniai
nevaikšto. Skubiai metę pietus išbėgome pažiūrėti ir tik... tra
ta ta!! šautuvų ir kulkosvaidžių šūviai. Traukinėlis grįžta atgal,
o esantieji Pasvaly bolševikai pradėjo raiti ir pėsti vytis tolstantį
traukinėlį. Vėliau paaiškėjo toks dalykas. Paberžių sodžiuje ir
vienkiemiuose stovėjo bolševikų užtvara. Vokiečiai atvažiavo iš
Joniškėlio traukinėliu, niekieno nesulaikomi pravažiavo pro už-
tvarą ir kely, išlipę iš traukinėlio, sugaudė beveik visus buvu-
sius užtvaroje bolševikus, susodino į traukinėlį ir laimingai iš-
važiavo. Kada Pasvaly apie tai sužinojo, buvo jau per vėlu.

Po tokio įvykio bolševikai laikinai paliko Pasvalį. Keletą
dienų buvome be valdžios.

Vėliau prasidėjo naujų komitetų rinkimai. Komiteto prie-
šakyje atsistojo J. Tonkūnas, dabartinis Žemės Ūkio Akademi-
jos rektorius; bet minėtas komitetas neilgai buvo Pasvalyje.
Bolševikai, vokiečių išgasdinti, bėgo iki Rokiškio, bet ten buvo
raudonojo latvių batalijono sulaikyti ir grąžinti atgal. Kol grįžo,
čia vietoje jau buvo susiorganizavę partizanai. Vabalninkai,
Vaškai, Pasvalys, Krinčinas, Saločiai ir kiti miesteliai turėjo po
keletą dešimt jaunų energingų raitų vyrų, kurie buvo įvairiai
apsiginklavę ir pastojo kelią grįžtantiems bolševikams. Prasidėjo
nelygi žūtbūtinė kova už Lietuvos laisvę. Po susirėmimo ties
Unciškiais, Vabalninkų, Berčiūnais partizanai, neatlaikydami ddug
gausingesnio priešo, turėjo trauktis. Balandžio 11 dieną aplei-
džiamas Pasvalys. ' Ta diena labiausiai man atmintina, nes tuo-
met pirmą kartą gavau į rankas šautuvą, t. y. pasiekiau savo
daug metų svajoto tikslo.

Po pietų su tėvu piovėme malkas. Apie 3 val. pasigirdo
Pasvalyje šautuvų šūviai. Bolševikai puolė Pasvalį, kurį gynė
keliolika partizanų. Gaišti nebuvo kada. Su namiškiais buvau
susitaręs išvesti iš namų arklį, kad bolševikai neatimtų ir tuo
būdu buvo priežastis išvykti iš namų. O kur reikia dėtis, išvy-
kus iš namų — jau gerai žinojau. Nesakau, kad mano na-
miškiai buvo priešingi nepriklausomybės idėjai, priešingai vėliau
jie rizikuodami gyvybe prisidėjo prie to darbo. Kad jie man
draudė stoti į gynėjų eiles, buvo visai paprastos priežastys —
netekti namuose darbininko. Pasiėmęs truputį maisto, užsisė-
dęs ant savo juodberėlio, išjojau paskui traukiančius partizanus.
Netoli jojau — neilgai ieškojau ko norėjau. Paliai Gustonių
dvarą sutikau grįžtančių partizanų būrį, pas kuriuos pastebėjau
po du šautuvus — mat, buvo tikslas apginkluoti bėgančius nuo
bolševikų gyventojus. Nedrąsiai paprašiau duoti man vieną
šautuvą. Davė. Apsidžiaugiau kaip mažas vaikas. Man tuo-
kart pasirodė, kad tai šautuvas tai viskas ko trūksta Lietuvai
atvaduoti.
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Prisidėjau ir aš prie to būrio, su kuriais grįžome į Joniš-
kėlį. Pastatęs arklį dvaro daržinėje, nes jau buvo naktis, išėjau
ieškoti pažįstamų. Eidamas per dvarą sutikau p. Navaką, tuo
laiku buvusi apskrities komiteto vicepirmininką, ir apsaugos
štabo narį, kuris paklausė, ar nesutikčiau nunešti svarbią žinią į
Migonių kaimą ten esančiam partizanų vadui. Siūlo net arklį,

  
„Einu iš bažnyčios pasimeldus...“

nes mūsų arkliai gal pavargę, o čia skubus reikalas. Sutikau
Įdavė užadresuotą voką ir perspėjo.
— Neįkliūk bolševikams į nagus, jie jau yra Pažosyse. Ar

nebijai? .
„ — Nebijau, aš turiu šautuvą! — atsakiau. Tiesa, aš turė-
jau šautavą ir šovinių apkabą (5 št.) tik visa bėda, kad savo
gyvenime nebuvau dar tokio ginklo turėjęs. Vėliau sužinojau,
kad mano šautuvu visai nebuvo galima šauti — užraktas buvo
sugedęs. Įsakymą išpildęs sugrįžau į Joniškėlį.  Stabas jau
buvo susikrovęs į vežimus išvažiuoti, nes netoliese pasirodė
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bolševikai. Tavo arklį atidaviau vienam partizanui, kurio arklys
buvo apsirgęs, o su tuo kurį davė, p. Navakas, išjojau kartu su
Linkuvos link. Rytą buvome Linkuvoje. Po kai kuriam laikui

susirinko čia visos partizanų jėgos, ir be to, dar buvo kelias-
dešimts vokiečių. Buvo- Verbų sekmadienis. Gavome iš štabo
pažymėjimus vokiečių ir lietuvių kalbomis, kad esame mobili-

zuoti kareiviai. Tai buvo padaryta tuo tikslu, kad patekus ku-

riam nors į bolševikų nelaisvę, nesušaudytų jį kaipo savanorį.
Tą dieną pirmąkart savo gyvenime teko iššauti iš šautuvo

tik žinoma, ne į priešą. Parodžiau savo draugams gautą šau-

tuvą, kurie pripažino, kad juo šaudyti negalima, nes užraktas

netvarkoje. Nuėjau į štabo buveinę, kur buvo visa krūva senų

rusų šautuvų, ir ten leido išsirinkti geresnį. Bekilnojant man

man tuos šautuvus, tik staiga iš vieno — „bait“! Kulka patai-

kė į kampą paliai sargybinį, kuris saugojo štabo piniginę dėžę.

Laimė, kad nepataikiau, tik baisiausiai persigandau. Šautuvą

vis dėlto gavau, ir be to, gerą, — rusų kavalerijos tipo. -
Tą pat dieną sužinojome, kad vyksime atgalį Jonškėlį.

Prieš išjosiant susirinkome, rodos, gimnazijos rūmuose. Buvo
daug linkuviečių panelių, kurios atvyko „išleisti broliukus į didį

karą“. Kažkas prakalbas sakė, dainavo, deklamavo. Kiekvienas

mūsų gavo iš linkuviečių panelių atsiminimui ženklus ant ran-
kovių ir kepurių, kad nors tuo išsiskirtumėm iš eilinių piliečių.

Apie vidunaktį buvo įsakyta susirinkti į rinkos aikštę. Buvo ne-
paprastas vaizdas. Pristojo partizanų eilių eilės, ginklų barškė-
jimas, arklių prunkštimas, vežimų dundėjimas. Pačiam nesitiki,

jog tai lietuviai ruošiasi priešą pulti, tik kartkartėmis išgirsti lie-

tuviškį šūkiai lyg ir išsklaido abejones. Bet ir vėl užsimiršti.

Rodos, tai iš milžinkapių atsikėlę lietuviai ruošiasi į kovos puotą

pas kaimynus maskolius. Pasigirsta komanda ir eilės palengva

pradeda slinkti iš miesčiuko. Pasigirsta likusių mergelių ašaros,

motinų palaiminimai. Pradeda lyti. Visas partizanų ūpas kuo
geriausias. :

Iki Mūšos įojame visi kartu, tik prie tilto persiskyrėme įtris

būrius. Vieni nujojo kairiuoju Mūšos krantu Vaškų link, kiti

Pakruojaus link, o mūsų būrys, p. Gudelio vedamas, jojo tiesiog

vieškelių į Joniškėlį. Netoli Joniškėlio vadas įsako dviem parti-

zanam joti žvalgybon — pažiūrėti, ar nėra Joniškėly bolševikų.

Aš su pasvaliečių vadu Traškevičium jojau pirmose būrio eilėse,

tai mudu ir išjojome apsižiūrėti. Bijau, drebu, bet savimeilė ne-

leidžia atsilikti. Naktis tamsi, nors pirštu į akį durk. Suspau-

dęs rankoje šautuvą joja. Štai matyt šventoriaus mūrai, o už

jų, tur būt, pasislėpę bolševikai laukia mūsų, tik, rodos, arčiau

prijosime ir galas... Miestelyje tyla, lyg visi būtų išmirę. Perjo-

jame visą miesčiuką, tik girdime — iš antro miesčiuko galo

arklių kojų dundėjimas. Pasitraukėme iš kelio ir šautuvus iš-

tiesę laukiame — įei rusiškai atsilieps, tai šausime.
— Kas čia?!
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— Savi! — girdime atsakymą.
Tai pakruojiečių grupė užėmė Joniškėlį iš Elis pusės. Pra-

dėjo švisti. Sulaukę štabo, gavome įs:kymą joti bolševikų ieš-
koti, kuriuos suradome tik antroje Leveno upės pusėje. Mat, jų
bijota keltis per užtvinusią upę, nes prireikus bėgti nebespėtą
perplaukti atgal.

Balandžio 16 diena — kovos krikšto diena. Iš štabo buvo
gautas įsakymas išmušti bolševikus iš Pasvalio. Puolimas ėjo
dviem kryptim. Viena partizanų da-
lis ties Vitartų dvaru bolševikus at-
mušė nuo Mūšos kranto ir persikėlė
per upę ir ėjo iš vakarų. pusės, o kita
grupė, kurių tarpe ir aš buvau, puo-
lėme iš Paberžių pusės. Paberžių
kaime už klojimų palikę arklius ir
išsiskleidę grandinėį ėjome Paberžių
link, kur manėme persikelti per upę
ir pulti bolševikus iš kitos pusės, iš
kur jie visai nelaukė. Mus vedė kaž-
koks vokiška uniforma karys, bet
komandavo lietuviškai. Nors aš ir
perspėjau, kad per Levenį dėl pot
vynio nebus galimą persinešti, bet
nepaklausyta. Bolševikams smarkiai
šaudant priėjome upę ir toliau nebu-
vo kur eiti. Bolševikai tuojau atsi-
gabeno ir kažkur kulkosvaidį ir pasi-
statę ant kalnelio atsidengė į mus
smarkiausią ugnį. Nebuvo kur slėp-
tis. Sugulėme ant lygaus lauko ir
pradejome atsišaudyti. Man pasitaikė
atsigulti į griovį, kuris buvo pilnas
vandens. Pavasario vanduo šaltas—
visas drebu. Išleidęs keletą šūvių su-
sišildau į šautuvo tutą rankas ir vėl Kryžius pakely iš Pasvalioį
šaudau. Po kurio laiko apsidairau, Daujėnus.
gi nesimato nė vieno partizano, ma-
tyt, pasitraukė. Perstojęs šaudyti „plaukiu“ grioviu toliau ir
pamatau už keliolikos žingsnių taip pat baloje gulintį žmo-
gų. Perbėgu iki balos ir randu vieną Linkuvos partizaną, rodos,
Gaigalą. Gulu šalia jo į vandenį ir laukiame. Nešaudome, nes
turime vos po kelis šovinius. Bolševikai taip gerai nutaikė kul-
kosvaidžius, kad už mūsų kojų vanduo stulpais kėlėsi aukštyn.
Pasitraukti nebegalėjome — atgal lygi prieškalnė.

— Ar turi granatą? — klausia linkuvietis.
— Neturiu, ir naudotis ja nemoku.
= Ra darysime, jei bolševikai pereis upę ir norės mus 8y-

vus paimti?
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Nerandu atsakymo. Nesinorėtų žūti dar nieko nepadarius,
bet, jei reikės... Žinai už ką. Už pusės kilometro matyti sava
sodyba, tik ranka pasiekti reikia,

— Lauksime nakties, tada lengviau bus pabėgti, — pataria
linkuvietis.

— Gerai! — tik kažin, ar jie lauks nakties.
Šaudymas lyg ir aptilo, už upės girdėti rusiški šūkavimai,

tur būt, keliasi per upę, o tada?.. Nepasiduosiu gyvas!.. Pra-
dėjo temti. Palengva išlendame iš balos ir pradedame čiaužti
Paberžių link. Nebešaudo, vadinasi, išgelbėti. Savo arklių nebe
radome, nes pasitraukdami partizanai manė, kad mes užmušti,
todėl juos nusivedė. Rytą grįžome į Joniškėlį, kur mus sutiko
kaip iš karsto atsikėlusius.

Velykų šventes praleidome kiaušiniaudami pas gyventojus.
Buvo kai kur užsilikusio ir naminio alučio...

Po Velykų reikėjo pradėt laukas arti, todėl atėjusiai seseriai
atidaviau savo arklį ir likau pėsčias.

Keliai šiek tiek pradžiuvo — buvo galima laukti bolševikų
puolimo. Jie atsivežė į Pasvalį net 3 patrankas, kurios iš pra-
džių truputį baugino.

Balandžio m. apie 24 — 25 dieną mūsų būrys, karininkui
Kazakevičiui vadovaujant, laikė pirmąją liniją Migonių sodžiuje.
Fronte buvo ramu, neminint tai, kad naktimis iš nuobodumo
nueidavome bolševikų paerzinti. Būdavo, paleisime kelis šūvius,
o bolševikai visą naktį piškina; mes gi miegame sau ramiai.
Jautėme, kad bolševikai ruošiasi pulti, tik nežinojome kada.
Siunčiame slaptus žvalgus sužinoti.  Zvalgu sutiko būti M. Ogin-
taitė. Jai buvo duotas uždavinys nuvykti į mano namus t. y. į
Pasvalį, o namiškiai tegul per Kuosą ir Petrauską sužino: kiek
yra Pasvalyje bolševikų, kada puls, ar daug patrankų turi ir t.t.
Grįžusi pranešė, kad bolševikų yra 3 pulkai, 29, 32 ir 33-čias,
turi tris patrankas (3-jų colių) ir ruošiasi pulti balandžio 29 d.
Zinios pasirodė tikros. Minėtą dieną vos tik užkandome pus-
ryčių, kaip sargyba pranešė, kad dvi bolševikų grandinės iš miško
ir paliai vieškelį eina Migonių link. Greit užėmėm pozicijas
paliai sodžiaus klojimus ir tvoras, ir prasidėjo šaudymas. Pasi-
traukti tik buvo galima į Sindriūnų sodžių, per gerokai dar už-
tvinusią Mūšos upę. (Geroką laiką pasišaudę pradėjome trauktis
10 kartų gausingesnio priešo stumiami. Buvo paduotas laivelis
ir visi persikėlėme į antrą upės pusę. Persikėlęs labai nustebau
radęs kitoj upės pusėj būrio vadą, kuris jau visas pusvalandis
ten mūsų laukė. Nespėjo nė savo arklio pasiimti. Vėliau paaiš-
kėjo štai koks juokingas dalykas. Būrio vadui išėjus į gatvę, po
jo kojų buvo užmušta višta. Iš to jis gavo įspūdžio, kad jeiį
vištą pataiko, tai mes visi iššaudyti, tai ir drožė bėgti. Štabe iš
minėto įvykio buvo gardžių juokų ilgam laikui. O frontas turi
ir linksmų nuotykių, žinoma, kai pereina pavojus ir pastebi Sa-

“vo klaidas.
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Mūšos krantais parvykome į Joniškėlį, kur buvo susirinku-
sių nemaža partizanų ir keliolika vokiečių. Paskutinioji turėjo
vieną 6 colių patranką. '

Bolševikai, nesutikdami daugiau pasipriešinimo, buvo priėję
visai arti Joniškėlio, bet tuojau buvo atmušti su nemažais jiems
nuostoliais.

Balandžio 30 d. bolševikai visą dieną šaudė į Joniškėlio
miestelį iš 3-jų patrankų. Štabas vėl kėlėsi į Linkuvą, nes prasi-
dėjo naujas bolševikų puolimas. Išvažiavo su savo patranka ir
vokiečiai. Šį kartą netolį traukėmės,-tik ligi pirmojo sodžiaus —
Stančiūnų, kur kitą dieną, persigrupavę, užėmėme sargybą vien-
kiemiuose paliai mišką. Bolševikai jau buvo Joniškėly ir, paste-
bėję mus, pradėjo iš patrankų šaudyti, taikindami į triobas, ku-
riose mes stovėjome. Pagaliau pripratome prie jų šaudymo ir
visai ramiai lošdavome „66“,tik kartkartėmis žiūrėdami per lan-
gus, kur sprogsta jų granatos. Apie pietus gavome įsakymą pa-
sitraukti į Gailionių šodžių, kur radome traukinėliu atvažiavusių
keliasdešimt vokiečių su daug kulkosvaidžių ir viena patranka.
Visi partizanai su vokiečiais kulkosvaidininkais susėdome į trau-
kinėlį ir palengva važiavome Joniškėlio link; vokiečių dalis va-
žiavo vieškeliu. Greit bolševikai pastebėjo besiartinantį traukinėlį
ir vieškeliu važiuojančius vokiečius su patranka, pradėjo šaudyti
iš visų patrankų. Į traukinėlį nepataikė. Tik krisdama granata
paliai patranka vieną vokietį ir porą arklių užmušė. Privažiavę
miškelį išsiskleidėmė į grandinę ir pradėjome Aelengva slinkti
Joniškėlio link, iki kurio buvo apie kilometrą. Cia prasidėjo jau
nebe partizaniškos kautynės. Griaudė 4 patrankos, tarškėjo apie
40 kulkosvaidžių ir keli šimtai šautuvų iš abiejų pusių. Nors
bolševikai buvo gerokai dvaro sode ir paliai miestelį apsikasę
ir turėjo nemažiau, negu mes kulkosvaidžių, 0 žmonių dešimt
kartu daugiau, vis dėlto (po 3-4 val. kautynių) pradėjo bėgti,
palikdami daug turto, keletą nukautų ir sužeistų. Dėl didelio
nuovargio vyti bolševikus toliau nebegalėjome, nors reikėjo vy-
tis, nes vėliau teko sužinoti, bolševikai buvo viską pametę ant
kelio, net savo patrankas, ir bėgo lyg be galvos. Tik rytą paste-
bėjo, kad niekas jų nevijo ir susirinko paliktą turtą. Po tų kau-

tynių kurios įvyko kaip tik gegužės mėn.1 dieną, bolševikai pa-
matė, kad su partizanais ne taip jau lengva kariauti, ir daugiau
nebemėgino keltis iš savo senųjų pozicijų — dešiniojo Levenos
upės kranto. Išmušti bolševikus iš jų pozicijų rimtai nebuvo

mėginta.

Vieną gražų rytą mūsų būrelis iš 11 žmonių, puskarininko
p. Vasinausko vedamą darėmė žvalgybą po apylinkės kaimus,
netoli Lėveno. Atėjus mums į Pažosių kaimą gyventojai prane-

šė, kad pas juos beveik kas rytas ateina po kelis raudonarmie-
čius kiaušiniauti. Vos tik susėdome pusryčiauti, kai sargyba
pranešė, kad iš Katinų sodžiaus ateina du raudonarmiečiai. Ir
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tiesa, per lauką ramiai sau ėjo raudonarmiečiai su šautuvais ant
pečių, 0 už jų per 300 žingsnių dar du, 0 toliau dar keli. No-
rėjome visus gyvus sugauti. Išsislapstę po  kluonus laukėmė.
Vos spėjo pirmieji du įeiti į kluoną, kai buvo mūsų apsupti iš
visų pusių.

— Rukiv verh!-—surikome iš visu pusių.
Vienas jų pakėlė rankas aukštyn ir pasidavė, 0| Altas jų nu-

metęs šautuvą, pasileido bėgti atgal. Netoli nubėgo, už kokių 50
žingsnių parpuolė nukautas. Kiti, sugulę ant žemės, pradėjo šau-
dyti.  Paimtasis raudonarmietis pasirodė kulkosvaidžių kuopos
vadas- karininkas. Tai pirmas bolševikų karininkas, pakliuvęs
partizanams. Su dviem palydovais buvo išsiųstas į Joniškėlį.
Būrio vadas įsakė paimti nušautojo randonarmiečio dokumentus.
Priėjęs prie lavono iškratau kišenius, bet nieko nerandu. Buvau
bemanąs grįžti, tik staiga pastebiu naujus naujutėlius geltonos
odos batus, ir tokius pat bintus... Negirdžiu nei kulkosvaidžio
šaudymo, nei vado perspėjimo skubiai, skubiai maunu pusbačius,
vynioju bintus... Turiu pastebėti, kad tuo laiku nauji batai buvo
brangesni už pinigus, o manieji jau buvo ne visai tvarkoje. Pa-
siėmęs batus bėgu į sodžių, kur jau nekantraudami partizanai
laukia, nes paliai Leoniškio dvarą pastebėta bolševikų grandinė,
kuri nori mums užstoti kelią. Perbridę iki kaklų Žąselę, bėgame
Oželių link. Štai jau nebetoli miškelio, o jame Oželių vienkie-
mis, ir mes, ir bolševikai skubame jį pasiekti. Čia krinta vienas
partizanas, sužeistas į koją. Daug kartų gausingesnis bolševikų
būrys jau už 30 40 žingsnių. Miškelį pribėgus truputį drąsiau
paliko, nes jau galima slapstytis už medžių. Išbėgome iš miške-
lio, o ten vėl lygus laukas. Na tai galas! Mūsų laimei bolševi-
kai nebešaudė, matyt, pritrūko šovinių, bet ir mes nebeturime
kuo šauti. Paročę vieni kitiems kumštis išsiskyrėme. Sužeistasis
partizanas P. S. nuo mirties išsigelbėjo, vien tik dėl to, kad tu-
rėjo apsaugos štabo liudymą, jog yra mobilizuotas. Buvo išvež-
tas į Maskvą gydytis, o vėliau, kaipo invalidas, paleistas ir grį-
žo namon.

Partizanų žygio pabaigos man sulaukti neteko, nors ir bu-
vau „gavęs“ naujus batus. Kita uniformos dalis tiek buvo nusi-
dėvėjusi, kad noroms nenoroms turėjau, progai pasitaikius, vykti
į reguliarę kariuomenę. Gegužės mėn. 10 d. karininko Umbrazo
būrys apie 30 žmonių, su savo iš bolševikų atimtais kulkosvai-
džiais, išvykome į Šiaulius — Šiaulių atskirą pestin. batalioną.
Per 7 dienas „išėjęs“ karišką mokslą su pirma siunčiama į fron-
tą kuopa išvykau vėl kariauti. Reguliarės kariuomenės kautynių
neminėsių, nes mano uždavinys buvo aprašyti savo atsiminimus
iš partizanų žygių.

Malonu buvo kariauti savo krašte. Čia visi tave pažįsta, visi
padeda ir tikrai žinai, kad visi bolševikų neapkenčia. Be to, ir*
raudonarmiečiųeilėse jautėsi didelis sukrikimas. Jie dažnai mes-
-davo ginklus ir pasiduodavo. Mano namiškiai, kurių kieme be-
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veik visą laiką stovėjo pirmosios bolševikų sargybos, taip pat
padėjo keliems raudonarmiečiams pereiti į mūsų pusę. Būdavo
ateina raudonarmietis, meta į šiaudus šautuvą ir prašo vesti pas
„baltuosius“, nes jie žinojo, kad vienas šeimos narių ten yra.
Vienas jaunas raudonarmietis iš Samaros gubernijos, tiesiog verk-
damas, prašė nuvesti pas baltuosius, nes jau jam atsibodo vargti.
ir kariauti nežinia už ką. Tuo laiku bolševikų užtvara buvo per
1/> kil. pakelta pirmyn. Kaip pro ią pravesti: nakti gali nušauti,
o dieną, matyti — nepraleis. Pagaliau nutarė. Per naktį šiauduo-
se paslėpė, 0 rytą užmovę mamos sijoną, bliuskutę, aprišę ska-
rute, o sesuo Ona milinę ir kepurę: surišo į ryšulį, ir išėjo būk
į Balsių malūną vilnų karšti. Sargyboje stovėję raudoarmiečiai
užklausė, kur einate. Pasakius, kad vilnų karšti — leido, tik pa-
prašė nupirkti kiaušinių, net pinigų kelionei įdėjo. Taip laimin-
gai atvyko į Šimonių sodžių, kur stovėjo partizanai. Kaip nu-
stebo partizanai, pamatę, kad iš dviejų atėjusių moterų, viena
virto raudonarmiečiu.

Baigiu.
Ne kartą pats savęs klausiu: ar ištikrųjų Lietuvos vasaros

rytų partizanai yra prisidėję prie Nepriklausomybės iškovojimo?
Vis dėlto randu, kad prisidėjo ir labai daug. Nuo Latvių sie-
nos ligi Panevėžio visas frontas buvo jų laikomas. Neturėdami
pakankamaiginklų ir patyrimo nepadarė tiek, kiek reikėjo pada-
ryti, bet vis dėlto padaryta nemaža. Tai liudija keliasdešimt ka-
pų, kaip iš vienos, taip iš kitos pusės. Be to, bolševikai pamatė,
kad visas kraštas yra sukilęs piieš juos, kad lietuvis nori būt
laisvas... ir šis mūsų tautos pasiryžimas slopino jų dvasią ir
nuotaiką. Jie turėjo bėgti nuo žymiai silpnesnių mūsų jėgų.

Mano atsiminimai — eilinio partizano atsiminimai, todėl
rašau apie tai, ką savomis akimis mačiau ir kokių kovų bei veik-
smų dalyviu buvau neliesdamas paties partizanų darbo, kurį ap-
rašys buvusieji mūsų vadai. Rašė savanoris A. Gudliauskas.

Knygnešys Kazys Gumbelevičius.

Kazys Gumbelevičius gimė 1859 m. spalių mėn. 18 d. Te-
tervinų km., Pasvalio valsč. Dabar gyvena Pasvaly, kur turi na-
mus ir sklypą.

„ Knygnešio darbą pradėjo 1888 m. Devyniolikos metų am-
žiaus išėjo iš namų ir apsigyveno Pasvaly. Čia, Bielinio paska:
tintas, ir pradėjo dirbti. Būdamas raišas, pats į Prūsus eit ne-
galėjo, tačiau Bielinio atvežtas knygas labai uoliai platino. Be
to, knygų parsiveždavo iš Kazio Raseno Šilavoj, iš Rimkaus Tau-
ragėj, iš Liolių. iš Prano Veličkos Gruzdžiuose, iš Mačinsko
lauliuose, iš Stasio Ripskio Jonišky, iš Matuzo Raseiniuose.

Važiuodavo paprastuose ratuose, knygas slėpdavo po sėdyne.
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Nors ir labai bijodavo, tačiau kely policija nė karto nebuvo jo

sulaikiusi. Knygas imdavo naktį ir naktį važiuodavo. Ilsėdavo-
si'pas gerai pažįstamus ir patikimus asmenis.

Parvežęs knygas namo, slėpdavo jas atidaromoj adverijoj,

daržinėj ir sandėliuke tarp dviejų sienų. Jeigu turėdavo daugiau,

dalį slėpdavo pas dėdę Kazį Gudą, gyvenantį Pasvaly. Slėpdavo

jaujoj spaliuose, šiauduose.

—2

 
Kazys Gumbelevičius.

Iš P. Rusecko „Knygnešio“ I t,

Iki 1894 m. kratos namuose buvo daromos retai. Bet po

tų metų kratydavo dažnai, nors paslėptų raštų beveik niekada

nerasdavo.
1900 m. Gumbelevičiaus buvo nuvažiavęsįČenstakavą. Greit

pajuto kažkokį neramumą ir, nelaukęs atlaidų galo, grįžo namo.

„Atvažiavęs užsuko pirmiau pas pažįstamą Joną Survilą. Tas
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pasakojo, kad septyni uriadnikai darė Gumbelevičiaus namuose
kratą ir rado daug raštų.

Namuose šeimininkė pasakojo, kad uriadninkai kratą darė
labai atsidėję, tačiau knygų nerado. Rado tik kelias aptrintas,
senas knygeles ir laišką, rašytą per Gumbelevičių Bieliakui apie
knygų kainas. Dėl to laiško Gumbelevičius labai nusigando, nes
po kratos buvo praėjusios penkios dienos. Bieliakui gali būt
blogai. '

Rytojaus dieną Giumbelevičius eina pas pristavo sekretorių
Balį Staškavičių — lietuvį. Tas užsipuolė, kaip galima laikyt
tokius laiškus pas save. Apibaręs liepė ateit ryt, kol dar pris-
„tavas miega, ir pakeist laišką ir knygas. Už tokį gerą darbą
Staškevičius gavo „ant arbatos“. Gubernatorius nubaudė Gum-
belevičių tik 14 parų arešto. G. džiaugėsi taip lengvai išsisukes
iš bėdos.

Krata įvyko per pristavo tarnaitės žioplumą. Ji nusipirko
pas Gumbelevičių naują maldaknygę ir pasidėjo ant stalo. Pris-
tavui paklausus, kur gavo pirkt, atsakė — pas Gumbelevičių.
Be to, dar pridėjo, kad Gumbelevičius ir daugiau knygų turįs.
Todėl ir buvo padaryta tokia smulki krata.

Dar vieną kartą, nesenai grįžęs iš Joniškio, Gumbelevičius
sedėjo prie stalo ir dėjo knygoms viršelius. Ant stalo gulėjo
daug naujų ir senų. maldaknygių, 0 po stalu — didelis pundas
kalendorių.

Pavargęs nuėjo gult. Tik girdi — kažkas beldžiasi į duris.
Atėjo pristavas, uriadnikas ir sotnikas. Kratą darė paviršutinę.
Išrinko „necenzūruotas“ maldaknyges ir sudėjo ant stalo. Ant
to paties stalo po papke gulėjo laikraščiai, bet jų nepastebėjo.
Kampe ant žemės buvo sudėtos naujos maldaknygės, pridengtos
lentele. Uriadnikas lentelę pakėlė, bet pastebėjęs, kad pristavas
nežiūri, vėl lentelę padėjo. Po kratos praėjo savaitės, menėsiai,
bet Gumbelevičius jokios žinios negauna, Pagaliau neiškentęs,
rašo skundą sprauninkui, kad pristavas atėmė žmonių atneštas
įrišti senas maldaknyges. Ir vėl atsakymo nėra. Tada rašo skun-
dą gubernatoriui. Pristavas smarkiai išbarė (Giumbelevičių, kam
tas skundėsi gubernatoriui. Po Velykų Gumbelevičius turėjo at-
sėdėti menėsi Panevėžio kalėjime.

Knygnešys Petras Šėmbelis.
Petras Šėmbelis gimė 1870 m. kovo 17 d. 2-jo Pagojo

Vienkiemy, Pasvalio valsč.
„ Mokėsi namie ir labai mėgo skaityti knygas. Jo tėvai

taip pat buvo dideli knygų mėgėjai, todėl namuose jų nemažai
buvo. Perskaitęs visas, pradėjo iš draugų imti Prūsuose
Spausdintus raštus.
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1890 m. į Šėmbelių namus pradėjo lankytis Bielinis. Iš
pradžių Bielinis apsistodavo Pasvaly pas Joną Avižonį, Kazį
Šėmbelį, Kazį Gumbelevičių. Bet tą sužinojo policija, ir Bieli-
niui važiuot į patį miestelį pasidarė pavojinga. Šėmbelių vien-
kiemis stovėjo nuošalioj vietoj, iš visų pusių buvo apaugęs krū-
mais ir medžiais, todėl iš miestelio niekas negalėjo atvažiavusio
pastebėt.

Kai Bielinis pirmą kartą atvažiavo į Pagojų, Petras Š. nu-
sipirko knygų už visus savo turėtus pinigus. Tėvams sutikus
Petras padėjo Bieliniui platint spausdinius. Pirmą kartą paliktas
knygas paslėpė daržinėj. Iškasė duobę, į ją įleido dėžę su kny-
gomis, iš viršaus uždėjo lentomis ir apibarstė kratiniu.

Vėliau, kai Bielinis geriau pažino Šėmbelių šeimyną, pa-
likdavo raštų 3-4 vežimus. Tada Petras padarė medinę spintą,
pastatė daržinėj prie sienos ir apdėjo iš visų pusių kūleliais.
Daržinė stovėjo tolokai nuo trobų ir buvo neuždaroma. Jeigu
policija būtų knygas radusi, išsisukimas lengvas: daržinė toli,
nerakinama, ką mes galim žinot, iš kur tos knygos!

Kadangi daug žmonių maldaknygių ieškojo prie bažnyčių,
tai Šėmbelis turėjo sandėliuką ir bažnyčioje ant lubų, žinoma,
bažnyčios administracijai leidus.

Šėmbelių namuose Bielinis slėpė knygas šešerius metus.
Nors policija ir įtardavo, tačiau kratos nė karto nedarė.

Beskaitydamas lietuviškus raštus, Šėmbelis pajuto, kad yra
tėvynei skolingas ir nutarė ne tik tuos raštus platinti, bet ir į
Prūsus eit. Todėl 1896 m. pradėjo prašyt, kad Bielinis paimtų
jį su savim. Bielinis sutiko parodyti kelią, bet prašė nerūgot,
jei policija nutvers.

Spalių mėn. 15 d. abu nutarė susitikt pas Joną Avižonį. Iš
namų Šėmbelis turėjo išeit slaptai. Kelionei pasiėmė savo 2
rubliu, vieną davė tarnaitė — Morkūnaitė Elzbieta (gyv. Migo-
nių km., Pasvalio valsč.), vieną—sesuo Elzbieta (mirusi). Taigi,
viso 4 rb. grynais pinigais, sūrį ir mėsos gabalą. Kaip mokėjo,
taip parašė tėvams atsisveikinimo raštelį; „Neieškokite manęs,
nes nerasite“ ir išėjo. Avižoniui nesakė, kad rengiasi eiti į
Prūsus. 2

Pirmiausiai abu nuvažiavo į Ustukių km. pas Joną Usą ati-
duot laikraščių. Sužinojęs, kad Šėmbelis vyksta į Prūsus, pa-
gyrė jį, davė rublį ir sūrį. Iš ten nuvažiavo pas Bytautą paimt
rankraščių naujiems leidiniams. Pasilsėję ir pasivaišinę, vėlį
kelionę. Dabar nukeliavo į Rozalimą pas Mainionį, kur Bielinis
sudarė sąrašą reikalingų knygų ir laikraščių. Antrame sąraše
surašė kaimus ir vietas, kuriomis Šėmbelis turėjo vykti iki Juozo
Karbino Šiluvos parap., Žaiginės pilies. Šunkapių km. Be to,
Bielinis pamokino Sėmbelį, kaip reikia slėpti rankraščius ir raš-
tus. Praardė kepurės pamušalą, gražiai išlyginęs sudėjo  popie-
rius ir vėl užsiuvo. Knygoms pirkt Bielinis davė 1400 rb., 100 rb.
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Už knygų gabenimą per rubežių ir 35 rb. asmeniškoms išlai-
doms.

Iš Rozalimo, prisilaikydamas duoto maršruto, Šėmbelis pės-
čias nukeliavo pas Karabiną. Karabinas, paskaitęs Bielinio
laišką, nuvežė Šėmbelį pas Joną Gasperavičių Milgaudžių km.
Gaurės par. Gasperavičius Sėmbelį nuvedė į netolimą vienkiemį
pas Igną Stankevičių, kuris tą pačią naktį pervedė Sėmbelį per
as Abu nuėjo pas Sakalauską, kuris už 5 rb. nuvežė juos

į Tilžę.

Nuėjęs į Šenkės ir Mauderodės spaustuves, Šėmbelis ati-
davė rankraščius ir supirko knygas.“ Stankevičius nusamdė še-

 
Petras Šėmbelis.

Iš P. Rusecko „Knygnešio“ I t.

šis vyrus. Spaustuvėj knygas surišo į 8 ryšulius po 60 svarų
kiekviename. Visi ryšulius prisitaisė prie nugarų ir naktį iške-
liavo sienos link. Priėjus prie sienos Stankevičius apsi-
žvalgė ir, pamatęs snaudžiantį sargybinį, davė ženklą eit toliau.
Eidami taikė pėdas taip, kad atrodė lyg vienas žmogus būtu
ėjęs. Stankevičius, eidamas paskutinis, pėdas sunaikino. Pe-
rėlę sieną, bėgo nesižvalgydami per laukus, per balas iki rai-
tosios sargybos vieškelio. Taip su ryšuliais ant pečių vyrai
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ėjo 10 klm. Priėję mišką susėdo pasilsėt. Šėmbelis buvo labai
pavargęs. ne tiek nuo ryšulio sunkumo, kiek iš baimės. Vadas
nuėjo pas Gasperavičių arklių.  Susikrovęs knygas, Gasp. nusi-
vežė pas save, o vyrams liepė išsiskirstyti. Šėmbelis nuėjo pas
Gasp., iš kur šeimininkas nuvežė jį naktį su knygomis šunke-
liais pas Karabiną. Atvažiavę jau rado Bielinį. Bielinis Šėm-
belį pagyrė ir davė 3200 rb., už kuriuos vėl reikėjo knygų
atgabent. i

Tais pat keliais Sėmbelis nuėjo į Tilžę. tik grįždamas va-
žiavo ne pas Karabino, o pas Mainionį į Rozalim.ą

Keturius kartus perėjęs per rubežių, Velykų sventėms Šėm-
belis grįžo namo. Kiek pasilsėjęs, išėjo į Smilgius (Panevėžio
apskr.) į atlaidus, iš kur norėjo su emigrantais eiti į Prūsus.
Visus pinigus laikė už pamušalo apsiauste, 0 kišenėj turėjo tik
175 rub. Smilgiuose 12 val nakties ėjo į sutartą vietą, kai sutiko
uriadninką ir valsčiaus sekretorių.  Uriadninkas Šėmbelį sulaikė.
Meluot Š. negalėjo ir pasisakė, kas esąs. Nepasitenkinęs pasu,
uriadninkas ėmė verstis po kišenes ir rado sąskaitą padavė sek-
retoriui. Sekretorius, nors lietuvių kalbą gerai žinojo, atsakė
nemokąs perskaityt. Vis dėlto uriadnikas Šėmbelį pasodino
kalėjiman.

Sekančią dieną uriadninkas pasiūlė Šėmbeliui išsipirkt ir
paprašė 200 rb. Nematydamas kitos išeities, Šėmbelis pradėjo
derėtis ir pasiūlė 30 rb. Pagaliau privarė iki 75 rb. Uriadni
kas matydamas daugiau negausiąs, paėmė 75 rb. ir Šėmbelį
paleido.

“ Šėmbelis tuojau nuvyko pas Juozą Matuzą Zalakiškių km.
Zaiginės tilijos ir papasakojo visą įvykį. Matuzas prikalbėjo
skųsti uriadninką: jis neturėjo teisės sulaikyti nekaltą žmogų ir
atimt pinigus.

Į Prūsus nukeliavo laimingai, bet grįždamas vėl užsuko į
Smilgius sužinoti skundo vaisių. Užėjo pas desetninką Eringi
turėdamas pilna terbą spausdinių. Vos atsisėdo prie stalo, pa
matėateinant tą paiį uriadninką, Šeimininkas uždarė Šėmbelį
gretimam kambary. Uriadninkas liepė nusiųst 8 vyrusį Gil-
bonis ir Pavinkšnių kaimus kratų daryt. Šėmbeliui visos blu-
sos nudvėsė, nes tuose kaimuose buvo jo sandėliai. Paskui
uriadninkas pradėjo skųstis, kad vienas kontrabandininkas, kurį
jis buvo ankščiau suėmęs, padavė skundą. Todėl uriadninkas
labai nori jį sugauti ir atkeršyti. Netrukus uriadninkas išėjo ir
Šėmbelis išbėgo į artimą viensedį pas Tamošaitį. Ten sužinojo,
kad krata jau buvo, bet nieko nerado.

Besikalbėdamas Šėmbelis pamatė atjojančius vyrus. Pametė
savo terbą ir išbėgo į mišką. Numestus spausdinius Tamošai-
tienė paėmė į sterblę, bet benešant keli kalendoriai iškrito. Juos
bematant arkliai sutrypė. Uriadnikas jų nepastebėjo, o liudinin-
kai neišdavė.
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Tik vėlai naktį Šėmbelis grįžo pas Tamošaičius.
Keliems metams praslinkus, Šėmbelis gavo pranešimą, kad

skundas buvę: neteisėtas.
1902 m. Šėmbelis, kaip ir visada, nuvyko į prūsus ir prisi-

pirko knygų. Jo nelaimei pamigo ir kontrabandininkai nega-
lėjo ateit. 'Šėmbelis pristigo pinigų ir nutarė vienas eit per
sieną. Kartu norėjo eit vienas emigrantas, kuris dėl akių Ii-
gos nebuvo išleistas. Kelias naktis abu bandė pereit per sie-
ną, bet vis nedriso. Pagaliau rado 3 įjurbarkiečius, su ku-
riais susitarė. Išėjo iš Smalininkų. Oras buvo biaurus. Kad
nepaklystų, visi ėjo plentu kordono link. Priėję apsižvalgė.
Sargybinių nė vieno, visi sėdi viduj. Tik jiems beeinant, pajuto
šunys ir pradėjo lot. Sargybiniai pradėjo su žibintais vytis.
Kelias smėliuotas, bėgt sunku. Pribėgę mišką, bėgliai pasuko,
o kareiviai nubėgo tiesiog. Miške besiilsint, jurbarkiečiai pasi
gėrė ir užmigo. Šėmbelis su draugu nusigando ir nutarė eit
vieni. Beeidami sutiko žandarus. Zandarai ėjo su skėčiais, nes
snigo jiems tiesiog į veidą, ir jų nepastebėjo.

Vargais negalais abu pasiekė Liudavėnus, iš kur Šėmbelis
nuvyko pas Karabiną.

Kiekvieną sykį, kai reikėdavo eit per rubežių, Šėmbelis pa-
sižadėdavo, kad tai paskutinis kartas. Baimei praėjus, vėl norė-
davo keliaut.

Vieną kartą Krasinskas iš Puodžių km. Pasvalio valsč. eida-
mas į Prūsus, paprašė Šėmbelio užsukt pas žmoną ir pasakyt,
kad gerai susiėptų knygas. Šėmbelis su savim taip pat turėjo
spausdinių. Su Krašinskiene bešnekant, atjojo policijos būrys.
Šėmbelio spausdiniai buvo apsiauste. Jis greit apsiaustą numetė,
į priemenę, o iš viršaus užmetė vantų.

Kratą darė prokuroras, ispraunikas, pristavas, uriadnikas
6 stražnikai ir 2 desetnikai.

Šėmbelis pasisakė einąs aplankyt savo sergančią tetulę, gyve- |
nančią Telšių kaime. Pavargęs ir užėjęs čia pasilsėt.

Troboje nieko nerado išvertė net malkas, 0 po vantomis ir

nepažiūrėjo.
Po kratos sušaukė kaimo gyventojus ir klausė, kuo Krasinskas

verčiasi, bet gyventojai jo neišdavė. Uriadnikas norėjo vežt Šėm-
belį su savim, bet Š. pasižadėjo pats ateit, tik, žinoma, neatėjo.

Vėliau Š. turėjo kas savaitė prisistatyt policijai, bet to nepildė.
Policija norėjojį suimt, bet draugai vis perspėdavo. Kelis kartus
policija laukė Šėmbelio ties bažnyčios vartais. Sėmbeliui pavyko
išeit mažais varteliais tiesiog į upę Levenį, per kurią laiveliu
persikėlęs, pabėgo. 2

Pagaliau matydamas, kad policija jį gerai žino, Sėmbelis
pabėgo į Ameriką.

„ Per rubežių į Prūsus keliavo 34 kartus. Gabeno tik lietu-

višką literatūrą. Nebuvo nė karto nei sužeistas, nei suimtas su
knygomis.
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Inž. Petras Vileišis.
Autobiografija.

Aš gimiau Kauno rėdyboj, Biržų apskrity 1851 m. Gimnaziją
baigiau 5iauliuose. Aną pabaigęs pastojau 'universitetan Petra-
pily ir universitetą baigiau su matematikos kandidato laipsniu.
Po to dvejus metus praleidęs įstojau Petrapily Kelių Šusisiekimo
Inžinierių Institutan, kurį 1880 metais ir baigiau su Kelių Susi-
siekimo Inžinierio laipsniu.

Baigęs Institutą, stojau pagelbininku Serpuchove Kelio
Ruožo viršininko prie Maskvos— Kursko gelžkelio. Išbuvęs ten
džugiku vienų metų, perėjau Maskvon — Plentų ir Vandens Ke-
lių Valdybon, kame tarnavęs vienus perėjau ant išieškojimo gelž-
kelio Vilnius — Rovno. Pasibaigus išieškojimams ir kelio pro-
jekto sustatymui, buvau paskirtas distancijos viršininku, kelio su
upe Pripetis persikirtime. Cia po mano priežiūra buvo per upę
Pripetis statomas tiltas ir pilami per balas maždaug 20 klm.
ilgio pylymai. Sie darbai tęsėsi laike trijų metų. Tuos darbus
vesdamas buvau pasiųstas Belgijon į Sereno Kokerilo dirbtuves,
taisomiems geležinkelio tiltams geležies priėmimui. Iki pavestą
užduotį atlikau, Belgijoj išbuvau 8 mėnesius. Šiuos gelžkelio
darbus užbaigus ir judėjimui atsidarius, ant Vilniaus — Rovno
gelžkelio 1885 met. buvau paskirtas darbų vedėju prie statomo
tilto per upę Bielaja, ant gelžkelio Samara — Ufa. Minėto tilto
ilgis 300 sieksnių, šiems darbams pasibaigus 1890 m. apie 2
metu darbavausi prie statymo gelžkelio Ufa — Zlotoust, — kai-
po distancijos viršininkas. o pasibaigus tiems darbams, stojau
tarnystėn ant gelžkelio Riazan — Kazan statymo. Čia man bu-
vo pavesta uždėti kessoninius pamatus ir ant jų išvesti akmenio
stiebus ir atramas geležiniems tiltams per upes: Pronia, Oka,
Mokša, Sura ir Kazanka. Atlikęs tuos darbus, maždaug laike
2'/2 metų, man buvo Valdybos gelžkelio Ryga — Pleskau, pa-

"vestas darbas sustatymo projektų dėliai didesniųjų tiltų ant to
gelžkelio. Pasidarbavęs čia apie pusę metų, buvau rangovų
Rotblato ir Endelmano pakviestas ant statymo tilto per upę
Narev, ant plento netoli Varšuvos. Tiltas buvo geležinis ant
akmeninių stiebų ir atramų su kessoniniais pamatais.  Užbaigęs
tą darbą rangovo Baltzo buvau pakviestas pastatyti kessoninius
akmenio stiebus ir atramas ant upės Šiauris Donec pagal Lu-
ganską. Tas buvo 1898 m. Nuo to laiko kessoninius darbus
ant visos eilės tiltų dirbau kaipo rangovas, arba pats nuo savęs,
arba drauge su kitais, daugiausia su inžinierium Sviencickiu.
Tokiu būdu tiltai buvo mano statyti ant šių upių: ant Šiaurinio
Donco pagal Lisičanską ir ant upės Krasnaja, tiltas per Daugu-
vos upę Vitebske ir upę Drut pagal Zlobiną, tiltas per Dauguvos
upę ties Kreicburgu ir tiltas per upę Mintaujoje. Toliau tiltas
per Čiro upę ir per Čeremšano upę. Po to kessoniniai tiltai
mano buvo statyti dar per upes: Sudžia ir Psiel ant Siaur. —
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Doneckinio gelžkelio ir 1915 m. buvau apsiėmęs statyti kesoni-
nius tiltus per Inguro ir Rukią — Kares upes dėl Juodmario
gelžkelio. Šie paskutiniai darbai maždaug 7500 buvo teišbaigti
ir iš revoliucijos priežasties 1918 m. balandžio mėn. buvo
sustabdyti.

Tarp didelių kessoninių darbų statymo tarpuose, aš atlikau
ir kitus gelžkelių darbus, kaip tai: stačiau apie 100 didesnių ir
mažesnių tiltu ant gelžkelio: Maskva — Vindava — Režica —
Sebež ruože, atlikau visus darbus, reikalingus prie statymo gelž-
kelio Poloc — Siedlec ant Vileikos ruožo 100 viorstų ilgio:
pyliau pylymus, kasiau perkasus, stačiau tiltus, budavojau stotis
ir ant linijos reikalingus gyvenimui namus, klojau bėgius ir ve-
žiojau balastą. Tokį pat darbą atlikau ir dėl Šiaur. — Donec-
kinio kelio ant Sudžos ruožo 110 viorstų ilgumo.

Apart viršminėtų darbų, dar turiu priminti, jog mano buvo
perdirbtas Miesto Novgorodo tiltas per Volchovo upę ir apie
įsteigimą Vilniuje 1897 m. geležies dirbtuves, kame būdavo išdir- -
bamos geležinių tiltų fermos ir kiti geležies darbai. Toje dirb-
tuvėje buvo padirbtos ir ant vietos pastatytos fermos dėl Liepo-
jaus — Romny gelžkelio ant upės Snoves ir ant Dniepro, pagal
Žlobiną. Taip pat ten buvo padirbti ir ant vietos pastatyti ge-
ležiniai tiltai dėl kelio Vitebsk — Zlobin, ant ruožo nuo Vitebs-
ko iki Oršai, taip gi tokie tiltai t. y. geležinėmis fermomis buvo
pastatyti ant viso gelžkelio Gardinas — Mosty.

Tuom baigsiu išrokavimą mano, kaipo inžinierio darbų.

Te leista bus man čion priminti ir apie kitus mano darbus ir
pasielgimus, kurie norint nieko bendro su inžinerija neturi: tai
buvo rudeny 1801 met., kada aš dešimties metų mano tetušio
buvau Panevėžin nuvežtas ant studentų kvateros patalpintas ir
pirmojon klasėn klasinės gimnazijos priimtas.  Tetušiui namo
išvažiavus, aš buvau kvateros vyresniojo studento atskiran kam-
karin pašauktas. Įėjęs radau ten keletą vyresniųjų klasių stu-
dentų. Vienas iš jų, kitų patariamas man apreiškė, kad aš turiu
vadintis ,„Wileiszko“, arba„„Wileįszewicz“. Po ilgų prikalbinėji-
mų, kad aš ant to sutikčiau, o man vis tvirtinant, kad aš turiu
vadintis „Vileišis“, kaip ir mano tetušis vadinasi, studentų buvau
pripeštas ir per duris išmestas į abelną žemesniųjų klasių stu-
dentų kambarį.

Panevėžio Gimnazija del maišto buvo uždaryta ir todel ma-
no tetušio, aš Siaulių Gimnazijon perkeltas buvau.

Būdamas Petrapily Universiteto studentu, aš prigulėjau prie
Lietuvių — studentų kuopelės — studento Česlavo Pancerzyns-
kio organizuotos. Baigęs Universitą norėjau toliau tobulintis
matematikoj, bet reikėjo del to Petrapily atsilikti. Turėdamas
Somovo, mekanikos proiesorio protekciją, aš kreipiausi prie
Švietimo Ministerio padėjėjo, prašydamas duoti man mokytojaus
*9kio) nors Gimnazijoj vietą. Mano prašymas labai palankiai
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priimtas buvo, bet kada aikštėn išėjo, jog aš katalikas, tai virši-

ninkas griežtai man pasakė: „Katalikams pas mus vietų nėra“.

Apie tai profesoriui Romovui papasakojus, šis patarė man

baigti Kelių inžinierių Institutą, ant to ir sutikau, nes ir Gimna-

ziją baigęs su aukso medaliumi aš norėjau iš karto stoti ne-

galėjau delei sunkenybių, katalikams daromųjų. Dabar gi Uni-

versitą baigusiam man jau kliūčių nebuvo daroma.

Tai buvo 1875 metuose. Institutan stoti laikas buvo paleis-

tas. Reikėjo laukti sekančių metų. Liuosą laiką turėdamas, su

draugais pasitaręs, aš ėmiau išdavinėti laikraštį „Kalvis — Me-

lagis“. Tai buvo mūsų Lietuvių kuopelės organams. To ior-

matas buvo paprasto prašymas rašomo popieriaus didumo, kuris

turėjo 4 puslapius. Kiekvienas puslapis į dvi dali padalintas

buvo. Ir jis nebuvo spausdinamas, bet ranka rašomas, tik to-

kiomis reidėmis, kurios panašios buvo į spaustas raides, 0 ne

į ranka rašytas. Kokiais laikotarpiais jis ėjo? Maž daug sykį

laike mėnesio. Jis buvo leidžiamas 3 — 4 egz., kuriuos Visus

reikėjo ranka rašyti. To laikraščio išėjo ne daugiau 10 numerių.

Laikraštį paminėtu būdu leidžiant, atėjo galvon mintis pa-

mėginti paduoti Valdžiai prašymą, idant lietuviškas knygas leistų

spausdinti lotynų raidėmis, prie lietuvių kalbos pritaikintomis,

t. y., idant atmainytų įstatymą draudžiantį taikinti prie lietuviš-

kųjų spausdinių lotynų raides.
Reikėjo tada sutaisyti rankraštį. Tai buvo „Apsakinėjimas

apie žemę ir oro atmainas“, kurs mano sustatytas buvo.

Rankraštis mano buvo paduotas prie prašymo, Vyriausios

Valdybos Spaudos Dalykuose Viršininkui.
Ne tiktai buvo gautas prielankus atsakymasirknygutė skaitly

2000 egzempl. atspausdinta tapo.

Tas sudarė didžiausi džiaugsmą ir triukšmą. Aš ėmiausi

toliau už darbo. Buvo mano: sutaisyti rankraščiai knygučių: „Jo-

nas ir Aniutė“, „Jurgonis Steponas“ ir Pas mus ir kitur“ ir

„Šiaulių paroda“.
Rankraščiai tuo pačiu būdu buvo paduoti aukščiau minėtam

viršininkui ir vėl buvo bent 3 pirmieji, laisti ir atspausdinti, 1876

— 1877 m.
Atspausdintos knygutės buvo platinamos ir Vilniun, Zavads-

kiui del pardavimo pasiųstos.

Rodėsi, kad mūsų spauda, po 13 — 15 metų uždraudimo

atgauta! ,
Kaip pirmiau rankraščiai, taip dabar leisti perspausdinti bu-

vo pristatytos pirmiau atspaustos: „Maldų ir Poterių Knygos“,

bet jau bė pasekmės, kaip buv. „Šiaulių paroda“
Vilniaus Generolas — Gubernatorius mūsų spaudos leidi-

mui pasipriešino ir vėl mus ilga naktis apsėmė.

Bet sykį pradėjo darbo paleisti nenorėjau ir jo reikalingu-

mą gerai mačiau. Tai gi inžinierium tapęs ir delei reikalų daž-
nai Petrapilin atvažiuodamas kartas nuo karto lankydavaus pas
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Vyriausios Valdybos Spaudos Reikaluose Viršininką ir mėginau
šiaip ir taip mūsų spaudos atgavimą klausimą pajudinti. Viena-
me iš tokių apsilankyme viršininkas, rodos, Goremykinas, kaž
kaip — keistai ant manęs pažvelgęs tarė: „Tamsta darai mums
daug nerimasčio ir kėblumo. Argi Tamsta nesupranti, kad mes
labai pigiu būdu galime nuo tamstos atsikratyti“... Išėjau nuliū-
dęs ir susirūpinęs, bet negalėjau mesti pradėjo darbo.

O. darbas buvo pradėtas ne vien Petrapily, bet ir užsieniuo-
se, kame slaptai siuntinėjau rankraščius ir pinigus ant jų at-
spausdinimo. 2

Taip vienoj knygutėj. Tilžėje pas Otto Mauderode 1904
m. atspausdintoje, randu sąrašų knygelių mano lėšomis išleistų,
žinoma, užrubežy — Tilžėj.

tai tas sąrašas:
1. Naudingi skaitymai ir iš prigimties mokslo su daugeliu

paveikslėlių.
2. Iš kur akmenys ant mūsų laukų atsirado (su paveiks-

lėliais). 3
3. Saulės ir mėnesio aptemimai (su paveikslėliais).
4. Pirmutinė pašalpa ūmai susirgus; taip gi gėralai alko-

goliniai ir taboka.
5. Kapai didžiųjų kunigaikščių Vilniuje.
6. Garo mašinos ir geležinkeliai (su paveikslėliais).
7.  Pamokinimas, kaip nuo pagedimo apsaugoti žmones,

pagedusių šunų aprietus. 2
8. Džiova ir kaip tos ligos apsisaugoti.
y. Patarmės moterims, kurios nori būt sveikos.
10. Trumpa šneka apie limpančias ligas ir kaip nuo anų

apsisaugoti.
11. Trys pamokslai apie gaspadorystę del gaspadorių soO-

diečių (antra laida).
12. Bulvių vaisinimas.
13. Žaibas ir griaustinis (su 21 paveikslėlių)
14. Apie Joną Gutenbergą ir apie tai, kaip žmonės rašymo

ir spaudos išmoko (su 10 paveiksl.).
15. Kas tai yra dirbama žemė, kaip ji atsirado, kokie yra

jos skyriai ir kaip anuos pažinti.
16. Epiteto aforizmai su pridėjimu keleto skyrių iš jo

„Pruntavimų“.
17. Trumpa geometnija.
18. Ukiškos draugystės įvairiuose kraštuose.
19. Parinktos lietuviškos dainos pagal Antaną Juškevičių.

20. Kaip apsireiškia gyvenimas žmogaus kūne (su 35 pa-

veikslėliais).
21. Tekinimo amatas (su 47 paveikslėliais)..
22. Įrankis dėl pagerinimo ir sutaisymo šosiejinių ir pa-

prastų kelių (su 40 paveikslėlių). i

23. Avižų auginimas (su 8 paveikslėliais).
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24. Vienas iš mūsų tur apsivesti.
25. Nekurie amatai (su 43 paveikslėliais).
26. Gyvenimas šv. Kazimiero (su 3 paveikslėliais).
27. Gyvenimo džiaugsmai. Pagal Lebboką P. N. sutaisyta.
28. Ką ir kaip nekurie amatininkai dirba.
29. Trumpa visuotina istorija. Pirma dalis. Senovės istorija.
30. Savišelpystė.
31. Sofoklės — Antigona (tragedija). Vertė J. S.
32. Pirma pagalba nelaiminguose atsitikimuose.
33. Kas ir kiek žemės gali pirkti Lietuvoje.
34. Miškų, laukų, sodų, daržų 'eibės ir bausmės už jas.
35. Džiova ir kova su ja. -
36. Dikaviečių apmedžiavimas.
37. Kaip reikia pinti rečkos, baldai ir kiti pinamieji daiktai

(su 37 paveikslėliais). S
38. Paprasti rakandai ir išdirbiniai iš šakų, (su 74 paveiks-

lėliais).
39. Apie blogąją ligą arba sifilį. Sustatė d-ras A. V.
40. Boreikis Kodkevyčius, garsus Lietuvos etmonas, apysaka.
41. Apysakos (dvi M. Tveno ir viena Bret-Garto).
42. Kam, kada ir kaip reikia atbūti kariuomenė.

Tai kaip sakiau knygelių sąrašas mano išleistų Tilžėj. Maž
daug, kaip atsimenu, iš tų knygelių 24 mano paties buvo sutai-

sytos, 0 kitos mano lėšomis kitų man pažįstamų ypatų sutaisy-
tos buvo. Tas darbus maž daug prasidėjo nuo 1888 m. kada aš
buvau tolimoje Ufoje, iš kur, kiek galėdamas „Varpą“ šelpiau,—

ir tas darbas tęsėsi iki 1904 metų, kada spauda atgauta buvo.
Bet knygutės mano išduodamos buvo ne vien Tilžėj, bet ir

Amerikoj. Ten, kaip atsimenu, buvo išduoti rankvedžiai Geo-
grafijos, Fizikos Ten tur būt, buvo išduotas Aritmetikos rank-
vedis, Vilniaus ir ten buvusios Akademijos arba Universiteto
aprašymas.

Spaudos atgavimas sunkiai ėjo. Tik Vilniun pribuvus Gene--
rolui—Gubernatoriui kunigaikščiui Sviatopolk — Mirskiui anas

palengvėjo. Mano pastangos ir išrodinėjimai kaip Vidaus Rei-
kalų Ministeriui Pleve, taip ir Finansų Ministeriui Vitte, jog
spaudos lietuviams atėmimas daro skriaudą ne tik lietuviams, bet
ir nuostolius atneša pačiai Rusijai, Sviatopolk—Mirskio paremti
buvo ir galų gale spauda mums sugrąžinta buvo.

Taigi 10d. gruodžio mėn. 1904 m. pasirodė Vilniuje pirmu-
tinis „Vilniaus Žinių“ dienraščio numeris, kurio leidėju ir redak-
torium aš buvau.

Mano sandarbininkais iš pat pradžios buvo Jonas Jablonskis,
Povilas Višinskis, Jonas Kriaučiūnas, o paskiau Kazimieras Puida
ir jo žmona, kun. Juozapas Tumas ir kiti.

Dienraštį įsteigiant buvo mano įkurta Vilniuje atsakanti
spaustuvė. Toliau, nes spauda buvo leista, tai Vilniun reikėjo

17 Biržų apskritis. 251



pargabenti knygas mano užrubežy išleistas. Tas buvo atlikta ir
Vilniuje buvo mano įkurtas knygynas —pirmas Lietuvių knygynas.

Visi tie užvedimai, turint omeny dar mano geležies dirbtuvę
sutraukė Vilniun ne mažą Lietuvos inteligentijos būrelį, Lietuvos
atgimimo ūpą pakėlė.

Buvo sušauktas Vilniuje Seimas. Jo sušaukimui ir atliki-
mui nemažai „Vilniaus Žinios“ prisidėjo.

Viskas iš "pradžios rodėsi, ėjo gerai, bet laikui bėgant „Vil-
niaus Zinių“ bugalterija pradėjo išnagrinėti nuostolius, kuriuos
„Vilniaus Zinių“ leidimas daro. Tuos nuostolius aš dengdavau
savo pinigais, bet toliau tas mane į skolas įtraukė ir išleidęs
daugiau vieno tūkstančio to dienraščio numerių turėjau ano lei-
dimą sustabdyti.

Kad išbridus iš skolų, turėjau mano geležies dirbtuvę pus-
veltui parduot. Gerai dar, kad ta dirbtuvė pateko į Lietuvių
B-vės „Vilija“ rankas. Tuo pačiu tikslu buvo išparduota spaus-
tuvė, uždengtas knygynas ir aš vėl turėjau 1908 m.iškeliauti Rusi-
jon uždarbio ieškoti, nes jo man Lietuvoje nebuvo.

Darbai Rusijoj ėjo normaliu būdu. Aš sugebėjau iš skolų
išbristi ir jei ne bolševikai ir lenkai, tai būčiau galėjęs vėl Vil-
niun grįžti ir suardytą darbą iš naujo pradėti.

Bolševikai buvo priežastim to, kad atskaitą su Juodmarinių
geležinkeliu darant, aš vietoj pinigų apturėjau popierį, kad gele-
žinkelis man kaltas tokią tai sumą, lenkai gi patį Vilnių užgrobė.

Kaunan aš sugrįžau 1921 m. vasario 17 d. Maž daug su
mūsų gyvenimu ir politika susipažinęs pamačiau, kad lenkai už-
sieny daug melagysčių apie mus skelbia ir savinasi tomis teisė-
mis, kurios jiems nepriklauso.

To viso pašalinimui bent iš dalies, aš buvau 1921 m. rude-
ny Paryžiun nuvykęs ir išdaviau ten knygutę, „Le Conilict Po-
lono — Lithuanien“ — „Lietuvių — Lenkų Ginčas“.

Tarp kit ko toj knygutėj aš sakau, kad jei norima, jog tarp
Lietuvos ir Lenkijos sugyvenimas būtų geras ir ramus, tai reikia:

1) Idant Lenkija grąžintų Lietuvai visą teritoriją, kurią ana
dabar užima ir kuri sulig Liublino Unijos sutarties Lietuvai pri-
klauso;

-2) Idant Lenkija atlygintų Lietuvai visus tuos nuostolius,
kuriuose ana jai yra padariusi, ant jos užgrūdinama ir

3) Idant Tautų Sąjunga prie Lietuvos Klaipėdos (Memelio)
apskritį prijungtų.

Tos pačios minties palaikymui ir su tuomi pat — antgalviu
tik pažymint aną Nr. 2, pabaigoj 1921 m. buvo išleista antra
knygutė,

Netrukus tos abidvi knygutės, į vieną sutalpintos, išeis
Lietuvių kalba. . Petras Vileišis.
15. III. 1922 m.

Kaunas.

  



 

1922 m. vasario mėn. 2 d. inžinierius P. Vileišis buvo pa-
skirtas Susisiekimo M-riu E. Galvanausko kabinete.

1922 m. birželio mėn. 13 d. Resp. Prezidento aktu (Nr. 77)

buvo atleistas nuo Susisiekimo M-rio pareigų, jam pačiam
prašant. 2

Nuo 1922 m. spalių 1 d. buvo paskirtas Sus. Min-jos Inži-
nierių Tarybos pirmininku ir tas pareigas ėjo iki pat mirties.

Mirė 1926 m. rugpiūčio mėn. 12 d.

Jonas Vileišis.
Autobiograiija.

1872 m sausio 3 dieną iš tėvų Vinco ir Agotos Mačenaitės

Vileišių Medinių sodžiuje, Pasvalio parapijos gimiau aš vienuo-
liktuoju pas tėvus kūdikiu. Buvau jų paskutinis, kaip sakydavo,
pagrandėlis. Iš kažko ten girdėjęs, kad esu gimęs pačiais nau-
jais metais, bet kadangi buvau silpnučiu, tai sausio trečią dieną
pakviesti kūmais iš to pat sodžiaus ūkininkas Juozas Čepulis ir
nebejauna jau mergina, pasidavusi į davatkas ElžbietaBaldyšiūtė,

įdėję mane į paduškas nuvežė Pasvalin krikštyti. Ten ir užrašė,

kad būtent esu gimęs sausio 3 dieną. Buvo manyta mano dė-
duko Aniolo Vileišio atminčiai pakrikštyti mane Aniolu, bet pra-
dėjus verkti ir klykti mano vyresniajai sesutei Onytei, kad tas
vardas baisiai negražus, tėvelis sutiko ir prisivijęs jau išvykusius
kūmus įsakė pakrikštyti Jono vardu.

Sodžius Mediniai visai atitiko savo vardui, nes patsai sO-
džius ir jo laukai iš visų pusių buvo apsupti miškais — Apo-

šuotas, Sindriuniškis, Putriškis, Gojus, Pupleknis — vis tai miš-

kai, kuriuose paūgėjus teko riešutauti, uogauti grybauti ir ku-
riuose man patekus nesyki matydavos visokie pakaruokliai, bai-
dyklės, piktų velnių dvasios ir t. t Kiek atsimenu, pradžioj so-
džius visko patsai buvo pertekęs Mažai ką pirkinėdavo, negu
tik nuo atvykusių vengrų visokių skarelių, rmauilų, siūlų ir adatų

motinėlė pirkinėdavo. Atvažiuodavo ir žydeliai, tai strimales,

šilkes parduodami, tai ieškodami linų ar javų pirkti. Už vištas

ir kiaušinius ar už sykelį ar puspūrį grūdų motinėlė prisipirk-

davo visokių gražių daiktų  paūgėjusioms sesutėms. Visame
sodžiuje — 21 kiemas. Vis tai pilni gaspadoriai ir tik du —
trys teturėjo po pusę dubos, kaip Dambrauskas, ir po vieną
ketvirtadalį — du Pažemeckai, o vienas užtat — Baldyšius tu-
rėjo net dvi dubas, buvo dvižemis. Mūsų kiemo artimesnieji
kaimynai — tai tie Pažemeckai, su kurių vaikais ir teko žaisti,

bėgioti ulyčioj ir išdykauti.

Kaip kas gyvena, kaip verčiasi, puikiausiai iki smulkmenų
buvo žinoma. Ilgainiui pažinojau kiekvieno kiemo žmones, ber-
nus, jų samdomas mergiotes ir kaip kiekvienoj šeimoj kas gy-
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veno, — ar baras; pykstasi, ar geruoju gyvena. Visame sodžiuje
buvo keletas kiemų, su kuriais geriausiai mano tėveliai sugyven-
davo. Padarys kas iš tų kaimynų alaus ir žiūrėk jau atneša
„koštuvu“ gerą uzboną šviežio alaus, o pakviesti nueiti pas kai-
myną, žiūrėk jau, mamytė nešasi pašony tai sūrelį, o ant di-
desnių bankietų — tai prikepa pyragų, duoda kokią žąselę ar
kitką, Darbuose viens kitam nuolat padėdavo: pabaigė vieni
rugius piauti ir žiūrėk eina pas kaimyną padėti, nesuskubo kas
mėšlo išvežti ir žiūrėk atvažiuoja keletas arklių padėti mėšlo išvežti
Rudeniop pabaigę vieni kulti ir bėga pas savo kaimyną ar tai
kulti padėti, ar linų minti. Pamylėti, pavaišinti kaimyną arba
giminę — tai buvo visai natura'i prievolė.

O prie alaus stiklo yra apie ką pasikalbėti, kaip tada ir
tada jie yra važinėję su javais ar obuoliais Rygon, ar Mintaujon
ir kaip ten kas atsitiko. Kokioj nelaimėj nieks neatsisako kai-
mynui padėti. ar tai kunigo, ar daktaro prie ligonio atvežti, ar
ką iš padargų paskolinti. Kas to nedarė, žinoma, buvo skaito-
mas blogu kaimynu, bet tokių buvo nedaug.

Bendrai, tarpusaviuos santykiuos klestėjo meilė, užuojauta,
neretai visai be jokio išskaičiavimo tikras noras kaimynui pa-
dėti. Rodėsi, kad toji maloni šiluma, toji. žavinti meilė pirmiau
tarp ūkininkų buvo dar didesnė ir tik nukritus javų kainoms,
kuomet į sodžių pradėjo įsiveržti visokie atėjūnai, kuomet pra-
dėjo vis dažniau važinėti į turgavietes, pradėjo irti ši vienybė:
atsirado ir pavyduolių ir tokių, kurie netesėjo žodžio, nepadėjo
kitiems.

Tokioj tat dar naturalio ūkio nuotaikos atmosieroj man
teko praleisti savo jaunystę. Čion ilgais rudens ir žiemos va-
karais, kuomet moterys verpia vyrai virves veja, O aš su sesute
pristatyti plunksnų plėšyti, teko prisiklausyti visokių pasakų, teko
giedoti visokių giesmių ir ilgai poteriauti. Buvusioji pas motiną
tarnaitė Darata ypatingai buvo maldinga ir mokino mane viso-
kių priesaikų ir poterių ir apsakinėdavo apie visokių šventųjų
gyvenimą. Buvau prie jos prisirišęs ir išaugęs žadėjau ne tik
kunigu, bet pačiu vyskupu būti. Nors nebuvau krikštytas Aniolu,
bet iaktinai buvau aniuolėliu, labai maldingu ir dievobaimingu.
Žinoma, teko nugirsti visokių pasakų apie visokių dvasių atsi-
lankymą žemėje, apie visokius dvasių vaidinimus — ir todel
buvau didžiai sunervintas, baikštus, nes visur bijojau tų dvasių.
Gal dėliai tos priežasties sirguliavau ir buvau važiojamas tai pas
Rajunų panelę, kuri gydė homeopatiją, tai pas kokį ten kunigą,
kursai davęs kokio ten vandenio, liepė jį gerti būtinai ore toj
vietoj. kur nuo stogo lašai varva.

Šiek tiek nuo tos Daratos įtakos atsipeikėjau, kai buvau jau
17—8 metų nuvežtas pas dėdę Mačėną į kitą sodžių,įTetervinus,
kame buvau atiduotas mokintis pas direktorių Gudą. Tas Gudas—
tai buvo pirmas Pasvalio bažnyčioj giesmininkas, kurį paskiau
dar ilgai teko girdėti bažnyčioj begiedantį suplikacijas. Paskui
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jis pasidarė knygnešiu ir visokių šventųjų paveikslėlių ir škap-

lerių pardavėju.  Mokiausi dvi žiemas ir pramokau iš malda-

knygės kiek skaityti ir rašyti.

Gal paskui ir būčiau likęs sodžiuje, jeigu ne vyresniojo

brolio Petro aiškus įsakymas, kad mane vežtų į Šiaulius rengtis

į gimnaziją. Ten dar mokėsi jau septintoj klasė mano brolis

Antanas, paskiau daktaras, kursai ir pradėjo mane ruošti pirmon

 
Jonas Vileišis.

klasėn. 1884 m. stojau pirmon klasėn, bet čia jau tenka plačiau
pakalbėti apie pačią gimnaziją.

Kaip visos Lietuvos gimnazijos. taip ir Siaulių gimnazija

rusų laikais buvo ne kuo kitu, kaip biurokratine beširde rusų
valdžios įstaiga, kame visi ne rusai buvo rusinami ir auklėjami,

kaipo ištikimi ir paklusnūs caro režimo garbintojai. Neretai
mokytojai ypatingai norėjo atsižymėti savo uolumu rusų dvasios

platinime, kad gavus valdžios pagyrimą ar paaukštinimą. Labai
retas atsitikimas, kuomet mokytojas buvo liberališkesnis, sukal-
bamesnis su mokiniais, užjaučiąs jų norus į šviesesnę ir gra-
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žesnę ateitį. Iš tokių mokytojų teprisimena tik vienas Gadziatski.
Gimnazijoj buvo nejauku, tamsu, jokio šviesos žiburėlio.

Užtat juo brangesnė buvo toji šviesa, kuri buvo gaunama
už gimnazijos sienų. Baigę kiek pirmiau gimnaziją ir tapę stu-
dentais negalėjo užmiršti savo draugų, dar likusių gimnazijoj.
Atvykę atostogų, atveždavo naujų įdėjų bagažą ir kiek įmany-
dami šviesdavo dar užsilikusius. Patys studentai liko pagauti jau
rusų visuomenėj, ypač Petraburge, klestėjančių naujų srovių.
Rusijoj po Krymo kompanijos užėjo laisvesnio gyvenimo vilnys.
Krito baudžiava, buvo įvesti nauji teismai, duota šiokia tokia
žemietijoms teisė. Buvo mestas obalsis eiti į liaudį ir šviesti.
Šis judėjimas nepasiliko be įtakos ir į kitų tautų gyvenimą. Kiek
palengvėjus cenzūrai ir Lenkijos žemėse atsirado žurnalų ir
laikraščių, kurie irgi susirūpino tautine kultūra ir liaudies švie-
timu. To paties skaistesnio oro gaivinami susirado ir pirmieji
mūsų inteligentai, su mano mylimiausiu broliu Petru priešakyje,
kursai pradėjęs buvo leisti „Kalvį—melagį“ ir savo pasikalbėji-
mus su Krasnicku, mūsų sodžiaus buvusiu kalviu, pas kurį kalvėj
ir man teko buvoti. Pačioj Rusijoj susirado visa eilė žurnalų,
kuriuose apsireiškė naujos jėgos, nauji rašytojai ir publicistai.
Vyraujančioji srovė — tai buvo liaudininkai — „narodniki“, kurie
dėjo visas pastangas apšviesti rusų valstietį. Ilgainiui įtakoj Vo-
kietijos socialdemokratų ir Rusijoj pradėjo atsirasti vis daugiau
taip vadinamo materialistinio istorijos bėgio supratimo šalininkų.

Man įstojus gimnazijon 1884 m., jau buvo tarp mokinių
vieno ar kito krypsnio žmonių, bet, žinoma, aš nieko apie juos
nežinojau. Tik nuo trečios klasės iš vieno ar kito aukštesnių
klasių mokinio pradėjau gauti skaityti uždraustų knygų. Atsimenu,
bene iš dabar tebegyvenančio d-ro Kuprevičiaus buvau gavęs
skaityti Tolstojaus „Karas ir taika“, bet nė pusės jos neperskai-
tęs, grąžinau ir paskiau pradėjau gauti lengvesnio turinio knygų
pasiskaityti, kaip Turgenevo, Mačteto, Ziatovratskio. Tai jau
buvo ketvirtoj klasėjį, kuomet pradėjau skaityti Pisarevo, Renano
ir kt. knygas ir, žinoma, jau nuo to laiko užmiršau visas fanta-
zijas, kurias buvo man įkvėpusi davatka Darata.

Penktoj klasėj jau mes keli draugai turėjome sutvėrę savo
švietimui ratelį ir bandėme bendrai skaityti, diskutuoti. Rods nuo
to laiko man buvo įtikėta lankyt mūsų slaptasis knygynas, kur-
sai buvo sudėtas pas daktarą Grigiškį. Mano pareiga buvo lan-
kytis knygynan ir paėmus vieną ar kitą knygą slapčia po ap-
siaustu išnešti ir įduoti gimnazistui, kursai troško apsišviesti
arba kurį numatėme vertingu gauti šio uždrausto maisto. Buvo
renkamas įr mažas mokesnis, kad suradus kiek lėšų knygynui
papildyti. Šio knygyno pamatą sudarė grovo Vlad. Zubovo
dovanotos knygos ir keleto studentų nuolatinis papildymas.
Tokiu knygininku nešėju man teko būti veik iki pat gimnazijos
užbaigimo 1892 m.
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Daugiausiai buvo įvairiausių rusiškų knygų ir žurnalų, šiek
tiek lenkiškų, bet lietuviškų veik visai nebuvo, nors kaip kuomet
tekdavo paskaityti vieną ar kitą „Aušros“ numerį ar kitą kokią
knygelę. Buvo smagu pasiskaityti, bet į tų knygelių vertę dar
nebuvo kreipiama dėmesio. Mums rodėsi, jog mes sprendžiame
taip svarbius klausimus, kaip kad kokią vertę turi asmuo į
istoriją, ginčijamės dėliai Mirtovo, Michailovskio skelbiamų tėzių,
o čia tokio menko patriotinio turinio kokios pasakaitės. Be to,
kiti iš mūsų jau buvo pasiskaitę ir Markso ir Engelso ir rodėsi
esame labai išmintingais, rišančiais pasaulio sutvarkymo klausi-
mus, o lietuvių klausimas rodėsi esąs mažas.

Pasiskaitę Engelso apie darbininkų klasės padėtį - Anglijoj,
mes norėjome pažinti, kaip tie darbo žmonės gyvena pas mus
Lietuvoje ir todel lankėme Šiaulių odos ar saldainių fabrikus,
kad vietoje pamatytume, kaip darbininkai dirba tą sunkų darbą.
Atsimenu, kuomet man septintos klasės mokiniui teko atsilan-
kyti pirmą sykį Vilniuje, tai man rūpėjo labai pamatyti, kokiose
sąlygose dirba Lukišky odos darbininkai arba Engelmano bra-
vore ar įvairiose lentpiūvėse, o ne gėrėtis senovės bažnyčiomis
ar kitais istorijos palikimais.

Nemažos įtakos mūsų pasaulėžiūrai nustatyti turėjo tuomet
Zubovo dvarų vyriausias užvaizdas p. Vincas Jakavičius, kursai
suteikdavo mums ir įvairios lenkų kalba literatūros. Su pamė-
gimu skaitėme L. Krzywickio ar Svietohovskio raštus, prisilai-
kydami, bendrai, kiek supratome, marksistinės apžvalgos į visus
dalykus. Lietuvių raštai dar nepasiekdavo mūsų ir jeigu vieną
ar kitą kartais ir paskaitydavome, tai tie raštai dar nelipo prie
širdies, nors ir likdavo kažkoks nesmagumas, kad mes tarsi
peraukštai lekiojame, bet nematome, kas aplink mus dedasi. To
darbo ne neigėme, bet nestojome patys jį dirbę.

Taip ir praslinko gimnazijos laikai, nesukūrę mumyse bent
keliuose drauguose patriotinių jausmų. | patrijotus kaip kada
pažiūrėdavome su pašaipa: nekentėme rusų patriotų, nemėgome
lenkų šovinistų, na, žinoma. neturėjome simpatijos ir prie lietu-
vių, kurie rašėsi esą tautininkais.. Su tokiu dvasiniu bagažu
išvykome į universitetus.

Petrapilyje, kaipo sostinėį, buvo labai jaužiama Vakarų Eu-
ropos kultūros stoka. Tautinė rusų šviesuomenės ideologija
ryškiau žydėjo Maskvoj. Ten buvo židinys slavianofilų, ten ėjo
ilgesnį laiką žurnalas „Russkaja Mysl“ ir kiti žurnalai, kuriuose
pasireiškusi buvo nacionalinė rusų kultūra. Petrapilyje atsiras-
davo vis daugiau socialdemokratų krypties žurnalų ir-laikraščių.
Esantieji tarp „narodnikų“ ir socialdemokratų skirtumai atsispin-
dėjo ir pačioj studentijoj. Todėl nuvykus Petrapilin pirmais
metais teko buvoti paskaitose tai vieno, tai kito krypsnių žmonių.
Myk. Mikalauskas buvo dievaičiu ypač studentams, to krypsnio
šalininkams, kurie visą svarbą yra dėję į asmens veiklą,o Struve,
Plechanovas ir kiti kaip tik buvo pirmaisiais socialistinės minties
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platintojais. Uiinčuose šiais klausimais praleisdavome visą laisvą
laiką nuo universiteto studijų, bet kokios nors tvirtos linijos
nebuvome pasirinkę. Iš lietuvių, lenkų ir baltarusių kaikurį laiką
buvo sudaryta slepiamoji organizacija— „Lenkų-lietuvių-baltarusių
ratas“, prie kurio prigulėjo įvairių aukštesnių mokyklų studentai.

Kai kurie iš šių draugų isitraukė į „proletarijato“ akciją ir
buvo priversti išvažiuoti į užsienius ir bendrai dėliai policijos
persekiojimų šis studentijos ratas liko sugriautas. Kitiems, kaip
ir man, parūpo paieškoti glaudesnių ryšių tarp lietuvių studentų,
pradėjus daryti lietuvių spektaklius, koncertus, šokių vakarus.
Vis dažniau teko susidurti su naujais lietuviais, kurie rūpinos
lietuvių reikalais. lietuvių spauda. Galop, rodos, 1895 metais
esame surašę lietuvių studentų draugijos statutą, išsirinkę val-
dybą ir pradėję skaityti lietuviškus laikraščius ir mėginti šį bei tą
rašyti. Pirmoj šios draugijos valdyboj teko ir man, rodos, pir-
mininku būti drauge su A. Bulota, V. Ceponiu, Dambrausku.
Kasmet atsipeikėjimas ir atsivertimas prie lietuvių reikalų vis
darėsi stipresnis. Jau ir aš patsai pasijutau, kad geriau pasi-
rinkti advokato karjierą Lietuvoje, o ne rūpintis pasilikti inži-
nieriu, kuriuo būdamas tegalėjau tikėtis vietos tik Rusijoj. Nuo
1895 m. jau aiškiai stojome į darbą kaipo lietuviai. Zinoma,
visame pasaulėžiūros pasikeitime ne mažai yra padėjęs savo
kalbomis ir pačiu darbu vyresnysis brolis Petras Vileišis. Teko
parašyti vieną kitą apie petrapiliečių gyvenimą korespondenciją
į „Varpą“, o kuomet 1896 m. tilpo mano ilgesnis straipsnelis
„Evoliucija ūkininkystės Lietuvoje“ su pagyrimu už tą raštelį
paties redaktoriaus pasijutau. kad ir aš šį-tą galiu ir toliau jau
uoliau pradėjau rašinėti, pasirinkdamas įvairių pseudonimų (J.
Berželis, J. B-lis, J. Beržynas, Beržas, paskui J. Petraitis, Vana-

"gėlis ir daug kitų). A. a. Kudirkai mirus „Varpo“ reikalai ypač
buvo sunkiame padėjime. (Gavę apie tat žinoti, pradėjome ieš-
koti pinigų ir, žinoma, didžiausią paspirtįį yra suteikęs brolis
Petras, kad tik laikraštis nesustotų ėjęs. Nuvykęs jo įsakymu į
Tilžę, gavau apsipažinti su visais darbuotojais ir nuvežęs didesnę
aukų sumą, esu išgelbėjęs laikraštį. nuo žuvimo. Pamėgdžio-
damas V. Kudirką ir aš bandžiau rašyti publicistikos straipsne-
lius „Iš šiaurės padangės“, arba „Ivairūs atbalsiai“, bet žinoma,
jie buvo mažesnės vertės. Nuolatinis akordas ir čion visados
buvo jaučiamas — norėta suderinti tautinis judėjimas su social-

demokratine pasaulėžiūrą. Del rašinių iškilo ginčai, kurie ne-

sykį „kartojosi laikraštyje iki 1902 m., kuomet buvo paskelbtas
Lietuvos Demokratųpartijos programos projektas. Buvęs tuo
laiku faktiniu redaktorium J. Šaulys gana aštriai tame pat nu-
mery sukritikavo tą projektą, būdamas pats tuomet nemažoj
V. Kapsuko įtakoj. Paskui dar man teko atsikirsti ir motyvuoti
šios programos dėsniai, bet, žinoma, lengva buvo pastebėti trū-
kumai šioj programoj. Brolio Petro lėšomis man teko nesyki
važinėti į Prūsus ir net 1901 m. į Paryžių, kad pasimatyčiau su
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buvusiu „Varpo“ redaktorium d-ru J. Bagdonu arba su p. M.
Zaunyte, ar su kitais dėliai išleidimo visos eilės brolio Petro
parašytų knygelių. Teko nesykį daryti ir tų knygelių korektūrą
ir net taisyti pačią kalbą, nors aš patsai tos kalbos niekuomet
tinkamai nėsu pramokęs. Taip dėjosi iki 1904 m., kuomet buvo
atgauta spaudos teisė, bet šį laikotarpį jau teko man gyventi
Vilniuje.

Baigęs universitetą 1898 m. rudeniop atvykau Vilniun, rū-
pindamasis pirmiausia atlikti čion kariuomenės tarnybą. Iš pa-
žįstamų teturėjau čion d-rą Domaševičių, kuris greit suvedė
mane į pažintį su M. Malinausku, vet. gyd. Nonevičium, Lands-
„bergiu,  Daumantu ir keliais kitais. Susidariusiame lietuvių in-
teligentų būrelyje susirado iki 12 žmonių, iš kurių net ne visi
mokėjo lietuviškai kalbėti. Tai buvo pirmieji lietuvybės apaš-
talai Vilniuje. Gvildenome, diskutavome įvairius vietos klausi-
mus, daugiausie ginčydavomės dėl vieno ar kito lenkų „naro-
dovcų“ rašinių arba del „Prezedswito“ straipsnių, kurie buvo
leidžiami Krokuvoj. Pradėjome ruošti arbatėlės, šokių vakarus,
į kuriuos buvo kviečiami ir šiek tiek pritariantieji lietuviams
žmonės. Būdavo karštų diskusijų. Ypač dideli karštuoliai buvo
Nonevičius ar Domaševičius ginčuose su lenkais. D-ras Doma-
ševičius buvo jau stipriai įsivaręs į socialdemokratų akciją ir kai
kurį laiką buvo įtraukęs ir mane, kaipo darbininkų ratelio ve-
dėją, kur man teko dėstyti politinės ekonomijos pamatus. Po
pusės metų po mano atvykimo persikėlė gyventi Vilniun ir ma-
no brolis d-ras Antanas, o greitai po to apsigyveno ir brolis
Petras. Lietuvių inteligentų skaičius kasmet vis augo ir didėjo.
Buvo varoma akcija išgauti lietuviams bažnyčią arba teisę lai-
kyti papildomas pamaldas ir pamokslus lietuvių kalba, buvo
norima įsteigti nors paprasčiausią lietuvių kooperatyvą, bet iš
pradžios nei iš dvasiškos lenkų vyresnybės, nei iš svietiškos
rusų valdžios nieko negalėjome išgauti. Ilgainiui pasisekė be-
veik prievartos keliu išgauti šv. Mikalojaus bažnyčią, į kurią
rinkdavomės inteligentai ir giedodavome lietuviškas giesmes.
Senoji mano auklė davatka Darata čion išėjo naudon — mokė--
jau keletą bažnytinių giesmių. Kiek vėliau gavome ir pirmosios
lietuvių draugijos, būtent Lietuvių draugijos statuto patvirtinimą.
Paskėliau teko kurti ir dalyvauti daugiausia einant sekretoriaus
pareigas Lietuvių dailės draugiioj, Lietuvių Mokslo D-joj, 0 ypač
daug gaišome įkūrę Vilniaus Kanklių draugiją ir toliau „Rūtą“
su savo sale, kurioj rengdavome koncertus, šokių vakarus,
spektaklius — visa tat buvo platesnis kultūros darbas. Teko
ir vaidinti bene pirmame spektaklyje Vilniuje 1900 metais vai-
dinant „Vienas iš mudviejų turi apsivesti“. Kartu dalyvavau visą
laiką ir naujai įsikūrusios Demokratų Partijos komitete. Įsteigiau
„Lietuvos Ūkininką“, o paskiau daugiau kaip metus teko leisti
„Vilniaus Žinias“, perėmus jas iš brolio Petro, pagaliau ir „Lie-
tuvos Žinias“ pradėjau leisti.
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Vis tat maži darbų darbeliai iki pat pasaulio karo. Kuomet
pasilikęs Vilniuje, kaipo vienas iš keleto likusių demokratų par-
tijos narių stengiausi išlaikyti demokratų kuopelės liniją, dirb-
damas atskirai nuo „Lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo
šelpti“ prie lietuvių agronomijos draugijos. Drauge su d-ru
Šauliu, baltarusiu Lastausku ir vienu ar kitu iš lenkų teko išleisti
1916 metais universalą, kuriame jau drąsiai skelbėme apie nepri-
klausomą Lietuvą, o paskiau su kitais draugais išleisti aštresnį
atsišaukimą prieš vokiečių okupacijos valdžią Užtat teko atsė-
dėti apie pusmetį kalėjime ir pagyventi vokiečių koncentracijos
stovykloj Čerske. Laimingai susidėjusioms aplinkybėms iš lio-
gerio pasiliuosavęs, patekau Berlynan ir čion, tarpininkaujant
vienam Bavarijos kareiviui Worle gaudavau žinių iš Vilniaus ir
tiekdavau komitetui informacijų iš Berlyno, Šveicarijos ir kitur.
Su d-ru Gaigalaičiu teko sustatinėti tam tikras memorandumas
vokiečių kancleriui, prašant, kad leistų Vilniuje sudaryti, panašiai
kaip Belgijoj, Lietuvių Tarybą ir didžiai džiaugtis, kuomet sugrį-
žęs nuo kanclerio jis pasakė, jog tam sumanymui pritarta. Toliau
buvo sušaukta pirmoji lietuvių konierencija, į kuriąir aš sugrįžau.

Nuo čia jau prasidėjo naujosios įstorijos lapai.
Jonas Vileišis.

P. S. J. Vileišis ilgus metus buvo Kauno burmistru. Red.

Inž. V. Vileišis.
Susisiekimo ministeris.

Vytautas Vileišis, sūnus Lietuvos atgimimo žadintojo ir auš-
rininko Petro Vileišio, gimė 1887 m. lapkričio mėn. 11 d. Uifoj
(Rusijoj), kur jo tėvas tuo metu statė didelį gelžkelio tiltą. Vy-
tautas lankė klasines gimnazijas Petrapily ir Vilniuj. Atestatas
gautas Vilniuj. Aukštuosius mokslus ėjo Petrapily Imperatoriaus
universiteto tizikos—matematikos fakultete, į kurį įstojo 1909 m.
1910 m. nuvažiavo į Miuncheno Politechnikumą, kur išbuvo 5
mėnesius. 1911 m. įstojo Susisiekimo Inžinierių Institutan
Aleksandro I, kur mokėsi iki 1917 m. gruodžio mėn. 20 d.

Rusijos valdžią paėmus komunistams V. V. nuvažiavo į
Kaukazą, kur jo tėvas turėjo gelžkelio darbus.

Grįžęs 1921 m. į Lietuvą, stojo tarnauti gelžkelio žinybon,
kur buvo Lietuvos gelžkelių kelio tarnybos viršininku. Kai tik
atsidarė Lietuvos universitetas, V. V. įstojo į technikos fakultetą,
kur atlikęs diplominius darbus, gavo inžinierio statytojo laipsnį.

DarRusijoj tebesimokydamas, V. V. atliko daug praktikos
darbų tėvui arba kitiems inžinieriams prižiūrint.

Būdamas Lietuvos universitete, įstojo į tuo laiku įsisteigu-
sią korporaciją „Neo-Lithuania“. Gavęs inžinieriaus diplomą,
tapo tos korporacijos iilisteriu. „Neo-Lithuanijos“ filisteriams

266

 



 

  

 

Inž. Vytautas Vileišis.

susiorganizavus į sąjungą, V. V. „buvo išrinktas tos sąjungos
pirmininku. .

Mirus Liudui Noreikai, inž. V. Vileišis laikinai ėjo pareigas
Tautininkų Sąjungos Centro Valdybos pirmininko. Po visuo-
tino Tautininkų suvažiavimo Sąjungos Centro V-bos pirmininku.

Nuo 1929 m. rugsėjo mėn. 23 d. inž. V. Vileišis Susisie-
kimo Ministeris.

Profesorius Petras Avižonis.

Prof. Petras Avižonis yra gimęs 1875 metais balandžio mėn.
17 d. Pasvaly. Petro tėvas Jonas Avižonis buvo vedęs Salomėją
Lapienytę iš Baukų kaimo, Krinčino valsčiaus ir jie tu- |
rėjo sūnus:

1) Petrą, dabartinį profesorių, apie kuri plačiau kalbėsim;
2) Antaną, kuris ūkininkauja Pasvaly;
3) Juozą — Rokiškio gimazijos mokytoją.
Dukterys buvo penkios:

1) Ona buvo išėjus už ūkininko Morkūno, bet jam mirus
ištekėjo už Kudžmos, Graužių kaimo, Saločių valsčiaus;

2) Juozapata netekėjus, gyvena Vilniaus krašte. Ji ten su
kita kompanijonka išnuomuoja ūkį ir taip verčiasi, pragyvena.
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Anksčiau Juozapota buvo,įgarsioj Antaninos Bernatavičiūtės ūkiš-
koj mokykloj mokytojos padėjėja;

3) Elžbieta išėjusi už provizoriaus Jasiukaičio Linkuvoje.
Ji taip pat yra provizorė ir jos vardu atidaryta Linkuvoj aptieka;

-4) Kostė Narjauskienė yra mokytoja Vaškuos, o tą darbą
pradėjo prieš karą Lietuvoj;

5) Morta išėjusi už žymaus visuomenės veikėjo Poviliaus,
gyvena Ziūronų kaime netoli Radviliškio; turi ten savo ūkį ir
daugiausia verčiasi sodininkyste, daržininkyste. Morta su vyriau-
sia sesele Juozapata buvo minėtoj Bernatavičiūtės žem. ūk. mo-
kykloj. Juozapata buvo tokia jau ūkio vedėja. mokytojo padėjė-
ja, Morta buvo tikroji mokytoja savo dalyko, kurį ji dėstė, žinovė.

Tėvo tėvas, Petro senelis Ignas Avižonis, buvo vaitu. Jojo vai-
tija siekė toli už Pasvalio, apėmė kelias kaimynines parapijas.
Bet jam buvo lemta per 1863 metų sukilimą nekaltai žūti. Buvo
taip: Zadeikių dvare buvo (ir dabar užsiliko trobesys) rusų „ma-
gazinas“, — grūdų sandėlis. Atvykę rusų kareiviai vaito Avižo-
nies, liepė jam atrakinti sandėlį ir ėmė grūdus. Pasibaigus stra-
teginei būčiai, sukilėliai ėmė ieškoti vaito nubausti jį, kad davė
rusams grūdus. Kelias dienas Ignas Avižonis slapstėsi, bet su-
kilėliai pagavo, nusivedė Ąžuolynės miškan ir pakorė.

Petro motina Lapienaitė Krinčine dalyvaudavo bažnytiniam
- chore, buvusi pirmutinė daininkė. Tais laikais buvo Krinčine Vi-
karu kun. Vienažinskis, tad Lapienaitė tuojau išmokdavus kun.
Vienažinskio „pramanytą“ dainą, parinkdavusi pati iš savo gal-
vos jai gaidą, patį su draugėmis ir su visu savo jaunimu dai-
nuodavo ir dar visoj apylinkėj vikaro daineles skleisdavo. Taip
Lapėnaitė bendraudama su bažnyčios valdytojais — kunigais, da-
lyvaudama bažnytiniam chore, buvo įsisvajojus kada nors turėti
savo „Ilocną“ kunigą. Bet svajonės jos, kaip matysime neišsipil-
dė. Jos vyras Jonas Avižonis buvo išėjęs Pasvalio pradžios mo-
kyklą. Savo vyriausį sūnų namie pats ėmė mokyti rašto, O jau
mokimo metodas tai buvo įdomus. Dave sūnui nedidelę kny-
geliotę, kas tai tokio panašią į elementorių, lenkiškai surašytą
ir liepė mokytis. Skaito mažas Petriukas, grabinėjas tuos nema-
tytus negirdėtus žvėriukus. — „litaras“ ir galva net svaigsta nuo
tokio įvairumo. Kai ėmė slebizavot:

Be—je!—u—blu
Be—jel—a—bla ir t. t. Ž

galvoj vaikėzui viskas susimaišė. Mestų trenktų jis tą knygelę,
tas raides ir be—jel - ublu, bet tėvo rankoj rykštė kruta. O čia
dar jam kas iš vaikų parodė ir pasakė, kad elementoriaus gale
esą užrašyta: „Ruzga — duch swęty“, — rykštė — šventa dva-
sia. Tai ot gi bijodavęs tos rykštė, kaip ugnies. Kiek pasimokęs
namie, ėmė lankyti Pasvalio rusų mokyklą. Mokykloje tada bu-
vę nedaug apie 20-30 vaikų, vienas mokytojas rusas. Lietuviškai
kalbėti mokyklos sienose buvo griežtai draudžiama. Koks buvo
geras pedagogas ruskelis mokytojas, galima iš to Spręsti, kad
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iš trečio skyriaus imdavo kuri nors vaikezą ir jam pavesdavo

mokyti pirmąjį skyrių. Taip dažnai tekdavo Petrui Avižoniui bū-

ti tokiu mokytoju. Mokytojas užsiimdamas su pirmaisiais sky-

riais, duodavęs trečiam skyriui tokią papkę popierių, prirašytų

įvairiais braižais įvairių raštų. Prisižiūrėkite, sakydavęs kaip rei-

kia prašymas rašyti, koks paklausimas, pasiteiravimas, ar šiaip

raštas; pratinkites įskaityti įvairius braižus ir t. t. Tada nesupra-

tę vaikai, kam tas reikalinga ir vertę tuos raštus lyg žaisdami,

laiką leisdami. Jeigu tie raštai būtų buvę nesusiūti, tai ką bema-

tant būtų juos išgrobstę, išsvaidę. |

Avižonių Petriukas, baigęs tris skyrius, vasarą eidavo mo-

kytis pas pasvalietį 4 kl. mokinį Sturevičių. Būdavo ateis į pa-

 

 

Prof. Petras Avižonis.

"mokas, 0 jo mokytojas ką neparodęs nudrož kur į žirnius ir

lukštena juos gerą pusdienį, Laukęs nesulaukęs Petriukas langus
pražiūrėdavo, visą kiemą skersai ir išilgai išvaikštinėdavo, o

mokytojo kaip nėr, taip nėr. Na, tai ima ir atsistoja ant tako,

iš kur Šturevičius turėjo ateiti ir stengiasi jam pasirodyti, taip

sakant priminti jam apie save. Pargrįš, nepastebės, primirš ir

iki vakaro pralauks. Vieną kartą neva mokytojas radęs kažin

kur Petro nusikaltimą. Eik sako į kampą, „atsistok ant kelių“,

tikslus vertimas iš rusų kalbos: „Vstan na kolieni“. Petriukas

žiūri į sėdinčio savo mokytojo kelius ir mąsto, kaip čia dabar

man stoti jam ant kelių — savo mokytojui, ponaičiui kur su

nešvariom kojotem stot jam ant kelių, Gi mokytojas pakartoti-

nai reikalaująs „stok ant kelių“ ir gana. Negreit tik dasigodojęs,
kad reikia klauptis ant kelių. Jau būdamas profesorius Avižonis
su Jablonskiu nemažai turėję juoko iš to „Stok ant kelių“.
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Petras per vasarą pasimokęs pas tą Sturevičių, rudenį atėjęs
pradžios mokyklon dar toliau lavintis. Bet ji buvo jau baigta.
Mokytojas, užuot mokęs, duodavęs vaikus mokyti. Taip ir prasi-
bastė Petriukas iki Kalėdų. O 1889 metais sausio mėn. pabaigo-
je tėvas jį nuvežė Mintaujon leisti į mokslus. Tėvas anksčiau bu-
vo nuvažiavęs Mintaujon pasiteirauti, kur čia sūnų atiduoti mo-
kytis. Pirmiausia, žinoma, užėjo pas kunigus, klebonijon, Pasi-
taikė jam patarėjas kapelionas žemaitis salantiškis kun. Never-
dauskas. Tasai kunigas patarė Avižoniui atvežti sūnų parapijinėn
mokyklon. Mokykla buvo paprasta. kaip ir kitos liaudies mo-
kyklos, tik toks gal buvo skirtumas, kad jos vedėjas buvo var-
gonininkas ir dėstoma buvo vokiečių kalba.Čia pirmiausia Pet-
ras ir pramoko vokiečių kalbos.

Ar dideli buvo tėvo ištekliai, kad ryžosi vyriausią sūnų leis-
ti mokslus? Ne dideli. Leido todel, kad kiti leidžia, kad moti-
nos didis troškimas, kaip minėjau anksčiau, turėti savo kunigėlį,
nors tai daug vargo ir pinigų kainuos, nors įlįs į skolas. Į
skolas įlįsti teko iš pat pradžių, kada vežė Petriuką Mintau-
jon. Paskolino Avižonis pas žydą 10 rublių ir išdavė jam para-
šą, kad jeigu pinigų per 3-jus metus negrąžins, žydas turi teisę
'nusikelti jo antrą galą namų, t. y. stanciją. Kuotoliau, tuo
daugiau buvo užsitraukta. skolų ir jas likviduoti teko pačiam
Petrui dar būnant gimnazistu. :

1886 metų rudenį Avižonis įstojo Mintaujoj žinomon
Adoliio keturklasėn mokyklon. Tai buvo didelė privati mokykla,
kurioje, kaip pats Petras Avižonis sako, knibždėte knibždėjo lie-
tuvių. Per ją yra perėję visa eilė Lietuvos kunigų, aptiekorių ir
kitų inteligentų. Tai buvę a la Šiaulių „švedai“!). Dvi žiemas
pabuvęs „švedu“, 1888 metų rudenį Petras įstojo Mintaujos gim-
nazijos Ill-on klasėn. Ir Adoliio mokykloj ir net gimnazijoje
dėstoma kalba buvo vokiška. Rusų kalbos turėdavę tam tikrą
pamatų skaičių. Bet Avižoniui žemesniose klasėse dar besimo-
kant, Mintaujos gimnazija buvo pradėta nuo mažiukų rusint. I,
Il, III klasėse jau buvo įvesta dėstoma rusų nebe vokiečių kalba.
Petras atsimena vokišką gramatiką, su pavyzdžiais rusiškais. Va-
dinasi, joje visos kalbos dalys. visi paaiškinimai buvo surašyta
vokiškai, tiktai pavyzdžiai duoti rusų kalba. Jonas Jablonskis
gimnazijoje dėstęs lotynų kalbą Kartais, kai mokinys gerai ne-
suprasdavęs aiškinimo, jis matydamas iš pavardės, kad lietuvis,
imdavęs ir lietuviškai paaiškindavęs. Lietuviukams tai buvę

. daugiau negu nuostabu. Mokytojas, tokia didybė, tokia pagarba,

tokia įėga ir moka lietuviškai. Petras Avižonis pamanė sau, O
gal čia bus lietuvis, gal galėtų gauti pas ji kokią lietuvišką kny-
gą. Ėmė kartą ir pasekė Jablonskį iki namų. Jam buvo įdomu

1) Šiauliuose anais laikais labai daug būdavę mokinių, imančių pa-

mokas pas vyresnių klasių gimnazistus, arba gimnazijos mokytojus. Juos
vadindavo švedais.
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sužinoti. kur tasai visų įdomiausias mokytojas gyvena: kažin, ar
jis namie lietuviškai kalba?

Štai kaip prof. Avižonis savo atsiminimuose, tilpusiuose
„Kalboj“ I tome II sąsiuviny 1930 m. rašo:

J. Jablonskis atvyko į Mintaują, rodos, 1888—89 mokslo
metais. Greitai pagarsėjo mokąs lietuviškai. Jis mokė tik ką
surusintoje pirmoje ir antroje gimnazijos klasėse. Aš tada buvau
III-je, dar vokiškoje, klasėje. Tad tiesioginių santykių su juo
neturėjau. O labai rūpėjo man pačiam įsitikinti, ar jis tikrai
moka lietuviškai. O gal jis lietuvis? Ir neiškenčiau nenuėjęs
pas jį namon. Gimnazijoje kaip gi kalbinsi ne savo klasės mo-
kytoją? Ir ko jo klausi, o dar prie visų? Kas kita namie. Jei
bent išbars, tai bent kiti vaikai nematys. Bet ką nuėjęs sakysi?
Manau sau: jei kalba lietuviškai, tai, tur būt, ir“ lietuviškų knygų
turi.  Paprašysiu pasiskaityt.

Kartą, grįžtant Jablonskiui iš gimnazijos, pasekiau jį, ir vos
tik jis įėjo vidun, ir aš pridurmais prie durų. Įėjęs stačiai ir
klausiu, be neturėtų lietuviškų knygų pasiskaityti. Jis paklausė
manęs vardo, iš kur, kurioje klasėje, nusistebėjo, kad aš toks
mažas jau trečioje klasėje, paskleidė didokoje lentynoje knygų
eilę ir ištraukęs vieną padavė man.

Tik pirmasis žingsnis sunku buvo žengti. Paskui be baimės
eidavau ir vis gaudavau naujų knygų. ;

Važiuojant namo vasaros atostogų, Jablonskis paragino mane
parinkti iš savo krašto dainų, mįslių ir pasakų. Rudenį aš jam
parvežiau prirašęs didoką sąsiuvinį Per kelis vakarus kartu su
Jablonskiu skaitėme dainas. Jis mane mokė atskirti, kur liau-
dies daina, kur ne. Mat, mano buvo užrašyta keli kunigo Vie-
nožinskio kūriniai, Krinčino parapijoje daug dainuojami. O skai-
tydami mįsles iki valių prisijuokėm iš liaudies sąmojaus.

Kartą gavau iš Jablonskio Kraševskio „Kunigą“. Perskaitęs
sumaniau išversti į lietuvių kalbą. Jablonskis pritarė ir paža-
dėjo padėti, pamokyti. Vertimo reikalais tekdavo dažnai užeiti.
-Ištisas valandas aiškindavo jis man mano vertimo klaidas. Kai
buvau visą „Kunigą“ išvertęs ir gražiai perrašęs, Jablonskis pa-
siėmė ir gerą dalį pats savo ranka ištaisė ir liepė, įsidėmėjus jo
pastabas, likusią dalį pačiam išsitaisyti.  Prirengtas spaudai
rankraštis ilgai gulėjo, nebuvo kas išleidžia, o į Ameriką nusiųsti
niekas nepamokė. Vėliau amerikiečiai išleido „Kunigą“ patys
išsivertę. Kalba „amerikoniška“. Skaitydamas knygą gailėjau,
kad tai ne Jablonskio taisytasis vertimas. Per karą tas ran-
kraštis dingo.

Kai buvau V-je klasėje, keliese, kartu su Lialiu, Gaidelioniu,
Gudzinsku, Kuču ir dar vienu kitu mokiniu sumanėm įsteigti
lietuvių mokinių draugi'ą. Surašę įstatus, nustatėm draugijos
tikslą. narių pareigas, praminėm „Kūdikiu“, tikėdamiesi, kad
ilgainiui tas kūdikis augs ir bręs, kaip ir mes patys dar tada
vaikai būdami. Man buvo pavesta parodyti tie įstatai Jablonskiui.
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Jis pagyrė mūsų sumanymą, kai ką įstatuose pataisė ir pritarė

draugijos vardui. Tada mes susirinkę pasirašėm įstatus, tuo

duodami pažadą juos vykdyti. „Kūdikio“ pirmininku teko būti

man, kol tik gimnaziją baigiau. Jo reikalais ne kartą teko tartis

su Jablonskiu..
Jablonskio „palaiminimu“ įsikūręs Mintaujoje „Kūdikis“ dar

tebelaukia savo istorijos. O, rodos, yra vertas, kad būtų apra-

šytas.
Jablonskis mokytojas man pirmą kartą teko pažinti

šeštą klasę einant. Jis mokė mus graikų kalbos. Mes buvome

tik antri metai surusinti, nuo V-sios klasės; taigi rusiškai dar

menkai kalbėjom ir graikiškai vokiški vertimai tūlam mūsų buvo

nelengvas uždavinys. Būdavo, apsiriksim kur, pasakysim ne tuo

skaičiu, ne tuo laiku ar ne ta nūosaka, Jablonskis ne tiesiog

pataisydavo klaidą, bet savo klausimais versdavo apsirikėlį gal-

voti. Dažnai mokinys pats rasdavo savo klaidą ir, ją įsidėmėjęs,

jos nebekartodavo. Bet ne visi mes duodavomės šitaip vedami.

Atsitikdavo, kad kas apsirikęs ir besitaisydamas, ar dėl nežino-

jimo, ar dėl žioplumo, imdavo ir leptelėdavo dar didesnę klaidą

ir pagaliau taip susipainiodavo, kad nebeišbrisdavo. Sušilęs grįž-

davo į suolą, įsitikinęs Jablonskį piktą buvus, o savyje jokios

kaltės nesijausdamas.
Jablonskio pedagogiškasis metodas, jo klausiamasis „nu-s“,

ir, teisingai galvojant, skatinamasis „da-s“ man taip buvo įstrigę,

kad, tekus pačiam pedagogiškasis darbas dirbti, nejučiomis pa-

sekta Jablonskio metodas, ir, rodos, vaisiai nėra visiškai blogi.

Paskutinėse klasėse Jablonskis būdavo mūsų klasės auklė-

tojas. Charakteringiems pašnekesiams progos duodavo anketos

lapeliai, renkami iš mokinių kiekvienų mokslo metų pradžioje.

Vokiečių baronų gausiai lankomoje Mintaujos gimnazijoje

lietuviai būdavo pašiepiami vokiškųjų anketų atsakymais: Litauer,

Bauer, Katholik. Silpnabūdžių būdavo norima bent kuo išsi-

skirti iš šitos anketinės grūpės, nors pavardės skambesiu. Kaip

Šiauliuose koks Vabalas virsdavo Vabalinsku, taip Mintaujoje

pasidarė panašesnės į vokiečių pavardes Stankun, Laikun.Vėliau,

rusinimo laikais, koks Gibas prasimanydavo rašytis Gibasov,
argumentuodamas metrikos tekstu „syn Gibasov“.

Taip pat pešiepiami buvo ir žydai. Šie stengdavosi bent

vardu prilygti krikščionims. Kuo ne vokietis, sakysim Josii

Rozenberg? Juo pasekęs, kitas rašėsi į anketos lapą „Aleksandr

Jenkelevič“. ' Jablonskis ir ima kamantinėti klasėje, iš kur

Jankelevičius tokį keistą jo pavardei vardą gavęs. Jablonskis

nepasakydavo tiesiog, bet klasėje pasidarydavo nuomonė, kad

nėra jokios gėdos būti žyduir kad nepritinka stengtis atrodyti

tuo, kas nesi.
Anketos lape buvo klausimas, kuria kalba kas nori mokytis

tikybos. Šitas klausimas buvo taikomas liuterių tikybos moki-

niams, kuriems, gimnaziją surusinus, buvo leidžiama pasirinkti
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vokiečių arba latvių kalba. Vieniems ir kitiems buvo skyrium

tikybos mokytojas. Katalikai mokėsi tikybos rusų kalba, kartu

lietuviškai, lenkiškai ir vokiškai. | anketos lapelį jie arba nieko

nerašydavo arba įrašydavo norį mokytis rusiškai.
1892 metais ėmėm ir, vienas kitą pasikurstydami, įsirašėm

daugumas septintos klasės lietuvių norį mokytis tikybos lietu-

viškai — savo prigimta kalba. Taip ir rašėmės: „Na rodnom

litovskom jazykie“. Kuo gi mes, sakėme, blogesni už vokiečius

ir latvius? Jablonskis varto anketos lapelius, tartum niekur

nieko; kai skaitydamas prieina tikybos klausimą, balsiai per-

skaito „na rodnom litovskom jazykie“, numykia „hm“, „da-s“,

ir skaito toliau.
Viename lapelyje skaito: Pavardė — Matulis, luomas —

ūkininkas, tautybė — lenkas, tikyba — katalikas, tikybos mo-

kytis nori rusiškai. Ir ėmė Jablonskis vargšą Matulį kamanti-

nėti: kuo jis lenkas, kuri yra jo gimtoji kalba, kaip kalba namiš-

kiai, tėvai, broliai, giminės ir kodėl nori tikybos mokytis ru-

siškai.  Atsakinėdamas Matulis taip susipainiojo, kad tik ašaro-

mis išsivadavo. Visai klasei buvo pasidarę aišku, kad Matuliui
nepriderėjo rašytis lenku.

Kitais metais į anketos lapą įrašė norį mokytis tikybos

gimtąja kalba ne tik „Kūdikio“ nariai, bet daugumas lietuvių net
ir žemųjų klasių mokinių. Lietuvius pasekė ir vienas kitas
lenkų mokinių. O po dviejų metų buvo nebesitenkinama tyliu

deklaravimu lietuvių kalbai teisių tikybos dalykuose. Lietuviai
mokiniai ėmė atsisakinėti skaityti rusų kalba priešpamokinę
maldą, kad ir katalikišką. Tuo būdu buvo prieita aštrus kon-
iliktas tarp mokinių lietuvių ir gimnazijos direkcijos, ir žymes-
nieji „Kūdikio“ draugijos na:iai, kaip štai Jokantas, Kvedaras,
Rimas, Smetona, Šlapelis, Vaičiuška, Vaičkus ir dar koks šimtas

jaunesnių mokinių, kaip maištininkai, buvo pašalinti iš gimnazi-

jos. Tais metais Jablonskio Mintaujoje nebuvo, bet jo įtaka vis
dar tebesireiškė.

Dėl „lietuviškos gramatikėlės“ prof. Avižonis šitaip rašė:
„M. Biržiška „Mūsų raštų istorijoje“ (p. 96) rašo: „Varpas“

spausdina trumputę „Lietuvišką gramatikėlę“ (1898), iš kurios

išauga skyrium išspausdinta (1901) Petro Kriaušaičio (J. Jablons-
kio) „Lietuviškos kalbos gramatika".

Iš tikrųjų buvo truputį kitaip, negu čia pasakyta. Minėtoji
Petro Kriaušaičio gramatika tiek daug prisidėjo Lietuvių tauti-
niam atgijimui, patapusi ilgiems metams tikru „skaitytojams ir
rašytojams“ vadovu, jog neprošali būtų susipažinus su ne visai
paprastu jos atsiradimu.

Dar šiuo metu, kai jau turime savo lietuvišką ne tik prade-
damąją, bet ir vidurinę ir net aukštąją mokyklą, didelė daugybė
lietuvių mokytinių taip blogai, arba, teisingiau, klaidingai rašo
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lietuviškai, kad tartumei juos visai ne lietuvius esant. O dvide-
šimt keleri metai atgal, kai aš ėjau mokslus, būdavo didžiausia
retenybė, jei kas rasdavos teisingai arba tų laikų laikraščių rašyba .
rašąs. Rodos 1893 m. buvo atklydęs į Mintaujos lietuvių moki-
nių draugiją „Kūdikis“ trumpam laikui iš Kauno kunigų semina-
rijos kun. Jauniaus gramatikos rankraštis, kurį „Kūdikio“ nariai
išsidaliję norėjo nurašyti, bet nesuskubo. Ir man buvo tekę tos
gramatikos gera dalis perrašyti. Tik po kelių metų, 1897 m., ši-
ta gramatika buvo Dorpato studentų nuhektograiuota. Čia dau-
giausia padėjo triūso kun. P. Jakubėnas, anuo metu Dorpato
studentas, buvęs „Kūdikio“ narys.

Nuvykęs 1895 m. į Tilžę, radau tenai kažkokiame knygyne
« vokiečių kalba parašytą Fr. Kuršaičio lietuvių kalbos gramatiką.

Tatai buvo man tikras radinys, tikras lietuvių kalbos mokslo šal-
tinis. Patekęs į Petrapilio studentų tarpą, dideliai nustebau pa-
matęs, kad jie, įvairių aukštųjų mokyklų studentai, dar mažiau
temoka lietuviškai kalbėti ir rašyti, negu Mintaujos gimnazistai
„kūdikiečiai“. Tatai ypatingai aiškiai apsireiškė, kad studentų
draugija, Povilo Višinskio suinteresuota Žemaitės rašiniais, bu-
vo ėmusis juos taisyti spaudai. Tuo metu mano draugų kalbos
nemokėjimas reiškėsi visų daugiausia jų nemokėjimu kaityti- žo-
džių linksniais ir asmenimis. Ir čia atėjo man mintis patiekti sa-
vo kolegoms trumputis gramatikos konspektas su linksniavimų
ir asmenavimų pavyzdžiais. Pasirodžiusi Jauniaus hektografuoto-
ji gramatika šitos minties nesutrikdė, nes ji buvo taip pat sun-
kiai gaunama, kaip ir Kuršaičio gramatika, ir ne lengviau su-
prantama, kad ir lietuviškai parašyta, negu Kuršaičio vokiškoji.
Naudodamasis visų daugiausia Kuršaičio gramatika-ir jos pavyz-
džiais, parašiau sumanytą konspektą, kuriame be kokių aiškinimų
ir be kokių taisyklių buvo surašyta linksniavimų pavyzdžiai visų
linksniuojamų kalbos dalių ir asmenavimų pavyzdžiai. Turėda- -
mas galvoje studentus ir šiaip jau inteligentus, kuriems ži-
nomi lotyniški terminai, aš tik šiuos savo konspekte pavartojau,
rašydamas: substantivum, adjectivum, pronomen, verbum ir t. t.
dedicatio, conjugatio, singularis, dualis, pluralis, nominativus,
genetivus, dativus ir t. t., praesens, imperiectum, tuturum, ir t.t.,
ir t. t. Tik kai kur pridėjau vokiškų paaiškinimų.

Bijodamas, kad į mano parašytąjį konspektą nebūtų įsibro-
vusių klaidų ir norėdamas, kad linksniavimų ir asmenavimų pa-
vyzdžiai būtų teisingais kirčiais pažymėti, aš 1897 metų Kalėdų
šventėmis nuvykau į Taliną (Revelį) pas J. Jablonskį, kuris ma-
no konspektą peržiūrėio, pataisė klaidas, padėjo kirčius ir pa-
krikštijo „Lietuviška gramatikėle“.

Vasarą, 1898 m. buvau nuvažiavęs, kartu su P. Višinskiu,
G. Petkevičaite ir J. M. Juškevičaitėmis, į Naumiestį d-ro V. Ku-
dirkos aplankyti ir palikau jam savo „gramatikėlę“ peržiūrėti ir,
jei bus galima, išspausdinti Tilžėje. Tačiau išspausdinti nepavy-
ko, ir jis vėliau sugrąžino man rankraštį su savomis pastabomis. .
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Be to, tuo pačiu metu kažin kuriame laikraštyje perskaičiau
Susivienijimo Lietuvių Amerikos konkurso paskelbimą lietuviškai
gramatikai parašyti. Perskaitęs tą skelbimą, tuojau  atsisėdau ir
nurašęs nusiunčiau savo gramatikėlę į konkursą. Po metų susi-
laukiau iš Amerikos atsakymą, kad į konkursą tebuvo atsiųsta

dvi gramatikos: mano ir dar, nebeatmenu, kieno iš Ryt-Prūsių

lietuvių, ir kad manoji rasta geresnė, tik trūkstą lietuviškų var-

dų kalbos dalims, linksniavimams ir asmenavimams ir trūksta

nekaitomųjų kalbos dalių. Vienu žodžiu, gramatikėlė reikėtų

dar papildyti ir pritaikinti mokykloje vartoti. O palikus šitaip,
kaip yra, skiriama tik pusė žadėtosios premijos — 50 dolerių.

Gavęs iš Amerikos šitą žinią, tuojau parašiau J. Jablons-

kiui ir klausiau, bene sutiktų įnešti į gramatikėlę reikalaujamų

papildymų už pusę žadėtosios premijos. Jablonskis sutiko ir

mudu susitarėva tą darbą kartu sekamą vasarą atlikti.

Nesitikėdamas sulaukti iš Amerikos palankaus atsakymo, aš

rudenį 1898 m., gavęs atgal savo rankraštį iš dr. Kudirkos mėgi-

nau Dorpate pats hektografuoti tuo pačiu hektograiu, kuriuo

buvo hektografuota Jauniaus gramatika, bet technikos nemokė-

damas tik daug sugaišau, o darbo nepadariau. Tuokart pasi-

stengiau susipažinti su vienos didelės Dorpato spaustuvės (kertė

Pilies ir Jono gatvių) vyresniuoju tarnautoju, kuris pažadėjo man

išspausdinti gramatikėlę. Sutartą dieną nuėjau į spaustuvę ir, 0

džiaugsme, pamatau savo gramatikėlės gražiai lietuviškai išspaus-

dintą visą lakštą! Tik mano džiaugsmą greitai pakeitė gilus nu-

siminimas, kai mano pažįstamasis pareiškė, kad Rygos cenzūros

reikalavimu jis nebegalįs toliau spausdinti ir privaląs išspausdin-

tąji lakštą sunaikinti. Kaip mokėdamas prašiau, meldžiau jį, kad

nors tą vieną lakštą man duotu atminimui, nors tą vienintelį

ekzempliorių; bet nieko nelaimėjau, gavau tik atgal savo rankraštį,

darbininkų pirštų sučiupinėtą ir cenzūros pažymėtą: „pečatat

vospreščeno“.
1898 m. Kalėdų šventėmis buvo šaukiama į Petrapilį lietu-

vių studentų konferencija. Nuo dorpatiečių į konierenciją pate-

kau aš ir nusivežiau į Petrapilį savo gramatikėlję, kurią mano

draugai studentai V. Sirutavičius ir A. Smetona apsiėmė atmušti

kažin kokia mašinėle, studentų vartojama profesorių paskaitoms

atmušti. Apie Velykas 1899 m. aš jau gavau iš Petrapilio ho-

noraro 25 ekzempliorius savo „lietuviškos gramatikėlės“, kurios

iš viso buvo atmušta 100 ekzempliorių.
Susitaręs kaip jau minėta, su J. Jablonskiu, aš nuvykau va-

sarą 1899 m. į Putvinskių dvarą Graužikus (pas Kelmę), kur tą
vasarą Jablonskiai viešėjo. Visą vasarą mudu su Jablonskiu
triūsėvos taisydamu gramatikėlę, ir galiausiai iš jos išsivystė

„Lietuviškos kalbos gramatika“. Čia turiu pabrežti, kad iš mano
gramatikėlės imta tiktai skeletas, o visas tekstas, visi terminai,

visa nekaitomųjų kalbos dalių gramatikos dalis, visa tatai J.
Jablonskio galvos darbas. Ir pro Jablonskio įdėtąjį į gramatiką
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darbą pasidarė visai nebematyti manosios dalies, todėl ir grama-
tikos autoriumi pasirašė Kriaušaitis (Obelaitis buvo tuomet jau
žandarams žinomas slapyvardis), o parodyti, kad čia vis tik ir
mano esama šis tas įdėta, prie autoriaus pavardės pridėta ma-
nasis vardas Petras.

Parašius gramatiką mudviem su Jablonskiu rūpėjo, kad įi
būtų Tilžėje, ne Amerikoje spausdinama. Amerikos, spaudiniai
anais laikais būdavo kupini klaidų, ir gramatika nustotų savo
vertės, jei jos spausdinimas būtų netinkamai prižiūrimas. Beto,
iš Amerikos būdavo sunku ir neparanku bet kas gauti į Lietuvą.
O Tilžėje spausdinant mes manėm kunigą J. Tumą galėsiant
korektūrą sekti. Kun. Tumą susitarti prašėme atvykti iš Kulių,
kur jis tuokart kunigavo, į Varnius, pusiaukely tarp Kelmės ir
Kulių. Sutartą dieną, gramatikos rankraščiu vežini važiuojame
iš Graužikų į Varnius mudu su A. Smetona, kurs tą vasarą taip
pat viešėjo pas Jablonskius ir berods rengė spaudai, Jablonskio
prižiūrimas, vyskupo Valančiaus raštus. Varniuose radome jau
mūsų belaukiant kunigą Tumą, kurs mielai sutiko gramatikos
rankraštį nusiųsti į Tilžę, susižinoti su Susivienijimu Lietuvių
Amerikoje dėl jos spausdinimo, prižiūrėti korektūrą ir reikiamą
ekzempliorių skaičių išsiųsdinti į Ameriką. 1901 m. jau buvo
išspausdinta. Amerikiečiai sumokėjo visą premiją (100 dolerių),
kurią mudu su Jablonskiu pasidalijova pūsiau“.

Ištrauka iš „Mokyklos ir gyvenimo“ 1922 m.

Baigęs universitetą P. Avižonis apsigyveno Ariogalos mies-
tely ir užsiėmė medicinos praktika. Metus išbuvęs persikėlė
Žagarėn. Per japonų karą buvo mobilizuotas. Po karo vėl
grįžo Žagarėn ir iš čia 1910 metais išvyko Petrapilin doktorato
gauti. Disertacijos temą buvo pasirinkęs:

„Boliezni glazi sliepoty sredi krestijan — litovcev Gruzdzevs-
koj i Ligumskoj voloslėj, Šavelskago ujiezda, Kovenskoj guber-
nii“ Šis veikalas buvo atspausdintas 1914 m., 303 puslapių vidu-
tiniško formato knyga. Be jos prof. Avižonio daugelis yra tilpę
įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose straipsnių, dauguma iš akių
gydymo srities; taip pat yra atspausdinta keliolika brošiūrų. Vie-
na iš ju, tur būt, bus populeriausia, tai „Žemė ir žmogus“.

Didžiojo karo metu prof. Avižonis tarnavo Rusijoi karo gy-
dytoju. Pasibaigus karui vėl apsigyveno Lietuvoj — Šiauliuose.

1920 metais sausio 31 d. buvo pakviestas Lietuvos aukštuo-
siuos kursuos. Iš pradžių buvo lektoriu, o nuo 1921 metų tapo
medicinos skyriaus vedėju. Vienkart buvo ir Karo Ligoninės
okulistu. Nuo 1921 m. dirbo dar Raudonajam Kryžiuje.

1922 m. vasario mėn. 16 d. Valst. Prezidento įsakymu bu-
vo paskirtas medicinos fakulteto dekanu. Šiose pareigose prof.
Avižonis išbuvo iki 1923 m. lapkričio 21 dienos.
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1924/5 mokslo metais buvo Prorektorium, 1925/6 Rektorium.
1925 metais išrinktas Vokietijos oftalmologijos dr-jos nariu;

1930 m. Prancūzijos oitalmologijos dr-jos nariu.
P. Avižonis yra apdovanotas ordinais: Rusų šv. Stanislavo su

kardais už japonų karą; 10 metų Lietuvos Nepriklausomybėssu-
kaktuvių medaliu ir D. L. K. Gedimino ordinu III laipsnio.

Inžinierius Antanas Macijauskas.

A. Macijauskas gimė 1874 m. kovo mėn. 31 d. Pasvalie-
čiuose, Biržų apskr. Mokėsi Panevėžio realinėj mokykloj, baigė
ią 1891 m. Aukštesniuosius mokslus išėjo Petrapilio tėchnologų

 
Inž. Antanas Macijauskas.

institute. Baigdamas institutą išleido Lietuvos žemėlapį su lietu-
 Viškais vardais.

Dėl to žemėlapio štai kokių gavau iš inž. Macijauskėi
paaiškinimų: :

1900 metams ką tik baigęs institutą, jaunas kupinas ener-
gijos, paragintas Baltromaičio, kuris buvo Petrapilio. ciesoriško
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knygyno valdininkas, ryžausi atspausdinti Lietuvos žemėlapį su

lietuviškais pavadinimais. Rusiškai tariant „dlia otvoda glaz“,—

nukreipimui akių, žemėlapin įdėjo ir Latviją. Reikia pasakyti,

kad šitas sumanymas ir spausdinimo darbai buvo laikomi didžiau-

sioj paslapty. Macijauskas net savo artimiesiems draugams nie-

ko apie tai nepasipasakojo. Šitaip slaptai darant nebuvo ką nei

manyti apie lietuvių kalbos taisyklingumą. Vietovardžiai buvo

paties inž. Mac. verčiami iš rusų kalbos ir jie be kalbininko

priežiūros buvo dedami naujan žemėlapin. Originalas 1906 me-

tais yra padovanotas Lietuvių Mokslo Draugijai Vilniuje.

Tokių žemėlapių buvo atspausdinta 2000 egzempliorių. Išti-

sus 8 mėnesius jie buvo sekmingai platinami, kol Vilniaus gene-

ral Gubernatorius Trockis sukoniiskavo. Tad 1901 metais,

rugsėjo mėn. jau buvo sustabdytas žemėlapio pardavinėjimas ir

visi egzemplioriai sukoniiskuoti.
Inž. Macijauskas sumanė iškelti bylą. Tuo reikalu kreipėsi

į žymiausius advokatus, bet, visi, tarytum susitarę, atsisakė bylą

vesti. Na, žinoma, sakė čia toks painus dalykas, politinis da-

lykas, nenorim kištis.
Tik jaunas, bet nepaprastai miklus ir gabus advokatas Gaut-

man'as apsiėmė laimėti bylą. Jis labai sumaniai parašė prašymą

Senatui ir 1902 m. gruodžio mėn. 14 d. inž. Macijauskas bylą

laimėjo. Senatas rado, kad lietuvių spaudos uždraudimui nors

buvo caro parašas, bet oficialiai nepaskelbta ir todėl tai buvusi

tik atskira nuomonė, o ne įstatymas. Šitas senato sprendimas

lietuvių veikėjų buvo sutiktas su nepaprastu entuziazmu ir tai

buvo pirmas šuolis į spaudos atgavimą. Visu smarkumu dabar

buvo pulta rusų valdžia atkovoti, grąžinti lietuvių spaudą. Pasi-

remiant tuo senato sprendimu, pav. Višinskis buvo išteisintas

už lietuviškų afišų išklijavimą Mintaujoj del lietuviško vakaro

paskelbimo. Višinskio teisėjui buvo pakištas inž. Macijausko

teismo sprendimas ir tuo būdu jis buvo išteisintas. Bet rusai

nepasitenkino senato I sios instancijos sprendimu dėl Macijausko

žemėlapio. Jie šią bylą perdavė antron instancijon. Bet ir čia

inž. Macijauskas laimėjo, tiesa, vėlokai, jau spaudą atgavus,

1904 m. gegužės mėn. 20. Spauda buvo atgauta prieš porą

mėnesių.
Inž. Macijauskas pirmus trejus metus tarnavo gelžkely tarp

Maskvos ir Petrapilio, paskui vienerius metus buvo direktorium

Petro Vileišio mechanikos dirbtuvės Vilniuj. Po to dvejus metus

išbuvo gelžkelių valdybos įgaliotiniu Rygos fabrikuose. Taip

pat rūpinos savarankiškai pramonės kėlimu mūsų krašte: statė

malūnus, verpyklas ir audyklas. Turėjo savo knygyną Rygoj,

populiarizavo gamtos mokslą, tiziką ir t. t. Bendradarbiavo

„Vilniaus Žiniose“, „Varpe“ ir kitur. Karo metu buvo trejus

metus Turkestane, kaipo medvilnės ir aliejaus dirbtuvių direkto-

rius Rokande. Vienus metus direktoriavo hidroskopinės vatos

dirbtuvėj.  Pagrįžęs į Lietuvą, buvo paskirtas SusisiekimoMinis-
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terio M. Yčo suorganizuotos gelžkelių tarybos nariu, kur ėjo

gelžkelių departamento direktoriaus pareigas. 2

Be to, inž. Macijauskas buvo iki 1920 metų vasario mėn.

traukos tarnybos viršininku. Paskum buvo geležinkelių Direkto-
riu ir Susisiekimo Ministerijos Vyresniuoju Inspektoriu.

Vidaus Reikalų Ministerijoj inž. A. Macijauskas įstojo tar-

nauti 1921 m. Buvo virš metų Raseinių apskrities inžinieriu; O

nuo 1922 iki 1924 metų pabaigos buvo Lietuvos atstatymo Ko-
misaru. Nuo 1924 m. pabaigos iki: 1930 m. buvo Vidaus Rei-
kalų Ministerijos Vyriausiu Statybos Inspektorium.

Už ypatingus pasidarbavimus Lietuvos naudai yra apdovano-
tas D. L. K. Gedimino ordenais III laipsn., taip pat ir 10 metų
nepriklausomybės sukaktuvių medaliu.

Dabar inž. Macijauskas užsiiminėja privačių namų statyba.

Rektorius Juozas Tonkūnas.

 

 

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos Rektorius J. Tonkūnas,
yra kilęs iš Stačiūnų kaimo, paliai Pasvalį; baigęs Maskvoj „Pet-
rovsko Razumovskoje“ Žemės Ukio Akademiją.

1918 m. J. Tonkūnas kūrė Pasvaly lietuvišką savivaldybę,
vėliau buvo Žemės Ūkio Ministerijoj Departamento Direktoriu,

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos Prorektorius, o nuo 1928

metų Rektorius. Be to, jis tvarko Dotnuvoj sėklų tyrimo stotį
ir žemės ūkio spaudoj rašo turiningų agronomijos srities straipsnių,
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Pasvalio komercinė gimnazija.

1922 metais Pasvaly buvo įsteigta vidurinė mokykla su ko-
merciniais mokslais. Ją baigę išėjo neblogi buhalteriai, komer-
santai. Mokyklos įsteigėjas ir pirmas jos direktorius buvo Juo-
zas Avižonis, prof. Petro Avižonio brolis. Dabar jis yra Rokiš-
kio gimnazijos mokytojas. Po J. Avižonio direktorium buvo da-
bartinis Biržų gimnazijos direktorius dr. Juška. Dabar
Pasvaiio komercinės gimnazijos direktorius Vladas Klusis.

Nuo 1930 metų Pasvalio vidurinė mokykla paversta komer-
cine gimnazija.

Prieš karą Skrebotišky buvo valsčius. Bet tai nežymi vieta,
vienkiemis. Viso ir buvo valsčiaus valdybos namas, magazinas,
mokykla, krautuvė.

Laisvoj Lietuvoj buv. rusų magazino plytų ir akmenų didelis
rūmas paverstas į bažnyčią, mokykloj mokykla ir liko, o vals-
čiaus valdybos namas tapo klebonija. Taip ir įsisteigė ši nauja
'parapijėlė.

Klebonu yra kun. Antanas Žakevičius. Prieš jį buvo kun.
Spudas.

Skrebotiškio kleboną aš buvau atlankęs 1931 metų vasarą.
Dviračiu nuvažiavau, nuiotograiavau bažnyčią ir drožiau klebo-
nijon. Radau pietaujant: kleboną, Vaškų vikarą ir Pasvalio po-
licininką. Įėjau per kelias duris klebono valgoman, atidaviau
garbę tų namų ir tos naujai įsisteigusios parapijos šeimininkui,
o bra šeimininkas labai į mane šnairai pažiūrėjo. Gal todėl, kad
buvau, kaip paprastai kelionėje, suvargęs, sudulkėjęs, nesiskutęs.
Reikėjo man šiam klebonėliui ilgai aiškintis, kam čia aš važinė-
ju ir kam bažnyčios fotografiją ir istorijos žinios reikalingos.
Bet išaiškinus visai klebonas pasidarė geras ir nuoširdus. Išvyks-
tant išlydėjo ant gonkų, nuoširdžiai palinkėjo man laimingos ke-
lionės ir aš ant pasiskolinto moteriško dviračio laimingai vykau
Pasvalin. Pakely pavijau minėtą policininką. Sustabdė jis mane.
Aš maniau, gal jo dviratis pagedo, gal reikia jam pagelbėti. Ne,
įam buvo įdomu sužinoti, ar aš senai pažįstu Skrebotiškio kle-
boną ir už ką mes buvome pikti ir jam labai buvo keista, kad
mes taip greit susitaikėm ir vėl gerais prieteliais tapome. Ką
čia aiškinsies, nei laiko nei noro man nebuvo. Sėskime. sakau, ant.
mūsų dviračių ir siekim geriau Pasvalį, nes jau temo. Taip ir nu-
dūmėm dulkėtu vieškeliu buv. apskrities miestan Pasvalin.
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Skrebotiškio bažnyčia.

 

 
Pasvalio cerkvė.

281



 

 

 

 



VĮ

DAUJĖNŲ VALSČIUS



+

 



Smagu Daujėnuos.

Taip sau, gaudydamas Pasvalio viršaičio gerą ūpą, šnekinu,
kad nuvežtų jisai mane Daujėnuos. Valsčiaus valdyba turi nuo-

latinį padvadininką. Viršaitis trejetą kilometrų į namus visada

su ta padvada važiuoja; šiaip valdininkai, kuriems valsčius už

nustatytą atlyginimą turi duoti padvadą, retai užkliūva, padvada

laisva. Žiūriu —viršaitis ne labai nei kratosi, sako, duosime, kaip

gi nedavus tokiam tikslui — istorijai rinkti padvados. Susiskam-

binom telefonu su padvados šeimininku, pasirodo jis dar ir kitą

biznį — krautuvę turi Pasvaly. Neilgai trukus prie valsčiaus val-

dybos privažiavo baltu apskritu arkliu lineikoj pakinkytu žvalus

pusbernėlis. Tai mano vežikas iki Daujėnų. Pravertėm šios kny-

gos puslapius, kur yra apie Pasvalį rašytą, kur yra padėtas pa-

kelės Pasvalys — Daujėnai kryžius, prie kryžiaus stovi bernaitis,

tai ir bus tasai mano vežikas. Važiuojam vieškeliu, saulėta graži

diena, o čia prie kelio gražus kryžius. Reikia, sakau, nutotogra-

tuoti. Eik, bernužėli, sakau, stok prie kryžiaus ir tave nutrauksiu.

Paskui jis mane vežė per tokį gražų miškelį — pušynėlį.

O tam pušynėly knibždėjo žydų: ir senų vos bepaeinančių, išdžiū-
vusių žydaukų ir žilabarzdžių, ilgapeisių, ciceliuotų žydų ir giliai
susimąsčiusių rabinų ir jaunų gražių raudonų kaip išsirpusių
vyšnių žydelkyčių. Būčiau aš pats stabterėjęs ir kurį nors iš jųjų
prašnekinęs. Bet mosterejęsį mane juodai juodas pagyvenęs
žydas sustabdė, ir mes su juo keletą minučių smagiai pasišne-
kėjom. Kaip paprastai, žydelis mane užklausė: — a iš kur, a
kur važiuoji? Gudrus žydžiokas pastebėjęs, kad aš nesu linkęs
jam pasakotis iš kur, ko ir kur važiuoju, susigriebė ir paprašė

degtukų. Išsiėmęs iš frako užpakalinės kišenės „Renome“ vaiši-
no mane papirosu, kaip atsilyginimą už degtuką. Iš viso ko bu-
vo matyti, kad jis yra stambus biznierius. Apie mane vistiek pa-

vyko jam sužinoti. Kaip nesužinos?! Vieną, kitą, trečią kart at-
sargiai, mandagiai klausia, kaip čia dabar jam nepasisakyti. Ne-
gi vogt važiuoju. Susidomėjo žydas, kad „istorijos rinkėjas“ už-
kliuvo nuošalian, tykian ramian šilelin, kur vieni žydai vasaroja.
Ir kai aš, pavažiavęs keliolika metrų tolyn, atsigrįžau, tai mano
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tas juodasis Leibus buvo apstotas pulko žydų ir matomai jiems
aiškindamas apie mane smarkiai kesnojo rankomis. Nepasaky-
čiau, kad šilely kur izraelio sūnūs vasarojo, būtų švaru. Net gi
labai užteršta. Ir jie, pavertę tokį gražų miškelį į sąšlavyną, ra-
miai sau „špaciruoja“, gamakuose supasi ir dar daugiau popier-
galių bei valgio liekanų sau po nosia svaido. Toks jau notūras,
niėko nepadarysi.

Nuvažiuoju Daujėnuos: tykus vidūdienis, saulėta, gražu, bi-
telės zvimbia, o varnos nuo karščio net išsižioję ir sparnus nu-
leidę. Daujėnus negalima pavadinti miesteliu, — bažnytkaimis ir
tiek. Valsčiaus valdybos būstinė ir ta bent kilometras nuo baž-
nyčios. O čia klebonija, kaimelis, va tau ir Daujėnai. Šios baž-
nyčios aprašyme pastebėsime, kad tiktai nuo 1903 metų Daujė-
nuose nuolatos apsigyveno kunigas. Pirmiau balavo ant kalnelio
mūrinė koplyčia ir kai kada ypač per Sekmines, atvažiuodavo
iš Krinčino kunigas mišių laikyti. Vienok smagu man prisiminti
tasai tylus ramus kampelis ir taip pat senutis, žilas, bet ir labai
draugingas ir vaišingas klebonas kunigas Baltrušaitis. Man taip
atrodo, kad Daujėnai be klebono Baltrušaičio, o Baltrušaitis be
Daujėnų negali gvventi. Per tiek metų gražus sugyvenimas su
parapijonimis, pavyzdingas sutvarkymas mirusiųjų poilsio vie-
tos — kapų ir visi kiti draugavimai ir bendravimai tampriai su-
rišo senutį kleboną su Daujėnais. Jam atiteko ir garbė 1903
metais naujai įsteigtoj Daujėnų parapijoj tapti klebonu ir juo te-
bėra be pertraukos kuo tik ne 30 metų. Tai geras gabalas laiko.

Įeinu klebonijon: medinė, paprasta, net ne labai erdvi ir
nepuošni klebonija, klebonas išskėtė į mane akis, žiūri papiroso
dūmą išpūsdamas ir laukia mano žodžio. Negi tylėjau. Tuojau
pasisakiau, kas esu, ko atvykau. Ne labai jis įsigilino į mano
pranešimą, į užsirekomendavimą, permetė akimis, perkošė mane
visą nuo skūros iki kaulų ir iki dūšiai, įsitikino, kad ne koks
žulikas, priėjo, paėmė už rankos ir, girdi, sėsk gal pavargęs...
Prisėdom, dar smulkiau išsišnekėjom, paskum išėjom koplytėlės,
dėja, dabar bažnyčios apžiūrėti. Parodė jisai man tas dvi lie-
pas, kurios prie šventoriaus vartelių kas rytas vakaras apie seny-
bę ošia. Ale iš tikro senos liepos. Tiek senos, kad beaugda-
mos ir bestorėdamos ėmė pamažėl versti į šalį mūrinių vartų
stulpus, .

Taip mums čia besižvalgant, girdime atūžia, atbirbia auto-
mobilis. Žiūrim — svečiai, trys kunigai. Egi savo „locnam“
brangiam automobily Kauno dekanas kunigas Kapočius Feliksas,
o su juo Vabalninkų vikaras kun. Masiokas ir „Saulės“ gimna-
zijos kapelionas, kun. Žitkevičius — žinomas poetas, pavasari-
ninkų konkursinio himno autorius Vincas Stonis. i

Dar smagiau ir linksmiau pasidarė. Pasipažinom, išsišnekė-
jom, pasirodė aš apie atvykusius jau buvau girdėjęs, jie apie
mane. Vadinasi, buvom pažįstami, tik niekur dar nebu-
vom matęsi. Daujėnai štai ėmė ir suvedė mus. Klebonas buvo
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tiek malonus, kad nusivedė mus ir aprodė gražiuosius kapus; 0
jau apie vaišes nėra ko bekalbėti. Vaišino, kas svarbiausia,
nuoširdžiai, atvirai, lietuviškai.

Truputį atsidusti, tyru oru pakvėpuoti ir taip jau vienumoj
pabūti panorėjęs, minutėlei atsitraukiau nuo dvasiškųjų tėvelių,
išėjau šventoriun. Taip toli aplinkui matosi pilkoj migloj žali
miškai, net Vabalninkų bažnyčia matai baltuoja. Ir širdy darėsi
balta, balta. Jau į pavakarį per dieną kažkur dingusi krūmely
suskambėjo lakštutė. Čiulbėk, manau sau, lakštut, giedok savo
tą niekam nenubostančią giesmelę, aš tau ir pritarsiu, palaidokim
mudu skardžiąją mano jaunystę, vistiek jau paausiuos obelis
pražydo. Taip aš svajojau, taip norėjau susilaukti, kad mano
galva taptų balta pusnim; taip aš gėrėdavaus, prisipažinsiu, net
pavydėdavau kun. Tumo baltos galvos. Kada gi mano tokia
bus, manydavau ir laukdavau. Kada pražilo paausiai, išsigandau.
Baugu, kad nenueitų toli, kad nepaliktų toli dieviškai graži.
kūdikystė. O apie jaunystę nėra, nėr kalbos. Ji tarytum sap-
nas, kurį norėtum dar ir dar sapnuoti, prabėgo ir jos nebesu-
lauksiu, kaip nebesulauks palaidotasai brolis šešėlis.

Krinčine vikaru buvo kun. Tilvytis-Zalvarnis. Krinčinui pri-
klausė Daujėnų koplyčia, kur per Sekmines susirinkdavo dau-
gybė žmonių į atlaidus. Štai kokias eiles Žalvarnis yra parašęs
apie Daujėnus'):

Daujėnai.

Ne man į trimitą visuomenei pūsti,
Ne man apie rojų čia būsiantį plūsti,
Ne man išdainuoti pasaulio gražybės,
Ne man išrokuoti tautos ypatybės.
Ne man su ereliais į aukštumas kilti, —
Man sodžiuje lemta nuskursti-nudilti...
Čia man vyturėlio džiaugsmingas čiauškimas
Tai operų aidos, teatrų žaidimas...
Draugai man aplinkui — tai broliai suvytę
Prie arklo ir kirvio darbuojas matyti.
Per savaitę dirba, šventadieniais meldžias,
Kiti palaidūnai po karčiamas beldžias...
Giedot neišmokau, kaip miesto giedoriai,—
Su vyrais pris'ėjus, užtraukiu aš noriai.
Ir štai, nusisukęs skudutį-dūdelę,.
Uždeginsiu, broliai, jums vieną giesmelę.

 
  

1) Tos eilės 1916 metais buvo atspausdintos Kaune, Saliamono Ba-
naičio spaustuvėj atskira knygele. ;
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Plačiai po Lietuvą Daujėnai garsingi.
Kas metai čion būriais keleiviai skaitlingi
Su apžadais plaukia — maldingosios minios.
Jas žadina eiti Daujėnų Sekminės.
Bažnyčios raštinė žinių nesuteikia;
Istoriją rašant giliau versties reikia,
Bet vargiai, man matos, surasti galėtum,
Nors Vilniaus archyvus visus išveizėtum.
Juk žinomas yra žmonių nerangumas:
Praein. nežymėtų dalykų daugumas.
Tik Dievas ir laikas mums iškelia kartais
Dalyką sumintą, sakysim, po vartais.
Kiaura koplytėlė ant kalno šiurpsojo, ž
Tik medžiai jos sergėt seniai jau apstojo...
Jie šimtmetį, matos, stovėjo ne vieną
Ir sergėjo uoliai per naktį ir dieną.
Keleivius maloniai pavėsin vadino,
Šnarėjimu lapų juos melsties rūpino.
Didžiajam" altoriuj statula Mesijo,
Ją nuo Jėzavitų Daujėnai įgijo.
Ir jeigu turėties senų padavimo,
Statulą atvežę iš Jeruzalimo.
Tokios žmonių kalbos, girdėjau, gyvuoja;
Jei kas geriau žino, tegu kritikuoja.
Daujėnai čia Jėzų didžiai pamylėję.
Karštai į Jį melstis žmoneliai pradėję,
O Jėzus jiems buvęs labai maloningas,
Malones dalijęs tikrai stebuklingas.
Tikėjimas gyvas čia kviesdavęs žmones,
Taip ėmę daryti maldingas keliones,
Kol net Muravjovas užgynęs-uždraudęs,
Ten einančius žmones grąžinęs ir baudęs
Pasako legendą ne vienas senelis,
Kaip sakęs pamokslą Antanas Strazdelis.
Sekminės atėjo. Pamokslas sakyti,
Čia tūkstančiai laukia, o kas gi daryti?
Ką buvo užkvietę, tašai neatvyko.
Užprašo Strazdelį — tas noriai sutiko
Išeina sakyklon. O minios it bangos
Šnarėdamos virsta ant kranto Palangos.
Nutilo. Sakytum kas jas užžavėjo:
Strazdelis pamokslo sakyti išėjo.
„Negan Atpirkėjas už mus prikentėjo
Kai Betliejaus stainėj užgimti turėjo,
Dar šiandien pavydit jam vietos geresnės!
Ir jeigu nebūtų širdies čia jautresnės,
Apteisk verčiau, Jėzau, Daujėnus iš viso“...
Tik šiurpas sukratė, veidai net nutįso,
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O šis tiktai kerta... jam niekas ne ponas,
Užvis labiau gavęs Krinčino klebonas.
Kur aukos prapuola? Ko stogo netaiso?
O tai man reiškumas!.. ir kulia ir paisol..
Būtų po šiai dienai Daujėnai šiurpoję,
Kad paiys žmoneliai čia snaudę-žiopsoję...
Neįveikė priešų nuodinga vilyčia,
Puiki dabar šviečia iš tolo bažnyčia,
Parapijos teises šiemet ji įgavo.

. Tegu jau gyvuoja, gana ką tarnavo.
Ir eina Daujėnai aukštyn kas valanda,
Kas metai daug naujo keleivis atranda...
Malonu ten būti per šventę Sekminių,
Kad galo, it jūrų, nesiregi minių..
Baugumas net ima: esi kaip muselė,
Jautiesi beesąs tik dulkių saujelė.
Man teko važiuoti keliu nuo Krinčino,
Keleiviais it upe, tarytum, patvino.
Nei kur išsilenkti, reik žingsniu važiuoti
Reik miniai- močiutei visai pasiduoti.
Mirgėjo saulelė jau vakaro šone
Ir švietė ir šildė it Dievo malonė.
Šalimis regėjos kviečiai ir rugeliai,
Girsudų ganyklos ir Trako krūmeliai.

ia teka nors menkas, bet visgi upelis.
Kur randasi vandens keleiviui šlakelis,
Senesni pavargę čia poilsį gauna,
O duoną atmirkę šmotelį ragauna...
Pirm' mūsų žingsniavo būrys giesmininkų —
Iš kur — abejoju — sakyč Vabalninkų ..
Giedojimas puikus! perdaug jie nešaukia,
Rinktiniai balsai jų maloniai suplaukia...
Lietuviška giesme! kaip tujen galinga!..
Kas tavo suprato grožybę slaptingą?!.
O dar kad ją gieda minia tūkstantinė,
Minkštėja nors būtų širdis akmeninė...
Ir žvėrišką jausmą nedorą suvaldo,
Ji verkiantį vargšą nurimdo-numaldo
Ji nuodėmių žaizdas it balzamas gydo,
Ji užved ant kelio, jei doriškai klydo,
Ji suriša širdisį puikią vienybę,
Ji sielvarte neša saldžiausią ramybę,
Ji gimdo krūtynėje mums įkvėpimą,
Ji ragina dūšią prie rimto veikimo,
Ji savo galybe tikrai stebuklinga,
Pasaldina žmogui likimą vargingą,
Į šventąją Dvasią giesmė tad skambėjo,
Ir alei žodelis jos man įsidėjo.
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„Sušildyk sušalusius... pastiprink pavargusius“...
Taip skurdžiai giedojo, kad ašaros bėgo,
Tik pragaras vienas gal to nepamėgo.
Tarytum va jaučias čia Dievo artumas,
Ir liejasi dūšion malonės saldumas...
Ir šildo mums širdis ant žodžio „Sušildyk“
Ir dovanas beria ant žodžio „pripildyk“,
Ant žodžio „pastiprink“ valia sukietėja,
Gyvenimo jungas tuojau palengvėja.
Netol jau Daujėnai — pradžiugom didžiai“)
Ant kalno bažnyčia boluoja gražiai.
Dar varstas, ir Jėzus stebuklais garsus!
Iš tolo jau žadin krūtinėj jausmus...
Priėję parpuola ant kelių uoliai,
Ir sveikina Jėzų kaip gali tiktai.
Na, ką-gi prasčiokas sakys Jam daugiau,
Gailiai apsiverkia — palieka lengviau;
Tada tiktai drįsta malonės prašyt,
Kad Jėzus teiktųsi maldų išklausyt.
Apsako kartybes Jam dūšios visas,
Nors žodžiai prasčioko, bet Jėzus supras.
O Jėzau, keleivį kiekvieną priglausk,
Jų reikalus, vargą širdingai atjausk,
Nuliūdusį vargšą bent jau nuramink,
Jo dūšią gausinga malone gaivink,
Tegu išklausyti namo visi eis,
Tegu nieko pikto kelyj neatseis.
Apgulę net braška ten visos klausyklos,
Kaip noriai jie klauso, ką girdž iš sakyklos ..
Ne iškalba daro, ne balso reiškimas,
Bet Dievo malonės toj vietoj gausumas.
Tartum užžavėti stovėdami klauso,
Nerasi ten veido be ašarų — sauso.

Toliau, ant rinkelės — visokių a
Kišeninių ponų, „pinčiukų“, „pirmeivių“.
Kitus čia matyti nelabasis veda.
Viens leidžiaakimis kur pinigus "deda,
Kitas rėkdamas ant rinkos vilioja pirkėjus...
Čia ubagas šaukia savep geradėjus.
Iš kažkur suplaukę skaitlingos jų gaujos.
Rožančiai lig kelių, armonikos naujos,
O lozoriai guli ratukuos ronoti
Linguodami prašo ko nors dovanoti.
Be kojų, be rankų rasi čia ne vieną,
Bet yr', ką galėtų gerai sukti šieną.
Jie Lozoriaus giesmę paleidž visa burna,

1) Žiūr. „Dienelei brėkštant“.
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O seniai suvargę tik poterius niurna.
Nesykį už grašį baisiai susivaido.
Koliojasi-keikias, net lazdos jų skraido.

+ Labiausiai per sumą pakilsta muštynės,
Kai melsties bažnyčion sueina jau minios.
Paskui, žmonėms einant, ir vėl uoliai gieda,

Kits lenkiškai kaž-ką iš atminties klieda,
Gal Južintus mini? gal „„smaką“ parvertą,
Tik šaukia, tik rėkia pas. juos kaip suverta...
— Kapai Daujėniečių — malonu žiūrėti.
„Gerai bus numirus jų kūnams gulėti
Ant aukšto kalnelio.. Jų aptvaras muro.
Simetrija matos: nedirbta be šniuro.
Po visą kapinę alėjų alėjos,
Kraštais nukarpytos sužėlė spirėjos
Neatmenu šiandien, nuo pietų, ar rytų?...
(Daujėnų klebonas geriaus pasakytų)
Kaip nendrės pamūrėj paaugę liepelės,
Tarytum po karui lietuvės-seselės
Sustoję į eilę jos rauda brolelių,
Ką galvas padėjo už šalį tėvelių...
Kad tylą kapinę nuo vėjų apginti
Žaliuoja kaštanai, klevai pasodinti.
Čia eglės- verkšnuolės it našlės vis liūdi,
Žiūrėk ąžuolėliai — ilegmatikai glūdi.
Žali garbiniuoti, lyg mūsų jaunimas.
Toli nuo jų baimė ir nusiminimas.
Jie žiūri aplinkui visai abejingai,
Kad toks jau likimas žmonijai mirtingai...

Tegu praeis metų nors vienas šimtynas
Suaugs ąžuolėliai, klevai ir liepynas,
Suguls Daujėniečiai mirties pavadinti
Šnarės nuo vėjelio jų medžiai sodinti.
Žemėse, broleli, jau tuojau gulėsi,
O tie tau medeliai duos saldų pavėsį.

Suskris ir paukštyčių būriai čiulbonėlių,

Raminti čiauškimais jūsų našlaitėlių... «

- Žalvarnis — Kun. Jurgis Tilvytis.

"Daujėnų bažnyčia.

Daujėnų kaimas su visa apylinke seniau priklausė Krinčino

parapijai. Vilniaus diacezijos archyve yra 1782 metų Popiežiaus

indultas — leidimas statyti Daujėnuose koplyčią. Pirmutinė kop-

lyčia buvusi medinė, o 1806 metais Krinčino klebono kunigo

Jeronimo Šarkevičiaus rūpesčiu buvo pastatyta akmeninė koply-
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čia. 1850 m. Krinčino klebono kun. Juozo Kubilinsko ta kop-
lyčia buvo atremontuota ir remontas atsiėjo 325 rubl. 46 ka-
peikos. Prie koplyčios buvęs medinis namelis, kuriame gyvenęs
kapų ir koplyčios sargas. Sargas patarnaudavęs kunigui, nuvy-
kusiam ten laikyti pamaldų.

Koplyčioj pagal 1851 metų Krinčino bažn. inventoriaus, bu-
vo šis turtas: 16 arnotų, 1 kapa, 7 kamžos, 2 albos, 4 sidabri-

 

Daujėnų bažnyčia.

niai kielikai, 1 „puška“, 8 „tirankos“, 11 karūnėlių, 7 paduš-
kaitės, metalinis ir švininis liktoriai, varpelis ir kit.

1898 metais Daujėnuose apsigyveno pirmutinis kunigas
TamošiusBričkus. Rusų valdžia tam buvo labai nepalanki, kibo
prie jo ir reikalavo, kad jis gyventų Krinčine. Po kun. Bričkaus,
Daujėnuose buvo apgyvendintas kitas Krinčino vikaras kun. Sta-
nislovas Kviklys.

1903 m. vyskupui Paliulioniui pasisekė iš rusų valdžios gauti
leidimas nuolatos apgyvendinti Daujėnuose kunigą filialistą. Pir-
muoju filialistu buvo kun. Vincentas Baltrušaitis, kuris ir dabar
tebėra vietos klebonu Jis nuo 1904 metų pradėjo metrikų kny-
gas. 1909 m. gruodžio 22 d. Daujėnų bažn. buvo paskelbta kaip
atskiras cirkulas. 2

1923 m. liepos 18 d. Žemaičių vyskupijos kurijos įsakymu
Daujėnai tampa atskira parapija.
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1904 m. kun. Baltrušaitis bažnyčią atnaujino. Titulas „Ec-
clesiae sanctissimi  Nominis Jesu“ Vardo Jėzaus. Parapijonių
2461 žm.

Didžiajam altoriuj yra Kristaus statula, kurią visos apylin-
kės žmonės laiko stebuklinga. Bet kada ir kaip ta statula čia at-
sirado niekas nežino ir neatmena.

Kapai pirmiau buvo bažnyčios šventoriuje. Dar ir dabar
vra užsilikę daugelis kryžių. Čia yra buv. Krinčino klebono kun.

 
Daujėnų bažnyčios altorius, kuriame yra „stebuk-

linga“ Nazaransko Kristaus statula.

Adomo Klaugevičiaus kapas, 1848 m. Mat, Krinčine kapai labai
blogoj vietoj, maklynėj, tai mirdamas jis paprašęs palaidoti
Daujėnų koplytėlės kapuose. .

1906 metais ant dvarponio Karpio žemės klebonas kun.
Baltrušaitis ėmė steigti naujus kapus. Tai bus 450 metrų aistu
nuo bažnyčios. Kapams žemės buvo gauta 1 ha 925,4 ktv. metr.
Kapai tais pačiais metais buvo aptverti akmenų ir plytų tvora.

„ Kapai šiaip išplanuoti ir tvarkomi: per vidurį eina kryžma
alėja, apsodinta įvairiais medeliais. Daugiausia liepos, klevai,
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beržai, spirėjos, maumedžiai ir kit. Kapuose yra labai daug Lie-
tuvos medžių atmainų. Galima sakyti, reto medelio čia tik ir nė-
ra. Visus medelius, visus kapus gražiausiai yra sutvarkęs tai
klebonas kun. Baltrušaitis. Gerai jis sako, kad pavasarį, vasa-
rą jis ant kapų be žirklių ir neina, arba ir tiesa, kapuose me-
deliai eilėmis labai tvarkingai alėjomis, eilėmis susodinti, tvar-
kingai ir gražiai auga ir sudaro kapų vietą ir puikų, gražų poil-
sį mirusiems ir malonų pasivaikščiojimui, susidūmojimui parką.
Eini gražiomis alėjomis ir nejauti, kad šventoj kapų vietoj, bet
jauti, kad iškilmingam, rūpestingo žmogaus raukomis dabintam
parke. Čia mes išsitraukėm su klebonu po papirosą, užrūkėm,
prisėdom po jaunučiais klebono sodintais maumedžiais ir jų pa-
vėsy pasilsėjom, pasišnekėjom. 0 už jų tankių šakų matėsi ei-
lėm sustatyti kryžių kryžiai. Tarp jų radom Lietuvos arkivysku-
"po Skvirecko motinos kapą ir geležinį kryžių. Ji buvo Elzbie-
ta, palaidota to paties klebono 1907 m.; Vaclovo Navako,
dabart. piliečių apsaugos Departamento Direktoriaus tėvo; gyd.
Jono Tonkūno, mirusio 1919 m. vasario 23 d. Anykščiuose ir
čia palaidoto, Zarasų komendanto pulk. Mickeliūno motinos
graži piramida ir dar gyvo dabartinio viršaičio Povilo ir Pauli-
nos Vadapalų gražus paminklas. Jie gyvi būdami išsirinko ant
kapų vietą ir pasistatė sau paminklą.

Ties Baluškių kaimu yra trys apdėti akmenimis pilkapiai
Kaimo ganykloje randama žmonių kaulų.
L i ės km. lauke, kur kasamas žvyras, iškasama žmonių
aulų.

Į pietus nuo Daujėnų yra kalnelis, kuriame kasant žvyrą
randama daug žmonių kaulų ir senoviškų padarų.

Miesteliškių km. lauke yra Velniokalnis.
Prie Smilgių km. yra senkapis.

Daujėnų valsčius.

Senais laikais buvo Žadeikių dvare valsčiaus valdybair vadin-
davosi: „Žadeikovskaja volost“, — Žadeikių valsčius. Po 1863
metų, t. y. po antrojo lenkmečio Žadeikių valsč. buvo panaikin-
tas ir įsteigtas Smilgių kaime „Girsudskaja volost“, — Girsudų
valsčius.  Nepriklausomoį Lietuvoj buvo 1918 metais susitveręs
Daujėnų parapijinis komitetas, o vėliau persiiormavo į Daujėnų
valsčių. o

Pirmas valsčiaus viršaitis buvo Baluškių Juozas Pyragius.
Jo sūnus žymesnis aviatorius, kapitonas. Antras viršaitis Dau-
jėnų Juozas Zigmantavičius, paskum buvo: Baukų Adolfas Dyša,
Daujėnų Jonas Šimas, Židonių Antanas Vadapelas ir Smilgių
Povilas Vadapalas. | .
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Sekretoriai: P. Pelešynas, Petras Pylis ir Petras Saladūnas.
Daujėnų mjestely yra 6 gatvės: Smilgių, ilg. 150 metrų,

Daujėnų — 450 mtr., Balušių — 100 mtr., — Žydonių — 130
mtr., Berklainių — 60 mtr. ir Bažnyčios — 50 mtr. Visos gat-
vės negrįstos, be šaligatvių. Elektros taip pat nėra. Prie vals-
čiaus valdybos veikia pašto agentūra; yra telefonas.

Bažnytkaimy yra 2 žydų ir 2 lietuvių krautuvės. Be to dar
yra Girsūduos 2 krautuvės, Smilgiuos 1 ir Patrakės 1 krautuvė.
Kaimuose visos krautuvės lietuvių. |

Valsčiaus ribose autobuso, automobilio, traktoriaus moto-
ciklo nėra. ;

Be toliau minimų žymių dvasiškių, Daujėnai dar turi žy-
mesnių žmonių: komendantas pulk. Mickeliūnas, kapitonas Pyra-
gius, gydytojas Vadapalas (šis ilgą laiką buvo Utenoj, su kuprele,
bet jau miręs).

I. Daujėnų valsčiaus ribose yra 5 pradžios mokyklos:
1) Daujėnų Prezidento Antano Smetonos vardo 3 kompl.

pradžios mokykla. Vedėjas mok. Mikas Steponavičius ir 2 mo-
kytojos p-lės Bronė Valiokaitė ir Valė Mikeliūnaitė. Įsteigta
1911 m.

2 2) Smilgių 2 kompl. prad. mok., perkelta iš Žadeikių Ve-
dėjas mok. Kazys Petrauskas ir mokytoja p-nia Elena Liudžienė,
įsteigta — 1887 m.

3) Mikėnų 2 kompl. prad. mok.. Vedėjas mok. Kazys
Strelčiūnas. Įsteigta 1922 m.

4) Porijų 1 kompl, prad. mok. Vedėjas mok. Adolfina
Lanskoronskytė. Įsteigta 1924 m.

5) Januškų 1 kompl. prad mok. Vedėjas mok. Povilas
Vosylius Įsteigta. 1923 m. ,

II. Daujėnų valsčiuje yra buvę 3 dvarai. Joniškių, Vizurių
ir Baluškių. Paminėtus dvarus prieš karą ir iki išporceliavimo,
valdė Benediktas Karpis. Minėtiėji dvarai išparceliuoti: Januš-
kų — 1926 metais ir pavadintas Joniškių vk. centre mokykla
5 ha. Vizurių — 1927 metais ir pavadintas Vizurių vk. centre
prieglauda 4 ha. Baluškių — 1921 metais ir pavadintas Nau-
jasodžio vk. centrų nepalikta.

lil. Viso Daujėnų valsčiuje vėjo ir garo malūnų yra 6, būtent:
1) Vadapalo Povilo Smilgių k-me vėjo malūnas
2) Vadapalienės Mortos Daujėnų m. 0 4
3) Mickeliūno Jono I Petrovkos K.  „ 0
4) Navazelskio Povilo Daujėnų k. garo malūnas
5) Masilionio Andriaus Baluškių k. ,„ 5
6) Vasiliausko Jono Porijų k. 2

ir 2 lentpiuvės: Andriaus Masilionio ir Jono Vasiliausko.
IV. Neišėję į vienkiemius Daujėnų valsčiaus kaimai yra šie:

1) Vizurių k., 2) Melėnų, 3) Smiltynės, 4) Mažiarių, 5) Mikėnų.
6) Rukšlaukio, 7) Baleiškių, 8) Šakarnių, 9) Storiškių, 10) Dum-
bliūnėlių k. 11) Kluigiškių.
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+ Buvęs Vilniaus Vyskupas Audzijonis, daujėnietis.

 

 

 

Mokytojas Petras'Audzijonis,
žymus visuomenės veikėjas.
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VII

JONIŠKĖLIO VALSČIUS

JONIŠKĖLIS — GRUŽIAI — ŠVOBISKIS



 

 

  



Klaikus dvaras, klaikūs ir žmonės.

Bailiais žingsniais priėjau prie Joniškėlio Karpių dvaro rū-

mų, klebenu šen duris, klebenu ten, — niekas neatidaro, nejsi-

leidžia. Kad tai būtų naktį, bet dabargi pačiam vidudieny, sau-

lėtą grąžią dieną! Pagaliau susiradau žilą senelį, sakosi jis

buvęs dar prieš karą, „geraisiais“ laikais liokaju. Iš karto vie-

numoj man jis ir pasigyrė: ot gi buvę laikai!.. E dabar, sako,

bet sau smilgstame. Nieko neturim, ale nieko ir nebereikia, ba,

sako, viena koja jau grabe. Linktelėjo senelis galva, pa-

laukėk, sako tamista, aš eisiu ponios paieškoti. Kažin kokiam

ten kamoary, senobiniais, teisybė, jau apdriskusiais ir aplūžusiais
baldais apstatytam sėdėjau, žiopsojau, žiovavau iš nuobodumo
gal kokią valandą. Senukas vis ponios ieškojo. Ponia buvo
čia pat pakajuose. Tik ji galvojo: kažin ar priimt, ar eit jam,
tam lietuviškai kalbančiam žmogui pasirodyti, ar liepti pranešt,
kad, kad... „ponia serga...“ Taip ir pranešė man senelis, sako,
mūsų pona, girdi, serga, — negali.

Aš pamaniau sau: jeigu ponia būtų sirgus, tai tarnas man
iš karto būtų pranešęs, kad serga. Jeigu jis nuėjo ieškoti, tai

reiškia ji neserga. Be to, pranešimas tas, kad serga, buvo labai

„abejingas. -Man labai rūpėjo matyti ponią Karpienę vien del to,
kad aš girdėjau, jog yra apie Karpius parašytą atskira mono
grafija lenkų kalba ir kad tą monografiją poniutė turi. Ech!
manau sau, reikia čia parodyti truputį drąsumo, energijos, O
gal gi pasiseks „išgydyti“ Karpienę, gal gi leisis pasikalbėti. Se-

neliui ir sakau: žiūrėk mielasai, pranešk poniutei, kad aš atvy-

kau istorijos reikalu, kad aš nesu teismo anstolis, nei matinin-

kas, nei koks revizorius, man norisi su ponia pasikalbėti apie
senybe, senai prabėgusius laikus, apie Karpių giminę...

— O tamsta lenkiškai moki?
— Moku.
— Lierai, einu poniai pranešti.
Ir taip vaikščiojo senelis nuo manęs pas ponią, vis „pra-

nešti“ kokius 5—6 kartus. | septintą kartą laimingai šypsoda-
mas senukas atbėgo bėgte pas mane pranešti, kad jos malonybė
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ponia teiksis save pasirodyti ir pakalbėti. Ačiū, sakau ir nuse-
kiau paskum senelį į gražiau apstatytą kambarėlį, kur man teko
ponios laukti dar geroką valandą. Ir tai pačios ponios nesusi-
laukiau. Dar atbėgo pas mane tokia smulkutė vokietikė, jau
pagyvenus mergina Karpienės tarnaitė,ir ji dar mane išspavie-
dojo: o kas, o ko, o kam?.. Jai dar pasiaiškinau, ji poniai
pranešė, tada tik buvau pašauktas ir nuvestas per kelis kamba-
rius tiesiai valgyklon, kur ant stalo garavo įvairių valgių, o šalia
jo stovėjo sena, klaikios išvaizdos, juodais šilkais apsikarsčiusi
pati ponia Karpienė. Ir čia man bra, kaip rusas sako; „s miesto
v karjieru“. — iš vietos zovada sėsk už stalo, pietauk. Rankos
man nepadavė, pasisveikinom galvų linkterėjimais. Kaip gil?

 

Karpių rūmai Joniškėlio dvare.

Chlopui, litvinui, maž ir dar buvusio jos vergo sūnaus sūnui
duoti ranką, 0 — cho — choli

Atsisėdau. Imame valgyti. Pila iš senobinio gratino man
čerką, — išgeriu, užkandu ir imu atsargiai juokauti. Gal, sakau,
juokais palenksiu senutės užkietėjusią prie lietuvių širdį. Kam“
man reikia lenkti? Tam, kad Karpių monografija, o gal ir dar
ko senobinio, įdomaus gaučiau.

Ziūriu — mano lengvi, nekalti šposeliai teigiamai veikia.
Mano senutė žiūri į mane pakreipus galvelę ir nuoširdžiai juo-
kiasi. Žiūriu, ji persėdo kiton kėdėn arčiau manęs, kepšterėjo
sudžiūvusia ranka man per petį ir lenkiškai sako:

— O gal tu ir geras esmi žmogus, a?
— Geras, geras poniute, labai geras.
Fi, net nesmagu man čia viešai prisipažinti, kaip sava gy-

riau, bet kad taip reikėjo. Reikėjo gi prieiti prie Karpienės,
prie senutės. Ir priėjau. Po pietų jau ji nuo manęs nebeatsi-
traukė, vis kalbėjo, ale kalbėjo, teisybė, tik ji. Vis skundė ji
man, kad to trūksto, to stinga; vis pasakojo kokius indus prieš
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karą turėjo, kiek buvo virtuvėje sidabrinių šaukštelių, kiek ko-

kių lėkščių, net kokie jos mylimiausi šuniukai buvo ir tat pasi

sakė. Visas fotografijas, albomus man išrodė. Net tarnaitė ta

mažytė vokietikė stebėjos, kad jos ponia senai senai buvusi net

gi saviems taip palanki ir atvira.

O jos nusiskundimas man net įkyrejo. Visi, sako, mes
esame dabar ubagai: ir aš ubagė ir klebonas ubagas ir. AL

tamsta (i mane taip sakė tikrai) ubagas ir... ir visi mes dabar

   
+ gs Mykolas Karpis, buv.

emaičių Vyskupas, miręs 1739 m.

Lietuvoje ubagai. Viską atėmė, viską išdraskė, žemę atrėžė da-
bar jau esame ubagai.

Iš tikro. kokio dvaro būta! Kokią galybę turėjo toksai
Karpis, pas kurį vasaroti atvykdavo Rusų kunigaikščiai, minis-
teriai, vyskupai ir t. p. Kas do parko didumas ir gražumas!
Visą parką tekinoms man apvedžiojo ir išrodė toji mažytė vo-

„ kietytė. Ji mane paskum per parką išlydėjo net laukan, kai aš
pėsčias ėjau Joniškėlio žemės ūkio mokyklos lankyti. Eidama,
lydėdama vis pasakojo apie Dievo buvimą, apie mielaširdingumą,
apie artimo meilę. Net mane paklausė:

— Ar tamsta myli artimą?
— Myliu.
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— O tai tamsta geras žmogus. Pas mus nėra žmonių,
kurie artimą mylėtų...

Apžiūrėjęs dvarą, išsišnekėjęs su ponia, paprašiau Karpių
monografijos. Ne, nėr sako, nebuvo niekados tokios. Bet kai
aš pasakiau, kad tikrai yra, ir tikrai yra pas tamstas, tai poniutė
nusišypsojo ir paklausė:

— O iš kur žinai, kad yra?
— Man klebonas sakė.
Kaip tiktai klebonas sakė, pataisytas dalykas: apsisukė, nu-

ėjo, bet su tuščiom rankom ir vėl grįžo. Sako... „nerandu...“

 

Buv. Upytės karvedys Ignas Karpis, kuris
1809 m. paleido baudžiauninkus ir apskri-
tai daug pasidarbavo liaudies kultūrinimo

ir švietimo srity. --

Pabučiavau vienon, kiton rankon, prašau, sakau, paieškoti, ale
tik turėtų būti pas tamstas toji monografija. Suminkštinau širdį,
gerai, sako, einu, maž ir rasiu.

Išėjo, po valandikės grįžo, vienoj rankoj išplėšta pora la-
pų iš nedidokos knygelkos, kitoj rankoj lapas. Stai, sako, pa-
laidus kelis lapus radau, o visos knygelės nerandu. Ačiū, sa-
kau, ir už tai. Atidžiai peržiūrėjau lapus, viename atvaizdas ir
parašas: „Jozafat Michal Karp. Biskup Zmudzki + 1739“, kitame
„Ignacy Karp, Chorąžyc Upitski, w r. 1809 wloscian oswobo-
dzil“, trečiame dvaro rūmų atvaizdas ir aprašymas. Gerai sau
manau, kad nors tiek gavau. Bet gaila buvo, kodėl man nepa-
vyko visos monografijos išgauti. Tie gautieji lapai aiškiai buvo
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matytis, kad tik ką iš knygos išplėšti. Dabar jau nebesigailiu.
Dėku Petras Būtėnas iš Panevėžio man atsiuntė cielą tokią mo-
nografiją ir rašydamas šiuos žodžius ją po akių turiu. Nieko
ypatingo joje nėra. Aš maniau, bus smulkių žinių apie Joniškėlį,
apie „dvarą, apie baudžiauninkus, ar šiaip apie kaimus, nieko
panašaus. Knygelė iš 100 puslapių išleista vien Karpių garbei
ir šlovei. Pavadinta: „„Karpiowic herbu wlasnego notatki Alek-

sandra Meysztowicza Wilno. Druk Jozeia Žawadzkiego. 1907,

Šis tas apie Joniškėlio Karpius.

XVI amž, lietuvių tautą valdė aristokratai. Buvo pirklystės

reikalams kviečiami iš kitų kraštų sugebūs pirkliai. Jų tarpe pir-

mąją vietą užėmė žydai. Aristokratija visą Lietuvos valdymą, kad

ir ne tiesioginiu keliu irbūdu, turėjo savo rankose. Iš dalies prasidėjo

valstiečių slėgimas, iniciatyvos ūkyje slopinimas. Jau užtat ma-

tome XVII amž. visai Lietuvos ūkį suirusį. Gal iš tos tat prie-

žasties aristokratija, kuri daug šaly galėjo, ir „vėto“ 1652 metais

Lietuvoj įvedė, nors, reikia pripažinti, tam buvo ir išorinių, už-

sieninės įtėkmės, ypač lenkų, priežasčių. Kiek vėlėliau visuotina

(pavadinsiu, tautos) pirklyba 1677 m. įvestuoju įstatymu turėjo

žlugti. pagal kurį pardavėjas nustoja bajorystės teisių. Minėtina,

kad kiekvienas pardavėjas — pirklys tų teisių įgydavo, nors tai

buvo nenormalus reiškinys, nors iš to, kaip žinome, ir klasių

kova ėmė ryškiau žymėtis. Visą pirkliavimo darbą tuokart paėmė

į savo rankas žydai, kurie ir šiandie tebepirkliauja. O mūsų

žmonės, persisunkę anųjų laikų dvasia, kreivai į šį amatą žvel-

gia. Gal todėl, ir kas be ko, turėjo ir šalies ūkis kristi, nukęsti.

Juk ir jį lietė aristokratijos sukombinuotieji darbai: ji vedė prie

galutino didžiūnų Lietuvos žemių paveldėjimo iš valstiečių ran-

kų. Pastebime, nykstant Lenkijos valstybei 1764 m. patvirtino

konstituciją (unijoje), pagal kurią užsitarnavęs lenkams, lenkų
valdžiai už „ištikimą“ tarnystę ir „pasižymėjimą“, žmogus gali

dykai gauti „karališkų valsčių“. Šiuo, matome, žymisi XVII am-

žius. Ir tasai galiūnų viešpatavimas pareina į XIX amžių, kuris

neveltui plėšikų amžium vadinamas. Nors lenkams šalį

valdant didikai daug žemių prisisavino, anot Lietuvos istorininkų,

bet daugiausia žemių iš lietuvio artojaus buvo atimta rusams ir
vokiečiams Lietuvą išskaldžius.

Kad nebūtų sukilimų valstiečiuose, kurie dar nebuvo pri-

pratę prie rusų tvarkosir jų smūgingų darbo žmogui reikalavimų,

kad vienose rankose daugiau žemių būtų ir pamatė, kad vis tik

dvarininkai moka smaugti valstiečių ir tvirtai turėti juos savo

rankose, dvarininkus visai privilegijavo. Rusų valdžia, atpalaida-

vusi dvarininkus, davė jiems teisės kaupti savo globon didžiau-

sių žemių ir miškų plotų. Valstiečių asmens laisvė, neliečiamybė,
turtai, kalba, papročiai, šeimynos gyvenimo būdas rusų caro val-
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„džios buvo pavestas jau visai iš liaudies išsiskyrusiems bajo-
rams — dvarininkams diktuoti.

Akimirksniu perbėgę kelių amžių ekonominę Lietuvos būtį,
grįžę dirstelsime vieno Lietuvos kampelio dvarų praeities, kurie
rišasi su Ropų ir Karpių pavardėmis. :

1568 metais visa Lietuva buvo padalinta į 24 apskritis, kur
dar ilgam tose pačiose šeimose buvo užsilikusios. Teirausimes
apie Seduvos apskritį, ir jame esamuosius kai kurių pri-
wilegijuotų asmenų rankose sutelktuosius dvarus. 3

Einant 1775 m. konstitucija, Šeduvos miestelis buvo dova-
notas kunigaikščiui Stanislavui Paniatovskiui. Jis Šeduvos mies-
telį ir seniūniją pardavė 1798 metais lenkų karaliui Stanislavui
Augustui grąžinus miestui laisvės teises, Teodorui Roppui. Še-
duvos dvarui priklauso žemės 17 valakų, 13 margų. Miestelio
žemė (rodos, 122 valakų 22 margų) atskirta nuo Seduvos dva-
r0 žemių. 1800 m. liepos m. 18 Roppas, padaręs suokalbį su
miestelio magistratu, perkėlė dvarą už 1'/2 kilm. nuo Šeduvos
„miestelio. Dėl to dvaro eina bylų bylos jau nuo anų laikų. Ma-
nau, jos yra užsilikusios ar vietinės bažnyčios archyve ar vals-
„čiaus raštinėje (jei nesunaikinta per karą). Aplinkiniai valstiečiai
prie to dvaro turi pretenzijų (žiūr. apie visa tai „Pamiatnaja
knižka Kovenskoj gub. na 1898 god“).

1795 m. Rusija paėmė Lietuvą sau. 1788 m. Pomiatovskis
pardavė Šeduvos seniūnijos dalį Roppui. O anksčiau buvo žy-
mią jo dalį Benediktui Karpiui (Karpp) perleidęs. Roppas ir
išsistatė šiuos dvarus valstiečių žemėse, sekant istorijos davinius:
1. Puip ai,3.Liaudiškiai, 3. Margavoniai, iš Puipų,
Vėriškių ir Žilionių sodžių žemių, 4. Kurkliai, 5. Šeduvos
dv, 6 Pakalniškių paliv.,, 7. Birgiagalės dv., (šis
dvaras veikiausia Birgiagalės sodžiaus laukuose pastatytas), 8.
Karaliūniškis (nuo Elksnupių ir Paėžerių sodž. atimta dva-
rui apie 200 dešt.) 9. Radvilonai (sodžių išdraskė ir dvarą
pastatė), 10. Amalija (iš išdraskyto sodžiaus palivarkas), 11.
Žibartu paliv. (Iš Žibartų s. atimta žemės), 11. Maldžiūnų
dv. (iš sodžiaus nusikaltusių ponams pavarytų ūkininkų dubų),
13. Kiauliškių paliv., 14. Naujadvaris, 15. Pakruo-
jaus (senasis dvaras), 16. Akmenėliai (ten pat naujas dva-
ras), 17. Padauguvenis, 18. Palašmenis, 19. Kalia-
vai (iš sodžiaus statytas, 6 ūkininkai išdraskyti), 20. Kreiva-
kiškis, 21. Aleknaičių Užusienis(nuosodžiausatim-
tas), 22. Juknaičiai (iš Zubovo pirktas), 23. Dervelių
paliv. (iš baudžiauninkų Dervelių išvarytų kolonistų atimtas), 24.
Šukionių dv. (nuo didelio, bet smulkių ūkininkų apgyvento
Šukionių sodžiaus atimtas), 25 Barklainių dv. (iš sodžiaus;
8 ūkininkai išdraskyti gražūs sodžiaus kapaitai liudija užsilikę),
26. Dagylynės dv. ir.27. Gulbinų dv.(arpirktas, ar grei-
čiausia iš valdžios nuomon paimtas). Iš tų išvardintų dvarų tik
kokie 4 dv. — senovės dvarai. Visi kiti dvarai, palivarkai iš ke-
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lių pavarytų ūkininkų ar tiesiog panaikintų sodžių, ar tam tik-
ros sodžių žemių pasisavintos dalies jie išstatyti. Tas pats ir
“su giriomis. Šiandien Roppui priklausantieji didžiausi girių plo-
tai, pirma sodžiams priklausę, rusų valdžiai tinkant, iš valstiečių
buvo varu atimami ir prišisavinami,.

Susekta, kad pats žodis dvaras buvo atneštas ir užkrėstas,
įvestas Lietuvoj lenkų. Kur šiandie taikosi dvarų vardai: Nauja-
dvaris, Aukštadvaris, Raudondvaris ir t. t., tai nesenai, iš sodžių
žemių išstatyti dvarai ir kitaip perkrikštyti. Kiti dvarai buvusų
tose vietose sodžių ar vienasėdžių vardais vadinami.  Sodžiai —
dvarų baudžiauninkai, gavę iš dvarų žemės, atsitinka, nors kurią
vardo dalį su „dvaru“ rišamą pasisavina: Dvariūkai, Padvarskiai
ir kiti.

Progai pasitaikius  nepralenkime ir antros  didžiažemių
dvarininkų „familijos“, kuri kai kuriose apskrityse valdo neišma-
tuojamus žemės plotus senų, atimtų iš sodžių dvarų. Tai bus
„Karpiai (Karpp)

Ypač įsivyravęs Šeduvos aps. buvo Ignas Karpis, Benedikto
Karpio sūnus. Jis galų gale, supratęs ir, kas be ko, verčiamas
paleido nuo baudžiavos — lažų ištisus sodžius ir daug žmonių
— kampininkų. Dabartiniai Karpiai buvo prisimeilinę prie pono
jo paties tarnai. Tai nėra jie Karpiai ir ne Karpių kraujas juose
teka. Tikrajam Karpiui mirus, jie yra pasivadinę Karpiais ir
tuo būdu apgaulės keliu prisisavino jo žemių. Tikrieji Karpiai
buvo katalikai, Šiandien žinome įvairių tikybų sektų minimų
ex Karpių, kaip Dovydiškio dvaro netoli Linkuvos, Rekivos (Re-
kijavos) netoli Šiaulių. Šie erzac Karpiai sugalvojo vėl grąžinti
baudžiavą savo materialei naudai. Už degtinės kvortą jie meili-
nosi, kryžiukus liepė statyti ir jau paskui, labiau įdrįsę, draskė
sodžius ir traukė žmones baudžiavon. Zmonės, nebeiškesdami
sunkaus priespaudos jungo, ėmė su „ponu“ bylinėtis ir net ca-
rui Nikalojui pasiskundė, kuris 1848 metais buvo atsiuntęs du
valdininkus ištirti vietoje būtį. Valdininkai vėl ėmė brukti vals-
tiečiams kontraktus 12 metų Valstiečiai, supratę pinkles, jau“
buvo beatsisaką nuo panašios bylos. Bet rusų kariuomenės ir
budelių rykščių pagalba, daktarui dvarianinui Rimšai asistuojant,
jie buvo priversti pasirašyti dvarininkų ir rusų valdininkų kon-
traktus. Anuometinį rykštėmis baudžiauninkų valstiečių plakimą
senesni žmonės dar atmena; ir padavimai dar gyvi, skaistūs yra

“ apylinkėse užsilikę. Tai yra atsitikę Linkaučių dvare (Linkuvos
vls. kairėj Mūšos upės pusėj), Gustonių dvare (Joniškėlio vls.)
dešinėj Mūšos pusėj — upės lomoj ties Gustonių sodžium ir ki-
tur. Daug yra vietoj, kaip „matiežninkai“ žuvę; kiti ištremti
Minske mirė, o kurie išliko, ten ir ilgainiui apsigyveno. Ir šian-
die dar Minsko gubernijoj, berods, esama lietuvių kolonistų vie-
telių. Tai tokiu rykščių keliu buvo numalšinti valstiečiai ir Kar-
piui, kaip baudžiauninkai, pavesti. Tiktai 1861 metais vėl tam
tikra, vad. I rūšies valstiečių dalis buvo paleista iš baudžiavos.
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Karpių dvarai kairiajame Mūšos šone šie: 1. Rimkūnų
d., įgytas iš Lauksodžio bažnyčios. Prieš tai Lauksodžio. baž-
nyčią įezavitai valdė ir čia tuolaik gyveno keletas ūkininkų ir
vienas bajoras Ramanovskis. Karpis panaikino ūkininkus; Rama-
novskį, kaip bajorą, perkėlė į Degesių sodžių (Vaškų vls.; pa-
keliui iš Žeimelio pro Lauksodį į Vaškus). Degesiuose Rama-
novskį įgyvendino vietoj išmesto valstiečio Noreikos (jis žentais
į Gineikių sodžių — Vaškųvls —šiaip taip gavo progos nueiti).
2. Gavenonių dv. (iš Gavenonių k.), 3. Daugalonių dv.
(keleta ūkininkų išdraskyta ir gale sodžiaus dvaras pastatytas),
4) Aukštadvaris (senas dvaras, bet prie jo netoliese buvęs
viensėdis buvo išdraskytas ir prie dvaro jo žemė prijungta. Arti
dvaro Strukų sodž. pievos—servitutai dvaro bandomi atimti,
5. Liesai (senas dvaras), 6. Naciūnų dv. (iš išdraskytų gale
"sodžiaus ūkininkų čubų) 7. Šeivakojis paliv. 8. Mikalajūnų paliv.
(iš sodžiaus. žemės), 9. Tolminių paliv. (iš vidurio sodžiaus gy-
ventojas Grigas išmestas), 10. Gataučių pal. (iš sodžiaus) 11.Zi-
niūnų pal. (gyventojus išdraskė ir polivarką pastatė), 12. Linkau-
čiaus (senovės dv.), 13. II Linkaučius (iš kunigų ar iš kokio
„Sstorastos“ gautas dvaras; prie jo bažnyčia yra buvusi), 14. Guo-
stagalio pal. (3 gyventojai žemės pasisavino ir pal. pasistatė),
16. Barysai (sodžiaus gale iš ūkininkų žemių pal. statytas) 17.
Maldžiūnų dv. iš sodžiaus gyv. dubų; Maldžiūnų sodž. priklausė
kitam ponui: gal prakortuotas dvarininko prie žaliojo staliuko šis
sodžius?), 18. Nairių dv. (senas).

Tarp upių Mūšos ir Levens stovi ištisa „karpiškių dvarų“
eilė: 1. Klovainių dv. 2) Iš Klovainių miestelio ūkininkų gany-
klų neserai palivarkas pastatytas; tuo reikalu byla nepabaigta,
3) Beržiniai, 4) Puodžiškiai, 5) Tervidų pal: (iš sodž. žemės sta-
tytas), 6) Čelkiai, 7) Jokūboniai, 8) Naurašiliai, 9) Sujatai, 10)
Smilgiai, 11) Utėnai, 12) Perekšliai, 13) Sveinikų pal., 14) Luba-
riškio dv. (senas), 15) Namišiai, 1/) Giustoriai, 17) Sažilos paliv.,
18) Matkūnai, 19) Volmoniai, 20) Ziubriškis, 21) Pirduliškis, 22)
„Stasiūkai, 23) Meškalaukis, 24) Joniškėlio dv. (senas), 25) Joniš-
kėlio „ferma“, t. y. Karpio atimtos iš kai kurių Nartaikių sodž.
gyventojų žemės ir priskirtos prie Joniškėlio ūkio mokyklos;
dvaro žemių čia nesama pridalintų, 26) Sinkoniai (senas), 27)
Gustoniai (pamūšio), 28) Levaniškis, 29) Balsiai, 30) Norgėlai,
31) Pajeziorka, 32) Eustakynės dv. (naujas iš išdraskyto sodžiaus
statytas, 33) Du Naujamiesčio dvarai (jie įgauti apgaulės keliu:
norint miestiečiai norėjo mokestį mokėti (Magdenburgijos tie-
sos), bet Karpis nepriėmė, bet įskundė valdžiai, kad jie nepildo
nustatytojo žemės mokesnio, ir iš jų tas dvarų žemes atėmė
1826 m., 0 gyventojus išmetė. To ruožo miškai daugiausia vals-
tiečiams priklausė; gi dvarininkas iš valstiečių juos atėmė.

Tarp Lėvens ir Pyvasos yra 3 dvarai: Auriliškis, Palėvenės
ir. Moliūnai (senovės dvaras). Antroj Pyvasos pusėj — Baluškiai
ir Jonuškos dv. Baluškių sodž. gale ūkininkai išdraskyti ir dva
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ras pastatytas. Jonuškių sodž. 4 ūk. išmesti. Jasnogurkos dv.
(prie Panevėžio). Navaršoniai (kairiajame Nevėžio krante, penki
ūk. išdraskyti).

Karpiai, vedę ruses-pravoslaves, įgavo teisių sau dvarų pirkti,
Ir pirko, tarp ko kito, Gulbinėlių dv., atėmę žemes iš naujaku-
rių žemininkų.

Karpių esama apie 60 dvarų buvusiame Panevėžio apskrity.
Taip 10 dvarų Jaikomi senovės dvarais; 50 dvarų statyta iš išdras-
kytų ūkininkų dubų.  Skaitoma, kad šių  „karpiškių“ dvarų
panaikinta drąsiai 300 ūkininkų, čia nėpriskaitant tų atimtųjų
nuo sodžių dešimtinių. Vieno tik Karpio neteisingų būdu atimta
iš valstiečių yra per 15,000 dešimtinių žemės ploto, imant vieną,
jau minėtą Lietuvos rajoną. Kur padės Ropai, Radvilos, Tiške-
vičiai, Šteinai, Radiniai, Bystramai (Bystromm) ir t. t. savo visus
neteisingu būdu iš pavergtųjų baudžiauninkų atimtus ir pasisa-
vintus dvarus? Čia liko neliesti dar kitos rajonų dešimtys su
kitų magnatų pavardėmis. Petras Būtėnas.

Meškalaukio senovė.

Tas sodžius yra labai didelis, dar prieš karą viensėdžiais
išsiskirstęs. Jį savo didumu - tepralenkia didžiulis Kemėnų so-
džius (Saločių vls., o Kiburių prp.) palatvijy. Meškalaukis stovi
antrame kilometre nuo Joniškių (Joniškėlio) į rytpiečius, — va-
dinasi, tarp miestelio ir milžiniškų, dabar jau smarkiai  kertamų
Lepšynės miškų. i

Iš dokumentų žinome,kadMeškalaukis ir Vaitkūnai
buvo perskirti didžiuliu mišku, jau minėtąja Lepšyne. Kai Kar-
piai [Benediktas Karpis Joniškėlį (kur dabar miestelis ir dvaras)
pirko iš dvarininko Polkovskio, pardavimo aktuose įrašyta Nr.
15270], kaip ir kiti dvarininkai, buvo užsimetę vėl atiminėt iš
vaisčių žemes, tai nukentėjo ir Meškalaukis. Tame sodžiuje iš-
naikinti septyni ūkininkai ir jų vietoje buvo pastatytas palivarkas,
prieš kelerius metus šiandienykščių Karpių dovanotas Joniškėlio
dvaro buvusiam prievaizdui nečiabuviui Banevičiui, kuris ir tebe-
valdo jį. Buvęs miškas ir pievos tarp Meškalaukio ir Vaitkūnų
— taip pat Karpis atėmė iš žmonių. Kai meškalaukiečiai neno-
rėję pasiduoti bylinėdamiesi, tai Karpis pamėginęs senovės būdą,
kurį jo tėvai buvę vartoję, būtent, pareikalavęs valdžios kariuo-
menės atsiųsti, paaiškindamas, kad maištą valstiečiai kelią. Ir
atvykęs vicegubernatorius su kariuomene į Meškalaukį. Kareiviai
buvę plikais kardais, nes, mat, buvo manę, kad valstiečiai pul-
sią, kaip žvėrys, kaip kad Karpis buvo pranešęs. Viceguberna-
torius, susišaukęs ūkininkus, išklausinėjęs, kodėl taip yra. Žmo-
nės pasisakę, kad ponas jiems atimąs pievas ir užginąs ganyti
jų pačių miške, kurie jį nuo sena valdę ir naudojęsi. Vicegu-
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bernatorius prisakęs geruoju nebesipešti su ponu, prižadėjęs ne-
trukus tam tikrą komisiją atsiųsti, kuri atitaisytų visą jų reikalą
su conu. Betgi vyriausybė, galop, atidavė ganyklas ir pievas
dvarininkui. Šitokie nenormalumai dėjosi jau baudžiavą panai-
kinus, taip apie 1880 metus.

Tuo tarpu tik tiek žinių apie Meškalaukį. Iš to sodžiaus
yra jau keli mokytojai, šiaip inteligentų ir moksleivių. Reikia
laukti, kad jie susirūpins tų vietų istorija ir surankios visus do-
kumentus bei senų žmonių atsiminimus, 0 čia prasiverčia: žmo-
nių metrikai, įv. kalbų knygelės, šiaip kokie raštai, inventoriniai
sąrašai, vadinamosios „rasklatkos“, žemėlapiai ir iš senų žmonių
surašytieji atsiminimai.

Girstonių km. lauke yra piliakalnis, kuriame randama žmo-
nių kaulų.

“ Apie Joniškėlį yra senkapis. Buvo rastas akmeninis pa-
aras.

Katkėnų km. yra senkapis. Dar yra akmuo su iškaltu jame
žmogaus rankų ir kojų atvaizdu.

Joniškėlio bažnyčia.

Dabartinė Joniškėlio bažnyčia!) yra pastatyta 1792 metais,
Benedikto Karpio lėšomis. Dvarininkai Karpiai buvo Joniškėlio
dvaro ir miestelio savininkai tai ir bažnyčia pastatyta jų rūpesčiu
ir lėšomis. Minimas Benediktas buvo Upytės apskr. „Chorąžy“,
Plungės seniūnas.

Seniausia metrikų knyga yra 1794 metų.

Titulas: Švenčiausios Trejybės.
Para 'ijonių 6.267. Altorių 6. Ypač gražus didysis.

Klebonu yra kun. Juozas Liubšys. Vikaras kun. Edvardas
Vaišnoras.

Joniškėlis.

Muilo dirbtuvė. Vokiečiai netoli Joniškėlio geležin-
kelio stoties „Girelės“ miške buvo įtaisę Joniškėlio „kreisinę“
muilo dirbtuvę, kuri jiems žymaus pelno duodavo. Tos dirbtu-
vės trobesiai sveiki riogso nenaudojami. Įtaisai, nors nebevisi,
tebėra. Valsčiaus savivaldybė (paskui ir apskrities prisidėsianti),

„!) „Wizyta kosciola Parafialnego Johaniszkielskiego w Pawiecie
Upitskim w Dekanacie Szadowskim položonego. Roku 1827 š
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Joniškėlio bažnyčia.

girdėti, žadant imt inicityvos atnaujinti joje muilo gaminimą. Lig
šiol, įpratę prie vokiečių taupytis, gyventojai didžiumoj skalbia-
mąjį muilą namie gaminasi.

Kažin, ar pavyks „lėto būdo“ joniškėliečiams tas sumany-
mas, nes jie visi dar tebesiduoda mulkinti migdomi vietinių „aka-
licų“. Reikia nepamiršti, jog kai kada ir jie atbunda, — pav.
turi gan skaitlingą nariais ir kaskart kylančią apvarta vartotojų
bendrovės krautuvę. Bet nuostabu, kad kitokio ne vartojamo-
sios, bet gaminamosios koperacijos darbo nors mažame maštabe,
pavyzdžiui, šios muilo dirbtuvės atnaujinimo nesiima. Ar nesu-
spėjama, ar nematoma visuotinos naudos?
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Joniškėlio ūkio mokykla.
Prieš karą, kai buvo steigiama šioji ūkio mokykla ir kurią

daugiausia iš Kuršo latvių sūnūs lankė, tapo keliasdešimts de-
šimtinių žemės (sunkios dirbti ir vidurinio sulyginamai derlin-
gumo) dvarininko Karpio jai skirta. Toji žemė yra atimta iš
„ponbernių“ Nartaikių šodžiaus (apie 2 klm. nuo Joniškėlio ir
1!/2 klm, nuo ūkio mokyklos trobesių).

Reikia skirti „karališkius“, kurie turi gavę tiesioginiai iš
Rusų imperijos žemės ir kelis kartus daugiau jos valdo, nuo
„ponbernių“ (tokie vietiniai žmonių terminai pavadinti) valstiečių,
kurie beeidami baudžiavas yra nuo ponų igiję ir daug mažiau
jos turi. Be to ne iš visų nartaikiečių atskelta tos žemės: vieni
liko sveikomis dubomis, kiti — išdraskytomis. Ilgą laiką, be-
rods, bylinėtasi su Karpiu, bet be realių pasekmių. Dabar vie-
tiniuose valstiečiuose kyla noro, kad iš vietinių dvarų būtų pa-
imta žemės ir pridalinta ūkio mokyklai, ypač miškas „Trakelis“
dešiniame Mažupės krante, kuris labai ir labai praverstų mokyk-
los reikalams ir mokslo praktikai. Pats Karpis dabar Šveica-
rijoj sėdi, o jo įgaliotinis tais reikalais tartis „neįgaliotas“.

„Kun. HB

Undarokinės verpykla.

: Undarokinės (arba Pamūšio) dvare Pasvalio ap. jau- seniau
barono Ropo buvo įtaisyta verpykla ir velykla. Tos įstaigos
tilpo dideliuose mūro namuose, kurie senovėj karčiama buvo
paversti. Dirbtuves varė garo varyklės ir. pakilus Mūšoj van-
deniui, turbina. Per karą dirbtuvė taip pat nenukentėjo. Tik“
apleista buvo. Ilgainiui, niekam neprižiūrint, mašinų smulkieji
įtaisai (varis ir geležis) tapo išvoginėta. Beliko tik vieni pliki
keto (špyžio) mašinų grobai. Dirbtuvės stogas netaisomas —
pusė įkrito: vienos dokalkų šukės beliko.

Tačiau vis delto įlgainiui reikėtų kam nors tąją verpyklą
velyklą atnaujinti, kad — nereiktų "to krašto žmonėms keltis
kur į Vabalninkus už 5 mylių ar Bauskėn (slaptom) į Latvius
taip pat už 5 mylių. Pirma Undarokinės velykla gerai uždirb-
davo ir niekados darbo nepristigdavo. Gal atsiras draugijų ar
koperatyvų kurie tuo reikalu susidomėję, pasirūpins.

Joniškelio parapijinė mokykla.

Parapijinė mokyklą čia buvo įsteigta 1808 metais Igno Kar-
pio lėšomis. Tam tikslui buvo pastatyti dviejų aukštų mūro
namai, kurie ir dabar tebestovi ir tame name dabar yra Joniš-
kėlio Dr. Kudirkos vardu pradžios mokykla. Ignas Karpis tais
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pat laikais greta bažnyčios pastatė mūro namus vietos ligoninei.
Ir tas jam kainavo 66,000 sidabro rublių. | .

Parapijinėį mokykloj buvo du mokytojai: Igncs Radavičius
ir Juozas Blusis. Abudu baigę Vilniaus universitetą. Mokykla bu-
vo Vilniaus universiteto priežiūroj. Joje buvo dėstoma:

1) lenkų ir rusų kalbos (rašyt, skaityt, gramatikos, literatūros),
2) tikyba į
3) moralybė
4) geografija
5) istorija
6) gamta (naminiai paukščiai ir gyvuliai, medžiai ir augalai,

daržininkystė, sodininkystė ir pan.)
1808/0 m. buvo šie mokiniai:
Adomas Matuzevičius, Matas Bilevičius, Stasys Bakšteinas,

Eustachijus Dvareika, Aleksandras Musnickis, Juozas Šukys,

 

Joniškėlio pradžios mokykla.

Vincas Šukys, Antanas Pekarskis, Raimundas Gaidys, Antanas

Židavičius, Kazys Šimaitis, Juozas Židavičius, Juozas Kaškelis,

Ignas Baukis, Vaiciekus Baukis, Mykolas Giedraitis, Stasys Dam-

brauskas, Juozas Mitiukas, Gabrys Urbanavičius, Ignas Urbana-

vičius, Adomas Jutkevičius, Madastas Paras, Aleksandras Stasys,

Karolis ir Jurgis Buškovskai, Juozas Vukas, Valerijonas Marti-
nauskas, Tadas Kažas, Adomas Krušinskis, Andrius Venckūnas,

(Gasparas Bžovskis, Pranas Lindė, Adomas Lindė, Jonas Miko-
liūnas, Silvestras Daumanas, Jonas ir Matas Titai, Marijonas
Labanauskas ir Jurgis Gutauskas. Viso 42 mokiniai berniukai.

Greta bažnyčios buvo pastatytas ir ubagynas. Bažnyčios
šventoriuje net išvardyti visi ubagai „Imiona i nazwiski ubogich“.
Jų iš viso buvo 17.
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1919 m. kur dabar yra pradžios mokykla, buvo įsteigta Jo-
niškėlio vidurinė mokykla. Ji išgyvenus vieną dešimtmetį, t. y.
1929 m. buvo likviduota.

Joniškėlio Žemės Ūkio Mokykla.
Įsteigta prieš karą 1900 metais. Fondas jai paskirtas 1806m.

Rusų valdžia trukdė, tik 1861 m. buvo leista įsteigti, bet užėjo
antrasis lenkmetis, ir klausimas buvo nuvilkintas iki 1900 metų.
Tais metais mokykla ėmė veikti, Įoniškėly, kur dabar Kudirkos
pradžios mokykla. Vedėju buvęs Ciuchmasovas. Be jo buvę dar
2 mokytojai. 1600 statė dabartinius rūmus. Rangovu buvęs gar-
susis tais laikais visos Kauno gub. (žydas) Rabinavičius iš Kau-
no. Kainavo mokykla su visais trobėsiais apie 1,C00,000 rubl,
Per vieną vasarą statybos darbai ir buvo baigti. Stovi ant Ma-
župio upelio (čia pat įtekančio į Mūšą) kranto, 2 kilom. nuo
dvaro, 2'/2 nuo miestelio. Minėtu „metu rudeniop iš miestelio
mokykla jau buvo atkelta naujon įstaigos mokyklos vieton. Bu-
vo primami vien berniukai, ne jaunesni 15 metų iki 60 žm. per
visas 3 klases (2 teoret. 1 praktinė). Per karą mokslas buvo
pertrauktas, ir mokyklos patalpą buvo užėmė vokiečiai. Ji tapo
grūdų sandėliu, 0 dalis rūmų buvo užimta nuomininkų, kurie
šią žemę nuomavo.

Prie mokyklos buvo 110 ha iki 1926 m. Nuo šių metų įvy-
ko žemės reforma. Mokyklai buvo duota 20 ha, tuo išsilygino
mok. žemės pirmykštė siena į rytus ir dabar eina ne pagal pa-
čią mokyklą, bet upele Mažupiu. Taigi pardavė žemės 130 h

1927 m. steigėsi Ya kilom. nuo dvaro Joniškėlio Laukų
bandymo ūkis. Tam tikslui iš mokyklos buvo paimta 50 ha ir
moklai liko 80 ha. s 2

1920 m. spalio mėn. Žemės Ūkio Ministerija susirūpino Jo-
niškėlio buv. žemės ūkio mokyklos likimu. Vedėju buvo paskir-
tas Jonas Volodka, buvo 1'/2 metų. Mokytojai: Povilas Snarskis:
"ir Šimnėnas. Mokinių pirmais metais buvo 24. Priimami buvo ir
berniukai ir mergaitės.

Per 10 metų 9 laidas baigė 132 mokiniai-ės. Antru vedėju
buvo laik. Kasperavičius. Jis buvo Panevėžio miškų urėdas ir
ten gyveno. Kartkartėmis atvažiuodavo Joniškėlin apsižiūrėti.

Trečias vedėjas, Viktoras Vitkauskas. *
Ketvirtas Juozas Sadūnas, nuo 1925 metų 1 rugsėjo.

1) Mokyklos Gailioniškių I kompl. prad. mokykla
Gailioniškių kaime, įsteigta 1922 metais. Dabartinis mokytojas
— Oškinis Antanas. 2. Gailionių | kompl. prad. mokykla Gai-
lionių kaime, įsteigta 1910 met. Mokyklos vedėjas mokytoja —
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„Narijauskienė Kastė. 3) Gostonių 2 kompl. prad. mokykla
Gostonių kaime, įsteigta 1922 met. . Dabartinis mokytojas —
Namečikas Teotilius ir Gasėnas Bronius. 4) Grūžių I komp!
prad. mokykla Grūžių bažnytkiemy, isteigta 1919 m. Mokytojas
— Karalius Juozas. 5) Joniškėlio 4 kompl. prad. mokykla Jo-
niškėlio miestely, įsteigta 1019 m. Mokytojai: Baranauskas Sta-
sys. Grigaliūnaitė Ona ir Petrauskaitė Irena. 6) Sabonių prad.
mokykla I kompl. Ponkrelių kaime, įsteigta 1919 m Mokytojas:
Vaišvila Stasys. 7) Švobiškio I kompl. prad. mokykla Švo-
biškio bažnytkaimy, įsteigta 1919 metais. Mokytoja Šalkauskie-
nė Katrė. 8) Valdeikių I kompl. prad. mokykla Valdeikių kaime,
teigta 1921 m. Mokytoja: Čingaitė Paulina. 9) Vildūnų I kompl.

prad. mokykla Norgėlų kaime, įsteigta 1922 metais Mokytoja:
Garbauskaitė Domicelė. 3

Dvarai. I) Joniškėlio valsčiuje randasi šie dvarai; |) Jo-
niškėlio dvaras 496 ha ploto, prieš karą valdė jo savininkas
Karpis Benediktas. 1927 metais išparceliuotas, dalis to dvaro
žemės pavesta vietos gyventojams—Joniškėlio miestelio praplė-
timo reikalams, dalis paimta valdžios žinion ir išnuomota dabar-
tinei valdytojai Marijai Joanai Karpienei kultūriniam ūkiui steigti
36 metų laikui. To dvaro centrą valdo savininkė Karpienė Ma-
rija- Joana. 2) Austakinės dvaras 348 ha ploto prieš karą valdė
savininkas Karpis Benediktas. 1927 metais skaitomas išparceliuotu,
nes visa to dvaro žemė pcerėjo valdžios žinion ir išnuomota
Karpienei Marijai-Joanai kultūriniam ūkiui steigti, 36 metų laikui.
Jo pavadinimas ir pasiliko Austakinės dvaras. 3) Gostonių dva
ras 278. ha ploto, prieš karą valdė savininkas Karpis Benediktas
1929 metai: išparceliuotas, bet jo pavadinimas pasiliko „Gosto-
nių“ dvaras. Centrą valdo jo savininkė Marija Joana Karpienė.
4) Stasiūkų dvaras 158 ha ploto, prieš karą valdė Karpis Be-
nediktas, 1928 metais išparceliuotas, visa žemė padalinta nauja-
kurįjams ir pavadintas „Dirvoniškio“ kaimu. 5) Meškalaukio
275 ha ploto, prieš karą valdė Karpis Benediktas, 1929 metais
išparceliuotas, išparceliuoto dvaro dalis pavadinta „Skirionių“
kaimu. Centrą valdo savininkas Banevičius Juozas. 6) Ziukų
dvaras 175 ha ploto, prieš karą valdė savininkas Karpis Bene.
diktas, 1924 metais visas dvaras išparceliuotas ir pavadintas
„Kalviškio“ kaimu.

Prieš karą Karpis Berediktas turėjo dar žemiau išvardintus
miškus, kurie 1919 metais perėjo valdžios žinion, būtent:
1) Lepšinės miškas €5 ka ploto, eigulis Ramanauskas Juozas.
2) Lukštinės miškas 150 ha, eigulis Petkevičius Kazys ir Silickas
Vincas. 3) Baldoniškio miškas, eigulis Silickas Vincas. (116) ha.
4) Valdeikių miškas, eigulis Šliogeris Vladas. (125) ha. 5) Ce-
gelnės miškas 132 ha ploto, eigulis Stanikas Albinas, Vaicekaus-
kas Juozas ir Mitras Petras. Šių Prižiūrimų miškų girininkas:
Jasinskas Mykolas, jo buveinė (pasoda) Dirvoniškių kaimas.
6) Senkonių dvaras 252 ha, prieš karą buvo jo savininkas Kar-
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pis Felicijonas, 1926 metais išparceliuotas,jo pavadinimas nepa-
sikeitė, gi centrą valdo: Henrikas ir Jonas Bezumavičiai.

3) Ežerų Joniškėlio valsčiaus ribose nėra.
Malūnai. 1) Meškalaukio vėjo malūnas, savininkas Bal-

taragis Kazys. 2) Joniškėlio valsč. Diliokų vienk. garo malūnas,
lentpiūvė ir vėlykla savininko Daugelio Jono. 3) Valdeikių kai-
me vėjo malūnas, savininko Lereškevičiaus Petro. 4) Gostonių
vėjo malūnas, savininkas Jarašūnas Petfas. 5. Nareikonių k.
garo ir vėjo malūnai, savininkas Šalkauskas Povilas. 6) Švobiš-
kio kaime ant upės Mūšos vandens malūnas, savininkas Kliuk-
sėnas Karolis. 7) Vienžendžių kaime vėjo malūnas, savininkas
Rauckis. ;
„ 5) Neišėję į vienkiemius šie kaimai:  Nakiškių kaimas,
Žiukų k., Čeniškėlių k. ir Gailioniškių kaimas.

6) Joniškėlio miestelio gatvių pavadinimai: 1) Didžioji Vy-
tauto gatvė, 2) Lisksmoji g-vė, 3) Pirties g-vė, 4) Kapų g-vė,
5) Karo g-vė ir 6) Mažupės g-vė.

Namų savininkai šie:I) Joniškėlio R. K. parapijos
namai. 2) Joniškėlio prad. mok. namai. 3) Zlotas Ruvinas, 4)
Brauza Hiršas, 5) Todes Sarija, 6) Petrauskas Baltrus 7) Vala-
šinaitė Elžbieta, 8) Palecienė Rocha, 0) Tručinskas Nikodemas,
10) Januševičienė Ieva, 11) Misevičius Kazys, 12) Bin Mauša-Ju-
delis, 13) Vaserman Leizer, 14) Licht Šolom, 15) Zamalienė Zo-
fija, 16) Karpienė Marija, 17) Jeselis Pese, 18) Joffienė Rochė,
19) Stasevičius Vladas, 20) Stasevičius Antanas, 21) Droceikienė
Juzefa, 22) Janeliūnienė Magdė, 23) Grigaliūnaitė Veronika, 24)
Jasnauskas Feliksas, 25) Valsčiaus Savivaldybės namai, 26) Kve-
daras Antanas, 27) Skobeika Antanas, 28) Antanaitienė Emilija,
29) Bitinas Kazys, 38) Davimes Bencel, 31) Joselzon Saleman,
32) Kremer Leiba, 33) Svarc Jose, 34) Šneider Abram, 35) Se-
gal Gisė, 36) Dalaitė Chana, 37) Dall Jankel, 38) Dall Jankel,
39) Dall Vuli, 40) Žydų bendruomenės namai, 41) Kaiša Stasys,
42) Neimonas Julius. Iš jų mūro 14, dviejų aukštų— 6. Medi-
niai — 28 visi vieno aukšto.

Krautuvininkų: 1) Antanaitienė Emilija, 2) Beneraitė
Rožė, 3) Brauza Hiršas, 4) Dūdaitė Marė. 5) Girnun Chana,
6) Jofiienė Rocha, 7) Joselzon Saleman, 8) Karoblis Stasys, 9)
Kvores Seina, 10) Leveraitė Ita, 11) Jatūlis Karolis, 12) Misevi-
čienė Agota, 13) Sakalauskas Jonas, 14) Palec Mosiejus, 15) Pa-
lec Aron, 16) Garastas Antanas, 17) Jeselis Pesa. 18) Pronckū-
naitė Cicilija, 19) Todesaitė Riva, 20) Todesaitė Cira, 21) Tode-
sas Sarija, 22) Trumpianskienė Muslė, 23) Vaserman Leizer, 24)
Zlotas Benjaminas, 5) Zlotas Ruvinas, 26) Zalkauskas Kazys,

21) Levinas Zundelis, 28) Tojesas Icikas, 29) Daukša Jonas.
1) Joniškėlio Valsčiaus Savivaldybės įstaigos viršaitis Jara-

šūnas Povilas ir Sekretorius Šopis Antanas.
8) Joniškėlio valsčiuje yra 2 automobiliai, 6 traktoriai ir 3

motociklai.
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Viršaičiai: 1) Grybė Juozas Narteikių k. 1 metus, 2)
Ignatavičius Kazys Meškalaukio k. 1,5 metų, 3) Bačkis Petras
Joniškėlio miest. 3 metus, 4) Gribauskas Juozas Švobiškio k.
1:5 metų, 5) Macelis Štasys Jurgeniškių k. 3 metus, 6) Jarašūnas.
Povilas Gružių bažnytk. 1,5 metų.

Sekretoriai. 1) Devenis Jokūbas Židonių k. 1 metus,
2) Arcimavičius Jonas Šikštokių k. 1 metus, 3) Gabriūnas Pra-
nas Ramužių k. Saločių valsč. 4) Sopis Antanas, vaškietis.
4 metus.

Paštas: Joniškėly veikia paštas nuo 1918 metų pradžios.
Pašte saunami laikraščiai ir žurnalai; „Lietuvos Aido“ 16, „Lie-
tuvos Žinių“ 3, „Ryto“ 5, „Dzien Kowienski“ 4, „Idiše Štime“
2, „Memeler Dampiboot“ 1, „Dienos Naujienos“ 3, „Mūsų Ry-
tojus“ 336, „Mūsų Laikraštis“ 182, „Diena“ 24, „Sekmadienis“
2, „Karys“ 12, „Lietuvos Ūkininkas“ 44, „Trimitas“ 20, „Ūki-
ninkas“' 28, „Šaltinis“ 2, „Chata Rodzina“ 8, „Vienybė“ 26, „Že-
maitis“ 6, „Zemaičių Prietelis“ 8, „Biržų Zinios“ 118, „Jauni-
mas“ 4, „Naujas Žodis“ 22, „Pavasaris“ 30, „Ukininko Patarė-
jas“ 88, „Jaunoji Karta“ 14, „Ateitis“ 4, „Vairas“ 6, „Zidinys“
2, „Garsai“ 1, „Vapsva“ 4, „Bendras Darbas“ 4, „Kultūra“ 6,
„Sargyba“ 4, „Sodyba“ 8, Žemės Ūkis“ 12, „Žvaigždutė“ 16,
„Savivaldybė“ 28, kitų 97. Telefono abonentų 17. Radio abo-
nentų 57. Iš jų: detektorinių 28, lempinių 19.

 

 

 

Joniškėlio gelžkelio stotis.
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Joniškėlio - Švobiškio - Grūžių - Žeimelio
vieškelis.

Jei pažvelgsim į žemėlapį, tai pamatysim, kad nuo Pane-
vėžio pro Pušalotą, Joniškėlį, Švobiškį, Grū-
žius (bžik.), Degesius; Plonėno, Zeimelį -irt.t.
eina gana tiesus vieškelis į Mintaują. Jis ne visas dar dabar
1-sios rūšies: tarpas nuo Joniškėlio ligi Degesių (kur yra net du
bažnytkaimiai — Švobiškis ir Grūžiai) dar nežvyruojamas. Tai
dėl to tarpo ir eina byla, kuri paaiškės „iš vietinių gyvertojų
motyvų, sudėtų į prašymą Biržų aps. Tarybai. Ir šiaip skaityto:
jui gal bus įdomu, nes tuo patim gerokai atskleidžiamair krašto
istorija bei kultūra.

1929 m. Joniškėlio vls. viso žiemių krašto gyventojai, vadi-
nasi,ir čia pasirašiusiųjų joniškėliečių vietų žmonės (Bus vėliau
suminėta), buvo padavę prašymą Biržų aps. Tarybai, kad būtų
nuspręstas ir tuojau imtas taisyti į 1-sios rūšies vieškelį iš Jo-
niškėlio einantis 2-sios rūšies kelias pro Jo-
niškėlio ūkio vakarį šoną, Švobiškio bažnyt-
kaimį, Sikštonių sodžiaus vakarų pusę, Medž-
galaukį, Grūžių bažnytkaimio vakarę pusę,
„Dovydų s, Keliuotiškėlių s., Keliuotiškių s,,
ligi Vaškų valsčiaus sienos, kur vaškiečiai žadėjo
taip pat rūpintis, kad to vieškelio tęsimas per Vaškų valsčių ligi
Degesių s. (Tik apie 3 klm.!!) taip pat būtų paverstas 1-sios
rūšies vieškeliu, nes, mat, nuo Degesių į Žeimelį jau
senėliau 1-sios rūšies vieškelis pataisytas. Tas
prašymas buvo Biržų aps. tarybos patenkintas, ir dar šiemet
nuspręsta taisyti 1-sios rūšies vieškelis nuo Joniškėlio pro Švo-
biškį, Madžgalaukį į Grūžių bžk. vakarę pusę ligi Linkuvos —
Vaškų senojo 1-sios rūšies vieškelio, o toliau dar du  kilomet-
rus per Joniškėlio vls. einančio 2-sios rūšies kelio į žiemius
(i Zeimelį) atidėta kitiems laikams taisyt į 1 sios rūšies vieškelį
(nors ten ir neilgas tarpas — vos keli kilometrai).

Nepasitenkinę tuo tarybos nusprendimu, kraštiniai Joniškė-
lio vls. sodž: Giedžiūnai, Keliuotiškiai, Grūžių bažnytkaimis,
Medžgalaukis ir kitos suinteresuotosios vietos buvo  padavę pa-
kartotinį prašymą Joniškėlio vls. tarybai. kad būtų baigti į 1-sios
rūšies vieškelį ir tie 2 kilometrai ligi Vaškų vls. ribos. Tas
prašymas be nieko paliko.

Š. m. balandžio mėnesį Biržų aps. Tarybai vėl buvo paduo-
tas pakartotinis ir dar aiškiau motyvuotas prašymas tuo reikalu.
Sikart prašymą pasirašė net trijų valsčių suinteresuoto-
jų gyventojų vietų atstovai, būtent: Joniškėlio vls. Grūžių,
seniūnijos: Vienžindžių, Dovydų, Grūžių, Medžgalaukio, Daniūnų
ir Keliuotiškių: Vaškų vls. sodžių (prieinančio prie prašomojo
1-sios rūšies vieškelio): Rudžionių, Antrųjų Keliuotiškių, Trum-
ponių (dv.), Rygos (vk.), Majelių, Praniuliškio (vk.), Vainaronių,
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Miculėniškio, Diemintiškio (vk.), Šlėvynės (vk.), Degesių, But-
niūnų s.s. ir Paliepių (Skripkos) dv; Linkuvos vls. (priei-
nančių prie prašytojo 1-sios rūšies vieškelio); Aukštadvario,
Maščionių, Devynergių dešimt. ir sodžius.“

Tame prašyme prašoma dar kartą nettūkus svarstyti J]o-
niškėlio - Švobiškio - Grūžių - Degesių - Žei-
melio 1-sios rūšies vieškelio pratiesimas ir toje vietoje, kur
tai dar nenuspręsta padaryti. Kadangi nuo Joniškėlio pro Svo-
biškio bžk. Medžgalaukį, Grūžių bžk. vakarę pusę (Nerų tinę
pusę!!) ligi Linkuvos-Vaškų 1-sios rūšies vieškelio jau Tary-

„bos priimtas dar šiais metais taisyti 1-sios rū-
šies vieškelis ir kadangi nuo Degesių sodžiaus lig Žeimelio jau
taip pat tas kelias 1-sios rūšies vieškeliu padarytas, tai 10 paties
kelio tarpas nuo Linkuvos Vaškų vieškelio ligi Degesių s. tėra
tik 5 kilometrai ir eina „per Joniškėlio vls. (2 klm.) ir
Vaškų vls. (apie 3 klm.), prašydami ir tuos 5 kilometrus paversti
1-sios rūšies vieškeliu, tą prašymą pasirašę; kaip jau buvo paži-
mėta, gyventojai visų tų sodžių, dvarų ir viensėdžių, kurių pri-
einama arba kuriems žūtbūt reikia to 1-sios rūšies vieškelio. Be
to, kadangi tie 5 klm. kelio liečia trijų valsčių gyventojų vietas,
tai ten tų valsčių gyventojai (Joniškėlio, Vaškų ir Linkuvos) iro
prisidėjo prašyti.  Nežinodami tikrųjų motyvų, kuriais pasirėmusi
taryba atmetė ir 2 ir 5 kilometrų pavertimą 1-sios rūšies vieš-
keliu, betgi norėdami, kad tas gyventojų prašymas būtų paten-
kintas, jie tame savo prašyme trumpai susakė visus motyvus,
kalbančius už tų 5 kilometrų Joniškėlio-Švobiškio-Grūžių Žei-
melio kelio pavertimą 1-sios rūšies vieškeliu.

Galop tas prašymas tarybos buvo patenkintas. Ir reikėjo
laukti tik pradedant taisyti. Gyventojai didžiai džiaugėsi. Jau ir
matavo ir t. t. Gyventojai sutiko su visais reikalavimais, nes
didžiai jau privargo be gero kelio. Bet štai imama koja kišt tai
linijai ir siūloma kitur, visai sviežia vieta vieškelis vest,
aplenkiant bažnytkaimius (Tai priešinga dabartiniam kelių įstaty-
mui!!), nepaisant gyventojų reikalavimų ir interesų, skundžiant,
kaip girdėt, ir net, esą, po ministerijas landant. To vieškelio
darbai sustabdyti ir, girdime, laukiama valdžios atstovų iš Kauno
atvažiuojant vietoje visą bylą ištardyti. Taigi, pasitikdami gerb.
valdžios atstovus, iš anksto norime didžiai paprašyti tą bylą
gerai ištardyti, atsiklausti visos vieškelio linijos gyventojų, visą
kelią nuo Joniškėlio pro Svobiškį, Medžgalaukį, Grūžius, Dege-
sius ir Žeimelį apžiūrėti ir paisyti bendrų krašto ir kultūros rei-
kalų. Ano prašymo motyvai padeda nušviesti to 1-sios rūš.
vieškelio vedimo reikalingumą. Juos čia ir susakysim, kąne-ką
ir iš naujesnių motyvų pridėdami.

1) Joniškėlio - Žeimelio kelias visas turi buti 1-sios rūšies,
nes Jau ir Povilo Puzino laikais jis toks buvo.

2) Joniškėlio-Žeimelio vieškelis eina pro šias žymesnės
vietas Joniškėlio m. (valsčius, parapija, mokyklos, gele
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žinkelio stotis, paštas pieninė ir t.t)) Švobiškio bžkm.
(bažnyčia, mokykla, pašto agentūra, vandeninis malūnas, krau-
tuvė, pieninė); Grūžių bžkm. (bažnyčia, mokykla, pieninė,
pašto agentūva; kitas, t. y. Linkuvos Vaškų vieškelis praeina);
Trumponių dv. (mokykla, krautuvė, pieninė, žvyrius); G ie-
dučių dv. (nuo seno garsus ir vienintelis apylinkėje valcų ma-
lūnas, mokykla, linų perdirbimo punktas, pieninė, krautuvė);
Plonėno dv. (seniau buvusį reikšmingą miestą, didelį „kul-
tūros centrą, šaunią ir svarbią istoriją gyvenusį ir t. t); Žei-
melį (didelis miestelis, pereinamasis punktas, geležinkelio
stotis, turgai, vidurinė mokykla, kelios bažnyčios, paštas ir t. t).
Jei kitu traktu vieškelis eitų, šios vietos būtų aplenktos.

3) Joniškėlio-Zeimelio vieškelis, jungia vidurinę Lietuvą
(nuo Panevėžio ir dar nuo toliau) su derlinga šiaurės Lietuvos
dalimi ir Latvija.

4) Tarp kitko pažymėtina, kad tas visas vieškelis, kaip ir
magistralė linija, einanti iš Rygos pro Bauskę, Saločius, Krinčiną,
Vabalninkus, Kupiškį ir t. t., kitados svarbių svečių bus turėjęs:
juo bus tekę žygiuoti Vytautui Didžiajam, švedams, kalavijuo-
čiams; vėliau jis buvo mėgiamas to krašto pirmojo kooperati-
ninko ir didelio žmonių prietelio P. Puzino: juo ir prekyba ei-
davo. Ž

5) Joniškėlio-Zeimelio vieškelis perkerta šiuos kelius: L in-
kuvos-Pasvaliokelią ties Šikštonim, Linkuvos-Vaškų
vieškelį ties Grūžių bažnytkaimiu ir Linkuvos-Vaškų vieš-
kelį ties Degesių sodžium, tuo būdu jungdamas vakariusir ryti-
nius krašto pakraščius,

6) Joniškėlio-Zeimelio vieškelis visas eina 1a-
biausiai gyvenamas vietas, trąšas žemes. Reta
rasti Lietuvoj kita kiek tirštai gyvenama sritis. Ir tai kiaura
visur toj srity taip yra.

7) Tie 5 kilometrai nuo Linkuvos Vašku vieškelio ties
Grūžių bažnytkaimiu lig Linkuvos-Vaškų (jau čia kitas) vieškelio
ties Degėsiais reikia paversti 1-sios rūšies vieškeliu, nes tada
sujungia iš abiejų galų pataisytus arba taisomus 1-sios rūšies
vieškelius ir tuo būdu visas Joniškėlio-Žeimelio vieškelis  atgytų
ir įgytų didžiausios reikšmės. kraštui ir apylinkių gyventojams.
Jei nebus tie 5 kilometrai 1 r. vieškeliu pataisyti, — visai ne-
pateisinamas bus darbas kitur vieškelius vedant. :

8) Tų 5 kilometrų tarpe yra geriausi žvyrynai (Trumponių
kalnai), iš kur žvyras vežamas netį kitur. į Vaškų ir net Salo-
čių valščiaus vieškelius, nes didelė tų valsčių dalis žvyriaus kaip
tik neturi. Jei čia būtų 1 rūšies kelias, tai: žmonės, iš tolo va-
Žiuojantiems žvyriaus, būtų lengviau ir vežti, o ir tie 5 kilomet-
rai, turint panosėj geriausio žvyriaus, nužvyriuoti visiškai ne-
sunku — žvyrius čia pat ir jo čia gali gauti visur. Lis
„„„9) Tuos 5 kilometrus 1929 m. vasarą buvo ukininkai pa-

Siskirstę dalimis taisyti ir yra iškasti grioviai, kaip 1r per visą
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Joniškėjio-Žeimelio vieškelį. Tik, deja, kaip 2-sios rūšies kelią

maža valdžia aprūpina materijalu tiltams taisyti, o vieni ūkinin-

kai be valdžios paramos neįstengia visiškai gerai pataisyti. Va-

dinasi, dirva 1-sios 1ūšies vieškeliui jau visai paruošta, tik reikia

valdžiai ir savivaldybei pritarti.
10) "Tų 5 kilometrų2kilometraipriklauso Joniškėlio valščiui,

prie kurio stovi kai kurie kraštiniai Joniškėlio valsčiaus sodžiai,

nuo amžių bevargstą su keliais rudenimis ir pavasariais, kol pa-

siekia savo valsčių savivaldybės ir valdžios reikalais, jau nebekalbant

apie turgelius, mokyklas, bažnyčią, stotis, net apskrities miestą.

Tas pats ir kraštiniams Vaškų valsčiaus gyventojams.

11) Tų 5 kilometrų 3 kilometrai pridera Vaškų valsčiui,

'kur to valsčiaus gyventojams šiandie tiek pat nepatogus ir sun-

kus susisiekimas pavasariais ir rudeniais su Vaškais, Žeimeliu,

Grūžiais, Linkuva, Švobiškių, Joniškėliu ir tolimesnėmis vieto
mis. Jei tie 5 kilometrai būtų pataisyti I rūšies vieškeliu, tai to

vargo žmonėms nebebūtų. Reikia atsiminti, kad čia molis, kur

palijus veliasi, o ilgiau palijus kiurte prakiūra.

12) Grūžių parapijos atsiradimo priežastis ir yra labiau ta,

kad Joniškėlis, Vaškai ir Linkuva toli nuo tos vietos, kur tik

vienas Linkuvos Vaškų vieškelis tebuvo, o kiti keliai pavasarį ir

rudeni blogi. Gyventojams, gyvenantiems ne prie vieškelio, sun-

ku būdavo kunigo, gydytojo suskubti parvežti ar į bažnyčią nu-

vykti. Dabar Grūžių kunigas aprūpina, kaip praktika parodė, ne

tik savo parapiją, važinėdamas pas ligonius, bet ir Vaškų, Lin-

kuvos, Joniškėlio parapijų (ir valsčių) kraštinius sodžius, nes

anie miesteliai vistiek per toli, vpačiai gyventojams, gyvenan-

tiems prie blogųjų kelių. Ir Joniškėlio Žeimelio kelio gyvento-
jai Grūžių rajone pirmučiausia reikale (ligonis, krikštas, bažny-

čia, krautuvė, pieninė, patarimas, paštas) tepasinaudoja Grūžių

bažnytkaimių.
13) Tų 5 kilometrų gyventojai į malūnus turi važiuoti ar-

ba į Degesius arba į Vienžindžius, Švobišį, Paliepių (Skripkos)

«dvarą, o pavasariais ir rudeniais tai neįmanoma, nes čia žemė
riebus lipus molis su dažnai juodžemė maišytas.

14) Tame 5 kilometrų rajone yra 2 mokyklos, 2 pieninės,

žvyriaus ėmimo punktų tolimesniems rajonams ir t. t. Jei būtų

I-sios rūšies vieškelis, visais atžvilgiais mokiniams ir gyvento-

jams būtų patogiau.

15) Tų 5 kilometrų antrajame kilometre, ties Keliuotruo-

kių sodžiaus beržynėliu, įeina vieškelis, surišęs Maščionis, Aukš-

tadvarį, Guostapalį, Palinkavę, Garapiniškį ir Linkuvą su Vaš-

kais, mokykla, pienine ir valsčių plotais. Jau ir todėl taisytini

į I-sios rūšies vieškeliu tie 5 kilometrai. >

16) Tie 5 kilometrai, įei būtų paversti I-sios rūšies vieške-

liu, visam tam barui ir net šiauresniems gyventojams (net kelias

dešimčiai vietovių!!) lengviau būtų susisiekti su Joniškėlio ar
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Gailionių geležinkeiio stotimis. Dabar stotys arčiausios — kelias
blogiausias.

17) Čia keletas punktų terėmė tik 5 kilometrų taisymą į
I-sios rūšies vieškelį, nes, mat, visas kitas kelias juk buvo nu-
spręstas jau taisyt. Kadangi dabar ir viso to kelio taisymas dar,
kaip minėjau, sustabdytas, tai anie patys motyvai ypačiai tinka
pritaikinti ir visam tam Joniškėlio - Medžgalaukio - Žeimelio
vieškeliui.

Dabar, kodėl būtinai reikalingas Joniškėlio-Švobiškio-Medž-
dalaukio— vakarės Grūžių šono — Degesių- Žeimelio vieškelis,
o ne kur kitur kurstomas vesti? Tai jau paliudijo argumentai ir
ir visos sąlygos. Dar pridursim, kad čia yra net du bažnytkai-
miai (Švobiškis ir Grūžiai), turį tokių įstaigų, kurių būtinai žmo.
nėms reikia. Be to, Švobišky yra pašto agentūra. Nuo čia neto-
li Joniškėlis su geležinkelio stotimi, kuris gauna normaliu laiku
kasdien paštą. Švobiškis tuoj paštą ir parsigabena (jei bus pro
čia pataisytas vieškelis, bus patogiau susisiekti!!) Iš Švobiškio,
jei būtų vieškelis parsigabentų paštą ir Grūžių pašto agentūra.
O dabar turi gabentis iš Vaškų, kuriems paštas toli — Pasvalys
ir kur retai teateina tik du kartus per savaitę.

Tas pats ir su geležinkelio stotimi. Taip pat ir kraštiniai
sodžiai ties Grūžiais yra Joniškėlio valsčiaus, o vieškelio neturi
į savo valsčių. Ž

Visos tos žinios tik tekalba už Joniškėlio-Degesių-Žeimelio
I-sios rūšies vieškelį.

Dabar, kur gi perša. kitur tą vieškelį vesti? Yra bene ketu-
ri projektai: 1) Joniškėlis — ūkio mokykla; Šikštoniai — Ne-
reikoniai į Pasvalio vieškelį — kurs ateina nuo Linkuvos; 2)

“Joniškėlis — ūkio mokykla — Šikštoniai — Nereikoniai —
Kriaušiškiai, kur įeina į Vaškų vieškelį; 3) Joniškėlis — Švo-
biškis — Šikštoniai — Daniūnai — Paliepių dvaras, kur įeina
į Linkuvos-Vaškų vieškelį ir 4) Joniškėlis — Švobiškis Šikšto-
niai — "Daniūnai ir įeina į Linkuvos — Vaškųvieškelį tarp Grū-
žių bažnytkaimio ir Paliepių dvaro.

Trumpai pažiūrėsim jų nepatogumą.
I sis vieškelis pro Nereikonis būtų labai iškreivotas, b= tiks-

lo, nesurištų Joniškėlio valsčiaus gyvenamųjų vietų, Grūžių baž.
nytkaimio ir kitų kultūros patogumų (pav., geležinkelio stotis,
paštas ir t. t. Girdėti, motyvuojama tuo, kad Nereikonyse esąs
valcų malūnas. Reikia pasakyti, kad jei ir kitu daiktu eitų vieš-
kelis, tas malūnas nė kiek nenukentėtų, nes ant kelio, ir tuo
būdu dėl vieno malūno nebūtų paaukoti ištisi svarbesni dalykai,
kaip, pavyzdžiui, bažnytkaimiai, valstiečių reikalai, mokyklos,
paštas, pieninės ir t. t. Tai šitas projektas kuomažiausiai pato-
gus ir kuo mažiausiai tegali būti priimtas.

„Il. Antrasis vieškelio projektas į Nereikonis ir paskui į
Kriaušiškius lygiai turi tuos pačius kontra motyvus ir tuos pa-
čius trūkumus, kaip ir I-sis projektas. Be to, dar nuo Nereiko-
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nių turės eiti pro negyvenamas vietas ir balas, jokios rimtesnės
misijos nei kraštui, nei kultūrai neturėdamas.

III. Tretysis vieškelio projektas pro Daniūnus ant Paliepių
dvaro taip pat yra visai beprasmis, nes tik Vaškus tesurištų, O-
Vaškams nebūtų didelio linkio į Joniškėlį ir pro Grūžių bažn.
vakarų šoną. Daugiau jokios naudos tas vieškelis nesiūlo. Čia
jo ir seniau nebuvo. Be to, eitų per mažai gyvenamas vietas,
per vadinamąjį Didžmiškį, kur 170 ha miško, pelkių, kelmynų.
Dar vietomis arti ir žvyriaus nuvežti nebūtų. |

IV-sis vieškelio projektas panašus į IIl-jį. Tik toks skirtu-
mas, kad vieškelis išeitų ne ant Paliepių dvaro į Linkuvos-Vaš-
kų vieškelį, bet tarp Grūžių bžk. ir Paliepių dvaro. To vieške-
lio nepatogumai tie patys.

Jei bendrai motyvuoja, kad reikia Vaškai su Joniškėliu su-
rišti tiesia linija, aplenkiant, kaip matėm, didelės gyventojų da-
lies interesus, tai didžiai klystama. Jei vieškelis eitų pro Medž-
galaukį, Degesiusį Žeimelį —būtų su Joniškėliu ir Vaškai,ir Zei-
melis, ir Grūžiai, Svobiškis ir ūkio mokykla, ir tolesnieji vals-
čių punktai surišti. Juk ir taip Vaškams geriausias vieškelis .
Pasvalį. Jie ten ir važiuoja — į stotį, pašto, į Panevėžį ir t. t!

Taigi anie visi keturi projektai neturi bendro pobūdžio ir
gerai neapgalvoti. Tais projektais reiktų vieškelis vesti visai nau-
jomis, menkai gyvenamomis vietomis. Be to, reikėtų dar keliui
ir žemės iš gyventojų atpirkti ir kitų nepatogumų turėti, nes
reiktų kelio profilis supilti, šviežiai grioviai kasti ir t. t.

Belieka taisyti į I-sios rūšies vieškelį vienintelį bendrus in-
teresus liečiantį traktą: Joniškelis — ūkio mokyklos
šonas — Švobiškis — vakarė Šikštonių pusė —
Medžgalaukis — Grūžių bažk. vakarė pusė —
Dovydųs. — Keliuctiškiu s. — Trumponiųdv.
Degesiųs. — Giedučių dv. — Plovėno dv. —
Zeimelis. i

Tas traktės patenkina ir yra net patogus ir anų projektų
autoriams, ne tik bendriems krašto ir gyventojų interesams: 1)
patogu ir Joniškėlio ūkio mokyklai, nes pro šalį vieškelis eitų;
2) patogu ir Nereikonių malūnui, nes Šikštoniai ten pat, pro
kur tas vieškelis perkirstių Linkuvos — Nereikonių — Pasvalio
vieškelis; 3) patogu Paliepių dvarui; 4) patogu Vaškams ir kitiems.

Minėtuoju traktu jau yra buvęs kitados geras vieškelis, ligi
Degesių nuo Žeimelio jau vėl I-sios rūšies vieškelis. Taigi visas
kelias supiltas, platus ir su iškastais grioviais. Be to, gyvento-
jai sutinka, jei kur koksnetiesumas;kelią atitiesti, išlyginti. Tai,
turint jau beveik gatavą vieškelį čia, vesti jį kitur, naujomis vie-
tomis būtų visai nesuprantamas tuo tarpu darbas. Po Švobiškiu
ir per Mūšą patogiau, nes čia brasta negili, kol bus kada tiltas.
pastatytas, O vieta važiuoti Vokiečių okupacijos*laikais nuožulni
ir patogi iškasta į brastą.
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Galop, nors kartą reikia galutinai aiškiai ir teisingai kuo
greičiausiai to būtino vieškelio byla teigiamai išspręsti, kad žmo-
nės netrukus tą I-sios rūšies vieškelį turėtų.

J. Kaimynas.

Visuomenės kova su bolševikais“).

Joniškėlio apskrity, kaip ir visoj Lietuvoj, vokiečių okupa-
cinei valdžiai pasitraukiant, „lietuvišką valdžią“ kurti gyventojus
paragino Laikinosios Vyriausybės atsišaukimas. Taigi vienur
anksčiau, kitur kiek vėliau, buv. Joniškėlio kreiso valsčiuose įsi-
steigė valsčių komitetai. Valsčių komitetai 1918 m. lapkričio 27 d.
suvažiavę į Linkuvą, pasivadino Joniškėlio Apskrities Seimeliu ir
nutarė įsteigti Apskrities valdžią. Joniškėlio Apskrities Komite-
tan buvo išrinkti šie asmenis: — Mykolas Marma —pirm., Jo-
nas Navakas — vicep., gyd. V. Paliokas — sekr., karin. Anta-
nas Kazilevičius — milic. virš., agron. Petras Mulevičius— ūkio
srities tvarkytojas ir vedėjas, Kazėnas — iždininkas, p. Jarošiū-
nas — susisiekimo virš., p. Petrauskas — ekonomas, D-ras Ma-
ciūnas — sanitarijos virš. ir Nakvosas.

Seimeliui beposėdžiaujant paaiškėjo, kad laikinoji vyriausybė
yra jau paskyrusi Joniškėlio apskrities viršininku mokyt. Igną
Braždžiūną.

Seimelis, apsvarstęs daugybę klausimų ir priėmęs visą eilę
nutarimų ir nurodymų, kuria linkme reikia varyti darbas, išsi-
skirstė, pavesdamas Apskrities Komitetui neatidėliojant perimti iš
vokiečių apskrities valdymą.

Lapkričio 30 d. Apskrities Komitetas su Apskrities Viršinin-
ku nuvyko į Joniškėlį perimti valdžios iš Kreishauptmano Wolie.
Po poros dienų derybų vokiečiai pradėjo perdavinėti savo įstai-
gas naujajai „lietuvių valdžiai“.

Priiminėdamas iš vokiečių įstaigas, sandėlius ir įvairų turtą,
Apskrities Komitetas susidūrė ir su jų apsaugojimo klausimu.
Tai buvo gana svarbus argumentas reikalauti iš vokiečių valdžios
duoti ginklų Apskrities Komiteto organizuojamai milicijai. Dar
po poros dienų buvo gauta iš vokiečių apie 20 senų rusų šau-
tuvų ir po 5 šovinius, bet Apskrities Komitetas turėjo duoti pa-
rašą, kad šie ginklai nebus prieš vokiečius atkreipti.
„ 1918 m. gruodžio 5 d. pasirodė pirmasis Joniškėlio Apskri-
ties Komiteto aplinkraštis milicijos tvėrimo reikalu.

 

„ *) Kova vyko buvusiame Joniškėlio apskriry, dabartinės Biržų apskri-
ties daly. -
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APLINKRAŠTIS NR. 1.

Visiems Joniškėlio Apskričio Komitetams. Joniškėlio Apskričio

Komitetas šiuo praneša visiems valsčių komitetams apie tai, kaip

privalo būti milicijos tverimas valsčiuose ir kas tuojaus reikia daryti

kad kuogreičiausia sutverti miliciją. Visų pirmiausia, sulig nusprendi-

mo valsčių komitetų suvažiavimo Linkavoje, kiekvienas miliciantas

privalo turėti rekomendaciją gyventojų tų kaimų, iš kur paeina sto-

jantis milicijon pilietis. Valsčiaus Komitetas savo nuožiūra įtraukia į

sąrašą norinčius tarnaut milicijoj žmones, duoda kiekvieno iš jų

trumpą charakteristiką, ir visas tas žinias ir sąrašą su rekomendacijos

lapais siunčia Apskrities komitetui vardu Apskričio Milicijos Viršininko,

kursai yra išrinktas nuo 4 dienos gruodžio m. š. m. Kiekvienas

Valsčiaus Komitetas privalo pažymėti sąrašuose po 7 miliciantusį

miliciją ir po 3 kandidatus. Iš Valsčiaus Komiteto nurodytų žmonių

tarpo Apskričio Milicijos Viršininkas paskirs tinkamus  milici-

jai žmones. Užtvirtintieji milicionieriai skaitomi pastojusiais Valsty-

bės tarnystėn ir gauna atlyginimą už darbą po 100 rublių mėnesiui iš

Apskričio valdžios be užlaikymo. Ginklai bus išduodami Apskričio

Valdžios. Visi miliciantai apart ginklų ir atlyginimo iš Apskričio Mi-

licijos Viršininko gauna ženklą ir arklį. Milicija bus laikoma tik

raita. Reikalinga, kad stojantieji milicijon būt ar kariškieji, ar bent

mokėtų ginklą vartoti, joti arkliu ir amžiaus 22—45 metų. Po 2 mi-

liciantu iš kiekvieno valsčiaus bus siunčiama Kuršo rubež aus sargy-

bon. Vienas iš likusiųjų prie valsčiaus penkių miliciantų bus išskirtas

vadu ir gaus atlyginimo 150 rubl. mėnes. Apskričio Komitetas reika-

lauja, kad sąrašai su trumpa charakteristika kiekvieno milicianto ir

rekomendacijų lapai būtų prisiųsti tuojaus, nes darbas nelaukia.

Apskričio Komiteto Vicepirmininkas:
Jonas Navakas.

Apskričio Milicijos Viršininkas:
Kazilevičius.

Sekretorius: V. Paliokas.
Joniškėlis.

5 d. gruodžio 1918 m.

Surinktomis žiniomis, iš Apskrities Komiteto ginklus gavo

šie valsčiai: .

Gruodžio 14 d. Krinčino valsč. Komitetas 4 šautuvus.

Ž 16 d. Pašvitinio
a 17 d. Zeimelio “ Ž 3 2

ių 20 d. Kriukų 5 “

j 22 d. Gružių 2 2 3 2

2 23 d. Saločių 2 2 Ž „irlarklį.

“ 24 d. Pakruojaus „ 5 2 2

30 d. Kriklinių si 4 2 “

Gruodžio 12 d. grįžo iš Vilniaus Apskrities Komiteto pir-

mininkas M. Marma, kuris drauge su Apskrities Viršininku S.

Braždžiūnu važinėjo užmegsti ryšių su- Centro Valdžia. J. Braž-

džiūnas nuo savo pareigų atsisakė, todėl vienintelis pilnateisis

šeimininkas liko visuomenės rinktas Apskrities Kcmitetas.

Apskrities Komitetui teko tvarkyti visas viešasis gyvenimas,

neišskiriant mokesčių paskirstymo ir teismų steigimo. Apskri-

ties Komiteto narių ir tarnautojų dideliu atsidavimu darbui, taip
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Jonas Navakas

Joniškėlio partizanų vyriausias organizatorius, dabartinis
Piliečių apsaugos Departamento Direktorius.

pat solidariu su Apskrities Komitetu visų valsčių komitetų darbu.
Joniškėlio apskrity ūmu laiku buvo įvesta tvarka ir prasidėjo
ramus kūrybinis darbas. :

Iki gruodžio 20 o. buvo perimtos iš vokiečių visos jų įs-
taigos ir turtas Joniškėlyje. Sausio 5 d. Šiauliuose Joniškėlio
Apskrities Komiteto įgaliotiniai J. Navakas ir inž. J. Skripkus pa-
sirašė aktus apie siaurojo geležinkeliuko Gubernija — Paašmenė
perėmimą iš vokiečių.

Apskrities Komitetas instruktavo valsčių komitetus turto iš
vokiečių perėmimo reikalu, todel ir valsčių komitetai perėmė iš
vokiečių daug javų, gyvulių, taip pat jų įstaigose buvusį inven-
torių, baldus, telefonus. Tuo tikslu buvo išleistas valsčių komi-
tetams šis įsakymas: —
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Joniškėlio
Apskričio Komitetas

1918 m. gruodž. mėn. 15 d.
Nr. 93 Valsčiaus Komitetui.

m. Joniškėlis, Lietuvoje.

Joniškėlio Apskričio Komitetas prašo įsakyti Valsčiaus Milicijai:
1) Prisiųsti Joniškėlin antradienyje 17-XII 10 val. ryto „tris mili-

cijantus del nešimo laikinos apsaugos prie perimtųjų iš vokiečių val-
džios Apsaugos įstaigų. Išsiųstųjų vietas laikinai užima jų kandidatai.

Pastaba: Atvikstantiems patariama pasiimti maisto bent
savaitei. Ginklus ir algą gaus Joniškėlyje. 2 :
2) Prižiūrėti, kad vokiečiai pasišalindami neišvežtų neprigulinčių

jiems daiktų, ypač telefonų.- Jeigu sustabdymas panašių darbų pasi-
rodys negalimu, tai sustatyti protokolą ir tuojaus prisiųsti  Apskričio
Komitetan. 4 Ža ,

3) Užimti ir apgivendinti tuos butus, kur gyveno vokiečių žan-
darai ir kur yra teleionai. ,

Apskričio Komiteto pirmininkas
Myk. Marma

Milicijos Viršininkas
A. Kazilevičius.

Bet vos tik Apskrities ir valsčių komitetai, vokiečiams |
šalinus įvedė šalyje tvarką, pradėjo plisti gandai, kad į Lietuvą
eina išbadėję Rusijos bolševikai.

Lietuvos Vyriausybė, neturėdama nei kariuomenės, nei pa-
galiau, lėšų jai laikyti negi galėjo sutūrėti paskui vokiečius be-
sibraunančius bolševikus. Visiems aiškėjo, kad tik pati Lietuvos
visuomenė, stodama petys į petį, visi kas tik gali ir moka gink-
lus vartoti, turi sudaryti jėgą artėjančiam pavojui atremti.

Bet tam darbui taip pat reikėjo ginklų arba lėšų jiems įgyti.
Tada iškilo sumanymas tverti atsargos miliciją kaimuose.
Antras Joniškėlio Apskrities Seimelio suvažiavimas, įvykęs

gruodžio 22 d. išsprendė visą eilę klausimų ir jų tarpe — dėl
mokesčių apsidėjimo ir atsargos milicijos steigimo.

Atsargos miliciantų buvo pavesta rinkti kaimų  sueigoms iš
buvusių karių, patikimų žmonių, sutinkančių be atlyginimo šias
pareigas eiti. i

Atsargos miliciantus ginklais ir šovinais aprūpinti buvo pa-
vesta Apskrities komitetui. Miliciantai turėjo klausyti valsčių mi-
licijos vadų įsakymų.

Gruodžio 18 d. buvo išleistas įsakymas ginklų sutvarkymo
reikalu. Jame štai kas pasakyta.

APSKELBIMAS.

Pastaruoju laiku patemyta, kad daugelis Joniškėlio Apskričio gy-
ventojų turi kariškus šautuvus ir labai netsargiai juos vartoja. Paviz-
džiui, kariškais šautuvais naudojamos medžiojimui ir šaudyti lavini-
muose. Kadangi kariškieji šautuvai, delei tolumo jų kulkų lekimo, vi-
sai neatsako viršminėtiems tikslams ir iššaukia vien tik nelaimingus
atsitikimus, ir kadangi jie kaip tik reikalingi milicijos reikalams, tai
Joniškėlio Apskričio Komitetas skelbia kad: :
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1) Kiekvienas turįs pas savę kariškąjį šautuvą (karabiną, ar vin-
tovką), granatas (bombas) ir kariškuosius patronus privalo juos su-
nešti į Valščių Komitetus iki 15 d. sausio mėn. 1919 m.

Pastaba. Už nesugadinta kariškajį šautuvą bus apmokaina
nuo 15 iki 55 rubl. Už kiekvieną sveika patroną po 10 kap. Ka-
riškaisiais šautuvais bus apginkluojama Apskričio, Valsčių ir
Atsargos sodžiu milicija,
2) Visi neatiduotieji kariškieji šautuvai ir t. p. (žiūr. $ 1) po 15 d.

Sausio bus atimama be atliginimo, o ju savininkai baudžiami pinigi-
ne bausme iki 500 rbl, arba kalejimu iki 3-ju. mėnesiu.

3) Norintieji laikyti medžiokles šautuvą arba revolverį (visu siste-
mu), privalo iki 15 d. Sausio užsirašyti Valsčiaus Komitete ir paduoti
prašymus į Apskričio Komitetą.

Pastaba. Už leidima medžiokles šautuva laikyti bus imama
10 rbl. mokesnio; už leidimą revolveriui — 3 rbl.
4) Leidimas ginklams laikyti išduoda Apskričio Komitetas tik tu-

rintiems savo Valščių B paliudyma (rekomendacija).
5) Neišpildusieji iki 20 d. Sausio 1919 m. reikalavimų nurodytu

punkte 4 šio atsišauklmo bus baudžiami 3 mėn. kalėjimą arba pini-
gais 500 rbl.

Apskričio Komiteto Pirmininkas
Myk. Marma.

Apskričio Milicijos Viršininkas
A Kazilevičius.

Bet visus gražius savivaldybių žygius laisvai tvarkytis Ne-
priklausomoje Lietuvoje nutraukė iš rytų užplūdusi išorinė įė-
ga — rusai bolševikai.

Pirmiausia pasirodė jų pranašai — agitatoriai. Jų gražių
kalbų rinkose ir turguose sustodavo paklausyti jaunimas: ir tie
iš senesnių, žmonių, kuriems neteko karo metu pabūvoti Rusi-
joj ir paragauti bolševikų „pyragų“. Gražiomis pasakomis apie
komunistinį rojų agitatoriai „užliuliuodavo“ net ne vieną „pa-
bažniausią“ moterėlę. Tik sugrįžusiems iš Rusijos tremtiniams,
kuriems teko nukentėti nuo sunkios bolševikų letenos, šiurpai
pereidavo matant juos ir Lietuvą pasiekusius.

Netrukus pradėjo viešai rodytis ir vietose buvę, bet lig šiol
tik slaptai veikę komunistai. Sausio pirmoje pusėje jau dauge-
lyje valsčių jie perėmė valdžią į savo rankas. Visuomenė buvo
iš viešojo gyvenimo pašalinta. Susidarė proletariato diktatūra.

Tada visuomenėje prasidėjo slaptas judėjimas prieš bolše-
vikus, kuris ilgainiui labai išsiplėtė, sustiprėjo ir pagaliau išsilie-
įo atviron kovon su bolševikų raudonąja armija.

Kadangi visuomenės darbai vienu ir antru laikotarpiu buvo
labai skirtingi, todėl šiame rašiny pasistengsiu juos atskirai

Siaptas veikimo periodas.

Bolševikų antplūdis.

„„ 1919 metų sausio mėnesio pirmomis dienomis bolševikai
įsitvirtino Panevėžy ir Biržuose. Paskiri Joniškėlio apskrities
valsčiai taip pat pradėjo persitvarkyti bolševikiškais pagrindais.
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Zeimelio valsčiaus komitetan dar 1918 m. lapkričio mėn.
buvo išrinkta dauguma bolševikų, kurie iš pradžių viešai nepa-
siskelbę, bet perėjo jų pusėn, kai tik gavo žinių apie bolševikų
valdžios įvedimą Biržuose. Krinčino valsčiuje sausio 2 d. įvyko
darbininkų sąjungos susirinkimas, kuris išrinko tris kontrolierius,
demokratiniu būdu rinktam komitetui prižiūrėti. Į Vaškų vals-
čiaus demokratinį komitetą taip pat buvo išrinkti du komunistai,
kurie tiek ir tedirbo, kad gaudė žinias, ar toli dar bolševikai. Ir
tą pačią dieną, kai iš Panevėžio išsikraustė vokiečiai, bene, 6 ar
7 sausio, Vaškų valsčiaus komiteto bolševikai pasiskelbė perimą
valdžią į savo rankas. O artimiausį šventadienį, sausio 12 d.,
sušaukę Vaškų pradžios mokykloje darbininkų mitingą, sausio
15 dienai paskyrė valsčiaus darbininkų ir vargingųjų valstiečių
atstovų vykdomojo komiteto rinkimus ir išsiuntė delegaciją į
Panevėžį.

Tikriausia, kad ir su kitais valsčių komitetais darėsi tokios
pat metamoriozos. Tik vienas Apskrities komitetas laikėsi lauk-
damas sausio 28 dienai paskirto apskrities tarybos posėdžio.
Bet paėmę valdžią kaimyninėse apskrityse ir bejsitvirtiną visuose
Joniškėlio apskrities valsčiuose, bolševikai, pasirūpino pakviesti
iš Panevėžio būrį raudonarmiečių apskrities komitetui nuversti.
Jiems buvo pranešta taip pat, kad Joniškėly esamą baltosios
gvardijos, todėl raudonarmiečių būrys ėjo kovos tvarkoje ir taip
atsargiai, kad žmonės dar ilgai paskiau su pašaipa pasakodavo,
kaip bolševikai Joniškėlį ėmė...

Už tai užėmę Joniškėlį jie labai narsūs pasirodė. — Tuojau
„pastatė prie sienos“ apskrities milicijos viršininką karininką A.
Kazilevičių ir apskrities kalėjimo viršininką Michalauską. Taip
pat buvo bepradedą leisti iš kalėjimo demokratinio Apskrities
komiteto pastangomis per trumpą jo veikimo laiką sugaudytus
banditus, „plienčikus“ ir vagis. Tik veikusiam Joniškėlyje bol-
ševikų valsčiaus Karo Revoliuciniam komitetui įsimaišius į šį
incidentą ir išaiškinus raudonarmiečiams dalykų būtį — išvengta
skaudesnių pasekų. Tuo būdu raudonarmiečių įėga demokratinis
Joniškėlio apskrities komitetas sausio 22 d. buvo pašalintas, o
jo vieton pastatytas Apskrities Karo Revoliucinis Komitetas, iš
šių asmenų: — Jurgis Bušmanas — pirmininkas, KazysKiela —
sekretorius, Alionas Mickevičius — iždininkas, Jonas Skieteris—
komisaras „po sabotažu i kontrrevoliuciji“„ir Vincas Aniliūnas—
narys.

Tą pačią dieną Karo Revoliucinis Komitetas apie savo susi-
darymą pranešė raštu Panevėžio Apskrities darbininkų tarybai ir
išleido atsišaukimą į draugus darbininkus.

Apskrities Karo Revoliucinis Komitetas, paėmęs į savo ran-
kas valdžią, tuojau ėmė vykdyti apskrity komunistinę gyvenimo
tvarką. Dar tą pačią valdžios išgrobimo dieną, visiems valsčių
komitetams buvo išsiuntinėta instrukcija rinkti darbininkų tarybas.
Deja, lig šiol man nepavyko niekur surasti nė vieno jos egžem-

328

 



pliorio. Kiek atsimenu, be darbininkų buvo leista dalyvauti rin-

kimuose ir „darbo žmonėms“, t. y. tiems, kurie nelaiko samdi-

ninkų. Taip pat buvo prileisti visi, užjaučią ir giną darbininkų

reikalus, bet apie tai sprendė vietos komunistų partijos komitetas.

iuo būdu sudarytos tarybos išrinko valsčių komitetus ir

atstovus į apskrities tarybą— apskrities komitetui rinkti. Sausio

28 d. įvykęs apskrities tarybos posėdis pasivadino „darbininkų ir

vargingųjų valstiečių tarybos“ suvažiavimu ir pirmiausia nustatė

valdžios organams šį terminą: „(Apskrities arba valsčiaus) darbi-

 

Atsarg. pulk. Šumskis, Joniškėlio partizanų
organizatorius ir vadas.

ninkų ir vargingųjų valstiečių tarybos Pildomasis Komitetas“, taip

mes sutrumpintai — d. ir v. v. t. Pild. Kom. juos ir vadinsime.

"Todėl, kad lengviau būtų galima suprasti visuomenės kovos

eigą, reikia nors trumpai papasakoti apie bolševikų nustatytą

tvarką bent svarbesniais gyvenimo klausimais. t
Nelaukdamas nė apskrities d. ir v. v. tarybos suvažiavimo,

Apskrities Karo revoliucinis komitetas sausio 26 d. išsiuntinėjo

žemiau dedamą aplinkrašiį bažnyčios ir valstybės santykių Su-

tvarkymo reikalu: —

APLINKRAŠTIS Nr. 4.

Socialistine tvarka reikalauja, kad bažničia nuo valstibes ir mo-

kykla nuo bažnyčios butu atskirtos, nes tas kaip tik pavergtu liuosa

žmoniu sažene.
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Joniškėlio Apskričio Karo - Revoliucijinis Komitetas skelbė: kad
nuo šios dienos bažničia nuo valstibes ir mokykla nuo bažničias ats-
kiriamos.

Bažničios mokslas negali buti kam nors priverstinai brukomas ir
politine agitacija kunigams bažnyčioje uždrausta. Tikybos pamokos
mokykluose neturi but išguldinejamos (norintieji mokintis tikibos gali
tai atlikti privačiu budu).

Visiems Joniškelio Apskričio Karo - Revoliucijiniams  Komitetams
pravesti šį paskelbimą givianimams.

Pirmininkas J. Bušmanas.
Sekretorius K. Kiela.

Žemės ūkio reikalu, apskrities d. ir v. v. tarybos suvažiavi-
mas sausio 28 d. priėmė šiuos nutarimus: —

1) Visa žeme nacionalizuojama. : 3
2) Dvaruose, dvareliose steigiamas komunas ir kur galima pas

ukininkus.
3) Dvaruose renkami komitetai, kurie priguli prie Valsčių komitetų.
4) Dvarų komitetas neturi tiesos pašalinti silpnuosius, arba nega-

linčius dirbti.
5) Valsčiaus Komitetas turi kuostipriausius ryšius su Apskričio

Komitetu ir svarbiausius nutarimus pranešama Apskričio Komitetui.
6) Į Komunas įeidams, įsinešes tiek turto kiek jis gali uždirbti

savomis spekomis, tiek išeidamas ir isineša.
7) Valstybe duoda komunams pašalpa jeigu tas reikalinga.
8) Komunas moka Valstybei tam tikrą mokesti už valdimą žemes.
9) Žeme duodama be skirtumo tautos ir gyvenimo vietos, bet

vietiniems žemdirbiems duodama pirmenybe, teipogi savininkams gri-
žusiems ir galintiems dirbti savomis spekomis.

Pastaba: Išimtis daroma caro numiletusiems kolonistams.
„10) Visi gyventojai, kurie gyveno ant svetimos vietos —žemes gali

buti 'pašalinti tik atskiruose vietuose.
11) Skaičiu kiek reikia dalininku komunai nustato pati Komuna

drauge su valsčiaus komitetu.

Žemės ūkio reikalai buvo svarstomi ir antrame apskrities
d. ir v. v. tarybos Suvažiavime, kuris įvyko vasario 12 d.

Nutarimai žemės ūkio reikalu šiaip užprotokoluoti:

4) Nutarta registruoti visa' uki ir rezistraciją siusti į Apskričio
Komit. Pajimti nuomos mokesnį valstybe negali. Žeme nocionali-
zuojama. Javu i Rosija išvežti negalima. Centrale valdžia iš Vilniaus
tegali leisti. . Uk

Samdimas reikalingas. Kiekvienas ukininkas turi samdyti, jei
savo šeiminos neturi butinai kiekvienas 10 dešimtiniu žemes po viena
SALA, bet per darbininku sajungas, ir pagal nustatita sajungos
alga. :

M Vasario 13 d. apskrities d. ir v. v. t: Pildomasis komitetas
išsiuntinėjo beveik išimtinai žemės ūkį liečiantį įsakymą, kuriame
šiaip pasakyta. |

Visu valsčiu Pild. Komitetams
ISAKIMAS.

1) Tuojaus padariti saraša po visus dvarus ir kaimus žmoniu
givuliu; žemes; javus ir visokios rušes irankius., Sarašai turi but at-
lik.i iki 20 vasario. Visa medžiaga sarašu pristatyti iki 20 vasario
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Joniškelio Apskr. Pild. Komit. ukio skyri; Pri serašo turi dalivauti
vienas narys iš Valščiu komiteto ir komunos vietiniu gyventoju.

2) Paskelbti visiems dvarams ir kaimams kad butu apvaislintos
visas kumelės.

3) Veršukai tinkamos veislei pjiauti draudžiami....
5) Visus veislinius drigantus arklius užregistruoti ir saraša

pristatiti ukies skyriui, parduoti ir rekvizuoti be leidimo Apskričio
Komit. draudžiame.

Pirmininkas: | .
Ukio skyriaus vedėjas.

Sekretoris:

Vėliau. vasario 26 d. Apskrities d. ir v. v. tarybos Pildo-
masis Komitetas svarstydamas dvarų reikalus, tarp kito nutarė:

„Valščiu nusprendimai kaslink žemes klausimo ir perkelimo gy-
ventoju iš vienos vietos į kitą neturi išgales, iki neužtvirtins Apskri-
čio Komitetas.

Pagaliau, kovo 1 d. buvo išsiuntinėtas šis įsakymas:

Visų valščių Pildam. Komitetams
ĮSAKYMAS NR. 5.

Joniškelio Apskričio Pildamasis Komitetas įsakr:
1. Ne valiaus 5 kovos 1919 m. sušaukti visus agronomus ir bu-

vosius specialistus dvarų uredus (užveizdetojus) esančius valsčiuje ir
atsiusti į Apskričio Komiteto ukio skyri.

Visų dvarų registracijas kograičiausi pristatyti į Joniškėlio
Apskričio Komiteto į 3 dienas nuo apskelbimo šio įsakymo.

3, Sulig nutarimo pirmojo Lietuvos Tarybos atstovų suvažiavimo
Vilniuje. visi dvarai pareina globon Apskričio Komiteto.

4. Valsčių Pildm. Komitetai neturi tiesos rišti ant vietu žemes
klausimo be susenišimo su Apskričio Komitetu....

J Pirmininkas.
: Ukio skyrio vedėjas.
Joniškėlis.

Nereikia manyti, kad šie nutarimai ir įsakymai pasiliko tik
popieryje. — Jie visi, vietomis net perdaug stropiai, buvo vyk-
domi gyveniman. Dvarų ir ūkininkų gyvnliai ir javų ištekliai
buvo sukišti, svirnų ir tvartų raktus paėmė bernai — komiteti-
ninkai. Ūkininkai nieko be jų žinios negalėjo parduoti.

D. ir v. v. tarybos suvažiavimai ir pildomasis komitetas
ėmėsi taip pat tvarkyti miškų reikalus. Sausio 28 d. tarybos
Suvažiavimas nutarė:

13). Visi miškai pereina į Valstybes nuosavybę, kaip dvarininkų,
taip ir ūkininkų. Užginta kirsti miškai be leidimų. Organizuojama
kontrole ant visu mišku.

Įdomiausias gal yra šis vasario 18 d. tarybos suvažiavimo
nutarimas:

„6) Miško klausimas. Centralizacija mišku klausime pavedama
Joniškelio Apskr. Pildomojam komitetu. Kainos turi but kaip ir
valstibiniui mišku. Atskiriems ukininkams trioboms miško neduot
galima duoti tik pataisymui.
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O malkomis aprūpinimo reikalu tuo pat metu buvo išsiun-
tinėtas valsčių Pildomiesiems komitetams šis raštas:

Pildomasis Komitetas
Joniškėlio Apsas S a i

Darbininkų Tarybos 3 as
1919 m. Eadasiė An d. Valsčiaus Komitetui.

r.
M. Joniškėlis. Lietuvoje.

Dvarams abelnai — kur dabar valdo dvarų komitetai, reikia duoti
medžių ne tik kumiečiams, bet ir pačios dvaro Komunos reikalams
— dabar reikia leisti vežti tik suskaitant kiek sieksnių ir kokių me-
džių, kad sąskaitą paskiau išyedus už medžius.

Joniškėlio Apskričio miškų skyriaus vedėjas
A. Mickevičius.

Bene skaudžiausiai gyventojus palietė bolševikų įvesta tvarka
maisto klausimu. — 1915 m. rudenį pasišalindami vokiečiai gro-
bė ir kiek galėjo vežė javus į Vokietiją. Žiemą šimtai pėsčių ir
važiuotų Rygos gyventojų nešė ir vežė maistą į Latviją. Maisto
dalykų išteklių sumažėjimas ir kainų pakilimas ypač buvo įau-
čiamas pasienio apskrityse ir valsčiuose. Nors demokratinis Jo-
niškėlio apskrities komitetas ir valsčių komitetai kovojo su spe-
kuliacija, bet sienai apsaugoti buvo per maža milicijos ir  mais-
to ištekliai iš apskrities plauktė plaukė. Bolševikai padėtį dar
pasunkino. Nors su Rygos „maišelnikais“ buvo vedama griežta
kova, bet šimteriopai daugiau buvo leista išvežti Rusijoj išbadė-
jusios komunistų valdžios agentams.

Maitinimo reikalu bolševikų įvesta tvarka taip pat įdomi,
todėl nors trumpai paminėsių kai kuriuos jų nutarimus ir pa-

rėdymus.
Užgrobęs valdžią, karo revoliucinis komitetas sausio 27 d.

išleido piatų „paskelbimą“ pranešdamas gyventojams įvairius
draudimus ir dedamasbaudas ir pabaigoje pridurė:

„12) Neturintiems ypatoms duonos turi būti daromos rekvizicijos,
o galintiems užsidirbti parduodama pamažintomis kainomis“.

Pirmasis apskrities d. ir v. v. tarybos suvažiavimas sausio
27 d. maisto reikalu nutarė:

Įvesti maisto monopolija. Susirinkimas nustatė viršiausią normą
ant žmogaus mėnesiui pūdąrugių, arba žirnių ir kviečių, „mežių —
50 sv., avižmežių —60 svarų. Kaip dideliems taip ir mažiems venoda
norma. Arkliui 10 svarų į dieną, kiaulei 10 svarų į dieną, prie tos
normos prisiskaito ir paukščiai. Kiekvienai sėjamai dešimtinei — 12 |
pudų. Kainos nustatytos perkant nuo ūkininkų: už mežius, rugius,
žirnius S kviečius mokama po 3 rublius, už avižas, bulves ir vikius
po 2 rubl. : :

Kainos nustatytos parduodant reikalaujantiems maisto: už rugius,
kviečius, žirnius ir miežius. i

1) veltui, 2) — 3 rbl. 3) — 5rbl. ir 4) — 10 rbl. už avižas,
bulves, vikius 1) — veltui, 2) — 2 rbl. 3) — 4 rbl. a

Valsčius neturi tiesos duoti išvežti duoną į užsienį. Apskritis nu-
stato maž. normą ir nurodo valsčių kuriame galės pirkti.

Apskritis dalinasi duona tik su apskričiais.
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Iš kairės į dešinę:M.Marmabuv. Joniškėlio apskrities virši-
ninkas, karin. P. Gudelis—apskrities komendantas,J.Navakas

— apskrities piliečių apsaugos vadas.

Antrame apskrities d. ir v.v. tarybos suvažiavime vasario
12 d. maisto klausimas dar detališkiau apsvarstytas ir nutarimai
šiaip užrašyti: š

1. Maistas.

Nutarta: 1) duoti badaujantiems žmonims Lietuvoje maisto.
2) Vedant registracija paraleliai duoti ir javus.

„ 8) Duoti pirmučiausiai iš stambiųjų ūkininkų ir iš dvarų kuriuose
javai genda.
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4) Visi javai išduodami tik su žinia Apskr. ir valsč. komitetu.
Iš Apskričio neturi tiesos išvežti maisto be centro žinios —

priimta.
Teipogi nutarta: kad važiuojantis į maluną, privalo turėti vals-

čiaus komit. korčiukę, taipgi uždrausti pikliavojimų ir alaus darymą.

Taip suvaržę gyventojus maisto vartojimo atžvilgiu bolševi-
kai pirmiausia išleido įsakymus suvežti Apskrities Pild. komiteto
reikalams javų ir pašaro.

Štai tie įsakymai: —

Joniškėlio Apskričio
Darbininkų ir Vargingųjų

Valstiečių Tarybos Visų valsčių
Pildomasis Komitetas Pildamiesiems Komtetams.
1919 m. vasario 5 d.

M. Joniškėlis.
ĮSAKIMAS NR. 1.

Joniškėlio Apskričio Pildomasis Komitetas įsakė pristatyti žemiau
minėtus produktus del užlaikymo apskričio milicijos ir tarnautojų:

a) rugių... „100 pudų,
b) kviečių . . . . 50 pudų,
€) žirnių4. 420 pudų,
d). miežių. 44740 Duli,
e). mėsos +. + 20 -pudų:

Pastaba: Visi viršui mineti produktai turi būti pristatyti iki 15 d.
vasario mėnesio. Mėsa gali būti pristatoma gyvais gyvuliais (karvės,
avelės ir kiaulės). Apmokama bus po nustatytomis kainomis.

tb i Pirmininkas J. Bušmanas.
Ukio Skyriaus Vedėjas Aniliūnas.

Sekretorius Kazys Kiela.

Joniškėlio Apskričio
Darbininkų ir Vargingųjų

Valstiečių Tarybos Visų valsčių
Pildomasis Komitetas Pildomiesiems Komitetams.
1919 m. vasario 10 d. i

M. Joniškėlis,
ĮSAKIMAS.

Joniškėlio Apskričio pildomasis komitetas įsako:
Pristatyti iki 17 d. vasario del užlaikymo Apskričio arklių

šieno arba dobilų . . . . 300 pūdų,
avižų

Pirmininkas J. Bušmanas.
Ukio Skyriaus Vedėjas Aniliūnas.

Sekretorius K. Kiela.

Koks kiekis javų buvo šiais įsakymais suvežtas į apskritį,
galima apskaičiuoti atmenant, kad Joniškėlio apskritį tuomet su-
darė šie 14 valsčių: Pašvitinio, Kriukų, Pakruojaus, Linkuvos,
Zeimelio, Klovainių, Joniškėlio, Vaškų, Pušaloto, Pumpėnų, Pas-
valio, Saločių, Krinčino ir Daujėnų.

Kad šių įsakymų išpildymas buvo stropiai prižiūrimas ma-
tyti iš to, kad vasario 18 d. teleionograma Nr. 17 jau buvo ra-
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ginama valsčių komitetus „paskubinti išpilditi iįsakimus komiteto
Nr. Nr. tini

Maža to, visiems valsčių komitetams buvo įsakyta dar pri-
statyti į apskritį vokiečių paliktus gyvulius.

Yra užsilikęs Apskrities komiteto ūkio skyriaus labai nebal-
to turinio įsakymas Krinčino valsčiaus pildom. komitetui —

„peržureti esančius po priežiurai Valščiaus givolius 15 karviu.
Iš minetu givoliu jei atsiras netinkančiu veislei, tai tuojaus atsiusti į
Apskričio Komiteto“.

O kada grįžo prie valdžios demokratinis apskrities komite-
tas paaiškėjo, kad vokiečių paliktus gyvulius bolševikai beveik
visus sunaudojo, matyt, visi „atsirado netinkančiais veislei“.

Be to, reikia atsiminti pirmiau minėtą apskrities p. ir v. v.
tarybos nutarimą iš sausio 28 d., kad „Apskritis dalinasi duona
su Apskričiais“. Šiuo nutarimu buvo pridengtos javų išteklių iš
apskrities išpumpavimas“.

Įvairių miestų atstovams ir centralinės valdžios agentams
Apskrities Pild. Komitetas pradėjo leisti javus pirkti. Paminėsiu
keletų man pavykusių surasti leidimų:

Panevežio Aps. Tar. leista supirkti Pušaloto valsč. — 2000 pudų
Kriukų, Žeimelio ir Pašvit. v. — Ė ž s 4000 p.
Saločių v. . š ž 4 ž ; 4 1000 p.
ir Joniškėlio v. | 2 ė 5 5 ž 500 p.
eimelio ir Kriukų valsčių komitetams telefonograma
N 31 įsakyta pristatyti į Šiaulius d. ir v. v. tarybai
po 300 pudų javų, iš viso . 6 4 Ą š 600 p.
Buvo duodami ir smulkesni leidimai, pav. vienai
Rygos ligoninei — . 5 2 2 2 ž 80 p. |
Mintaujos ligoninei iš Kriukų v. leista išvežti į 200 p. į.
Veliau kada į Joniškelio apskritį subego vokiečių vė-
jama raudonoji armija visiems valsčių komitetams
buvo įsakyta suvežti jai užlaikyti po 300 p. avižių, po
200 pudų rugių miežių ir šieno, ir po 50 p. bulvių.
Padauginus tuos kiekius tik 10 gausime — avižų įsa-
kyta suvežti. Š 5 k 6 Ž š 3000 pudų
rugių. ; 5 Ž i 2 š ; 2000 p.
miežių ė 2 i 5 2 š Ž 2000 p.
šieno 5 o : 3 ; Ž į 2000 p.
ir bulvių. . os ž ; į 500 p.
Be to 8-tam raudonarmiečių lietuvių šaulių pulkui :
buvo leista paimti iš Žeimelio sandelio ; 350 p. į.

Taip pat buvo išduotas orderis Kostrickui rekvizuoti8pulko
reikalams riebalus, lašinius, taukus ir sviestą visame Joniškėlio
apskrity.

Net toks kurjozas. — Atbėgusiam iš Šiaulių karo komisa-
- maitinti Antanui  Stasiūnui buvo leista supirkinėti keptą
uoną...
O juk surinktos žinios duoda kar nepilną vaizdą apie Jo-

niškėlio Apskrities Komiteto parėdymais paimtą iš gyventojų
Javų kiekį.
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Reikia dar paminėti, kad agentai nepasitenkindavo leistomis
jiems supirkinėti normomis ir pirkdavo dar savo „rizikan“. Apie
tai vėliau teks plačiau pakalbėti.

Be to ir pats Apskrities Komitetas organizavo Centro
Valdžiai javų ir,sėmenų supirkinėjimą. Tam tikslui Skieteris at-
vežė iš Vilniaus. 500090 rublių ir iš Adomaičio buvo gauta
300.006 r. |

Javai buvo supirkinėjami nustatytomis tvirtomis kainomis.
Yra užsilikęs vienas raštas iš kurio matyti 14 kainų dydis:

Visų Valsčių Pildom. Komitetams. Joniškelio Apskričio Darbi-
ninkų Pildamasis Komitetas praneša, kad nuo 8 kovos 1919 m. nusta-
tytos po visa Joniškelio Apskriti šios maisto kainos
Rugių pudas š š 15 — 20 rubl.
Avižų - |, : š š i š 9 — ID r.
Miežių į į J i į 15 — 17 r.
Bulvių „ į 3 2 ž 2 5— 6r.
Šienas |, Ž Ė i) : 3 1 r. 50 h.
Kviečiai ,„ š i š 2 20 — 25 r.
Semenis „„ 3 “ i 4 S 15 — 20.
Pirmininkas

Ukio skyriaus vedėjas
N. 212

„8“ kovos 1919 M.

Vienu žodžiu — gyventojai ramiu būdu, vidudienį buvo
plėšiami — iš jų buvo atimtas paskutinis duonos kasnis, o be-
ribei Rusijos bolševikų valdžiai vis neužteko.

Yra užsilikusi liaudies komisariato telegrama apie ypatingo
įgaliotinio N. paskyrimą. Telegrama rašyta rusiškai, sutrumpinti
sakiniai, praleisti lengviau suprantami žodžiai, be taškų ir kab-
lelių, todėl verčiu ją kaip pats supratau!

21 — II — 19. Pagaminti duona pagal valdžios išdirbtą ir pat-
virtintą planą, į Panevėžio ir kitus rajonus siunčiamas liaudies komi-
sariato įgaliotinis Adomaitis su ištikimų žmonių būriu. Kariuomenei
ir Vilniaus apylinkės gyventojams duonos tera tik trim dienom. Visa
sritis badauja. Reikalinga skub'ai gelbėti. Gelžkelių darbai dėl mais-
to stokos atidedami. Artinantis pavasariui ir sauskelių paleidimui (su-
gedimui) gręsia visiška katastrofa Raudonoji armija būtinai turi gauti
duonos. Visais būdais padėkite Adomaičiui nupirkti duoną. Energin-
gai praveskite maisto išteklių surašymą. Reikalingą kiekį supirkus
bus nustatytos tvirtos aukštos kainos. Imkities visų priemonių mais-
tas prisiusti. Gręsia badas. Atsargos teiurime 3 dienom.

Įgaliotinis, siųsdamas valsčiams šiuos telegramos nuorašus,
nuo savęs taip pat rusiškai priduria:

Siųsdamas Laikinosios Vyriausybės telegramą iškurios aiškiai
matyti kokia yra padėtis Vilniuje ir kitose badaujančiose Lietuvos
apskrityse, todėl visi valdžios organai, privalo energingai imtis visų
priemonių duonos išteklius sudaryti. Atsisakantieji bus perduodami
evoliuciniam teismui.

Atėmė iš ūkininkų javus, bolševikai, reikia pasakyti,nors ir
prižadėjo visus aprūpinti pirmiau minėtomis maisto normomis,
bet neištesėjo.  Geresnius javus reikėjo atiduoti Centro Valdžiai,
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žinoma komitetininkai ir savęs neužmiršdavo jais apsirūpinti, O
gyventojams javų nebelikdavo ko duoti. Nesant gerų javų pra-
dėjo davinėti mišinius — miežių su avižomis ir net su vikiais.
Ir Lietuvos gyventojams teko prie bolševikų paragauti tokios
duonos, apie kurią jiems pirmiau tik pasakodavo grįžę iš Rusijos
tremtiniai.

Bet bolševikų valdžia dar nelaikė, kad tuo jau būtų baigusi
komunistinę tvarką vykdyti. Ligiagrečiai buvo daromos ir kito-
kio turto rekvizicijos, kontiskavimai ir pagaliau pradėta dėti
kontribucijos, nekalbant apie dideles baudas už mažiausius pra-
sikaltimus.

 

Pulkininkas Stapulionis, Joniškelio
partizanų vadas.

Buvo išleistas įsakymas konfiskuoti gyventojų iš vokiečių
supirktą turtą. Tuo pasiremdami bolševikai ėmė visa, kas jiems
patikdavo, ne labai bodami gyventojų įtikinimų, kad tie daiktai
visai kitur pirkti.

Buvo taip pat pradėta rekvizuoti arklius, Panevėžio Kariško
komisariato įgaliotiniui Ali. Urbonui buvo išduotas orderis rekvi-
zuoti po keturis arklius Klovainių, Kriukų, Linkuvos, Žeimelio ir
Pašvitinio valsčiuose. Taip pat raudonosios armijos reikalams
kovo mėn. pradžioj buvo rekvizuoti Joniškėlio valsčiaus Pildo-
mojo komiteto ir milicijos arkliai.

Artėjant vokiečiams, rengdamies bėgti bolševikų vadai taip
pat apsirūpino arkliais. Visiems valsčiams buvo įsakyta prisiųsti
į apskritį po vieną gerą arklį su balnu ir kamanomis. Visa tai
buvo šventai išpildyta.

Rengėsi bolševikai ir prie kitokių rekvizicijų. —
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Vasario mėn. pabaigoj buvo išsiuntinėtas įsakymas visiems.
valsčių Pild. Komitetams surašyti visus arklius, ratus ir pakinklus.

Prekyba privačių asmenų vedama visai nuskurdo, nes nebuvo
iš kur gauti prekių. Prasidėjo neva mainas su Rusija javų ant
prekių. Man pateko vienas įdomus dokumentas, rusiškai rašytas,
apie vienus tokios rūšies mainus. Jį paduodu ištisai.

LIUDYMAS.

Šis liudymas duotas Stasiui Valašinui, Jonui Žiliui ir AntanuiJur-
gaičiui tame, kad jiems leidžiama išvežti iš Panevėžio miesto į Joniš-
kėlio miestelį agento Svolkino žinion, žemiau išvardytas prekes.

Svolkinas, supirkinedamas Liaudies Maitinimo Komisariatui badau-
'antiems Lietuvos centrams aprūpinti javus, galės šias prekes keisti
ant javų. Leidžiama išvežti šiuos produktus ir prekes: — druskos

„25 pūd., papirosų 20.000 št., muilo 200 gab, degtukų 500 dėžučių,
marmelado dvi statines— 8 pud. 19 sv.

Tai tvirtinama parašais ir antspaudos pridėjimu.
Panevėžys. Vasario 28 d. N 166.

Už liaudies maitinimo komisariato įgaliotinį Panevėžio rajone pas.
(parašas neišskaitomas). Sekretorius pas. (parašas neišskaitomas).

Reikia dar pridurti, kad Joniškėlio Apskrities Pildomasis
Komitetas, neturėdamas įvairesnių prekių, pardavinėjo odą pus-
padžiams. Turiu Daujėnų valsč. Pild. Komiteto raštą, kuriuo
buvo prašoma „parduoti už pinigus 3 poras puspadžiu delei Pir-
mininko, Sekretoriaus ir Raštines vedejo“.

Joniškėlio Apskrities Pildomojo Komiteto turėta dar pla-
tesnių prekybinių užsimojimų. — Būtent, kovo 5 diena Apskri-
ties Pildomasis Komitetas išdavė inž. J. Skripkui „liudymą vykti
į Smolenską ir kitus miestus supirkti gelažies ir kitų daiktų“.

Kadangi Rusijoj tuo metu vargu ar būtų pavykę gauti kitc kių
prekių, kaip „senų geležų laužo“, tai Apskrities Komitetas būtų
suradęs pasiteisinimą ir už šias pakaitoms siųsti į Rusiją Lietuvos
javus.

Laimei, šį biznį realizuoti nepavyko, nes greitu laiku  Aps-
krities Pildom. Komitetui teko pačiam į Rusiją išsinešdinti.

Prie šios progos negaliu dar nepaminėti p. inž. Skripkaus
nuopelnių susisiekimą tvarkant. — Bolševikai užėmę valdžią,
sumanė pastatyti ties Pasvaliu iš vokiečių suvežtos medžiagos
tiltą, buvo gavę tokius „meistrus“, kurie, kaip pats inž. Skripkus
yra pasakojęs, medžiagą sugręžiojo taip, kad tiltas būtų sugriuvęs
bestatant. Tik inž. Skripkus, apžiūrėjęs tilto statybą, nurodė
„meistrų“ daromas klaidas ir tuo būdu buvo išvengta didelio
bolševikų blindažo.

Vėliau, kovo 1 d. Apskrities Pildomasis Komitetas įgaliojo
- inž. Skripkų peržiūrėti gelžkeliuko tiltus ruože Pasvalys —
Gubernija.

Slaptoji organizacija kovai su bolševikais.

Kad būtų suprantami bolševikams tebeviešpataujant įvairiais
būdais pasireiškę visuomenės pasipriešinimai bolševikų įvedamai
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tvarkai, reikia sugrįžti kiek atgal ir papasakoti apie tai, kaip vi-
suomenė buvo slaptai organizuojama kovoti su bolševikais.

Daugumai Rusijoj pabuvojusių lietuvių, matant atsitraukian-
čios vokiečių okupacinės valdančios daromus lietuviams trukdymus
suorganizuoti ginkluotą jėgą, buvo aišku, kad bolševikų  antplū-
dis į Lietuvą neišvengiamas. Susispietę į pirmuosius „lietuviškos
valdžios“ komitetus lietuviai (jų tarpe kaip tik daug buvo tarna-
vusių Rusijoj karininkų ir dirbusių įvairiose organizacijose asme-
nų), dėjo paskutines pastangas tam bolševikų antplūdžiui pasi-
priešinti. Todėl pirmiausiu ir svarbiausiu buvo laikomas- milici-
jos organizavimo darbas. Bet drauge nebuvo vengiama ir pavo-
jui stačiai į akis pažiūrėti apsvarstyti antrąją galimybę: — O ką
darysime, jei bolševikai Lietuvoj užviešpataus? — Ar bėgsime
dar toliau nuo jų? — Iš bolševikiškos Rusijos išbėgome į Ne-
priklausomą Lietuvą, bet bolševizmas ir čia jau ant kulnų...

Neklysiu pasakęs, kad į kylančius klausimus buvo vieninte-
lis atsakymas pasilikti vietose ir gautąjį svetur gyvenimo prity-
rimą sunaudoti tam, kad suminkštintų bolševikiško režimo žiau-
rumus. Juk skirtumas tarp Lietuvos gyventojų kultūros laipsnio
ir jų būdo savumų, sulyginant su rusais, aiškiai byloja, kad Lie-
tuvoj nei anarchizmas, nei komunizmas įsigyventi negali. Jis gali
būti tik jėga įvestas. Visi stipriai tikėjome, kad Lietuvos ūkinin-
kija slepia savy taip pat milžinišką jėgą, kuri tam tikrose aplin-
kybėse gali pasireikšti dar didesniu pasipriešinimu, kaip caro
valdžiai spaudą persekiojant...

Todėl neklysiu pasakęs, kad kovoti su bolševikais buvo
rengiamasi nuo pat pirmos „lietuviškos valdžios“ sudarymo die-

„nos, nuo pirmųjų valsčių komitetų įsteigimo. Linkuvoj įvyku-
siame 1918 m. lapkričio 27 d. apskrities seimelio posėdy bolše-
vikų atstovu sukeltas triukšmas, nors nedavė jiems pageidaujamų
vaisių, bet dar labiau priminė visai artimą bolševikų antplūdžio
pavojų. Tai buvo viena svarbiausių priežasčių, tvarkant naujai
išrinkto Apskrities komiteto darbus — milicijos organizavimą
pavesti karininkams. Kaip jau žinome, — milicijos viršininku
buvo paskirtas karininkas Antanas Kazilevičius, jam padėjėju —
pakviestas karininkas Aleksas Šumskis. Antrame apskrities sei-
melio posėdy įvykusiame Joniškėly 1918 m. gruodžio 22 d. jau
daugiau žinių buvo gauta apie ne visai pavydėtiną Lietuvos val-
džios būtį Vilniuje, todėl seimelio nariai, karininkai, artimesnia-
me būrely jau gyvai svarstėmė ir stebėtinu minčių supuolimu vi-
si išsitarėmė, kad reikia palikti vietoje ir organizuotai veikti prieš
bolševikus, ir kur tik galima skverbtis tarnauti į jų įstaigas.

Turiu dar užsilikusį vieną Al. Šumskio 1918 m. Kalėdų
metu man rašytą iš Joniškėlio laišką, iš kurio matyti, kaip stip-
riai buvo nusistatyta niekur iš Joniškėlio nevažiuoti. Tarp kito
jis rašo: — „Girdėjau, kad Valstybės Taryba mane paskyrė į
2-rą pulką, kuris stovi Kaune, bet tai tik gandai. Tikrų žinių
ligšiol neturiu. Jei gausių pašaukimą, tai nežinau dar gerai, kaip
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pasielgsiu, norėčiau išgirsti Tavo nuomonę... Taryba persikraus-
tė į Kauną, didžiumiečiai ketina užimti Vilnių, bet man rodos,
kad tik lenkai nepasinaudotų proga...“

Reikia atminti, kad grįžę iš Rusijos lietuviai karininkai be
perstojo „bombardavo“ tuomet Valstybės Tarybą savo pasiūly-
mais steigti kariuomenę ir priimti juos tarnybon.

Kaip ilgai tą klausimą valdžią svarstė — taip pat niekam
ne paslaptys. O kada pagaliau nusistatė kariuomenę steigti, tai

jos buvo tiek daug. paskyrimas į „lietuvišką pulką“, kitose apys-
tovose, negu, kad buvo susitarė Joniškėlyje, kiekvienam kari-
ninkui būtų taip pat nepatikėtinos, kaip sapno išsipildymas.

O 1919 m. pradžioje, kada bolševikai vis arčiau slinko prie
Joniškėlio, vis konkrečiau reiškėsi šios grupės karininkų ir juos
remiančių apskrities komiteto narių pasiryžimas stoti kovos
su bolševikais vadovybėn. Buvo nusistatyta dėti visas pastangas
nesiduoti bolševikams išstumti iš apskrities savivaldybės įstaigų
ir tuo pačiu metu susijungti su Centro valdžia ir išgirsti jos
nuomonę. Reikėjo taip pat surasti būdas tai atlikti neduodant
priešams nė mažiausio pamato ką nors įtarti. Proga netrukus
pasitaikė. Sausio 11 d. buvo šaukiamas III apskrities seimelio
posėdis — atstovams į šaukiamą Kaune Valstybės konferenciją
išrinkti. Perdaug užtęsčiau rašinį norėdamas nupiešti jame ėju-
sią kovą už tai, kad į Kauną būtų siunčiamas atstovas. Apie
tai plačiai yra aprašęs dr. J. Navakas, jau minėtame leidiny
„Lietuvai besikeliant“. — Taryba nutarė pagaliau atstovą siųsti
ir išrinko juo J. Navaką. — Tuo būdu buvo sudaryta priežastis
išvažiuoti į Kauną. Taip pat trumpai priminsiu, kad išvažiuo
jant J. Navakui įvyko slaptas pasitarimas, kuriame konkrečiai
apibrėžti būsimos organizacijos tikslai ir kovos priemonės ir

jam pavesta Kaune gauti valdžios pritarimą.
Bet rūpėjo taip pat pamatyti, kaip išrodo Lietuvos žemelėje

tas priešas, prieš kurį ryžtamies organizuoti kovą. Todėl ta pa-
čią dieną, sausio 11 d. kar. Al. Šumskiui Apskrities Komitetas
įdavė raštą Panevėžio Darbininkų Atstovų Tarybai, kuriuo pra-
šoma Tarybą padėti sugauti į Panevėžio Apskrities ribas pasi-
šalinusį, Joniškėlio apskrity veikusios. plėšikų gaujos vadą
„Joną“. Su tuo raštu A. Šumskis išvyko žvalgybon į Panevėži,
kuriame jau sausio 7 d. valdžia paėmė bolševikų Karo revoliu-

cinis Komitetas.
Kol iš Kauno sugrįžo J. Navakas, bolševikai užėmė Joniš-

kėlį ir įsteigė Karo Revoliucinį Komitetą. J. Navakui sugrįžus
tuojau buvo sušauktas pasitarimas apskrities ligoninėje pas gyd.
Palioką išklausyti io pranešimo apie. valstybės konferenciją ir

pasitarimą su vyriausybe dėl slaptos organizacijos aprobavimo.

Nors tuomet grėsė didelis pavojus, nes Joniškėly buvo jau

visai užviešpatavę bolševikai, vis dėlto susirinkimas buvo gana

gausus ir labai galėjo pasirodyti bolševikams įtartinas. Kiek

prisimenam, įame be šeimininko ir pranešėjo, dalyvavo apskr.
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komiteto nariai: Petrauskas, Nakvosas, Kazilevičius, Marma, iš

kar. Šumskis ir aš. Kadangi krašto apsaugos ministeris sutiko

su mūsų projektu nevykti į kariuomenę į Kauną, bet organizuo-

ti ją bolševikų užimtame krašte, tai galutinai visi karininkai nu-

sistatėmė pasilikti vietoje. Organizaciją buvo nutarta palaikyti

trejukėmis. Pirmojoj trejukėj buvo J. Navakas, M. Marma ir gyd.

Paliokas. Antrojoj trejukėj su J. Navaku buvome kar. Šumskis

ir aš. Antroji trejukė su manim buvo įsteigta jau Vaškų valsčiuje.

Joje buvo ir Vaškų valsčiaus darbininkų ir varging. valstiečių

tarybos vykdomojo komiteto vicepirmininkas mokytojas Kazys

Maldutis, iki paskutinės minutės sabotavęs komiteto vėikimą ir

informavęs mane apic bolševikų žygius ir planus valsčiaus

komitete.
Daug vargo buvo su organizacijos centro sutvarkymu JO-

niškėlyje. Lig kovo pradžios užsitęsė apskrities raštinės perdavi-

mas, tai pateisinamas išrodė ir senojo apskrities Komiteto Pir-

mininko buvimas Joniškėlyje. Bolševikams didžiausias kontre-

voliucinieris atrode pirmininkas Myk. Marma. Juo jie pirmiausia

panorėjo atsikratyti.
Nesulaukdami raštinės pardavinėjimo pabaigos, bolševikai

raštu paprašė jį išsikraustyti iš jo užimamo kambario. Taip

pat raštu buvo pareikalauta nusiginkluoti — atiduoti revolverį.

Persekiojimams nesibaigiant, M. Marma buvo priverstas iš Jo-

niškėlio pasišalinti.
O J. Navakas, nors buvo vienas svarbiausių kovos su bolševikais

iniciatorių, patiems bolševikams visai ne taip baisus išrodė. Or-

ganizacijos nutarimą vykdydamas J. Navakas sugebėjo neilgai

trukus po M. Marmos pašalinimo įsiskverbti Apskrities Komi-

tetan, apsiimdamas tardytojo pareigas eiti.

Galima būtų pasakyti, kad jis tardytojo „pareigas važinėjo“.

— Štai kaip jis pats apie savo darbus pasakoja („Lietuvai besi-

keliant“):

„Pradėjau tardytojaus darbą, ir pirmon eilėn paėmiau plėšikų

gaujos bylą, kuri buvo iškelta Apskrities Komiteto veikimo pirmo-

mis dienomis. Tą bylą paėmiau dėl to, kad tai buvo labai didelė by-

la; daug žmonių gyvenančių įvairiose apskrities valščiuose, jon įmai-
šyta.  Šioji aplinkybė man duos progą važinėti po visą apskritį ir

sueiti į kontaktą su gyventojais. Išsiderėjau, kad kiekvienu atveju,

kai man reikės „tardymo“ reikalais važiuoti, būtų duodami arkliai“...

Su tokiais patogumais įsitvirtinęs centre J. Navakas pasirū-

pino pritraukti į jį ir daugiau slaptos organizacijos narių. Jo

patarimu Revkomo pirm. Bušmanas sutiko grąžinti tarnauti milicijon

kar. Al. Šumskį. Milicijos vadu jo nesutiko priimti, bet paskyrė

milicijos instruktorium. taip sakant, — specu, 0 jo darbus pri-

žiūrėjo karviškų reikalų vedėjas — Apskr. Pild. Komiteto pirmi-

ninkas. Per kar. Šumskį organizacijon pirmon eilėn buvo įtrauk-

ti visi patikimi apskrities ir valsčių miliciantai. kuriuos bolševi-

kai iš karto nesusiprato pakeisti savais žmonėmis.
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Jei dar pridursime, kad bolševikai beveik nieko nepakeitė |
iš senojo Apskrities Komiteto tarnautojų kad ir, taip pat jie buvo
visiškoj J. Navako įtakoj, tai suprasime, kaip stiprus buvo slap-
tos organizacijos centras.

O išplėsti organizacija provincijoj taip pat nebuvo sunkumų,
nes bolševikai, vykdydami gyveniman komunistinę tvarką, sukėlė
prieš save absoliutinę gyventojų daugumą.

Organizacijos tikslas buvo telkti į savo eiles patikimus jau-
nus vyrus, mokančius valdyti ginklą, taip pat 'rinkti žinias pas
ką yra užsilikę ginklų; kur galima pirkti juos; su neparduodan-
čiais tartis išgauti juos laikinai pasinaudoti kovai su bolševikais.

Antras darbas buvo atsigabenti iš Kauno priešbolševikinės
literatūros ir skleisti ją. Tuo metu šis darbas turėjo begalinės
svarbos ir davė didžiausių vaisių.

Iš vienos pusės, vienu metu paskleistos visam apskrity pro-
klamacijos labai demoralizuodavo bolševikus, iš antros pusės, gy-
ventojams sudarydavo įspūdžio, kad kažkas budi Lietuvos Nepri-
klausomybės sargyboje...

Trečias darbas buvo žadinti gyventojus prie pasipriešinimo
bolševikams — nevykdant jų įsakymų, nevežant javų, nemokant
mokesčių ir t. t.

Taip pat nebuvo praleidžiama proga visur ir visiems aiš-
kinti bolševikų neteisėtus darbus ir jų įvedamos tvarkos netiks-
lumus. O darbininka ns ir vargingesniems gyventojams—tiems
vieninteliams pilnateisi:ms komunistinės valstybės piliečiams,
buvo nurodinėjama, kaip jie gali elgtis gindami savo reikalus
bolševikų suteiktų jiems teisių ribose. Todėl iš darbininkų ir
biednuomenės pusės įvykdavo tokių bolševikų norams prieštara-
vimų, už kuriuos jie negalėdavo bausti ir, neturėdami ant ko
apmaudo išlieti, ,,patys sau pirštus grauždavo“.

Pasistengsiu kiek plačiau papasakoti, kaip šie darbai buvo
vykdomi.

Partizanų verbavimas buvo varomas šiaip; — Kad negalėtų
bolševikai, sužinoję apie organizacijos buvimą, visą ją sunai-
kinti, buvo nustatyta tokia tvarka, kad kiekvienas partizanas Ži-
nojo, daugiausia, tik 5 organizacijos narius. Organizazijos vie-
netas buvo trys partizanai — jie mažiau įtariami galėjo susirinkti,
apsvarstyti kovos priemones, aptarti, kur ir kaip įgyti ginklų ir t. t.
Kiekvienas šios trejukės narys turėjo taip pat įsteigti trejukę —
susirasti dar du draugu, galinčiu ir sutinkančiu stoti kovon prieš
bolševikus su ginklu rankose, ir svarstyti su jais visus kylančius
klausimus. O kokios trejukės buvo sudarę ir prie kokių pri-
klausė likusieji du trejukės nariai, partizanai neturėjo teisės viens
kitam pasakoti. :

Be abejo organizacijon ir be to buvo traukiami tik visai
patikimi viens kitam asmenys, bet ir patekęs į ją nepatikimas
arba lengvabūdis narys, tegalėjo išplepėti apie du nariu, jei, Ži-
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noma, pats nebuvo sudaręs trejukės. Tada su juo pačiu sa
pražūti iš viso penki žmonės.

Ir reikia pasakyti, kad bolševikams, matyt, niekuomet nė į
galvą neatėjo, kad tokia organizacija egzistuoja. Jie težinojo
įvairios rūšies kontrrevoliucionierius; — vieni skleidė prieš juos
nukreiptas proklamacijas, kiti įkalbinėjo darbininkams rinkti
naują valdžią, arba patys nevykdė ir kitus prikalbinėjo nevykdyti
bolševikų įsakymų ir t. t.

Todėl bolševikai, susavę K. Dineiką ir J. Tinterį proklama-
cijas belipdant, tuo juos ir tekaltino J. Rukas ir kiti vaškiečiai
buvo sulaikyti už tai, kad asitavo biednuominę rinkti valdžią ne

 

Kairėj: Stasė Klungevičiūtė, dešinėj: Paulina Na-
vakaitė, abi buvusios žymios Joniškėlio partiza-
nės. Jos gabeno iš Kauno ir platino užimtuose
bolševikų vietose Lietuvos gynimo komiteto

atsišaukimus.

iš vagių. Pr. Traškevičius ir M. Tomkūnas buvo tik kalti tuo,
kad vaikščiojo į Komitetą klausinėti, kodėl reikia registruoti ra-
tus, arklius ir t. t. O kad jie visi yra vienos didelės šeimos na-
riai — bolševikai nedasiprotėjo. Ir gerai, kad nesusiprato, nes
ių šiandien gyvųjų tarpe jau nebeturėtumėme...

Vieni partizanai turėjo iš vokiečių laikų paslėptus ginklus,
ir tokie buvo labiausiai pageidaujami, kiti įsigydavo savo lėšo-
mis, patys juos susiradę. Be to iš patikimų asmenų buvo ren
kamos aukos ir net užtraukiamos paskolos gink:ams pirkti. Su-
sirasdavo ir žmonių, kurie padėdavo nupirkti ir iš toli juos at-
gabendavo. Į Vaškus, pav., atveždavo ginklų nuo Pakruojaus
pusės vienas kunigas, kurio pavardę paskelbti dar nesu gavęs
sutikimo. Kunigas A, o gal B., atveždavo po sutona ne po
vieną, net iš karto kelis šautuvus ir revolverius.
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Iš patikimų asmenų slaptai laikančius ginklus, jei jie
patys į partizanus negalėjo būti įtraukiami, ginklai buvo sko-
linami laikinai naudotis.

Tokiais keliais. pav, Vaškų būry buvo slaptai apginkluota
apie 20 partizanų. Vaškų valsčiaus Komitetas taip pat išmokėjo|
vėliau partizanų užtrauktas paskolas ginklams pirkti.

Proklamacijų skleidimas buvo labiau populiarus slaptos or-
ganizacijos darbas. Paslaptis ir čia buvo griežtai išlaikoma, bet
prie šio darbo buvo traukiami visi bolševikams priešingi asme-
nys. Ypač gerą pasisekimą turėdavo mergaitės proklamacijas.
minioje išmėtyti. — Vaikšto, būdavo, paprasta mergaitė minioje
ir iš po jos suknelės čia vienoj, čia kitoj vietoj iškrinta žiupsne-
lis proklamacijų. Žinoma, nuo jų gabumo priklausė taip susi-
tvarkyti, kad visos proklamacijos krūvoj neiškristų.

Buvo iš mergaičių ir tokių, kurios imdavo proklamacijas
lipdyti, bet paprastai šį darbą atlikdavo vyrai. Žinoma, apsireng-
davo taip, kad niekas jų nepažintų. Susėsdavo į roges, dažniau-
siai du žmonės vienas važničiodavo ir po kailiniais, kad nesušaltų
katilėlį su koše laikydavo. Antrasis čia pat rogėse ištepa pro-
klamaciją, pravažiuojant pro tinkamą užlipinti trobesį arbą medį,
greitai iššoka, ūmai prispaudžia ir tuojau įsėdęs į rogęs toliau
važiuoja. Tas darbas buvo gana rizikingas, nes bolševikai buvo
privertę laikyti kaimuose panaktinius. Jie būdavo kaltinami už
proklamacijų pasirodymą. Todėl važiuojantieji paprastai turė-
davo su savim ginklus, ir niekuomet negrįždavo tuo pačiu keliu,
kuriuo nuvažiavo lipindami. Atsimenu brolio pasakojimą, kada
jį užklupo panaktinis lipdant proklamaciją vieno kaimo kalvės
pastogėje. Už jos panaktinio būtą savo reikalu atsitūpusio... Jie
privažiavo prie kalvės, nes jam nebe pirmą kartą ten lipino, bro-
lis iššoko, prilipdė ir besišluostant į talubos skvernus sutešlotus.
pirštus, iš už kalvės kampo išlindo panaktinis. Brolis tuojau
griebėsi ginklo, bet panaktinis, matyt pasirodė, kad jis ten buvo
sustojęs nusišlapinti, tai tik subarė, kam su tokiu reikalu lenda
po pastoge... — Pastogė buvo gana didelė, po ja buvo gerokai
tamsu, panaktinis jos nepastebėjo...

Proklamacijos būdavo paskleidžiamos visoje apskrity vieną
ir tą pačią dieną. Jų būdavo pilna visur ir kaimuose ir mieste-
liuose. Paprastai ir ant valsčiaus vykdomojo komiteto durų bū-
davo iškabinamas visų proklamacijų rinkinys. Dažnai net ko-
miteto gaunamųjų raštų bylose jų atsirasdavo. Būtina Organiza-
cijos narių pareiga būdavo patarnauti bolševikų komiteto nariams.
ir milicijai, aprūpinti kiekvieną iš jų minima literatūra, kad ne-
reiktų vaikščioti patvoriais ją skaityti. Būdavo iškabinama arba
padedama prie jų butų durų; pasitaikydavo įdėti į rūbus.

Iš viso, kiek atmenu, tokie generaliniai (visuotini) prokla-
macijų lipinimai įvyko tris kartus.  Mažesniu mastu jos dažniau
pasirodydavo. Paduodu porą proklamacijų, iš kurių matyti, kas.
jose buvo skelbiama.
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LIETUVOS PILIEČIAI!
Rusai, padarę badą Rusijoje, atėjo padaryti badą ir pas mus.
Pirmiau bolševikai sakėsi esą darbininkų reikalų gynėjai. Daba:

patys pamatėte, kad bolševikams ne darbininkai rūpi, bet savo del-
monus prisikrauti, svetimo gero prisilupti, svetimą prakaitą čiulpti.
Bolševikai gyrėsi rojų padarysią, 0 padarė peklą.

Jiems atėjus laisvė tik plėšikams svetimą gerą grobti, o ramiems
žmonėms — tai kulka į kaktą. Duonos gauna ne darbininkai, 0 pri-
siplakę prie bolševikų vertelgos ir spekuliantai. Vokiečių Kaizerio
bernai nė kiek ne žiauresnes rekvizicijas darė, kaip dabar Kap-

suko atvesti bolševikų būriai. h

O tai tik pradžia; toliau šimtą kartų bus blogiau. Bolševikai Ru-
sijoje tiek visiems daėdė, kad jų visi nekenčia ir jau Petrapilio dar-
bininkai sukilo prieš iuos.

"Piliečiai! Ir Lietuvoje bolševikų lėbavimas neilgas. Lietuvos
kariuomenės skaičius kasdien auga. Šimtai jaunų vyrų plaukia stoti
į Tėvynės gynėjų eiles. 2

Piliečiai! Nuo Jūsų priklauso, ar bolševikams jūsų apylinkėje

ilgiau tverti ar ne. Patys matote, kad didelės kariuomenės bolševikai
neturi. Be to Urale juos sumušė sibiriokai, ties Petrapiliu sukūlė

suomiai, įgauniai ir latviai. Iš viso ko matyti, kad bolševikams ir
Rusijoje arti galas.

Nejaugi duosime mes jiems Lietuvoje viešpatauti?! Niekados!
Piliečiai! Badu marinkime bolševikus! Duoną, mėsą, bulves slėpki-
me, kad jie už jokius pinigus nieko negautų pirkti. Tada patys turės

iš mūsų išbėgti, nes neturės sąvo kariuomenei maisto.
Pastokime kelią bolševikams! Užimtose bolševikų vietose ardy-

kime gelžkelius, tiltus, piaustykime telefonus, telegrafo stulpus ir bol-
ševikų armija pabirs, kaip supuvęs kelmas.

"Naikinkime bolševikus! Visur, kur tik bolševikai užeina, visi
vyrai imkite ginklus ir susibūriavę naikinkite bolševikus. Žus vienas

bolševikas, kiti nedrįs eiti į Jūsų kaimą, liks Jums arkliai ir sėkla ir
duona.

Siųskite savo sūnus ir, broliusį Lietuvos kariuomenę. Kuo dau-

giau kariuomenės bus. tuo greičiau mes bolševikus išvysime, tuo
mažiau prasilies kraujo, mažiau bus vargo.

-Lietuvos darbininkai ir ūkininkai! Visi kas gyvas, vykime bol-

ševikus!
alin rusų jungas.

Šalin bolševikai iš Lietuvos.
Šalin badą ir netvarką. kurią bolševikai reša. Tegyvuoja nepri-

klausoma Lietuvos darbo žmonių respublika! Šalin kovą, kurią sukėlė
bolševikai.

Lietuvos Gynimo Komitetas.

Į UŽIMTO KRAŠTO PILIEČIUS!

Lietuvos piliečiai!

Jums tenka sunkus jungas nešti, jums tenka kęsti visi bulševikų
naudojimai, niekinimai, šaudymai, plėšimaiir žudymai. Lietuvos ka-
riuomenė visa tai žino ir žingsnis žingsnin, eidama pirmyn. eina
jūsų gelbėti. Jūs greičiau susilauksite Lietuvos kariuomenę, jeigu
patys daug kuo prisidėsite prie to laimėjimo. Rusų Raudonoji armija
jau bėga iš Lietuvos plotų. Prasidėjo žudymai, plėšimai bėgančių
rusų. Delto visuomet būkite budrūs, būkite savo gyvybės ir turto
sargyboje, organizuokite ir neduokite bėgantiems raudonarmiečiams
skriausti nė vieno Lietuvos piliečio. Jūsų pareiga yra tokia:
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Suimti raudon rmiečius ir nuginkluoti ir tuos ginklus vartoti
prieš plėšikus. Lietuvių tauta yra kilni ir jinai neturi žvėriškų jausmų,
delto žudvmų, kaip galima reikia vengti

Bet Jūsų, Lietuvos piliečiai, šventa pareiga stengtis nugink-
luoti kiekvieną raudonarmietį.

Tuo darbu Jūs daug padėsite Lietuvos kariuomenei, kuri del
Jūsų laisvės ir del Lietuvos tėvynės eina galvų guldyti.

Lietuvos Gynimo Komitetas.

Reikia pridurti, kad proklamacijų buvo įvairių įvairiausio
"turinio ir formato, ir, rodos, įvairiaspalvių. Visa tai buvo Spau-
dos Biūro gaminiai, kuriuos parsivežti iš Kauno buvo slaptos
organizacijos pareiga. Jų parvežė važiuodamas iš Konierencijos
Kaune J. Navakas. Važinėjo jų parvežti jo sesuo p lė Polė
Navakaitė.. ]

Buvo ir man pavesta tą užduotį atlikti. O išvažiuoti ilges-
niam laikui iš namų  nepastebėtam ir neįtartam ne taip lengva
„buvo. Priežastįį pasiteisinti  netrukau surasti. Turėjau artimus
gimines Rozalino valsčiuje, todėl pradėjau pasakoti visiems, kad
važiuosiu pas juos paviešėti. Net valsčiaus komiteto liudymą
buvau gavęs išvažiuoti, nes važinėjimas į kitas apskritis buvo
draudžiamas, 0 mano išvažiavimas, paslapčiom, be abejo, būtų
buvęs pastebėtas. Iš slaptos orgagizacijos nario mok. V. Karve-
lio gavau vieną lapą "ūsų žemėlibio 10 varstų maštabo. Pasi-
kinkiau senesnį arklį į paprastas roges, ant jų uždėjau žvyrui
vežti vartojamą senų vežėčių dėžę su dugnu, paėmiau truputį
pašaro ir vakare išvažiavau. Per naktį reikėjo pasiekti Rozaliną,
nes į ten žinojau kelią. Toliau važiavau tik dienomis; miestelių
vengiau, nenorėdamas susidurti su bolševikais. Taigi, pasižiūrė-
damas į žemėlapį ir pasiklausdamas' kelio, traukiau nuo kaimo
iki kaimo. Nakvoti sustodavau pas geriausiai atrodančius ūki-
ninkus. Atsargiai išsikalbėjęs prisipažindavau, kur važiuoju. Visi
laimino kelionėn ir patardavo, kuriais keliais važiuoti ir kaip
išsimeluoti, jei užklaustų bolševikai. Bet buvau apsitaisęs pa-
prasčiausiais rūbais ir kelyje. niekam neįėjo į galvą sustabdžius
klausinėti, kur ir kokiais reikalais važinėju. ž

Nuvykęs į Kauną sužinojau, kad komendanto padėjėju yra
mano kaimynas kar. Škirpa. Maloniai priėmė mane ir net arklį
pastatė komendantūros kuopos arklidėj. Jis nurodė, kur kreiptis,
kad greičiausiu laiku gaučiau mano klausimų išsprendimą. Kiek
atsimenu, susipažinau su ministerijos štabo viršininku kar. Lia-
tuku, adjutantu kar. Liormanu, su karininkais  Adamkevičium ir
Michalausku. Ministeris mane labai maloniai priėmė ir beveik
valandos pasikalbėjime smulkiai išpasakojau ne tik apie mūsų
organizaciją, bet ir kelionės įspūdžius per bolševikų užimtą kraš-
tą. Gavęs keletą patarimų ir aplankęs dar kai kuriuos pažįsta-
mus, skubinau namo, kad ilgu važinėjimu neatkreipčiau vals-
čiaus komiteto dėmesio. (Gautsjį bagažą — proklamacijas —
išskieidžiau ant rogių uždėtų lentelių, iš viršaus pririšau minė-
tąją vežėčių dėžę ir išvažiavau.
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Važiuoti į namus sekėsi daug geriau. Nereikėjo klausinėti
kelio ir nusibodo bijoti. Parvažiuodamas sustojau pas giminės
Zvirbliniuose ir paaiškinau, kaip atsakyti, jei kas paklaustų apie
mano apsilankymą. Iš ten nuvažiavau tiesiai į Joniškėlį pas bol-
ševikų milicijos instruktorių kar. Šumskį. Jo arklidėj pastatėme
arklį ir arklidę užrakinome. Naktį, nuėję arklio pašerti, prokla-
macijas išėmėme ir sunešėme į jo (ar Navako) butą. Jas išpla-
tinti susitarėme už poros ar daugiau savaičių. O kad nebūtų įta-
rimo, tai Vaškų valsčiuje net pasivėluota išlipdyti.

Proklamacijų skleidimo darbą bedirbdami turėjome ir aukų.
Vykdant visuotiną proklamacijų lipinimą iš 10 į 17 vasario

naktį, du Linkuvos valsčiaus slaptos organizacijos nariai, Karolis,
Dineika ir Jonas Tintiris, per neapsižiūrėjimą įdavė jas lipinti
vienam komunistų partijos nariui. Tas tuojau juos įskundė. ir
įie buvo suimti. Vasario 21 d. jie buvo atgabenti Joniškėlio
apskrities kalėjiman kur, kaip matyti iš kalinių knygos, buvo
iki kovo 22 d. t. y. bolševikų iš Joniškėlio bėgimo dienos. Di-
neikai ir Tintiriui gręsė sunki bausmė, bet bolševikai sutiko
pavesti tą bylą tardyti J. “avakui, o šis taip ilgai ją pynė kol
jos pareikalavo iš jo gubernijos Pildomasis komitetas. Per tą
laiką J. Navakui su gyd. Palioko pagelba pavyko kalinius, „ap-
sirgdinti“ ir išgauti leidimą juos paguldyti į apskrities ligoninę.
Bet kaip tik pasklido gandai, kad bolševikai prieš išbėgdami
rengėsi keletą kalinių sušaudyti, Dineika ir Tinriris slaptos Or-
ganizacijos nariams padedant iš ligoninės pabėgo.

Apskritai, tik per laimę organizacijos darbas apsėjo be
kruvinų aukų visą bolševikų buvimo laiką. Bet kilpa jau nėrėsi

„ne ant vieno iš jos narių sprando. Pirmiausia teko pasišalinti
kar. Al.. Šumskiui, nes bolševikai jau pradėjo įtarinėti ij. Kar.
Al. Šumskis pabėgo į Kauną ir įstojo tarnybon  Vyriausiame
Štabe. Aš taip pat jau buvau gavęs įsakymą vykti į Panevėžį
tarnauti raudonoje armijoje. J. Navakas tik be mažo trupučio
nepateko į bolševikų nagus, nes prieš pat bolševikų išbėgimą
ivyko antra nelaimė su proklamacijų skleidimu — Kupiškio aps-
krities Gelažių bažnytkaimy, kur buvo suimtas iš J. Navako ga-
vęsp pil. Sakalauskas, kuris nesugebėjo paslapties
išlaikyti.

Bet, likimo dėka visa tai įvyko paskutinėmis bolševikų gyva-
vimo apskrity dienomis, kada jau jiems patiems rūpėjo daugiau
sveikiems savo kailį išnešti, o ne represijų prieš kitus griebtis.

1919. m. kovo 22 dieną išmušė lemiamoji valanda. — Sto-
Kia Joniškėly raudonarmiečių 8-tas lietuvių šaulių pulkas su-
ilo...

Išsigandęs Joniškėlio apskrities pildomasis komitetas ir buvę
Joniškėly: Šiaulių miesto ir apskrities bolševikų įstaigų vadai
pabėgo. Sukilimas, matyt, buvo jiems taip netikėtas, kad jie
net neišsivežė kasoje buvusių pinigų... Taip pat neteko jiems
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išlieti savo kerštas pasodintiems į kalėjimą veikusiems prieš
juos asmenis.

Kaip tik bolševikai pasišalino, politiniai kaliniai buvo pa-
" leisti ir išsiskleidė po apskriti, išnešiodami linksmą žinią apie
bolševikų nepasisekimus Joniškėly.

Atviros kovos periodas.

Apskrities komiteto veikimas.

D-ras Navakas, papasakojęs savo atsiminimuose („Lietuvai
„besikeliant“) apie laimingai pasibaigusi 8-to lietuvių šaulių pulko
raudonarmiečių sukilimą ir bolševikų komiteto pasišalinimą, pir-
mosios viešojo darbo dienos pergyvenimus šiaip aprašo:

„Padėjmas pasikeitė. Lengviau pasidarė. Viskas pradeda
tvarkytisir geron pusėn krypsta.

— Žemaičių pulko kareiviai nuginkluojami.
Tuo metu, kai iš kareivių buvo atimami šautuvai, atsi-

radęs ponas Stapulionis praneša, kad pabėgęs pulko vadas
Orlovskis, sugaudęs keletą kareivių miestelyje, išvežė pulko
kulkosvaidžius.

Tuo pačiu metu p. Stapulionis gauna pranešimą iš
miško sargo Petrausko, Gustonių girininkijos, kad 4 kil.
nuo Joniškėlio pasirodęs bolševikų kavalerijos būrys apie
60 žmonių ir eina Joniškėlin. Žinia labai nemaloni, matyt,
kad bolševikai nori sukilėlius išvaduoti.

Kas daryti?
Savo ginkluotų žmonių dar maža, kad galima būtų

priešintis. Vienas išėjimas — tai sunaudoti nugiakluotus
Žemaičių pulko kareivius tuo atveju, jeigu bolševikai pra-
dėtų pulti. Visi Žemaičių pulko kareiviai skubiai gabenami
geležinkelio stotin. P. Kvedaras ir kitas lietuvis viršila ant
juodo mažučio, gražaus arklio, rodo didžiausio pasišventimo
ir energijos, kareivius tvarkydamas. Gelžkelio stotis ir
gelžkelio ruožas pripažįstama, kaip tinkamiausia pozicija.
Kareiviai susitvarkę laukia atakos... Paaiškėjo, kad tai buvo
bolševikų provokacija, kurie norėjo sukelti paniką pasida-
vusių kareivių tarpe; tai buvo pulko vado Orlovskio pra-
manyta žinia. Ė

Kareiviai vėl nuginkluojami, sodinami į vagonus, nes
nutarta juos išvežti Pakruojun ar kur kitur, vienu žodžiu,
ten, kur yra kokia nors didesnė ginkluota pajėga. Eina
gandai, kad Pakruojun (21 kil. nuo Joniškėlio) yra atėjusių
vokiečių kariuomenės dalių. Ponas Kazilevičius palydi
ešeloną.

Poną Jarošūną, gelžkelio viršininką, prašau kinkyti
arklius ir važiuoti vokiečių ieškoti. Jis išvažiuoja Linkuvos
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link. Jam duodamas įgaliojimas su vokiečiais tartis ir
drauge prašoma įteikti vokiečiams pasveikinimą — pareiš-
kimą...

P. Kazilevičius sugrįžo iš Pakruojaus, radęs ten vokie-
čius ir perdavė visų belaisvių ešeloną. Vokiečiai juos iš-
siuntė į Šiaulius. P. Jarošūnas, visą dieną išvažinėjęs, VO-
kiečių nerado, grąžino man minėtą laišką.

Joniškėlyje nėra nė vokiečių, savo partizanų irgi nedaug...
Dienos metu, kol žmonės maišėsi buvo smagu. Atėjo

vakaras.. Pasibaigė išgyvenimų diena. Nesmagu ir ne-
jauku, nes nežinia, ko galima laukti. Vokiečių kariuomenės
nėra. Savo partizanų skaičius dar mažas — nespėjo cen-
tran atvykti. Iš vakaro aplankau kalėjimo sargybas, pasi-
kalbu su partizanais ir tik apie vidūnaktį nueinu gulti. Ilgai
negaliu užmigti. Audringa kovo 22 diena ištampė nervus.
Galvoju apie tai, ką reiks rytoj veikti...“

Apskrities Komiteto po to nuveiktus darbus galima suskirs-
tyti į dvi rūšis: į ginkluotos įėgos organizavimo ir į apskri-
ties administratyvinius darbus. Panagrinėsiu juos atskirai.

Ginkluotos įėgos organizavimas.

Bolševikų bėgimo dieną Joniškėlyje buvo šie senojo Ap-
skrities Komiteto nariai: vice pirmininkas Jonas Navakas, milici--
jos vadas — kar. Antanas Kazilevičius ir ūkio srities tvarkytojas
ir vedėjas agr. Petras Mulevičius.

Pirmasis Apskrities komiteto rūpestis buvo paskelbti visiems,
kad Apskrities centre darbas jau pradėtas ir paraginti senojo
sąstato valsčių komitetus stoti darban ir imtis ginkluotas jėgas
organizuoti. Tuo tikslu, tą pačią dieną buvo išleisti du, žemiau
dedami skelbimai:

PILIEČIAI,.

Joniškėlio Apskričio Komitetas šiuo praneša visiems gyventojams,
kad nei bolševikų tvarkos nei jų raudonosios armijos musu Apskri-
tyje nebėra. Visa valdžia Joniškėlio Apskrityje vel grižta į rankas
Apskričio Komiteto, išrinkto visų gyventojų be luomo skirtumo, Lin-
kuvos suvažiavime 27 d. Lapkričio mėn. 1918 m.

Visuose Valsčiuose tuojaus privalo imtesi darbo Valsčių Komi-
tetai — Demokratinių budų — išrinkti visų gyventojų (senojo sąsta-
te), ir tvarkyti apilinkes gyvenimą sulyg nurodimu Apskričio Komiteto.

Apskričio Komitetas kreipiasi į visus gyventojus, prašydamas
užsilaikyti ramiai ir daboti tvarkos, kad bolševikais sugriautas gyve-
nimas but greičiaus privestas prie normalo begio ir sykiu pabriežia,
kad laikas be galo sunkus, kad gelbėjimui krašto nuo bado ir net-
varkos reikalingas nepaprastas įtempimas ir suburimas visu pajegu.

Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atstatymo darbu turi but
patrauktos visos gyvosios krašto pajegos.
„Bolševikų Valdžia ir jos raudonoji armija ištuštino musu kraštą,
ir išveže duona, kuria buvoskiriama biednuju aprupinimui ir tuo pa-
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čiu jiems parodo, kad jiems nerūpi biednuju reikalai, bet rupi sveti-
mo turto prisigrobti, krašte padaryti badą ir savo kiešianes prisi-
krauti. Dabar jau jus gerai pamatete, prie ko veda bolševiku tvarka.
Jiems rupejo sukelti pilietinį karą, padaryti skerdynes, sugriauti visa
Lietuvos gyvenimą.

Pranešdamas apie tai, Joniškėlio Apskričio Komitetas skelbia,
kad visi įsakymai bolševiku valdžios išleisti, pradedant nuo 22 Sausio
1919 m. »ig šiai dienai skaitomi neteisetais ir neveikiančiais, nes tai
nebuvo tikra Valdžia. Tai buvo valdžios užgrobikai su pagelba sveti-
mos pijegos — rusijos raudonarmiečių — plešiku, ir pabriežia, kad
visi piliečiai yra ligus turi ligų balsą krašte'tvarkymo.

Apskričio Komitetas tikesi, kad visi gyventojai suprasdami svar-
buma gyvenimo momentų, pades valdžiai vesti krašta prie tvarkos
ir geroves ir visi kaip vienas stos į Lietuvos gyneju eiles.

Te gyvuoja laisva, nepriklausoma Lietuva,
Šalin bolševikų tvarka ir piliečių karas!

Joniškėlio Apskričio Komiteto Vice-Pirmininkas:
Jonas Navakas.

Už Sekretoriu: A. Kazilevičius.

Joniškėlis. 29 Kovos 1919 m.

APSKELBIMAS.

Prasišalinus bolševikų valdžiai ir jų raudonojai armijai Joniškėlio
Apskričio Komitetas senojo sąstato, noredamas kaip galima greičiaus
atvest kraštą prie tvarkos ir apsaugoti visų gyventojų ramybę šiuo
skelbia Joniškėlio Apskritį Karo stovyje.

1) Visi piliečiai privalo klausyt įsakymų iš Apskričio Komiteto
paeinančių. Už pasiprešinimą arba neklausimą bus kuosmarkiausiai
baudžiami.

2) Kas nusikals Nepriklausomos Lietuvos Valstybes išdavimu
bus mirtimi baudžiamas. Ta pati bausme laukia tų, kas pades krašte
krašto pardavikams užsleps jų darbus; ligiai ir tų kas prasikals.ra-
mių gyventojų žudymo ar plešy mo.

3) Valsčių Komitetai senojo sąstato, t. y. veikę lig užgrobimu
bolševikais valdžios, tuojaus privalo paimt visų Valsčių tvarkymą į
savo rankas. Visi gyventojai privalo padet savo Komitetams priimt
Valoėžią į savo rankas, ligiai ir milicija, kuri likosi Valsčiuose. Truk-
dytojai priemimo turi būt areštuojami ir pristatomi Apskričio Komi-
tetan, ir bus patraukti teisman kaipo Tėvynes priešai

4) Valsčių Komitetai senojo sąstato imasi apilinkes gyvenimą
tvarkyti, pildant visus Apskričio Komiteto įsakymus. Už nepildima
Valsčių Komiteto nariai bus patraukti atsakomyben kuoaštriausiai
baudžiami

5) Valsčių milicija laikoma žinioje Apskričio Komiteto ir pildo
jo įsakymus. Ten kur nera milicijos tuojaus turi but sutraukta nauja
milicija iš ištikimų žmonių.

6) Karo stovis skelbiamas ne tam, kad piliečių laisves suvaržy-
ti, bet tam kad apsaugoti kraštą nuo iširimo ir bado ir greičiau at-
vesti prie tvarkos.

7) Visi ginklai turi but užregistruoti Valsčiaus Komitetuose. Tu-
rintieji leidimus nešiot ginklus privalo išnaujo išsiimt laikinus leidi-
mus iš Valsčių Komitetų į tris dienas laiko.

8) Milicija, tarnavus Valsčiuose ir prie Apskričio ir bolševikais
pašalinta nuo pildimo savo pareigų, del nesutikimo stoti į raudonaja
armija privalo tuojaus pradet pildyti savo pareigas; — Valsčiuose ir
Apskrityje.
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9) Uždrausta vaikščioti ir važineti nuo 7 val. vakaro iki 5 val.
ryta.

Pastaba: prie $ 3. Asmenys iš senujų Komitetų narių sąsta-
to palaikusieji bolševikus negali pildyti atsakomų pareigų.

Vice-Pirmininkas Apskričio Komiteto: J. N a vakas,
Už sekretorių, Karininkas A. Kazilevičius.

Joniškėlis 22 Kovos mėn. 1919 m.

Kiek vėliau buvo išleistas įsakymas dėl ginklų laikymo.
Jame šiaip parašyta:

APSKELBIMAS.

Joniškėlio Apskričio Komitetas senojo sąstato vel priemęs val-
džia į savo rankas, pasišalinus bolševikų valažiai ir jų raudonajai
armijai šiuo praneša visiems gyventojams:

1) Visi kariškieji ginklai į tris dienas laiko nuo dienos paskelbi-
mo šio įsakymo privalo but sunešti į Valsčių Komiretus. Neatida-
vusieji ginklų sulig karo stovio, bus kuoaštriausiai baudžiami lig
10000 rol. pabaudos; bolševikai gi kurie neatneš ginklą bus baudžiami
mirtimi.

2) Piliečiai, kurie sutinka į atsargos milicija, ir turi kariškus
ginklus, gali tuos ginklus pasilikt sau tik tuomet jeigu Valsčių Komi-
tetai priims juos į atsargos milicija ir Apskričio Komitetas juos pa-
tvirtins.

3) Visi leidimai senojo Apskričio Komiteto išduoti del laikimo
medžioklių šautuvų ne vėliau 22 Sausio 1919 metų skaitoma vei-
kiančiais.

Apskričio Komiteto Vice-Pirmininkas: J. Navakas.
Sekretorius: Karininkas P. Mulevičius.

Joniškėlis 27 kovos mėn. 1919 metų.

Valsčių komitetai ir partizanų būriai ne vienu metu visur
pradėjo veikti. Tose vietose, iš kur pirmiau pasišalino bolševi-
kai, komitetai ir partizanai taip pat anksčiau pasirodė. Bolše-
vikų iš Joniškėlio bėgimo dieną jau buvo pasirodę aikštėn
Linkuvos ir Vaškų partizanai. Buvo žinoma taip pat, kad jau
suorganizuoti Pušaloto partizanai ir laukia tik, kol bolševikų
trontas pasistūmės kiek toliau nuo Pušaloto.

Pirmuoju kiekvieno būrio partizanų jėgos demonstravimu
buvo jų valsčiuje užsilikusių bolševikų komitetų narių ir jų mi-
liciantų gaudymas.

Tuo pačiu, tik viso apskrities mieste, rūpinosi ir Apskrities
Komitetas. Neturėdamas pats atliekamų jėgų, bet, norėdamas ta
darbą pagreitinti, Apskrities Komitetas įsakė Vaškų partizanų
būriui joti į Pasvalį ir įvesti ten tvarką.

Tuo reikalu pas mane yra užsilikę šie raštai:

Į,
Petrai! Kaip vakar kalbėjome, taip 1ytoj turi būt padaryta. |

Pasvalį Tu turi nuvažiuoti su savo būriu, pasikvietęs iš Linkuvos
kokį 10 —15 vyrų ir iš Joniškėlio kokius 4 — 5 vyrus raitus. Iš viso
reikalinga sudaryti būrys apie 30 — 25 žmones. Apart to, turiu Tau
pranešt, kad bolševikai išvažiuodami paliko daug ginklų įvairiems
miestelio „živčikams“, todėl priimk visą, kas reikalinga del atsargu-
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mu. Visas žinias apie komunistus galėsi gaut Vartotojų draugijoje.
„Jeigu sutiksite kur nors vokiečius, pasikvieskite į pagelbą. Tą, apie
ką mes kalbėjome Tu turi padaryt būtinai: Siunčiu Tau šį laiškelį
ir mandatą. Jonas Navakas. 28/I1-—19. m. P. S. Gerai būt, kad
vokiečiams būt pranešta apie Jūsų žygį. J. N.

2i

P-čiui Petrui Gudeliui.
Rytoj nusiųsiu Tamstai visus paliudymus į Pasvalį. Taip pat ir

su įsakymu. Šiandie Pasvalin nuvažiavo vokiečiai. Gerai būt, susi-
nešt su vokiečiais tuo reikalu. Aš nusiųsiu raštą vokiečiams, kurį
Tamstą jiems atiduosi, jeigu vokiečiai ten liks. Daryk, kaip galima
„geriau. Laimingos kloties. Jonas Navakas. 28/111—19 m. P. S. Pa-
svaly reikia suimt Dumšą — Šiaulių komisarą. J. N.

3. 4

Įsakymas būrio Vadui P. Gudeliui.

Joniškėlio Apskričio Komitetas įsako Tamstai organizuot apsaugą
"Pasvalio miestelio ir valsčiaus, areštuot kenksmingus ir agituojančius
prieš Lietuvos Valstybę elementus, išreikalaut ir surinkt visus kariš-
kus ginklus, kurie yra pas bolševikus ir bolševikais išdalinti. Joniš-
kėlio Apskričio Komiteto Pirmininkas: M. Marma. Sekretorius: J. Na-
vakas. Jonišk. 23 d. kovas 1919 m.

Joniškėlio 4,
neko Komitetas

f :
“m. Joniškėlis Lietuvoje. ORDERIS.

Joniškėlio Apskričio Komitetas šiuomi igalioja pi-
lietį Petrą Gudelį padaryti tvarką ir sutvarkyti Pasvalio
apsaugą, areštuoti ir pristatyti į Apskritį agitatorius
komun'stus iš Pasvalio apylinkės ir Pasvalio valsčiaus,

Joniškėlio Apskričio Komiteto Vice-Pirmininkas Jo-
nas Navakas.

Sekretorius:

Įsakymo ir orderio raštai taip pat duoti ir vokiečių kalba.
Vienam žygiui atrodytų perdaug duota dokumentų, bet rei-

"kia atsiminti, kad tuo metu tai buvo pirmas partizanų pasiro-
dymas. Jokios valdžios, be apskrities komiteto ir įėgos — klai-
džiojančių vokiečių būrelių — nieko gyventojai nežinojo.

Kovo 29 d. su 20 Vaškų būrio raitų partizanų įšvykau į
Pasva'į, Surinkę žinių apie užsilikusius bolševikus, padarėme
visą eilę kratų Pasvaly ir jo apylinkėje ir suėmėme nurodytus bol-
ševikus. Pakviečiau buvusio demokratinio valsčians komiteto
narius ir pranešiau apskr. komiteto reikalavimą neatideliojant
stoti patiems prie valdžios ir organizuoti apsaugą.

Buvome jau besirengią žygiuoti į namus, kaip atvykę iš Sin-
tautų kaimo ūkininkai pakvietė mus sutvarkyti ir Krinčino
valsčių.

Vaišingumas ir džiaugsmas, su kokiu mus sutiko bolševikų
iškankinti Pasvalio ūkininkai, pakėlė partizanų nuotaiką, todėl
visi be prieštaravimų sutiko vykti tvarkyti Krinčino valsčiaus.
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Palikęs tris partizanus prie areštuotų Pasvaly komunistų, su

likusiais pavakary išvykau į Sintautus.  Nuvykome naktį. Vienas

iš pakvietusių mus ūkininkų buvo parjojęs anksčiau pasiruošti

mus sutikti, antras jojo su mumis, rodydamas kelią. Sintautie-

čių džiaugsmą sunku apsakyti... Pasvaliečiai jau buvo rekomen-

davę juos, kaipo pasiturinčius ūkininkus. Nuvykę įsitikinome,

kad nežiūrint ilgos bolševikų okupacijos, jiems nieko nestigo.

Pernakvoje Sintautuose, kovo 30 d. anksti rytą užėmėme

Barklainių dvarą, kur barono Roppo rūmuose buvo Krinčino

valsčiaus vykd. komitetas. Milicija ir komiteto nariai, nors ne-

buvo pabėgę drauge su raudonąja kariuomene, bet komitetan,

atvykdavo tik dieną, naktį gi išsiskirstydavo į savo namus.

Komitete radome daug ginklų, dar neišvežtų javų ir maisto

produktų. Tai buvo pirmas Vaškų partizanų būrio grobis.

Sužinojęs buvusio vykd. komiteto narių gyvenamąsias vie-

tas, pasiunčiau po keletą partizanų juos areštuoti.

Iš ten visas būrys nuvyko į Krinčino miestelį pademons-

truoti gyventojams „baltųjų“ galybę. Buvo šventadienis, taigi

susirinkusieji turėjo daug džiaugsmo, pamatę buvusius vykd.

komiteto narius areštuotus. ,

Suėmę miestelyje dar vieną kitą bolševiką išvykome į Pas-

valį. š
Pasvaly jau buvo susiradę vietos partizanai, bet neturėjo

ginklų, todėl palikęs jiems visus paimtus iš Krinčino valsčiaus

komiteto ginklus ir pavedęs pristatyti į Joniškėlį suimtuosius, su

būriu parvykau į Vaškus.
Tuojau Apskrities Komitetas išleido tam tikrą įsakymą dėl

komunistų priežiūros valsčiuose:

Visiems valsčių komitetams.
ĮSAKYMAS N. 2.

Joniškėlio Apskrities Komitetas šiuo 'įsakė visiems * Valsčių Ko-

mitetams. L : S S
1) Suregistruoti visus komunistus bolševikus ir raudonarmiečius,

esančius valsčiaus rybose. Užregistruotieji laikomi po priežiura vie-
tinės milicijos ir privalo, kas antrą dien apsiskelbti pas milicijos
vadą.

2) Tie-gi iš komunistų, kurie varys slaptą ar viešą agitaciją su-
žinojus tuojaus areštuojami ir pristatomi Apskričio Komitetan. :

Joniškėlio Anskričio Komitetas,
Vice-Pirmininkas: J. Navakas.

Sekretorius: Karininkas P. Mulevičius.

Joniškėlis, 31 Kovos mėn. 1919 m.

Ta proga reikia paminėti, kad ir vėliau, birželio mėn. pra-
džioj, kada po sunkių kovų bolševikai buvo visai iš apskrities
išvaryti, pirmasis darbas naujai atvaduotoje apskrities dalyje taip

pat buvo užsilikusių bolševikų gaudymas. Čia paduodu vieną,
patekusi man, tų laikų raštą: +
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Pumpėnų Valsčiaus Komitetui.
Šiuo siunčiu Tamstų žinion du milicininkus nešimui apsaugos

Pumpėnų valsčiuje. Abu milicininkai yra Tamstų žinioje ir veikia
sulig Tamsių nurodymų ir mano įsakymų.

* Joniškėlio Apskrities Piliečių Apsaugos
Viršininkas Jonas Navakas.

4—VI—-19.
Jeigu reikės daugiau jiegų aš nusiūsiu. Prašau išgaudyti visus

komunistus.
Jonas Navakas.

Apskrities Komitetui ne tik teko davinėti įsakymus dėl mi-
licijos organizavimo valsčiuose, bet taip pat ne mažai buvo pa-
sidarbuota tveriant ir apginkluojant apskrities miliciją. Be paimtų
iš nuginkluotų raudonarmiečių šautuvų, tuo metu susirado dar
vienas šovinių „sandėlis“ Kriukuose.

Prieš pat bolševikų komiteto išbėgimą, man dar ne visai
suprantamų priežasčių dėliai, stovėjusį Žeimeiio —Kriukų valsčių

ribose pasienio sargyba buvo išiormuota ir visus ginklus, apie 25

šautuvus su šoviniais, perdavė Kriukų valsčiaus Komitetui.
Apskrities Komitetas tuojau pasiuntė milicijantą juos par-

vežti ir įdavė jam atatinkamą raštą.
Bet neilgai trukus paaiškėjo, kad viena milicija krašto nuo

artėjančio iš bolševikų pusės pavojaus neapgins, ir Apskrities
Komitetas nusistatė organizuoti tam tikrą būrį kovai su bolše-
vikais. '

Tuo tikslu balandžio 6 d. buvo išleistas įsakymas, kuriame

siaip pasakyta: 2
ĮSAKYMAS Nr. 6.

Visiems Valsčių Komitetams ir visai Valsčių Milicijai.
Paaiškėjus, kad vokiečių kariuomene liekasi Joniškelyje, bet

neužtektinai stipriomis pajegomis, kad laikyti frontą, Joniškelio Aps-
kričio Komitetas nutare organizuot savo būrį, kursai gintų kraštą
bendrai su vokiečiais nuo bolševikų. Visi, kas supranta padejimą
privalo stot į eiles tevynes ginejų nuo bolševikų. Bolševikų jiegos
mažos, ir mes sutverę burį iš 200 — 300 kareivių apginsime kraštą.
Todel Joniškelio Apskričio Komitetas įsako:

4) Pristatyt Joniškelin iš kiekvieno Valsčiaus ne mažiau 10 ka-
reivių ir 5 raitelių ant 6 d. balandžio m. 10 v. ryto.

2) Valsčių Milicija: Krinčine, Pasvaly, Pumpenuose, Pušalote lie-
- kasi ant vietų, ir paaiškėjus tik pavojui — pasitraukė.

3) Atvikusieji kareiviai bus apginkluoti Joniškelyje.
4) Atvikstantieji — vienai antrai dienai turi pasiimti valgio.
Joniškelio Apskričio Komitetas pabriežia, kad momentas svarbus,

kad mes patis turime gint savo kraštą, jeigu nenorime susilaukt
aisisejų ant savo sprando.

alsčiu Milicijai tvirtai įsakoma išpildyti visus įsakymus Apskri-
č o Komiteto.

Visi operuojantieji partizanų buriai privalo palaikyti ryšius su
Joniškelio Apskričio Apsaugos Stabu.

Joniškėlio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas: Jonas Navakas.

Už Sekretorius: Karininkas A. Kazilevičius.

Joniškelis, 5 Balandžio 1919 metu.
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Pradžioje, kol apskrity ir valsčiuose buvo nedaug milicijos,
o apsistojantieji apskrites ribose vokiečių būriai, matydami vaikš-
tančius su ginklai civilius gyventojus, buvo linkę visur įžiūrėti
bolševikus, Apskrities Komitetas išdavinėjo partizanams ir mili-
ciantams tam tikrus liudijimus ir registravo juos.

Ilgainiui, kada susiorganizavo galingi ir visoj apylinkėj ži-
nomi partizanų būriai ir prasidėjo kovos su bolševikais, jau ne
visiems teko išduoti kalbamus liudymus, 0 registracija jų perėjo
būrių žinion.

Išduodamieji liudijimai buvo viename lape parašyti lietuvių
ir vokiečių kalbose.

Be bendrųjų įsakymų Apskrities Komitetui teko davinėti
atskiriems valsčių komitetams ir smulkesnių nurodymų. Iš jų
aiškėja tuometinė milicijos būtis ir tolimesniuose nuo fronto
valsčiuose.

Pašvitinio valsčiaus komitetui balandžio 22 d. J. Navako
rašytame laiške skaitome:

„+2) Kadangi šiuo laiku Joniškėlio apskritys laikomas karo sto-
vyje, tai reikalinga, kad vietuose susitvertų kariški organai, kariškais
pamatais sutvarkyti, kurie pildytų visus įsakymus iš Apskričio Kariš-
kos valdžios paeinančius, Reikalinga, kad kiekviename valsčiuje but
padidintas milicijos skaitlius ir sudarytas tam tikras štabas (komen-
dantura) vietose. Tas jau yra padaryta visuose valščiuose, tas pat
tur but įvikinta ir Pašvitiny“...

Klovainių valsčiaus komitetui tą pačią dieną rašytame laiške,
kalbama apie milicijos užlaikymą:

„2) Milicijai ir mokytojams algas apmoka Centro Valdžia. Kas
link milicijos, tai Centro Valdžios bus apmokama apie 5 žmones.
Kadangi prie dabart nių sąligų reikalinga daugiau milicijos. tai kitiems
milicijantams bus apmokama iš Apskričio Savivaldybės iždo. Laiki-
nai, kol tas klausimas pilnai neišrištas siulame, jeigu turite pinigų,
milicijantams išduot avansus sumoje 150 rub. (rusiškais pinigais)
mėn. arba 100 rub. (lietuviškais).“ Ę

Negalima taip pat nepaminėti aplinkybių, kuriose teko Aps-
krities Komitetui darbą dirbti,

Bolševikai, po pirmiau minėtų nepasisekimų Joniškėlyje,
neatsižiūrėdami nubėgo į Rokiškio apskritį, bet ilgainiui, maty-
dami, kad jų nieks neveia, apsistojo, apsitvarkė ir, susilaukę
daugiau raudonarmiečių, pradėjo rodyti noro grįžti atgal.

Gaunamos į apskritį apie bolševikų veiksmus žinios buvo
pranešamos valsčių komitetams. Kilęs dėl to susirašinėjimas
aiškiai nušviečia būtį, todėl turėdamas keletą užsilikusių raštų
ištisai juos paduodu:

PETRAI.

12

Prašau Tavęs atvažiuot pas manę rytoj „poryt pasikalbėjimūi ap-
saugos reikalais. Bolševikai rodosi kad megina grįžt atgal. Reikalin-
gas organizavimas tvirto burio greitu laiku. Kitoniškai mes liksime
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Linkuvos raitų partizanų būrys.

'bejiegiais. Pasikviesk butinai tą žvalgą apie kurį man kalbėjai. Reika-
linga greitu laiku sutvert burį gerų vyrų ir narsių. Vokiečiais pasiti-
ket negalima. Kad mes nesusiorganizuosime gali but blogai. Kraštas
dideliame pavojuje. Atvažiuok butinai. Laukiu su nekantrumu.
1—-IV—19. Jonas Navakas.

2.
Slaptai.

VAŠKŲ VALSČIAUS KOMITETUI.

Pranešu, kad Panevežys vel užimtas bolševikais. Bolševikai ma-
„ tomai megina grižt. Kurion pusėn jie 1rauks nežinau. Mobilizuokite
visas pajiegas. Rytoj prisiuskite į apskritį kokį 15 raitų vyrų. Pas
mus ir Pasvaly dar teber vokiečiai, bet šiandie jie traukesi. Padėji-
mas rimtas. Reikalinga visus pastatyt ant kojų. Darikite organizuo-
taiirdisciplinuotai, kad nepakelt panikos. Jiegos turbut greit ateis ir
padėjimas sustiprės. Galimas daiktas, kad priseis ir pasitraukt laiki-
nai. Palaikykit ankščius rišius su Apskričio Komitetu. Nakties ir die-
nos laike siuskite pranešėjus. Kaip galima daugiau jiegų apskritin.
Gerai būt, kad atvikstantieji, turėt kokioms dviems dienoms trims
maisto. Kibkite prie darbo tėvynės gint. Rytoj privalote prisiust
žmonių Joniškėlin. Parašykite raštu apie padejimą pas jus ir įduokite
milicijonieriui.

Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas Jonas Navakas.

P. S. Praneškite Salotiečiams, kad jie padarytų 14 patį. Koks 15
ra tų te pribuna Joniškėlin. Jonas Navakas.

P. P. I. Praneškite apie padėjimą Biržuose jeigu ką nors žinote.
Jonas Navakas
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Joniškėlio Slaptai
Apskričio Komitetas 4-1V-19

295."OSi

NPidiaizias Petrui Gudeliui.
m. Joniškėlis. Lietuvoje

Prašau Tamstos kasdien, ir rytoj butinai, pavaryt po 10 padvadų.
Galimas daiktas, kad priseis pasitraukt nes vokiečiai traukesi, o mūsų
jiegų nėra.

Butinai tur but prisiusta rytoj anksti 10 padvadu į apskritį.
Jonas Navakas.

Pušaloto Valsčiaus Komitetui.
Važiuokite Joniškelin. Šaukite kaip galima daugiau žmoniųiš

apilinkės — drasių, jaunų vyrų. Valanda svarbi. Gerai but kad pra-
neštumet apie tai, jeigu galesite Pumpeniečiams. Jeigu šendie neatva-
žiuosite tai išstatykite visur sargybas, kad reikale butų visiems apie
pavojų pranešta. Reikalinga tankiaus susinešinėti, ir prašome: kaip
galima ilgiau likt Pušalote ir kas kelias valandas informuoti mus. Išti-
rus, kad jau nebera vilties ilgiau likt traukites į Joniškelį.

Joniškelio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas Jonas Navakas

4-1V-19,
“P. S. Žinias siuskite ir nakties laiku.

Jonas Navakas.

Neilgai trukus, kritusi ant Apskrities Komiteto rūpesčių
našta, kiek palengvėjo. Apskrities Komiteto įsakymu, balandžio
5 d. sušauktas apskrities karininkų suvažiavimas išrinko naują
organą — Apskrities Apsaugos Stabą, kuriam Apskrities Komi-
tetas ir perleido kariškos jėgos organizavimo ir krašto gynimo
darbą. Apie jo darbus bus kalbama atskirai.

Apskrities Komitetas tuomet atsidėjo pagalbiniam darbui—
partizanų maitinimo ir susisiekimo priemosių sutvarkymui, taip
pat ėmėsi administratyvinio darbo apskrity.

Susisiekimo sutvarkymu „reikalu Apskrities komitetas yra
išleidęs du įsakymu. Vienas buvo valsčių ir apskrities komitetų
ryšiams sutvarkyti, antras, susitvėrus partizanų centrui, aprūpinti
iį susisiekimo priemonėmis.

Juos ištisai paduodu.

Visiems valsčių komitetams

ISAKYMAS N. 1.

Kadangi bolševikų valdžiai besitraukiant 'iš Joniškėlio Apskričio
tapo sugadintas susisiekimas telefonais, tai Apskričio Komitetas ma-
tydamas neatidėtą reikalą palaikimo ankštesnių rišių su Valsčiais
šiuo įsakau visiems Valsčių Komitetams: .

Kiekvienas Valsčiaus Komitetas privalo du kart į savaitę, antra-
dieniais ir penktadieniais, 10 val. rytą, atsiust vieną žmogų praneši-
mais apie padejimą vietose, ir gavimui įvairių nurodymų ir įsakymų
del tolimesnių darbų.

Įsakymas veikia tol, kol nebus pakeistas kitų ar atmainytas.
Joniškėlio Apskrities Komitete

Vice-Pirmininkas Jonas Navakas.
Sekretorius: P. Mulevičius. (Karinink.)

Joniškėlis, 31 Kovos mėn. 1919 m“
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Visiems valsčių komitetams.
ĮSAKYMAS Nr. 10.

Joniškelio Apskričio Komitetas šiuo įsako Valsčių Komitetams
Kolas Joniškelin į Apskričio Komitetą, padvadas, porines, sekančioi
tvarkoi:

1) Daujienų ir Krinčino Valsčiai siunčia 10 padvadų — porinių po
'5 kiekvienas — pirmadieniais.

2) Pasvalio ir Joniškelio — valsčiai tiekpat — antradienlais.
3) Saločiųir Vaškų Valsčiai — tiekpat — trečiadieniais.
4) Klovainių ir Pakruojaus Valsčiai — tiekpat — kiatvirtadieniais.
5) Linkavos ir Pašvitinio — tiekpat — penktadieniais:
6) Kriukų ir Žeimelio — tiekpat — šeštadieniais.
7) Pumpėnų ir Pušaloto — tiekpat — sekmadieniais.
Padvados turi but pristatytos Joniškelin nurodytomis dienomis iš

kiekvieno Valsčiaus ant 8 val. ryto ir pasilikti Joniškelyje visą parą.
(sutką). Padvadų eilę sutvarko Valsčiaus Komitetas. šaltišistom
Neklausiantieji — baudžiami Valsčiaus Komiteto nuožiura.

„Apskričio Komiteto Vice-Pirmininkas: Jonas Navakas.
“ Sekretorius:žKarininkas Petras Mulevičius

Joniškelis,
0 balandžio mėn. 1919 m.

Apskrities milicijos ir tarnautojų maitinimo klausimas iškilo
nuo pat pirmos Apskrities komiteto veikimo dienos, nes lėšų
algoms apmokėti nebuvo ir visi tarnautojai tenkinosi tuo, kad
yra pavalgę. Tam tikslui buvo įrengta bendra valgykla.

Iš pradžių buvo įsakoma artimiausiems valsčiams rekvizuoti
po vieną kitą karvę ar kiaulę ir pristatyti javų. Milicijos skai-
čiui didėjant buvo pareikalauta iš valsčių suteikti žinias, ar daug
dar užsiliko pas juos iš vokiečių perimtų gyvulių. — Paaiškėjo,
kad daugumą jų suvartojo bolševikai. Likusiuosius buvo įsa-
kyta pristatyti į apskritį.

Gaunami iš valsčių grūdai buvo Apskrities komiteto  mala-
mi apylinkės malūnuose. Be miltų buvo daromos taip pat ir
kruopos.

Druskos ir kopūstų didesnis kiekis buvo parvežtas iš
Šiaulių.

Taip tęsėsi iki ginkluotų būrių suorganizavimo. Tada mai-
tinimo reikalas buvo iš pagrindų pertvarkytas, nustatytos nor-
mos ir ginkluotų būrių maitinimo kaštą paskirstyta vienodai
visiems apskrities gyventojams:

Maitinimo reikalu išleistame įsakyme šiaip pasakyta:
E

ISAKYMAS N. 8.

Joniškėlio Apskričio Komitetas, tverdamas ginkluotus burius
'kovai su bolševikais ir šaukdamas kuodaugiausiai žmonių į tevynes
gineju eiles, yra susiruoines išmaitinimų tų visų žmonių, kaip už-
„laikimu visos Apskričio milicijos, ligiai ir viso štabo. :

Apskričio Komitetas manydamas, kad visi puikiai supranta pade-
jimą ir reikalą gint Tevynę nuo plešikų, verženčiusiu išplešt musu
„krašte, pades šiame darbe. Kad maitinimas gultų ant visų giventojų
wienodai ir teisingai Apskričio Komitetas įsakė visiems valsčių ko-
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mitetams paskelbti žmonems ir tvirtai pildyti sekančia tvarką
zicijų:

1) Nuo dvieju melžiamu karvių pusę svarą sviesto į sąvaitę.
2) Nuo dviejų melžiamų karvių vienas suris į savaitę.
3) Nuo vienos vištos vienas kiaušinis i sąvaitę.
Minieteji visi produktai seniunijomis renkemi ir pristatomiįVals-

čiaus Komitetą, kursai sulig užtvirtinto Apskričio Komiteto reikala--
vimo dalį maisto lieka savo reikalams, likusi-gi pristato Apskričio Ko-
mitetui, reguliarei kiekviename pirmadienyje.

Valsčiaus Komitetai veda sąrašus gaunamųjų produktų. Tą visą:
reikalą prižiuri Valsčiaus Maisto Komisija.

Už rekvizuojamus produktus bus mokama sekančiai !) Už svara
sviesto 3 rbl., 2) už svarą surio 30 kap. ir 3) už kiekvieną kiaušinį
-- 5 kap.

Valsčiaus Maisto komisija savo nuožiura gali paliuosuot neturtin-
guosius nuo rekvizicijų.

Sulig šio įsakymo maisto produktai turi but surinkti už sąvaitę
nuo 1 lid 6 dienai Balandžio menesio.

Joniškelio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas: Jonas Navakas.

Už sekretoriu: A. Kazilevičius.
Joniškelis,

6 diena Balandžio 1919 m.

Paskiau kartkartėmis Apskrities Komitetas įsakydavo valsčių
komitetams surinkti tam tikrą nuomą įvairių kitų maisto dalykų.

Pav., paduodu -balandžio 17 d. Linkuvos, Pakruojaus, Zei-
melio, Joniškėlio, Kriukų ir Vaškų valsčiams įsakytų pristatyti
produktų kiekius:

Ik ii Valsčio Komitetui.

Pasirimdamas uždieta riezoliucija Apskričio Komitetu nutarimu
16—1V—19 m. pristatiti maisto ing Joniškeli ant 18—19 balandžio
1919 m. 4 p. jautienos miesos, 1 p. 26 sv. kiaulienos (pjautos),700 št.
kiaušinių, 1 p. 26 sv. sviesto, 1 p. 26 sv. varškės, 1 p. 26 sv. suriu,.
6 sv. kielbasu, 4 gorčie cibuliu, kviečiu 8 p. 15 sv.

Apskričio Komiteto
N 1048 Ekonomas Piotrauskas.

17—1V—19 m. :
Joniškelis

Tokia tvarka išbuvo lig gegužės mėn. pabaigos, kada labai pas.
sunkėjus maisto surinkimo iš gvventojų darbui, Apskrities Komiteta-
davė plačius įgaliojimus Baliui Ciuplinskui rekvizuoti maisto produk--
tus ir prižiūrėti šį darbą valsčiuose.

Apskrities tvarkymo darbai.

Nors šie darbai tiesioginiai neliečia manimi pasistatytatiks-
14—papasakoti apie visuomenės kovą su bolševikais, bet kai ku-
riuos dalykus laikau reikalingu nors trumpai paminėti, nes iš.
“jų galime šiek tiek spręsti ir apie patį tų laikų gyvenimą.

Kad ir kovų srityje būdamas, Apskrities komitetas nenorėjo-
pasilikti arčiau nesusisiekęs su visuomene. Todėl mes matome,
kad tik ką sutvarkęs krašto gyvenimo klausimą, Apkrities ko--
mitetas susirūpino šaukti Apskritieš tarybos posėdį.
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Kaip ir pirmiau, Tarybos atstovai šaukiami per atitinkamą

valsčiaus komitetą. Paduodu šaukimo ir pranešimo pavyzdžius:

Joniškėlio
Apskričio Komitetas

1919 m. Balan. mėn. 4d. o
* Nr. 816. VAŠKŲ VALSČIAUS KOMITETUI.

m. Joniškėlis, Lietuvoje.

Joniškėlio Apskričio Komitetas prašo pranešti kad p. p. Gudeliu
Petrui, Maldučiui, Plačiakui Jonui, Matuzui Jonui kviečiami Apskričio

Tarybos posedinh 10 dien: balandžio 16 val. d. 1919 m. Minėtieji pilie-
čiai gali but perrinkt Valsčiaus Tarybų“ sulig nurodimo pranešime
visiems Valsčių Komitetams

Vietoj bolševikų tur but išrinkti kiti. P

Apskričio Komitet
Vice-Pirmininkas Jonas Navakas.

4 Sekretorius P. Mulevičius.

PRANEŠIMAS.

Visiems Valsčių Komitetams Joniškėlio Apskričio.

Joniškėlio Apskričio Komitetas šiuo praneša visiems Valsčių Komite-
tams, kad 10 balandžio 12 val. pietų Joniškėlyje šaukiamas ketvirta-
sai Apskričio Atstovų Tarybos posedis.

Visi valsčiai privalo atsiųsti savo delegatus prisilaikanttos pačios.
normos kaip buvo anksčiaus nustatyta, t. y. lig 2000 gyventojų siun-
čia du atstovu, virš dviejų tūkstančių, kiekvieni du tukstančiai siun-
čia po vieną atstovą. Tuose valsčiuose, kur Apskričio Tarybos Atsto-
vais buvo išrinkti bolševikai, ar bolševikiniai asmenys, turi but pada-
ryti perrinkimai tu Apskrič. Tarybos Atstovų. Prie naujų sąlygų turi
but išrinkti tokie asmenys, kurie niera nusideje Lietuvos Valstybes
Nepriklausomybei. :

Kadangi prie dabartinių sąlygų yra daug svarbių klausimų, kurie
tur buti išrišti Apskričio Tarybos, tai Joniškėlio Apskričio Komitetas
prašo visų Apskričio Tarybos atstovų atvykti ketvirtajam posedin.
Apskričio Atstovų Tarybos posedyje bus svarstomi sekentieji klausimai.

1. Apskričio Komiteto pranešimai.
2. Apsaugos organizavimas.
3. Apskričio Komiteto perrinkimai.
4. Begamieji klausimai.

Joniškėlio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas J. Navakas.
Sekretorius P. Mulevičius.

Joniškėlis, 3 balandžio 1919 m.

Vienas opiausių tuomet buvo paties Joniškėlio apskrities
egzistencijos klausimas. — Jau bolševikų laikais šis klausimas
buvo keliamas ir apskrities tarybos suvažiavime svarstomas. Da-
lykas tas, kad Joniškėlio apskritis buvo vokiečių suGaryta gry-
nai jų militariniais tikslais, visai nebojant gyventojų reikalų. Aps-
krities centru buvo paskirtas nieku nežymus Joniškėlio dvaras.
Nei kelių atžvilgiu nei prekybos išsiplėtojimu Joniškėlis nebuvo.
vertas tos garbės. Bet vokiečiams jis tiko kaip gelžkelio stotis,
su dideliais ir gerais trobesiais sandėliams ir taip pat patogiais.
rūmais centro įstaigoms.
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Kaip dirbtinas centras jis ir tegalėjo laikytis jėga. Tolimesni
nuo jo valsčiai, turėdami kiekvienas kitur krypstančius ekonomi-
nius, prekybinius reikalus ir susisiekimo patogumus, greitai pa-
'kėlė klausimą apie atsiskyrimą nuo Joniškėlio apskrities.

Bet sudarytos apskrity karo jėgos išlaikymo naštos paskirs-
tymas ir lėšų sudarymo klausimai, neleido Apskrities * Komitetui
kovoms besitęsiant sutikti su tų valsčių visai teisėtais reikalavimais.

Daugelis valsčių, jų garbei tenka pasakyti, suprato ypatingą
tų laikų būtį ir atidėjo tą klausimą patogesniems laikams.

Tik vienas Pašvitinio valsčius nutarė tuojau atsiskirti ir pri-
"sidėti prie Šiaulių apskrities O kol kas tas klausimas buvo riša-
mas jokių pareigų neatlikinėjo nei Šiaulių, nei Joniškėlio aps-
kričiai.

Tuo reikalu man yra patekę du įdomūs raštai, kuriuos ir
„pacituoju: —

Balandžio 22 d. 1919 m.
m. Kriukai.

Pašvitinio Valsčiaus Valdybai.

Kol suvažiavimas Apskričių savivaldybių ir Apskričių Viršininkų
Kaune ant 29 — IV 1919 šaukiamas nenustatytas apskričių rubežių ir
bendrosios tvarkos, privalomas visai Lietuvos Valstybei, Pašvitinio
Valsčius privalo prigulėti prie Joniškėlio kreiso.

Todėl įsakome Valsčiaus Valdybai be atidėliojimo pildyti visus
Joniškėlio Apskritį liečiančius paliepimus, ypač Apsaugos srityje.
Pirmon eilėn savanorių rinkime įsakome visus pestininkus siųsti
Šiauliuosna į tam tikrąjį batalioną (jo vadas karininkas Gaudešis).
Visus raituosius savanorius siųsti Joniškėlin tiesiai arba per Apskričio
Komendanturą (Pakruojuje). Antras — ant 25 balandžio 1919 m. ski-
riu arklių mobilizaciją. Visi Pašvitinio valsčiaus arkliai 25 — IV ant

“8 val. iš ryto turi buti suvesti Linkuvon, kame juos apžiūrės tam
ikra komisija.

Palaikykite rišius per Linkuvą su Pakruoju ir Joniškėliu.
Apskričio Komiteto Pirmininkas,
Savanoriams rinkti įgaliotinis,

Vyriaus Tiekimo Valdybos įgaliotinis
Mykolas Marma.

Ant to rašto uždėta — Vyriausiosios Tiekimo Valdybos
„Įgaliotinio antszaudas.

Tą pačią dieną Apskrities Komiteto Vice-Pirmininko Jono
Navako rašytame iš Joniškėlio laiške sakoma:

1) „Pašvitinio Komitetas, nei Pašvitinio Valsčiaus Taryba neturi
tiesos pati viena be žinios Apskričio Komiteto ir Apskričio Tarybos
spręsti apie prisidejimą prie kokio nors kito Apskričio, kol Joniškė-
lio Apskritys nelikviduojamas. Toiel nusprendimas Pašvitinio vals-
čiaus Tarybos apie prisidėjimą prie Šiaulių Apskričio skaitomas ne-
teisetu ir ardančiu tvarką. Pašvitinio valsčius kaip prigulejo, taip ir
priguli vien prie Joniškėlio Apskričio ir Joniškėlio Apskričio valdžios
vien privalo klausyti ir jos įsakymus pildyti. Už nepildymą Komiteto
nariai bus patraukti Teisman...“

„alandžio 28 d. šis klausimas buvo išspręstas teigiamai, nes
Šiaulių apkrities valdyba, nerado galima pripažinti teisėtu Pašvi-
+tinio valsčiaus prisijungimo ir pranešė, kad nepriima.
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Iš kitų apskrities tvarkymo darbų reikia paminėti Apskrities
Komiteto žemės ūkio rūpesčiai. Paduodu jo išleista aplinkraštį.—

Visiems valsčių komitetams.
APLINKRAŠTIS NR. 5.

Joniškelio Apskričio Komitstas šiuo prašo visų Valsčių Komitetų
paskelbti ir vadovautis sekančiais nurodymais del žemės ūkio dalykų.

A. Del valdiškų ukių ir ukių kur nėra savininkų, nei savininko
giminių, nei savininko įgaliotų žmonių ukiui vesti: A

„1. Visus tuos ukius valsčiaus Komitetas privalo paimti savo
žinion.

2. Vedimui tokių ukių, kur užtektinai inventoriaus ir sėklos vals-
čiaus Komitetas privalo greitu laiku surasti atsakančius Žmones,
mokančius ukį vesti ir varyti ukio darbą toliau. Tie žmonės turi
būti Apskričio Komiteto patvirtinti.

 

Partizanai.

3. Tie ukiai, kurie isigalės savo inventoriumi (gyvuliais, padar-
gais ir t. t. ir sėkla tik dalį žemės apdirbti, atlikusi žemė turi buti
būti išnuomota iki sėjimo laikui. Valsčiaus Komitetas privalo rupin-
tis, kad visa žemė butu apsėta ir laiku pranešti gyventojams apie iš-
nuomojamus žemės plotus.

4. Visa kita žemė, kur nėra nei inventoriaus, nei seklos, turi
būti išnuomota kuogreičiausiu laiku.

5. Žemė išnuomuojama tik vieaiems metams ir sutariįs da-
romos Apskričio Komitete.

6. Nuomininkai, kurie nuomavo ukius nuo vokiečių Valdžios ir
turi užtektinai inventoriaus ar sėklos, liekasi pri vietos ir privalo
atnaujinti kontraktus iki 20 dien. balandžio mėn. 1919 m. Apskričio
Komitete.

7. Nuomininkai, neužsimokėję visos nuomos sulig kontraktu su
vokiečiais padarytą už 1918 m., privalo inešti visus likusius pinigus
iki 20 balandžio mėn. 1919 m. Neįnešusieji bus nubausti ir iš jų iš-
reikalauta dvigubai.

8. Valsčiaus Komitetas privalo tuojaus ištirti kiek, kur ir kokių
gyvulių ir javų, kurie buvo priimti nuo vokiečių Valdžios gruodžio
mėn. 1919 m. liko valsčiaus rybose, pasišalinus bolševikams ir apie
tai pranešti Apskričio Ukio skyriui.
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B. Del vidujines tvarkos visuose ukiuose.
9. Likvidavimas ukių (išpardavimas inventoriaus, seklos ir t. t.)

kaip savininkams, taip ir nuomininkams uždrausta be žinios. Apskri-
čio Komiteto. Prasižengusieji bus kuoaštriausiai baudžiami.

10. Pranešti dvarų darbininkų Komitetams, kur yra paėmę savo
žinion raktus, kad raktai turi būti atiduoti ar dvaro savininkui, ar jo
įgaliotiems žmonėms vedantiems ukį ar valdžios užtvirtintiems ukių
vedėjams (kur nėra savininkų).

11. Dvarų darbininkų Komitetai liekasi tik savo protesiniams
reikalams atginti, bet visai nesikiša į dvaro ukio vedimą.

12 Dvaruose, kur kumiečiai yra persikėlęį savininko namus,
pareikalavus savininkui privalo išsikelti į savo senas gyvenimo
vietas.

C. Del vedimo ukio reikalų valsčiuosa.
13. Tikslingiasniam sutvarkymui žemes ukio valsčiuose, Vals-

čiaus Komitetas sudaro Ukio Komisiją iš Komiteto narių ir reikale
kooptuoja specialistus žinovus. Toji Komisija, sikiu su valsčiaus
Komitetu, visų pirmiausiai privalo rupintis, kad visai žemės plotai
butų apdirbti ir apsėti,

14. Tuo tikslu Ukio Komisija tuojaus privalo surinkti žinias
apie tai, kiek žemės ir kokiuose ukiuose valsčiuje, bus išnuomojama,
kad laiku ją galėtu išnuomoti.

15. Ukio Komisija turi kuogreičiausiai ištirti vietose ukių sąly-
gas išnuomavimui, ištirti ukišką vertę žemės, atžvelgti į tai ar galės
apilinkės gyentojai išnuomoti visą žemę, ar priseis iš toliau ieškoti
nuomininkų ir tam panašiai viską prirengti.

16. Kiekvienas nuomininkas pirmiausiai kreipiasi į Valsčiaus
Ukio Komisiją kuri atmatuoja jam nuomon imomą plotą žemės,
rašte nurodo apie didumą ploto ir kitas sąligas ir siunčia nuomininkų
su tuo raštu Apskričio Ukio skyriun, kur bus padarytas kontraktas.

17. Sąligos nuomos bus praneštos už keliatos dienų. Nuoma
bus imoma grudais: Ten kur yra savininkai ar savininko įgalioti as-
mens ukiui vest išnuomavimą ukių atlieka tie asmenys. Kontraktai
darosi abiejų pusių susitarimu ar Apskričio Komiteto patvirtinami.

18. Su įvairiais Valsčiaus ukio reikalais Ukio Komisija į Aps-
kričio Ukio skyrių.

Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas Jonas Navakas.

Ukio skyriaus Vedėjas P. Mulevičius.

Joniškėlis 3—1V—19.

Apskrities Komiteto vice-pirmininkas J. Navakas, balandžio
22 d. rašytame Klovainių valsčiaus komitetui laiške, pirmiau iš-
leistąjį aplinkraštį, 5 nr. šiaip paaiškina:

„3). Aplinkraštis N 5 paliečia tik tuos ūkius kur nėra savininkų
ar savininkų įgaliotų asmenų. Kas link išnuomavimo privačiais as-
menimis žemės, tai čia Apskričio Komitetas prižiuri, kad nebut va-
romos spekuliacijos. Tuo tikslu visi kontraktai tur but Apskričio
"Komiteto tvirtinami. Del to dvarininko, kursai nori trigubą arendą
paimt, prašome jam pranešti, kad jis privalo atvykti Apskričio Komi-
tetan ant 28 dienos balandžio mėnesio.
Joniškėlio Apskrities

Taip pat tur atvvkt ir nuomininkas... Pagaliau pacituosiu
dar vieną žemės dirbimą liečiantį raštą:
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Komitetas PASVITINIO VALSČIAUS
31 gegužės 1919 m. VALDYBAI.

Šiuo prašau Tamstu paimti atsargon visus žydų arklius ir reikale

savo nuožiura išduoti tiems žmonėms laukams dirbti, iš kurių arkliai

buvo mobilizdoti. Žydų arkliai gali but išduodami laikinam nau-

dojimosi.
Apskričio Komiteto

“ Vice-Pirmininkas Jonas Navakas.

Dar vienas ir paskutinis, kurį noriu dar paminėti, šios rū-

šies Apskrities komiteto darbas buvo miškų klausimo sutvar-

kymas. i
Tuo reikalu Apskrities Komitetas išleido šį aplinkraštį:

VALSČIŲ KOMITETAMS.

1) Paskelbti visiems žmonems, pirkusiems mišką, kad lig prasi-

dejimu laukų darbų miškai butų išvaliti nuo šakų: Tie kurie neišpil-

dys to įsakymo bus baudžiami, ir išvalimas bus padarytas jų lešomis.

2) Valsčiams kur buvo įsakyta kirsti medžegą pristatyti į miškų

skyriu žinias: kiek yra sukirsta sieksnių malkų—plešitu—ir neplešitų

—kiek sukirsta štuku senoju, kiek palikta ir kokios medžegos, kaipo

pabauda už neteisetą iškirtimą; kiek ir kokios medžegos yra miš-

kuose pasilikusios nuo kitų metų — kaip antai: viršunių; pušinių,

aglinių, ažuolinių; senoju, malkų, žabų, stulpų ir t.t. su nurodimu kiek

yra išvežta ant gelžkelio stoties—prie tartoku, ir kiek liko miškuose.

3) Graičiausiu laiku pristatyti visas knygas del parduoto ir išduo-
tos miško medžegos.

4) Pristatyti žinias: Kiek dešimtinių ir kokio miško: spaigliuoto

ar lapuoto yra kirstina ir jauno likę valsčių rybuose. Kiek dešimti-
nių ir kokio miško iškirsta šiais metais. Sąrašą mišksargių su paži-

mejimu: kiek mišksargis apsaugo dešimtinių miško ir ant kokiu są-
ligu t. y. kiek turi dirbamos žemes, kiek turi ganyklos, kiek gauna

pievų iš miško ir kiek gauna malkų. 2
5) Kirtimą malkų del atsargos varyti toliaus. Klovainių ir Pa-

kruojaus valsčiams vežti jau sukirstas malkas ant stoties Pakruojaus
ir krauti sieksniais. Pasvalio ir Daujienų valsčiams statyti ant sto-
ties Pasvalis ir krauti sieksniais.

6) Miškai smulkiujų savininkų kurie turi nedaugiau 50 dešimtinių
miško ploto — užginami kirsti.

„ 1) Tuose valsčiuose, kur yra rasti atsakantis žmones valsčiaus
mišku ukes vedime — miško konduktoriai, pranešti, kad jie privalo
atvykti Joniškelin į Mišku Skyriu del gavimo nurodimųdel tolimesnio
veikimo.

Joniškelio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas Jonas Navakas,

Vedejas Miškų Skyriaus Kazys Vitartas.
Joniškelis 29 d. Kovos m. 1919 m.

+

Apskrities Apsaugos Štabo veikimas.

Apsaugos Štabą gyveniman iššaukė žemiau talpinamas Aps-
krities Komiteto įsakymas: —

Nuorašas.
Visiems Valsčių Komitetams

ĮSAKYMAS Nr. 3.
Joniškėlio Apskričio Komitetas šiuo įsako visiems Valsčių Komi-

tetams pranešti visiems karininkams (oticier.), esančiams Valsčiaus
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rybuose, kad jie privalo atvykti Joniškėlio Apskričio Komitetan 5 diena
Balandžio mėn. 12 val. dienos del pasitarimo apsaugos reikalais. Tie
kurie atsisakys atvykti turi but vietines milicijos pristatyti Joniškėlin.

Apskričio Komiteto Vice-Pirmininkas: Jonas Navakas
Sekretorius: Karininkas P. Mulevičius.

Pasitarime dalyvavusių karininkų nutarimai šiaip užproto-
koluoti: —

Nr. 9. PROTOKOLAS.

Karininkų susirinkimo Joniškėlyje 5 balandžio 1919.
Susirinkime dalyvauja šie karininkai Apskričio Komiteto sušaukti;

Kazilevičius, Gudelis, Stapulionis, Vitartas, Kazakevičius, Linge, Ger-
beris, Mulevičius, Kraulis, Gaigalas, Umbrazas, Michalauskas.

Karininkų susirinkimas išklausęs pranešimą Apskričio Komiteto
apie krašto padėjimą, sulig kurio paaiškėjo, kad Joniškėlio apskritys
virto karo lauku, ir matydamas neatidėtina reikala priešintis bolševikų
antpludžiui nutarė:

1) Tverti Joniškelio apskričio apsaugos būrįs iš savanorių ir kuo
plačiausiai skelbti visuomenei apie padėjima krašto ir jam gresenti
pavoju.

Šavanoriai gauna ir atliginima. Šaukiami pirmojon eilėn kareiviai,
2) Sudaryti Joniškėlio Apskričio Apsaugos Štubą, iš karininkų,

kuriai imsis organizavimo apsaugos Joniškelio apskričio. Štaban iš-
rinkti Kazilevičius (11 b.), Stapulionis (9), Gudelis (8).

3) Išklausus pranešima Apskričio Komiteto vice-pirmininką apie
laikiną pasišalinimą nuo darbo civilės valdžios nuo apsaugos tvėrime
ir pavedimą visos apsaugos štabui, karininkų susivažiavimas priema
tai domon.

Karininkų Susirinkime pirmininkavęs Jonas Navakas.
Susirinkimo nariai: Antanas Stapulionis, A. Kazilevi-

čius, V. Umbrasas, A. Kraulis, K. Gerberis.

Tuo būdu įsteigta apskrity iki šiol pavieniui veikusių parti-
zanų būrių vadovybė. (O darbų buvo daugybė. Todėl tą pačią
dieną įvyko antras karininkų posėdis kuriame, pirmininkaujant
kar. Stapulioniui, išrręstą visa eilė vidaus tvarkos klausimų.

1) Įgulos sargybų sutvarkymas. Nutarta palikusią nuo bol-
ševikų apskr. miliciją skaičiuje 35 žmonių, kuri rodo prielankumą
naujai tvarkai, panaudoti sargybai prie apskričio sandėlių,
kalėjimo ir, abelnai, rajone Joniškėlio. Karin. Kazakevičiui pa-
vesta sargybų prižiūrėjimas. Skaitomi pranešimai nuo fronto;
pranešimus skaito kar. Gudelis ir pil. Navakas...

Iš pranešimų matyti, kad šiuo laiku jau yra susitormavę ir
veikia prieš. bolševikus šie partizanų būriai: Vabalninkų būrys iš
32 žm. su vadu pil. Sakalausku, Krinčino ir Daujėnų būrys iš
20 žm. su vadais kar. Mickeliūnu ir kar. Žitkevičiu. Vaškiečių
būrys iš 35 žm. pavedamas karininko Mickeliūno žinion ir Pu-
šalotiečių būrys iš 40 žmonių su vadu mičmanu Michalkevičiu ir
Salotiečių būrys iš 25 raitelių su karin. Trimaku. Dar formuo-
jasi Pasvaliečių ir Linkuviečių būriai.

3) Kar. Kazilevičius daro pranešimą apie pasikalbėjimą su
vokiečių štabu Linkuvoj. Iš pranešimo matyti, kad vokiečiai
nemano anksčiau Velykų žengti pirmyn ir, abelnai, kol keliai
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pradžius, jie nemano daryti jokio veikimo ir pažada tiktai laikas.
nuo laiko pasiųsti partizanams pagelbą, kur tas bus būtinai reika-
linga. Patėmyta, kad vokiečiai daugiau įdomaujasi lašiniais ir
kiaušiniais, negu bolševikais... 4) Artimieji klausimai. Nutarta,
'a) išsiuntinėti į valsčius pranešėjus apie susidarymą Joniškėlio Ap-
skričio Apsaugos Stabo. b) Pareikalauti nuo kiekvieno valsčiaus.
po 2 ištikimu žmones sudarymui dar vieno partizanų būrio, kurs
bus prie Apsaugos Štabo įvairiems reikalams. Veikiantiems
fronte būriams duoti numeracija: Pušaloto Nr. 1, Pasvalio Nr. 2;
Vaškų - Krinčino - Daujėnų Nr. 3, Joniškėlio Nr. 4, Štabo būrys
Nr. 5 ir Linkuvos Nr. 6. Tolesniai permatoma sudarymas iš.
būriu kuopas, bet jau ant kariškų pamatų. Karininkams Kazi-
levičiui ir Vitartui sudaryti statutą būrių apmokinimui. c) Nuo
Apsaugos Štabo vardo pasiųsti Bauskės vokiečiams maisto ir
prašyti tą maistą pakeisti ginklais. Tam tikslui įsakyti Saločių
ir Zeimelio valsčiams surinkti kiaušinių ir lašinių, ir prašyti mo-
kytoją Karvelį nugabenti tą maistą Bauskėn. d) Naujokus, gi-
musius 1897 ir 98 mt., siųsti į Šiaulius sulig laikinos Vyriausybės
instrukcijų, savanorius gi naujokus pasilikti Joniškėlyje. Jiems.
instruktorium paskirtas karin. Gerberis. e) Agronomui Mulevičiui.
sutvarkyti ūkio dalį. Jam leista daryti rekvizicijas Intendantūros
vardu. f) Išleisti nuo vardo Apsaugos Štabo apskelbimą, kurs
patvirtintų veikimą visų apskelbimų Apskr. K-teto išleistų, ištaisius.
nekurias vietas, k. a., kad „valsčių milicija priklauso Jonišk. Apskr.
Apskr. Apsaugos Štabui ir pildo jo įsakymus“, 0 ne Apskr.
K-teto.  Taipgi pakartoti įsakymą apie suregistravimą bolševikų.
k) Ištyrimui paimtųjų bolševikų sudaryti „Tardymo Komisiją“, į.
kurią privalo įeiti 2 karininkai ir vienas komiteto narys to vals-
čiaus, prie kurio priguli teisiamas. Į komisiją išrinkti kar. Monvid-
Alechnavičius ir kar. Vitartas. Komisija privalo pradėti savo.
darbą nuo 8 d. balandžio š. m.

Apsaugos Stabas gerai suprasdamas, kad į būrelius susitel-
kusiomis savanorių partizanų jėgomis bolševikų kariuomenės
nesulaikysi ir žinodamas, kad apskrity yra daug buvusių Rusijos
kariuomenės puskarininkių, bet nepasiryžtančių savo noru stoti
kovon, pirmiausia susirūpino pašaukti juos. Tuo tikslu buvo.
išleistas šis įsakymas:

MO B1LLEZA GLA:

Podpraporščikų, paaficierių (Unteraficierių) ir efreitorių lig — 45 amžiaus

ĮSAKYMAS.

Joniškėlio Apskričio Apsaugos Štabas, matydamas neatidetiną rei-
kalą, tvert ginkluotą jiegą palaikimui tvarkos ir apginimui krašto nuo
bolševikų, šiuo tvirtai įsako visiems podprapoščikams, unteraficie-
riams ir efreitoriams lig 45 metų amžiaus, atvykt Joniškėlin ant
8 dienos balandžio mėn, 10 val. ryto. Valsčių Komitetai ir milicija
privalo juos pristatyt Joniškėlin, jeigu jie patys neis.

Apskričio Apsaugos Štabas tvirtai įsako visiems Valsčių  Komite--
tams ir milicijai išpildyti šį įsakymą kuopilniausiai.
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Atvikstantieji privalo pasiimt avalinę ir apsivilkimą su savim,Taip
pat ir maisto kokiom dviem dienom.

Valsčių milicija privalo parupint jiems padvadas atvažiavimui
„Joniškėlin.

Nuo mobilizacijos paliuosuojami tie podpraporščikai,unteraficie-
riai, kurie šendie yra veikiančiuose ginkluotose buriuose.

Joniškėlio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas: Jonas Navakas

Joniškėlis, Joniškėlio Apskričio Apsaugos Štabas
Balandžio 1919 m. Viršininkas: A. Stapulionis

Reikalų Vedejas: A. Kazilevičius

Ginklų klausimas buvo jau susirinkime išspręstas, teko jis
tik vykdyti. Vaškiečių partizanų surasti Bauskėje, vokiečių iš bol-
ševikų ginklų ištekliai buvo tiek dideli, kad mok. V. Karvelis,
kelis kartus važinėdamas, pristatė į Joniškėlį didelę daugybę.

Bet partizanų kovų savumai reikalavo turėti galimai daugiau
raitininkų. Teko susirūpinti balnais, Ž

Todėl mes matome, kad antruoju išėjo Apsaugos štabo
įsakymas paimti iš ūkininkų balnus.

Stai kas šiame įsakyme pasakyta.

Valsčių Komitetams.
ĮSAKYMAS Nr. 7.

Joniškėlio Apskričio Komitetas šiuo prašo Tamistų paimti laiki-
nai karo reikalams balnus iš tų ukininkų, kurie patys nestos į Jo-
niškėlio Apskričio Apsaugos burius. Tieji balnai imami laikinai.

Valsčiaus Komitetas veda sąrašus tų balnų ir pristato juos Aps-
kričio Komitetan, pažimedamas keno koks balnas yra, ir savininkui
balno išduoda kvitus.

Balnai tur but pristatyti 8 Balandžio 12 val. ryto.
Vyrai, viskas apsaugai.

Joniškėlio Apskričio Komiteto
Vice-Pirmininkas: Jonas Navakas

Joniškėlis 6 d. Joniškėlio Apskričio Apsaugos Štabo
Balandžio 1919 m. Viršininkas: A. Stapulionis

Reikalų Vedejas: A. Kazilevičius

Šiaip sutvarkius partizanų organizavimą, Apsavgos Štabui
teko susirūpinti ir viešosios tvarkos įvedimu apskrity. Todėl
neilgai trukus, buvo išleisti dar trys įsakymai, kurie taip pat iš-
tisai dedami: —

ĮSAKYMAS.
Joniškėlio Apskričio Apsaugos Štabas šiuo praneša, kad Krinčino

Daujėnų, Kriklinių, Pušaloto, Pasvalio, Saločių, Vaškų ir Joniškėlio
valsčiai skelbiami esančiais karo srityje ir delto įsako visiems Vals-
čių Komitetams ir milicijai kuoplačiausiai paskelbti žmonems ir tvir-
tai laikyties sekančios tvarkos:

1) Kiekvienas pilietis, turiantis reikalą išvažiuoti į minetus Vals-
čius, ar išvažiuoti iš jų,privalo išsiimti iš savo Valsčiaus Komiteto
paliudymą.
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2) Nuolatinei ir atsargos milicijai, kareiviams ir visiems pilie-
čiams įsakoma nepažistamus sulaikyti ir reikalauti dokumentų ir pa-
liudimų. Neturintieji turi but pristatomi Valsčiaus milicijon.

3) Visiems piliečiams draudžiama klausineti kareivius ir milicia-
nierius, 0 paskutiniems apsakineti apie Kariškų Kuopų sąstatą, apsi-
ginklavimą ir jų žygius. Delto ypatingai turi but sulaikomi ir pristato-
mi Valsčiaus milicijon visi teiriaujantieji apie tai.

4) Vis piliečiai, kareiviai ir milicionieriaiprivalo sekti ir pranešti
Valsčių Komitetams, kad nieks neagituotu prieš dabartinę Valdžią,
neatkalbinetu stoti kariuomenen ir neapkalbetų susitvarkiusių Apskri-
tyje Kariškų Kuopų. Prasižengusiejituri but pristatomi Valsčių Ko-
mitetams ištyrimui.

 

Buv. Joniškėlio partizanai,

5) Įpatinga dome kreipiama į vaikščiojančius maisto pirkti Kuršo
gyventojus. Delto primename, kad uždrausta jiems ką nors parduoti
ir priimineti nakvynen nepažistamus žmones be Valsčių Komitetų
paliudymų.

6) Prasižengusieji prieš šį įsakymą bus baudžiami lig trijų mėne-
sių kalejimo, arba pinigine bauda lig 1000 rbl.

7) Įsakymas veikia lig tol, kol Joniškėlio Apskritis bus Karo
Srityje.

"Apsaugos Štabo Viršininkas
9 balandžio 1919 m. Karininkas: A. Stapulionis.

Karo Srityje. Reikalų Vedejas
Karininkas: A. Kazilevičius.

24 Biržų apskritis. 369



ĮSAKYMAS NR. 41.
Joniškelio Apskričio Apsaugos Štabas primena visiems kareiviams

ir milicionieriams, kad: R
1) Dabartinių laiku labai sunku gauti patronu, o daugelis nesu-

prasdami to šaudo be jokio reikalo, ir delto įsako visiems vadams
kuopų ir viršininkams Valsčių milicijų užginti šaudymą be jų žinios.

eklausantieji šio įsakymo baudžiami karceriu nuo 3 lig 4 dienų.
2) Prasidėjus kovai, bolševikai išleido į mūsų kraštą daug špiegų

delto visiems kareiviams ir milicionieriams kuoaštriausiai draudžiama
pasakoti apie sąstatą ir stovį apsaugos, jos skaičių ir darbus.

Prasikaltusieji prieš šį įsakymą baudžiami karo teismu.

Apsaugos Štabo Viršininkas
Karininkas:. A. Stapulionis.

Reikalų Vedejas:
Karininkas: A. Kazilevičius.

ĮSAKYMAS NR. 42.

1) Joniškelio Apskričio Apsaugos Štabas šiuo įsako visiems
Valsčių Komitetams pasirupinti kuoplačiausiu supažindimu piliečių su
visais Apskričio Apsaugos Štabo Aakrnajs ir pranešimais. Todel
gavę įsakymus privalote sušaukti šaltišius, perskaityti ir išaiškinti
juos jiems, kad tie sušaukie kaimo gyventojus, arba jų atstovus ga-
lėtų supažindinti žmones ant tiek, kad nebūtų atsisakinejimų nuo
pildymo įsakymų del nežinojimo.

Visi Komiteto nariai ir šaltišiai po karo Teismo bausme privalo
sekt, kad visi įsakymai butų neat'deliojant pildomi.

2) Veikiant įsakymui, draudžiančiam vaikščioti ir važinėti nuo 7
valandos vakaro iki 5 val. ryto be Komiteto leidimo, patemita, kad
daugelyje kaimų šis įsakymas nepildomas, todel Apskričio Apsaugos
tabas įsako Valsčių Komitetams sutvarkyti naktinę apsaugą kai-

muose, skiriant po du žmogu paeiliui. Sargybos pareiga — sulaikyti
visus uždraustu laiku vaikščiojančius ir abejotinus pristatyti Valsčiaus
milicionieriams.

Nepildantieji šio įsakymo bus baudžiami areštu lig viena mene-
sio ir pinigais pabauda iki 100 rbl.

3) Valsčių Komitetai tuojaus privalo pranešti iš kurių Valsčių
bolševikai yra išveže pirmujų Komitetų antspaudas.

Pastaba. Žinoma tikrai, kad yra užsilikę spaudos Kriukų,
Pumpenų, Krinčino ir Daujienų Valsčių, todel jų žraštai privalo
buti su antspaudomis.

4) Sekmadienyje 13 balandžio Valsčių Komitetai privalo atsiusti
po du ištikimesnių milicionierių (kareivių) sudarymui Apskričio Ap-
saug. Štabo burio.

„.pskričio Štabo Viršininkas
Karininkas: A. Stapulionis.

Reikalų vedejas
Karininkas: A. Kazilevičius:

Joniškėlis,
9 balandžio 1919 m.

Teko susirūpinti ir tolimesniuose valsčiuose besioganizuo-
jančius partizanų būrelius paraginti vykti į frontą. Tuo tikslu
buvo parinkti įsakymai Kriukų ir Pakruojaus partizanų būre-
liams, kuriuose šiaip parašyta: '

-
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ĮSAKYMAS N 21.
Joniškėlio Apukričio Apsaugos Štabas įsako Kriukų savanorių

būriui iš 15 žmonių (5 raitelių ir 10 pestininkų) atvykti Joniškelin
8 d. balandžio. i

Už Joniškėlio Apskričio Apsaugos
Štabo Viršininką Jonas Navakas

1—1V—19 m. Už reikalų vedėją P. Gudelis,

Joniškėlio Apskričio
Apsaugos Štabas 2

N 61. Karininkui Arturui Janavičiui
) 11 balandžio 1919 m. * Pakruojuje.

Joniškėlis. :
Šiuomi isakome Tamstai kuogreičiausiai sutverti savanorių raite-

lių būrelį ir atvykti į Joniškėlį apsaugos, reikalams.
tabo Viršininkas

Karin. A. Stapulionis
Už reikalų vedėją |

Karin. P. Gudelis.

Kiek anksčiau taip pat buvo susirūpinta organizuoti parti-
zanus Žeimelyje. Tas darbas buvo pavestas karininkui Andriui
Krauliui, o Valsč. Komitetui pasiųstas šis raštas:

Joniškėlio Apskričio
Apsaugos Stabas )

N 31. Žeimelio Valsčiaus Komitetui,
8 balandžio 1919 m.

Joniškėlis. -
Pranešame, jog karininkas Andriejus Kraulis skiriamas organiza-

toriu Žeimelio valsčiaus būrelio del apsaugos, ir viską kas bus reika-
linga tverimui minetojo būrelio, apart gir'!ų, valsčius turi pristatyti,
pareikalavus minėtajam karininkui.

Apskričio apsaugos štabo
Viršininkas A. Stapulionis

Už reikalų vedėją Jonas Navakas.

Kaip jau esu minėjęs, bolševikai išeidami iš daugelių Vals-
čių Komitetų išsinešė telefonus, bet karo veiksmų srityje pasilikti
be nuolatinių ryšių nebuvo galima. Todel Apsaugos Štabas vi-
siems būrių vadams, esantiems fronte, įsakė reguliariai siuntinėti
raitininkus su pranešimais. 2

O su tolimesniais apskrities valsčiais Apsaugos Štabas nu-
statė kitokius ryšius. Šiuo tikslu buvo išleistas įsakymas, kuria-
me pasakyta:

Joniškėlio Anskričio
Apsaugos Štabas

N 49. ĮSAKYMAS N 49.
10 balandžio 1919 m. Linkuvos, Pašvitinio ir Kriukų valsčiams.

Joniškėlis. as
iuomi įsakome paminėtiesiems valsčiams sudaryti ryšius skrajo-

jančiais raitelių postais.
5 Viršininkas Štabo

Karin. A. Stapulionis
„Už Reikalų vedėja
Karin. P. Gudelis.
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Be to kiekvienam valsčiui atskirai prie įsakymo buvo pri-
dėtas tikslus postų maršrutas su dienų ir valandų  pažymėjimu.

Neilgai trukus ir valsčiuose prasidėjo Apsaugos Štabo įsa-
kymų vykdymas. Balandžio 11 d. buvo gauta iš Kriukų valsčiaus
komiteto pirmoji surinktų balnų partija. Iš viso gauta 32 balnai.

Tai buvo didelis ir nieku nepakeičiamas partizanams raiti-
ninkams turtas.

Reikia dar paminėti, kad vienu laiku apskrities Apsaugos
Štabas buvo sumanęs išdavinėti partizanams liudymus, lietuvių

„ ir vokiečių kalbomis, kuriuose jie buvo vadinami kareiviais,su
tuo tikslu, kad patekę į bolševikų rankas jie nebūtų baudžiami
kaip partizanai. Liudijimo pavyzdį paduodu: —

Joniškėlio Anskričio
Apsaugos Štabas

7 d. balandžio m. 1919 m.
N2 PALIUDYMAS.

Joniškėlio  Apskričio Apsaugos Štabas šiuo liudija, kad
Dil Li Uu a AS ae yra kareivis Jo-

niškėlio Apsaugos burio N--
Kareivis privalo turet ant kiepures ir ant kaires rankos tautišką

trysspalvį ženklelį.
Apsaugos Štabo

Viršininkas; J onas Navakas
Reikalų Vedejas: P. Gudelis.

Tuo pačiu metu prasidėjo ir aktingesni veiksmai fronte.
Vabalninkų partizanų būrys balandžio 8 d. sulaikė einan-

čias pirmyn 31 ir 32 bolševikų pulkų dalis. Kautynėse ties
Unčiškių kaimu buvo sužeistas partizanas Povilas Lazdinas ir
nušautas vienas partizanų arklys. Bolševikų nušauti 5 ir su-
žeisti 7.

Partizanai naktį atsitraukė į Smilgius.
Tą pačią dieną įvyko ir Pūšaloto partizanų būrio "kautynės

su bolševikais ties Bernatonių kaimu, netoli Panevėžio. Prieš
tai jau. Apsaugos Štabe buvo gauta žinių, kad bolševikai ren-
giasi pulti. Todėl pušalotiečių būrio vadui kar. Michelevičiui
buvo įsakyta imti iniciatyvą į savo rankas ir pulti Bernatonių
kaimą, kuriame buvo apie 300 bolševikų su 4 kulkosvaidžiais.
Buvo susitarta su vokiečiais, kad jie palaikys partizanus iš deši-
nės. Apie 12 val. gautomis žiniomis susirėmime ties Bernato-
niais persvarą ėmė bolševikai, todėl skubiai buvo pranešta kar.
Mickeliūnui, stovėjusiam su jo vadovaujamais būriais Daujėnų
apylinkėje, kad būtų pasirengęs užeiti bolševikams į užpakalį ir
tokiu būdu palengvinti pušalotiečių būtį.

Bet pušalotiečiai, nors ir buvo priversti atsitraukti, savo
antpuoliu sudavė bolševikams taip didelį smūgį, kad jie jau ne-

“ manė toliau bežygiuoti. Bolševikai po mūšio išvežė iš kaimo 5
vežimus užmuštų. Pušalotiečiai taip pat turėjo didelių nuostolių.
Žuvo partizanai Zakarevičius Juozas, Skvereckas Kazys, Šidagis
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Kazys ir Gasiūnas Juozas. Be to, partizanas Liūdas Kvedaras

buvo sužeistas ir pateko nelaisvėn.
Kautynėse ir iš žvalgybos pranešimų Apsaugos Štabui pa-

aiškėjo, kad bolševikų kariuomenė yra labai gausi ir gerai ap-

ginkluota. Todėl pradėta derybos su vokiečiais, prašant juos

pagalbon. Pagaliau balandžio 11 d. atvyko iš Linkuvos 1 ober-
leitenantas su 25 kareiviais ir 2 kulkosvaidžiais.

Pasvaly vokiečiams buvo nurodytos vietos, kuriose, partizanų
žvalgų žiniomis, stovėjo bolševikai. Vokiečių buvo prašyta, vei-

kiant prieš bolševikus, susirišti su partizanų štabu Smilgiuose,
kuriame buvo kar. Mickeliūnas. Bet vokiečiai, girdėję, kad bol-
ševikai Barklainių dvare turi surekvizavę daug arklių, panorėjo
vieni paimti visą karo grobį. Apsaugos štabas tuo pačiu laiku
davė parėdymą Vabalninkų būrio vadui pulti bolševikus nuo

Trajoniškių kaimo pusės. Bet vokiečiai ir jų nepalaukė. Tik
pasiėmę keletą pasvaliečių partizanų ir susėdę į pavarytas pasto-
tes švilpaudami išvažiavo ir taip, niekur nieko nesiteiraudami,

įvažiavo į bolševikų kimštinai pilną Ličiūnų kaimą. Pasėkos

buvo labai apverktinos: vokiečiai buvo paimti nelaisvėn. Pa-

vyko pabėgti tik penkiems iš jų. Sužeistą oberleitenantą išnešė
iš kautynių Pasvalio partizanas Ulianskas.

Tą patį balandžio 11 d. rytą Vaškų partizanai, stovėję sar-

gyboje Barklainių kaime, netoli Daujėnų, darė žvalgybą Porijų

kaimo link, bet bolševikų apsupti vos vos išsigelbėjo palikę

nukautą partizaną Juozą Škirpa ir sužeistą į koją ir ranką par-

tizaną Kazį Armonavičių, kurį bolševikai paėmė nelaisvėn.

Bolševikų 33 čias pulkas pradėjo žygiuoti visu frontu. Par-

tizanai buvo priversti trauktis. Dėl prarastų aukų nuotaika par-

tizanuose labai pablogėjo. Dar labiau teko nusiminti, kada

pavakarėj ant Pasvalio pasirodė lėktuvas, kuris, pamatęs einan-

čius iš mokyklos vaikus, metė bombą. Buvo užmuštas pilietis

Kazėnas ir du vaikai. Visi manė, kad tai bolševikų lėktuvas,

bet iš tiesų, tai buvo vokiečių išsiųstas atkeršyti bolševikams už

nuostolius Ličiūnų mūšyje, bet nesusiorientavo ir nužudė lie-

tuvius...
Naktį partizanai iš Daujėnų fronto atsitraukė į Pasvalį.
Balandžio 12 d. Apsaugos Štabas kvietė pagalbon vokiečius,

bet nesulaukė. Buvo gauta žinių, kad jie net mano trauktis. O

bolševikai pradėjo eiti pirmyn ir Pušaloto fronte. Tada parti-

zanams buvo duotas įsakymas pamažu trauktis.
Partizanai apleido Pasvalį ir dalis traukėsi Joniškėlio, kita

dalis — Vaškų link. Vokiečiai apsistojo Tetirvinuose/ ir Skre-

botišky. Joniškėlis buvo evakuotas. Apskrities Komiteto turtas

buvo išvežtas į Pakruojų. Partizanai, palikę Joniškėly sargybas

apsistojo Stačiūnų kaime, o dalis net pasiekė Linkuvą. Puša-
lotiečiai atsitraukė į Pakruojų.

Balandžio 12 d. Apsaugos Štabas iš Linkuvos įsakė Vaškų
būrio vadui sulaikyti kiek galint priešo pirmyneigą. Bet bolše-
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vikai, turėdami daug didesnes jėgas, nesulaikomi ėjo pirmyn ir
vakare jų žvalgai atvyko į Skrebotiškio ir Norių kaimus.

Balandžio 14 d. būtis fronte nepasikeite. Apsaugos Šta-
bas Linkuvoj tvarkė atsitraukusius į ten partizanų būrius ir vedė
su vokiečių Reg. Hūnničken 1 bat. vadu Hauptmanu Erbe de-
rybas bendromis jėgomis pulti bolševikus.

Vaškų būrio 4 partizanai buvo nuvykę į Žeimelį kviesti
pagalbon tenykščius vokiečius.

Abiejose vietose pasitarimai davė teigiamų vaisių:
Iš Linkuvos buvo susitarta žygiuoti naktį. 11 valandą nak-

ties Linkuvos turgavietėj išsirikiavo partizanų būriai su savo
vadais, bendrame skaičiuje apie 120 raitininkų ir 40 pėstininkų.
Vokiečių susirinko dvi kuopos ir du būriai kulkosvaidininkų,
leitenanto Kraito vadovaujami.

Balandžio 15 d. iš Pakruojaus atvyko į Stačiūnus trauki-
nėliu Pušaloto būrio partizanai. Bendromis jėgomis bolševikai
buvo išstumti iš Joniškėlio ir atsitraukė į Pasvalį, palikdami
Paberžių kaime užtvarą iš 30 kareivių su 1 kulkosvaidžiu. Pu-
šalotiečiai nužygiavo į Pušalotą ir užėmė jį. Pastatę ten sar-
gybas patys apsistojo Maldučionių kaime.

„Vaškiečiai, sulaukę porą vežimų vokiečių su kulkosvaidžiais
iš Zeimelio, išvarė bolševikų žvalgus iš Norių ir Skrebotiškio
kaimų ir ties pastaruoju turėjo didelį susirėmimą. Būrio vadas
Kazys Maldutis, apsupus būrį bolševikams, vos paspėjo išbėgti
plaukdamas vandenio pilnu ravu. Bolševikų nelaisvėn pateko
du vaškiečiai partizanai: Juozas Rukas ir Povilas Pakalnis.

Kada bolševikai buvo iš Joniškėlio atstumti į Pasvalį, Ap-
saugos štabas dalį jėgų permetė į Vašką frontą. Joms vado-
vauti buvo paskirtas Apsaugos Štabo narys kar. P. Gudelis. Jo
žinion buvo pavestas visas Vabalninkų būrys ir dalis Pasvalio ir
Linkuvos būrio. Pagalbon ėjo leitenanto Kraito vadovaujamas
kulkosvaidininkų būrys.

Šios pajėgos susirinko į Vaškus balandžio 15 d. vakare.
Balandžio 16 d. šiomis jėgomis bolševikai buvo buvo išmušti

iš Vitartų dvaro ir Ustulių kaimo į Pasvalį.
Buvo bandyta pulti Pasvalį, bet nesekmingai.
Tuo būdu bolševikai buvo atstumti už Mūšos ir Levenies

upių ir įsitvirtino dešiniuose jų krantuose. Partizanai užėmė

irontą minėtų upių kairiuoju krantu.
Tą pačią dieną partizanų žvalgų būrys, kario Vasinausko

vedamas, ties Pažosų kaimu užpuolė šioj pusėj Levenies rekvi-
zuojantį šieną bolševikų būrį. Buvo paimtas nelaisvėn 33 bol-
ševikų pulko kulkosvaidininkų komandos vadas karininkas Vasil-
čikovas su 4 kareiviais. Be to, bolševikai turėjo nuostolių: 1
nukautas ir du sužeisti. Iš lietuvių pusės buvo sužeistas parti-
zanas Taučkelė ir pateko bolševikų nelaisvėn.

Po to frontas kuriam laikui aprimo.
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Tas laikas buvo išnaudotas būriams pertvarkyti ir juos su-

stiprinti. Užsiėmęs tuo darbu Vaškuose, gavau kar. Kazilevičiaus

laišką:

Karininkui Gudeliui. 18—4—19 Joniškėlis

Šiandien buvo karininkų posėdis, kuriame nuspręsta: visus būre-
lius sutraukti į kuopas; iš viso 4 kuopos. Kuopa Nr. 1 Pušaloto,

jos vadas kar. Michelevičius. Kuopa Nr. 2 Vaškų, jos vadas Tamsta
kuopa Nr. 3 Joniškėlio, Linkuvos ir Pasvalio, jos vadas Gerberis, ir

Nr. 4 kuopa vabalnikiečių, jos vadas Sakalauskas. Kiekvienoj kuopoj,

gali būti apie 100 žmonių, iš jų 6 pėsti ir Us raitelių. Todel ge-
riausiai būtų, kad Tamstos būrys visas, pasiliktų vietoj, O visus sve-

timuosius, jeigu galima, persiųsti Joniškėlin, Tamstos pagelbininku

skiriamas kar. Džiuvė. Vietoj Štabo pasilieka tiktai fronto vedėjas,

kurio žinioj turi pasilikti visos kuopos. Kuopų vadai stengiasi pa-
pildyti savo kuopas iki 100 žmonių. Fronto vadu išrinktas Stapu-
ionis.

i Kar. A. Kazilevičius.
P. S. Vitartas prašo prisiųsti binoklį. :

Pradėjęs tvarkyti antrą kuopą, buvusius lig šiol mano žinioje
Pr. Traškevičių su pasvaliečiais partizanais ir B. Sakalauską su

Vabalninkų būriu, balandžio 22 d. paleidau iš fronto,irjie išvyko

į Joniškėlį.
Balandžio 25 d. gavau iš apsaugos štabo raštus apie mano

paskyrimą.

Joniškėlis. 25. 4. 19 m. Karininkui Gudeliui;

Joniškėlio Apskričio Apsaugos Štabas įsako Tamstai prijungt

prie savo kuopos salotiečius, sustatyti sąrašą visų Tamstos kuopos

kareivių ir atskirai miliciantų ir prisiusti Štabui. Šiunčiame taipgi

telefono aparatą geresniam su Štabu ryšių palaikymui.
Štabo viršininkas Karin. A. Stapulionis.

Reikalų vedėjas Kar. A. Kazilevičius.
P. S. Vietoj karininko Džiuves nusiųsime Tamstai unteroficierį,

nes Džiuve siunčiamas į Šiaulius.

Prie rašto buvo pridėtas liudymas lietuvių ir vokiečių kal-

bomis.

Joniškėlio Apskričio
Apsaugos Stabas

Nr. 120 Paliudymas.
Balandžio 1919 m. Jon. Aps. Aps. Štabas šiuomi liudija,

Joniškėlis. kad karininkas Gudelis tikrai yra Vadas
Z-os kuopos.
Štabo viršininkas A. Stapulionis.

Reikalų vedėjas Kar. A. Kazilevičius.

Pasistačius telefoną, palengvėjo susisiekimas su štabu ir dar-
bas įėjo į normales vėžes.

Aprimus karo veiksmams fronte, Apsaugos Štabastęsė jėgų

organizavimo darbą, nes negalėjo nusiraminti, kad bolševikai

tebelaiko užėmę didelę apskrities dalį. Jau pirmiau minėjau

Apsaugos štabo įsakymą del Žeimelio būrio organizavimo. Pa-
duodu dar vieną Apsaugos štabo raštą:
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Joniškėlio Apskričio
Apsaugos Štabas Žeimelio savanorių

15—4—19 Joniškėlis. būrio Viršininkui.

1) Į savanorių būrius priimami visi ištikimi vyrai (ne bolševikai)
2) Nuo valdžios jie gauna ginklą, alga 150 rubl. ir užlaikymą. 3)
Už nudėvėtus drabužius ir avalynę jiems bus atlyginta paskiaus, nes
tokios Valdžia šiame laike neturi ir duoti negaii. Pastaba: Pastoju:
sieji su savo arkliu gauna dar, apart viršminėto, furažą del arklio.

Visi savanoriai pastoję su savo arkliu ir mokantieji ginklą vartoti
dabar labai pageidaujami, todel ir siūlome suorganizuoti tokių ko-
daugiausia ir prisiųsti juos Joniškėlin,

Už naudojimus savo arklių bus su laiku irgi užmokėta. Visus
pėstininkus savanorius patariame siųsti į Šiaulius, kur iš jų tveriami
pėstininkų pulkai.

Štabo adjutantas Kar. A. Kazilevičius.

Gavęs žinių, kad Žeimelio partizanai atsivežė iš Bauskės
daug ginklų, Apskrities Apsaugos Štabas įsakė Žeimelio valsčiaus
komitetui balandžio 24 d. „atsiųsti į štabą visus atliekamus šau-
tuvus ir patronus''.

Vieton laukiamų ginklų balandžio 25 d. Apsaugos Štabas
gavo pranešimą, kad vokiečiai Žeimelio partizanus nuginklavo, ir
jie išsiskirstė. Į štabą buvo atsiųsti tik 9, pareiškę norą tarnauti
Joniškėlyje, Žeimelio partizanai.

Jau pirmose apskr. aps. štabo veikimo dienose paaiškėjo,
kad vadovauti karo veiksmams ir tuo pačiu metu ir tai pačiai
įstaigai vesti iormavimo darbą — ne labai parankus dalykas, tuo
labiau, kad šios įstaigos buveinė buvo fronte.

Kilo mintis turėti įstaigą, kuri domėtųsi tvarkos palaikymu
užpakaly ir, ne nervinama nuolatinių įvykių fronte, ramiai galėtų
vykdyti apsaugos būrelių papildymo ir stiprinimo darbą.

Balandžio 13 d. kaip jau minėjau, Joniškėlį teko evakuoti,
ir į Pakruojų persikėlė apskr. apsaugos štaban susirinkę naujokai.
Ten pat persikėlė tardymo komisija ir nugabentas štabo turtas.
Rytojaus dieną kar. Monvid-Alechnavičius jau veikė kaip Pa-
kruojaus ir apylinkės įgulos komendantas. 2

Galutinai tą įvykdyti teko balandžio 18 d. įvykusiam Joniš-
kėly karininkų susirinkimui.

Apskrities apsaugos štabui buvo pavesta tik operatyvinių
veiksmų tvarkymas, panaikintas jo kolegiališkumas ir išskirtas
vienas asmuo — fronto vadas. Karo jėgoms tvarkyti užpakaly,
Pakruojuje, buvo įsteigta apskr. aps. štabo komendantūra.

Iš užsilikusios siunčiamųjų raštų knygos matyti, kad apskrities
apsaugos štabo komendantūra pradėjo veikti balandžio 14 d.
Tą dieną komendantūra išsiuntė į Šiaulius kar. Umbrasą su 30
savanorių naujokų.

Balandžio 18 d. karininkų susirinkime komendantu išrinktas
kar. Rušmanas, įo pavaduotoju — kar. Mickeliūnas. .

Apsistojus frontui vienoj vietoj, neilgai trukus. paaiškėjo ir
sunkumai aprūpinti gausingus partizanų būrius maistu ir pašaru.
Pirmiau, kada partizanai nuolat kilojosi iš vienos į kitą. vietą,
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kur nuvykdavo visur buvo maloniai gyventojų sutinkami ir, sa-

kyčiau, ne tik maitinami. bet ir vaišinami. O bolševikams įsitvir+

tinus dešiniame upių krante, partizanams taip pat teko apsistoti.

Visa partizanų maitinimo ir jų arklių šėrimo našta užgulė ant

pairontės gyventojų. | partizanų aprūpinimo darbą tuojau buvo

įtraukti artimųjų valsčių komitetai, kurių „maitinimo komisijos“

dėjo visas pastangas trūkumams pašalinti.

Buvo didelių sunkumų ir su partizanų arkliais. Arkliai, ku-

riais jie išjojo iš namų, per ilgą laiką pasivarė. Nuo netinkamų

balnų daugeliui buvo kiauriai pramuštos nugaros. Gydyti juos

nebuvo kada ir kuo. Tada buvo įsakyta valsčių komitetams pa-

sirūpinti pakeisti partizanų arklius kitais iš ūkininkų paimtais

arkliais.
Tuo reikalu pacituosiu vieną užsilikusių raštų:

 

Joniškėlio partizanai poilsy.

Joniškėlio Valsčiaus Komitetui.

Visi milicionieriai su arkliais pasiliks žinioj Apskričio Štabo ir
jeigu katras neturejo nuosavo arklio, tai paskui bus paimti iš tokių
arkliai ir grąžinti savininkams po valsčius. Tas atsitiks tuomet, kuo-
met tie arkliai bus nebereikalingi.

Už Štabo viršininką
A. Kazilevičius.

Nekartą patyręs vokiečių teikiamos partizanams paramos

naudingumą, Apsaugos štabas rūpinosi ir su jais palaikyti gerus

santykius. Tas pasireikšdavo vokiečių aprūpinimu maistu. Vie-

name rašte štai kas pasakyta:

Klovainių Valsčiaus Komitetui.

Joniškėlio Apskr. Apsaugos Štabas šiuomi įsako Tamstom ati-
“ duoti vokiečiams visą tą maistą, kurį dvarponiai buvo sunešę komi-

tetui specialiai del Klovainiuose: stovinčių vokiečių. Štabas taipgi
prašo Klov. val. Komiteto padėti vokiečių kariuomenei maistu an-
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kiek galima, ypač nustatant kainas ant valgomų produktų. Vokiečiai
skundžiasi, kad už svarą sviesto priseina moketi 20 rublių. Tas ne-
leistina.

Štabo viršininkas
Stapulionis.

Reikalų vedėjas
Kazilevičius.

Joniškėlis
24—4—19.

Šiaip besitvarkant, apie balandžio 22 dieną buvo gauta
žinių, kad bolševikai grupuoja kariuomenę Pasvalio rajone ir,
bene, rengiasi pulti partizanus.

Todėl Apsaugos Štabas pasirūpino sutraukti į Joniškėlį ir
visus savo rezervus. Tuo tikslu visiems toliau nuo fronto esan-
tiems Valsčių Komitetams, k. a. Kriukų, Žeimelio, Pakruojaus,
Linkuvos, Klovainių ir t.t. Apsaugos Štabas išsiuntinėjo šį
įsakymą:

Joniškėlio Apskričio
Apsaugos Stabas

ĮSAKYMAS
22'balandžio 1919 M. (a Valsčiaus Komitetui.

Joniškėlis.

Šiuo įsakome iki 25 dienos šio mėnesio atsiųsti į štaba visus
raitelius ir pėstininkus kareivius apart milicijos penkių žmonių, kurie
turi pasilikt prie Komiteto.

Štabo Viršininkas
Karininkas A. Stapulionis

Reikalų Vedejas
Karininkas A. Kazilevičius.

Bolševikų pirmyneigos nereikėjo ilgai laukti. |
Balandžio 20 d. ties Rojūnais ir Parvalkais per Mūšą persi-

kėlė 2 batalionai raudonarmiečių ir pradėjo stumti Vaškų par-
tizanus. Bolševikų artilerija apšaudė Vitartėlių kaime stovėjusius
Vaškų partizanus ir vokiečius. Iš degančio kaimo partizanai
atsitraukė į D. Gružių dvarą. |

Tą pačią dieną, stovėję Simonių k. Linkuvos partizanai,
darė žvalgybą į piliakalnį, bet bolševikams pradėjus pulti vos

vos perplaukė atgal Mūšą ir iš Šimonių atsitraukė į D. Gružių
dv., kame stovėjo vokiečių dalis.

Kad į Gružius nebūtų atsitraukę partizai, tai be abejonės |

vokiečiai būtų patekę nelaisvėn. Jie ramių ramiausiai tuomet
dvare ilsėjosi.

Bežiūrint bolševikai apsupo Gružius, ir vokiečiai su partiza-
nais atsitraukė: linkuviečiai partizanai su vokiečiaisį Vienžin-
džių kaimą, o vaškiečiai — į Vaškus.

Vaškų Valsč. Komitetas pavarytomis pastotėmis tuojau išva-

žiavo iš Vaškų. Bolševikai, eidami nuo Pasvalio pusės, užėmė

Titkonių k. Nakti partizanų štabas apleido Vaškus ir apsistojo
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Degesių kaime. Balandžio 30 d. bolševikai pradėjo pulti ir Jo-
niškėlio kryptimi.

Vienas bolševikų batalionas persikėlė ties Škierių kaimu per
Lėvenį ir ūmai pradėjo supti Jukonių kaime stovėjusią vabal-
ninkiečių partizanų užtvarą. Besilaužiant per priešo grandines
vabalninkiečiai neteko 6 raitų partizanų. Penki iš jų už mė-
nesio sugrįžo iš nelaisvės, o vienas dingo be žinios.

Apie 12 val. bolševikai pas Gustonių mišką užėjo iš šono
Migonių kaime stovėjusiai partizanų užtvarai su karin. C. Kaza-
kaviečium. Kulkosvaidžiu apšaudoma užtvara buvo priversta
pasitraukti, bet bolševikai jau buvo užėję iš užpakalio ir liko tik
vienas kelias — perplaukti išsiliejusią Mūšą. Atsitraukiant žuvo
vienas arklys.

Vokiečiai atsivežė į Joniškėlio dvarą vieną 6 colių patranką,
apšaudė artėjančius bolševikus ir vėl atsitraukė į Stačiūnų k.
Bolševikams puolant, partizanai taip pat atsitraukė į Stačiūnų ir
Gailionių kaimus.

Pušalotiečių būrys, atsišaudydamas nuo jį puolančių bolše-
vikų, atsitraukė į Klovainius.

Partizanai Vaškų fronte taip pat traukėsi. Partizanų sar-
gybos apleido Vaškus 7—8 val. ryto ir atsitraukė Linkuvos link.
Vokiečiai išsiėmė iš bažnyčios bokšto kulkosvaidį nemėgindami
nė pradėti šaudyti į nesuskaitomą artėjančių bolševikų daugybę.
Bolševikai užėmė Vaškus. Vokiečiai išvažiavo į Zeimelį. Dieną
vokiečių būrys, darydamas žvalgybą, buvo stipriai apšaudytas
Zvanagalės dvare. Vokiečiai atsitraukė, palikdami vieną sunkiai
sužeistą kareivį, kurį bolševikai žvėriškai nukankino.

Vaškų partizanų dalis besitraukdama apsistojo Aukštadvary
ir, padedant leitenantui Kraitui, bandė pulti Vienžindžių kaimą,
bet buvo bolševikų artilerijos ugnimi išsklaidyta. Vokiečiai taip
pat pradėjo šaudyti iš patrankų. Rezultate, Gružių bažnytkaimy
užmuštas krautuvininkas, suardytas ūkininko Būtėno tvartas ir
užmušti buvę jame gyvuliai.

Gegužės 1 d. bolševikai užėmė Joniškėlį, paleido iš kalė-
jimo buvusius vagius ir bandytus, padarė daug kratų ir sušaudė
pil. Janeliūną.

Tuo metu Apsaugos Štabas organizavo kontrpuolimą. Tuo
tikslu įeita į kontaktą su Stačiūnų kaime stovėjusia vokiečių
artilerija ir pakviesti iš Pakruojaus, kar. Janavičiaus vadovaujami
partizanai, taip pat grįžęs iš Šiaulių kar. Umbrasas su kareiviais.

Apie 2 val. po pietų traukinėliu atvyko minėti partizanai ir
su jais dar 30 vokiečių kareivių.

Vokiečių artilerijai palaikant, partizanai su vokiečiais pri-
važiavo apie 3 klm atstu nuo Joniškėlio. Tada bolševikų arti-
lerijai apšaudant buvo išlipta ir nužygiuota pirmyn. Pereiti
artilerijos apšaudomą zoną pavyko gana laimingai, nes priešais
miškas slėpė partizanų judėjimą. Vis dėlto nukautas 1 vokietis
ir sužeistas vienas partizanas.
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Perėję mišką vokiečių paduotu, signalu, visi pradėjo stipria
ugnimi apšaudyti Joniškėlį. Bolševikai, turėdami pastatę kulko-
svaidžius bažnyčios bokšte, klebonijos mūruose ir dvare, gana
ilgai narsiai laikėsi. Bet partizanams ir vokiečiams be perstojo
einant pirmyn, bolševikai pabūgo, pametė ginklus ir panikoje
pabėgo.

Vokiečių artilerija buvo padariusi didelių nuostolių. Labai
nukentėjo ir p. Karpio pavesti Apskrities Komitetui rūmai. Į
juos buvo pataikę du šoviniai.

Užėmus Joniškėlį, jame rastas šis bolševikų paliktas karo
grobis: 6 kulkosvaidžiai, 10 arklių, iš jų du pabalnoti, keletas
vežimų su šoviniais, apie 30 šautuvų ir t.t.

Karo grobis būtų patekęs dar didesnis, jei užėmus Joniškėlį
nebūtų apsistota jame, bet persekiota panikoj bėgusius bolševi-
kus Paskiau teko sužinoti, kad bolševikai Gustonių kaime
buvo palikę 2 patrankas ir sugrįžo pasiimti tik tada, kai įsiti-
kino, kad nieks jų neveja.

Vokiečiai, užėmę Joniškėlį, pirmiausia susirūpino karo gro-
biu, O jį suradę ten pat pardavinėjo gyventojams ir dalinosi
gautus pinigus.

Partizanai vijo dar bolševikus iki Gustonių dvaro, kame
atrado vieną tik ką bolševikų paskerstą kiaulę ir, įsitikinę, kad
bolševikai traukiasi, sugrįžo į Joniškėlį.

Vaškų linkme vaškiečiai partizanai, padedant vokiečiams, tą
dieną Su mažais susirėmimais atstūmė bolševikus atgal ir
užėmė D. Gružių dvarą ir Vaškus.

Naktį bolševikai atsitraukė į Pasvalį ir apsistojo senoje
pozicijoje — dešiniame Mūšos ir Lėvenies upių krante.

Pasibaigus kautynėms Apskrities Apsaugos Štabas vėl per-
sikėlė į Joniškėlį ir ėmėsi kūrybinio darbo.

Kairiojo Mūšos kranto apsaugos vadas karin. Gudelis, ga-
vęs iš Kauno pranešimą, kad yra skiriamas Joniškėlio apskrities
karo komendantu, savo pareigas perdavė Vaškų būrio vadui
Kaziui Maldučiui.

Iš įvykių Apsaugos Štabe paminėtini dar šie.
Gegužės 5 d. štabo žinion perėjo Biržų partizanų būrys iš

13 raitininkų, karin. Šilkarskio vadovaujamų. Ligi šio laiko šis
būrys veikė savarankiškai,

Šiaip partizanų eilėse matyt didelio susirūpinimo. Artinasi
sėjos laikas. Daugelis partizanų prašosi juos paleisti laukų
dirbti, nes į partizanus įstojo ir tokie, kuriems namuose neliko
nė vieno darbininko. O iš bolševikų užimtų kraštų kilusiems
„partizanams susidarė sunki  materialė būklė: rūbus sudėvėjo,
algos nieks nemoka.

Nesant kautynių partizanai nemato daugiau tikslo tarnauti.
Didelio pasipiktinimo sukelia ir vokiečių elgesys. Stovintieji
Joniškėlio rajone vokiečiai atsisako nuo aktyvių veiksmų prieš
bolševikus, sakydami, kad Antanta jiems įsakiusi stovėti vietoje.
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O būdami toli nuo fronto jie dar reikalauja, kad partizanai ap-
saugotų jų stovyklas ir padėtų jiems susisiekti tarp savo dalių.

Todel apie gegužės mėnesio pusę buvę prie vokiečių dalių
partizanai, atšaukti ir pasiųsti į frontą.

Tuo pat metu pradeda skųstis partizanais ir ūkininkai už
tai, kad jie apmaino savo sergančius arkiius ant sveikų ūkininkų
arklių ir tuo trukdo laukus dirbti. Todėl išleistas įsakymas
draudžiąs partizanams be štabo žinios arklius keisti. Susirgus
arkliui partizanas pereina į pėstininkus.

Aprūpinti partizanus skalbiniais Apsaugos Štabas įsako
juos surinkti valsčiuose.

Tokio nuobodulio laiku Apsaugos Štabą nudžiugino atsi-
radę nauji „talkininkai“. — Gegužės 15 d. atvyko į Joniškėlį
vokiečiai baronai Vildėmanas ir Bistromas gauti leidimą organi-
zuoti lietuvių savanorių batalioną.  Susiįdominus jų kilnių pasi-
ryžimų priežastimis, paaiškėjo, kad lėšos šiam batalijonui išlaikyti
jiems pažadėta duoti iš Vokietijos. Paaiškėjus baronų tikslams,
Apsaugos Štabas atsakė, kad be Centro valdžios leidimo jie ne-
turi teisės tverti batalioną. i

O iš Centro valdžios tuomet nelengva buvo ką nors gauti.
Ore kabėjo ir pačių partizanų organizacijos klausimas.

Gegužės 2 d. buvo gautas per Atskiro Šiaulių bataliono
vadą kar. Gaudešį vyriausio štabo rikiuotės skyriaus viršininko
įsakymas, kad visos Joniškėlio srity veikusios partizanų kuopos
Uk pereiti karininko Gaudešio žinion ir sudaryti jo bataliono
alį.

Apskrities Apsaugos Štabas, gavęs šį įsakymą tuojau išsiuntė
į Šiaulius karininkus Vitartą ir Džiuvę ir davė atitinkamus pa-
rėdymus partizanų kuopų vadams. Vieną iš jų paduodu:

I kuopos vadui karin. Michalevičiui.

Joniškelio Apskr. Apsaugos Štabas šiuomi praneša Tamstai, kad
sulig įsakymo iš Šiauliu visos Joniškėlyje veikiančios partizanų kuo-
pos prijungiamos prie Šiaulių 1 bataliono ir turi greitu laiku, persi-
kelti į Šiaulius. :

Todėl įsakome Tamstai padaryti sarašus tų visų Kareivių, kurie
sutinka stoti kariuomenėn ir duoda parašus, kad tarnaus nemažiau
1 metus. Kitus gi visus priskirti prie milicijos ir jų sąrašus pri-
siųsti Apskričio Komendantui kar. Gudeliui Pakruojuje. Apie aplei-
dimą fronto bus Tamstai pranešta atskirai. Reikalinga kad visi pri-
sirašiusieji butu prisirenge kelionen.

Štabo viršininkas
Kar. A. Stapulionis.

Reikalų vedėjas
Karin. A. Kazilevičius.

O po savaitės pasklido kitoki Eandai — kad iš partizanų
bus sudarytas atskiras batalionas. Si žinia buvo patvirtina ge-
gužės 14 d., kada buvo gautas naujas raštas, kuriuo Šiaulių
atskiro bataliono /vadas kar. Gaudešis pranešė, kad Vyriausias
Kariuomenės Vadas „pripažinęs partizanų būrius, veikiančius
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Joniškėlio srity už kariuomenės dalį ir leidžiąs jiems vadintis
Atskiru partizanų batalionu.“ Visi išsiųsti į Šiaulių batalioną
partizanai grįžta į Joniškėlį. Partizanų bataliono vadu esąs pas-
kirtas Apsaugos Štabo Viršininkas karin. Stapulionis.

Reikia pasakyti, kad šią žinią visi partizanai priėmė su di-
deliu pasitenkinimu. Bataliono vadas kar. Stapulionis ryt dieną
išvažiavo į Kauną gauti smulkesnių nurodymų.

Nuo gegužės 15 dienos Apsaugos Štabas virto Joniškėlio
bataliono štabu ir veikė be pasikeitimų, kol bolševikai buvo iš
apskrities ribų išvyti.

O tat įvyko labai greitai.
Partizanai, džiaugdamies Lietuvos kareiviais tapę, dviguba

energija pradėjo rengtis bolševikams vyti.
Jau prieš tai buvo gautas Vyriausio Kariuomenės vado įsa-

kymas partizanams įsibriauti už bolševikų fronto ir ardyti jų
susisiekimo priemones. Tas darbas buvo pavestas Vabalninkų
būriui, kurio keli partizanai, gavę reikalingus nurodymus ir
sprogdinamąją medžiagą, perėjo frontą. Buvo rengiamasi pulti
Panevėžį. Gegužės 20 d. bataliono štaban buvo gauta žinių,
kad Panevėžys jau paimtas, todėl apie tą tuojau buvo pranešta
kuopų vadams.

Štai vienas raštas:

Joniškėlio bataliono
tabas I-os Kuopos Vadui

20 d gegužės 1919 m.

Tik ka gauta telefonograma nuo Šiaulių bataliono vado Gaude-
šio, kad Panevežis užimtas Lietuvių Kariuomenės. Vokiečių brigada
Šiauliuose gavo įsakymą paimti Pasvalį. Todel musų visos kuopos
turi buti prisirengusios, gavus įsakymą žengti pirmin.

Už Stabo Viršininką
Kar. A. Kazilevičius.

P. S. Registruokite visus begančius nuo bolševikų mobilizacijos.
Kazilevičius.

Visiems valsčių komitetams taip pat skubiai buvo įsakyta
prisiųsti į Joniškėlį visą miliciją.

Gegužės 21 d. pasiųstoje teleionogramoje šiaip pasakyta:

Linkuvai. Nuolatiniai ir kaimo atsargos milicionieriai visi priva-
lo rytoj, 22 gegužės š. m., 10 val ryto kas pesti, kas raiti pribūti į
Joniškėlį. Pranešti Žeimelio, Pašvitinio ir Kriukų valsčiams. K e'viei
nas valsčius pasilieka po du milicionierių savo reikalams pildyti.
Neatvykusieji bus aštriai baudžiami: — nuginkluoti ir pat:aukti
atsakomybėn. Navakas.

Gegužės 22 d. prasidėjo didesnis jų judejimas ir fronte. —
Bolševikų artilerija smarkiai apšaudė tuščią Paberžių kaimą ir
sudegino jį. Sudeginta keletas namų ir Šimonių kaime,

Pušalotiečiai užpuldinėjo priešą įvairiose vietose bare nuo
Taliūnų lig Pušaloto. Paėmė 2 teleiono aparatus ir keletą
šautuvų. -
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Vabalninkiečių būrys persikėlė per Levenį ties Škieriais ir
atakavo Škierių karčiamą, kur stovėjo bolševikų užtvara — ar-
tilerijos priedanga. Sukėlę bolševikų tarpe paniką, nukovę 6
bolševikus ir laimėję 2 arklius, vabalninkiečiai grižo atgal.

Tą pačią dieną Joniškėlio bataliono štabas pasiuntė šį raštą—

Joniškėlio bataliono Slaptai!
Štabas I-os Kuopos Vadui

22 d, gegužės 1919 m. Kar. Michalevičiui.

Šia nakti manoma paimti Pasvalį. Bet vokiečiai paėmė Pasvalį
jame nepasiliks; iie užima linija: Valakeliai, Ližai, Budriunai, Toliu-
nai, Papiškis ir Dičiunai. Anapus Mušos — Šimonis, Tetirvinai, Šun-
kiškiai ir t. t.

Todel štabas įsako Tamstai šendien ant 9 v. vakaro pributi su
kulkosvaidžiais ir žmonėmis į kaimą Valakeliai, netoli Šimonių. Ten
bus sutrauktos ir Joniškėlio garnizonas. Ten bus nutarta dalivauti
Pasvalio užemime ar ne? al mes turesime užlaikyti savo speko-
mis, bet vokiečių kanuolės bus Šimonyse ir visa laika mus patures.
Visa viršmineta laikyii didžiausioj paslaptyj. Užpuolimas mano prasi-
dėti apie 2-3 val. ryto.

Už Štabo Viršininką
Kar. A. Kazilevičius.

Gegužės 23 d. partizanai pradėjo pulti bolševikus. Pušalo-
tiečiai užėmė Toliūnų kaimą. Keletą bolševikų nukovė ir 6 pa-
ėmė nelaisvėn. Pasvaliečių būrys užėmė Šimonių kaimą.

Giegužės 24 d. naktį partizanai ir vokiečiai apšaudė Pasvalį.
Bolševikai panikoje išbėgo į Krinčiną ir Daujėnus. Pušalotiečiai
užėmė Pumpėnų miestą. Gegužės 5 d. žysiuodami pirmyn
partizanai užėmė Krinčiną, Daujėnus ir Pabirže.

Gegužės 26 d. Biržiečiai partizanai užėmė Biržus. Kautynė-
se du partizai sužeisti ir nušautas 1 arklys.

Bolševikai užėmė prie Vabalninkų poziciją: — Berniūniš-
kiuose, Bartkūnuose, Cipišky,  Zaprutiškiuose. Jų jėgos: —
4 patraukos, 12 kulkosvaidžių ir apie 1500 žmonių. Gegužės
27 d. vabalninkiečiai paėmė Vabalninkus, Romongalę, Dumbliūnus.
Meliūnus ir Mockūnus.

Biržiečių partizanų žvalgai turėjo susirėmimą su bolševikais
Šližių dv. Gegužės 28 d. bolševikai buvo dar kaimuose Myliškiai,
Melaišiai ir Kučiūnai netoli Papilio miestelio, bet jie traukėsi.
Biržų partizanai seka juos. Paėmė 8 belaisvius.

Salotiečiai žygiuoja Nemunėlio Radviliškio link. Į šiaurę.
nuo salotiečių veikia latvių partizanų būrys.

Giegužės 29 d. B. Sakalauskas pakvietė kar. Michelevičių
atvykti į Vabalninkus pasitarti su vokiečiais dėl tolimesnio vei-
kimo.

Biržiečiai užėmė Akmeniškių kaimą ir vokiečiams padedant
— Papilio miestelį.

Gegužės 30 d. biržiečiai su vokiečiais užėmė Kvietkų
miestelį.

Pagaliau tenka pridurti, kad paties bolševikų vijimo įkarščio
metu, gegužės 24 d. grįžo iš Kauno kar. Stapulionis. Atvežė pi-
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nigų ir apmundiravimo. Partizanų batalionui duotas vardas: —
„Atskiras Partizanų Mirties Batalionas“.

Tuo budu matome, kad bolševikų iš apskrities išvarymas
buvo padarytas tik vietos visuomenės pastangomis. Visą parti-
zanų kariuomenę dengė ir maitino taip pat tik vieni vietos gy-
ventojai. Apskrities Apsaugos Štabas buvo išlaikomas Apskrities
komiteto lėšomis.

Dar reikia paminėti, kad Apskrities apsaugos Štabas buvo
įsteigęs komendantūrą Pakruojuje. Pakruojuje taip pat buvo
įrengta partizanams ligoninė, kurios vedėju buvo gyd. Paliokas.
Bet apie šias įstaigas gal teks pakalbėti rašant apie Šiaulių
apskritį.

Atskirų partizanų būrių veikimas.

Vaškų partizanų būrys.

Būdamas apskrities slaptos organizacijos vadovybėje dar
1918 m. pabaigoj pradėjau prisižiūrinėti į dirbančius Vaškų vals-
čiaus komitete ir taryboje asmenis, kas iš jų būtų į šį darbą
įtrauktinas. Su kai kuriais ir plačiau tą klausimą panagrinėda-
vome. Vieni pirmųjų prie organizacijos buvo pritraukti — da-
bar jau miręs brolis Leonas ir žuvęs kautynėse su bolševikais
brolainis Juozas Rukas. Prisimenu, kad sausio 6 d. susirinko
pas Juozą Ruką, Nubonyse, keli asmenys, ne tik kalbėjome,
kas darytina bolševikams artėjant, bet jau svarstėme būdus, kaip
įsigyti ginklus. Pasitarime, atsimenu, dalyvavo ir Ant. Nevronis.
Už kelių dienų įsisteigė Vaškuose Karo Revoliucinis komitetas
ir prasidėjo bolševikų viešpatavimas. Paskelbtuose naujos ta-
rybos rinkimuose buvo leista dalyvauti tik darbo žmonėms, t. Vi
tiems, kas nesinaudoja samdomu darbu. Geresni žmonės šali-
nosi nuo bolševikų, bet organizacijos tikslas buvo priešingas —
visiems kas gali skverbtis į bolševikų eiles. Tada pavyko pri-
kalbėti mokytoją Kazį Maldutį išstatyti savo kandidatūrą. Jis
kaip pagyvenęs asmuo, gerai prieinamas ir populiarus žmogus
buvo visų darbininkų išrinktas į valsčiaus Pildomąjį Komitetą.
Kurį laiką mes žinojome per jį apie visus Vaškų bolševikų pla-
nus. Bet kada bolševikai pradėjo visu griežtumu vykdyti savo
tvarką, visai jo nebodami, ir jam tik reikėjo pasirašinėti, kurs
labai mūsų prašomas pasilikti, vis dėlto vasario mėn. pradžioj
pasišalino. ,

Tada visiems teko slaptą organizacijos darbą dirbti.
O bolševikai medžiagos tam darbui davė „lig sočiai“. Kai- |

muose sukėlė didžiausią neapykantą suregistruodami visus  ūki-
ninkų javus išteklius. Nieks niekam nieko, komiteto be žinios
negalėjo pardavinėti. 2
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Bie4nuomenei ir darbininkams. pasižadėjo nustatytomis kai-
nomis teikti maistą valsč. pildomasis komitetas. Bet jis nuo
pirmų dienų buvo apverstas Centro valdžios ir apskrities komi-
teto reikalavimais statyti javus į Panevėžį ir Joniškėlį. Javų su-
rinkimas taip sklandžiai nėjo, tada biednuomenei pradėjo pri-
trukti maisto! O dažnai būdavo išduodami prastesni javai —
miešankos. Biednuomenės nusiskundimus parėmė net valsčiaus
bolševikų maisto komisaras ir milicijos vadas. Jie drįso parei-
kalauti, kad jiems leistų pirma aprūpinti savo biednuomenę, o
tada vesti kitur. )

Reikia dar pridurti, kad buvo uždrausta daryti alų ir malti
javus be komiteto leidimo. Grįžo dar ar-
šesni, kaip prie bolševikų laikai...

Tokiose apystovose vieną gražią dieną
— vasario 10 d. rytą kaimuose ir miestely
atsirado prilipdyta atsišaukimų prieš bolše-
vikus. Buvo turgadienis. Vykstantiejiįturgų
žmones pulkavosi ir skaitė juos. Visus
stebino  proklamacijų daugumas ir buvo
aišku, kad tai ne vieno žmogaus darbas.

Apie atsišaukimų pristatymą į bolševikų
užimtą kraštą ir jų paskleidimo tvarką buvo
kalbėta anksčiau, todėl nekartosiu.

Ukininkų nuotaika pakilo. Bolševikai
griebėsi persekiojimų. Kaltino visus, kas į Juozas Škirpa,Vaš-
noriai bolševikų parėdymus vykdo. Bu Sūrią „partizanas

5 ž 2 uvęs 1919 m. balan-
Buvo gautas įsakymas suregistruoti džio 184. kovoj su

visus arklius, vežimus, pakinktus ir regis- bolševikais.
truotis valsčiuje visiems kariuomenėje tar-
vusiems, pav., Vaineronių kaimui uždėta 2500 rbl. kontribucijos
už įsakymo nevykdymą.

Kovo 5 d. Vaškuose turgelyje įvyko net atviras mitingas.
suagituota prieš bolševikus biednuomenę pradėjo reikalauti iš-
rinkti naują valdžią, nes dabartinė juos skriaudžia, neduoda
maisto, arba duoda tik gyvuliams šerti tinkamus javus. Kalbėjo
viešai Juozas Rukas, K. Petrikonis ir dar keli asmenys. Milicija
pastaruosius suėmė ir pasikvietė pagalbą 'š apskrities. Atvykęs
apskrities komiteto pirmininkas J. Bušmanas pažadėjo leisti
naujus rinkimus ir, minios reikalaujamas, paleido suimtuosius.
Juozas Rūkas vis dėlto buvo vėliau paimtas iš namų, išgabentas

= į Joniškėlį, kur išsėdėjo lig bolševikų bėgimo.
Gyventojai, girdėję pažadėjimą leisti naujus rinkimus, pra-

dėjo viešai prie jų rengtis. Vienas ūkininkų susirinkimas —
Vaineronių k. buvo bolševikų milicijos apsuptas. Pradėjusį šau-
dyti miliciantų ūkininkai nuginklavo. Vis dėlto du ūkininkai —
J. Dailidė ir J. Sindriūnas buvo areštuoti. Rytdieną buvo pa-
skirtas kaimo gyventojų tardymas, bet jau bolševikams nesisekė
tronte. Komitetas ir milicija buvo pareikalauti į Joniškėlį. 25 Biržų apskritis. 385



Bolševikų jėgai silpnėjant, vis drąsiau veikė slaptoji organi-
zacija. Kelis kartus dar buvo išlipintos prieš bolševikus pro-
klamacijos. Kovoti su [kontrrevoliucija vietoje nebuvo kam, nes
bolševikų milicija ir komunistų partijos nariai buvo iššaukti į
irontą. 18 kovo pagaliau išbėgo ir valsčiaus pildomasis komi-
tetas. Tą pačią dieną septyni raiti partizanai sekėme juos lig
Latvijos sienos. Veikti Vaškuose nepradėjome, nes neturėjome
žinių, kas dedasi aplinkui. Teko vykti į Joniškėlį pasiteirauti.

Joniškėlio apskr. Komitetas išbėgo kovo 22 d., o Vaškų
partizanų būrys pradėjo viešai veikti kovo 24 d. Pirmąją vei-
kimo dieną viešai įgyjami ginklai, taip pat esu pasakojęs. Deja,
visus slaptai besiorganizuojant įstojusius partizanus apginkluoti
nepavyko. Per pora dienų Vaškų valsčiuje buvo išgaudyti visi
bolševikai, išvežti į Žeimelį ir perduoti vokiečiams. Iš vokiečių
gauta pirmieji 16 šautuvų. Jais buvo apginkluoti neturėję gin-
klų partizanai.

Kovo mėn. 28 d. buvo gautas iš Apskrities Komiteto įsa-
kymas vykti į Pasvalį sugaudyti bolševikus ir atstatyti senąją
valdžią. Išžygiavau turėdamas daugiau kaip 20 raitų partizanų.
Ne tik sutvarkėme Pasvalio, bet ir Krinčino valsčius. Areštuo-
tus bolševikus pasiuntėme į Joniškėlį.

Pasėkmingo pariizanų žygio paskatinti, pradėjo stoti į par-
tizanus daug jaunų vyrų. Nebuvo ginklų.

Juos surasti pavyko slaptos organizacijos nariui partizanui
mokyt. Vaclovui Karveliui. Gavomė išgirsti, kad bolševikai iš
Bauskės buvo priversti ūmai išbėgti ir paliko mieste daug gin-
klų. Mokąs vokiškai kalbėti mok. V. Karvelis su 10 partizanų
balandžio 1 d. išjojo į Bauskę pas Vokiečius ginklų pirkti. Už
kiaušinius, lašinius ir sviestą parvežė kelis vežimus ginklų, šovi-
nių ir granatų kurių užteko ne tik savo būriui, bet buvo pasiųs-
ta ir į apksritį.

Bet bolševikai iš karto išsigandę vokiečių ir nubėgę ligi
Kupiškio, ilgainiui nesulaukdami, kad juos kas toliau vytų, su-
sitvarkė ir pradėjo atgal grįžti.

Tuo metu visoje apskrity pradėjo veikti partizanai ir buvo
sudaryta jų vadovybė — Apskrities Apsaugos Štabas. Štabo pa-
rėdymu Vaškų partizanų būrio dalis balandžio 8 d. išžygiavo į
Daujėnų apylinkę padėti Pasvalio ir  Vabalninkų partizanams.
Apie 40 Vaškų būrio partizanų, mok. Kaziui  Malčučiui vado-
vaujant prabuvo Daujėnų apylinkėje lig balandžio 11 d., kada
pradėję visu frontu eiti pirmyn bolševikai juos atstūmė atgal.
Vaškiečiai grįžo dviejų kovos draugų netekę. — Kautynėse su
bolševikais ties Barklainių kaimu žuvo partizanas Juozas Škirpa
ir pateko nelaisvėn sužeistas partizanas Kazys Armonavičius.
Pastarasis daug vargo kentėjęs, pabuvojęs keliose belaisvių sto-
vyklėse — Dvinske, Petrograde ir Maskvoj, porą kartų bėgęs,
vis dėlto tų pačių metų rugpiūčio-14 d. sveikas iš nelaisvės
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sugrįžo. Jo vargų epopėjai, turiu vilties, kada nors teks pasau-
li pamatyti.

Sutikdami tik negausių partizanų būrelių pasipriešinimą, bol-
ševikų pulkai ėjo pirmyn. Teko apleisti ir Pasvalys. Balandžio
15 d. vaškiečiai dar turėjo didelį susirėmimą su bolševikais ties
Skrebotiškiu. Ten pateko bo!ševikų nelaisvėn apsupti ir kryžmai
apšaudomi partizanai Juozas Rukas ir Povilas Pakalnis, kuris
buvo sužeistas į ranką ir koją. Pakalnis iš Daugpilio buvo per-
keltas į Smolenską iš ten pabėgo ir sugrįžo tėviškėn. Rukas pa-
bėgo tik iš Maskvos, keliomis dienomis“ anksčiau už Armonavi-
čių, su kuriuo drauge buvo belaisvių stovyklėj, bet Lietuvon ne-
grįžo — žuvo be žinios.

Taip trumpu laiku — vienos savaitės bėgyje netekę keturių
draugų, Vaškų partizanai labai nusiminė. Bet ir bolševikai turėjo

„aukų. Balandžio 15 d man buvo pavesta iš Joniškėlio, kur
dirbau štabe, vykti į Vaškus. Susitelkę Linkuvos, Pasvalio ir
Vabalninkų partizanai, vokiečių kulkosvaidininkų kuopai pade-
dant, balandžio 16 d. bolševikus atstūmėme lig Mūšos upės. Bu-
vo net mėginta užimti Pasvalį, bet nepavyko. Frontas apsistojo
pagal Mūšą, bolševikai dešiniame, partizanai — kairiame jos
krante.

Išstovėjome lig balandžio 29 d., kada bolševikai sukaupto-
„mis jėgomis vėl pradėjo visu frontu pulti. Tada teko ir iš Vaš-
kų atsitraukti. Bolševikai užėmė Joniškėlį. Tik Linkuvoj pa-
vyko sutvarkyti atsitraukusius partizanų būrelius ir gegužės 2 d,,
gavus didesnę vokiečių paramą, pereita kontrpuoliman. Atsiimta
Joniškėlis, Vaškai ir bolševikai vėl nuvyti už Mūšos..

Pasibaigė ir savo šlapumu atmintinas 1919 m. pavasaris.
Partizanams, ūkininkų vaikams, rūpėjo grįžti apsėti laukus, todėl
tik, kuriems buvo didesnis reikalas, būrio apsaugos štabo nuo-
žiūra buvo iš fronto paleisti. Kovos aprimo. Tad ir vokiečius
pavyko arčiau prisivilioti. Pirmiau jiems neva buvo įsakyta lai-
kytis apie Linkuvą, bet paskiau apsistojo Vaškuos ir užėmė
trontą kaimuose už 5 klm. į rytus nuo Vaškų.

Dar vienas svarbesnis susirėmimas su bolševikais įvyko ge-
gužės 21 d., kada pastarieji užpuolė ir paskerdė Titkonių kaime
gyvenusius vokiečius. Vokiečių artilerija neva apšaudydama bol-
ševikus, sudegino tada Titkonių kaime kelių ūkininkų trobesius.
Kautynėse buvo sužeistas partizanas Grigalionis.

Bet bolševikų viešpatavimui artėjo galas Lietuvos kariuo-
menė jau rengėsi paimti Panevėžį. Vyriausias vadas įsakė parti-
zanams užimti Pasvalį ir įsiskverbti bolševikų užpakalin.

Gegužės 23 d. buvo sutraukti į Joniškėlį visų būrių parti-
zanai ir pradėta pulti bolševikus visu frontu.

Gegužės 24 d. buvo paimtas Pasvalys ir Pumpėnai. Gegužės
25 d. — Krinčinas ir Daujėnai.
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Sugrįžė iš fronto partizanai ginklų nepadėjo. Visi partizanai
— pavadinti atsargos milicija pasiliko kaip ginkluota pajėga
ginti gyventojus nuo galinčių atsirasti kitokių priešų.

Jų ilgai nereikėjo laukti. Neilgai trukus pradėjo siausti ber-
mont'ninkai. Kovoti su jais pradėjo reguliarė kariuomenė, bet
partizanai visur ir visuomet buvo šaukiami jai pagalbon, ir da-
lyvavo kautynėse, kol paskutinis priešas buvo išvarytas.

Iš viso Vaškų partizanų būry vieni ilgesnį kiti trumpesnį
laiką pabuvojo apie 100 asmenų. Daugeliu drąsiu žygių ir gar-
bingų darbų pasižymėjo ne vienas iš jų, bet taip trumpame
straipsnely jų neišminėsi.

Saločių partizanų būrys.

Apie slaptos organizacijos veikimą Saločiuose galėtų pa-
pasakoti jos dalyviai. Deja, raštingieji dabar gyvena išsisklaidę
po vieną kituose Lietuvos kampuose, o vietiniai, eiliniai parti-
zanai nesugeba tai padaryti. Tai pasistengsiu pasidalinti mano
surinktomis apie viešą partizanų veikimą žiniomis.

Nepasitenkinimas bolševikų tvarka Saločių valsčiuje taip pat
pasireiškė kaip ir kituose valsčiuose — reikalavimu perrinkti
pirmiau susidariusį valsč. pildomąjį komitetą. Apskrities Komi-
tetui leidus kovos 17 d. įvyko darbininku ir vargingųjų valsčių
atstovų tarybos posėdis, kuris išrinko naują komitetą, bet jam
pradėti veikti reikėjo gauti apskrities komiteto aprobatą.

Nekantraudami naujojo komiteto nariai kovo 20 d, buvo
susirinkę pasiskirstyti pareigomis,o 21 d. atvyko perimti valsčiaus.
Senasis komitetas buvo beperduodąs savo pareigas, bet paskiau
grūmodamas ginklu, privertė „naująją valdžią“ pasišalinti.

Nors tuomet jau buvo pasitraukę Vaškų, Linkuvos ir Zeime-
lio valsčių pildomieji komitetai, bet Joniškėlio apskrities, taip
pat Pasvalio valsč. komitetai dar laikėsi. Už kelių dienų vis
dėlto Saločių pildomasis komitetas pasitraukė ir jau kovo 31 d.
valsčiuje įvyko naujo komiteto rinkimai.

Balandžio 7 d. Saločių partizanų būry jau buvo apie 25
partizanus, kuriems vadovavo karininkas Trimakas.

Saločių būrys buvo vienas tolimesnių nuo Joniškėlio ir
daugiausia veikė savarankiškai. Ryšius su apskrities apsaugos
štabu palaikydavo per Vaškus. Jiems, kaip partizaniškų jėgų
sparnui, teko atremti daug bolševikų puolimų, tik nepereinamos,
pavasarį plačiai išsiliejusios, Mūšos upės dėka, jiems ilgai pa-
vyko bolševikų antpuolius atremti

Jau balandžio 14 d. bolševikai mėgino paimti Saločius.
Kova tęsėsi apie 6 valandas. Bolševikai, netekę 1 nukauto, ir
kelių sužeistų atsitraukė į Kubilių kaimą.

Nuo balandžio 17 iki 20 d. bolševikai taip pat daug kartų
bandė persikelti per Mūšą, bet buvo partizanų sulaikomi.  Ba-
landžio 18 d. buvo nukautas partizanas Nakutis Antanas. Parti-
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zanai, norėdami atkeršyti bolševikams, balandžio 20 d. bandė
persikelti per Mūšą ir pulti juos, bet taip pat buvo bolševikų
atremti. Gavę iš vokiečių paramos, jų artilerijai pridengiant.
Saločių partizanai persikėlė per Mūšą balandžio 23 d., užėmė
Saločių dvarą, paėmė 4 kulkosvaidžius, 2 telefono aparatus ir
apie 30 šautuvų.

Tada bolševikai, suprasdami negalėsią paimti Saločių juos
tiesiog puldami, balandžio 25 d. nekoncentravo daugiau jėgų
ties Geltonpamušio dvarų ir Saudogolės kaimu, ir perėjo per
Mūšą. — Partizanai Saločius apleido ir apsistojo Gripkelių kai-
me. Valsčiaus komitetas atsigabeno į Kemėnų kaimą.

Balandžio 25 d. bolševikai tęsė puolimą.  Salotiečius pa-
laikė viena vokiečių patranka. Kautynės tęsėsi nuo 10 val. ryto
lig 3 v. po pietų ir partizanams teko atsitraukti į Kemenų
kaimą.

Bolševikai tuomet ėjo pirmyn visu frontu ir, kaip jau mi-
nėjau, užėmė Joniškėlį, Vaškus.

"Bendroms partizanų jėgoms perėjus kontrapuoliman ir Sa-
ločiai pradėjo žygiuoti pirmyn. Gegužės 5 d. jie užėmė Mur-
ziškių dvarą, o vakare išžygiavo į Virbalų dvarą ir Juodininkų
kaimą, kur stovėjo bolševikų baterija. Pagalbon buvo pasikvietę
15 vokiečių su 2 kulkosvaidžiais ir 20 latvių partizanų. Nors
kautynėse žuvo vienas vokiečių leitenantas, bet bolševikams buvo
padaryta didelių nuostolių. Buvo paimta nelaisvėn 3 raudon-
armiečiai, gauta 15 šautuvų ir 1 lauko virtuvė.

Pasisekimu padrąsinti partizanai, taip pat 20 vokiečių su
1 kulkosvaidžiu padedant, naktį iš 8 į 9 gegužės mėn. apsiautė
boiševikus Perkūniškių kaime. Paėmė apie 60 bolševikų, vieną
rankinį kulkosvaidį, daug šautuvų ir kito kar. grobio. Grobį ir
belaisvius pasiliko sau vokiečiai.

Gegužės 90 d. partizanai pagaliau paėmė Saločių miestelį,
bet bolševikai jau kartą patyrę, kad partizanų jėgos yra mažos,
ir negali visą barą apsaugoti. gegužės 12 d. vėl persikėlė po
Geltonpamušiu ir privertė partizanus Saločius apleisti. -

Partizanai atsitraukė į Murziškių dvarą ir stovėjo ten lig ge-
gužės 15 d., kada vėl prasidėjo bolševikų puolimas.

Gegužės 16 d. daug stipresnių bolševikų jėgų stumiami
partizanai atsitraukė ir užėmė frontą — Deveitonių, Šakarinių
ii Gniaužių kaimuose. Rytdieną partizanai gavo iš vokiečių
paramos — 12 kareivių su 3 kuikosvaidžiais, ir kovėsi visą
dieną, bet buvo priversti atsitraukti į Kemenų ir Namajūnų kai-
mus. Gegužės 18 d. bolševikai atsigabeno artileriją ir jos pri-
dengiami tęsė puolimą, kuriame sudegė 40 gyventojų trobesių.
Partizanai užsilaikė Kemenų dvare. Kautynėse sužeistas partiza-
nas Vincas Mitė. Bolševikai apsistojo Molynėje ir Namiškių
kaime.

Gegužės 19 d. partizanai puolė bolševikus Namiškių kaime.
Kautynėse žuvopartizanas Jurgis Tuomas ir buvo sunkiai sužeis-
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tas partizanas Kazys Medinskas. Bolševikai, turėję daug dides-
nių nuostolių, vakare Namiškių k. apleido ir jį užėmė partizanai.
Gegužės 20 d. partizanai iš Namiškių išžygiavo į Saločius, bet
stipriai bolševikų apšaudyti atsitraukė į Namajūnų kaimą. Ge-
gužės 21 d. bolševikai puolė ant Namajūnų kaimo. Patrankų
šūviais uždegė kaimą ir sudegino dviejų gyventojų trobesius.
Partizanai atsitraukė į Kiburius. Gegužės 22 d. salotiečiai pa-
laidojo Kiburių kapuose žuvusį kovų draugą Jurgį Tuomą. Po
to puolė Kemėnų dvarą ir privertė bolševikus atsitraukti į Sa-
ločius. Partizanai apsistojo Gniaužiuose ir Šakarniuose. O ryt-
dieną užėmė ir Saločius.

Kiek pailseję Saločių partizanai išžygiavo toliau — Nemu-
nėlio Radviliškio link, tampriai palaikydami ryšius su  pradėju-
siomis tuomet žygiuoti pirmyn bendroms partizanų jėgomis.

Po to partizanai, įstojo į atsargos miliciją ir rudenį vėl buvo-
pašaukti kovoti su bermontininkais.

Saločiai buvo bermontininkų tvirtovė. Ten daug kraujo
praliejo reguliarė kariuomenė.—Pasvalio komendantūros kuopos
Šiuos žygius plačiai yra aprašęs, jiems vadovavęs komendantas
karininkas J. Vegelis.

Kiti partizanų būriai.

Garsiausias iš dabartinio Biržų apskrities ribose esančių būrių
— buvo Vabalninkų partizanų būrys. Plačią būrio veikimo isto-
riją yra parašęs jo vadas, Bernardas Sakalauskas. Gaila, kad lig
šiol ji nepasirodo spaudoje. Negalėdamas su juo konkuruoti
neišgaliu ir čia ką nors daugiau apie vabalninkiečius pasakyti.

Daug darbų yra nuveikęs Biržų partizanų būrys... Deja, jo
organizatorius karininkas Simonas Šilkarskis nedėkingą uždavinį
buvo pasiėmęs... Būdamas lenkų šalininkas, jis nors buvo bol-
ševikų priešas, bet nebuvo ir lietuvių partizanų draugas. Nors
rėmėsi tais pačiais lietuviais, iš jų susidarė didžiają būrio dalį,
bet jų kilnius norus, pasiryžimą kovoti už tžvynę, jis, Šilkarskis,
suteršė daugeliu nešvarių darbų. Todėl dabar, tyrinėjant Biržų
partizanų būrio veikimą iš užsilikusių dokumentų tematyti tik jų
neigiamos pusės. O toli nuo Biržų gyvenant sunku sueiti buvu-
sius partizanus ir iš jų asmeniškai patirti apie jų kovų žygius.
Turiu vilties, kad su laiku arba pats tą darbą atliksiu, arba su-
siras iš jų pačių kas papasakos, ką teko nuveikti Biržų partiza-
nams Lietuvos naudai, prieš jų vado, slaptos lenkų POW orga-
nizacijos paskirto Biržų komendantu, karininko Silkarskio norus.
Joniškėlio, Pasvalio ir Krinčino - Daujėnų būriai taip pat aktingai
dalyvavo kovose su bolševikais. Bent Joniškėlio būrys pilnai
galėtų surašyti savo istoriją, nes veikė labiau kuopoje. Priešingai
Pasvalio ir Krinčino - Daujėnų būriai buvo skaldomi dalimis.
Tai veikė drauge su Vaškų, tai su Joniškėlio ar net su Pušaloto
būrių partizanais.
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Kadangi jų veikimas buvo labai sudėtingas, tai aprašyti juos
galima tik daug ką ištyrinėjus.  Umu laiku tai padaryti negalėjau,
o iš esamų pas mane dokumentų matyti tik pavieniai epizodai,
kuriuos raišioti visai neapsimoka. Tektų daug pakartoti rašinyj
jau minėtų žygių ir darbų.

Gausingiausi ir savo darbais garbingi Pušaloto, Linkuvos
taip pat Pakruojaus partizanų būriai pasilieka neaprašyti, nes šie
miesteliai dabar įeina į kitas apskritis.

Pabaiga.

Baigdamas šį rašinį, kuris išėjo ne visai trumpas, vis dėlto
laikau reikalingu pasakyti, kad mano užbrėžtai temai išsemiamo
atsakymo nesų davęs. Dėl skirto laiko trumpumo ir dėl esamos
medžiagos gausumo teko apibūdinti tik svarbesniuosius kovos
etapus ir tik iš dalies nusviešti šių kovų vadovybės nuveiktus
darbus. O visuomenės iniciatyvos pasireiškimai, kiekviename
apskrities kampelyje, buvo taip pat gausūs ir davė ne mažesnių
vaisių, kaip centro vadovybės darbai. Jų darbų aprašymas taip
pat laukia savo eilės.

Be to, turiu pridurti, kad kova su bolševikais buvo ne pa-
skutinė. Išvarius bolševikus į rytus, iš šiaurės vakarų užslinko
bermontininkai.

Šioje kovoje visuomenei pagalbon atėjo Vyriausybė siųsdama
reguliarę kariuomenę.

Bet didelio pasiryžimo parodė ir daug aukų šioje kovoje
padėjo ir šio krašto visuomenės žiedei buvę partizanai, tada at-
sargos milicija vadinami. 1919 m. liepos mėnesį visa atsargos
milicija buvo pašaukta stoti kovon šiuo Apskrities Milicijos vado
J. Navako įsakymu:

V. R. M.
Joniškėlio Apskrities
Valdyba
24 liepos 19 m. Visiems Valsčių Komitetams

Nr. 175 Nuolatinei ir Atsargos Milicijai.
M. Linkuva.

Remdamasis Vyriausiojo Karo Vado įsakymu, kuriuo man paliep-
ta surinkti partizanųburius, del apvalymo Lietuvos žemių srities nuo
apsiginklavusių plešikų, terrorizuojančiu vietinius gyventojus šiuo
tvirtai isakau visai atsargos milicijai susirinkti 27 liepos 12 val. die-
nospaskirtuose vietuose gavimu nurodymų del nustatytos užduotes
išpildymo. Geistina, kad visi atvyktų raiti ir ginklais. Susirinkimui
skyriami šie punktai:

1. Joniškėlyje susirenka visa atargos milicija Joniškelio.
Linkuvos, Pakruojaus, Pašvitinio, Kriukų ir
eimelio Valsčių. :

2. Pasvalyje, susirenka visa atsargos milicija Vaškų, Salo-
čių, Krinčino, Pasvalio ir Daujenų Valsčių.

„3. Pušalote susirenka visa atsargos milicija Pušaloto, x10-
vainių ir Pumpenų Valsčių. š
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Apart atsargos milicijos į ankščiaus paskirtus puktus privalo su-

rinkt dalis nuolatinės milicijos po du nuo kiekvieno Valsčiaus. At-

vykstantieji privalo pasiimt su savimi maisto dviems trims dienoms.

Piliečiai kurie neatvyks savo pareigų išpildyti bus aštriai nubaus-

ti. Visiems Valsčių Komitetams, milicijai greštai įsakav, kad šis pa-

liepimas pilnai butų išpildytas, pranešant pavardės tų kurie nusilenks

nuo savo pareigų pildymo.
Joniškėlio Apskrities

Milicijos Vadas: (pas) Jonas Navakas.

Kova su bermontininkais pasiekė aukščiausio įtempimo

1918 m. rudenį. 2

1919 m. spalių 25 d. Pasvalio Apskrities seimelis, dalyvau-

jant apskrities viršininkui M. Marmai, svarstė kovos su bermon-

tininkais klausimą ir priėmė šią rezoliuciją: —

Mes, Pasvalio Apskrities Seimelis, apsvarstęs Lietuvos padėtį šiuo

sunkiu metu, matome butiną reikalą remti visos Lietuvos Valdžios

pastangas paliuosuoti kraštą nuo įvairių priešų ir ypač kolčakininkų.

Stengkimės padėti tverti partizanų būrius, kviesdami stoti į pertizanus

su ginklu rankose visus susipratusius piliečius, rinkdami aukas, pini-

gais maistu ir rūbais tiems partizanams palaikyti. Mes kviečiame vi-

sus apskrities gyventojus kovoti su Lietuvos Nepriklausomybės prie-

šais vokiečiais, rusais—kolčakininkais griežtomis priemonemis. Neduo-

kime padvadu tiems kolčakininkams, neduokime valgio. Visas žinias

apie juos, apie jų veikimą tuojau praneškime partizanams ir Lietuvos

kariuomenei. Gana žodžiais vien protestuoti griebkimės ginklo piliečiai!

Neilgai trukus Apskrities Viršininkas išleido žemiau paduo-

damą įsakymą: —

V. R. M.
Pasvalio Apskrities 2

Viršininkas Valsčiaus Valdyboms ir visai

Spalių 29 d. 1919 m. garbes milicijai.
Nr. 1096

ĮSAKYMAS
Šiuo įsakoma visai garbės milicijai susirinkti sudarymui partiza-

nų burių, sekančiuose punktuose:
1) Linkuvos, Pakruojaus, Žeimelio ir Pašvitynio garbės milicija

renkasi Linkuvoje — t. yra Valsčiaus Valdyboje 1 d. lapkričio
mėn. š. m. 1 val. nuo ryto.

2) Joniškėlio, Pušaloto, Vaškų, Saločių valsčių garbės milicija

renkasi Joniškėlyje — pas Nuovados Viršininką 1 d. lapkričio
mėn. š. m. 10 val. nuo ryto.

3) Vabalninkų, Krinčino, Daujėnų, Pasvalio ir PumpenųVals

garbės milicija renkasi Pasvalyje — pas Nuovados Viršininką 2 d.

mėn. lapkričio š. m. I val. po pietų. “

4) Biržų. Pabiržės, Papilio, N. — Radviliškio ir Budbergio Vals-

čių garbės milicija renkasi Biržų mieste — pas Nuovados Virši: in-

ką š. m. 3 d. lapkričio mėn. 12 val. po pieių.
Visa garbės milicija privalo atvykti paskirtu laiku nurodytuose

punktuose. Tie — gi, kurie neatvyks bus nubausti.
Nuolatinei milicijai įsakoma prižiūrėti, kad visi atvyktų paskirtu

laiku; nuo neatvykusių tuojau tur but ginklai atimami. Valsčių Valdy-

bų prašoma paskelbti visiems gyventojams, kad visų milinčių tėvynę

ir laisvę, pareiga stoti į besitveriančius partizanų burius. Už tai gi
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atvykt paskirtuose punktuose kviečiama ir visi tie kurie supranta
reikalą gint krašto gerovę ir laisvę.

Pasvalio Apskrities Viršininkas
Myk Marma

Pasvalio Apskrities Milicijos Vadas
Stasys Jaloveckis.

O į visuomenę buvo kreiptasi šiuo atsišaukimu: —

Petys-gi į petį, na vyrai kas gali
Tik stokim į kovą už mylimą šalį
Prikelsime Lietuvą mūsų.

Vyrail

Atėjo valanda, kada mes vėl privalome paimti rankon ginklą ir
eiti valyti mūsų kraštą nuo plešikų — Kolčakininkų gaujų (bandų),
susukusių sau lizdą mūsų krašte.

Vardan savo krašto gerovės ir laisvės, mes privalome žut - but
savo laimėjimus apsaugot nuo pražuvimo.

Vardan Lietuvos laisvės ateities mes privalome eiti gint kraštą nuo
verguvė s, kurią mums kolčakininkai, Rusijos Caro generolai ir dva-
rininkai, neša.

Lietuvis-gi, — syki sau laisvę iškovojęs neduos jai dikai pražut.
Tegu atmena tai visi mūsų priešininkai ir težino, kad visi jų užma-
nymai turės subirėti, susidurė su geležine Lietuvos liaudies valia.

Vyrai prie ginklo! Laikas atėjo!
Nelaukime, kad kas nors ateitų mus išvaduoti ir apginti. Mes

patys tai privalome daryt ir padarysime!
Mes, šio krašto gyventojai, jau vieną kart parodemė savo valią

— tai buvo dar šiame pavasaryje, kuomet artojus pametęs arklą ėjo
bolševikų mušti ir ant savo pečių, pakėlė kovą laike dviejų mėnesių
plačiame fronte prieš šimtą kart skaitlingesnį priešą. V/eną kart lai-
meję, laimesime ir toliaus, tik daugiau noro, .pasirižimo ir drąsos! 2

Darbininkai ir ukininkai! Kol dar yra laikas imkite ginklą ir
stokite į partizanų būrius, kovai prieš kolčakininkus. :

Te nebuna musų tarpe nei vieno, kursai suteiktų priešui maisto
arba nurodytų jiems kelį. Visi nuo mažo iki seno šaukiami kuo ga-
lima naikinti priešininką.

„ Garbė tiems, kurie nužudys nors vieną priešininko kareivį. Tada
sutirps priešininkas mūsų krašte it pavasario sniegas. Tokiu pat būdu
musų tevų — tevai naikino Lietuvoje priešininkus — piktuosius
Kryžiokus ir Lenkus. 5

Juk prosenių karžygių dvasia dar naušgeso mumyse! Tai
mes parodėme šiame pavasaryje, kovodami su bolševikais. Parody-
sime ir dar kartą.

Tad Lietuvos Nepriklausomybės vardu prle ginklo Vyrai!

Lietuvos Šiauries
Apsaugos Štabas.

Ir ši kova buvo sunki, bet taip pat pasibaigė visišku lai-
mėjimu. P. Gudelis.
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D-ras Jonas-Leonas Petkevičius.')

 

Biografinių žinių pluoštelis apie d-rą Joną-Leoną Petkevičių.

D-ras Jonas- Leonas Petkevičius gimė 1828 metais ZŽemai-

tijoje. Gimimo vieta tiksliai nėra žinoma. Jo tėvas Felicijonas

Petkevičius, buvo vyriausias dvarininkų Bialozorų dvarų prie-

vaizda, o motina, Justina Janulytė, buvusi tų pat dvarininkų

Bialozorų baudžiauninkė.
1835 m. J. L. Petkevičiaus tėvas, Felicijonas Petkevičius,

nusipirko iš dvarininkų Bialozorų Puziniškio dvarelį, turintį 102 ha,

Smilgių valsčiuje, Panevėžio apskr., kuriame ir apsigyveno su

savo šeima.
Pradžios mokslus J. L. Petkevičius ėjo Panevėžio aps

mokykloje; paskui buvo atiduotas į Vilniaus gimnaziją. Besimo-

kydamas Vilniaus gimnazijoje, mėgdavo lankytis turgavietėje, kad

gautų progos pasikalbėti lietuviškai su atvykusiais į turgų kai-

miečiais.
Išėjęs gimnaziją ir, tėvui nesutinkant, negalėdamas įstoti į

universitetą. J.- L. Petkevičius apsigyveno prie tėvo Puziniškio

dvarelyj, atlikdamas kartu su dviem baudžiauninkais visus Sun-

kiuosius ūkio darbus, Po penkerių metų ištikimo darbo tėvas

jam padovanojo 14 rublių. Su šiais pinigais J.-L. Petkevičius

pabėgo iš tėviškės ir nuvyko į Kijevą, kur įstojo į Kijevo uni-

versiteto medicinos fakultetą.

 

*) Žiūr. „Medicina“ 1928 m. 12 Nr
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Bernavimas tėvui per penkerius metus davė progos J.- L.

būklei; ir kaip tik jam pasisekė susitaikyti su tėvu, jis tuojau
pasistengė prikalbėti tėvą, kad abi baudžiauninkų šeimos nuo
baudžiavos būtų paleistos.

Eidamas aukštuosius „medicijos mokslos Kijevo universitete,
J.- L. Petkevičius suradęs Kijeve kuopelę draugų, kurie, susirinkę,
dainuodavo lietuviškas dainas. Čia su dviem draugais studentais,
medikais, Chmieliausku ir Moisevičium, pasižadėjo, baigę mokslus,
apsigyventi Lietuvoj ir jokios valdiškos vietos nepriimti ne Lie-
tuvoj.

Išėjęs aukštuosius medicinos mokslus ir gavęs 1855 metais
gydytojo diplomą, d-ras J.-L. Petkevičius, būdamas ištikimas

- savo pasižadėjimui, grįžo į Lietuvą ir apsigyveno savo tėviškėj,
Puziniškio dvarelyj, kur ir pradėjo užsiiminėti laisva gydytojo
praktika. -

1860 m. d-ras J.-L. Petkevičius vedė Malviną Chodakaus-
kaitę, dabartinės prezidentienės Smetonienės ir ministerienės
Tūbelienės tėvo Antano Chodakausko tikrą seserį.

Begyvenant Puziniškio dvarelyj, tarp girių ir pelkių, susi-
laukta 1863 metų revoliucijos, prie kurios, matyti, aktyviai ruo-
šėsi ir d-ras ] - L. Petkevičius. Kažkurios lenkų sukilėlių gaujos
įskųstas, jisai, buvo suimtes ir per 5 dienas tardomas; nuo grę-
siančio sušaudymo išgelbėjo kiti tos pat gaujos dalyviai, kurie
už jį užtarė ir tuo būdu apgynė nuo gresiančio pavojaus.

1865 m. d-ras -J.-L. Petkevičius buvo paskirtas Joniškėlio
ligoninės vedėju. Šitoji ligoninė, įsteigta dvarininko Ignaco Karpio,
1811 metais jo buvo padovanota Vilniaus universitetui. Kai pa

"starasis buvo uždarytas, Joniškėlio ligoninė perėjoį Rusijos švie-
timo ministerijos rankas. Šitoj ligoninėj Joniškėlio parapijos
kaimiečiai turėjo gauti nemokamą stacionarišką ir ambulatorišką
medicinos pagalbą. Ligoninės gydytojo atlyginimas buvo nedi-
delis: butas su kūru, daržo 1 ha ir 33 rubliai mėnesinės algos. |
Ligoninė buvo išlaikoma iš tam tikro kapitalo, palikto tam rei-
kalui minėto dvarininko Ignaco Karpio.

1865 metais visų Ignaco Karpių paliktų įstaigų ir užrašytų
turtų garbės globėju buvo Joniškėlio dvarininkas Felicijonas
Karpis, buvęs tuomet Kauno gub. bajorvadis, caro rūmų kamer-
geris, tikrasis slaptasis patarėjas. Per pirmuosius 15 metų, tebe-
gyvenant įtakingam aukštose Rusijos sierose Felicijonui Karpiui,
d-rui J.- L. Petkevičiui plaukte plaukė visokios caro valdžios
malonės, k. a.: ordinai, aukšti laipsniai (ligi „statskavo sovietnika“)
ir šiaip piniginės dovanos iš Ignaco Karpio paliktų sumų.

Felicijonui Karpiui mirus 1880 metais ir garbės globėjo par“
'eigas pradėjęs eiti jo sūnui Ignacui Karpiui, papūtė kitokie vėjai.
Nei ordenų nei piniginių dovanų d-ras J.- L. Petkevičius daugiau
jau nebematė. Net jo gautas „statskavo sovietnika“ laipsnis jau
buvo ginčijamas ir adresuotose įam valdiškose popierose

396

 



jis buvo tituluojamas tik „„kolležskij assesor“. Maža dar to, vėliau

jam buvo pareikšta, kad už ištarnautus 37 metus nebus pripa-

žinta anksčiau žadėtoji pensija.
D-ras J.-L. Petkevičius į visa tai modavo ranka sakydamas:

— Nedirbu aš činams, nedirbu turtams krauti Dirbu savo

krašto naudai,oJoniškėlis yra tai „placowka“', kur galima daugiau

nuveikti negu kur kitur ir dirbant nei bado nei vargo nepatirti“'.

D-ro J.-L. Petkevičiaus žmona, neilgai gyvenusi, pasimirė

1870 m, palikdama šešetą mažų vaikų, kuriais ėmėsi rūpintis jų

teta, antroji tėvo sesuo Regina. Ji mirė karui pasibaigus.

Be šitos sesers Reginos, d ras J.- L. Petkevičius“ turėjo dar

vieną seserį, vyresniųją, Karaliną, kuri buvo ištekėjusi už dvari-

ninko Bonifaco Jakubausko. Jie turėjo ketvertą sūnų ir 3 duk-

teris. Jų duktė Marija buvo G. Landsbergio Žemkalnio pirmoji

žmona. Du jų sūnūs, Felicijonas ir Stanislovas, buvo gydytojai:

pirmasis praktikavo ir mirė Krakėse, Kėdainių apskr., apsikrėtęs

šiltine; antrasis praktikavo savo šeimos Ožkyčių dvarely, Pušaloto

par., Panevėžio apskr, jisai kurį laiką buvo psichiškai susirgęs,

mirė didžiojo karo metu, jau pasveikęs iš psichinės ligos. Tre-

čiasis jų sūnus Andrius, išėjęs Rygos politechnikos komercijos

skyrių, per 30 metų vedė Petrograde Vavelbergo banką; dabar

jis — bedarbis ir gyvena prie brolio ūkininko ir sesers prisi-

glaudęs. Ketvirtas Mečislovas ūkininkas namie visi mirė.

D-ras J.- L. Petkevičius, kaip aukščiau buvo minėta, turėjo

šešetą vaikų:
1) Visų vyriausioji buvo duktė, Gabrielė, žinoma Lietuvos

literatė ir visuomenės veikėja, dabar tebegyvenanti Panevėžyje iš

skirtos jai už ypatingus nuopelnus valstybinės pensijos.

2) Antrasis iš eilės sūnus, Vladislovas, gimęs prieš laiką,

buvo psichiškai nenormalus. Jį su trimis jo vaikais. Jonu, Leonu

ir Dronialajs, buvo paėmusi globoti sesuo Gabrielė. Jis mirė

1921 m.-
3) Trečiasis sūnus Jonas, mirė 1893 m. džiovą, vos išėjęs

Petrogrado Technologijos institutą.

4) Ketvirtasis sūnus, Petras, turėjęs prigimtą širdies ligą,

mirė 1882 metais.
5) Duktė Judita mirė 1879 m., būdama Vilniaus mokykloje.

6) Visų jauniausias sūnus, Leonas, išėjo aukštuosius medi-

cinos mokslus Dorpate; didžiojo karo metu buvo pasitraukęs į

Rusiją: grįžęs 1918 metais į Lietuvą, apsikrėtė nuo ligonio dėmė-

tąja šiltine, nuo kurios ir pasimirė, palikdamas mažą sūnų

Leoną. 2
Su d-ro J.-L. Petkevičiaus vaikais iš mažens stengtasi vien

lietuviškai kalbėti, ir vyresnieji, tik paūgėję, išmoko lenkiškai.

Kai duktė Gabrielė pabaigė gimnaziją, pirma dovana, kurią iš

tėvo ji buvo gavusi, buvo Petro Vileišio knygelės „Jonas ir

Onutė“ ir „Steiensonas“. Visi d-ro J.-L. Petkevičiaus sūnūs,

prieš įstodami į gimnaziją, turėjo išeiti Joniškėlio pradžios moky-
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klos kursą. Tokį savo nusistatymą d-ras J.- L. Petkevičius pama-
tuodavo šitaip: „Turite susipažinti, susidraugauti su kitais savo
amžiaus vaikais, nes ir paskui teks drauge darbuotis, drauge
gyventi, drauge bendrus reikalus turėti, drauge tėvynei tarnauti“.

„Jei norite inteligento vardą užsitarnauti, turite būti liaudžiai
švyturiais. Kitaip jūsų mokslas bus tik brangus bereikalingas

žaislas. Inteligentas neturi savo likimo skirti nuo liaudies likimo“—
tatai būdavo jo mėgiamieji posakiai.

„Jei mano gyvenamoji vieta būtų Lenkija, aš veikiausiai
laikyčiau save lenku, o Lietuvoj aš esu lietuvis“ — sakydavo.

Dukterį Gabrielę del jos veikimo kartais net smarkiai pabar-
davo, sakydamas: „Kam tau bobai kištis! Bus ir be tavęs kas
rūpinsis...“ Bet kai jai po žandarų kratos gresė kalėjimas, tėvas
ją suraminęs šiais žodžiais: „Būk rami! Ką tik galėsiu, darysiu,
kad tau ne per sunku būtų kalėti. O tokiu reikalu nukentėti,
kaip kad tau dabar tenka, juk ne gėda, tik garbė!“

D-ras J. L. Petkevičius buvo beveik visiškas abstinentas;
nuo 1870 metų paliovė rūkęs. Fiziškai buvo nepaprastai stiprus
ir nežiūrint, kad, dukters Gabrielės žodžiais, dažnai „ligonių
lovon buvo guldomas ir iš lovos traukiamas“, kad dažnai, del
didelės praktikos, negaudavęs ir išsimiegoti (neretai miegodavęs
ne daugiau kaip 3 valandas), iki 70 metų amžiaus beveik niekada
nebuvo sirgęs ir jokia limpamoji liga nebuvo prie jo prikibusi.

Tik sulaukęs gilios senatvės ėmė sirgti inkstų akmenlige.
Nebegalėdamas del šitos ligos taip uoliai, kaip seniau, darbuotis,
taip dažnai ligonius lankyti, d-ras J. L. Petkevičius 1902 m. atsi-
sakė iš Joniškėlio ligoninės vedėjo vietos ir apsigyveno savo
tėviškėj, Puziniškio dvarelyj. Bet ligonių ir čionai nestigo.

Ilgainiui prie aukščiau minėtosios ligos prisidėjo dar akiu
katarakta ir kurtumas, kurios ligos kaskart vis labiau ėmė jį
varginti. Del besirutvliojančios akių kataraktos d-res J.-L. Pet-
kevičius nebegalėjo knygų skaityti, o del didėjančio kurtumo jau
nebegalėjo aiškiai girdėti kitus namiškius beskaitant. Ir tik viena
Žemaitė (Julija Žymantienė), kuri iš visų namiškių turėjo stipriau-
sią balsą ir sveikus plaučius, sugebėdavo kasdien po dvi valan-
das ir daugiau skaityti ligoniui tiek stipriu balsu, jog gana gerai
jo buvo girdima ir suprantama.

Prikalbinėjimas, kad gydytųsi, ypač kad sutiktų operuotis
nuo akių kataraktos, ligonis ir klausyti nenorėjo.

Nuobodžiaudamas išsigalvojo sergąs pūslės vėžiu: ką tik
suvalgydavęs, visa išvemdavęs... del smarkių skausmų viduriuose
vaitodavęs... ir po 4 mėn. tokios ligos tiek buvo suliesėjęs, jog
iš tvirto, dikto vyro vieni kaulai tebelikę. Apsilankęs tuomet
d-ras J. Basanavičius energingai užprotestavęs prieš tokia klai-
dingą autodiagnozę ir pamokęs namiškius, kokia dijeta reikia
taikyti, kad ligonio sveikata pagerėtų. Ir, iš tikrųjų, nustačius
atitinkamą dijetą, ligonis iš palengvo pradėjo taisytis, atgaudamas
savo pirmykštės jėgas; po 2 mėnesių tokio gydymo ligonis jau
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buvo tiek sustiprėjęs,jog galėjo atsikelti iš lovos ir, pasirams-
tydamas lazdele, net sodelypavaikštinėti.

Netrukus d-ras J.-L. Petkevičius susirgo senatvės plaučių
uždegimu ir pasimirė 1909. metų rugsėjo mėn. 30 d., sulaukęs
81 metus amžiaus. Palaidotas netolimuose Karpiškio dvarelio
kapuose, toj vietoj, kurią pats anksčiau buvo nusižiūrėjęs.

Prof. P. Avižonis.

Atsiminimų pluoštelis apie d-rą J.-L. Petkevičių.

„Feci, guod potui“.

D-ras J. L. Petkevičius augo ir brendo tuo laiku, kada, iš
vienos pusės, prancūzų revoliucijos iškeltieji žmonių ir tautų lais-
vės, lygybės ir brolybės obalsiai dar nebuvo nuaidėję,irišantros
pusės, kada Lietuvos visuomenėje dar tebebuvo gyvai jaučiama
ištikusi kraštą nelaimė. Kilnios idėjos negalėjo nerasti atgarsio
d-ro Petkevičiaus jautrioje širdyje ir negalėjo nesužadinti jam |
meilės savo krašto, meilės žmonių, ypačiai nuskriaustųjų, paže-
mintųjų.  Joji meilė visą amžių gaivino jo pasiryžimą, jo parei-
gumą ir neužgeso iki pat jo mirties.

Dėl savo būdo savumų d-ras Petkevičius buvo ramaus kul-
tūros darbo šalininkas. Nuolat susidurdamas su žmonių tam-
sumu, su jų neišmanymu ir prietarais, jis laikė ne tik savo, bet
ir kiekvieno inteligento pareiga šviesti liaudį, būti jai keliarodžiu.
Matydamas didelę kliūtį terapijai dėl stokos pačių elementarinių
hygienos sąlygų ir daug dėmesio duodamas profilaktikai, jis ne-
paliaudamas ragino kaimiečius naikinti dūmines gryčias, kalti
joms didesnius langus, daryti atidaromus langučius vėdinti, kasti
griovius kaimo gatvės pašaliais, kad kūčių kūdra nesimaišytų su
gatvės purvais ir nesiveltų ant kojų. Po kelių dešimtų metų
šitokios propagandos jis jau galėjo pasigirti, kad atsitiktinai
važiuodamas vasarą per savo apylinkės kurį „kaimą matydavęs
tiek ir tiek kiemų su atdaru gryčios langu, arba ten ir ten jau
matęs iškastus per kaimą ravus šaligatviais.

Didžiąją dalį savo gyvenimo d-ras Petkevičius išgyveno
Joniškėlyje. Ca buvo dvarininkų Karpių įsteigta ligoninė, ku-
rioje Joniškėlio parapijos kaimiečiai turėjo būti nemokamai gy-
domi ir stacionariškai ir ambulatoriškai. Gydytojo alga buvo
nedidelė: butas su kūru, daržo 1 ha ir pinigais 33 rubliai mėne-
siui.  Šitokią palyginti menką vietą d-ras Petkevičius labai bran-
gino kaip vienintelę Lietuvoje, neužimtą rusų, ir išvaldė ją 37
metus (iki 1902 m.). 2

Darbo buvo be galo be krašto. Žmonės, gaudami dykai
gydytojo patarimą ir vaistus, eidavo ne tik su svarbiomis ligo-
mis, bet dažnai ir su kiekvienu nieku. Svetimų parapijų ligoniai,
taip pat ir žydai su ponais, turėdavo mokėti. Jokios kontrolės,
kas savo, kas svetimos parapijos, nebuvo ir negalėjo būti. Nebuvo
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nei tam tikros minimalios mokesčio normos. Todėl ponai ir
kiti turtingieji mokėdavo kiek norėdami, o kaimiečiai ir beturčiai
— kiek galėdami. Pirmųjų mokestis retai būdavo didesnis negu
pusė rublio, 0 iš antrųjų pakakdavo 10—20 kapeikų. Važiavimas
į kaimus būdavo apmokamas, bet sugaišęs kelias valandas beva-
žinėdamas d ras Petkevičius retai teparsiveždavo daugiau kaip
vieną kitą rublį, o kartais pas kokį įnamį dar pats pridėdavo
pienui ar duonai nusipirkti; dažnai būdavo paskitą įnamį ir savo
arkliais nuvažiuoja. Ligonius žiūrėdamas jis niekumet nepaisy-
davo, ar gaus iš jo kiek ar ne: ligoniai buvo jam visi lygūs, tiek
ponai, tiek ubagai. Dėl visų šitų priežasčių ligonių pas drą
Petkevičių visada būdavo tikras kermošius.

Teparapijai d-ras Petkevičius vartodavo kuo pigiausius vaistus,
įvairias žolių kombinacijas ir fizikalines priemones. Jo vartoto-
sios terapijos priemonės visiškai pateisina dėsnį, kad ne tiek
svarbu, kas pacijentui duodama, kiek svarbu, kas duoda. D ras
Petkevičius buvo taip išgarsėjęs, kad daugeliui nervingų moterų
pakakdavo vieno apsilankymo, kad išgytų.

'Paminėsiu vieną atsitikimą, kuris man pačiam teko matyti.
Vieną vasarą, būdamas trečio kurso studentas, buvau gavęs Jo-
niškėlio ligoninėje felčerio vietą. Ne tiek aš padėdavau d-rui
Petkevičiui ligonių žiūrėti, kiek pats mokiaus, kaip reikia žiūrėti,
kaimo gydytojo apystovomis. Kartą atvažiavo ligonė moteris
net iš Vabalninkų. Sakosi buvus jau kartą prieš kokį dešimtį
metų ir tada tuoj pagijusi. Dabar vėl ta pati liga atsiliepusi.
Man buvo liepta paieškoti jos senų metų užrašų knygose. Iš-
varčiau kelias storas knygas, vis nerandu. Neturėdamas laiko
ilgai gaišti, bet norėdamas atspėti, kas tada buvo duota, d ras
Petkevičius ėmė klausinėti ligonės, kokių vaistų ji tada buvo
gavusi: ar milteliais, ar lašais, ar šaukštais, ar sūrių, ar karčių.
Ligonė gi atsakė: „Tamsta man nieko nedavei. Tamsta mane
tik apžiūrėjai, kaip šiandien, paskui atsičėdai prie stalo ir kažin
ką rašei, o man vis darės lengviau lengviau, ir parvažiavau pas-
veikusi“.

Daugelis žmonių, matydami d-rą Petkevičių visada ligonių
apgultą, manė jį labai daug uždirbant. Jo dosnumas, jo šelpi-
mas beturčių prisidėjo garsui susidaryti, kad d-ras Petkevičius
yra labai turtingas ir labai geros širdies. Šitas garsas ir mane
suvedė į pažintį su d-ru Petkevičiumi. Štai kaip buvo.

Mokslą eidamas jau nuo 3-čios klasės imnazijos iš namų
beveik nieko nebegalėjau gauti, o nuo 5 tos klasės jau iš savo
uždarbio namiškius šelpiau. Prieš stodamas į universitetą me-
tus išbuvau dvare mokytoju. Užsidirbęs 300 rublių tariaus esąs
uš Krezą turtingesnis ir pasiėmiau savo sąskaiton brolį mokslan
leisti. Kolei buvau Petrapilio universitete, neblogai sekdavosi su
pamokomis, bet vėliau, persikėlęs į Dorpatą, kad ir buvau ga-
vęs pamokų, bet jau nebagalėjau pats išmisti, o dar turėjau ant
savo kaklo brolį gimnazijoje, ir tėvai vis dar reikėdavo šelpti.
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Čia kažin kas ir patarė man kreiptis į geraširdį, turtingą d-rą
Petkevičių. Kad būtų drąsiau, susitarėm su draugu studentu
Jonu Kvedara ir Kalėdų atostogomis sykiu nuvažiavome į Jo-
niškėlį (1897 m.). Paskolos, žinoma, negavome, bet daktaro
duktė p-lė Gabrielė pažadėjo man grąžintinai „Žiburėlio“ stipen-
diją, kurią gavęs galėjau šiaip taip verstis prisidurdamas dar iš
pamokų.

Vasarai (1898 m.) buvau užprašytas į Joniškėlį. D-ras Pet-
kevičius pažadėjo išrūpint man vyriausybės patvirtinimą felčerio
vietai. Čia teko man arčiau pažinti d ras Petkevičius ir kaip
gydytojas ir kaip žmogus. Iš karto pasijutau, tarytum būčiau
buvęs daktaro šeimynos narys. Po kelių dienų man parūpo,
kad aš taip ištaigingai gyvenu, 0 mano draugas Povilas Višinskis,
per žiemą išbuvęs Krime nuo prasidėjusios plaučių džiovos gy-
dydamasis, vasarą parvažiavo pas tėvus. kur negalėjo turėti nei
reikiamo užlaikymo nei moralinio poilsio. Per p-lę Gabrielę
pasiprašiau d-ro Petkevičiaus, kad leistų. man jį atsikviesti. Po
kelių dienų Višinskis jau buvo Joniškėlyje Tai buvo nepa-
prastai jauki vasara! |

Nemažo įspūdžio padarė man tą vasarą d-ro Petkevičiaus
vardinių pokylis, kuriame be giminių, buvo daugybė šiaip sve-
čių. Didelė dauguma jų buvo lietuviai (Jonas Siabas, Gosai,
p-lė Jodinskaitė, kunigas Šepetys ir kiti), mokėjo lenkiškai ir
nešokiravo ponų. Bet su manim ir su Višinskiu kas kalbėjo,
turėjo lietuviškai kalbėti. Paskiau sužinojom, kad dėl mudviejų
„litvomanijos“ d-rui Petkevičiui tada pat buvę daryte priekaištų.

Mudu su Višinskiu nutarėm, kad Petkevičių pokyliai (vasarą
„daktaro vardinės ir žiemą Naujų Metų sutikimas) gali būti, iš
vienos pusės, dėkinga dirva lietuvybės propagandai, ypačiai jau-
nimo tarpe, 0 iš antros pusės, lietuvių inteligentams gera proga
pažinti savo krašto žmones, Tad plei Petkevičaitei pritariant,
ėmėm raginti studentus lietuvius, kad kas tik pali važiuotų į mi-
netus pokylius. Jau per tų pačių metų žiemos pokylį buvo An-
tanas Smetona, Andrius Bulota, Povilas Gaidelionis ir kiti. Bu-
vau, žinoma, ir aš. Vasarą suvažiavo dar daugiau, ir greitai
d-ro Petkevičiaus pokyliai virto svarbiu faktoriumi lietuvių atgi-
mimo istorijoje.*) :

Nusimanau, kad mano čia paduodamas atsiminimų pluoš-
telis toli gražu neparodo viso d-ro Petkevičiaus asmens kilnumo.
Laikau savo pareiga kiek mokėdamas paminėti ne man vienam
brangų jo atminimą. “|

Pasteur'o nuomone, kiekvienas žmogus, pradedamas aktin-
gajį savo gyvenimo perijodą, turėtų pasiklausti savęs: ,„Ar visa
esi padaręs, kad tinkamai išmoktumei savo profesijos darbo“.
O savo gyvenimo kreivosios krentamoje dalyje: „Ką esi pada-

: E oj G. Petkevičaitė. Iš mūsų vargų ir kovų. Kaunas 1927.
š ir
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ręs visuomenei, tėvynei?“ Jei šiaip būtų d-ras Petkevičius prieš
mirdamas savęs pasiklausęs, jis būtų turėjęs teisės į abu klau-
simu drąsiai atsakyti: „Feci, guod potui“ (padariau ką galėjau).

D-ras Š. Meras.
Mano atsiminimai apie d-rą Joną — Leoną Petkevičių.

(gimęs 1828 m., miręs 1909 m., daktaravęs 54 metus).

Beveik per 40 metų gydytojo praktikos teko man susitikti
ir drauge darbuotis su nemažu gydytojų skaičiumi, ir drąsiai
galiu tvirtinti, kad nieks man nepadarė taip malonios įtakos
ir nepaliko tiek brangių atsiminimų, kaip kad d-ras Petke-
vičius.

Mūsų pirmoji pažintis buvo 1591 m., kai aš, jaunas gydy-
tojas, apsigyvenau Pasvalyje. Artimiausias mano kaimynas buvo
d-ras Petkevičius, kurs gyveno Joniškėly ir vedė ten ligoninę.
Iki šios dienos negaliu pamiršti mūsų pirmojo susitikimo. D-ras
Petkevičius turėjo tada jau daugiau kaip 60 metų ir visoje apy-
linkėje buvo labai pagarsėjęs, o aš, taip sakant, ką tik nuo uni-
versiteto suolo, ir nežiūrint į tokį amžiaus skirtumą, taip pat ir
būklės skirtumą, aš iš karto pasijutau su juo lyg su genčiu
arba senu draugu. Kaip jis buvo kuklus, sugyvenamas ir geros
širdies.

Niekuomet nepamiršiu tų žodžių, kuriuos jis man tada tarė
atsisveikindamas:

„Čia, Lietuvoje reikalingi jauni gydytojai, bet jaunuomenė
turi atminti: kad nereikia tingėti darbuotis, reikia mylėti mokslas
ir tikėti jam, ir, svarbiausia, reikia mylėti ligonis“.

Tokį nusistatymą stengėsi jis įskiepyti visiems jauniems gy-
dytojams, su kuriais tekdavo jam susidurti.

Tie žodžiai liktų tuščiu skambėjimu, jei nebūtumėm turėję
akyse gyvo pavyzdžio tų principų skelbėjo asmeny. Jis pats
buvonenuilstąs darbininkas.

Žiemos šalty, rudens purve, vasaros kaitroje — visada ga-
lima buvo d-rą Petkevičių sutikti keliaujant pas vavo ligonius;
o pargrįžęs namon rasdavo visuomet ambulatorijos laukiamąjį
kambarį pilną ligonių ir taip pat pilną ligoninę. Ir jis, nežiūrint
į senatvę, visur suspėdavo, visus patenkindavo.

Turėdami ties savimi tokio nenuilstančio darbininko pavyzdį,
mes, jo jauni draugai, negalėjome nesistengti sekti juo.

Mokslą jis brangino ir giliai juo pasitikėjo. Nežiūrintį
milžinišką darbą su ligoniais, jis vis rasdavo laiko sekti lite-
ratūrą ir naudotis naujausiais tyrinėjimo ir gydymo būdais.

Įvairiomis kalbomis jo  išrašinėjamais medicinos žurnalais
dažnai naudodaymoės ir mes. Be to, veikė mūsų tarpe perijo-
diniai gydytojų susivažiavimai, kuriuos d-ras Petkevičius įkūrė.
Beveik kas mėnesis mes susivažiuodavom čia pas as draugą,
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čia pas kitą. Tuose suvažiavimuose buvo demonstruojamį ligo-
niai ir skaitomi referatai.

D-ras Petkevičius buvo mūsų nuolatiniu pirmininku ir veik-

liausiu nariu: dažnai demonstruodavo įdomių ligonių, dalijosi

medicinos literatūros naujienomis, arba rodė jo paties įgytus
naujus instrumentus.

Dar šiandien atsimenu, su kokiu džiaugsmu ir pasigėrėjimu
jis yra mums rodęs ką tik išrastą fonendoskopą

Dėka didelei erudicijai ir savo patyrimui dažnai jis mus

stebino savo mokėjimu statyti diagnozes ir naudotis terapeutiš-

kais gydymo būdais, pritaikintais prie sodžiaus praktikos.
Jo gabumai nustatyti diagnozę plaukė, be kita ko, ir iš jo

ypatingo pastabumo. Užtekdavo jam pažiūrėti į nunuogintą li-

gonio kūną, į krūtinės sudėjimą, kvėpavimo būdą (tipą), pilvo

formą, — ir jis, be niekur nieko, rodydavo, ar plaučiai nesveiki,
ar pilvo organuose liga ir nurodydavo kad ligos vietą.

Vidurių šiltinę pažindavo tik įėjęs į ligonio kambarį. Lite-

ratūroje kalbama, kad tifu (šiltine) sergantieji turi ypatingą

kvapą. D-ras Petkevičius, matyt, juto tą kvapą ir tas kvapas
veikė jį taip, vertė vemti.

Dažnai net juokingą būdavo. Žmogus vargsti, stengdama-
sis nustatyti ligos diagnozę ir klaidžioti tarp pneumonijos, vidu-
rių šiltinės, apendicito, gripo ir t. t. Kvieti tada į konsilijumą
„d-rą Petkevičių ir tas tuojau drožia:

„Čia kolega, nėra ko galvoti — vidurių šiltinė, ne kas kita.
Matai, jau man blogai darosi, tuoj vemsiu“.

Ir tolimesnė ligos eiga parodydavo, kad senio tiesa būdavo.

Bet svarbiausia to neužmirštino gydytojo ypatumas buvo

— tai jo meilė prie ligonio ir prie tų, kurieins ligonio gyvybė

rūpėjo.

D-ras Petkevičius buvo karštas lietuvis patriotas, bet nie-
kuomet nebuvo šovinistu.

Vokiečio barono rūmuose, dūminėje ordinarininko trobelėje,
vargšo žydo kurpio butely, — jo atsinešimas prie ligonio visur
buvo toks pat: atsidavimas, meilumas tarė į ligonį, ir tikras
noras padėti.

Jis niekuomet nesitenkindavo vien ligonių žiūrėjimu ir re-

cepto rašymu: padrąsinęs ligonį ir įkvėpęs įjam pagijimo viltį,
kreipdavosi į tuos, kurie jį slaugydavo. Aiškindavo jiems ligos
esme, duodavo sanitarijos, higienos patarimų, taip pat supažin-

dindavo ir su profilaktika. Tuo būdu pildydamas gydytojo pa-

reigas, tuo pačiu laiku buvo jis Lietuvoje dideliu kulturtraeger'iu.

Apie jo santykius su draugais nėra ko daug kalbėti: būda-
mas populiariu gydytoju ir negrašgauda (bezserebrennikom) jis

niekuomet nesugebėjo žiūrėti į savo  colleg'us, kaip į konku-

rentus.
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Visuose jo santikiuose su colleg'ais, net ir su žemesniu
"medicinos personalu, buvo tik matyti gera širdis, nuolankumas
ir nors padėti sunkiais atsitikimais.

Nestebėtina, kad mes visi jo artimiausi bendradarbiai, vi-
suomet jį aukštai gerbdavome, ir tikrai mylėdavome, ' ir šviesus
atminimas apie jį niekuomet neužges mūsų tarpe. ii

Ilsėkis ramiai, brangus draugai, idealis Lietuvos liaudies
gydytojau! .

Gabrielė Petkevičaitė - Bitė.

 

Gabrielė Petkevičaitė — Bitė gimė Puziniškio dvarelyje,
Smilgių valsčiuje 1371 metais. Nors ir aristokratiškoje šeimoje
augdama, Gabrielė vis delto iš pat mažens buvo labai artimai
"„prisirišusi prie liaudies ir net kalbėjo lietuviškai, kas tų laikų |
leakuojančių ponų akimis žiūrint buvo tiesiog pažeminimas.
Teisybė, Gabrielės sąlygos šiuo atveju buvo kiek geresnės nei
kitų, panašiose šeimose augusių, jaunuolių. Dr. J. Tumo- Vaiž-
ganto liudijimu, jų namai net buvo perdėm demokratingi. nors
bajoriški; daktaras Petkevičius vienodai apseidavęs ir sugrafais,
ir su prastais sodiečiais. Pasakoja, kad jis su kitais dviem savo
draugais, tik baigęs medicinos mokslus Kievo universitete, pasi-
žadėjęs niekur iš Lietuvos nevažiuoti, jai tarnauti ir jos kultūrą
kelti. Tačiau prisiminus visą tą lenkiško raugo prisiraugėjusią
aplinkumą, tenka pripažinti, kad vis dėlto Eauals reikėjo būti
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labai tvirtos valios ir giliai idealingai. Ir ji ištesėjo. Jau moky-
. damosi Mintaujoje ir gyvendama Sakenaičių bendrabuty, Gabrie- |

lė dažnai labai sąmoningai mokėdavo apginti savo lietuviškas

teises. O išėjusi Dorotheaschulę ir gavusi mokytojos teisę Kuršo

liaudies mokyklose, nors ir nemokė, kur būtų galėjusi skleisti lie-

tuviškumą, bet savo draugų-ių tarpe jau buvo karšta ir susi-

pratusi patrijotė.

Vėliau persikėlusiįaukštąją Trinitatisschule ir ją baigusi, no-

rėjo stoti į universiteto matematikos iaknltetą, bet tėvo draugo

dr. Kliukausko perkalbėta, pasiliko Joniškėlyje, kaip savo tėvo

gydytojo ir ligoninės vedėjo padėjėja. Čia ji plačiai praplėtė ir
pritaikė mokyklose įgytas žinias. O kai 1885 metais Deltuvoje,

“Tiškevičiaus dvare atsidarė bitininkystės ir sodininkystės kursai,

Gabrielė nė kiek nesidrovėdama kai kurių inteligentų ir da-

bar taip bijomo „juodo“ darbo, stojo į tą mokyklą ir bene pu-

sei metų praėjus, jau parašė bičių knygelę. Tai buvo pirmas

jos lietuviškas raštas, deja, kažin kur dingęs. Tuo raštu ji buvo

pasirašiusi Bitės slapyvardžiu, kuriuo vėliau pasirašinėjo ir dau-

gelį kitų straipsnių. Vadinas, kaip tik nuo šių (1985) metų ir

prasidėjo jos literatūrinis veikimas.

Be šio, tada verkiamai reikalingo kultūros darbo, Petkevi-

čaitė varo ir kitą. Ji lavina ir šviečia aplink ją susispietusią vie- .

tos jaunuomenę, įsteigia nepasiturintiems mokslo ieškotojams

šelpti „Žiburelio“ draugija, padeda ūkininkams patarimais. Vais-

tinė, ligoninė, ligonių lankymas ne ligoninėje, vaikų mokymas,

namie šeimininkavimas ir kita begalė darbų Gabrielei nė kiek

nedrumsčia jos linksmo ūpo. 10 i

Pagaliau 1885 metais iš inž. Petro Vileišio ,,padriačiko“ ji

gavo paskaityti naujai išleistą „Varpo“ numerį. Šitas naujas tau-

tinio atgijimo apsireiškimas visai pavergė Gabrielės širdį ir kar-

tu ją labai sugraudino. Mat, tame numeryje aptiko didžiojo mū-

sų tautos atgijimo kėlėjo Vinco Kudirkos ieljetoną, kuriame jis

baidė samdysiąs žydą lietuviškiems raštams rašyti, jei patys lie-

tuviai nesiimsią plunksnos. Norėdama atsiliepti į „Tėvynės Var-

po“ balsą, ji, anksčiau niekada nesvajojusi apie beletristiką, ima

plunksną ir mėgina rašyti trumpas apysakėles. Talento turėta,

tad po kelių silpnučių mėginimų, kaip matome vėliau, išaugo į

rimtą, plataus masto beletristikos kūrėją. Sužinojusi iš Povilo

Višinskio apie jau tada pasireiškusios, gabios rašytojos Žemaitės

vargingą būtį, siunčia jei iš „Žiburėlio“ kasos keliolika rublių

pašalpos, o vėliau visiškai atsigabena į savo namus ir duoda

jai geras sąlygas gyventi ir rašyti. 1909 metais mirus tėvui, Gab-

AR ant savo pečių turėjo nešti ir kitų savo šeimos narių auk-

„ lėjimą.

Prasidėjus didžiajam karui, pasiliko Lietuvoje ir kartu per-
nešė ir vokiečių ir bolševikų okupacijos sunkumas. Būdama iš
profesijos mokytoja, ji mokė Panevėžio gimnazijoje ir privatiškai.
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Čia, — sako pirmasis platesnės jos biografijos autorius
Vaižgantas, — ypatingai yra pažymėtina, kad G. P., pati dirb-
dama keleriopą kultūros darbą, niekados nesijautė viena pati tą
darbą dirbanti. Visi, rodės, jai padeda, ji teesanti viena akelė to
darbininkų kultūrininkų tinklo, kuriuo apsitiesė visa Lietuva. Ji
buvo solidari darbininkė ir mylėtė mylėjo visus net nepažįstamus
kultūros veikėjus, gynė juos, užstojo nuo priekaištų ir užpuolimų.

Dabar jau nors senelė, bet dar labai gyva, energinga. Bitė
gyvena gimtame savo Puziniškių dvarelyje ir iš rankų nepalei-
džia plunksnos.

Kun. J. Lindė-Dobilas.
Kun. J. Lindė gimė 1872 m. Dovydų sodžiuje, Joniškėlio

valsčiuje. Joniškėlyje išėjo dviklasę mokyklą. Toliau mokėsi
Kuldingos vokiečių gimnazijoj ir Kauno dvasiškojoj seminarijoj.
Gyveno daugiausia Latvijoj. Kiek laiko kamendoriavo Mintau-
joj, ir kapelionavo miesto mokykloj ir privatinė mergaičių gim-
nazijoj. Vėliau kapelionavo Alūkšto progimnazijoj. Sitą pro-
gimnaziją evakuavus į Ekaterinoslavą, moke vėl joje ir 2 trem-
tinių gimnazijose; šiose pastarose mokė lietuvių kalbos ir lite-
ratūros. Sugrįžęs iš Rusijos, klebonavo Šenbergėj ir mokė lat-
vių progimnazijoj religijos ir lietuvių kalbos. Reikia pažymėti,
kad čia patsai išrūpino, kad toje mokykloje būtų mokoma mūsų
kalbos. 1922 m. gerb. jubiliatas atsikėlė į Panevėžį. Čia vals-
tybinėje gimnazijoje ir ligi šiol moko lietuvių kalbos ir literatūros.
Porą metų buvo šitos gimnazijos vicedirektorius, 0 nuo 1927 m.
tapo josios direktorium.

Šalia mokyklos darbo, kaip minėjome, gerb. jubiliatas visą
laiką dirba ir literatūros darbą. Čia paminėsime tiktai svarbes-
niuosius jo literatūros kūrinius, būtent „„Blūdo“ romaną, dramas
„Širdis neišturėjo“ ir „Kur laimė“. J. Dobilas yra gilus rašy-
tojas; jo kūriniai pasižymi dideliu psichologizmu. Be to J. Do-
bilas žinomas ir kaip didelis literatūros kritikas. Paminėsime
tik jo literatūrinę studiją „„Ar paseno Tėnas“? Jo literatūros
vertinimų — kritikų aptiksime daugelyje žurnalų.

Petras Būtėnas.

Gimė birželio m. 29 d. 1896 metais Ziemių Lietuvos rytiečiuose
aukštaičiuose, Dovydų s. Grūžių prp. ir (Joniškėlio) vls. Biržų
aps. (b. Joniškėlio kreisas ir Panevėžio ujiezdas). Pradžios moks-
lą ėjo „motinos, paskum senutės, davatkų, Grūžių, Joniškių (Jo-
niškėlio), Švobiškio, Vaškų ir Linkuvos“ mokyklose arba „da-
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raktoriuose“; aukštesnįjį mokslą — Šiauliuose, Mintaujoje, Baus-

kėje, didžiojo karo trėmimo metu Voronežo M. Yčo gimnazi-

joje; aukštąjį mokslą —Lietuvos universiteto humantarinių mokslų

fakulteto kalbotyros ir literatūros skyrius profesorių Jono Jab-

lonskio ir Kazimiero Būgos laikais. Be to, dar trėmimo metu

Voroneže išklausė lietuvių mokytojų ir buhalterijos dvejus kur-

sus, 0 atpuolamu laiku dirbdavo su prof. J. Jablonskiu ir dau-

giausia su prof. J. Balčikoniu, kai buvo ypačiai susirūpinta ;ge-

rais lietuvių kalbos vertimais |Pavyzdžiui, išverstos Anderseno ir

Haufo (pastarojo autoriaus Lietuvoje pabaigtos versti) pasakos;

abu profesoriai tuo metu buvo M. Yčo gimnazijos mokytojai|.

 

Petras Būtėnas.

Nuo 1919 metų pradžios ligi 1923-jų metų išbuvo Lietuvos

kariuomenėje kaip kūrėjas — savanoris, padėjęs organizuoti ka-

triuomenę, tvarkyti krašta ir dalyvavęs daugiausia lenkų fronte.

Nuo 1925 m. pradžios Švietimo Ministerijos paskirtas lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoju Panevėžio mokytojų seminarijoje,

kur ir tebemoko. 1927/„ mokslo metais dar teko dėstyti lietu-

“ vių kalba Panevėžio valstybinės gimnazijos aukštesnėse klasėse.

Jau kelinti metai yra Panevėžio skyriaus Katalikų Veikimo Cen-

tro (vysk. Valančiaus) ir Panevėžio šaulių liaudies universitetų

lietuvių kalbos lektorius. Taip pat su vlst. gimn. liet. kl. moky-

toju L. Kuodžiu, Švietimo Ministerijai sutikus, buvo suroganiza-
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vęs 1918 m. pavasarį lietuvių kalbos kursus mokytojams ir šiaip-
jau valdininkams ir 1928 m. vasarą gausius lietuvių kalbos.
kursus pradedamųjų ir aukštesniųjų mokyklų mokytojams Pane-
vėžy. 1029 metų vasarą dėstė lietuvių kalbą Alytaus mokytojų
kursuose, 0 1931 m. vasarą Palangoje Lietuvių Katalikų Moky-
tojų S-gos kursuose. Nuo 1925 metų yra įsteigęs prie Pane-
vėžio mokytojų seminarijos ,„Tautotyros ir senienų rinkimo.
draugiją“, šiandie jau daug įvairiausios tautosakos dalykų, se-
nųjų spaudinių muziejinių eksponatų pririnkusių. Per 700 dainų
(sutvarkytų), kitokios tautosakos, daug senų lietuviškų leidinių
nusiųsta Lietuvos universitetui. Muziejiniai eksponatai kon-
centruojami Panevėžio mokytojų seminarijoje (jau prikrautas
pilnutėlis vienas kambarys, tam reikalui mokyklos administraci-
jos užleistas), kol bus Panevėžy erdvus tinkamas muziejus pasta-

tytas. (Deja, jo statymu niekas nesirūpina, 0 dabartinis ,„,muzie-
jėlis“ tai tik eksponatų gadinimo ,„rūsys“').

Yra suieškojęs 1924-26 metais Žiemių Lietuvos rytiečių
aukštaičių Mūšos vidurio upyno nuo Latvijos sienos ligi Upytės.
baro keletą šnektų sienų, susirinkęs medžiagos tų šnektų gra-
matikai ir 1925 m. vasarą tyrinėjęs Ciskodo lietuvių  Rėzytės
apskrityje Latvijoje.

1627 metų rudenį, prof. E. Volterio paragintas, išvykęs tyrė
Trobkūnų ir Jurgiškio apylinkes, ieškodamas ligi tol istorikų
nesurastos Mindaugo sostinės.

„Pirmojoje visos Lietuvos atstovų  Konferecijoje Kaune buvo
atstovų nuo b. Joniškėlio apskrities 1919 metų pradžioje.

Pirmojoje lietuvių kalbos aukštesniųjų mokyklų mokytojų
konierencijoje Kaune 1928 mt. konferencijos komisijos kviestas
skaitė „tautosakos nagrinėjimo mokykloje“ referatą (,„Švieti-
mo Darbo“ N. 9, 1928 m.).

Ilgą laiką yra redagavęs „Darbininką“, pačioje pradžioje
buvęs „Ryto“ redakcijos narys, didžiojo karo metu kalbos ar
korektūrą žiūrėdavo Voroneže (Rusuose) Ateities Spinduliams“
(tremtinių ateitininkų organas), „Lietuvių Balsui“ (visos Rusijos
lietuvių tremtinių laikraštis; prie jo tas laikraštis bolševikų ir
sustabdytas, redaktoriui būnant inž. K. „Šakeniuj, „Senolių Ta-
kams“ (4-jo p. pulko laikraštis), ,„Matininkui“.  Šiaipjau yra
taisęs kalbą daugybei neperiodiškų leidiniu, pav., kapitalinio vei-
kalo, tėvo Tilvyčio ,„Giesmyno“' (ligi tol lietuviai katalikai savo
gero ir tikslaus giesmyno neturėjo).

1918 metais liepos 9 d. grįžęs iš Rusijos trėmimo, vokię-
čiams dar krašte tebesant, suorganizavo su vienu kitu vietiniu
žmogumi Grūžių jaunimo kuopą ir paskum su kitais žiemių Lie-
tuvos katalikiškojo jaunimo. sritį su centru Linkuvoje. Tai bu-
vo pavasarininkai, ne kas kitas, kurių tuokart vokiečiai bijoda-
vo ir tuo vardu neleisdavo jų burti į kuopas.

Dėl slapto veikimo už Lietuvos reikalus 1918 metų pabai- |
goje Siauliuose bolševikų —komunistų buvo pasmerktas sušau-
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dyti, bet laimingai tuokart teko išbėgt iš miesto ir iš bolševikų
valdomosios zonos į Lietuvos kariuomenę savanoriu.

Bendradarbiavo ar tebebendradarbiaujaįvairiems kalbos, litera-
tūros ar pedagoginių dalykų straipsniais šiuose leidiniuose:
1) „Ateityje“, Z)„Ateities Spinduliuose“, 3) „Darbininke“, 4)
Darbo žmonių kalendoriuje 1922 m., 5) „Kalboje“, 6) „Knygne-
šyje“, 7) Metraštyje (Panevėžio mokytojų seminarijos „tautotyros
ir „Senienų rinkimo d-jos“), 8) „Mūsų senovėj“, 9) „Mūsų kalbo-
je“ (prie „Lietuvos“), 10)„Lietuvos Mokykloje“, 11) „Lietuvoje“'
12) „Tiesos Karde“, 13) „Laisvėje“, 14) „Lietuvių Balse“ (Ru-
suose), 15) „Panevėžio Balse“, 16) Panevėžio 16 vasario 1928 m“
leidiny, 17) „Pavasaryje“, 18) „Ryte“, 19) „Sietyne“ 20)„Švie-
timoDarbe“, 21) „Tautoje ir Zodyje“, 22) „Ukininke“, 23)
„Vaire“, 24) „Viltyje, (Panevėžio Mok. S-josleidinys), 25), Žie
dinyje“.

Tautosakos yra surinkęs: 6000 (per) dainų dainelių,
per 300 pasakų, 2000 mįslių, per 500prietarų ir burtų, apie
1000 priežodžių, 900 lakštelių apie Kalėdas ir Kūčias ir daugybė
visokios kitokios smulkios tautosakos.

P. Būtėno originaliniai ir verstiniai raštai:
1. Lietuvių kalbos prielinksnių mokslas

teorijai ir praktikei. Kaunas, 1930 V. D. m. 195 pls.
2. Trumpas linksnių mokslas praktiškam lietu-

vių kalbos reikalui. Kaunas, 1919: 68 psl.
3. Priežodžio ir patarlės gyvenimas. Atspau-

šia iš „Šviet. Darbo“. Autoriaus leidinys. Klaipėda, 1930 V. D.
24 psl. ĮTautosakos (priežodžių ir patarlių) istorijos kursas,

citinas lietuvių vidurinėse ir aukštesniosiose/mokyklose].
4. Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rin-

kimo programa. „Vilties“ d-jos leidinys. Šiauliai,
1925, 208 psl.

5 Kirčio ir priegaidės žinios. 96 psl. Pirmu-
tinis šapirograiuotas jų leidimas išėjo Panevėžy 1926 metais. Tai
šio „liet. " akcentologijos vadovėlio pradėjėjas.

6. S. Turgėnėvo Rūdinas, XII skyrių romanas su
epilogu. Pineiižys, 1921. (išleido pats vertėjas, o spausdino
pirmoji ir vienintelė lietuvių „Bangos“ spaustuvėPanevėžyje).

7. B. Kelermano Tunelis, 6-ių dalių romanas. „Dirvos“
b-vės leidinys 1923. 268 psl (vertimas).

8. Alfonso Daudeto Taraskono Tartarėnas. „Dir-
vos“ b vės leidinys 1924. 146 psl. (romanas A la mažasis „Don
Kichoto“ romanas) (vertimas).

0. Tautosakos nagrinėjimas mokykloje. —
„Šviet. Darbo“ Nr. 9 1928 m. 1075—2116 psl. Referatas skai-
tytas 1628 m. bldž. II d. per I ją lietuvių kalbos aukštesniųjų
mokyklų mokytojų konferenciją.

10. Vestuvių apeigos. — „Tautos ir Žodžio II kn.
1924 m. 164 — 189 ps.,

409



 

11. Aisčių tautos ir jų kalbos. — „Zidinio“
Nr. 8 — 12 1925 m. (269 — 277 psl.). Nr. 4 1926 m, (220 —
227 psl.) ir Nr. 6—7 1926 m. (426 — 435) psl.),

12. Sudurtinžodžių sudėtindalės. — „Šviet.
Darbo“ Nr. 11. 1925 m. 1189 — 1200 psl.

13. Mūsų kalbos pokalbiai prasidėjo „Lietuvos
Mokyklos“ (Nr. 6) priedo 1926 m. „Mūsų Kalbos“ Nr. 3-me
2 baigėsi A m. „Mūsų Kalbos“ Nr. 1 — 3 („Liet Mok.“

r. 1 — 3).
14. Kalbos kertelė prasidėjo „Panevėžio Balso“ Nr.

42-me 1927 m. ir, ėjusi kas numeris, buvo nutraukta po 37-ių
numerių 19/5 metais.

15. Lietuvių kalbos akcentolosijos vadovėlis mokyklai ir
gyvenimui. Kaunas, 1931 m. 215 psl.

Marcijonas Giedraitis*).

 

 

 

Marcijonas Giedraitis yra gimęs 1854 metais sausio
12 d. Valdeikių kaime Joniškėlio valsčiaus. Jisai baigė dvi
klases Joniškėlio Igno Karpio įsteigtos mokyklos. Tėvai stiprūs
ūkininkai, turėdami lėšų, panorėjo savo sūnų Marcijoną leisti į
kunigus. Iš pradžių Marcius buvo ir sutikęs, bet vėliau apsi-
žiūrėjo, apsisvarstė ir nutarė būti svietiškiu. Tėvams tai labai
nepatiko,ir jie, tarsi nubausdami už nepildymo tėvų noro, nu-
vežė Marcijoną Rygon ir paleido eiti į keturis vėjus. Gabus
bernaitis nepražuvo kad ir dideliam mieste. Jis metėsi į biznį,
į amatą ir gan greit tapo sumaniu specialistu kepėjo — kondite-
rio srity. Prabėgo keletas metų, jau jis tapo diplomuotu kon-
 
*) Bijograi. žinios imta iš „Rygos Garsė“ ir „Lietuvių Balso“.
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diteriu meisteriu. Dar pora metų ir jau Marcijonas atidaro savo
specialybei atitinkamą įmonę ir tą įmonę kasmet plečia. Tuo
būdu įaugęs M. Giedraitis tampa gan stambiu biznieriu. Bet tai
maža. Jis, kas lietuviams svarbiausia, ima rūpintis Lietuvos rei-
kalais.

1881 m. steigiantis lietuvių draugijai „Aušrai“, M. Giedraitis
buvo jos steigėju. Kartu su juo steigėjais buvo: Antanas Šimo-
liūnas (dabar dar gyvas, 80 metų senelis), Česna ir kiti, Su ta
draugija įvyko nelaimė, panašiai kaip su Suvalkų sutartimi. Čia
lenkai apgaulės būdu pagrobė Vilnių, 0 Rygoje anais laikais,
įlindę vilkai avies kailin, pagrobė sau „Aušrą“. Mat, Rygoje
buvo nemažai lenkų, studentų ir šiaip inteligentų, jie nepanorėjo
lietuvių stiprėjimo Rygos mieste ir todėl susibūrę į „Aušrą“ dau-
gumoje nubalsavo savo naudai.

Sunkūs buvo laikai. Rusai nebenorėjo leisti kitai draugijai
steigtis, o lietuviams buvo nepakeliui su lenkais. Gavę skaudų
smūgį, atidavę per apgaulę savo įkurtą draugiją lenkams, būtinai
norėjo įsisteigti kitą, grynai lietuvišką draugiją. Ir tat pavyko
tik po kelių matų. 1894 metais vargais negalais įsisteigė lietu-
vių „Pašalpos“ draugija. Šią draugiją organizavo: Zaldokas,
Girijotas, Girdvainis ir kiti. Gan greit įstojo ir M. Giedraitis ir
jau visuotinam. draugijos susirinkime M. Giedraičio suorgani-
zuotas nors ir primityvus choras padainavo keletą lietuviškų
dainelių ir jam vesti buvo pakviestas muzikalus vyrukas moks-
leivis Petrulis. Dabar apie tą Petrulį niekas niekur nebegirdi.
Bet jo suorganizuotas choras buvo smarbiai pasižymėjęs Rygoje.

1904 m. buvo susiorganizavusi dar viena lietuvių muzikų ir
teatralų drausija „Kanklės“. Vieniems metams praslinkus įsikūrė
ir „Žvaigždė“. Visas paminėtas draugijas steigiant ir organizuojant
aktyviai prisidėdavo M. Giedraitis. Reikia numanyti kokių kliūčių
ir sunkumų būdavo lietuvybės darbe. Kartą pas jį buvo krata.
Marcijonas bute skaitė lietuvišką laikraštį ,„Apžvalgą“. Įsiveržia
žandarai su savo viršininku garsiu Rygoje despotu Sereda.
Šmakšt ir įdeda lietuviškąjį į rusų laikraštį „Ryžsky Viestnik“.
Stveria rusas už Giedraičio skaitomo laikraščio ir klausia: ką čia
skaitai? ;

— O gi laikraštį „„Ryžsky Viestnik“.
Zandarui nė galvon neatėjo, kad matomo laikraščio vidu-

riuos yra paslėpta „Apžvalga“. Krata bute buvo taip nuodugniai
padaryta, kad net mirusios 4 metų dukrytės lavonėlį*), iškėlė iš

 

grabelio ir apžiūrėjo, ar nėra lietuviškų raštų. Nors nieko yptingo |
neradę, vis tik Marcijoną suėmė ir tardė. Bet gan greit paleido.
O jo draugą Antaną Šimoliūną šioj byloj vis tik pasmerkė porai
metų kalėti. i

Įdomus žandarų apkaltinimas ir M. Giedraičio išsisukimas.
Sereda užmeta Giedraičiui, kad daro lietuviškus susirinkimus

*) Mat, tuo laiku buvo pagrabas,
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Malūnų gatvėj pas restorano savininką Šadeiką. Giedraitis at-
rėžia: duodu 100 rublių, jeigu toj gatvėj rasite Šadeikos resto-
raną. Sereda priduoda patikimą žandarą, ir jie su Giedr. eina
ieškoti tokio restorano. Giedraičio naudai restoranas Šadeikos
vardu nebuvo rastas. Mat, Šadeika Malūnų g-vėj turėjo resto-
raną, pas jį kaipo pas lietuvį ištikrųjų rinkdavosi aptarti savo
reikalus lietuviai, ne kartą ir Giedraitis čia su savo tautiečiais
buvo posedžiavęs, bet tas restoranas buvo kito asmens . vardu

“užrašytas ir todel žandarai nieko nelaimėjo.
1896 m. M. Giedraitis išrūpino iš rusų valdžios padaryti

pirmą  muzikalį- vokalinį lietuvišką (privatų) vakarą Rygoje
yra užsilikusi pas pulk. Giedraitį rusų kalba rašyta „svidetelstvo“
Nr. 5320 to vakaro leidimas. Dvejiem metam praslinkus, 1898 m,
M. Giedraičio rūpesčiu buvo surengtas jau viešas lietuviškas va-
karas. Buvo vaidinama ,„Zentas iškilmėj“.

Bendrai M. Giedraitis buvo įtakingas asmuo Rygos lietu-
vių tarpe ir ne tik rygiečiai, bet ir kitų miestų žymesnieji lietu-
viai Rygos Giedraitį žinojo ir atvykę Rygon būtinai skaitė rei-
kalinga pas iį atsilankyti. Jeigu rygiečiai siųsdavo kur delega-
ciją, tai be Giedraičio neapseidavo. Taip pav. M. Giedraičiui
teko vykti Petrapilin pas arcivyskupą, kad paliktų Rygoje lietuvį
kunigą. Bendrai M. Giedraičiui tekdavo atstovauti Rygos lietuvius.
M. Giedraitis yra išbuvęs „Pašalpos“ dr-ios pirmininku 12 metų.
Jis palaikė ryšius su žymiausiais knygnešiais, kaip Bieliaku,
Miglavaru ir kit. Taip pat dirbo taupomoį kasoj.

1915 metais, sulaukęs 62 metų mirė Rygoje. Per iškilmin-
gas laidotuves buvo pasakyta daug gražių kalbų, ypač gražią“
kalbą kapuose pasakė J. Linartas.

Jo žmona Agota Klovas — Kloševskaitė taip pat biržietė
mirė 1928 m. gruodžio mėn. 8 d. Kaune.

M. Giedraičio surengto Rygoje pirmo lietuviško vakaro
programa: ?

Lietuviszkas spektaklis.
Zaleja Karlevicze,

ant kertės Malunu ir Marijinskos ul. n. Nr. 109.
Subatoje 14 d. Vasario m. 1898 m.

Pirma karta Rigos mieste,
Lietuveis miletojais
bus iszrodita: |

„Žentas iszkilmei“
Komedija 1 veikmeje Blizinskio, perv. isz lenk. antliet Iez. L. D.

VEIKIANCZIOS IPATOS:;
Kiksavicze : iszp. p. Macevičia.
Marcisa jo motere |. |. |. |... ,„ pni Tomaszunas.
Jadviga jų dūktė 152 Darida,
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Zmudskis Boleslavas <... |. |. „p. Chszczonovicze.
Karpikas-Onuieis 4155 aka a Y AGRaPIOZĖS
Martinas. Ua a aa. PASZkOVSkisS.
Szvindelmans Mauszka . 3 + Druczas.

Veikimas atsitinka namuose Kiksaviczes, Katinkalnėje.

Valditojas A. V. Macevicze.

Rezisers E. A. Flaksbergs.

Pradzia 8 adinoi vakaro.

Prekes vietous (pr. labd. rink.) I vieta — A r. 50 k., II vieta
— Lr., III vieta — 75 k, IV vieta (del stovencziu) 50 «

Programmos 5 k.

Bilietus lig laiko galima gaut kanditorskoje p. Morcijono
Giedraiczio, Aleksandra ul. Nr. 39 ir d. Moskovskaja ir-Smo-
lenskaja Nr. 16 (iejimas iš Smolenskos) ir prie kasos dienoje
perstatimo nu 6 adin. Vakara.

Po spektakliaus

Szokei
Mokestis uz iejimo (prisk. lab. rink.) del ponu po — 75 k.,

del damu po 50 k.
Turintieje bilietus ant spektaklia ant szokiu pasiliekti be

mokesniu.
Laike szokiu grajis stigu (strunu)Orkestras,

Pabaiga 4 adinoje rito.
Iszreditojas vakaro:

Marcijonas Giedraitis.

-

Pulkininkas Balys Giedraitis.

Marcijonas ir Agota Giedraičiai turėjo 4 vaikus:
1) Balį — dabar pulkininką;
2) Marijoną. ištekėjusią už prof. inžinierio technikos ia-

kulteto dekano Kazio Vasiliausko;
3) Bronę, ištekėjusią už diplomuoto agronomo Julijono

Špokevičiaus;
4) Stasę, gydytoją, išt. už Švietimo Ministerio inž. Kosto

Šakenio.
Balys yra gimęs 1890 metais sausio 1 d. Rygoje. Mokslus

ėjo Imperatoriaus Mikalojaus gimnazijoj Rygoj ir baigė 7 klases.
Vėliau valdininkavo apdraudimo draugijoj „Rossija“ Rygos sky-
riui. Did. karui prasidėjus buvo perkeltas Petrapilin, kur buvo
mobilizuotas rusų kariuomenėn. 1916 metų pradžioje baigė
Maskvoje Aleksiejevo Karo Mokyklą. Tarnavo: 151 pėst. pulke
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Kamyšine, Saratovo gub, kur buvo pakeltas paporučiko laips.,
271 pėst. pulke Vinice, Kamenec — Podolsko gub.; 125 Kursko
pėst. pulke Rumunijos fronte. Iš ten buvo komandiruotas komi-
sijos lietuvių kariuomenės dalių steigimo Smolenskan, kur ėjo
komisijos sekretoriaus pareigas. 2

1918 m. birželio mėn. 22 d. grįžo Lietuvon, apsigyveno
Vilniuje ir ėmė aktyviai dalyvauti Lietuvos kariuomenės tvėrime.
Tų pačių metų liepos mėn. 11 d. Balys Giedraitis buvo paskir-
tas ypatingiems reikalams valdininku prie Lietūvos valstybės
Tarybos Prezidijumo; dviem dienom praslinkus, liepos 13 d.
jam teko su advokatu K. Vizbaru įteikti vokiečių kariškai vy-
riausybei „Militūrverwaltung Litauen“ dokumentą apie išrinkimą
Lietuvos karaliaus Uracho — Mindaugo II jo. Dabar mums
keistokai atrodo „karaliaus“ rinkimas. Bet anais laikais, kelda-
miesi iš po vokiečių priespaudos, ieškojom visokių būdų ir
išeičių, kad tik laisvėti. Karalių išsirinkę tikėjomės pasidaryti lais-
vesni, o laisvesniems lengviau ir pačios laisvės ir visos nepri-
klausomybės siekti.

Vokiečiai labai nustebo gavę raštą apie Uracho išrinkimą ka-
raliumi. Jiems, mat, kiekvienas laisvesnis lietuvių krutėjimas: bu-
vo baisus. Bet su faktu reikėjo skaitytis, jiems rūpėjo savo pre-
tendentas; jie turėjo savo kandidatų. Jiems reikėjo pagaliau ir
su tuo iaktu skaitytis, kad Lietuva pasiskelbė visiškai laisva,
savaranki, nepriklausoma valstybė.

Balys Giedraitis, būdamas moksleiviu, tėvo įkvėptas jau
ėmė dirbti lietuvybės darbą; uoliai dalyvavo slaptuose lietuvių
moksleivių rateliuose. Nuo 1905 metų aktyviai dalyvavo lie-
tuvių  dramatiniam rately „Kanklės“ draugijos sekcijoj kaip ga-
bus vaidintojas. Per lietuviškus vakarus jam tekdavo svarbiau-
sios rolės vaidinti, kaip: „Kęstuty“ — Vytauto rolė; „Zivilėj“ —
Kryvės ir tam panašios. 1913 metais B. Giedr. ėjo Rygos lietu-
vių draugijos „Žvaigždės“ vicepirmininko pareigas.

Vilniuje susitvėrus I jam Lietuvos Ministerių kabinetui 1918 m.
gruodžio 1 d. Giedraitis buvo paskirtas ypatingiems reikalams
prie Vidaus Reikalų Ministerio. Kuriantis Lietuvos kariuomenei,:
josios užuomazgoje Bl. Giedr. teko -dalyvauti įvairiuose tuo rei-
kalu lietuviu pasitarimuose Vilniuje. Be to jis ėjo prie Vyriausios
Krašto apsaugos komisijos sekretorio pareigas. Kom. dalyvavo gyd.
Nagevičius, karin. Nastopka ir karin. Chaleckas. Svarbus reika-
las buvo pradžioje išgauti iš Vokiečių ginklų. Ir čia Giedr. ne-
mažai pasidarbuota, buvo net keletas maišų įvairių ginklų gauta
pirmiesiems mūsų savanoriams. Ginklus tikrino,arjie geri, karin.
Juozapavičius Tarybos rūsy Jurgio pr. 11. Vykstant iš Vilniaus
išstumtai mūsų vyriausybei, Bal. Giedraičiui teko įteikti bene
paskutinė dabar jau mirusiam arkivyskupui Matulevičiui, pasili-
kusiam tada pas okupantus Lietuvos Vyriausybės pinigine para-
ma, kad galėtų gyventi Vilniuje ir kiek galint dirbtų Lietuvai
naudingą darbą.
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1919 m. sausio 13 d. karininkas B. Giedraitis nutarė galu-
tinai pereiti į Lietuvos kariuomenės eiles. Iš pradžiu buvo pa-

skirtas ryšių karininku prie vokiečių karo vadovybės Gardine.

Čia jam buvo gerų norų ir galimumo padėti formuotis baltgu-

džių batalionams, taip pat išgauti iš vokiečių ginklų, žemėlapių
ir kitų kariuomenės reikmenų.

1919 m. kovo 3 d. buvo paskirtas Vyriausian Štaban  Ri-
kiuotės skyriaus viršininko padėjėju, 0 per 5 d.,t. y. kovo 11 d.

gavo paskyrimą atskiros brigados Štabo , Viršininko. Tos briga-

 

 

Puik. B. Giedraitis. š

dos vadu buvo taip gi biržėnas generolas Nastopka 1920 m. geg.
mėn buvo priskirtas prie mūsų delegacijos vesti derybas su rusais
Maskvoje.Vėliau kai brigada persiformavoį II-ją diviziją karin. Gied-
raitis buvo divizijos, o vėliau apygardos štabe. Dalyvavo operacijose
prieš bolševikus Daugpilio, o prieš lenkus Suvalkų irontuose. Yra
baigęs III laidą Vytauto Didžiojo Aukštųjų Karininkų kursus. Baigęs
kursus buvo paskirtas I skyr. viršininku II apygardos štabe. Iš
čia buvo komandiruotas Vyriausian Štaban ir 1924 m. pabaigoje
buvo Lietuvos karo atstovu Čekoslovakijoj*).

Ten jisai išbuvo iki 1926 m guodžio 18 d. Dabar buvo
paskirtas Karo Stovio referentu prie Krašto apsaugos Ministerio.

*) Pulk, Giedraičiui nėra svetimas spaudos derbas. Jis rašydavo „Lie-
tuvoj“, „Karo Archyve“, „Kariškių žody“.

415

DAS



 

1927 m. vasarą gavo paskyrimą Karo atstovu Pabaltės valstybė-
se: Latvija, Estija ir Suomija. Ten išbuvo iki 1930 metų sausio
mėn. Grįžęs Kaunan nuo tu metų kovo 1 d. buvo asmens sek-
retoriu prie Valstybės Prezidento, o nuo 1930 m. birželio mėn.
28 d. tapo Krašto Apsaugos Ministeriu.

Už ypatingus Lietuvai nuopelnus yra apdovanotas ordenais:
Vyties kryžium V laipsn., savanorio medaliu, 10 metų jubilieji-
niu medaliu, D. L. K. Gedimino ordenu III laipsnio, Šaulių
žvaigžde, Belgų Karūnos ord. I laipsn., Čekoslovakų Baltojo Liū-
to 3 Ipsn., Valečny Kryž, Estų šaulių aro kryžium. Latvijos 3
žvaigždžių ord. III ir irI laipsn, Latvijos nepriklausomybės
medaliu. |

Pulk. Bl. Giedraitis 1924 m. vedė Kazimirą Bugailiškytę — |
kupiškietę ir turi sūnų Vytautą“). :

Kazimieras Arcimavičius dainius, —
savamokslis.

Kazimieras Arcimavičius gimė 1888 m. kovo mėn. 10 d.
Švobiškio km., Joniškėlio vlsč. Jo tėvas turėjo 26 dešimtines
žemės. Tėvui mirus, liko motina su trim vaikais, kurių vyriau-
sias — Kazimieras turėjo vos 6 metus. Nelaimingai motinai
niekas nepadėjo, kai jos vyro tžvas ir brolis ją išvarė ir apgy-
vendino dviejose dešimtinėse žemės. Kazimieras išėjo tarnauti
pas ūkininkus. Ši

* 1900 metais Kaz. Arc. įstojo į Švobiškio pradžios mokyklą.
Ją baigė per trejus metus, bet egzaminų išduoti negalėjo: ūkinin-
kas, pas kurį Kaz. tarnavo neleido nuo darbo atsitrauti.

Kaz. Arc. turėjo 14 metų, kai mirė jo motina. Tada Kaz.
pradėjo mokytis pas siuvėją, 0 brolį su seserim išleido piemie-
nauti. Siūti mokinosi Joniškėly ir tuo pat laiku mokinosi pas
kamendorių kun. Šakenį istorijos, geografijos ir aritmetikos. 1903 m.
į Švobiškį atvyko pirmas mokytojas lietuvis — Kavalčikas, pas
kurį Kaz. taip pat mokinosi, .

Kaz. Arc. labai mėgo knygas skaityt. Baigęs pradžios mo-
kyklą, nusipirko Pečkauskaitės „Jaunuomenės auklėjimą“ ir Ba-
sanavičiaus „Lietuviškas pasakas“. Už tai teta jam vos plaukų
nenurovė bardama, kam perka knygas, o ne drabužius. Kitą
kartą Kaz. Arc., eidamas per šventorių, pamatė pas karabelnikus
gražių knygų. Bijodamas, kad teta vėl plaukų nerautų, pirma
nuėjo į kirpyklą, nusikirpo plaukus ir tik tada nusipirko porą
knygų. Taip po truputį pirkdamas iki didž. karo turėjo 864
knygas. 1915 m vokiečiams užėjus, Kaz. buvo išbėgęs iš namų.
Vokiečiai visas Kaz. knygas su spinta išmetė į šlapią griovį.
Grįžęs Kaz su širdgėla surinko apie 400 ne visai sugadintų kny-
gų ir jas ir dabar tebeturi. 3 :

*) Apie pulk. Giedraitį žiūr. „Karys“ ir „Trimitas“ 1930 m. 27 Nr.
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Iš Joniškėlio Kaz. Arc. nuvažiavo į Rygą, kur gan ilgai gy-
veno. Pasiilgęs tėviškės užsimanė ją atlankyti. Čia užėjo did.
karas ir Kaz. Arc. į Rygą nebesugrįžo. Nuo mobilizacijos į rusų
kariuomenę pavyko išsisukti. Užėję vokiečiai dažnai jį, kaip
siuvėją , vežiodavo iš vietos į vietą. Tuo laiku jis jau turėjo
parašęs nemažai dainų. Keletas jų buvo nukreiptus prieš vo-
kiečius. Vieną tokią dainelę Kaz. Arc. per neatsargumą padai-
navo lietuviškai mokančiam vokiečiui. Vokietis tą dieną nieko
nesakė, bet sekančią dieną Kaz. Arc. buvo nuvarytas pas ko-
mendantą. Ten Kaz. turėjo savo dainelę perskaityt Komen-
„dantas išklausė ir pasakęs: „Daugiau tos dainos nebedainuosi!“
„davė du kartu per ausį, kad autorius galva ko tik nuo pečių

 

K. Arcimavičius.

nenutrūko. Dainelę vokiečiai atėmė ir nebegrąžino. Po kelių
dienų Kaz. Arc. pašaukė pas ritmeisterį. Tas per vertėją klausė,
ar Kaz. neturi daugiau panašių dainų.  Kaz. atsakė neturįs, nors
dar apie 15 turėjo. Tiesa, dauguma jų buvo apie žmones, jų
vargus ir džiaugsmus, bet viena kita buvo ir apie vokiečius.

Dabar Kaz. Arc. gyvena Daniūnų km., turi 2 ha žemės ir,
eidamas iš kaimo į kaimą, siuva. Dažnai susirinkimuose, susi-
ėjimuose padainuoja savos kūrybos dainelių. Žmonės prašo ir
apie juos ką nors parašyt.  Kaz. -Arc. rašo, jei prašo geras
žmogus. Jei žmogus blogas — nerašo. Vieną kartą aprašė
dviejų ūkininkų muštynes. Vienas jų supykęs padavė Arc. į teis-
mą, bet nieko nelaimėjo - Už tai dar ligi šiol tebekerštauja.

Ligi didž. karo Kaz. Arc. turėjo prirašęs 3 sąsiuvinius po 20
lapų kiekviename. V/eną sąsiuvinį atidavė Panevėžio  Mok. Se-
minarijos mokytojui Petrui Būtėnui. Keletas Kaz. Arc. dainelių
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įdėta „Didžiojo Karo laikų lietuvių dainose“. Kitos atiteko Uni-
versitetui.

kam pasiūlyti.

Likusieji sąsiuviniai žuvo.
dainas ir labai norėtų jas išspausdinti.

Dabar Kaz. Arc. turi
Bet nežino, kur kreiptis,

Štai trejetas jo kūrybos pavyzdžių:

1-ma daina.

Ši Daina skirta a. a. Pranute Bajalite kurė mirtis
išplešė kaipo gražeusi gėlė kurei
Kauno Universiteta, jinai mire 29 sause 1929 m.

nedavė užbaikti
Šeuliu

aps. Likuvos valsčios kai. Plikeliu. Teip jei ir dainuoju
„ lident i kapinius.

Mirties Angelas tamsusis
Erdvėje skrajoja
Ir atlėkęs ant Plikelių
Kaimą apsistoja
Suka ratą dairydamas
Tartum mano pulti
Argi teksia, čia kam norints
Grabe atsigulti

Skrenda sparnais žemin eina
Teks kam skaudus kirtis
Jei tik būsia, kas paliestas
Tam ir būsia mirtis

Ir nutaikė ten išplėšti
Skaistų gėlės žiedą
Visa šeima ašarose
Jau giedoriai giedą

Guli grabe skaisti balta
Kaip žiedas lelijos
Tur, rankose pasijėmus
Paveikslą Marijos
Sava brolio sesutėlių
Ašaroms mazgota
Mokslo draugių, net ir draugų
Visų apraudota

Oi Pranute žiburėlis
Zvaigždyte užgesa
Mirties Angelas beširdis
Kur per Dausus neša.
Tu dukryte, tu širdyte
Meilusis kvietkeli
Šioje žemėje palieki
Ašarų upeli

Verkia rauda motinėlė
Grabi apkabinus

 

Rūpestyje sielvartuose
Tave užauginus
Tavęs draugės pasigedo
Nevien jusų kaima
Tavęs verkė apilinkės
Maž kiek viena šeima

Ak rutyte žolinelį
Kaip rasa nukritai
Ir Psalmistas yra sakęs
Kaip žole nuvitai
Tu dukryte tu vaikelį
Doros spindulėli
Skaisčios širdies tyro proto
Sviesus Angelėli

Buvai viena pažimėta
Iš doros darbelių
Kur turėje gražų vardą
Tarp mokslo panelių
Tavo elgesio meilučio
Atspindis tviskėjo
Ir nepaprasto gerumo
Širdytę turėjo

Ir mokykle net apleidai
Universa Kauno
Ir profesorius garbingus
Židinį tą slauno

Visos knygos uždarytos
Kurių nebereikia
Fakulteta kuri jėmė
Žinių nebeteikia

Dabar tikrai jau patire
Saule amžinibės
Kuris yra tai visados
Karalius beribes
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Kuriam gamta gi tarnauja
Žemai nusilenkia
Su istatymais Jehova
Ir neapsilenkia

Norsgi kūnas šioje žemėj
Liko dulkių sauja
Bet gi siela tol už Dausų
Sviesybėj linksmauja

Oi Pranute tu širdyte
Tu Kristų sutinki
Mum žemėje palikus
Tenai atsiminki

Priskaityta tu Pranute
Prie tų nekaltųjų

itą Korpusa nuroda
Patsai Šventas Raštas
Buvo Dvasioje Apaštals
Tirusis nuneštas

Neištenksiom nei suprasti
Ir neišrukuosiu.
Dangaus laimes kurios siekei
Ir neišdainuosiu
Dabar tikrai atilseki
Žemėje ramybės

Keturs Dešimts keturs tūkstančs, Tai prie savo Sutvėrėjo
Prie anų šviesiūjų Amžinos šviesybės.

2-ra daina.

Teip dainavom, ir verkem žuvusios Kreusiškių
kaimo Vašku valsčiaus Aliutes Dulevičites 25 m. mer-
gaites žuvusios 6 gruodžio 1927 m. 10 gruod. rašita.

Susirenket jus mergaites
Jaunos netekeje
Paklausiket šitos dainos
Katros negirdėje

Katros turet supratima
Tos pasiklausiket
Katros mažai teišmanot
Aiškinti prašiket

Aš jum daina padainuosiu
Ka tik verkt nereiktu
Aš jum tiesa pasakisiu
Kad nors kas ir peiktu
Ape vieno nelaimingo
ionai jum paduosiu

Ape merti jos verksminga
Aš jum padainuosiu

Ir jus jaunos motereles
Katros ištekeje
paklausiket šitos dainos
Pas mani suėje

Katros noret užauginti
Sava duktereles
Ir užauge but laimingos
Kaimu merguželes

Jus mergaites išmintingos
Jus jo ratavoket
Už jos siela, jus i Dangu
Sava balsa duoket

Nors kokio maldele
Sugedoket jus Vaškietes
Rožančios dalale

3-čia daina,

2 Ira itarta savizudibei bet daugiau nuomoniu kad
jos milimasis jo nuzude.

Kas atsitika Kreaušiškiu kaimi
Tenai iviko baisi nelaime
No kulkos žuva jauna mergaite
Kaip kad no kirvio griuna aglaite

Pardien tureje pre darba buti
Vakars ateja reikeja žuti
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Nedora, ranka šuvi paleido
Kritai ant žemes sužeide veida

Argi galėje teip padaryti
Pre toke gala savi prevariti
Gal buvai padavus geiduliams gi virša
Jie matai ant taves, teip baise inerša

Pagave jie širdi prota gal gadina
I nosiminima gal ir paskandina
Protinga mergaite ir gal teip nedare
Ir i prakeikima savi nenuvare

Tik reike valditi tie nedori norai
Jiem valio padavus tuoi pavojus dorai
Krikštita buvai kaip kantri Alena
Ar atgailo darei kaip kad Magdeliana

Gulėje aplaista par nakti ant žemes
Veidas sutaškitas no krauju aptemes
Kraujuosi papludus ir šaltai nakvoje
Gal verke ir šaukes niek neratavoja

Nemeilus tas viras kurisai dar vaikštas
Tujen nužudita o jisai nebaikštas
Brauningas pre taves šalije guleja
Liudna kaip žiuri jis tavi nodeja

Tevele tava taves pasigenda
Žuvuse baise ir rito atranda
Ranka ištiesta ir pamilinavus
Kurgi tava siela, dabar nokeliavus

Koksai jiem skausmas širdes gelimas
Broliu Seseliu Tevu verkimas
Zuvai tu musu sesute meili
Kas gal suprasti, kaip jiem jos gaili

No šiaurės vėjas žeurusis puče
Zuvus Aliute ja nebejauče

< Nuovad atjoja iš Vašku miesta
Nemažai žmoniu buvo pakviesta

Parvež i namus kunas sošila
Če kojos kraujas vel pasipila
Žmonem par veidus ašaros ejo
O no jos kraujas juodas varveja

Ided i graba veidas parauda
Nebesisaka kad širdi skauda
Če jos sesutes ir Motinele
Ašaroms lieja kaip kokio gele

Teip dainenikas jom visus apverke
Ne del ja jus žustat 0 jam verkti verke
Verke Pakalnites kam ana nomiršta
Bažničioje Gružius gedojims iširsta

Tos da nenustoja ašaros nedžiusta
Šit jau vel mergaite, no Brauningo. žusta
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Ašaroms ner gala, vel verksmas iš nauja

Nekaltai mergaitė, taip žeure nukauja

Jus visos mergaites buket išmintingos
Atmenket kaip žuva bukete teisingos
Neduoket kad širdi nedori draskitu
Plištančiu šoviniu, kad jum nožuditu

Ir nepasiduoket kad jom soviliotu
Mergistes gražuma su žemem užklotu
Akis užmerke kalbos nebęra
Anapus graba pasakik kaip ira...

Pulk. Petras Genys.

 

P. Genys yra gimęs Gailionių kaime, Joniškėlio valsč.
1894 m. rugpiūčio 27 d..

Mokslus ėjo Panevėžio miesto mokykloj, baigė 4 kl. 1916 m.

Maskvoj Aleksiejevo Karo Mokyklą ir II laidą Vytauto Didžiojo
Aukštuosius Karininkų kursus.

1918 m. lapkričio 10 d. yra įstojęs savanoriu 1 pėst. pul-

kan Vilniuje. Tame pulke išbuvo iki 1924 m. kovo mėn. I8 d.
Nuo šio laiko jis ir tebevadovauja 7 pėst. Žemaičių kunigaiksčio

Butegeidžio pulkui.
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Už pasižymėjimą yra apdovanotas ordinais: Vyčio Kryžium
V laipsn., D. L. K. Gedimino ord. III laipsn., savanoriu medaliu,
10 metų Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Latvių 10 metų
nepriklausomybės.

Atsarg. pulk. Petras Jurgaitis.

 

P. Jurgaitis gimė Stipinų kaime, Joniškėlio valsč. 1894 me-
tais, vasario 14 d. Mokslus ėjo Maskvoje, ten baigė 6 kl. gim-
nazijos ir 1915 m. Praporščikų mokyklą. Lietuvos kariuome-
nėn įstojęs 1919 m. liepos 20 d. Ukmergės batalionan. Tame
batalione išbuvo, iki jo persiiormavimo į 8 pėst. pulką. Šiam
pulke ilgą laiką buvo pulko vadu. Nuo 1928 m. kovo mėn.
buvo perkeltas Karo Mokyklon Viršininku. Ir nuo 1930 m.
birželio mėn. 30 buvo paskirtas 9 pėst. L. K. Vytenio pulko
vadu.

Į atsargą išėjo 1932 m. birželio mėn. 22 d. Už pasižymė-
jimus yra apdovanotas:

Vyčio Kryžium IV ir Vlaipsn., Vytauto Didžiojo ord. III laipsn.,
D. L. K. Gedimino III laipsn. 10 metų Lietuvos ir Latvijos
nepriklausomybės medaliais. =
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Švobiškio surinkimą įsteigė Martynas Švobas,
dvarponis Upitos pavieto, antroje pusėje XVI amžiaus. Martynas
Švobas 22 liepos 1606 m. parašė testamentą tokio turinio: „Aš,
Martynas Švobas, dovanoju dvarą Švobiškį, stovintį ant upės
Mušos, su miesteliu Švobiškiu, su bažnyčia, visais sodžiais, že-
me ir pavaldiniais: su sodžiu Zydoniais, Bonuzanais, Pivovarais,
Narykonimis, Daniunais, Norteikiais, Janiškiais, Parobkais, —
su visomis triobomis, galvijais, arkliais ir kumelėmis, su javais,
iškultais ir svirnuose- supiltais, stirtose ir daržinėse, su: pievomis
ir ariama žeme, su prūdais, malūnais, su pušča (prie Joniškių)
ir miškais, su uliais ir bitimis, su gojais, su bajorais, žmonėmis,
su bernais ir jų pačiomis ir vaikais — visą tą duodu, dovanoju
ir ant amžinų laikų užrašau ant Dievo garbės ir Švobiškio baž-
nyčios reikalams“.

Iš dvaro lėšų turi būti pastatyta bažnyčia senos vietoje
paskui butas kunigui ir mokytojui.

Kunigui paskirta alga 100 lenkiškų auksinų ir užlaikimas iš
dvaro; mokytojui paskirta taipgi 100 lenkiškų auksinų ir užlai-
kymas iš dvaro. Mokytojas turi mokyti visus vaikus dykai kaip
evangelikų, — taip ir neevangelikų.

Iš dvaro lėšų turi būti pastatytas špitolas visiems negalin-
tiems, ligoniams, akliems, šlubiems, — ir dvaras turi juos už-
laikyti ir penėti. LŽ

Prižiūrėti, kad tai visa būtų atlikta, Švobas prašo Jono Pu-
zynos, kunigaikščio iš Kazielsko. Puzinas gali neduoti niekam
atskaitos ir pats valdyti, kaip jam jo sąžinė liepia.

Toks turinys Švobo testamento.
Martynas Svobas mirė rudenyje 1606 m. Testamentas liko

užtvirtintas 20 spalių 1606 m.
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Švobui mirus dvarą panorėjo atsiimti sau Mikalojus Švobas,
kurs ilgą laiką bylinėjosi (provojos) su Puzinu. 1611 m. buvo
įrodyta teisme, kad Mikalojus Švobas nėra teisiškas Marty-
no Svobo ir jo žmonos Daratos, gim. Ciechanovieckytės, sūnus.
Bet ir po to Švobiškio būvis nepagerėjo. 1610 m. sudegė Švo-
biškis ir klebonija. Kun. Richlickis skundžias (1622 m.), kad Pu-
zinas neišmoka jam algos ir sumažino ordinariją.

Neužilgo buvo sumažinta alga mokytojui — (1630 m.): 60
lenkiškų auksinų, 6 statinės (bačkos) rugių, tiek pat miežių ir
Ya stat. žirnių.

1636 m. sinodas nutarė Švobiškį išduoti nuomon. Bet
nuomininkai (arendoriai), žiūrėdami į savo naudą, nieko nesi-
rūpino nei apie bažnyčią, nei apie mokyklą. O kadangi aštriai
ir smarkiai apsieidavo su žmonėmis, tai bernai- vergai dažnai
pabėgdavo. Reikėdavo vėl išleisti daug išteklių, pakol juos |
surasdavo.

Kadangi nebuvo tvarkos lobių valdyme, tai ir skaičius pa-
rapijos narių nesididino, bet mažinos. Iš parapijos, kuriai pri-
klausė daugiau 100 ūkininkų, liko dabar apie 20 ūkininkų: 264
vyrai ir 258 mot. ir ant uždarbių miestuose ir Amerikoje apie
80 žmonių. “

Nauja bažnyčia, kuri ir dabar tebestovi, pastatyta 1789 m.
Kunigais buvo Švobiškyje: 1613 m. — Chrzęstovskis, 1616

m. po sudegimo klebonijos atvažiuodavo pamaldų kun.
Richlickis. 1628 m. paskirtas kun. Teodoras Raševskis. 1651 m.
į Svobiškį paskirtas kun. Teodoras Skrockis, vertėjas biblijos į
lietuvišką kalbą. 1563 m. — kun. Trečiokas, kurį (1666 m.) ap-
skundė sinodui nuomininkas, nepadavęs žinios, kad bus
komunija; už tat Trečioką perkėlė į Žeimius, o į Švobiškį pa-
skyrė sinodas kun. Jokubą Chetkavską. 1663 m. už neapžiūrėji-
mą dvaro Šydloviecko, kur perėjo katalikams, buvo iškeltas į
Novogrudką, o į Švobiškį atkeltas kun. Andrius Puciata — Ra-
įevskis. 1683 m. atkeltas kun. Motiejus Krasnovieckis. 1686 m.
Krasnovieckis perkeltas į Salamiesiį, o Švobiškį — kun. Bogus-
lavas Rubelskis. 1686 m. — Rubelskis — į Salamiestį, o čia
— konsenjorius Jonas Krapinskis, 1688 m. J. Krapinskis — į
Salamiestį, o čia — kun. Aleksandras Stomin-Zygmuntavičius.
1691 m. — į Švobiškį paskirtas kun. Stanislovas Monkevičius ir
dijakąkonas Povilas Gnatovskis.

Jei dabar arčiau prisižiūrėsimeįreformacijos nupuolimą Lie-
tuvoje, tai patėmysime, kad priežastis stovi ne tiktai jezuitų vei-
kime; bet ganadidelė, jei nedidesnė, kaltybės dalis yra pa-
čių reformatų. Pasikėlusiejiį XVII amž. dažni nesutikimai
tarp kunigų ir kuratorių (patronų), kuratorių vaidai tarp savęs.
ir visokių blėnių, kaip antai, kas turi prišakyje sėdėti, kas užpa-
kalyje, laike sinodo posėdžių, paskui pilnas kunigo priklausymas.
kuratoriui, kurs nepaklusniam „Dievo tarnui“ perstodavo duoti
užlaikymą ir ištremdavo iš klebonijos, kuri priklausydavo dvarpo-
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niui. Todėl kunigam nuolat tekdavo kilotis iš vienos parapi-
jos į kitą. Kunigą paskirdavo ir perkeldavo sinodas pagal kura-
toriaus norą, nežiūrint į tą, ar kunigas parapijos mylimas, ar

nekenčiamas.
Kuo daugiau buvo kunigas parapijos mylimas ir guodoja-

mas, tuo daugiau į tokį skersomis akimis žiūrėjo dvarponis,

bijodamas, kad kunigas nepradėtų užstoti už žmones, nepradėtų
jų šviesti ir vestiį susipratimą. Toks kunigas būdavo dvarpo-
niams pavojingas, ir jam duodavo mažiausią parapiją.

Dvarponis laukė iš kunigo, kad graudentų žmones, kurie
buvo dvarponio vergai, prie darbo, paklusnumo; dvarponiai

maž rūpinos žmonių apšvietimu; nors ir steigdavo mokyklas,

bet tai daugiau neturtingiems bajorams ir laisviems. Į baudžiau-
ninkus žiūrėjo kaip į galvijus, ir jiems reikėjo taip tikėti, kaip
jiems liepdavo jų ponas. Ir todėl, kur ponas sugrįždavo atgal

katalikų bažnyčion, ten sugrįždavo ir jo visi valdiniai.

Ten tiktai užliko reformacija, kur žmonės buvo tikėjime
susipratę, kur buvo įsteigtos mokyklos ir baudžiauninkams, kur
kunigai rūpinos žmonių apšvietiniu.

Dabar Švobišky klebonu yra kun. P. Jašinskas, geras lietu-
vis. Prieš jį kunigo nebuvo. 1923 — 1928 m. Pamaldų atlaikyti
kartkartėmis atvykdavo iš Biržų kun. Jakubėnas.

1919 — 1923 m. buvo klebonu, kartu ir Evangelikų Reior-

matų Generaliniu Šuperintendentu Vilius Meškauskas, miręs

1923 m. Švobišky. Jis ir palaidotas šios bažnyčios šventoriuje.
1915 — 1919 m: kunigo nebuvo. ŠA
1913 — 1915 m. klebonu buvo kun. Adomas Sernas, da-

bartinis Biržų Evang.—Reiormatų parap. klebonas.
1895 — 1913 m. klebonavo kun. Jonas. Šepetys, dabartinis.

Papilio klebonas ir Superintendentas.
1874 — 1895 m. buvo kun. Adolfas Neimas, dabartinio N.

Radviliškio Evang.— Reform. parapijos klebono tėvas.
1861 — 1874 m. klebono nebuvo.
1860 — 1861 m. buvo viršminėto (Gener. — Superinten-

dento, Švobišky mirusio Meškausko tėvas kunigas Augustas

< Meškauskas. Prieš jį buvo kun. Joung'as, vokietis (1851—1860),
dar prieš jį buvo A. Paškevičius, G. Balčiauskas ir kiti.

Parapijonių dabar yra 480 žmonių.

Naujoji Grūžių bažnyčia ir dar kai kas
. apie Grūžius.

Grūžių bažnytkaimis yra Joniškėlio (žmonės tą miestelį va-
dina Joniškiais) valsčiaus ir parapijos, Biržų apskrities. Bet

"reikia atminti, kad Grūžiai ne vieneri: jų yra visas ketvertas.
Taigi kurie iš to ketverto Grūžių bus bažnytkaimis? 1) Grūžiai,
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dvaras, buvęs grapaitės Marijos Juozo d. Tiškevičaitės nuosavybė;
2) Grūžiai—Paliepiai, arba Paliepių Grūžiai, dabar turįs tik Pa-
liepių dvaro vardą — b. Rušcicų nuosavybė ir dabar inžinieriaus
Juozo Skripkaus ir stovįs antrame kilometre nuo Tiškevičaitės

: Grūžių į rytus; 3) Grūželiai, arba Mažieji Grūžiai — Radinio
dvaras, vieno kilometro atstu į rytus nuo Paliepių Grūžių ir
4) Didieji Grūžiai, buv. Puzino dvaras, paskum barono Bystramo
ir dabar nusavintas, stovįs vėl 3 —4 klm. nuo Grūželių į rytus.
Kaip matome, visi tie keturi dvarai sudaro beveik tiesią liniją,
einančią iš vakarų į rytus. Pirmieji Grūžiai, Tiškevičaitės b. nuo-
savybė, ir bus šių dienų „Grūžių bažnytkaimis“.

Kad šitaip susitaikančių, kaip dabar su tais Grūžiais pasi“
darę, vieno vardo vietų Lietuvoje daug, tai kad ir šit dar vienas
pavyzdėlis. Vaškų valsčiuje yra pagrečiui net keleri Groščiai,
būtent: Groščiai, Grošteliai, Lejagroščiai, Kalnagroščiai; Survi-
liškio parapijoje taip pat yra Sosų dvaras ir daug Sosų sodžių.
Todėl nenuostabu, kad ir Grūžių net ketvertą galime rasti vie-
noje apylinkėje.

Iš kur „Grūžių“ vardas kilęs, tuo tarpu dar nepavyko su-
vaikyti.

Seniau Grūžių dvaro nebuvę. Kad taip gali. būti, liudija du
dalykai. Nuo seno b. Grūžių dvaro lauke stovėjo vadinamieji
Nebuvėlių kapai, kurie dabar paversti Grūžių filijos kapais. Tie
Nebuvėlių kapai seniau buvo paprastas neaukštas apvalus kal-
nelis, neaptvertas ir stovėjo aukšti apkerpėję du pakrypę kryžiai.
Tuojau pakalnėje seniau buvęs Nebuvėlių sodžius. Kad tai tiesa,
liudija prieš karą keliais atvejais išarti pinigai, užverstos, matyt,
būtos iškastos, duobės ir trobų pamatų likinėliai.  Nebuvėlių so-
džius bus išdraskytas ir jo gyventojai į kitus sodžius iškiloti.
Tuo būdu, pavyzdžiui, iš to išdraskyto sodžiaus buvo nukelti i
Vienžindžių sodžių gyventi nebuvėliečiai ūkininkai Apieravičius ir
Samokaičiai. Taip pat, kur buvo Grūžio dvaras, ten toje vietoje
prieš tai tebuvęs viensėdis, pro kurį kelias potiesom ėjęs nuo
Linkuvos į Vaškus (dabar vieškelis apriečia Grūžius ir eina išsi-
lenkdamas jų šiaurės šonu). Viensėdžio sodybos ir trobų lie-
kanų šiandien dar galima stebėti klebono sode. Nebuvėlių so-
džiaus išardymas ir b. Grūžių viensėdžio išnaikinimas liudija,
kaip galėjęs Grūžių dvaras atsirasti.

Šiandien Grūžių bažnytkaimis stovi ties Vaškų — Linkuvos
vieškeliu ir Žeimelio (žmonės ji vadina „Žeimys“) ir Joniškėlio
keliu. Tas bažnytkaimis yra kaip ir kokia galinė trijų parapijų—
Joniškėlio, Linkuvos ir Vaškų —gairė. Dabar bažnytkaimyje yra
bažnyčia, klebono trobos, du dideli sodai, buvusios laikinosios
bažnyčios trobesys (b. dvaro svirnas), pradedamoji mokykla ir
vartotojų bendrovės krautuvė. Grūžiai stovi beveik ant kalno,
einančio kairiuoju Mūšos krantu (Mūša dar nuo Grūžių už 5—6
kilometrų) nuo Linkuvos D. Grūžių linkan. Todėl nenuostabu,
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kad nuo tos vietos daugybė bažnyčių matyti aplinkui ir pati

Grūžių bažnyčia taip pat toli matoma.
Jau minėjau, kad prieš tai Grūžiai buvęs dvaras ir pačioje

pradžioje priderėjo Biržų graiui Mykolui Tiškevičiui. Dvaras

turėjo apie 330 deš. ariamos žemės ir 178 deš. miško. Būdamas

ne iš didžiųjų Tiškevičiaus dvarų, jis nebuvo dvarininko centras

ir todėl jame savininkas negyvendavo, jis būdavo visados per

laikus išdavinėjamas kam nuomoti.

 

   
Grūžių bažnyčia.

Pirmas to dvaro nuomininkas buvo Žekevičius, kuris, arba-

tos užgėręs, atgriuvo krėsle per 1863 metų metiežą. Jo nusi-

nuodijimo priežastis: bijojo, kad anam nebūtų bloga, kam sūnūs

buvo išėję metiežninkais. Prie šio nuomininko yra tekę ir bau-

džiavusiems sodžiams į darbą eiti įvairiems darbams.

Reikia pasakyti, kad dvaro nuomininkai nuomos pinigus

kasmet turėdavo suvežti į centrą, į Biržus, Tiškevičiui. Baudžia-

vos laikais donis (gyvas žodis) baudžiauninkams — donininkams

(donininkas—irgi gyvas žodis) tekdavo duoti dvaro nuomininkui.

Tais baudžiavimo laikais Grūžių dvarui priderėjo šios vietos:

421



Dovydų, Vienžindžių, Ponkrelių, Degesių ir Mažųjų Keliuotiškių,
arba Keliuotiškėlių, sodžiai ir Ponkrelių bei Ožalynės palivarkai.
Šios vietos vis netoli, t. y. apsukui aplink Grūžių dvarą; tik kiek
toliau Degesiai ir Ponkreliai. Bet ir tolesnių sodžių šiam dvarui
priderėta — Šukoniai, kurie net už keliasdešimts kilometrų nuo
Grūžių, net už Krinčino ant Vabalninko (ir Vabalninkų) vieš-
kelio. Šukioniečiai turėdavo donio pinigus gabenti nuomininkui
į Grūžius. Šitaip būdavo prie visų Grūžių dvaro nuomininkų.

1885 metais pasibaigė Zekevičiaus nuomojimo sutartis, ir
atėjo nuomininkas Paplauskas iš Biržų. Jo nuomojimo laikas
pasibaigė maždaug prieš 35 metus nuo šių metų. Po jo atėjo
gyventi nuomininkas Palilionis, vyskupo Palilionio brolis, ir iš-
buvo ligi 1892 metų. Jį atstatė atvažiavęs į Grūžius graio pleni-
potens (pilipotinas) Parčevskis, nors dar kontraktas ir nebuvo
pasibaigęs.  Nuomininko atstatymo priežastis, — kam pardavi-
nėjęs pievas ir šieną. Šį faktą esą įrodę tuo laiku sušaukti ir
buvę tardomi sodžių gyventojai.

Dabar pasibaigė nuomininkų gadynė, ir dvarą paėmė valdyti
patys grafai. Reikia pasakyti. kad kaip tik tuo metu Grūžiai
atitenka po pasoga grapaitei Marijai Juozo dukteriai Tiškevičai-
tei, niekados negyvenusiai nei prieš tai, nei po tuo Grūžiuose,
bet važinėjusiai po užsienius arba gyvenusiai Palangoje ir daž-
niausiai Vilniuje.

Nuo šiol visas iš dvaro išverstas pelnas eidavo Tiškevičaitei,
o jos dvarų įgaliotinis (plenipotens) buvo Parčevskis, kuris
dvarą ūkiu ir rūpindavosi. Nuo to laiko, kai dvaras buvo pa-
imtas valdytiį savo rankas ir nebeduodamas nuomininkams,
pirmas dvaro urėdas buvo Okolovas ir antras, paskutinis —
Bugaila.

Prieš didįjį karą kilo dvarų pardavinėjimo manija. Tuokart
ir Grūžių dvaras, būdamas užstatytas Vilniaus žemės bankui,
buvo sumanytas parduoii ir parduoti vienam asmeniui, būtent
Didžiųjų Grūžių dvaro savininkui baronui Bystramui (vokiečiui).
Tačiau inž. J. Skripkaus rūpesčiu, kuris yra šios apylinkės gy-
ventojas ir gerai susipratęs su žmonėmis, bent to dvaro dirba-
moji žemė buvo išpardavinėta mažesniais sklipais (sklypas?)
vietiniams žmonėms lietuviams. Tik dvaro miškas, ąžuolynas,
atiteko vokiečiui Gudžiui, Payslykio dvaro savininkui (Vaškų
valsč.), kuris dar prieš didįjį karą ir vokiečių okupacijos laikais
drūtąjį mišką kirto ir varė į Rygą ir kitur; dabar tas miškas
nusavintas. 2

Dvarą išdalijo sklipais pardavinėti 1909 metais. 1910 metais
įsigalėjo pirkimo teisė. Kai jau buvo imta kalbėti apie Grūžių
dvaro dalijimą, čiabuviai žmonės tuojau nedrąsiai pradėjo reikšti
noro, kad būtų labai patogu, jei čia Grūžiuose, būtų bažnyčia.
Pirmasis, sukurstęs katalikus gyventojus rūpintis bažnyčios pasi-
statymu, buvo Vienžindžių sodžiaus ūkininkas kalvinas Tomas
Rumpis, buvęs šioje apylinkėje labiau prasilavinęs žmogus ir
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daugiau susipratęs lietuvis. Tuo būdu ir kiti gyventojai, kartą

jau sukurstyti greit suprato bažnyčios reikalingumą ir sujudo

rūpintis jos leidimu. Tas pats p. Rumpis nuolat padėdavo gy-

ventojams, jei kur reikdavo, pavyzdžiui, rašydamas prašymus

bažnyčiai žemės skyrimo ir bažnyčiai statyti leidimo reikalais.

Tuo būdu buvo paduoti prašymai plenipotensui Parčevskiui

ir gr. Tiškevičaitei, kad, dvarą išpardavinėdami, paliktų kiek

žemės ir dvarovietę su trobesiais būsimosios bažnyčios fondui.

Plenipotens, grafaitė ir dvaro urėdas Bugaila žmonių Ssumany-

mui pritarė, ypačiai kad grūžiečių turėta žmogus, inž. Skripkus,

kuris irgi visur landydavo ir rūpindavosi bažnyčios leidimu. Tuo

būdu, išdalijus "dvarą, aplink dvarovietę (viso su dvaro sodyba)

buvo atskirta 0 dešimtinės žemės su sodais ir trobesiais (rū-
mas, tvartai, svirnas ir kumetynas) būsimajai bažnyčiai. |

Būta ir trukdytojų ir ypačiai iš klebonijų. Pavyzdžiui, labai

nenorėjo, kad čia, Biržuose, filija būtų Joniškėlio klebonas kun.

Žitkevičius, kurio parapijos ribose buvo Grūžių dvaras. Taip pat

nepritarė grūžiečių sumanymui ir Vaškų bei Linkuvos tais metais

buve klebonai. Kodėl? Visam Mūšos upės kairiajam kraštui į

Joniškėli, į tą savo parapiją, važiuoti pavasariais ir rudenimis

labai biogi keliai ir tilto per upę arti nėra; Vaškų ir Linkuvos

parapijos sodžiams taip pat parapijos toli, ypačiai linkuviams.

Todėl buvo labai svarbu kai kuriems sodžiams atsimesti nuo

savo parapijų ir iš tų trijų parapijų kraštutinių sodžių sudaryti

atskira parapijėlė, atskiras savo tikybos ir kultūros centrelis

Grūžiuose. Klebonai, matydami, kad jų parapijos susilpnėsian-

čios ir kad pajamų mažiau būsią, nesutiko su grūžiečių su many-
-mu ir spyrėsi prieš naujos filijos sudarymo projektą.

Taip, dvarininkė atskyrė žemės naujai bažnyčiai, bet dar ne

galas: dar tebebūta trukdymų. Galop buvo paruoštas 1910

metais liepos 20 d. bažnyčios statymo olanas. Inž. Skripkus iš-

sirūpino per gubernatorių Veriovkiną bažnyčiai statyti leidimą,

kurįs ir buvo duotas tik 1913 m. sausio 26 d. Bet patvirtintuoju

planu bažnyčia nestatyta, ir tik laikinė koplyčia tebuvo įrengta

dvaro rūmo (klebonijos) viename kambaryje, o dvaro svirnas,

kuris anuoju projektu buvo spręstas į bažnyčią perdirbti, stovėjo

nenaudojamas net ligi vokiečių okupaciiai.
Inž. Skripkus rūpinosi ir kunigo Tačiau ir dabar dar Jo-

niškėlio klebonas tebetrukdė.
Šit grūžiečiams pasitaikė gera proga. Apie tą laiką Joniš-

kėlyje buvo apsilankęs vyskupas Cirtautas. Grūžiečiai, matydami,

kad visur tik jiems kliudoma, patylomis nutarė ir nusiuntė į at-

vykusį vyskupą delegaciją (K. Lindę, J. Būtėną ir P. Giedrą —

Giedraitį). Delegacijai žygis pavyko. Bet ir čia kažin ar būtų

kas dora buvę, jei delegacija būtu ėjusi tartis su savo (Joniškė-

lio) klebonu kaip tarpininku tarp žmonių ir vyskupo. Delega-

cija sutiko Pasvalio kleboną kun. Banevičių ir tik su juo pasi-

tarė. Šis jai nurodė, kaip vyskupas prieiti ir kas jam sakyti,
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Nors jau buvo senokai imta rūpintis bažnyčios statymo reikalais,
nors jau nebe kartą vyskupas buvo susitikęs su Joniškėlio kle-
bonu, bet dar apie naujos bažnyčios statymą vyskupas sakėsi
niekur nieko tikra nė iš niekur nebuvęs girdėjęs. Matome, kad
ne tik rusų valdžia bažnyčios statyti nenorėjo leisti, bet ir tie
patys katalikų klebonai. Vyskupas delegaciją mielai priėmė, iš-
klausė ir patarė jai mokėti su rusų valdžia ir policija susišne-
kėti, kad kokių didelių trūkumų nebūtų, o pats pasižadėjo da-
ryti taip, kad Grūžuose bažnyčia būtų, ir pažadėjo tuoj kunigą
atsiųsti. ;

Į Grūžius netrukus buvo atsiųstas vyskupo sekretorius kun.
Žongolavičius apžiūrėti, kur laikinoji koplyčia įrengti, kiek čia
to būsimajai bažnyčiai palikta turto ir t. t. Bet ir jis netikėjo,
kad čia galėtų būti parapijėlės centras, bažnyčia, ir sakė, kad
čia nebūsią kur kunigui gyventi. Šiokios nuomonės buvo ir
daugybė kitų prastų ar aukštesnių žmonių, net tvirtinusių, kad
nieku gyvu čia niekas bažnyčios pastatyti neįstengsiąs. Bet, jau
sakiau, žmonių užsimetimas ir inž. Skripkaus pastangos laimi.
Grūžiečiams reikėjo budėti. Šiam reikalui J. Būtėno kaip būsi-
mosios parapijėlės parapijiečių įgaliotinio nuolat buvo susitinka-
ma su atsilankančiu inžinierių Skripkum arba susirašinėjima su
juo, tuo laiku nuolačiau gyvenusiu Vilniuje. Tuo būdu jų- vie-
nas buvo tarpininkas tarp parapijiečių ir inžinieriaus, ergo, švie-
suomenės, ir antras, inžinierius — tarpininkas tarp parapijiečių
įgaliotinio ir rusų bei katalikų bažnyčios valdžių. Šiaip, nors ir
pamažu, ėjo paruošiamasai bažnyčios kurdinimo darbas.

Kad niekur niekas nebekliūtų, kad kas bažnyčios rengimo
nesutrukdytų, dar tuo reikalu buvo pačių parapijiečių važinėta į
pačią grafaitę Tiškevičaitę. Vieną kartą P. ir St. Jarašūnų bei
J. Būtėno buvo važiuota pas ją į Vilnių ir antrukart — J. Bū-
tėno, St. Jarašūno ir J. Bukausko į Palangą, kur jinai tuokart
kieminėjosi. Grapaitė jiems tikrai pažadėjo neatimsianti bažny-
čiai žemės ir apsiėn ė neklausysianti jokių atkalbinėjimų, „kad
Grūžiuose bažnyčios nereikalinga.

Pagaliau, kai bažnyčiai žemė buvo gauta ir kai paaiškėjo
visas jos statymo darbas, tapo sudarytas bažnyčios komitetas iš
10 asmenų: komiteto pirmininkas — Joniškėlio kiebonas kun.
Žitkevičius ir nariai — K. Lindė, P. Jarašūnas, du Juozai Būtė-
nai, St. Jarašūnas, P. Giedrė V. Andrašūnas, J. Pladė, ir J. Jaš-
kulis (visi ūkininkai). Bet komitetas ne ka reiškė, kaip kai
kurie jo nariai šiandieną persisako, nes parapijos klebonas viską
savo rėkų darydavęs. nė kiek nesiklausdamas visų kitų devyneto
komiteto narių: aiškiai buvo matoma, kad kai kam Grūžiuose
bažnyčia nereikalinga ir kad jinai ten kai ko stačiai nepagei-
daujama.

Galų gale vargais negalais grūžiečiai susilaukę pirmo savo
klebono kun. Adomo Gelžinio 1913 metais birželio mėnesį.
Dabar buvo sudarytas kitas bažnytinis komitetas, kurio pirmi-
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ninku patapo Grūžių klebonas, ir netrukus įrengta laikinoji ko-
plyčia pačioje klebonijoje (didokas kambarys, ir tiek). Čia ir
švęsta ligi vokiečių atėjimui. Nors planas jau buvo padirbta
kaip jau minėjau, buvusiam dvaro mediniam svirnui į bažnyčią
pertaisyti, nes kitokios medžio bažnyčios rusų valdžia nesutiko
leisti statyti, tačiau parapijiečių vis tiek buvo nuspręsta žūt būt
kada pasistatyti, nors ir medinė, bet didoka ir tinkama bažny-
čia. Todėl dar tais laikais dalis medžiagos statybai ir buvo
pergabenta; apsčiai miško sienojams dovanojęs ir Joniškėlio
Karpis. Tuo tarpu didesnis darbas nebuvo pradėtas. Pagaliau
atėjo 1914 metai, didysis karas, ir jau 1915 m. vasarą, vokie-
čiams užeinant, turėjo mesti Grūžius ir tremtiniu bėgti į Rusiją
pirmas šios bažnyčios klebonas.

Karo metu iš visiškai sudegusių Šiaudininkų atbėgo į tė-
vynę, į Šykštonių sodžių, ir apsigyveno kun. Mykolas Šeižys.
Grūžių bažnytkaimis nuo Šykštonių sodžiaus labai netoli. Ka-
dangi Grūžiuose nebebuvo kunigo, tai kun. Stachauskis, kuriam
vyskupo buvo pavesta diecezija valdyti, skyrė kun. Šeižį Grūžių
klebonu. Prie šio klebono buvo šiek tiek paremontuotas svir-
nas ir į jį įeita švęsti. Ir šitaip iššvęsta ligi naujosios bažnyčios
pašventinimui. Karo metu ir bolševikų laikais apie bažnyčios
statymą jokios kalbos negalėjo būti.

Kun. Šeižys buvo klebonu iškeltas į Pandėlį, o į Grūžius
1920 m. balandžio 7 d. klebonu atkeltas kun. Juozapas Mazūra.
Šis klebonas susipažinęs ir susigyvenęs su parapijiečiais, tuojau
ėmė rūpintis naujos bažnyčios statymu. Medinei gotikos baž-
nyčiai planą paruošė inž. Skripkus, kuris paskui ir jos statymo
darbą prižiūrėjo. Buvo apsirūpinta sienojais ir visa kita reikia-
mąja statybai medžiaga. Nauja bažnyčia statyti pradėta 1921 m.
gegužės mėnesįir baigta statyti 1924 metais; pašventinta 1925
metais vasario 8 d. Bažnyčia yra Sv. Marijos Mergeles Nuo-
latinės Pagalbos vardu.

Nors parapijėlė nedidelė, bet bažnyčios statymo darbas, kad

ir nenormaliais laikais, ėjo sėkmingai, ir parapijiečiai beveik ne-
juto viso statymo sunkumo. Tiesa, bažnyčia dar ne visiškai
baigta: dar trūksta tikrųjų gotikos altorių, kokia yra bažnyčia.
Taip pat neturi dar vargonų, ir pamaldas teatlieka tiktai fishar-
monija. Nors dar šio ir to trūksta iš smulkesniųjų bažnytinių
dalykų, tačiau vis tiek tas darbas bus galima ir palengvėliau at-
likti. Svarbiausias ir sunkiausias statybos darbas jau įveiktas.
Šiandien Grūžių bažnyčia tikrai gali pasidžiaugti visa Lietuva.
Juk tai yra tikras meno kūrinys ir ne kokio maišyto šaržo
(maišyto stiliaus), kurį taip baisiai proteguodavo rusų valdžia,
vet grynutėliausias gotikas. Teisybė, mes Lietuvoje gryno go-
tikos stiliaus bažnyčių turime, bet jos visos mūro. O čia, Grū-
žiuose, turime taip pat gotikos atstovę, gotikos stiliaus bažnyčią,
bet medinę bažnyčią ir vienintelę gotikos stiliaus medinių bažny-
čių atstove Lietuvoje, nes kitos tokios dar nerasime. Pati baž-
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nyčia aukšta, erdvi, šviesi, vienu aukštu bokštu. Bažnyčia tiek
iš vidaus, tiek,iš oro labai lengva ir maloni, jauki akiai pažiū-
rėti. Šitokios bažnyčios grūžiečiams pavydės ne viena, kad ir
didžiulė parapija.

Prieš karą vaškiečiai buvo padovanoję Grūžių bažnyčiai sa-
vo senuosius varpus, nes jie turėjo įsigiję du didelius. Bet, ru-
sams jų naujuosius varpus išgabenus, vaškiečiai savo dovaną at-
siėmė, juoba, kad tie varpai, kaip kaboję, tebekabojo Vaškų
bažnyčios bokštuose. Dabar tešaukia grūžiečius maldos nedi-
dokas, bet skardus varpiokas, — paties Grūžių klebono dovana.

Greta su bažnyčios statymu, dabartinis Grūžių klebonas kū-
rė ir kultūros židinėlį grūžiečiams. Ligi 101 Grūžiai neturėjo sa-
vo mokyklos: ji tebuvo tik kitur, Vienžindžiuose, kasmet glaus-
tydamosi įvairiose ūkininkų seklyčiose, kaip kokia nekenčiama |
viešnia. Klebonas atremontavo buvusio dvaro kumietyno namus
ir iš apylinkės perkėlė 1920 m. mokyklą į Grūžius. Ligi tol
taip pat Grūžiuose nebuvo vartotojų bendrovės; tebuvo tik pri-
vataus asmens krautuvėlė. Kun. Mazūra, susišaukęs parapijie-
čius, įsteigė vartotojų bendrovę 1922 m. vasario 28 d. ir davė|
pastogę tos bendrovės krautuvei, kuri ir po šiai dienai sėkmingai
jo paties prižiūrima, kontroliuojama, veikia. Šit ir visos tos bū-
tinosios įstaigos, be kurių negali būti joks kultūringas Lietuvos
kampelis. 2

Kitokių įstaigų Grūžiuose nėra ir negali būti. Zmonės, ku-
rių žemė prieina prie Grūžių, yra nusistatę sklypų žydams ne-
pardavinėti ir nori, kad bent vienas miestelis vien lietuvių tebūtų
gyvenamas. Pagaliau, reikia atmiati, kad šios apylinkės žmonės,
iš kurių yra nemaža šviesuomenės kad ir nebe nuo šiandien ki-
lusios, ganėtinai susipratę lietuviai ir nemažai valstybingas ele-
mentas. Avie karčiamas, monopolius ar kokius kitokius ,,šin-
kius“ Grūžiuose nė kalbosnegali būti. :

Esu girdėjęs, kad šis klebonas žadąs, progai pasitaikius kelti
"svirną, kuriame buvo laikinoji bažnyčia, iš senosios vietos ar-
čiau prie vieškelio ir pastatyti didelius namus mokyklai, varto-
tojų bendrovei ir kitoms bažnyčios ir kultūros įstaigoms.

Bažnyčiai žamės nedaug: tik 04 dešimtinės. Didžioji dalis
buvo dvaro trobasių vietos ir prūdai. Daug vargo padėta, ligi
užlygino nereikalingąsias duobes ir suvienodino žemę trobų pa-
matų vietose. Dabar jau visur matyti gera ūkininko ranka ir
graži tvarka.

Drausijų: Grūžiuose maža, bet užtenka. Veikia tik 1918 m.
rugsėjo mėnesį, dar prie vokiečių, isikūrusi pavasarininkų sąjun-
gos kuopa, kuriai vokiečių laikais valdžios nebuvo leista šitaip
vadintis ir turėjo paslapčia veikti. Sioji draugija, būdama įau- |
nimo organizacija, ir yra akstinas visai apylinkei. Į ją sustojęs
visas susipratęs grūžiečių jaunimas. Ji yra didelis tautiškumo
gaivintojas ir pilietybės sąmonintojas.ne tik pačiai jaunuomenei,
bet ir seniesiems žmonėms.
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Be to, dar yra Šv. Sakramento Dr-ja, įsisteigusi 1924 me-
tais. Šit ir visos Grūžių draugijos, neturint galvoje vartotojų
bendrovės. Visoms joms vadauja ir yra tikras patarėjas visados
klebonas. Kitokių organizacijų — politinių ar ekonominių —
nėra ir tuo tarpu jų kaip ir nereikia: jų gyvenimas nereikalingas.
Ekonominiais reikalais grūžiečiai ūkininkai yra susirišę su mūsų
organizacijomis, esančiomis Linkuvoje, Joniškėlyje ar Vaškuose.
Kai tuose miesteliuose sustiprės mūsų organizacijų skyriai, tada
žinoma, bus galima imti galvoti ir apie jų skyrių atidengimą
Grūžių bažnytkaimyje.

1918 metais apie visus šventuosius, kai Lietuvos laikinosios'
valdžios buvo paleistas atsišaukimas visiems lietuviams, kaip
kas išmano, šalis gelbėti ir visur valsčių komitetai kurti, Grū-
žiuose irgi buvo sudarytas valsčiaus komitetas. Ligi bolševikų
užplūdimui valsčius gerai tvarkėsi. Tik 1919 m., tebeklebonau-
jant kun. Šeižiui, vietiniai ir atėjūnai bolševikai ir visokio plau-
ko liaudininkai ėmė į valsčių, stačiai sakant, į Grūžių valsčiaus
komitetą, baisiai skersakiuoti, ir galop atvyko iš Vaškų valsčiaus
p. Maldutis, rusų laikais buvęs liaudies mokytojas ir nesenai dar
buvęs Pasvalio—Biržų apskrities milicijos vadas, ir atvykęs pa-
naikino Grūžių valsčių, išardė valsčiaus komitetą, pasiėmė vals-
čiaus komiteto antspaudą ir raštus ir išvažiavo sau atgal. Kaip
ten buvo — taip ir kaip ten būtų buvę taip, tik jei jau Grūžių
valsčius ir būtų buvęs panaikintas, tai tegu jį būtų formaliai pa-
naikinusi Lietuvos valdžia, o ne kas kitas sauvalingai, o antitau-
tiniais akulioriais žiūrėdamas ar vykdydamas antivalstybinio ele-
mento nutarimus. . :

Grūžiečiai davė sąmoningų ir pirmųjų savanorių mūsų ka-
riuomenės pradžiai. Taip pat grūžiečių jaunimas nuolat daly-
vaudavo vietiniuose partizanų būriuose prieš bolševikus. Ž

Šit bus ir viskas, kas yra galima trumpai atpasakoti. Ži-
nias, sakau, tiekiau tokias, kurios man yra žinomos, arba ku-
rias patyriau iš vieno, kito, devinto grūžiečių. Pagaliau, juk ir
dokumentų galima rasti. Bet jie čia ne taip jau baisiai reika-
lingi, juoba kad ir jie ne kitaip tvirtins. P. Būtėnas.

28 Biržų apskritis. 433
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Senų žmonių pasakojimai apie Vaškus.

Pereito šimtmečio pusėje dabartinio Vaškų miestelio vietoje
buvo kaimas iš 6 ūkininkų sodybų, mažutės medinės bažnytėlės,
klebonijos ir karčiamos. Teko girdėti, kad bažnytėlė buvo gel-
tonai, kaip vaškas, dažyta. Nuo to, esą, kilęs ir Vaškų mies-
telio vardas. Rusai raštuose Vaškus visuomet vadino Konstan-
tinavu.

Kelių ūkininkų pavardės man pavyko sužinoti:—Simonaitis,
Staigvila ir Radzivonas. Vieną ūkį Vaškuose valdė Didž. Grūžių
dvaro savininkė bajorė Stašauskienė. Kurį laiką tuo ūkiu Sta-

šauskienė buvo pavedusi naudotis Vaškų klebonui. Bet ilgai-

niui, kun. Giedraičiui klebonaujant, Stašauskienė tą ūkį vėl atsi-

ėmė. Žemė Vaškuose, kaip ir visuose kaimuose, buvo dirbama

rėžiais, vietoje vadinamais — „šniurais“. Ant vieno rėžio Sta-

šauskienė pastatė gyvenamuosius namus ir kitus ūkio trobesius

ir pavedė juos valdyti klebonui. O vieton atimtos žemės kas-

met mokėdavo klebonui 100 rublių.

Klebonas Stasevičius, susitaręs su Zvanagalės dvaro savininku

Tokalskiu, pradėjo gąsdinti Vaškų ūkininkus įvairiomis bylomis
ir privertė juos išeiti kitur nuomininkais. Tada vienų ūkininkų

žemę užvaldė klebonas, antrą dalį — dvarininkas Tokalskis.

Prie progos galiu pasakyti, kad vienas iš išvarytų ūkininkų.

Radzivonas, ilgus metus „bylinėjosi su Tokalskiu ir bene šio

šimtmečio pradžioje atgavo žemę ir įkūrė vienkiemį — Avikinę.

Klebonas Rukuiža imdavo iš Stašauskienės 100 rublių, bet

bylinėjosi su ja, kad atgautų kurį laiką klebonijos valdytą žemę.

Pagaliau, apie 1870 m. bylą laimėjo, Bet tuo metu Grūžių dva-

ras ir kalbamas ūkis Vaškuose buvo perėję Stašauskienės krikšto

sūnaus, Povilo Puzino, nuosavybėn.

Priteisus klebonui žemę, P. Puzinas atsiėmė iš jo sklypą su

Stašauskienės pastatytais trobesiais ir po kelių metų pardavė

iuos gyd. Baniui. Šiuos namus ir dabar tebevaldo Banio įpė-

diniai — Katelės.
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Pradžioje Vaškuose buvo tik viena parduotuvė. Miestely
ant kryžkelės, šiaurės rytų kampe, Tokalskis buvo pastatęs kar-

čiamą su „stadele“, pravažiuojantiems sustoti. Karčiamą laikė

žydas, žmonių vadinamas „paskudnasai“, „brudnasai“ Borakas.
Pastarasis „šinkavo“ degtinę, o Borakienė kepė pyragus užkan-
dai.  „Paskudnojo“ vardą Borakas nusipelnė dėl savo pačios
nešvarumo. Ilgainiui žmonėms nešvarumas įsipyko, nustojo pas
Borakus lankytis, ir jie visiškai nuskurdo. Jų nusmukimą pa-
greitino atsiradęs konkurentas, taip pat žydas — Laizeris.

Vaškų apylinkės senesniems žmonėms gerai pažįstamas, jų
vadinamas „dainuškininkas“ Burkus, kilęs iš Norių kaimo, vie-
noje savo dainoje taip apie Laizerį sako:

 

Vaškai iš lėktuvo.

— Esam žmonės jauno „vieko“.
Gerai žinom, kad iš Vaškų nebuvo nieko.
Atsirado Laizeris, peklės išradėjas,
kurs iš Noreikonių sodžiaus bagotas atėjo.

Pasistatė savo gryčią,
šale tako į bažnyčią
ir mažą buodelę.
Jis turėjo pulką vaikų,
dukteris ,,„daradnas“. —

- Neleido eiti į bažnyčių,
traukė už skvernų į gryčių —
kaip lapė į urvą...

Kada Borakas visiškai nusmuko, Tokalskis pavarė jį iš kar-
čiamos ir, P. Puzino patariamas karčiamos namus perstatė.
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Tada juos išnuomavo P. Puzinas ir įsteigė juose alinę, kliubu
vadinamą ir krautuve. .

ie namai, kiek labiau pertvarkyti, tebestovi lig šiol ir yra
Bitautų nuosavybė. Reikia dar paminėti, kad kiek vėliau P. Pu-
zinas pastatė Vaškuose, buv. ūkininko Staigvilės sodyboje na-
mus vaistinei.

 

  

 
Vaškų bažnyčia.

Pirmiau minėtas Vaškų klebonas Stasevičius „už nuopelnus“
buvo paaukštintas į pralotus ir paliktas Vaškuose baigtį gy-
venti savo amžių. Parapijai tvarkyti klebonais buvo skiriami
jaunesni kunigai.

Pralotui Stasevičiui priklauso dabartinės mūrinės bažnyčios
steigėjo — iniciatoriaus garbė. Ją steigti buvo sumanyta apie
1873 metus, klebonaujant kun. Rukuižai.
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Kalėdodamas pralotas Stasevičius surašė visus ūkininkus,
kiek kuris pasižada duoti bažnyčios statybai. Bažnyčiai statyti
tuomet reikėdavo gauti rusų valdžios leidimą. Buvo paduotas
prašymas ir pridėtas prie jo, bažnyčią statyti pasižadėjusių ūki-
ninkų sąrašas. Tada žemietijų tarpininkas (posrednik) sušaukė
į Panevėžį visų seniūnijų atstovus. Kada įsitikino, kad visi ūki-
ninkai savo noru pasižadėjo sudėti bažnyčios statybai reikalin-
gas lėšas — valdžia davė leidimą.

P. Puzinas labai aktingai prisidėjo prie Vaškų bažnyčios
pastatymo. Jis labai dažnai dalyvaudavo pasitarimuose dėl baž-
nyčios statymo. Kadangi daugelis žmonių abejodavo, ar galės
darbą baigti, tai P. Puzinas susirinkimuose drąsindavo juos.
Parapijonių išrinktos bažnyčios statymo komisijos, vadinamųjų
bažnyčios maršalkų posėdžiai dažnai buvo daromi pas P. Pu-
ziną Didžiųjų Grūžių dvare. Tada jis pirmininkaudavo. Puzino
plytinėj buvo degamos plytos Vaškų bažnyčiai. Iš jo
buvo perkamos malkos kalkėms degti bažnyčios statybai. Pu-
zino rūmuose D. Grūžiuose dailininkai piešė bažnyčios paveiks-
lus. Puzinas dovanojo bažnyčios statybai savo keramikos fab-
rike pagamintus „zimsus“ ir tigūras.

Pirmiau minėtas „dainuškininkas“ Burkus yra sudėjęs daug
dainų apie Vaškų bažnyčios pastatymą.

Kaip jau žinome, P. Puzinas įsteigė Vaškuose alinę ir
krautuvę —

ir praminė vardu kliubas, š:
kur nėra nei jokios „zgubos“
kaip diena, taip naktį.

Kai nebuvo kur ulioti,
paliko žmonės bagoti —
bažnyčią pastatė...

Kanauninkas daug storojos,
kad bažnyčia greitai stojos.
Surinko daug „skarbo“
ir pradėjo mūro darbą.

Inžinieriai atvažiavo,
„padamentus“ išmieravo.
Kai pritrūko pinigų — „skarbo“, —
nustojo meistrai darbo.

Ir suvarė vyrų „skodą“.
Nakvosas Juozas davė „rodą“: — |
„Leisėm dujėn kalėdoti, —
Kanauninks žad' rašto duoti“...

Kitoj dainoj Burkus sako:
Per Puzino storonę ir Vaškai apšviesti, —
Pastatė bažnyčią, kad dideliam mieste.
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Viršuj Vaškų miestelis, žemai kairėj Vaškų kapų koplytėlė, dešinėj senoji
klebonija. Koplyčia statyta 1862 m. Jos rūsy yra dvar. Tokalskių grabai.

Visus ponelius, mažus, prikalbinėjo,
Kad visi po šimtelį ant bažnyčios dėjo...

Statant naują bažnyčią pradėjo statytis ir Vaškų miestelis.
-Tokalskis išdalino žemę sklypais ir pardavinėjo ją. Pasakojama,
kad 1876—7 metų žiemą miestelėnai išvogė daug bažnyčiai sta-
tyti suvežtos medžiagos. Kiek man teko patirti, Vaškų bažny-
čia baigta statyti 1881 m. Parapijonių yra 4747 žm. Titulas Šv.
Juozapo.

Povilas Puzinas.

pirmasis ekonominėj srity organizatorius Lietuvos vasaros rytuose

Keletas žinių apie Lietuvos vasaros rytų apgyventas vietoves
XVI — XVIII amž.

Pereito amžiaus antroje pusėje plačioj Vaškų apylinkėj savo
darbais pagarsėjo Didžiųjų Grūžių dv. savininkas, bajoras Povi-
las Puzinas. Susidomėjęs jo darbais, prieš keletą metų pradėjau
rinkti apie jį žinias. Be daugelio senesnių žmonių apklausinėjimo,
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man teko panagrinėti ir šiek tiek senovinių raštų. Iš P. Puzino
ainių gavau knygą „Kunigaikščiai Puzinai“, S. Ptašickio surinktą
apie juos istoriniai-geneologinę medžiagą. Knygoje plačiai na-
grinėjama ir įrodinėjima Puzinų kunigaikščių kilmė.

Neliesdamas grynai geneologinių dalykų, paminėsiu tik kai
kurias svarbesnes žinias apie kunigaikščius Puznius, sąryšy su
jų Lietuvos vasaros rytuose valdytais tuomet dvarais ir kaimais.
Ptašickio surinkta medžiaga daugiausia paimta iš Lietuvos Met-
rikos, kuri duoda labiau patikimų žinių iš XV-to šimtmečio, tik-
riau sakant, nuo Kazimiero Jogailaičio (1447—1492 m.) kara-
liavimo laikų.

Prie karaliaus Kazimiero tarnavo kunigaikštis Glazyna. Vie-
nas jo brolis — Jonas vadinosi „Puzina“, davęs kunigaikščių
Puzinų gentį. Iš antrojo Glazynos brolio, — Dimitro, iškilo
taip pat garsi Lietuvos kunigaikščių Oginskų gentis. Tai rodo
kad kunigaikščiai Oginskai ir Puzinai paeina iš vienos šaknies.

1561 m. karalius Zigmantas Augustas Nestanavičių dvarą
pavedė valdyti kunigaikščiui Petrui Puzinui, -kuris antrą žmoną
vedė Galšką Elzbietą, Jono dukterį, Plonenskaitę. Nuo to laiko
kunigaikščių Puzinų kamienas persikėlė į dabartinių Vaškų apy-
linkę. 1586 m. Plonenskaitės-Puzinienės motina užrašė savo
anūkui, kunigaikščiui Jonui, Petro sūnui, Puzinui trečią dalį
Plonėno dvaro ir miestelio, buvusių tuomet Upytės apskrity.
1595 m. Jonas Puzinas pripirko iš savo švogerio, Krištupo Le-
vono, dar vieną Plonėno dvaro dalį. Pirkimo dokumente J.
Puzinas vadinamas— Puzinas kunigaikštis iš Kozelsko. Šią pa-
vardę Puzinai išlaikė lig XVIII amž. pabaigos. 1604 m. kara-
lius Zigmantas II! Krokuvoj nagrinėjo kunigaikščio Jono Puzi-
no iš Kozelsko bylą, del savavališko užvaldymo buvusių kara-
liškų kaimų: — Velžių, Vaineronių, Devynių Brolių (dabar De-
vinergiai P. G.) ir Užutylių, esančių Upytės apskrity. 1606 m.
Martynas, Povilo sūnus, Švabas testamentu pavedė Švabiškio
evangelikų reformatų parapijai Joniškių dvarą, 0 globėju pasky-
rė Joną, Petro sūnų, Puziną kunigaikštį iš Kozelsko.

1614 m. Vilniaus Sinodas sutiko su Puzino pasiūlymu imti
kasmet atlyginimą, o Joniškių dvarą grąžino Švabo įpėdiniams.
1633 m. Jonui, Petro sūnui, kunigaikščiui Puzinui mirus, jo
penki sūnus: Jonas, Povilas, Jeronimas, Jurgis ir Fridrikas-Mi-
kalojus Upytės apskrities žemių knygose įrašė tarpu savęs pasi-
dalintą tėvo palikimą. Paminėsiu bendrai, kad Puzinas paliko
savo vaikams Upytės apskrity šias apgyventas vietoves:

Plonėno miestelį ir dvarą, taip pat Linkavičių dvarą ir Ge-
dučių pal., be to kaimus: Opoka, Šylišna, Užuoliečiai, Degesiai,
Borysėnai (Borisai? P. G.), Draudelėnai, Triškoniai, Noriūnai,
Mickūnai, Staškavičiai, Valkai, Parobkai, Butniūnai, Javidoniai,
Janėlioniai, Maldžiūnai, Ručeniai, Judoniai ir Gudžiūnai.

Be keleto dabar nežinomų kaimų, čia išvardytos apgyventos
vietovės yra dabartinio Vaškų ir kaimyninių valsčių ribose.
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1š Upytės teisme 1633 m. spręstos bylos matyti, kad kunigaikš-
tis Fridrikas Mikalojus Puzinas valdė ir Pamūšį. 1640 m. Je-
ronimas, Jono sūnus, kunigaikštis Puzinas nupirko iš Jono Le-
sickio, jo žmonai po jos tėvo, Jono Plonenskio, "mirties atite-
kusią Plonėno dvaro dalį. 1649 m. Upytės maršalka Jeronimas
Jono sūnus, kunigaikštis Puzinas su žmona Estera Skrobovi-
čaite nupirko iš Kasparo Švabo šiuos šešis kaimus: — Zadai-
konių, Tiktonių (bene Titkonių? P. G.), Jučkonių, Janiškių,
Žvirblinių ir Burneliškių (bene Burniškių? P. G.). 1651 m. Fri-
drikas kunigaikštis Puzinas Gedučių dvarą su pripirktu prie jo
Brėklių kaimu pardavė Jonui Keršenbrodui. 1667 m. Jonas
Domorackis Maciejavičius pardavė Upytės maršalkai kunigaikš-
čiui Jeronimui, Jeronimo sūnui, ir jo žmonai Katrinai Stanke-
vičaitei Grūžių dvaro dalį, bet 1670 m. Puzinai pardavė ją JO-
nui Koreivai. 1671 m. našlė Estera Skrobovičaitė  Puzinienė
savo turtą testamentu paskirstė savo ainiams. Testamente mi-
nima dar daugiau šios apylinkės apgyventų vietovių, būtent:
Pamūšis arba Eisterovičiai, Linkavičių dvaras su priderančiais
prie jo Udekų, Gudžiūnų ir Šikšnių kaimais.

Testamente ji patvirtina kad jos vyras yra užrašęs Iciūnų
ir Burniškių kaimus Linkuvos parapijai ir nuo savęs dar pa-
skiria Linkuvos klebonijai ganiavoms Karpavščiznos miškus (pu-
sča). 1672m. Jeronimas, Jeronimo sūnus, kunigaikštis Puzinas
nupirko iš Jono Suruato Mackevičiaus palivarką Pašilius, arba
Naujadvarį.

1673 m. Jeronimo kunigaikščio Puzino sūnus: Andrius,
Jeronimas, Vladislovas ir Aleksandras pasiskirstė tėvo palikimą.
Pasidalinimo akte minima ištisa eilė šio krašto apgyventų vies
tovių, k. a. Aukštieji Linkavičiai, Borisianai, Degesiai, Esterava-
arba Pamūšis, Titkoniai, Janiškiai, Paškoniai, Zvirbliniai, Medi-
niškiai (bene Mediniai? P. G.). 1634 m. lapkričio 8 d. Jeronii
mo kunigaikščio Puzino žmona Katrina Stankevičaitė, gavusi
Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco leidimą, paskyrė žemės skly-
pą ir keletą valdinių medinei bažnyčiai „Janiškių kaimo gale
už Mažupės upelės“ statyti. 1703 m. Jeronimo Puzino įpėdi-
niams dalinantis tėvo palikimą, Janiškių dvaras atiteko Alek-
sandrui Puzinui.

1710 m. Mykolui, Andriaus sūnui, kunigaikščiui Puzinui ati-
teko Palinkavės vaitystė, o 1711 m. ir Steigvilių starastija. 1717
m. Krištupas Domininkas, Andriaus sūnus, kunigaikštis Puzinas
perdavė savo sūnui Liudvikui Palinkavės vaitystę.

1721 m. Vladislavas Koreiva pardavė Jokūbui, Adomo sū-
nui, ir Benediktai Stašauskaitei Puzinams Užubalių kaimą.

1723 m. Aleksandras Puzinas pardavė Janiškius su Nauja-
dvario paliv. Povilui, Krizostimo sūnui, Karpiui. 1730 m. Kriš-
tupas Domininkas kun. Puzinas pavedė savo sūnui Antanui
Linkavičių dvarą.
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1737 m. Juozas Antanas kunigaikštis Puzinas iš Kozelsko
pardavė Andriui Stašauskui Dzvinagalės dvarą su Galkų ir Šmei-
liškių kaimais. 1750 m Stanislovas, Jeronimo sūnus, kuni-
gaikštis Puzinas iš Kozelsko pardavė Jokūbui ir Joanai Kar-
piams, Jurgeniškių dv.

1795 m. mirus kunigaikščiui Jokubui ir Benediktai Stašaus-
kaitei Puzinams, jų sūnūs Stanislovas ir Ksaveras pasidalino
tarp savęs Naujadvarį.

Povilo Puzino biografijos žinios.

Povilas Puzinas buvo bajoras. Nors niekuomet nesivadino
kunigaikščiu, bet sakydavosi, kad yra Puzinų iš Kozelsko kilimo.
Jo tėvas Jokūbas Puzinas buvo vedęs Mariją Stašauskaitę iš
Grūžių dvaro. Turtų didelių "inai neturėjo. Jų šeimai priklau-
sė Sukniškių pal., netoli Panevėžio, taip pat Jukitriai ir Vikta-
riškiai. Jokūbas Puzinas turėjo 10 sūnų ir 2 dukteris.

Povilas Puzinas buvo jų antrasiš, sūnus. Kiek pavyko su-
žinoti, — gimęs 1838—39 metais.

Dabar iš plačios Puzinų šeimos Lietuvoj teužsiliko vos po-
ra žmonių: — Povilo Puzino jaunesniojo brolio, Stasio, sūnus
Tadas, gyvenąs Sukniškiuose: ir Povilo Puzino anūkas, iš jo
vyresniojo sūnaus Kleto, taip pat vardu Povilas, Vytauto Didž.
Universiteto studentas, gyvenąs su motina Panevėžy.

Povilas Puzinas mokslą ėjo Panevėžio gimnazijoje. Paskiau
studijavo teisę Maskvos universitete. 1864m, P. Puzinas gavo
iš savo tetos, kuri taip pat buvo jo "krikšto motina, bevaikės
„Stašauskienės, Didžiųjų Grūžių„dvarą. Vienas senas žmogus,
Biliūnų k. A. Silingas, pasakodamas apie tai, prisiminė girdėjęs,
kad ir senovėje, prieš Stašauskus, D. Grūžių dvaras priklausęs
Puzinams. Šis pasakojimas patikėtinas, nes mano pirmiau pa-
duotose dokumentalinėse žiniose apie kunigaikščius Puzinus,
taip pat keletą kartų tenka užtikti Puzinus giminiuojantis su
Stašauskais.

P. Puzinas vedė Oną Burbaitę, buvusio Kauno gubernijos
bajorų vado (maršalkos) dukterį. Povilas ir Ona  Puzinai susi-
laukė trijų sūnų: Kleto, Česlovo ir Stepono. Po paskutinio sū-
naus Ona Puzinienė greitai mirė. Iš pradžių buvo palaidota
Vaškuose prie bažnyčios. Paskiau P. Puzinas perkėlė jos kūną
į D. Grūžių dvaro sode gražiai įrengtą ir papuoštą kapą. Iš ten
jos kūnas buvo dar kartą perkeltas ir dabar ilsisi Naujamiesčio |
kapuose (Panevėžio apskr.).

P. Puzinas ūkininkaudamas pavyzdingai sutvarkė D.Grū-
žius, bet nevengė ir kitokių darbų. Pirmiausia įsteigė savo dva-
ro darbininkams ir apylinkės gyventojams kliubą ir krautuvę.
Paskiau tokias pat parduotuves įsteigė Vaškų miestelyje, o il-
gainiui jų tinklą išplėtė po plačios apylinkės miestelius. 7
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1873 m. įsteigė Vaškų taupmenų  skolinamąją bendrovė ir
ilgus metus buvo jos tvarkytoju. Taip pat aktingai prisidėjo prie
Vaškų miestelio išplėtimo ir Vaškų bažnyčios statymo.

P. Puzinas, kaip sumanus iniciatorius ir gabus organizato-
rius greitu laiku plačiai pagarsėjo ir įgijo didelio populiarišku-
mo. —1878 m. bajorų suvažiavime P. Puzinas buvo išrinktas
Panevėžio apskrities bajorų vadu („maršalka“).

Pasiekęs taip garbingo laipsnio ir įgijęs plačias teises, P.
Puzinas pasižymėjo dar didesniais darbais. Jam dar labiau pra-
siplėtė horizontai savo veiklai išplėsti.

P. Puzinas pirmiausia daug pasidarbavo prie nesenai prieš
tai gaisro gerokai sunaikinto Panevėžio miesto atstatymo. —
Pastatė keletą namų, įsteigė krautuvę, skerdyklas, kaulų miltų
fabriką. Darbo didesniam našumui, 1580 m. suorganizavo ap-
skrities bajorus įsteigdamas Panevėžy, „bajorų susirinkimą“
(Obščestvennoje blagorodnoje sobranije). Jame susitikdami ba-
įorai turėjo progos aptarti gyvenimo keliamus klausimus. Pasa-
kojama, kad ten: yra išsirutuliavusios Panevėžio savitarpinės pa-
šalpos draugijos steigimo ir Panevėžio realinės mokyklos rūmų
pastatymo mintys. Šių darbų iniciatyva taip pat priklauso P. Pu-
zinui.

Tapęs bajorų vadu, P. Puzinas protarpiais gyveno Panevė-
žy arba Grūžiuose, ir vienur ir kitur surasdamas vis naujo
darbo.

1880 m. jis įsteigė D. Grūžių dv. keramikos fabriką. 1883—
1884 m. jam prižiūrint buvo statomi Panevėžio realinės mokyk-
jos rūmai. 1885 m. P. Puzino nutarimu apskrity pravestas nau-
jų vieškelių tinklas; jie išmatuoti ir paskirstyti žmonėms taisyti.

Kada įsigilini į visus šiuos P. Puzino darbus, aiškiai mato-
si, kad jo būta liberalo novatoriaus, sąmoningo patrioto ir liau: |
dies švietėjo. Jį reikia laikyti pirmuoju praktiškų, pritaikomųjų
mokslų skleidėju tarp lietuvių. Jo keramikos fabrike D Grūžių
dvare, lietuviai berneliai buvo mokomi įvairius molio indus dirbt
ir juos išdeginti. To darbo mažiau ar daugiau išmoko apie pora
šimtų žmonių.

Steigdamas Panevėžy realinę mokyklą, jis taip pat pabrėžė
savo įsitikinimą, kad lietuviams reikalinga praktiškų mokslų. Juk

visai paprasta būtų buvę rūpintis atstatyti rusų valdžios po 1863 m.
sukilimo panaikintą gimnaziją.

Turiu žinių, kad P. Puzinas taip pat labai gerbė išmokslin-

tus lietuvius. Pasakojama, kad tik ką išėjęs mokslą inž. P. Vi- -
leišis parvažiavo į savo teviškę — Medinių kaimą. Sužinojęs
apie tai, P. Puzinas, pasiuntė pas jį pora arklių pakinkytą ka-
rietą su laišku, kviečiančiu inž. P. Vileišį į Grūžius pasitarti. At-
vykusį svečią P. Puzinas labai 'maloniai priėmė, pavaišino pie-
tumis, išklausė jo patarimų jam reikalingais statybos klausimais
ir gausiai apmokėjęs už patarnavimą taip pat garbingai išvežė jį
į Medinius. Reikia taip pat atminti, kad į visus jo darbus Vaškų
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apylinkėje buvo kviečiami dalyvauti ir žymesnieji šio krašto lie-
tuviai darbuotojai, k. a. gyd. Petkevičius, G. Landsbergis — ra-
šytojas Žemkalnis.

P. Puzino darbai rodo taip pat, kad jis labai gerai suprato
lietuvių ekonominius reikalus ir visais būdais kėlė jų ekonomi-
nę būklę.— Visuose miesteliuose, kur tik rado savo idėjoms
prijaučiančių asmenų, steigė krautuves, stodamas griežton ko-
von su prekyboje įsigalinčiais žydais. Įrengdamas klubus, ku-
riuose, reikia pasakyti, būdavo ir biliardai, 0 iš svaigiųjų gėralų

* paprastai pardavinėjamas alus, P. Puzinas pratino žmones prie:
padoresnio laiko praleidimo, negu kaip buvo lig tol — „,paš-
kudnių“ žydų karčiamose sriaubti degtinę... Pasakojama, kad P.
Puzinas degtinės neimdavęs nė į burną. Taip pat labai nemėg-
davęs girtuoklių. Mišką perkantiems žmonėms leidžiančius vai-
šinti save eigulius — bausdavo nemielaširdingiausiai.

P. Puzinas taip pat buvo pionierius kredito kooperacijoje.
O jos reikalingumą mes juk dar visai nesenai teįvertinome. Jo
pravestų kelių tinklas taip pat sulaukė Nepriklausomąją Lietuvą.
nepakeistas. Nebent vokiečiai jį vienoj antroj vietoj papildė.
= jie darė tai strateginiais, o P. Puzinas grynai kultūriniais.
tikslais.

Šitaip įvertindami P. Puzino darbus, mes matome kad jie
buvo griežtai priešingi grobuoniškiems rusų  troškimams, ,,kad
Lietuva būt tamsi ir juoda,“ dainiaus žodžiais sakant. Ir P.
Puzin o garbei reikia pasakyti, kad jis su rusų valdžios nariais.
mažai skaitydavosi, bet darydavo taip, kaip rodė jo įsitikinimai.
Priminsiu keletą faktų. — Sumanęs statyti Panevėžio realinės
mokyklos rūmus, P. Puzinas, važinėdamas po apskritį, daugelio
valsčių susirinkimuose pravedė nutarimus realinės mokyklos statybos.

„reikalams. Valdžia šiuos nutarimus neleido vykdyti neva dėl to,
kad einant įstatymais valsčių sueigos galėjo spręsti tik tuos.
klausimus, kuriuos leisdavo svarstyti žemietijų tarpininkai. O P.
Puzinas šiuo leidimu nebuvo pasirūpinęs, nes gerai žinojo, kad
jo Rrškas

„Puzino įsteigtas Panevėžy „bajorų susirinkimas“ netrukus
iospripažintas „neatitinkančiu šioj šaly įstatymais numatytai
tvarkai“ ir generalgubernatoriaus -parėdymu uždengtas.

Prisimena man dar vienas senų žmonių pasakojimas apie
P. Puzino tarpininkavimą lietuviams žemes pirkti. — P. Puzi-
nas buvo nupirkęs didelio Kildiškių dvaro žemę, išmatavo ją
sklypais ir išpardavė apylinkės gyventojams. O reikia priminti,
kad po lenkmečio lietuviams be valdžios leidimo buvo uždrausta
žemę pirkti. Rusai darė tai kolonizacijos tikslais. — Lietuviams. |
buvo trukdoma, 0 atejūnams, rusams, taikomos įvairios len-
gvatos.

Jei prie viso šito pridursime, kad P. Puzinas buvo prakti-
kuojąs katalikas, labai visiems prieinamas ir populiarus ne tik
tarp bajorų, bet ir tarp lietuvių, tai galėsime suprasti, kad P.
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Puzinas tik dėl jo užimamas garbingos tarnybos rusų valdžios
buvo kurį laiką kenčiamas. Bet kada pasitaikė pirma proga,
rusų valdžia pasiskubino P. Puzinu atsikratyti. Nors rusai labai
dažnai vartodavo išsitarimą, kad „įstatymas yra „dyselis ir eina
ten, kur jį kreipia“ (zakon čto dyšlo, kuda  povernioš, tuda i
vyšlo), ir savo ištikimiems tarnams visuomet tą dyselį mokėdavo.
pakreipti taip, kad jis juos toli aplenkdavo, bet P. Puzinui įsta-
tymai buvo pritaikinti visu griežtųmu. Bet apie tai pasakojant,
reikia kiek sugrįžti atgal.

Kaip matėme, P. Puzinas, įsteigęs ištisą prekybos įstaigų ir
pramonės įmonių tinklą, dar sugebėdavo daug laiko skirti vi-
suomenės darbui. Jo bendradarbių tikinimu, jei P. Puzinas.
būtų atsidavęs tiktai savo įmonių ir įtaigų vedimui ir  prižiūrėji-
mui, tai darbo būtų turėjęs „lig kaklo“. Tuo tarpu jo visur
buvo pilna, P. Puzinas turėjo nepaprastą gabumą rusų val-
džios tyčia želdinamuose Lietuvos dirvonuose surasti vis naujų
vietų, kur dar buvo galima prasilaužti pro rusų suvaržymų tvorą
ir padaryti ką nors naudingo tėvynei.

Be to, daugelio P Puziną asmeniškai pažinusių žmonių
vienbalsiu tvirtinimu,jis, P. Puzynas, buvo perdidelis idealistas ir
visai ,, prekybinės gyslelės“ neturįs žmogus. P. Puzino organi-
zatoriški gabumai viršijo jo prekybininko ir pramonininko pa-
linkimus.

Todėl mes matome, kad jo įstaigas ir įmonęs visur veda
paprasti, samdomi tarnautojai. Taip pat yra begalė įrodymų,
kad P. Puzinas perdaug pasitikėdavo gerais žmonių norais.
Savo prasižengusius tarnautojus ne atiduodavo teismui, bet  įti-
kinėdavo pasitaisyti, o persiprašius perkeldavo į kitą, mažiau
pagundų duodančią, tarnybą. Įmonių ir įstaigų prižiūrėjimas
ganėtinai organizuotas. Pasakojama, kad jis pats kartkartėmis.
apvažinėdavo jas, bet tuos jo važinėjimus labiau tiktų vadinti
ekskursijomis, O ne revizijomis.

Pasakojama dar kitokių atsitikimų. — Jo komisorius J.
Špokevičius pas P. Puziną tebetarnaudamas nusipirko Vaineko-
nyse vienkiemį, apie 70 ha žemės. — Puzynas kurį laiką susi-
mąstė, — Špokevičius, tegaudamas apie 300 rublių algos per
metus, sugebėjo įsigyti daugiau kaip 10.000 rubl. vertės turtą! —
Niekuomet nepastebėjes, 0 gal ir nejtarinėjęs, kad Špokevičius
galėtų prasižengti, P. Puzinas konfidencialiai pradėjo teirautis
pas kitus jo bendrabarbius, ar Špokevičius nevagia. — Nieko
nepatyręs iš jų — nusiramino ir daugiau jokių žygių nedarė.

Rinkdamas medžiagą apie P. Puzino veikimą, aš suradau
jo autograią. — P. Puzino pasirašyta tuščio popieros lakšto
apačioje. — Tai „kart blanš“ P. Puzino išduotas jo tarnau-
tojui.

Tokie yra P. Puzino neriboto pasitikėjimo žmonėmis įro--
dymai.
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Bet jo tarnautojuose, pasirodo, būta ne vien gerų žmonių.
Net ir geresnieji, mažai teprižiūrimi, laikui bėgant patvirkdavo.
Prasidėjo vaginėjimai, prekių žuvimai, parduotuvių vedėjų su
pinigais pabėgimai ir pan. — Prekyba pradėjo duoti nuostolius.
Plačiai pastatytos įmonės su gausiai apmokamais tarnautojais
taip pat neteikė laukiamo pelno.

Puzinas, manydamas, kad tai tik laikinas apsireiškimas, pra-
dėjo prasiskolinti jo paties įsteigtiems bankeliams. Kada to ne-
užteko, pasiekė ir didesnius bankus. Paskolas imdavo ne tik
nuostoliams padengti, bet suėjus terminui grąžinti skolą vienam
bankeliui, pasiskolindavo iš antro. — Ilgai taip tęstis negalėjo...

Kaip kiekvienam žymesniam veikėjui, P. Puzinui buvo pa-
vydinčių jo pasisekimams žmonių. Pavydėjo jam, sulyginamai
jaunam, bet taip smarkiai avansuojančiam pirmyn, senesnieji
bajorai, pav., minima Stanevičiaus pavardė. Buvo ir įvairių kar-
jeristų, kuriems P. Puzinas užstodavo kelią, pav., minimas Ku-
drevičius, Panevėžio banko direktoriaus padėjėjas.

Dasiprotėję, kad P. Puzino įstaigos ir įmonės dirba su
nuostoliu, jo priešai pradėjo varžyti jo kreditus. Tuo tik galima
išaiškinti jo padarytus prasižengimus—iš Vaškų bankelio paimtų
pinigų neįnešimą į Panevėžio banką.

Ir bene, 1888 m. rudenį įvyko katastrofa. Negalėdamas
grąžinti iš Rygos banko paimtos paskolos, P. Puzinas buvo pri-
verstas bankrotuoti. Greitai taip pat paaiškėjo, kad jis, būdamas
kelių bankelių tvarkytoju, su nustatyta tvarka prasilenkdamas,
ėmė iš jų paskolas. — Valdžia patraukė P. Puziną teisman. Jo
bylai tirti buvo paskirtas ypatingai svarbioms byloms tardytojas.
Puzinas iš pradžių buvo areštuotas naminiu areštu, bet vėliau
pasodintas kalėjiman.

monėms tas padarė didelio įspūdžio. Burkaus dainoje
apie P. Puziną kalėjime, taip sakoma:

Eikit čionai žmonės iš visokio „stono“
paklausyt dainuškos ant Puzino pono,
buvusio ,„maršalkos“, tėvo „pavietavo“,
katras mus turėjo po „,apieka“ savo.

Jau dabar girdėti — jis pats pasilieka
pas Dievą Aukščiausį — dangiškoj „apiekoj''.
Ne taip jis patskaltas, kaip „slūgos“ „aevierni“,
kad stojos bagoti iš „stonų“ ,,„miziernų“'.

Visi kamisoriai, vagoriai, pisoriai,
visos „„akmistrinės“. „„pročkos“', gaspadinės
„buodžių“ ir traktierių ,prikaščikai“ visi,
reiks išduot „rokundo“ jums Dievo akyse.

Kas ką nušalinot, imėt savo ranka,
užtraukėt „koronę“ ant savo „patamkų“...
Patraukus teisman P. Puziną, buvo paskirti revizoriai, kurie

nustatė jo paimtų iš bankų sumų dydį. Šiems trūkumams pa-
dengti 1888 ir 1589 m. buvo skubiai parduoti Grūžių dvaras, jo
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inventorius. Grūžių keramikos fabrikas,jo namai Panevėžy, trąšų
fabrikas, skerdykla ir t. t.

1890 m. rugpiūčio 24: d. Vilniaus teismo rūmai (Vilenskaja
sudebnaja palata) Panevėžio sesijoj nuteisė Povilą Puziną 10
metų ištremti į Sibirą ir atimti iš jojo visas bajoro teises,

Nuo 1890 m. lig 1900 m. P. Puzinas buvo priverstas gy-
venti Irkutsko miesto priemiesty Kapštate, kur taip pat energin-
gai prisidėjo prie miesto sutvarkymo darbų. Jo keramikos
fabriko mokinių pasakojimu, P. Puzinas ir Irkutske buvo įstei-
gęs keramikos iabriką, kuriame ir pats daug laiko praleisdavo.

Pasibaigus ištrėmimo laikui, P. Puzinui buvo leista gyventi
Rusijoj, be teisės įvažiuoti į „Šiaurės Vakarų“ kraštą.

Keletą metų P. Puzinas gyveno viename dvare netoli Vini-
cos miestelio, Kijevo gub. Jį išlaikė mokslus išėję sūnūs.

1909 m. buvo kuriam laikui nuvažiavęs į Turkestaną pas
tarnavusį ten sūnų inž. Kletą.

1910 m, sulaukęs 72 m. amžiaus, būdamas Maskvoj nelai-
mingai buvo parstumtas vežimo išsibėgėjusiais arkliais ir sunkiai
sužalotas. Nuo to laiko neilgai trukus mirė. Palaidotas Vi-
nicaje. -

Povilo Puzino darbai D. Grūžių dvare.

Ukis. Povilui Puzinui valdant D. Grūžių dvaro ūkis buvo
pavyzdingai sutvarkytas. Skaitlingos veislinių gyvulių bandos
parinktieji bulių ir karvių egzemplioriai būdavo siunčiami į pa-
rodas ir jose apdovanojami. Kiaulės buvo laikomos moderniš-
kose kiaulidėse su betoninėmis grindimis, keleliu per vidurį ir
gordais iš abiejų pusių.

Buvo auginamos taip pat veislinės avys ir, pasakojama, kad
P. Puzinas norėjęs jų auginimą žymiai išplėsti ir įsteigti dirbtuvę
vilnonėms medžiagomsausti. Įrengęs plytinę, P. Puzinas ir pasiga-
mintų joje plytų pastatė mūrinius ūkio trobesius.

Kurį laiką plytos buvo gaminamos ir pardavimui, bet sam-
domi meistrai nepadarydavo tinkamų plytų, tada plytinė buvo
perkelta kiton vieton ir išnuomuota.

Dvare buvo ir sodininko prižiūrimas veislinių medelių me-
delynas, kurių be Balčikonio medelyno Panevėžy, niekur daugiau
nebuvę. Todėl Grūžių medelynas aprūpindavo tolimos apylin-
kės gyventojus.

Ukis apskritai buvo taip gerai tvarkomas, kad apylinkės
dvarponiai leisdavo savo vaikus į Grūžius praktikuoti.

Keramikos fabrikas. Fabrikas buvo įsteigtas 1880
„metais, apie kilometrą atstu nuo dvaro pagal keliąį Lepšinės
kaimą, ant gražaus kalnelio. oj vietoj dabar tik smulkūs plytų
gružai, senai jau dirbamoje žemėje, bematyti.

Apklausinėjęs kelis dabar Lietuvoje tebegyvenančius išėju-
sius mokslą D. Grūžių keramikos fabrike pečnikus, plytininkus
ir šiaip. mūrnikus, galiu kiek plačiau papasakoti jų suteiktas ži-
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nias apie šią įdomią-ir, bene, vienintelę tuomet Lietuvoj šios
rūšies įmonę.

Fabriko vadovybėje iš pat pradžių buvo pastatyti geri to
darbo žinovai — keramikos meistrai. Pirmus trejus metus iab-
riko vedėju buvo vokietis Mūlle:, kuris turėjo kelis padėjėjus —
„čialednikais“ vadinamus.

Darbininkais, tikriau sakant, mokiniais buvo priimami apy-
linkės lietuviai berniukai. Vieno iš jų pasakojimu, 1882 — 1884
metais fabrike dirbo apie 30 mokinių.

1883 m. Mūller pasišalino, o jo vieton fabriko vedėju buvo
pakviestas mokytas keramikos meistras Jonas Leskovskis iš
Dancigo. Be jo buvo dar atskiras direktorius, lenkas, kuris gy-
vendavo Šaipių dvare. Meistro padėjėjais buvo bent 5 vokiečiai,
vienas rusas ir 3 lietuviai: 1) Povilas Gribė iš Svirplinės netoli
medinių k., kuris buvo išėjęs mokslą Grūžių iabr. ir pal ktas
meistro padėjėju. 2) Augustas Karčmaževskis iš Upytės ir 3)
Juozas Kovaliauskas iš Rygos Kuznecovo iabriko.

1885 m. Leskovskui išvykus, jo vietą užėmė austrijokas
Vilgelmės Kūrė, kuris ištarnavo dvejus metus. Kiūre buvo labai
žymus specialistas, ir prie jo atskiras direktorius jau nebuvo lai-
komas.Po Kiire dar vienus metus fabriką vedė Jansonas, prie kurio,
1888 m. fabrikas buvo iš varžytynių parduotas. Nesusiradus pir-
kėjų, fabriką paėmė vyriausybė ir vedėju paskyrė jame išėjusį
mokslą Joną Mikševičių D. Grūžių dv. malūninko sūnų. Neilgai
trukus fabriką visai likvidavo.

Fabrike dirbdavo koklius, indus, statulas ir pan. Molį ge-
resniems indams imdavo iš Kildiškių pal., netoli Tetirvinu k.
Iš jo gamindavo labai gražius, įvairiais ornamentais papuoštus
indus, k. a., lėkštes, dubenius, cukrines, ąsočius, taip pat „vazo-
nikus“ gėlėms ir įvairias vazas. Buvo gaminamos lėkštės ir su
specialistų paišytas jose vaizdeliais.

Fabriko išdirbiniai buvo siuntinėjami parduoti į didesnius
Rusijos miestus, taip pat būdavo pardavinėjami visose P. Puzino
įsteigtose krautuvėse ir apylinkės miesteliuose per jo vaikus, pav.
Linkuvoj per Škaplierną.

Gražesni išdirbiniai buvo vežiojami į įvairiuose miestuose
rengiamas parodas. Jodinsko atsiminimu, jam, bene, 1886 m.
su fabriko išdirbiniais teko apie dvi savaites išbūti Vilniaus pa-
rodoje. Pasakojama taip pat, kad vienais metais, išstačius fabriko
išdirbinius Rygos parodoj, pamatė juos atvažiavęs iš Petrogrado
valstybės porcelano ir fajanso fabriko atstovas. Susidomėjes iš-
dirbinių gražumu, jis pareikalavo kad P. Puzinas tuojau paleistų
savo meistrą tarnauti į Petrogrado fabriką. P. Puzinas, nors ne-
noroms, bet turėjo sutikti. |

Grūžių iabriko išdirbiniai buvo paženklinami dvejopai. Dides-
niems būdavo įspaudžiamas pailgas apvalus štampas su fabriko
pavadinimu: „Gružanskij gončarnyį zavod P.Puzina“,mažesniems—
tam tikras ženklas—dvi sukryžiuotos P raidės —
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Fabriko išdirbinių dar ir dabar daug galima rasti pas šio
krašto gyventojus, ypač dvaruose ir pas reikalus su P. Puzinu
turėjusius asmenis. — Pasvalio bažnyčioje yra labai daili vaza,
kuri Velykų naktį papuošia bažnyčią. — Esu matęs taip pat labai
gražių koklių krosnis išparceliuotame 'Joniškių palivarke, buv.
Karpių vasarnamy.

Prieš keletą metų, rinkdamas medžiagą apie P. Puzino vei-
kimą, suradau -ir pristačiau į Biržų muzėjų keletą gražių fabriko
dirbinių. Raginau taip pat buvusius Grūžių keramikos fabriko
mokinius ir gavau jų pasižadėjimą rinkti šias atmintinas liekanas.
Bet ir platesnei visuomenei pravartėtų pasirūpinti neduoti pra-
žūti šioms praeities liekanoms.

Bet Grūžių keramikos fabrikas atmintinas ne tik dėl savo
gražių išdirbinių. Jis taip pat turėjo lemiamos reikšmės daugelio
šios apylinkės lietuvių gyvenime. Fabrikas įrodė, kad paprasti
lietuvos berneliai sugeba ne tik „vyžuoti“ laukuš dirbti, bet ir
gana sudėtingų amatų išmokti.

Mokiniai į fabriką buvo priiminėjami trejiems metams. Su
jais, arba nepilnamečių mokinių tėvais, būdavo sudaromos sutar-
tys raštu O kada tėvai nenorėdavo leisti vaikų „tokių niekų“
mokytis, vaikai pamesdavo tėvus, arba išleisti tarnauti, pabėg-
davo iš ūkininkų ir stodavo mokintis į Grūžių fabriką. P. Puzi-
nas, kaipo įtakingas asmuo, visuomet laimingai likviduodavo
kylančius dėl šių pabėgimų nesusipratimus, ir, be to, įtikindavo
tėvus pasirašyti su juo sutartį. Taip, pav., be tėvų žinios pabėgo
iš ūkininkų pabėgo du broliai Šležai. Jodinsko tėvas nenorėjo
leisti, tai P. Puzinas pats pas jį atvažiavo ir prikalbėjo.

Mokiniai fabrike gaudavo butą ir užlaikymą. Be to, pirmais
metais buvo mokama 20 rubl., antrais — 30 rubl. ir trečiais —
30 rublių. Išėję mokslą galėjo laikyti ceche tam tikrus egzami-
nus ir gaudavo atitinkamus liudijimus. Vieną tokį liudijimą esu
matęs. Jo vertimą paduodu: —

Liudijimas.

Jo Imperatoriškos Aukštenybės Rusijos visvaldžio įsakymu,
Panevėžio bendra amatininkų valdyba, einant murnikų cecho
valdybos patikrinimu iš gegužės mėn. 9 d. nr. 4, duoda šį ates-
tatą Kauno gub., Panevėžio apskr., Skrebotiškio valsč., Pamiškių
k. valstiečiui Aleksiui, Stasio sūnui, Sležui tame, kad jis tikrai
1889 m. gegužės 9 d. Panevėžio molio išdirbinių (gončarnago)
cecho pakeltas iš mokinių į meistro padėjėjus. Kad žinotų savo
teises ir pareigas jau jam primename: 1) Visuomet elgtis Jo
Aukštenybės patvirtintų amatininkų nuostatų prisilaikant. 2) Pa-
doriai gyventi ir savo elgesiu ir darbštumu duoti mokiniams
gerą pavyzdį. 3) Gerbti savo meistrą, jo šeimą ir kitus meistrus
ir visame jų klausyti. 4) Be raštiško liudijimo nuo savo meistro
pas kitą neiti. 5) Visus meistro duotus parėdymus atsidėjus
išpildyti, neprisileidžiant jokių blogų pasielgimų, atmenant kad už
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tai bus visu įstatymų griežtumu baudžiamas. 6) Visas cecho už-
dedamas pareigas tinkamai pildyti ir atminti priešingu atsitikimu
turės atsisakyti einant amatininkų cecho nuostatais. Šiam patvir-
tinti pasirašome ir pridedame amatininkų valdybos antspaudą.
1889 m.gegužės 0 d. Nr. 5. Panevėžys. Cecho meistras pas.
(Vilgelm Štraichman). Amatininkų vadas (galva) pas. (A. Va-
silevskij). Valdybos narys pas. (Edvard Heinrich). Zym. mok.
ženk.

Antspaudos pridėtos dvi: — Panevėžio mūrininkų cecho
(kelnė, plytų plaktukas ir fugų įrankis) ir Panevėžio amatininkų
valdybos galvos (su Panevėžio miesto ženklu).

Grūžių keramikos fabrike mokslą ėjusių asmenų Lietuvoj
jau nedaug beyra, bet kuriuos tik man teko susitikti, visi labai
gerbia P. Puzino atminimą. Ir ne veltui.

Išmokus amato jiems nereikėjo daugiau bernauti, bet teko
gražiai ir lengvai pagyventi įvairiuose Rusijos miestuose. Kiti
savo darbu įsigijo nemažą nekilnojamąjį turtą, pav. J. Jodinskas
iš Švobiškio.

Gerb. J. Kozakevičiaus atsiminimu ir jam taip pat „teko
susitikti Rusijoj, Baranavičiuose ir Lipecke su buvusiais Grūžių
fabriko mokiniais, kurie ten užėmė vyresniųjų meistrų vietas su
atitinkamu atlyginimu, kaipo šios srities branginami žinovai“. —
Reikia juk atminti, kad per aštuonerius fabriko veikimo metus,
kasmet mokydavosi apie 30 žmonių, tai per visą laiką yra iš-
ėję mokslą daugiau kaip 100 asmenų. O daug buvo ir mokiu-
siųsi trumpesnį laiką. LAS

Povilo Puzino prekybos įstaigos.

P. Puzino darbus tyrinėdamas, aš norėjau surasti patikimų
įrodymų, kuriais tikslais ir sumetimais jis vadovavosi steigdamas
taip platų krautuvių ir alinių tinklą, aš tegirdėdavau tik vieną
nuomonę, kad „norėjo pasipelnyti“. Betyrinėdamas susipažinęs su
kitais, platesniais ir kilnesniais, idėjinais P. Puzino užsimojimais,
aš nieku būdu nenorėjau tikėti, kad šiame darbe jis būtų virtęs
grynu materialistu. Nemaniau, žinoma, kad P. Puzinas būtų
buvęs taip didelis labdaris, kad steigtų žmonėms naudotis par-
duotuves ir norėtų primokėti prie jų išlaikymo.

Man susidarė toks vaizdas. — P. Puzinas, kaip apsišvietęs
žmogus aiškiai matė, kaip menkiausi žydpalaikiai prekiaudami
visai neblogai pragyvena. O jų nešvarumas, blogiausios rūšies
prekių pasiūlymas ir žmonių apgaudinėjimas — jam taip pat
nebuvo paslaptys. Todėl jam kilo mintis paskatinti vietos gy-
ventojus imtis prekybos.

P. Puzinas pirmiausia įsteigė krautuvę ir alinę D. Grūžių
dvare. Po to, kaip jam anksčiau minėjau, įsteigė jas Vaškuose.
Bet Vaškuose steigė jas ne vienas pats — asmeniškai. 0 suda-
res, senų žmonių vadinamą, „tavorščistą“: Į ją įstojo Tokalskis,
Vaškų pralotas, valsčiaus staršina L. Vaitekūnas, Giedraitis, J.
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Pažemechas ir kiti. Tik yra žinoma, kad jų buvo dešimtys, ne
šimtai asmenų. Stojantieji „tavorščistėn“ sudėjo pinigais įneš-
dami pajus, kurių dydis buvęs 5 rubliai.

Manau, kad sudėtinių pinigų toms įstaigoms išlaikyti neuž-
teko. Daugiausia kapitalo įguldė į jas pats P. Puzinas, ragino
žmones ir rodė jiems kelią, kuriuo reikia eiti.

Pasakojama, kad už įneštus pajus nuošimčių ir dividento už
ipirkimą — „tavorščistės“ nariams buvo išmokėta: pirmais me-
tais po 5 rublius, antrais — po'3 rubl., trečiais — po 2 rubl.,
vėliau kai kada gaudavo kitais metais ir negaudavo. | t

Man rodosi, kad šie taip nemaži išmokėjimai galėjo būti
P. Puzino skiriama premija — prisidėjusiems prie šio darbo
drąsuoliams.

Pasakojama, kad pradžioje krautuvės ir alinės, iš tiesų, duo-
davo gražaus pelno, nes iš Bauskės atveždavo gerą alų ir krau-
tuvėse buvo parduodamos tik geros rūšies prekės. Savo am-
žiuje tik pas „,paškudnąjį“ Boraką galėjusiems pasivaišinti žmo-
nėms. tai buvo švari ir maloni pramogėlė.

Tokį supratimą aš susidariau vietos žmonių pasakojimus
betyrinėdamas.

Vėliau turėjau laimės susipažinti su gerb. J. Kozakevičiu,
Panevėžy, ir gavau iš jo dar didesnių mano nujautimams įro-
dymų. Gerb. J. Kozakevičius yra vienintelis, gyvas dar, P. Pu-
zino bendradarbis, inteligentas. Jis man daug papasakojo apie

„P. Puzino pažiūras ir siekius, kurių, žinoma, paprasti kaimiečiai
negalėjo sužinoti.

J. Kozakevičiaus pasakojimu, lietuvių prekybos įstaigų tinklo
sudarymas yra taip pat P. Puzino idėjinis darbas. — Asmeniškas
pelnas jam nerūpėjo, nors, matydamas žydų pasisekimus, jis

„ neabejojo, kad tinkamai vedama prekyba duos gražaus pelno.
Todėl, kad nuslopintų kitataučių — žydų—galybę, P. Puzinas ir
ėmėsi prekybos.

Klūbų ir krautuvių Grūžiuose ir Vaškuose pasisekimo pas-
katintas P. Puzinas ilgainiui įsteigė juos daugely apylinkės mies-
telių. Žydai P. Puzino siekius supratę, pradėjo organizuotai
priešintis. — Kada, pav., P. Puzinas norėjo įsteigti krautuvę
Linkuvoj, nė vienas žydas nesutiko jam išnuomoti namų. Tada
P. Puzinas sumanė pastatyti nuosavus namus, bet nė sklypo
savo vardu negavo nupirkti. Žydų budrumą apgavo tik pirkda-
mas sklypą savo komisorio — Jono Špokevičiaus vardu.

P. Puzino pastatyti namai tebestovi lig šiol. Jie yra prieš
pat bažnyčią, ties šventoriaus vartais, einančios į rinką gatvės ir
mažo skersgatvėlio kampe. Šiuose namuose buvo įsteigta alinė
ir krautuvė — pirmosios ne žydų prekybos įstaigos Linkuvoj.

Plėsdamas parduotuvių tinklą, P. Puzinas Pakruojuje išnuo-
mavo iš barono Roppo didelius namus rinkoje. Ten taip pat
įsteigė krautuvę ir alinę. Klovainiuose krautuvėi ir alinei įsteigti
p. Karpis užleido mūrinius namus prieš pat bažnyčią.
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Tokiu pat pasisekimu P. Puzinas, pasakojama, buvo įsteigęs
parduotuves dar šiose vietose: Rozaline, Smilgiuose, Pasvaly,
Vabalninkuose, Biržuose, Pumpėnuose, Pašvitiny ir net Jonišky.

P. Puzino pėdomis sekė ir kiti bajorai: — Komaras įsteigė
krautuvę Raguvoj, Bistromas — Ramygaloj, Roppas — Šeduvoj,
Zubovas — Šiauliuose ir t. t.

Todėl galima suprasti, kad šį judėjimą žydai įvertino kaip
rimtą jų viešpatavimui pavojų. Ir reikia pripažinti, kad jie labai
solidariai, kaip vienas, stojo kovon su lietuvių steigiamomis pre-
kybos įstaigomis ir, deja, kovą laimėjo...

To priežastis buvo lietuvių prekybinės organizacijos neto- |
bulumai. P. Puzino steigiamose parduotuvėse buvo ši tvarka.
— Vedėjais buvo samdomi žmonės. Juos pasirinkdavo pats P.
Puzinas arba rekomenduodavo vietos dvarininkai. Iš pradžių,

"kurį laiką prekes užpirkinėdavo patys pardavėjai, bet matydamas
kylančius iš to netobulumus, P. Puzinas kitaip susitvarkė. Visos
parduotuvės buvo sugrupuotos apie du centru, kurių pirmas
buvo Grūžiuose, antras — Panevėžy.

> Prie Panevėžio be esamų ten pat įstaigų, priklausė Biržų,
Vabalninkų, Pumpėnų, Rozalino, Smilgių ir kitų artimesnių mies-
telių parduotuvės. Grūžiams priklausė Vaškų, Linkuvos, Pasva-
lio, Pašvitinio ir apylinkės krautuvės ir klūbai. Viso šio rajono
parduotuves ir turtus Grūžiuose valdyti P. Puzinas buvo įgalio-
įęs savo komisorių Jona Špokevičių, kuris pats buvęs kasininku
ir buhalteriu. i

Visų krautuvių ir klūbų vedėjai mažiausia vieną kartą per
savaitę atvykdavo į Grūžius atsiskaityti ir paduoti prekių reika- |
lavimus. Grūžių kontora supirkdavo jas urmu Rygoj arba gau-
davo iš Panevėžio ir parvežtas prekes išskirstydavo apylinkės
parduotuvėms.

Kartkartėmis P. Puzinas, ketverta arklių vežinas, apvažiuo-
davo savo įstaigas apžiurinėdamas.

Jei prie šio darbo P. Puzino traukiami lietuviai būtų su-
pratę jo tikslus ir juos parėmę, gal mūsų krašte visai kitokį
vaizdą dabar matytume.

Bet dėl jo paties neprityrimo, pakartočiau, dėl komercinės
gyslelės stokos, o ypač dėl daugelio jo patikėtų asmenų nesą-
žiningumo ir dėl aršios žydų pirklių konkurencijos, visos P. Pu-
zino gražiosios idėjos katastrofingai žlugo.

Pirmoji P. Puzino klaida buvo toji, kad jis nekoncentravo
prekybos į vieną arba į kelis stiprius centrus, bet įsteigė daug
parduotuvių su mažais apyvartos kapitalais, 0 pardavimą apsvr-
kino didelėmis namų nuomomis, remonto išlaidomis, daugybės
pardavėjų algomis. Šios išlaidos būtų žymiai sumažėję, jei jis
būtų įsteigęs tik porą, trejetą didelių krautuvių svarbesniuose
miesteliuose. 1

A. Šilingo pasakojimu, vienai krautuvei ir alinei įsteigti bū-
davo asignuojama 1000 rubl. Kiti neapibrėždami sumos dydžio
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sako, kad apyvartos kapitalas krautuvei ir alinei likdavo mažas
nes įrengimas branziai kaštuodavo. Reikia pasakyti, kad prie
parduotuvių buvo įrengiami rūsiai alui ir prekėms laikyti. Klū-
buose būdavo biliardai ir bufetais su įvairiais užkandžiais.

Kada kas nors pareikšdavo P. Puzinui nuomonę, kad pre-
kybą reikia labiau koncentruoti, jis atsakydavo: — „Pamislyk,
tik kiėk žmonių uždarbio gauna, kiek aš žmonių mytinu...“ —
Juk, iš tiesų, šis posakis tinka filantropui, o ne komersantui...

Pavyko man surasti ir keletą jo tarnautojų pavardžių:—
Grūžių klūbo vedėju ilgą laiką buvo Antanas Špokevičius iš
Gudgaliu, vėliau Česna iš Linkuvos. Vaškų klūbo vedėju buvo
Baltaragis iš Kemėnų, o krautuvės — pirmiau minėtas Ant.
Špokevičius. Pakruojuje krautuvės vedėju buvo Petras Tintiris
iš Šikšnių kaimo, Linkuvos valsčiaus.

Keletą metų prekyba gana gerai sekėsi. Ilgainiui silpnai
prižiūrimi pardavėjai pradėjo pasileisti, o žydai ėmėsi visokių
priemonių, kad tik P. Puziną sukonkuruotų. Prasidėjo viena po
kitos nelaimės. '

Pasvalio krautuvės vedėjas, A. Šilingo pasakojimu, — sal-
dainius su mergoms suvalgė, prekes išdalino, 0 kad savo dar-
bus paslėpti, krautuvę padegė. Tik subėgę gyventojai šį tą iš-
gelbėjo. Pasvalio klūbo užveizda, Eduardas Kvietkauskas, išaik-
vojo pinigus. Bet ji buvo rekomendavęes koks ponas, kuriam
Puzinas iškėlė bylą ir privertė Kvietkausko padarytus nuostolius
grąžinti. Pardavėjai: Puškevičius, Ąžuolas ir Gentvila, surinkę
daugiau pinigų, išbėgo į Ameriką.

Panašūs apsireiškimai privertė P. Puziną, priiminėjant tar-
nautojus, atsargiau elgtis. Pradėta priiminėti tik ūkininkų sūnūs
ir su tam tikromis garantijomis. — Viešos vagystės sumažėjo,
bet pardavėjai mokėjo jau ir kitokiais būdais pasipelnyti.

Pasakojama, kad jie P. Puzino krautuvėse pardavinėdavo
savo pinigais pirktas prekes ir gautąjį pelną imdavo sau, o P.
Puzino prekės gulėdavo neparduotos, gesdavo ir pasendavo. Bet

„ parduotuvių išlaikymo išlaidos reikėdavo vienam P. Puzinui
padengti.

Žydai mokydavo pardavėjus ir kitokių gudrybių, kaip patiems
pasipelnyti. Be to jie, kaip taisyklė, P. Puzino krautuvėse lai-
komas prekes pardavinėdavo savo kaina, žemesne negu P. Pu-
zino krautuvėse, o nuostolius pasidengdavo imdami brangiau už
tas prekes, kurios jo krautuvėse nebuvo laikomos.

Žmonės, nesuprasdami žydų politikos, pradėjo P. Puzino
parduotuvėse mažiau pirkti.

O tuo metu, kai P. Puzino įstaigos ir įmonės davė jam tik
nuostolius, vienas kitas iš jo tarnautojų pradėjo pirkinėti sau
ūkius ir palivarkus. 2

Kada 1888 m. P. Puziną ištiko katastrofa, jo parduotuvių
turtu laisvai pasipelnė jų pardavėjai. Kas liko surašė likvidacinė
komisija ir už menkniekius pardavė iš varžytynių.
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Vaškų taupmenų skolinamoji bendrovė.

P. Puzinui priklauso ir kredito koperatyvų steigimo Lietuvos
vasaros rytuose pionieriaus garbė.

Pirmoji taupmenų skolinamoji bendrovė buvo įsteigta Vaš-
kuose 1873 m. rugpiūčio 8 d. jos įstatus patvirtino Finansų mi-
nisterijos valdytojas generolas adjutantas Greig. Bendrovės įsta-
tų porą egz. pavyko man surasti. Įstatuose bendrovė vadinama
„Konstantinovskoje ssudo-sberegatelnoje tovariščestvo“. Iš įsta-
tų matyti, kad bendrovės būstinė buvo numatyta Raudon-Pamū-
šio dvaras. Iš to aš sprendžiu, kad nelengva buvo tuomet gauti
leidimą kredito kooperatyvui steigti.

Raudon Pamiūšy, dabar žmonių be senojo vardo, dar įvairiai
vadinamame, k. a. Raden Pamušiu, Andarokine, tuomet gyveno
taikos teisėjas baronas Radenas. Zi

Turimomis žiniomis jis buvo išrinktas bendrovės pirmosios
valdybos pirmininku. Todėl reikia manyti, kad jo, kaip valdžiai
patikimo asmens, vardu buvo prisidengiama, kad lengviau išga-
vus leidimą. Bet faktinai bendrovė nuo pat įsteigimo dienos
veikė D. Grūžių dvare.

Apie Vaškų taupmenų skolinamosios bendrovės įkurtuves
man teko iš senesnių žmonių surinkti šias žinias: S

Steigiamasis susirinkimas įvyko pas P. Puziną Didž. Grūžių
dv. A. Šilingo atsiminimu, jame dalyvavo apylinkės dvarininkai
ir keletas ūkininkų: Povilas Puzinas,  Rušcicas — Paliepių
dv., Radenas — Saipių dv., Radenas — taikos teisėjas, Puzinas
Antanas — Dovidiškių dv., taip pat gyd. Petkevičius iš Joniškė-
lio, rašytojas Lansbergis — Žemkalnis, Kutrevičius iš Nareikonių
ir gretimų kaimų ūkininkai: Augustas Silingas Biliūnų k., Vincas
Dulevičius ir Antanas Kuzmickas iš Kriaušiškių, Ivanauskas iš
Vainekonių. “ i

Valdyba išrinko iš penkių narių: — Pirmininku — taikos
teisėją Radeną, tvarkytoju — Povilą Puziną ir nariais; Puziną
Antaną, Landsbergį ir Kutrevičių. | patikrinamąją tarybą išrinko
tris ūkininkus — Aug. Silinga, Ant. Kuzmicką, Vincą Dulevičių
ir tris iš dvarponių.

Bendrovės steigimo dieną nariai iš viso įmokėjo 60 rubl.
pajo įnašų. , ;

Valdybos būstinė buvo Didž. Grūžiuose. Darbo diena —
antradienis.

Taryba rinkdavosi šešis kartus per metus. Iš pradžių už
posėdžius nemokėdavo, o vėliau gaudavo net po 15 rublių. :

Bendrovė, kurią žmonės paprastai vadindavo banku, greitai
įgijo didelio pasitikėjimo. Pradėjo plaukti indėliai. Stambes-
nius indėlius, Šilingo atsiminimu, turėjo įdėję Škierių kaimo ūki-
ninkai, taip pat Sintautų kaimo Mačiukai ir Masilioniai.

Paskolas duodavo visiems, kas turėjo gerus laiduotojus.
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Kada 1888 m. P. Puziną ištiko katastrofa, bendrovės būsti-
nė buvo perkelta į Vaškus. Vaškų taupmenų skolinamoji ben-
drovė, P. Puzinui iš jos pasišalinus, dar ilgus metus veikė ir
darė gražias apyvartas.

Vaškų bendrovės pavyzdžiu buvo įsteigtos bendrovės ir ki-
tuose apylinkės miesteliuose.

Kauno gubernijos „pamiatnoj“ knygoj iš 1896 m. man pa-
vykorasti 1894 m. apyvartos žinias šių bankelių:

Zinios paduotos rubliais.

Taupm. skol. bendrovė. Indėliai. Paskolos. Pelnas.
Zeimelio 26152.13 871.46,81 3769.20
Vaškų .:130592,52 183.046,45 1788.3

Atmenant, kad einant įstatais, metinės kredito draugijų apys-
kaitos turėjo būti skelbiamos gubernijos žiniose (gubernskije vie-
domosti), suradus pastarasis būtų galima daugiau patirti apie
pirmųjų kredito koperatyvų veikimą. Lig šiol man tai dar ne-
pavyko padaryti.

Pabaiga.

Baigdamas šį rašinį turiu pasakyti, kad jame tik dalis su-
rinktų apie P. Puzino veikimą žinių, nes jis daug darbų yra pa-
daręs Panevėžy ir jo apskrity.

Kad tinkamiau įvertinti P. Puzino darbas, aš norėčiau pri-
minti, kad šios dienos akimis žiūrint, tie darbai nieku ypatingu
nepasižymi. Dabar sunku rasti miestelį, kuriame nebūtų varto-
„tojų bendrovių ar kredito kooperatyvų, 0 ūkių surasime šimtus
dar „šumniau“ sutvarkytų.

Bet reikia atminti, kad P. Puzino darbai įvyko prieš 70—60
metų, kada gyvenimo sąlygos buvo visiškai kitokios.

Todėl pabaigai pridėsiu porą citatų iš pirmiau minėto P.
Puzino bendradarbio gerb. J. Kozakevičiaus atsiminimų.

„Epoka po 1863 metų pasižymėjo ūpo ir vilties nupuolimu.
Beribis pesimizmas apkvaišino visuomenę. Iš tarpo bajorų —
dvarininkų, likusių Lietuvoje, išsipirkusių nuo ištrėmimo, reta
šeima neturėjo teroro nukankintų sūnų, giminaičių, artimų...
Katalikų dvarininkų turtas buvo apdėtas aukštais kontribucijos
mokesčiais rusinimo fondui... Vilniaus general-gubernatoriai tu-
rėdami sąvo nuožiūroje kasmet iki 5 milijonų įplaukų iš kon-
tribucijų ir baudų, įsteigė naujas tarnybas su aukštomis algomis.
Jas užimti atsikviesdavo iš Rusijos savo ir savo pažįstamų nu-
driskusius, iš kelio iškrypusius, giminaičius, kad jie Lietuvoje
atsiganytų, pralobtų.  Apsodindavo jais visas aukštesnes admi-
nistracijos vietas. O pastarieji, savo valdiniais kviesdavo
prasilošusius kortomis, girtuoklius draugus. Iki 1880 m. retai
kurioj valdiškoj įstaigoj tebuvo užsilikęs tarnautojas katalikas, ir
tas nuolat drebėjo, kaip pelė po šluota, kad viena rytą nesutiktų
savo vieton paskirto ruso“...
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„Valstiečiai, nors gavo liuosybę ir žemės sklypus, bet dar
neapsiprato su išperkamųjų, pagalvių ir kitokių mokesčių našta.
Šeimos iš savo tarpo išleidusios kunigus, širdyse gedulą nešiojo
nes daugybė kunigų iš Lietuvos buvo ištremti į toliausius Sibi-
rijos kampus ir užginta su jais susirašinėti. Ne mažai ir ūki
ninkų ir net su šeimomis liko ištrėmti Rusijon arba Sibiran.
Ištrėmimas gręsė už kiekvieną menkniekį. Kelių taisymas, ma-
gazinų grudų supylimas, stuikos-pastotis nuolat besibaladuojan-
tiems valdininkams, slėgte slėgė ūkininką...

Kijevo general gubernatoriaus Bibikovo sumanymas išvalyti
„Iugo“ ir „sievero zapadnyj krai“ nuo apšviestesnių žmonių bu
vo Lietuvoj pilnai įvykdytas.  Edukacines komisijos įvestos, pl::-
čia mokslų programa išeinančios gimnazijos, apskričių ir pra
džios mokyklos rusų valdžios buvo uždarytos, buvusiosios 51:-
pendijos konfiskuotos. Jų vietoje kur-ne-kur rusinimo tikslams
įsteigtos liaudies mokyklės, su menkais, iš rusų dvasinių semi-
narijų išvarytais mokytojais.

Bajorų ir valstiečių jaunuomenė prie mokslo nesiglaudę, nes
iš mokslo nematė sau jokios naudos. — Visos valdiškos tarny-
bos buvo neprieinamos. Retai kuris dvarininkas siuntė savo sū-
nus į gimnazijas Siauliuose arba Mintaujoj, ir jei matė tikrą pa-
šaukimą — dvasiškojon seminarijon Kaune arba Vilniuje. No-
rėdami savo vaikus mokyti, valstiečiai turėjo gauti iš savo se
niūnijos leidimą stoti gimnazijon. Leidime turėjo būti pažymėta,
kad seniūnija pasižada sumokėti pagalvį mokestį už jį. Ūkinin
kams, iš kurių šeimos buvo išėję kunigai, buvo uždrausta pirkti
žemę. Jei anuomet kas iš jaunuomenės tapo daktaru, juristu,
inžinieriu, ar vaistininku, tai tik pats savo sumanumu ir pasiry-
žimu prasimušdamas sau kelią“. P. Gudelis.

Paislikio liuterių kapų koplytėlė.

Paislikio kapų koplytėlės rūsy buvo keli baronų  Haaren'ų
grabai. Prieš karą tuos grabus užkasė žemėn Apie tuos ba-
ronus dar ir dabar žmonės tebekalba. Sako, kad iš jų šeimos
niekas nėra miręs savo mirtimi: keli nusišovę, vienas nusinuo-
dijęs ir t. t. Todėl iie negalį ramiai savo grabuose gulėti, vaide-
nąsi ir žmones gąsdiną. Yra užsilikęs toks padavimas.

Žiemą, vieną ankstyvą rytmetį, mergiūkštė ėjo bažnyčion.
Priėjus prie koplytėlės, atsisėdo ant akmens prie tvoros pailsėti.
Kad nesuglamžytų sijonėlio, pakėlė jį ir atmetė į šalį. Sijonė-
lio kraštas užsikabino už tvorelės spyglio, bet mergaitė to ne-
pastebėjo. Kai ji atsikėlė eit toliau, pajuto, kad jąkažkas laiko.
Žinodama, kad čia vaidenasi, ji baisiai persigando. Žmonės rado
ją vos gyvą ir pamėlynavusią iš baimės.  Apkaltintos buvo ne-
ramios baronų dvasios ir buvo nutarta grabus užkast į žemę.
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Degesių km. Kapukalnio kalne ir artimuose laukuose iška-
sama žmonių kaulų ir bronzinių bei geležinių padarų.

Grūžių dvare yra senkapis, vadinamas Nebuvėlių kapais.
Buvo rastas akmeninis kirvukas.

Kraužiškių km. ant Velniokalnio yra senkapis.
Paislikių Km. yra senkapis.
Titkonių km. p. Misiūno sodyboj yra senkapis.

 

Paislikio liuteronų koplytėlė.

Lenkponių sukilimas atleidus
"baudžiauninkus.

O, išmislijo buntus
ponai, išmislijo! (Iš dainos).

„Lenkponių sukilimas“, kaip jį žmonės nusako, buvęs tuo-
jau atleidus iš baudžiavos (nuo dvarų) žmones — baudžiaunin-
kus. Tai atsitikę, griežtai sakant, po dviejų metų panaikinus
baudžiavą 1861 metais. Tas „Ilenkponių sukilimas“ kitaip yra
vadinamas „metiežu“.

Čia imsiu b. Panevėžio ujiezdo (apskrities) Joniškių (Joniš-
kėlio) apylinkės tų laikų įvykius, kaip jie buvo atmenančių žmo-
nių papasakoti. ų

Šios apylinkės žmones labiausiai kurstęs dvarininkas Žitke-
vičius, gyvenąs nuolat Mažuosiuose Grūžiuose (dvaras) Dabar
čia yra bažnyčia. mokykla, vartotojų bendrovė ir vad. „Grūžių
bažnytkaimiu“. Žitkevičia, nepasisekus sukilimui, ir matydamas,
kad vistiek vėliau visur pasklidę kazokai ji, kaip ir kitus, suims,
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„išvirtęs iš kėdės arbatą begerdamas“, t. y. nusinuodijęs. Jo bu-
ve du sūnūs, kurie ir pasiliko dvarą valdyti, kadangi  neatsakę
už tėvą sukilėlį, kaip nevisateisiai dar prie tėvo gyvos galvos
būdami, už jo darbus. Todėl iš jų dvaras ir nebuvęs atimtas.
Bet vis dėlto ir jiems tatai apsčiai kaštavę: visur rusams reikę
kišti. Šiaipjau iš senio Žitkevičios, kaip ir iš kitų, dvarą į val-
džią būtų atėmę

Vaškuose tuo metu žmones sukilti kurstę kunigai. Tame
darbe dalyvavęs klierikas Jakimavičius iš Norių kaimo. Paskui
visi rusų valdžios buvę imti gaudyti.Tada iš Vaškų buvę išvežti
kažkur du kunigai.

Pats tas metiežo pagarsas atėjęs nuo Panevėžio, kur ponai,
ponios ir panelės keldavę „mužikams“ balius. Sakoma, tose
puotose ar vakaruškose panelės meilindavęsi prie prastų žmonių,
bučiuodavusios juos, nepykdavusios, kad kas ir jų šilkines dra-
panas sutepdavę, kad tik vyrai dėtųsi į sukilėlių būrius, kurie
gyvendavę dažniausiai miškuose ir tik valgyti slapčia eidavę į
sodžius ir iš gyventojų varu reikalaudavę. Tose apylinkėse kal-
bama, jog ten apie Panevėžį baliuje sukilėliai, ponų  vadovauja-
mi, ir karalių sau rinkęsi. Bet išsirinkti nepaspėję*).

Sukilėliai tie patys žmonės, ponų įkiršinti daug Vaškų —
Joniškėlio apylinkėse žmonių išgąsdydavę, išplėšdavę, kitus nu-
dėdavę, nelyginant, kaip kiti „plienčikai“ didžiojo karo metu.

Šykštonių sodžiaus, Joniškėlio vals., gyventoją Čepuli nu-
šovę klėty „paliokai“, kam tas neprisidėjęs prie jų. To paties
sodžiaus dėl tos paties priežasties gyventoją Paltaroką buvę iš-
gabenę.

Tas lenkponių sukilimas tvėręs nuo šv. Jurgio ligi rudens»
kol visiškai kazokai įsigalėję, 0 žmonės lietuviai ėmė nuo po-
nų atšalti.

Joniškėly per šv. Jurgį (dideli čia atlaidai) įlipę į bokštą
vyrai žiūrėdavę į Panevėžio Pušaloto vieškelį, ar neatvykstą me-
tiežninkai. Ir tik užtekdavę sušukt „bėk — bėk!“, tuoj visi ner-
davę iš bažnyčios arba iš miesčiuko slapstytis, kad „,paliokai“
nepaimtų su savim.

Metiežninkai iš pradžių žinioms duoti buvę išsimanę gaires
iškelti arba šiaipjau žinią kokią paleisti pavojui. Žmonės iš pra-
džių dar kaip ir klausę, manydami susilaukti dar geresnių laikų,
bet paskui, ypatingai ūkininkai, ėmę visiškai atšlyti nuo1 ApRINJĖ
kų išmislų“.

*) Tikrai, netoli nuo Panevėžio Dembuykos miške buvę ponai „muži-
kus“ (sodiečius lietuvius) susikvietę į „majuvką“, kur norėję juos patraukt

Lipis tai kada nors čia paskai-' į savo pusę ir apgaut. Bet tai nepasisekė,
tysim tam tikrą anų laikų dainušką.
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Paštas. Prieš karą tame pačiame name kur ir dabar buvo
įsteigtas paštas. Tų namų savininkas Juozas Mačėnas (1931 m.
miręs)- žinojęs daug apie rusų pašto valdininkus. Jis net užlaikęs tre-
jetą metų pašto padvadas nelyginamai kaip dabar valsč. valdyba.
Prie vokiečių buvo agentūra. Agentūra išbuvo ligi 1922 m.
Dabar įsteigta pašto įstaiga, Viršininku buvo Leonas Jasiūnas
vaškietis (miręs); po jo buvo Jurgis Vaitiekūnas vabalninkietis
(mirės), paskum buvo Janavičiūs ir po jo Kazys Virbickas Vaš-
kų miestelio.

Dabar be viršininko yra du laiškininkai.
Radio abonentų: Iempinių 17, detektorinių 45 telefono abo-

nentų 10.

Vaškų miestely yra namų 162. Iš jų mūrinių 9, medinių
dviejų aukštų 3 ir vieno aukšto 150. Krautuvių 21, arbatinių 4,
vaistinė 1, kepyklos 2.

Gatvės. Vilniaus, Partizanų, Kar. Juozapavičiaus, Žei-
melio, Pirties, Turgaus, Pašto, Bažnyčios, Vaistinės, Kapų, Ža-
lioji, Sodo, Pakluonės.

Viršaičiai: Gudelių Maldutis Antanas, Kaupų Garlaus-
kas Juozas, Titkonių Šopis Antanas, Kriaušiškių Dulevičius Jonas,
Butniūnų Leimontas Jonas, K. Grosčių Gudelis Petras, Burniškių
Meiliūnas Zenonas.

Sekretoriai: Katelė Vincas, Šopis Antanas, Švedavičius
Kazys, Savickas Pranas, Balčiūnas Juozas, Šopis Antanas, Gab-
riūnas Pranas, Gedvila Bronius.

Mokyklos: Staskavičių 2 komp.: Giedučių vk. ir Stas-
kavičių k. įsteigta 1924 m. mok. Gumbelevičius Paulius ir Bū-
tėnaitė Uršulė. Kiburių 2 komp.: Kibūrių k. įsteigta 1918 m.
Jasėnas Zenonas ir Spudaitė Teklė. Vaškų 3 komp. Vaškų m.
įst. 1918 m. mok. Kučds Petras, Plejeraitė Jadviga ir Matekonytė
Gertruda. Degesių 2 komp.: Trumponių ir Vaineronių, įsteigta
1924 m. Strelčiūnas Juozas ir Giumbelevičiūtė A. Žvirblenių 2
ssŽvirblenių, įsteigta 1926—1927m. mok. Grubytė Verekunda
r Čuplinskas Balys. Šiokštonių 1 komp.Nakvosų,k. įsteigta 1926
2 mok. Bielaravičiūtė Kazė. Norių 1 komp. Titkonių,k. įsteigta
1924 m. Vaina Adomas. Kalneliškių 2 komp.: Kalneliškių, įst.
1922 ir 1927 m. Kondratas L. ir Kondratienė.

Dvarai: D. Plonėno dv. vald. Veisbergis Dovydas, 600 ha
išparc. 1924 m., B. Plonėno dv. vald. Hahnas Povilas, 800 ha
išparc. 1922 m. naujakuriai sudaro Balanelių k., Giedučių dv.
vald. Gumbelevičiai Antanas ir Povilas, 513 ha išparc. 1924 m.
Kiburio dv. vald. Hauzmanienė Margarita, 350 ha išparc. 1924
m. naujakuriai sudaro Grūdžių k., Eidžetonių dv. vald. Keblis
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Jonas, 180 ha išparc. 1930 m. Kalno Grosčių vald. Gudelis
Petras, 110 ha, Pliniškio dv. vald. Vaitekūnas Aleksas 113 ha
Pamaučių dv. vald. Duburas Jurgis, 110 ha, Tuodžiūnų dv. vald.
Pratas Jonas, 350 ha 1922 m. arbitažo komisijos ūkis paskirtas
dabar valdo Lietuvoje 70 ha likusi žemė Latvijoje.  Švokštonių
dv. vald. Sturinis Martynas 180 ha, Nairių dv. vald. Mikainis
Gedertas. 154 ha Ručiūnų dv. I. vald. Gudas Jonas 90 ha Ru-
čiūnų dv. II vald. Gudas Petras, 90 ha Šaipių dv. vald. Šulcas
Jokūbas, 186 ha Vaškų dv. vald Steponavičius Kazys, 104 ha
Trumponių dv. vald. Tornanas, 200 ha išparc. 1926 m. nau-
jakuriai sudaro Antkalnio k., Paislikio dv. vald. Gudžienė Otilija,
išparc. 1926 m. Paliepių dv. vald. Skripkus Juozas 330 ha Ma-
žųjų — Gružių dv. vald. Raudenas Edvardas 220 ha, Didž. Grū-
žių dv. vald. Požela Kazys, 300 ha išparc. 1924 m. naujakuriai
sudaro Kalneliškių k., Bejėnų dv. vald. Garlauskas Leonas, 80 ha
Lepšynės —Vaišvylinės dv. vald. Bistromas Robertas, 110 ha
išparc. 1922 m., Daukšogalės dv. vald. Klochmanas, 170 ha iš-
parc. 1926 m., Burniškių dv. vald. Mirliūno Jono įpėdiniai,
135 ha.

Visame valsčiuje yra dar neišėję į vienkiemius tik du kai-
mai: Noreliai ir Keliudiškiai.

Traktoriai.: Vaškų valsčiuje turima nemaža traktorių,
štai turinčių sąrašas: Veisbergis Dovidas D.-Plonėno dv., Haus-
manienė Margarita Kiburių dv., Breimeris Ignas Kervezų k., Juo-
zapavičius Vincas Gineiku k., Minainis Vilius Nairių dv., Narke-
vičius Petras Breklių k., Šulcas Jokūbas Šaipių dv., Steponavi-
čius Julius Vaškų palv., Meiliūnas Zenonas Burniškių, Grigalio-
nis Petras Titkonių, Povilionis Petras Aukštuolių, Januškevičienė
Barbora Kelmynės vk., Nekružas Antanas Kriaušiškių, Morkūnas
Ignas Vainekonių, Skripkus Juozas Paliepių dv., Petrikonis An-
tanas Nemeikšiūnų k., Dulieba Ignas Nemeikšiūnų k., Ragazins-
kas Jonas Nemeikšiūnų k., Vaiceliūnas Antanas Nemeikšiūnų k.

Be to, Hahnas Povilas, B.-Plonėno dv. turi auto ir Stanevi-
čius Vacys Vaškuose — motociklą.

Malūnai: Hahnas Povilas, Giedučių dv. garo mal., Frei-
bergienė Lesė, Javidonių k. vėjo mal., Pažemeckas Vladas, Gi-
neikių k. vėjo mal.. Repecka Balys, Breklių k. vėjo mal., Stepo-
navičius Julius, Vaškų palv. motorin. mal., Rukas Jonas, Vai-
noronių k. vėjo mal., Vegys Juozas, Zvirblenių k. vėjo mal.,
Kižnis Petras, Kaupų vk. vėjo mal., Auberas Irša, Vaškų palv.
vėjo mal., Maciūnas Mykolas, Titkonių vk. vėjo mal., Tamošis
Giedertas, Vaisvylinės vėjo mal., Dževečka Antanas, Kriaušiškių
vėjo mal., Skripkus Juozas. Paliepių dv. vėjo mal., Adomonis
Antanas, Puceliškių vk. vėjo mal.

ag dvare yra dar prieš karą įtaisytas garo malūnas ir.
pikliai.
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Vaškiečių ir Lietuvos garbė

Karininkas

Antanas

Juozapavičius
pirmas iš karininkų

padėjęs galvą už

Lietuvos nepriklausomybę.

Jis yra kilęs iš

Nakvosų kaimo.

Apie Jį plačiau prašau skaityti Liet. miestų ir

miestelių I t. Alytaus Apskritis.
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Inž. Juozas Skripkus.

 

s

Inž. J. Skripkus yra gimęs 1870 m. birželio 20 d. Stungiuos
Zagarės valsč. Pradžios mokslą ėjo Žagarėj, gimnaziją Mintaujoj,
Politechnikos Institutą Rygoj. toliau studijavo užsieny. 1891 m.
jau buvo diplomuotas inžinierius. :

Darbavosi Vilniuje nuo 1891 iki 1914 m. Penkerius metus
buvo tiltų statybos iabrikos direktorium, melus vedė nuosavoj
kontoroj Vilniuje įvairius inžin. darbus: vandentraukius, kanali-
zaciją, central. apšildymą, elektros šviesą ir t. t.

Karo metu tarnavo vakarų fronte: pirmus metus, kaip vy-
riausias inžinierius+ hidro-techniškoj valdyboj. Antrus metus bu-
vo dirbtuvių ir vakarų fronto auto viršininku ir trečius metus
buvo vakarų ironto hidro-techniškos valdybos techniško skyriaus
viršininku.

1917 m. gegužės mėn. buvo Rusijos lietuvių Seimo atstovu.
Uoliai darbavosi Rusijoj lietuvių tremtinių naudai.

Grižęs Lietuvon dirbo Susisiekimo Min-joj Bendrų Reikalų
D-to direktorium nuo 1919 m. balandžio mėn. iki 1923 m. bir-
želio mėn.

Išėjęs iš Susisiekimo M-jos dirba visuomenės darbą, darba-
vosi ir savivaldybėj. Dabar yra Biržų apskr. Tarybos pirmininku
ir Valdybos nariu.

1894 m. rugsėjo 28 d. vedė Paliepių dvaro savininkę Oną
Ruščicaitę (užkuriom). Dabar pats valdo tą dvarą ir ten gyvena.
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Petras Gudelis.

 

Petras, Petro sūnus, Gudelis, gimęs 1895 m. Vaineronių

k., Vaškų v., Biržų apskr. vidutinių ūkininkų šeimoje, kurioje

augo teturėdamas dar vieną brolį. Petras, kaip turįs palinkimo,

buvo leidžiamas mokslan, o jaunesnysis rengiamas ūkininkauti,

1914 m, išėjęs mokslą Panevėžio realinėje mokykloje, 1919

metais pradžioj buvo priimtas į Psichonevrologijos institutą Pet-

rograde. Tų pačių metų rudenį pašauktas kariuomenėn, įstojo

į Michailovskają artilerijos mokyklą Petrograde. 1916 m. pra

džioje, baigęs mokyklą, pateko tarnauti į Kaukazą, Karso tvirto-

vėn, kurioje vargo nematęs pragyveno lig revoliucijos.

Po revoliucijos suorganizavo Karse gyvenančių lietuvių kul-
tūros švietimo draugiją ir jai vadovavo. Vėliau, Lietuvių  Kari-

ninkų Sąjungos Petrograde įgaliotas, gavo Kaukazo fronto ka-

reivių atstovų tarybos leidima organizuoti kultūros švietimo

darbą lietuvių karių tarpe Kaukazo fronte. Tuo tikslu padarė

dvi keliones — vieną į rusą užimius Turkijos kraštus — aplan-

kydamas Erzerumo, Erzindžano, Baiburto, Lalikito, Trapezondo

įgulas ir kariuomenės dalis fronte. Antrą kelionę — per Alek-

sandropolį, Erivanį, Šachtachty į Persiją — aplankydamas Baja-
zetą, Karaklisą, Vaną, Choj, Urmiją, Taurisą.

Lietuvių karių neretai džiaugsmo „ašaromis sutinkamas, su-

organ zavo juos į kultūros švietimo sekcijas, pavesdamas jiems

testi tolesnį lietuvių rinkimo, registraviino ir laikraščiais aprūpi-
nimo darbą 1
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1918 m. sausio mėn. Tiflise įvykusiame Kaukazo lietuvių
organizacijų atstovų suvažiavime buvo išrinktas Kaukazo Lietu-
vių Tarybos ir Kaukazo fronto lietuvių karių pildomojo komi-
teto narių ir, be to, pasiųstas atstovu į II lietuvių karių suva-
žiavimą Petograde. -

Grįždamas iš Petrogrado, Teodosijoj, garsiąją Sevastopolio
karininkų skerdynių naktį, buvo bolševikų suimtas ir tik dėl su-
bolševikėjusio lietuvių [karių suvažiavimo išduoto dokumento
išvengė neabejotinos, kaip karininkui, mirties.

Sugrįžęs Tiilisan, ėjo Tarybos pirmininko pavaduotojo pa-
reigas iki 1918 m. rudens, kada, įsteigus ten Lietuvos atstovybę,
atleistas iš pareigų, sugrįžo Lietuvon.

Išeinant vokiečiams, su vietos inteligentų būreliu organizavo
„lietuvių valdžią“ Vaškuose ir buvo išrinktas Vaškų valsčiaus
komiteto pirmininku. Užėjus bolševikams, iš užimamos vietos
buvo pašalintas, bet prisidėjęs prie Joniškėlio apskrity susitvė-
rusios slaptos organizacijos, pasiliko bolševikų okupuotame
krašte organizuoti partizanus. Partizanams viešai veikiant Vaškų
partizanų būriui, o apskrities karininkų suvažiavime buvo išrink-
tas ir į Apskrities Apsaugos Štabą — apskrites partizanų vado-
vybę.

1919 m. gegužės mėn. paskirtas karo komendantu iš
bolševikų atvaduotame Joniškėlio aprkrity, vėliau pavedamas eiti
Biržų ir Pasvalio apskrities komendanto pareigas. Rugsėjo mėn.
paskirtas Širvintų karo komendantu, bet pusmetį juo pabuvęs,
kaip artilerninkas, — perkeltas į artilerijos pulką. 1920 m. su-
iormavęs pirmąją gaubicų bateriją, vadovavo jai kautynėse su
lenkais, bet Seinų katastrofos metu jos neteko. Atsitiktinai tuo
metu iš baterijos išvykęs, išvengė lenkų nelaisvės ir buvo per-
keltas į taip pat nuo lenkų Varėnoj nukentėjusį šarvuotą trau-
kinį „Gediminą“. Periormavus jį į pulką. 1921 m. vadovavo
pirmam šarvuotam traukiniui „Gediminui“.

kimu darė žygių išstoti iš kariuomenės ir 1922 m. pavasari
buvo paleistas. :

Ūkininkaudamas dalyvavo vietos kooperatyvų organizavime,
Šaulių Sąjungoj, valsčiaus ir apskrities savivaldybėse.

Kaip pirmas Vaškų valsčiaus komiteto pirmininkas apdova-
notas Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukaktuvių medaliu.
Įgijęs taip pat savanorio teises ir turi Lietuvos kūrėjo — sava-
norio medalį. Taip pat 1931 metais apdovanotas Vytauto Di-
džiojo ordinu.

Vaškų partizanai.

1. Leonas Gudelis. Leonas Gudelis yra kilęs iš Kal-
nograščio vienk. Vaškų valsč., Biržų apskr. (Gimė 1897 m. ge-

466



gužės mėn. 29 d., mirė 1921 m. gegužės mėn. 29 d. nuo orga-
ninės širdies ligos, dėl kurios buvo nepriimtas kariuomenėn. |

Į Vaškų partizanų būrį, jam slaptai besiorganizuojant, įstojo

1918 m. sausio mėn. 6 d. Skleidė proklamacijas prieš bolševikus

ir supirkinėjo ginklus partizanams. Kovo mėn. 24 d. partizanai

pradėjo viešai veikti. L. G. padėjo areštuoti užsilikusius bolše-

vikų valsčiaus komiteto narius ir policininkus. Balandžio mėn.

16 d. L. G. dalyvavo žygyje į Vitartų dvarą ir Ustukių „kaimą,

o balandžio mėn. 30 d. dalyvavo mūšyje ties Aukštadvariu, Be

to, eidavo sargybą partizanų buveinėje ir būdavo žvalgu prieš

 
Vaškų būrio partizanai: kairėj Petras Pranckūnas- Pranciškevičius, dešinėj:

Leonas Gudelis abu jau mirę.

bolševikus. Atleistas iš partizanų eilių, liko atsargos policininku.
Drauge su kitais ats. policininkais dalyvavo kovoje ties Kubiliūnų
kaimu, Saločių valsč. ir kituose. Širdies ligai įsigalėjus, mirė
1921 m. savo ūkyje. Palaidotas Vaškų kapinėse, dalyvaujant ko-
vų draugams — partizanams.

2. Petras Pranskūnas Pranciškevičius. Pet-
ras Pranskūnas Pranciškevičius kilęs iš Groštelių km., Vaškų
valsč, kame jo tėvas turėjo 1 ha žemės be trobesių. Šeimoje,
be jo, dar buvo 4 broliai. Vėliau P. P. gyveno Tetirvinų km.,
Pasvalio valsč., Biržų apskr. Gimė 1895 m., mirė nuo ligos
1924 m. vasario mėn. 24 d.
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Į Vaškų partizanų būrį įstojo 1918 m. balandžio mėn. 7 d.
ir tarnavo iki gegužės mėn. 5 d. Nuo balandžio mėn. 8 iki 11
d. buvo ironte prieš bolševikus Daujėnų apylinkėje. Balandžio
mėn. 15 d. dalyvavo kovoje su bolševikais ties Tetirvinų km
Naktį iš balandžio 18 d. į 19 d. dalyvavo Jaunpamušio dvarc

„užpuolime. Be to, eidavo sargybą partizanų buveinėje ir daly-
vavo ironto žvalgybose. Nuo 1920 m. rugsėjo mėn. 4 d. iki
1922 m. rudens tarnavo 10-tame Marijampolės pulke. Dalyvavo
kovose su lenkais ties Cipliškiu, Trakais ir Suvalkų Kalvarija.
Būdamas kariuomenėj gavo džiovą ir mirė 1924 m. Palaidotas
Daujėnų kapinėse.

3. Juozas Rukas. Juozas Rukas kilęs iš Nukonių km.,
Vaškų valsč., Biržų apskr. Gimė 1897 m. šausio mėn. 20 d.
SlaptanVaškų partizanų būrin įstojo 1918 m. sausio mėn. 6 d.
Skleidė proklamacijas prieš bolševikus ir supirkinėjo partizanams
ginklus. Kovo mėn. 5 d. viešai agitavo ir sukėlė Vaškų bied-
nuomenę prieš bolševikus. Bolševikų policija, atsiųsta iš apskr.
miesto, J. R. areštavo ir išvežė į Joniškėlio kalėjimą, kame iš-
buvo iki.kovo mėn. 22 d. Pabėgęs iš kalėjimo, grįžo atgal į
būrį. Kovo mėn. 24 d. padėjo areštuoti užsilikusius bolševikų
valsčiaus komiteto narius ir policininkus. Kovo mėn. 29—30 d.
kartu su Vaškų partizanų būriu žygiavo į Pasvalio ir Krinčino
valsčius: areštuot ten užsilikusius bolševikus. Nuo balandžio mėn.
8 d. iki 11 d. buvo Daujėnų apylinkėje fronte prieš bolševikus,
kame dalyvaudavo žvalgybose ir eidavo sargybas. Kovo mėn.
15 d. dalyvavo kovoje su bolševikais ties Tetervinų kaimuir pa-
tekęs nelaisvėn, dingo be žinios.

Kiburiai.

Kiburiai 1762 metais turėjo medinę koplyčia. Koplyčia
stovėjusi dabartinės bažnyčios vietoj. Ją kažin kodel anais
laikais sugriovė, pervežė į Vaškus ir panaikinus Kiburius, įsteigė
Vaškų parapiją. Kiburiai tad liko be nieko ir vos ant kapų
stypsojo sena menkutė koplytėlė.
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Saločių bažnyčia.

Saločių bažnyčia medinė pastatyta 1875 metais kun. Orlaus-
ko rūpesčiu, parapijonių lėšomis. Ji yra 1879 metais konsek-
ruota vyskupo Beresnevičiaus. 1918 metais per kovas lietuvių
su bolševikais trijose vietose sušaudyta. Buvo pramušta grana-
tomis siena ir sušaudytas stogas. 1926 m. kleb. Štambergio rū-
pesniu buvo atremontuota, skylės užlopytos. Bažnyčios titulas:
šv. Juozapo. Parapijonių 7.599 žm., medinėj varpinyčioj y1a 49
pūdų varpas, fund. Karolio Paškevičiaus. Ten yra ir jojo para-
šas išlietas. Bažnyčios šventorius seniau buvo mažesnis. Bu-
vusios tvoros užsilikę mūriniai stulpai liūdija koks pirmiau buvo
šventorius. Dabar naujoji tvora nuo senosios per 10 žingsnių
atkelta. Senosios mūriniuos stulpuos užpakalinės sienelės, vir--
šuje yra užsilikę tokie parašai:

I-sios stacijos: „Isz Telžių Wincentas Rukas“, II Sodzios Le-
weiko“, III Isz Manikunu Maryona Ratkuwenie“, IV „Sodzios
Welziu“, V „Sodzios Riemienu“, VI Isz Balt po musza „Jenero-
lenies Ronne“, VII „Sodzios Pvrwiu“, VIII „Sodziu Naczoniu yr
Skrabotyszkiu“, IX „Sodzios Grypkieliu“, X „Sodzios Brywiszkiu“,
XI „Sodzios Sandogalas“, XII „Dwara Deweytoniu ir Sodzios P.

Ruszczyca“, XIII „Sodzios Tilziu“, XIV „Sodzios Manikunu“.
Šale šventoriaus prie miestelio aikštės yra geležinis kryžius

su užrašu: „šita Križių Pastatė Saločiu Parapijos jaunuo-
mene 1905“. o
j Brenčių km., kasant kupliksė duobe, buvo rasta senoviškų
karo pabūklų.

Sandogalos km. Šilo lauke prie Mūšos yra senkapis.
Miestelis. Saločių miestely yra D.L. K. Gedimino aikštė.

Joje stovi Lietuvos Nepriklausomybei paminėti paminklas, su už-
rašu: „Žuvusiems kovose už Lietuvos Laisvę 1929“. Gatvės:
Maironio, Vilniaus 350 mtr., Kestučio 200 mtr., Lauko 150 mtr.,
Vytauto 1 kilometras,Basanavičiaus 14 kilom., "Birutės 400 mtr.
Pasvalio 420 mtr., Bėrės 400 mtr. Miestelis neišgrįstas, be šali-
gatvių. Namų vra 185. Iš jų 3 dviejų aukštų, kiti vieno. Iš
mūrinių tik viena klebonija dviejų aukštų.
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Krautuvių miestely 4 lietuvių, 12 žydų. Be to 15 lietuvių:
krautuvių kaimuose. Yra aptieka, 1920 m. įsteigtas paštas. Ra-
dio klausytojų valsčiuje 45. Iš jų turi 12 lempinių ir 33 detek-
torinius aparatus. ,

Valsčius. Saločių valsčius susiorganizavo 1918 m. vo-
kiečiams besikraustant iš Lietuvos. Pirmas viršaitis buvo Jokūi-
bas Gasiūnas. Paskum buvo: Petras Dambrauskas, Juozas Ste-
ponavičius, Juozas Gaunilka, Petras Žviedris, Kazys Stukelis,
Petras Skrinis, Juozas Steponavičius (ne tas ką anksčiau minėta
pavardė). Sekretoriai buvo: Dionizas Trimakas, Juozas Stepo-
navičius, Juozas Lagis, Pranas Remeika, Feliksas Markuckas,
Vincas Markūnas, Alfonsas Bojarskas.

 

 
Viršuj: tiltas per Mūšą Saločiuose, apačioj: buvęs keltas kol dar nebuvotilto. „Sako žmonės, kadties Saločiais esanti nugramzdinta Napoleono laikųprancūzų kanuolė. Saulėtą dieną esą salotiečiaimatą vandeny tą kanuolę.
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- Kairėj: Saločių r- k. bažnyčia, deši-
nėj: varpinyčia. Ši bažnyčia yra iuo
pasižymėjus kad jos bokšte spau-
dos draudimo laikais buvo slepia-
mi Bieliako lietuviški spaudiniai,

Mokyklos. Saločių Ba-
sanavičiaus pradž. mokykla Sa-
ločių m. įsteigta 1908 m. ve-
dėjas Jonas Morkvėnas, moky-.
tojai Adelė Morkvėnienė ir Fel Motiekaitienė, (savi namai). Pašilės
pradž. mokykla Kurpalaukio km. įsteigta 1929 m., vedėja Vero-
nika Bojarskienė, (savi namai). Razališkio pr. mok. Vilkynės
vkm. įsteigta 1930 V. D.-m., vedėja Apolionija Gasparnikaitė,
(nuomojami namai). Poškonių pr. mok. Poškonių km, įsteigta
prieš karą, vedėjas Kazys Gaspariūnas, (savi namai). Vidugirių
pr. mok. įsteigta prieš karą, vedėja Rožė Janauskaitė, (savi na-
mai). Geltonpamūšio pr. mok. Vilaišių km. įsteigta 1921 m.,
vedėjas Teodoras Rintautas, mokytoja Valė Čekanauskaitė, (savi
namai). Žadeikonių pr. mok. Zadeikonių k, įsteigta 1921 m,
vedėja Ona Vasiūlytė, (nuom. namai). Monikūnų pr. mok. Mo-
nikūnų km. įst. 1917 m, vedėja Emilija Kregždaitė, (nuom. na-
mai). Kiemėnų pr. mok. Kiemėnų km. įsteigta prieš karą, vedė-
jas Antanas Rudis, mokytoja Sofija Rudienė, (savi namai). Balt-
pamūšio pr. mok. Dagių k. įsteigta 1926 m., vedėjas Baltrus
Uleckas, (nuom. namai). Limparų pr. mok. Limparų km. įsteigta
1927 m., vedėja Kostė Lukaitė, (savi namai). .

Dvarai. Saločių Harėnas. Apie 200 ha išparc. 1925 m.
Centras nepaliktas. Dalis priskirta prie Buiviškių k. dalis pri-
Kubiliūnų k. dalis prie >aločių m., naujo pavad. neturi. Kubie “
liūnų Harenas Eugenijus 137 ha išparcel. 1925 m., dvaro parkas
pavestas valsčiaus savivaldypei ir 60 ha miestelio praplėtimui,
žemė išdalinta naujakuriams ir mažažem. Kubiliūnų k. Maž.Sa-
ločių dv. to paties savin. išparcel. 1925 m. centras 16 ha paves-
tas buvo pulkininkui Adamkavičiui, vėliau parduotas M. Dzevec-
kai pavadintas Muižiškių k. 74 ha. Pačeraukštės dv. išparce). 473



1924 m. sav.? 165 ha išparcel. 24 m. centro nėra pal. pavadint.
Pačeraukštės k. Škilinpamusės dv. 284 ha Bistrumas Robertas
cent. valdo savin. apie 30 ha išparcel. 1930 m. pav. Kurpa-
laukio k. Geltonpamušės dv. Brenaburgis 215 ha išparcel.
1925 m. centrą pirko iš valstybės agronomas Špokevi-
čius Julius naujakuriai pavadinti Vilešių k. Šilpamušės dv.
sav. Vildemanas 243 ha išparcel. 1925 m. centrą 80 ha pirko
Čečis Juozas (amerikonas), savininkas buvo suorganizavęs atskirą
batalioną bermotinin. buvo jų vadas pav. Želpamušė k. Sokų

 
Žuvusiėms dei Lietuvos Nepriklausomy-

bės paminklas Saločiuose.

išparcel. 1926 m. Hanaitė Elena apie 275 ha centro sav.n. mirė
dabar globoja įgaliot. Bistroma, pavad. Sokų k. Kiemenų dv.
 Fikinovas 700 ha prieš karą žmona nunuodijo paskiau paveldėjo
jo sūnus išparcel. 1924 m. priskirtas prie Kiemenų k. buvo 3
centrai visi parduoti piliečiams po 20—25—30 ha. Baltpamušės
dv. Beras centrą 80 ha pirko Brickienė Julija išparcel. 1724 m
su visais pal. apie 60) ha pavadinta Dagių k. sav. buvo prisid.
prie bermont. Doveitonių dv. Chvalinskas Aleksas centrą valdo
par. saviv. išparduotas smulk. ūk. 182 ha. Did. Šakarnių dv.
Bielinskas Mikas 286, centrą valdo sav. išparcel. 1930 m. pavad.
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Kurpalaukio k. Pašiles pal. Bielinskas M. per 120 ha išparcel.
1930 m. centro nepal. pav. Kurpalaukio k. -Maž. Saharnų dv.
Bielinskas M. 280 ha išparcel. 1927 m. centrą valdo sav. pav.
Salnaičių k. Rozališkio pal. apie 150 ha išparcel. 1926 m. cen-
tro nepal. pavad. Globinų k. Vobeliškio pal. 170 ha cen-
tro nepal. išparcel. 1926 m. pavad. Medinių k. Kamardes dv.
Hanas Hansas 264 ha centrą valdo sav. išparcel. 1924 m. centrą
valdo sav. prirašyt. prie Namajūnų k. dalis priskirta prie Latvijos.
Majėnų dv. Rudzitis Fridas 164 ha cent. valdo sav. išparcel. 1926 m.
Limparų pal. 360 ha centro nepal. išparcel. 1924 m. Pet-
rašiūnų dv. 112 ha Misevičius Emerikas neišparcel. valdo savin.
Pahamačių dv. 190 ha Purpetrienė Emilija paliktas pavyzdingam
ūkiui.  Teodoravos dv. Jankauskas Jonas neišparcel. savin. gyv.
Rygoje Latvijos pilietis 219 ha.

Malūnai. Paužuolio Petro motorinis mal. Saločių m.
Skujos Juozo vėjo mal. Saločių dv., Vanago Kazio vėjo mal.
Tauprų k., Smilgos Juozo vėjo ir motor. mal. Poškonių k. Paš-
kevičiaus Jono vėjo mal. Gripkelių k., Filmanavičiaus Jono vėjo
mal. Manikūnų k., Trinskio Stasio vėjo mal. Kiemėnų k., Garaus-
ko Karolio vėjo mal. Kiemėnų k., Janušonio Juliaus vėjo mal.
Dagių k.

Kun. Kazimieras Jasėnas.

Gimė: Saločių parapijoj Velžių sodžiuje 1867m. spalio 18 d.
Mokėsi: Mintaujos vokiečių  klasinėj gimnazijoj ir Kauno

kun. seminarijoj.
Buvo kamendorium: Tryškiuose ir Mintaujoj.
Klebonavo: Livenhofe, Brunavoj, o nuo 1902 m. kleb. Min-

taujoje.
Keliavo: po Lenkiją, Austriją, Vokietiją, Belgiją, Daniją,

Holandiją, Švediją, Angliją, Prancūziją Rivierą ir Italiją stebė-
damas įvairių kraštų meną.

Moka kalbas: graikų, lotynų, lietuvių, latvių, lenkų, rusų,
vokiečių, prancūzų, O supranta italų ir anglų kalbas.

Rašė: lietuvių, lenkų, vokiečių ir latvių kalbomis.

Svarbiausi jo raštai: Visuotinė meno istorija — 2 tomai,
Patarėjas, Naujovės apaštalai (dar spaudoj), Weltkrieg und Li-
tauen, Veca Jelgavas katolu banznica, Gods Dievam Aukstiba;
periodiški straipsniai Peterpilio laikraštyje. ,„Kraj““, ilgesni straips-
niai Rygos Balse ir Zidinyje.

Mokytojauja: Mintaujos klasinėj gimnazijoj (dėsto tikybą,
„lotynų, prancūzų, vokiečių ir lietuyių kalbas), Mintaujos moky-
tojų institute (dėsto lietuvių kalbą) ir įvairiose Mintaujos mokyk-
lose (dėsto tikybą).
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Pirmininkauja: Mintaujos Sviesos draug., Latvių — Lietuvių
Vienyb., yra garbės nariu: Mintaujos labdarių Draug., Zemgalės
ir Vyties dr.

Dalyvauja: Academia Petrina sąjungoj, Tuberkulozes apka-
rošanas biedriba, Jelgavas Patronata biedriba, Jelgavas jaunūtnes
kat. biedriba. o

Apdovanotas: Gedimino 3 rūšies ir Trijų Žvaigždžių 4 rū-
šies ordenais, 0 nuo Šventojo Tėvo pagerbtas titulu Monsinjoros.

 
Kun. Kazimieras Jasėnas.

Gen. Štabo pulk. Kazys Škirpa.

Kazys Škirpa gimė 1895 m vasario mėn. 18 d. Nemajūnų
km., Saločių valsč. Tėvai — ūkininkai.

Baigęs Mintaujos realinę mokyklą, stojo į Petrapilio komer-
cijos institutą. Ten išbuvo tik vienerius metus, nes buvo mobi-
lizuotas.
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1916 m. buvo paskirtas į pirmąją Petergoio karo mokyklą,
kurią baiges tarnavo karininku 20 Sibiro šaulių pulke Omske.
1917 m. gegužės mėn. baigė prie Tomsko universiteto kursus,
prirengiančius karininkus specialistus kovoje su dujomis. Orga-
nizavo Omske dujų komandą, kuriai vadovavo ligi bolševikų
revoliucijos. i

Po perversmo nuvažiavo į Petrapilį ir dirbo Lietuvių  Kari-
ninkų Sąjungos centro komitete. 1917 m. toji sąjunga paskyrė
jį karo attache į Kijevą prie ukrainiečių valdžios. Šitai valdžiai
žlugus, 1918 m. sausio mėn. grįžo Petrapilin ir įėjo nariu į Vy-

   
Gen. Štabo pulk. Kazys Škirpa.

riausiąjį Lietuvių Karininkų Komitetą Rusijoj. Iš čia išvyko į
atskirą Lietuvių Batalijoną, kur trumpą laiką pabuvęs, išvažiavo
su pirmąja lietuvių delegacija į Lietuvą tartis su Lietuvos Ta-
ryba.

Atvykęs Lietuvon 1918 m. kovo mėn. 20 d. K. Škirpa  įsi-
registravo Lietuvos Taryboj pirmuoju karininku. Dirbo Liet.
Tarybos skundų komisijoj, užrašinėdamas gyventojų skundus
ant vokiečių. Jis pirmas iš sugrįžusių karininkų pradėjo rūpin-
tis Lietuvos kariuomenės sudarymu.

1918 m. lapkričio mėn. perėjo į apsaugos štabą, eidamas
pareigas karininko ypatingiems reikalams. Gruodžio mėn. 1 d.
paskirtas Apsaugos M-jos rikiuotės skyriaus 2-0s dalies  virši-
niuku, o gruodžio mėn. 24 d. buvo paskirtas Vilniaus komen-
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danto padėjėju. Netrukus pradėjo eit ir komendanto pareigas.
Jo inciatyvą, siaučiant Vilniuje lenkams, Gedimino pilies bokšte
buvo iškelta mūsų trispalvė vėliava.

Vilnių užėmus lenkams, su 200 savanorių K. Škirpa atvyko
į Kauną ir kurį laiką ėjo Kauno miesto ir apskr. karo  komen-
danto padėjėjo pareigas. Kovo mėn. 2 d. jam buvo pavesta
organizuoti atskirą batalijoną, kuris vėliau tapo pavadintas Vil- |
niaus batalijonu. 1919 m. balandžio mėn. batalijonas jau akty-
viai dalyvavo kautynėse su bolševikais.

1919 m. liepos mėn. batalionas pirmas susirėmė su lenkais
Karoliškio rajone. Vėliau K. Škirpa su savo batalijonu daly-
vavo kautynėse su bolševikais, už ką K. Škirpa gavo I rūšies
I laipsnio Vyties Kryžių. Spalių — gruodžio mėn. batalijonas
jau buvo išaugęs į 5 pėst. pulką ir kovėsi su bermontininkais. -
Po kovų K. Škirpa sutvarkė savo pulką, už ką kar. įsakyme krašto
apsaugos ministeris išreiškė jam viešą padėką 1920 m. rugp. 6 d.

1620 m. birželio — liepos mėn. K. Škirpa vadovavo Suval-
kijoj Marijampolės grupei, kuri saugojo barą prieš Ienkus nuo
Vištyčio iki Druskininkų.

1920 m. rugsėjo |—23 d. vadovavo pulkui kautynėse su
lenkais Suvalkijoj. Tais pat metais rugs. mėn. pabaigoj K.
Škirpa išvyko atstovu į St. Seimą, kur išbuvo iki 1921 m. pa-
baigos. Būdamas St. Seime krašto apsaugos komisijos nariu ir
sekretorium, plačiau susipažino su krašto gynimo reikalais ir
tėvynei atsidūrus naujame pavojuje iš lenkų pusės, vėl pradėjo
kariuomenės organizavimo darbą. Jis suformavo 1 savanorių
pulką, vėliau pavadinta 13 pėst. pulku, ir jam vadovavo iki
1921 m. vasario 1 d.

1921—1922 m. K. Škirpa buvo komandiruotas Šveicarijon,
kur ėjo mokslus aukštoj šveicarų karo mokykloj Ciuriche.
1922 m. spalių mėn. buvo komandiruotas Belgijon, į Briuselio
karo akademiją. 1925 m. gavo diplomą ir generalio štabo ka-
rininko vardą. Grįžęs Lietuvon, trumpą laiką buvo Vyr. Štabo
iniormacijų skyriaus viršininku.

1926 m. birželio mėn. 21 d. Respublikos Prezidento aktu
Gen. Štabo pulk. leit. K. Škirpa paskirtas Vyriausiojo Štabo
viršininku. Dabar yra karo atachė Berlyne.

K. Škirpa nuo jaunų dienų aktyviai dalyvavo tautiniam lie-
tuvių judėjime. Mokykloj būdamasdirbo tautinėse lietuvių moks-
leivių kuopelėse, redagavo laikraštį, laike atostogų dirbo liaudyje.
Studentaudamas 1915-16 m. buvo ypatinguoju įgaliotiniu nuo
Lietuvių dr jos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto
ir Mažosios Lietuvos lietuviams tremtiniams globoti draugijoj.
Kaip įgaliotinis, apvažinėjo Saratovą ir Ufos guberniją, rūpin-
damasis prūsų lietuvių tremtinių reikalais ir skleisdamas jų tarpe
"tautinį susipratimą. Teko dirbti nelegaliai, nes rusų valdžia šį

darbą varžė.
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Būdamas karininku priklausė Omsko lietuvių organizaci-
joms, o po revoliucijos pradėjo organizuoti Sibiro lietuvius.
1917 m. buvo Omsko Lietuvių Dr-jos vicepirmininkas ir Omsko
Lietuvių Komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti narys. Buvo
karštas lietuvių kariuomenės steigimo šalininkas ir dėjo daug
pastangų, norėdamas sudaryti batalioną iš Sibire esančių lietuvių.

Knygnešys Antanas Krasinskas-Voverys.

A. Krasinskas gimė 1866 m. Saločių par., Žadeikonių km.
Dabar gyvena Radvilišky, Šiaulių aps., verčiasi indų ir kitų
smulkių daiktų taisymu. Moka tik pasirašyt. :

Į knygnešystes darbą jį paskatino kun. Eidrigevičius, irkun.
Vienužis. Knygas gaudavo iš pradžių iš šilaviškių knygnešių
Prano Papreckio ir Juozo Karabino. Vėliau, sužinojęs kelius per
sieną, ėmė pats iš Tilžės knygas vežt. | Tilžę važiuodavo du
kartu į mėnesį. Iš Mauderodės imdavo maldaknyges, dvasiškus
skaitymus, kaip: „Šaltinį“, „Altorių“, „Šventųjų  Gyvenimus“,
„Žinyčią“; iš Bapino laikraščius: „Varpą“, „Tėvynės Sargą“,
„Ūkininką“, „Aidą“. Kažkoks Vanagas, dirbęs Šenkės spaustu-
vėj, siųsdavo per Krasinską laikraščius dėžėse į Panevėži Pali-
jauskui. Ir Lapinas ir Vanagas prašydavo „Tėvynės Sargą“ da-
lyt dovanai, įei žmonės nenori pirkti.

Važiuodavo dažniausiai naktimis. O jei tekdavo važiuot die-
nos, metu per Raseinius, duodavo Sujeinių dvaro poniai Vagne-
rienei magaryčių, įsisodindavo į gerais arkliais pakinkytą vežimą
ir zovada lėkdavo per miestą, pats būdamas vežiku. Už miesto
ponia išlipdavo ir Krasinskas važiuodavo toliau. Žmonių daugu-
mas jam prijausdavo ir padėdavo knygas slėpt.

Knygų sandėlius turėjo: Gaurės par., Rubiškių km. pas Jo-
ną Sadauską ir Lauriną, Šilavos par., Šunkapių km., pas Juozą
Karabiną, Pasvaly pas Kazį Sėmbelį, Saločių par., Burgenuose
pas Špokauskus, Šeduvoje pas St. ir Liudv. Maciejauskus, Šila-
vos par. pas Juozą ir Praną Virvilus ir Joną Jakštą Kušelišky,
Šeduvos par. Vėriškiuose pas Antaną Cibulski ir Gudžiūną. Ke-
turiais arkliais knygas ir laikraščius išvežiodavo šiose parapijose:
Saločių, Krinčino, Biržų, Pasvalio, Joniškėlio, Linkuvos, Klovai-
nių, Rozalimo ir Pumpėnų. Po kaimus spausdinius išvežiodavo
Krasinsko motina Marijona ir sesuo Salomėja. 2

Policijai Krasinską įdavė Vitkus, Rozalimo par. Žemuntiškių
km. šaltyšius ir dar keletas asmenų iš Puodžių km. Saločių
par. ir iš Klovainių, Kratą darė ir policija ir prokuroras, bet
nieko nerado. Mat, laiku buvo gerų draugų Ceplinskų ir Marcų
perspėta.

Vieną kartą žandarams pakliuvo prie Gaurės. Tauragės ka-
lėjime sėdėjo tol, kol svainis surinko 2000 rb. užstato. Dar du
kartu eidamas per sieną turėjo nuostolių 1000 su viršum
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sak nes, sargybai pamačius, turėjo mest prekes. Tai buvo
le m.

1899 m. kovo mėn. 29 d. buvo nuteistas vieniems metams.
Knygas ir arklius policija paėmė. Sedėjo betgi tik 6 mėn. Vė.
liau policija arklius grąžino. ų

1902 m. gyvenant Krasinskui Klovainiuose, policija padarė
kratą. Rado knygų ir revolverio šovinių. Dėlto Krasinskas tapo
penkeriems metams ištremtas į Kičino miestelį, Olenecko gub.
1904 m. amnestija iį paleido.

Gabendamas knygas nekartą veždavo per sieną emigrantus
į Ameriką. Vieną kartą pakliuvo ir buvo ištremtas į Uržumskio
miestą Viatkos gub. Ten išgyveno devynerius metus. |

Atgavus spaudą dar vis gabendavo knygas iš Tilžės. Tą
darbą dirbdamas vadinasi Antanu Voveriu.

Veždamas knygas Krasinskas pastebėjo, kad žmonės dau-
giausia mėgo maldaknyges ir dvasiškus skaitymus. Laikraščių
mažiau pirkdavo, tekdavo įkalbinėt.

Knygnešys Steponas Pavilionis.

Steponas Pavilionis gimė 1862 m. gyvena Grybkelių „de-
setinuose“, Saločių valsč. Dabar verčiasi šaltkalvyste. Gyvena
gražiai, turi puikų namelį, daug avilių, nors žemės nedaug vos

4 ha.
Su Bieliniu Pavilionis susitiko 1892 m. Bielinis jam papa-

sakojo apie Tadą Kasčiušką, kuris būk išsitaręs: ,,(Dabar Lietu-
va ties Saločiais žūsta, tai iš Saločių ir kils“.

Nuo to laiko Pavilionis susipažino su lietuvių spauda. Iš-
vykus Bieliniu, P pirkdavo knygas iš K. Gumbelevičiaus Pas-
valy ir platindavo jas savo apylinkėj.

Tais pat metais rudenį Pavilionis važiavo su Bieliniu į Vaš-
kus, Linkuvą, Joniškėlį Klovainius, Smilgius, Pušalotą, Pumpė-
nus ir kitur. 2 :

Būdavo įvažiuos į kokį sodžių, nesiklausdami pastatys ar-
klį kieno nors daržinėj, pasiims po maišelį knygų ir eina. Visą
sodžių pereina ir vėl važiuoja.

Pavilionies namuose visą laiką buvo Bielinio knygų sandėlys.
1896 m. Bielinis nusipirko mažą rankinę spaustuvėlę. Su-

manė leist laikraštelį ir išmokė Pavilionį rinkt raides. Dėl nepa-
togių sąlygų Pavilionies namuose spaustuvėlę nuvežė pas valdiš-
ko' miško sargą Bajorūną netoli Joniškėlio. Nors uriadnikai
Bajorūną įtardavo knygas platinant, tačiau nieko nerasdavo. S

Bielinis par dienas rašė straipsnius, o Pavilionis rinkdavo
raides ir spausdino. Išspausdino 300 egz., nes tiek raitas Bieli-
nis popierio iš Rygos teatgabe: O

Išolatinę laikraštį, norėjo pradėti antrąjį nr., bet Pavilionis
susirgo šiltine ir pragulėjo iki Velykų. Sirgo ir Bielinis.
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1897 m. Grybkelių km. Antanas Paškevičius įskundė Pavi-

lionį uriadninkams. Apie skundą sužinojo draugai, ir Pavilionis

paslėpė knygas. Policija rado knygų pilną spintelę, bet koks

buvo jų nustebimas, kai pamatė, kad tea buvo maldaknygių

rusų kalba.
Po mėnesio vėl krata ir vėl tas pat. Po pusmečio dar kar-

tą kratė. Nieko neradę, parodė, kas skundė. ir liepė liautis kny-

gas platinti nors savo apylinkėj. Pavilionis knygų savo namuose

nebepardavinėjo.
Vėliau Pavilionio namus Bielinis naudojo kaip susitikimo

vietą su savo šeima ir kaip nuolatinį sandėlį knygoms.

Jonas Burkus.

Jonas Burkus gimė 1839 m. rugsėjo mėn. 29 d. Norių km.,

Saločių parapijoj. Mirė 1919 m.

Jis buvo susipratęs žmogus ir jam rūpėjo lietuvių tautos

reikalai ir knygos. Tam tikslui J. B. buvo susidėjęs su žymiais

mūsų knygnešiais. Jie atveždavo knygų ir laikraščių, 0 JB.

platindavo juos apylinkėj. J. Burkui teko dirbti kartu su Petru

Šėmbeliu nuo Pasvalio, kuris turėjo vėliau bėgti į Ameriką.
Valdžia sekdavo ir Burkų.

Burkus buvo tikras knygnešių agentas. Jis važinėdavo Su-

pirkinėti kiaušinių, o vežimo apačioj visada turėdavo lietuviškų

spausdinių. Kartą Butkų kažkas apskundė. Vaškų uriadnikas

padarė jo namuose kratą ir rado dvi knygeles, pajuokiančias

rusų valdžią. Gerokai Burkų patampęs, uriadninkas pagailėjo jo

senatvės ir paleido. Burkus turėjo uriadninkui 5 rub. duoti.

Burkus rašė ir sodietiškų dainų. Nors jis rusų valdžios ne-

kentė, tačiau tos neapykantos dainose beveik nesimeto.

Petro Burkaus sūnus Jonas taip pat norėjo tapti knygnešiu,

bet dėl kliūčių jam teko išvažiuoti į Rygą.

Juozas Steponavičius.

Juozas Steponavičius gimė 1869 m. Deveitonių km., Salo-

čių parapijoj. Sulaukęs 7 metų išmoko skaityti iš maldaknygės

„Senas Aukso Altorius“. Mokė tėvas, kuris turėjo dar vieną

knygą, vysk. Valančiaus „Šventąją Istoriją Senojo Įstatymo“. Juo

zas labai mėgo skaityti, bet neturėjo knygų. Pastebėjusi tą norą

Deveitonių dvaro savininkė pamokė jį skaityti ir rašyti lenkiš-

kai. Pramokęs lenkiškai, J. S. panorėjo eiti mokyklą. Tėvas

leido jį Kemenų liaudies mokyklon, kur mokė rusiškai. Lankė

ją tris žiemas. Po to jau pats pradėjo slaptai mokyti vaikus

lietuviškai. .
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Kadangi J. S. labai mėgo skaityti, tai pradėjo teirautis, kur
galima gaut knygų. Sužinojo, kad pas Kazį Gumbelevičių, kny-
gų taisytoją Pasvaly, knygų galima gaut, pradėjo pas jį lankytis
ir gaudavo knygų. |

Čia jis nutarė, kad knygas taisant patogu ir savų knygų tu-
rėti. Todėl pradėjo knygas taisyti ir pardavinėti.

1889 m. pas jį pradėjo atvažiuot Jurgis Bielinis. Važiuo-
davo tiesiog daržinėn ir ten spausdinius skirstė. Kartais visą ve-
žimą knygų palikdavo ir išvažiuodavo tuščiom, nes namie jam
buvo pavojingiau, negu svetur.

Pats J. S. į Prūsus nevažiuodavo, tik platindavo ir pardavi-
nėdavo Bielinio atvežtas knygas.

Skaitytojų jo apylinkėj buvo nedaug, bet ir iš tų kai kam |
teko nukentėt.

J. S. atnešdavo spausdinių ir Saločių kunigams, nes važiuoti
knygnešiai aplenkdavo miestelį, bijodami žandarų.

1896 m. J. S. persikėlė į Saločius. Uriadninku tuo laiku
buvo Puškarskis, nors rusas, bet geras žmogus. Už tai jį atlei-
do. Kurį laiką uriadninko Saločiuose nebuvo. Tada Vaškų uriad-
ninkas, pasiėmęs liudininkus ir sotniką atvažiavo kratos daryt.
Nors Steponavičiaus knygų sandėliai buvo pas kaimynus: Adomą
Krubiniūną ir Joną Vinkelį (abu jau mirę), tačiau ne viskas buvo
paslėpta. Krata buvo daroma jam namie nesant. Kai Stepona-
vičius atėjo namo, rado kratą baigtą. „Nekaltos“ knygos buvo
sudėtos ant vieno stalo. Ant kito stalo gulėjo išvežamos knygos.
Matydamas, kad uriadninkas labai užsiėmęs protokolo rašymu,
Steponavičius pradėjo atrinktas knygas nfainyt „nekaltomis“. Tas
buvo gan lengva padaryt, nes uriadninkas nerašė, kokias knygas
ima, o tik skaičių. Liudininkai viską matė, bet nieko nesakė.

Bet visų knygų nesuskubo permainyt. Uriadninkas liepė
atnešt maišą. Steponavičius atnešė išvirkščią maišą, ko uriad-
ninkas nepastebėjo ir sudėjo knygas. Sotnikas turėjo tas kny-
gas ir protokolą nuvežt Pasvalin. Kadangi buvo jau vėlu, ke-
lionė buvo atidėta rytojaus dienai. Vakare Steponavičius nuėjo
pas sotniką ir davęs kyšį, norėjo knygas permainyti. Tas buvo
nesunku. Reikėjo tik maišą praardyti, o paskui vėl susiūt. O
kad maišas buvo išvirkščias, tai nepaliktų jokios žymės. Sotni-
kas sutiko. bet paskui nusigando ir neleido visų knygų permainyt.

Po trijų savaičių Steponavičius gavo iš Pasvalio pristavo
šaukimą. Knygos buvo sudėtos ne raštinėj, bet pristavo bute.
Matyt, pristavas nieko baisaus nerado, o norėjo gaut kyšį. Bet
St. kyšio nedavė. Į klausimus: iš kur tos knygos? kieno? kur
galima gaut lietuviškų raštų? St. atsakė, kad knygos duotos įrišt,
o jis neklausia darbdavių pavardžių.

Po to knygos buvo nusiųstos Kaunan, o 1899 m. grįžo at-
gal į Vaškus. Uriadninkas liepė St. knygas atsiimt. Bet St. žino-
jo, kad uriadninkas turi pats knygas grąžintt O kadangi uriad-
ninkas turėjo gaut Steponavičiaus parašą, kad knygas priėmė,
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turėjo maišelį atvežt. Sugrąžino knygas ne visas, trūko kelių se-
nų maldaknygių.

Po tos kratos St. vėl pardavinėdavo knygas ir skaitydavo
laikraščius. Daugiau kratų nebebuvo, nors tą darbą jis dirbo
iki pat spaudos atgavimo. Po to jau laisvai knygas pardavinėjo.

Didž. karui prasidėjus St. patarnavo žmonėms rašydamas
laiškus išėjusiems kariuomenėn. 1918 m. pabaigoj buvo išrink-
tas valsčiaus komitetan ir dirbo jame iki bolševikų atėjimo. Bol-
ševikams išbėgus, vėl buvo išrinktas komitetan, kur dirbo iki
1919 m. galo.

Agronomas Jutijonas Špokevičius.

 

Jul. Spokevičius yra gimęs 1888 m. rugsėjo 12 d. Burgėnų
kaime, Saločių valsč. Tėvai pasiturį ūkininkai. Mokslus ėjo
Leonas ir Julius. Julių mokė kaimo „daraktoriai“ ir turėdamas
11 metų išvyko Mogiliavon, pas brolį Juozą ten pramoko rusų
kalbos ir įstojo į realinės mokyklos I klasę. Trečią klasę ir
visą realinę mokyklą išėjo Mintaujoj 1910 m. Paskum įstojo į
Rygos Politechnikos institutą. 1915 metais baigė tą institutą
agronomijos skyrių ir gavo diplomą I-os rūšies. Diplominio
darbo temą, „Kritiškas momentas avižų augime“. Būdamas stu-
dentu, dalyvavo Rygos lietuvių draugijose, lietuviškuos parengi-
muos vaidina ir t. p.

Baigęs institutą 3 metus mokytojavo Voroneže „Saulės“ se-
minarijoj ir M. Yčo gimnazijoj. Grįžęs į Lietuvą 1 metus mo-
kytojavo Kupiškio gimnazijoj, paskum buv. Kupiškio apskrity
buvo prad. mok. inspektoriu ir apskrities tarybos pirmininku iki
bolševikų įsiveržimo.
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1919 m. atvykęs Kaunan, gavo paskyrimą Žemės Ūkio Mi-
nisterijoj valdininku švietimo reikalams, o vėliau buvo Švietimo
Skyriaus vedėju. Tuo metu teko J. Špokevičiui paruošti - Lietu-
vos žemės ūkio mokykloms įstatymo projektus ir programas.
Nuo 1920 metų rugp. mėn. 1 d. buvo paskirtas Freidos žemes-
niosios ūkio mokyklos direktoriu. Ta mokykla buvo iki 1925
m. žemesnioji, 0 nuo šių metų rugpiūčio mėn. direktoriaus Špo-
kevičiaus rūpesčiu buvo padaryta „Aukštesnioji sodininkystės ir
daržininkystės mokykla“. Šiose pareigose jau tebėra 14 metų,
o pedagoginį darba jau dirba 18 metų.

Kan. Leonas Špokevičius.
Kan. L. Špokevičius, gimė Burgėnų km. baigęs Panevėžio

realinės mokyklos 5 kl. įstojo Kauno dvasiškon seminarijon.
Jau virš 30 metų kaip kunigas.  Vikaru buvo šv.
Trejybės bažnyčioj Kaune, Dusėtose, Kvedarnoj, Filialistu, Zai-
ginėj — Raseinių apskr. Čia per karą bažnyčia sudegė, o kun.
Špokevičių paėmė į nelaisvę. Nelaisvėj išbuvo 1!/> metų. Grį-
žus iš nelaisvės buvo paskirtas klebonu į Paistrį, Panevėžio
apskrities. Du metus išbuvus gavo paskyrimą klebonu Kovars-
kan, kur išbuvo 12 metų, atnaujino bažnyčią iš ten  Ukmer-
gės klebonu ir Garbės kanauninku. Ukmergėje būdamas, bažnyčią
atremontavo, padidino, pagražino, uoliai dirba kultūros ir švie-
timo srity.

Salotietis iš Burgėnų kaimo yra generolas Vaclovas Mockū-
nas-Mockevičius. Jam buvo pasiūlyta užimti kariuomenės vado
vietą. Bet deja, nors buvo ir priėmęs pasiūlymą, likimas atsiuntė
1920 m. mirtį.

Jonas Jaubais,

salotietis, Krinčino mokytojas. Jis yra -
dirbęs okupuotam Vilniaus krašte ir

buvo už lietuvybę lenkų nuteistas ke-

liems metams kalėti. J. Janonio

straipsnius daugiausia pedagogikos
srity skaitome „Biržų Žiniose“, „Lie-
tuvos Mokykloj“ ir kitur.
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Pirmą kartą į Vabalninkus.

Lankydamas Lietuvos miestus ir miestelius, 1927 metais

dviračiu buvau atvykęs į Vabalninkus.*) Susipažinęs su klebonu.

kun. Kirliu, pasisakiau, kad aš — kun. Andriejausko pusbrolis,

"tai gavau tada klebonijoje užtikrintą 3 dienoms pastogę. Buvo

vasara. Tik gaila, lijo, pašlapo ir man su dviračiu sunku buvo

į kaimus pas senelius, į koplyčias pavažiuoti.

Biržų apskrity nėra kito valsčiaus, kuriame būtų tiek koply-

čių kaip Vabalninkuos. Bet ir valsčius šis visame apskrity di-

džiausias.
Kad ir per lietų, užžergiau dviratį ir pasukau į Lamokus, nes

sakė ten esanti sena medinė koplytėlė ir kapuose kryžiuose

įdomių parašų. Nuvažiavau, šiaudais dengta koplytėlė stovi pa-

svirus ir laukia dienos kada lamokiečiai ją visai paguldys ir jos

sutrūnijusius sienojėlius sukūrens. Senuose kryžiuose radau

vieną kitą įdomesnį parašą, užsirašiau ir tolesniuose puslapiuose

paduodu.
Į kitas koplyčias neteko pavažiuoti. Pasitenkinau Vabalnin-

kų miestelio ir bažnyčios gražumu. Mat, tada dar nebuvau su-

manęs leisti Liet. miestų ir miestelių monogr. apskritimis, ot

nuvažiuodavau ir rankiojau kur pasitaikydavo istorinės medžia-

gos. Tada Vabalninkų istorijai mažai buvau gavęs medžiagos.

Bet ir dabar nekažin kas galima rasti. Pav. Balinskis, savo IV

tome. kur apie kai kuriuos Liet. miestus ir miestelius plačiau

rašo, apie Vabalninkus (pusl. 379) tik keliais žodžiais užsiminta.

Antrą kartą į Vabalninkus atvykau 1931 me-

tais VIII — 14 d. jau nebe atsitiktinai, bet atsidėjęs, pasiryžęs

visą Biržų apskritį atlankyti. Radau čia ir vėl tą patį kleboną

kun. Kirlį, kuris mane gana nuoširdžiai priėmė ir teikė reikalin-

gos medžiagos, paaiškinimų ir malonią pastogę. Visa bėda

buvo su tuo pikčiurna šuniu. Ag jis manęs neįkando, bet va-

kare kaip tik pritemsta, šunį, (toks juodis, didelis kaip teliukas)

paleidžia nuo ryšio, tai bra nepasirodyk svetimas žmogau klebo-

*) Sakoma dvejaip: Vabalninkai irVabalninkas.
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nijos rajone arba šventoriuje. Man norėjosi miestely vieną kitą
inteligentą atlankyti, dieną nesuspėji, per tą šunį su prietema*
turi būti klebonijoj ir gana. Bet aš negalėčiau  pasiskųsti, kad
klebonijoj man būtų buvę nuobodu. Ne. Kad jau klebonas
esti užimtas, tai mane jaunas, toks simpatingas kunigėlis nuo
Utenos, kuris ten kamendoriauja, linksmino. Jis turi tokį gerą
pateioną, tiek daug gražių plokštelių, na ir kaip paprastai
biržietiško alučio, — būk džiaukis ir gėrėkis. Trejetą dienų iš-
buvęs, taip ir norėjau dar ketvirtą pratraukti, tuo labiau, kad
užėjo Vabalninkuos dideli atlaidai. Vidury miestelio tiesė bre-
zentines palapines net du „cirkai“. Tų cirkų savininkai tokie
pusinteligenčiai vyrukai šnairuoja viens į kitą ir mano sau katras
katrą nukonkuruos. Apie tas palapines pulkuojas miestelio vai-
kai ir žydžiukai. Žiūrėk ir skapliernikai iš tolimų kraštų ima
čia suvažiuoti. Vieni pusbadžiais mažais arkliukais, kiti savo
pečiais atitraukė apipilnį vežimėlį visomis kaimui reikalingų
smulkių prekių. Per praviras duonos kepyklos duris veržiasi
laukan skaniai iškeptų pyragų kvapas. Bažnyčios biuste sugaudė
varpai iškilmingiems mišparams. Miestelio davatkos šventiniai
pasipuošusios siaurom gatvelėm metėsi į vidurmiestį ir į bažny-
čią. O čia ant didžiųjų durų išklijuotas su klebono parašu 40
atlaidų tvarkaraštis. Visur atlaidiška nuotaika, — taip norėjosi
pasižiūrėti, kaip renkasi visa parapija ir kas svarbiausia prisi-
žiūrėti tipų, jų šnekos, jų elgesio. Gaila man vienos vabalnin-
kietės, buvusios mokytojos, kuri pamišusi dabar siuvo po mies-
telį su palaidais plaukais ir palaida pilksva suknele. Ateis ant
šventoriaus, atsisės ant žolytės, pakreips galvą šonan ir dui kva-
totis, juoktis.

Klebonijoje ėjo didelė ruoša, didelis pasirengimas sutikti
atlaidus ir atvykusius svečius — apylinkės kunigus. Aš pasiju-
tau, jog dabar čia esu visai nebereikalingas. Kad ir užtektų
klebono duonos ir patalpos nakvynei, bet varžyčiau svečių laisvą
nuotaiką. Tai suprasdamas pranešiau klebonui, kad ryt rytą
išvažiuoju. Nebuvau nei sudraustas. Tad valsčiaus valdybos ar-
kliais ankstyvą rytmetį išvažiavau į Biržus.

Biržuose vartau bloknoto lapus ir randu užrašyta kun. Kirlio
sakytus žodžius, kad miestelis pramintas nuo upelio Vabala,
kuris paliai šį miestelį rangos. O upelis taip pramintas, kad
jame vasarą plauko daug vandeninių, nykščio didumo vabalų.
Sako, kad dabartinė turgavietė ir šventorius senovėje buvę ka-
pai. Ant tų kapų stovėjusi medinė koplytėlė. Iš jos susidariusi
Kupiškio filija, o paskum parapija. Pirmutinis klebonas buvęs
Vilniaus general vikaras lenkas, kuris su parapijonais susikalbė-
davęs per vertėją.

Apie miestelį iš visų pusių buvę neišbrendami liūnai. 1812
metais prancūzų girtas kareivis raitas apie šventorių ėmęs rapni-
ku kapoti žmones. Strazdžių kaimo stiprus vaikinas užsistojęs
vabalninkiečius ir basliu prancūzą nuo arklio numušęs. Paskum
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vaikinas pasileidęs per klebono pievas bėgti. Klebono telėtninke

prancūzas, raitas bevydamas tą vaikiną, prigirdęs arklį ir pats pri-

gėręs, vaikinas akmenų takais nubėgęs ir prancūzams nepakliuvęs.

Tai labai įdomus sulyginimas kaip buvo prieš 100 metų ir

dabar. Dabar toj vietoj, kur gyvuliai klimpdavo ir prigerdavo,

puikiausia auga avižos, daržovės ir kiti augalai. Ne gamta, tik

žmogaus rankos padarė šitą atmainą. Kalbant apie klebonijos

„telėtninką“ reikia pažymėti, kad prie jo pagerinimo ir sukultū-

rinimo yra labai daug prisidėjęs klebonas kun. Kirlys. Jis čia

ilgametis klebonas. Jis puikiai susigyveno su savo parapijonais,

mokia juos tikybos, mokia ir gyvenimo. O kad geriau išmo-

kius pav. ūkininkauti, žemei duoti kultūros, jis pats pas savo

jam pavestam ūky įveda naujenybių ir naudingų naujenybių: pel-

kėse praveda gilius griovius, išdrenuoja, t. y. įdeda molines triū-

beles, nusausina, įdirba gerai ir vietoj niekam nereikalingų viksvų,

matome augančius puikius runkulius, morkvas, kopūstus ir kitus

augalus. Tai gyvas ūkininkams pavyzdys, kaip reikia žiūrėti ir

įdirbti žeme.
Skaitau užrašą bloknote apie paminėtinus vabalninkėnams

metus 1315. Tais metais buvo atvykęs rusų carasAleksandrasI.

Vietos klebonas pagal ritualą, aisakančiai priėmė su baldakimu,

įvedė bažnyčion, o caras bučiavo klebonui ranką.

Lygiai 10 metų praslinkus, 1825 m. tas pats caras vėl ar-

kliais važiavo ir buvo sustojęs Vabalninkų klebonijoje, valgė

pietus pas kleboną, o kadangi rado šaltą kleboniją, tai paliko

klebonui raštelį, — leidima veltui vežti iš vald. miško kiek rei-

kalinga malkų.
Tai, mat, Vabalninkai jau nuo seniau buvo gana svarbus

susisiekimo punktas. Ir dabar į jį sueina šie vieškeliai: Biržai—

Vabalninkai — Panevėžys; Vabalninkai — Kupiškis.

Miestelis. Vabalninkuose dabar yra namų: vieno aukšto

medinių 332, dviejų aukštų med. 9, vieno aukšto mūrinių 4,

dviejų aukštų mūr. 5. Viso 350. A

1930 metais įvesta elektra. ' Krautuvių 50. Iš jų 45 žydų ir

5 lietuvių; arbatinės 5 —visos lietuvių; 4 kepyklos—žydų;1vais-

tinė—vokiečio; 1 traktierius — žydo; valdiška degtinės parduo-

tuvė, 1 ligoninė, 1 daktaras ir 1 ielčeris: nuo 1922m. yra arešto

namai. Dar yra odų ir kailių dirbtuvė, verpykla, vilnų karšykla,

vėlimo, spaudimo ir dažymo dirbtuvės 3. Dvi paskutiniųjųžlie-

tuvių o visos kitos žydų; 3 garo malūnai ir 1 lentpiūvė; 2 vėjo

malūnai; 3 automobiliai; 6 motociklai.

Miestelyje yra šios gatvės: Lamokų 200 mtr. negrįsta, Mar-

tišūnų 500 mtr., negrįsta, Pirties 100 mtr., negrįsta, Sribikės

950 mtr., grįsta, Vilniaus 100 mtr., negrįsta. Kalno 200 mtr.,

negrįsta, Bartkūnų 300 mtr., negrįsta, Panevėžio 500 mtr., pusė

išgrįsta, Paryžiaus 400 mtr., negrįsta, Lauko 100 mtr. negrįsta,

Mūšos 150 mtr., negrįsta, Nepriklausomybės Aikštė 10,000 mtr.,

grįsta, Biržų 1 kilom. grįsta. Miestely šaligatvių nėra.
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Iš Vabalninkų valsčiaus praeities.

Visai kitaip, negu dabar, atrodė Vabalninkų apylinkė pereito
šimtmečio pradžioje. Netolimai nuo nedidelės, tuomet dar me-
dinės, bažnytėlės stovėjo daugumoje žydų apgyventų eilė namiu-
kų ir dvaras, „Didždvariu“ žmonių vadinamas,  Vabalninkų galy-
bės centras, o baudžiauninkams šmėkla. To dvaro palivarkai,
beveik visai savarankūs dvarai, buvo dar tose vietose, kur šian-
dien matome Inkūnų, Lamokų, Mockūnų ir Karklinės (Nauja-
dvario) kaimus. Visi jie drauge sudarė „vadinamąją Vabalninkų
ekonomiją. Upytės apskrityje didelė Vabalninkų apylinkės dalis
buvo apaugusi miškais, dabartinės Žaliosios girios tęsinys, ir žmo-
nėms panamėje tekdavo eiti imtynių su meškomis!), daug buvo
pelkių, o tinkamose laukų darbui vietose stovėjo dūminių gry-
čių kaimai karališkųjų valstiečių, nes jų žemė priklausė valdžiai,
arba valstiečių gr. Tiškevičiaus, ar pagaliau priklausančių Vabal-
ninkų dvasiškijai (klebonijai), pav. Bartkūnų kaimas, Baibokų pa-
livarkas ir kiti. Didesniuose kaimuose būdavo žydų smuklė —
sodiečiams nakvynės prieglauda ir klubas, arba stsirinkimams
vieta, ponams gi pajamų versmė, nes bravarų buvo ir dvaruose
ir net Vabalninkų klebonijoje. Vabalninkų ekonomija taip pat
buvo karališkoji“), ir karališki žmonės turėdavo ten atlikti bau-
džiavos pareigą. Turėjo jie vieną privilegiją, Lenkijos karaliaus
Stanislovo Augusto 1792 m. balandžio6 d. duotą, einant kuria
galėdavo patys rinktis viršaitį.

Vabalninkų ekonomiją iki gyvos galvos valdė Paliūniškio
dvaro savininkas slaptas valstybės patarėjas Mošinskis, šiam gi
mirus Rusijos caro įsakymais iš 5—XI 1801, 19—V 1802 ir 19
—!X 1806 m. dvarai buvo atiduoti 50 metų valdyti „be kvartos
mokesnio“') Petrapilyje gyvenusiam senatoriui grovui Severinui
Potockiui (vulgo Pateckas). Tas pats senatorius įsigijo ir miru-
sio Mošinskio Paliūniškio dvarą nuosavybėn, taigi visa dekora-
cija pasikeitė: vietoje valdovo Mošinskio vabalninkėnai dabar su-
silaukė ir turėdavo lenktis grovui Potockiui ir jo pastatytai dvarų
administracijai, kuri oficialiai tuos dvarus pradėjo valdyti nuo
12—1V 1817 metų. Gr. Severinui Potockiui mirus, Finansų mi-
nisterio parėdymu iš 20—] 1830 m. Nr. 135 dvarų valdymas bu-

1) Mano prosenelis anksti rytą išėjęs į savo sodybos gale augantį
miškelį vytelių pasipiauti ir sutikęs ten slankiojančią mešką, pasiryžusią jį
pulti. Besigindamas jis įlindęs į tankų plačiai išsišakojusį kerą. Meška,
nebegalėdama jo pasiekti, apkabinusi kerą tikslu jį išrauti. Prosenelis pei-
liu tada perskrodęs jai pilvą ir matęs, kaip meška rovusi samanas ir kim-
šusi į perskrostą pilvą, matyt,norėdama atvirą žaizdą Ką

2) Kaip matyti iš neteiktos Vabalninkų bažnyčiai Lenkų karaliaus ir
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Jono-Kazimiero 30—IV 1667 m. privilegijos
tas dvaras su visais palivarkais skaitėsi tuomet jo žmonos Marijos-Liud-
vikos žinioje. i

*) Ketvirtoji dalis gryno pelno iš karališkųjų dvarų. Toji dalis buvo*
įnešama į valstybės iždą ir skiriama valstybės apsaugos reikalams,
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vo perduotas mirusiojo sūnui tikrajam valstybės patarėjui gr. Le-
onui Potockiui iki 12—IV 1867 m. Bet tiek laiko, kaip vėliau
pamatysime, jis nebeišvaldė.

Tiek privačių dvarų baudžiauninkai, tiek ir karališkųjų turė-
davo atlikti nelengvas dvaruose pareigas. Skirtumas buvo tik
tas, kad karališkieji baudžiauninkai - galėdavo nors ir formaliai
skųstis ir išdėstyti savo skriaudas aukštesniajai rusų valdžiai, už-
tat ir jų būtis buvo geresnė. Karališkieji kaimai būdavo ne
tiek nuskurę, kaip privačių savininkų. Ypač nuskuręs atrodyda-
vęs Vabalninkų dvasiškijos kaimas Bartkūnai: stogai nudrįžę, lan-
gai be stiklų semenokais užkamšioti. Savo teise skystis aukš-
tesniajai valdžiai Vabalninkų karališkieji valstiečiai daug kartų
yra pasinaudoję ir, kaip toliau pamatysime, bylą laimėjo.

Kaip tik Vabalninkų ekonomiją pradėjo valdyti gr. Potockis
iškilo valstiečių tarpe didelis nepasitenkinimas, kuris baigėsi tuo,
kad Vabalninkų karališkieji valstiečiai raštu padavė Finansų mi-
nisteriui oficialų skundą ant gr. Potockio. Skunde buvo išdės-
tyta, kad a) ekonomija reikalaujanti iš valstiečių didesnių mokes-
nių ir da bų, negu tai yra nurodyta ekonomijos inventoriuje, b)
kad bendrame javų sandėlyje (magazine) padaryti dideli išeikvo-
jimai, c) kad nežinia kur dingę esą pinigai, kuriuos Mošinskio
administracija 1812 metais rinkusi iš valstiečių jaučiams pirkti ir
„kantonistams“*), d) kad 1810 m. iš bendros valstiečių kasos
(kružki) paimta esą 600 rublių neva javų sandėliui apdengti čer-
pėmis, bet sandėlis neapdengtas, e) kad gr. Potockio administra-
cija pasisavinusi 7000 rublių, kuriuos padovanojęs valstiečiams
buvęs dvarų valdytojas Mošinskis. Be to dar skunde nurodyta
į 3-jų apskričio girininkų (foršmeisterių) ir vieno miško sargo
piktadarystes ir į kyšių reikalavimą dvejuose dvaruose, atiduodant
žmones į rekrutus 1818, 1819 ir 1820 metais. Tuos visus skun-
dus paduoti įkalbėjęs bajorėlis (šliachtič) Tomkevičius").

Tikroji skundų padavimo priežastis buvo valstiečių noras
atsipalaidoti nuo baudžiavos tuo labiau, kad baudžiavos pareigas
turėjo atlikti ne dvarų savininkui, bet nuomininkui, kuris naudo-
josi valdžios žeme taip, kaip ir jie — karališkieji valstiečiai. Be
to dar, pasikeitus nuomininkui, įvestas buvo ir kietesnis režimas.
Mat, patikrinus, paaiškėjo. kad oficialiai 1798 metais sudarytame
dvarų inventoriuje valstiečių baudžiauninkų pareigos visai nebuvo
nurodytos. Pats Mošinskis 1801 metais sudarė savo privatų in-
ventorių, nustatydamas savo valstiečiams pareigas, bet, matyt,
griežtai jų neprisilaikydamas. Tuo privačiu inventorium vadova-
vosi ir gr. Potockio administracija.

Finansų Ministerija, peržiūrėjusi šį skundą, rado, kad, visų
pirma neturi pagrindo nusiskundimas del perdidelio apkrovimo
mokesniais ir darbu, nes gr. Potockis reikalavęs iš valstiečių Jy-

+ Čia, matyt, kalbama apie vaikus, kurių tėvai buvo atiduoti rekrūtuosna.
>) Kituose dokumentuose tas pats asmuo vadinamas Tiškevičium.
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giai to paties, ko reikalavęs ir Mošinskis, ir per 20 su viršum
metų valstiečiai del tų reikalavimų ne kartą nusiskundę, 0 tik
dabar tokią skundą iškelia. Vis delto, kadangi 1801 m. invento-
rius buvo sudarytas visai privačiu būdu, tai Finansų ininisterija
22—VII 1824 m. įsakė Vilniaus Iždo rūmams (kazionnoi palatie)
nustatyti, kiek kuris valstietis valdo Vabalninkų dvaro žemės. Jei
nebus galima tiksliai išmatuoti, tai vadovautisi kiekviename ūky-
je gaunamų grūdų ir šieno kiekiu. Tuo būdu ir sudaryta buvo
komisija iš keturių Upytės apskr. valdininkų (pakamario, žemės

„teismo chorunžio, apskričio striapčio ir matininko Bukojemskio).
Iždo rūmų patarėjo Kolkovskio vadovaujama, komisija išmatavo
žemes ir 1825 metais sudarė naują inventorių, kurį Finansų mi-
nisteris patvirtino, pridėjęs kaikurias pastabas, ir 19—V 1826 m.
Nr. 549 pasiuntė Vilniaus iždo rūmams. Tų pačių metų gruodžio
mėriesį Iždo rūmai įsakė naujai sudaryto inventoriaus laikytisi.
Tuo būdu „neaiškus“ 1798 metais sudarytas inventorius buvo
pakeistas, ir buvo nustatyta, kad Upytės apskrities Vabalninkų
valdiško dvaro metinis pelnas siekia 14 895 rublių 63 kap. sidabru.

Del visų kitų skunde išdėstytų punktų 1824 metais darė
tardymus įvairūs valdininkai, baigiant Vilniaus gubernijos valdy-
bos (gubernskavo pravlenija) tarėju Bialockiu, ir tardymo davi-
nius per Vilniaus gubernatorių patiekė ciesoraičiui Povilo Kon-
stantinui. Šis rado, kad kai kuriais punktais valstiečiai turėjo pa-
grindo skųstis ir iš Vabalninkų dvaro pripažino valstiečių nau-
dai 4051 rublį 40'/4 kap. (koks tikslumas), kitas gi skundas at-
mestinas, kaipo neįrodytas, ar buvusio valdytojo Mošinskio lie-
čiančiais. Jis, pavyzdžiui, rado neįrodytų, kad valstiečiai esą ap-
kraunami per dideliais darbais, javų sandėlyje ne tik kad nerasta
esą jokio išeikvojimo, bet dar virš 200 pūrų grūdų pertekliaus.
Pinigus 1812 metais jaučiams pirkti rinkusi ne gr. Potockio, bet
Mošinskio administracija, o kas liečia 600 rublių. išleistų 1810
metais sandėlio čerpėms, tai čerpės nupirktos. tik dar nebuvęs
uždengtas stogas. ir čerpės tikrai buvusios sukrautos pas rango-
vą Antašauską. Be pagrindo esąs skundas del sulaikymo 7000
rublių. Toji suma buvusi sudaryta iš įvairių mokesnių nepritek-
lių (nedoimok), kurių Mošinskio įpėdiniai atsisakę ieškoti iš sko-
lingų valstiečių. Tuo būdu tie 7000 rublių ir buvę dovanoti.
Skundas ant girininkų ir dėl kyšių ėmimo, atiduodant į rekrutus,
buvo iš šios bylos išskirtas. Toliau dėl šitų skundų Vilniaus
Valstybės turtų rūmai (palata gosudarsvennich imuščestv) taip
rašo Vilniaus civiliniam gubernatoriui savo rašte“) „Jo Aukštybė
pripažino nebereikalingu daryti šioje byloje tolimesnius  parėdy-
mus; dėl tų valstiečių pretenzijų, kurias Iždo rūmai pripažino
pamatuotomis, ir kurias Finansų ministerija gali patenkinti, jis
rado reikalą kreiptis į Finansų ministerį, prašant ji pavesti,
  

“) Vilniaus Valstybės turtą rūmų raštas Vilniaus civiliam  guberna-
toriui 13) X 1841 m. Nr. 11437.
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kam reikia tas pretenzijas patenkinti, jei iki šiol jos dar nepa-
tenkintos. Į valstiečius reikia teisėtai ir atsižvelgti, jei jų reika-
lavimai teisėti. Kadangi ir tolimesnis valstiečių gynimas nuo vi-
sokių dvaro administracijos priespaudų yra Iždo rūmų pareiga,
pavesti Vilniaus Iždo rūmams ateityje akylai pridaboti Vabalnin-
kų seniūniją ir neleisti jokių neteisėtų piniginių rinkliavų iš val-

stiečių. Be to dar atkreipti Finansų  Ministerio dėmesį ir į tai,

kuo remiantis Vabalninkuose buvo sudaryta valsčiaus kasa (kružka),
į kurią iš valstiečių buvo renkami pinigai. Jei toji kasa ir šian-

dien dar tebeveikia valstiečių būklės nenaudai, panaikinti ją tiek

Vabalninkų, tiek ir kituose dvaruose. Jo Aukštybė paveda Lietu-
vos kariškam gubernatoriui įspėti valstiečių kurstytoją Tomkevi
čių, kad už savo elgesį jis turėtų būti patrauktas tieson, bet,
einant malonės aktu (vsiemilostiveišii maniiest) iš 22 VIII 1826 m.
jis nuo bausmės atleidžiamas. Vabalninkų dvaro valstiečiams,
ypač tiems, kurie dalyvavo skundo patiekime, išaiškinti, kad,
kiek vyriausybė, atsižvelgdama iš vienos pusės“į teisėtus valstie-
čių skundus, stengiasi tuos nusiskundimus patenkinti ir valstie-
čius apginti, tiek vėl iš antros pusės skaito jų elgesi akyplėšiš-
ku (derzkoje), kad del neteisingų ginčų ir iš šalies įkvėptų pre-
tenzijų, jie, vengdami būdų vietoje savo ginčus išspręsti, nepa-
matuotai kreipiasi į vyriausybę ir, darant tiems skundams tardy-
mus, patys pakelia dideles išlaidas savo įgaliotiniams apmokėti.
Dėl neteisėtų ir neįrodytų Vabalninkų valstiečių skundą ant eko-
nomijos kaltininkai, kad ir turėtų būti nuteisti bei nubausti, bet
jis, einant malonės aktu, pats asmeniniai valstiečius nuo tos pa-
baudos atleidžia. Kaltininkai privalo tai pajusti ir ateityje klau-
syti dvaro administracijos, eidami nauju inventorium nustatytas
ir Finansų ministerio patvirtintas pareigas. Valstiečiai neprivalo
klausyti pašalinių asmenų kurstymų, nes šiems rūpi ne jų gero-
vė, bet asmeninis pasipelnymas. Jei dar ir po to valstiečiai bus
kam nors nepaklusnūs ir pakartos nepagrįstus skundus, tuč
tuojau, einant Aukščiausiuoju įsakymu iš 20. I. 1826 m. bus
perduoti kariškam teismui ir smarkiausiai, einant įstatymais,
nubausti. Be šito įspėti ir ekonomiją, kad ji nespaustų valstie-
čių ir nereikalautų iš jų daugiau, negu inventoriaus yra nu-
statyta“.

Visa tai, praneša jau po keliolikos metų Valstybės turtų
rūmai Vilniaus civiliniam gubernatoriui, savo laiku ir buvę
padaryta.

Byla dėl grąžinimo valstiečiams priteistų 4051 rublio 40!/4
kap. nusitęse iki 31 XII 1837 m., kada Vabalninkų dvaro eko-
nomija įteikė Upytes žemės teismui Vabalninkų valstiečių pakvi-
tavimą, kad ta suma iš dvaro valdytojo jie yra gavę. Faktinai
išmokėta buvo 980 rublių 73'/4 kap., likusioji gi suma priskai-
tyta buvo prie valstiečių nesumokėtų mokesnių.

Vis dėlto, nežiūrint į tuos bauginimus karišku teismu vals-
tiečiai ir vėl tuč tuojau padavė antrą skundą ciesoraičiui. Per
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daug jie buvo įsitikinę, kad jų skundai teisėti, kad dvaro admi-
nistracija daro visokias suktybės, kad visi tardytojai yra paper-
kami. Savo antrame skunde jie pabrėžė, kad iš tikrųjų skirta
jiems mažiau žemės“), negu matininko Bukojemskio parodyta,
kad Bialockio tardymas iš tikro jiems brangiai atsiėjęs, kad be-
tardydamas šis nusižengęs įstatymams, skundėsi ant dvaro admi-
nistracijos, kad ši šalinanti valsčiaus viršaičius, skundėsi dėl ek-
zekucijų, nurodinėjo, kad tikras dvaro pelnas yra didesnis, ne-
gu inventoriuje parodyta, kad kai kurie valstiečiai varomi į dar-
bus net už 35 varstus, kas prieštarauja inventoriui ir t. t.

Apytikriai buvo nuskirta, kur kiekvienas kaimas turi atlikti
baudžiavą. Pavyzdžiui, į tą dvarą, kur šiandien yra Inkūnų so-
džius, vaikščiodavo Veleniškių, Bėdalių, Daršiškių, Mažuknų,
Medžiūnų ir kiti sodžiai, kurių tiksliai šiandien nebegalima iš-
vardinti. Veleniškių sodžiaus Juozo Šakenio (gimė 1803, mirė
1885 m.) prievolė buvo mokėti dvarui po 12 rublių pinigais
metams ir atlikti visą eilę sunkių darbų natūra, kurių, nesant
dokumentų, šiandien nebegalima nustatyti ir reikia pasitenkinti
šio straipsnio autoriaus tėvelio Prano, Juozo sūnaus, Šakenio
(gimė 1838 mirė 1919 m.) pasakojimais. Zmonės, būdavo, ra-
miai sau valgo pusrytį ir tariasi, kur po pusryčių eiti ir ką dirb-
ti, tik štai atjoja dvaro tijūnas ir šaukia, prisiartinęs prie lango,
eiti dvaran „su kirviu, su virve, su kreiva geležim, su kopėčiais“.

„Su kokia kreiva geležim, pone“ — klausia žmogus?
„Durniau! kur žemę drasko“, — atsako tijūnas.
Reikšdavo tai lopetą (kastuvą). Dvaruose, mat, viešpataudavo

lenkų kalba, taigi ne visi administracijos tarnautojai mokėdavo
pakankamai lietuviškai. Net ir Vabalninkų bažnyčioje kunigai,
pataikaudami ponams, dažnai mėgdavo užgiedoti lenkiškai ir, be
evangelijos, net ir pamokslą kai kada lenkiškai pasakyti, nes
lenkuojančių ponų prisirinkdavo apsčiai. Sustoja, būdavo, prie
šventoriaus karietų eilė iš įvairių dvarų ir po pamaldų visos
traukdavo Didždvarin, kur ponai pietaudavo.

Kai būdavo pašaukia dvaran panaktiniu būti, tai žmogus tiek
privargsta, kad vos bepaeina. Panaktinio darbas buvo naktį su-
kapoti malkų ašis (piūklų tuomet dar nepažinojo) arklių prava-
rines iškuopti ir kiaulėms lapų prišutinti.

Nors ir paskirstyta buvo, kuriam kaimui kokian dvaran eiti,
bet to paskirstymo neprisilaikydavo. Kadangi Potockis turėjo
dar ir nuosavą Paliūniškio dvarą, tai jis neteisėtai naudodavo ka-
rališkus valstiečius ir Paliūniškio dvaro darbams. Ten buvo bra-
voras, kurį laikė žydas, ir didžiausių šalčių metu valstiečiai die-
nomis ir naktimis turėdavo iš šulnio vilkti vandenį į bravorą.
Nuo išsiliejusio vandens apšaldavo ir šulinys ir svirtis tiek, kad

*) 1825 metų inventoriuje paduotas buvo „tik bendras žemės kiekis,
kurį valdė tas bei kitas valstietis, nenurodant, kiek yra tinkamos žemės
ir kiek netinkamos. .
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ir prieiti prie jo sunku. Ši prievolė buvo laikoma, kaipo labai
sunki. Būdavo ir tokių atsitikimų, kad žmonės, nebepajėgdami
atlikti savo lauko darbų dieną, atlikinėdavo juos naktimis prie
žibinto šviesos. Žmonės atrodydavo nuskurę ir pajuodavę. Di-
džiausiu dyvu buvo, kai Veleniškių Juozas Šakenis Vilniuje nu-
sipirko kiek gerėlesnę kepurę, 0 Zaprutiškių Karoblis apmušė
savo kailinius kiek geresne pirkta medžiaga. Jie tuomet išsi-
skyrė iš visų valstiečių tarpo ir patapo žymūs visoje apylinkėje.
Visoje Vabalninkų „selskoje“ (valsčiuje) kai kada susidarydavo
iki 50 „pustaučinų“ (neapgyventų vietų), iš kurių žmonės, nega-
lėdami atlikti visų prievolių, pasitraukdavo, pametę žemės. Tų
„pustaučinų“ žemes taip pat reikėdavo išdirbti žemes turintiems
baudžiauninkams. Jei pajusdavo, kad kas iš neturinčių žemės
valstiečių yra susitaupęs kokią dešimtį rublių, tokius prievarta
sodindavo į tuščias vietas ir liepdavo ūkininkauti. Jei kas ban-
dydavo neklausyti, atiduodavo jį rekrūtuosna. Žmonės visokiais
būdais slėpdavosi nuo rekrūtų pavojaus ir bėgdavo į kitas para-
pijas bei valsčius. Į Veleniškius, pavyzdžiui, pavojaus metu atei-
davo žmonių nuo Kupiškio ir iš toliau ir prašydavo juos pri-
glausti, siūlydamiesi. dirbti darbus vien už valgį. Žydų rekrū-
tuosna neimdavę. Zydai tuo labai didžiuodavęsi ir, del ko nors
įpykę ant valstiečio, koliodavę jį ir grąsindavė:

„Eik tu, rekrūtas! Tave aš atiduosiu rekrūtuosna“. Bau-
džiauninkus smarkiai plakdavo. Prasikaltusio baudžiauninko ran-
kas iškišdavę pro žardo rašytinio skylę, surišdavo jas kitoje sky-
lės pusėje taip, kad nebegalėtų ištraukti, ir taip pastatyta bau-
džiauninką plakdavę iki valios. Buvęs pagaliau išleistas kažkoks
įsakymas, draudžiąs žmones plakti daugiau per penkias rykštes.
Tas įsakymas ponams labai nepatiko. „Jei aš jamtik tiek rykš-
čių teduosiu, tai jį tik įpykinsiu; jeigu gi įpilsiu iki soties, tai jis
atsikėlęs, dar ir ranką man pabučiuos“, sakydavo ponai.

Suprantama todėl, kad žmonėms sunku buvo visa tai ken-
tėti, kad akyvaizdoje visų tokių kančių juos nebebaugindavo ir
kariškas teismas, taigi jie ryžosi vėl skųstisi ciesoraičiui. Vis, mat,
jei ir nebus lemta pilnai laimėti, jei ir negalima bus nusikratyti
baudžiavos, tai gal vyriausybė nors kiek pažabos ponus. Jie
jautė, kad patys asmeniniai nieko nenustos, o ponams gali šiek
tiek pagadinti.

Ciesoraitis Povilas Konstantinas šį jau antrą valstiečių skun-
dą persiuntė Lietuvos kariškam gubernatoriui, o šis 1827 metais
tam dalykui ištirti paskyrė Kriminalinių rūmų (ugolovnoi palaty)
patarėją Požarskį. Požarskis tam antram skundui nerado jokio
pagrindo. Tada Vabalninkų valstiečiai 1833 metais vėl padavė
skundą šį kartą jau Vilniaus kariškam gubernatoriui, prašydami
patikrinti Bukojemskio matavimus. Skundas atsidūrė Vilniaus
Iždo rūmuose, kurie pavedė savo antstoliui Pronevičiui kartu su
matininku patikrinti Bukojemskio padarytus matavimus ir apie
savo parėdymą 4—1X 1833 metais pranešė Vilniaus gubernijos
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valdybai. Bet Pronevičius, dar ir pavesto jam darbo nepradėjęs,
kažkodėl buvo iš tarnybos pašalintas ir Vilniaus Iždo rūmai
pranešė“) gubernijos valdybai, kad jų valdininkai labai esą užimti
svarbesniais dalykais, tad pageidaujama, kad tam reikalui pati
valdyba komandiruotų patikimą valdininką kartu su matininku
jei ne iš gubernijos, tai iš apskričio. Gubernijos valdyba pave-
dė tai Upytės žemės ispravnikui ir Šiaulių apskrities matininkui,
Paškovskiui. Tie iš pradžių visokiais būdais bandė atsisakinėti
nuo to darbo (mat, nemalonu buvo užpykdyti ponus, kurių vi-
sokia materialę parama naudodavosi ir valdininkai), bet, pačiam
gubernatoriui įsakius, darbą pradėjo, tik dirbo labai trumpai.
Mat, tais metais Vilniuje buvo įsteigti Valstybės turtų rūmai. Ei-
nant caro įsakymu 17—V 1835 m., valdančiojo senato 10—VI
Nr. 30231 išaiškintu, apskričių matininkai nebegalima buvo nau-
doti nei valstybinių dvarų, nei karališkųjų valstiečių žemei ma-
tuoti, o tie darbai pavesti buvo Valstybės turtų rūmų matinin-
kams. Tuo pasiremdama, gubernijos Valdyba įsakė savo valdi-
ninkams perduoti visą bylą Upytės apygardos valstybės turtų
valdybai (Upitskoje okružnoje upravlenije gosudarstvennych imu-
ščestv), tuo būdu nusikratydama taip nemalonaus sau darbo.
Taip visas reikalas ir sustojo.

Tame laikotarpyje, būtent 1831 m. įvyko revoliucija arba
kitaip vadinamas lenkų sukilimas. Nėra žinių, kiek dalyvavo to-
je revoliucijoje Vabalninkų apylinkės žmonės. Zinoma tik, kad
dalyvavęs joje Veleniškių kaimo Justinas Šakenis turėjo vėliau
emigruoti į Prancūziją ir užbaigė savo gyvenimo dienas Paryžiuje,
ir kad iš Vabalninkų grūdų sandėlio buvo išduota 24 pūrai „dlia
komandy miatežnika Zaviši“.

Sustojus visam reikalui, teko vėl jisai judinti, paduodant
naujus skundus. Valstiečiai pasinaudojo tuo, kad 1838 metais po
Vabalninkų apylinkę važinėjo revizorius valstybės patarėjas Arci-
mavičius, taigi jam ir įteikė skundą, kad gr. Potockis dalį Va-
balninkų seniūnijos valdiškos žemės prijungęs prie savo Paliū-
niškio dvaro, kad karališkus valstiečius verčias eiti dirbti į jo
nuosavą Paliūniškio dvarą, kai kuriuos, pav., Stasį Marciušką, net
visai neteisėtai prirašęs prie to dvaro, kad bajoras Mošinskis
eikvoja valdišką mišką ir t. tt Arcimavičius tą skundą perdavė
Vilniaus civiliam gubernatoriui kamergerui Jurgiui Dolgorukiui.
Gubernatorius gi persiuntė ją Vilniaus Iždo rūmams. Šie pave-
dė Upytės žemės teismui tą skundą išspręsti“). Tada guberna-
torius įsako!?) Upytės teismui tuojau išaiškinti visą bylą ir, ga-

R Ma Iždo rūmų raštas Vilniaus gubernijos valdybai 27—11 1835
m. Nr. 3

*) Vilniaus Iždo rūmų raštai Vilniaus gubernatoriui 23-XII 1838 N. 22870
10) Vilniaus civilio gubernatoriaus raštas Upytės žemės teismui 30-XII

1838 m. Nr. 18770. : : š
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vęs iš Upytės teismo pranešimą!!), kad tardymas yra pavestas
vietos ispravnikui, tokį pat įsakymą duoda ir šiam!?. Toks

. gyvas gubernatoriaus susidomėjimas šia valstiečių skunda rodo
kad vyriausybė pasiryžusi buvo skundą ištirti pagrindinai. Bet
kaip tik raštai patekdavo į žemesniųjų valdininkų rankas, kurie
buvo ponų įtakoje, vėl visa sustodavo. Bet šiuo atveju gr. Po-
tockio administracijos buvo sumanyta padaryti galas panašiems
skundams kitokiu būdu. Matydama, kad didžiausiu kurstytoju ir
skundų iniciatoriu yra Veleniškių Juozas Šakenis, ji nutarė Ša-
kenį atiduoti rekrūtuosna ir 21—XI 1839 m. jį suėmė apkaus-
čius grandimis.

Apie Šakenio suėmimą ispravnikas tuojau pranešė guberna-
toriui??), o šis pasiuntė raštą“) Vilniaus gubernijos rekrūtų ėmi-
mo komisijai (rekrutskomu prisustviju), įsakydamas Juozo Ša-
kenio į rekrūtus neimti, kadangi jį atiduoda į rekrūtus valdiškų
dvarų nuomininkas gr. Potockis ir jo viršaičiai „stengdamiesi pa-
slėpti savo neteisėtus darbus, kuriuos Šakenis iškelia aikštėn“!*).
Tokius pat raštus (Nr. Nr. 19918, 19919 ir 19920) jis pasiuntė
ir Ukmergės, Šiaulių bei Švenčionių rekrūtų ėmimo komisijoms,
o Vilniaus Iždo rūmams paveda'“) patraukti administratorius ir
seniūnijos viršaičius už tai atsakomybėn. Valstiečiai, matomai,
nežinojo apie tokius energingus gubernatoriaus žygius.  Priešin-
gai, virš metų nebesulaukdami teigiamų savo skundo pasekmių
ir matydami, kad skundo padavėjus nori atiduoti į rekrūtus, įta-
rė, matomai, kad ir pats gubernatorius ponus užstoja. Nusis-
tatė todėl ieškoti teisybės aukščiau ir parašė raštą pačiam vals-
tybės turtų ministeriui grovui Kiselevui. Tas raštas su išdėsty-
tais nusiskundimais, primenant, kad prieš metus su viršum jie
esą padavę skundą revizoriui Arcimavičiui, buvo įteiktas 30— XII
1839 m. gr. Kiselevui.

1!) Upytės žemės teismo raportas Vilniaus civiliam gubernatoriui kuni-
gaikščiui P. Dolgorukiui 20-1 1839 m. Nr. 438. :

12) Vilniaus gubernatoriaus įsakymas Upytes žemės ispravnikui 24-1
1839 m. Nr. 1207. 2 įk in ,

13) Upytės žemės ispravniko raportas Vilniaus civiliam gubernatoriui
24-XI 1839 m. Nr. 1723. 2 i A

14) Vilniaus civilio gubernatoriaus parėdymas Vilniaus gubernijos rek-
rūtų ėmimo komisijai 28-XI 1839 m. Nr. 19917. ||| i

15) 26-1V 1838 m. Vabalninkų apylinkės valstiečiai pavedė jų vardu pa-
sirašinėti visus prašymus ir skundus ant dvaro administracijos keturiems
valstiečiams Juozui Šakeniui, Jonui Breivei, Juozui Aukštikalniui ir Augus-
tinui Barkauskui. Įgaliavimas buvo sudarytas Panevėžio miesto rotušėje.
Kai tik išgirdo apie tai dvaro administracija, tuoj padarė žygius tą įg+lia-
vimą anuliuoti, kas ir buvo įvykdyta 26-1 1839 m išbraukus jį iš rotušės
aktų. Šakenis pareikalavo įgaliavimo originalą grąžinti, bet šis to nepadarė,
aiškindamas jį pametęs. Tada 29-1 1839 m. iš visų Keturių buvo paimtas
raštiškas pasižadėjimas, kad jie neves valstiečių bylų. Įgaliotiniai nepaisė
to ir slaptai turėdami įgaliavimą, varė visus reikalus toliau.

16) Vilniaus civilio gubernatoriaus raštas Vilniaus iždo rūmams 28-XI
1839 m. Nr. 19921. i
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Šis siunčia Vilniaus gubernatoriui tokį raštą''): „Kadangi
įvairių karališkųjų valstiečių įteikti pereitais metais Vilniaus gu-
bernijoje revizavusiam valstybės turtus valstybės patarėjui Arci-
mavičiui skundai, tame skaičiuje ir Vabalninkų seniūnijos vals-
tiečių skundas, perduoti Jūsų Šviesybei, laikau savo pareiga per-
siųsti Jums, mielasai Pone, ir šį tos seniūnijos valstiečių prašy-
mą su prijungtu prie jo rašteliu, kad Jus imtumetės žygių ap-
saugoti valstiečius nuo spaudimų, jei jų parodymai bus teisingi.
Labai prašau pranešti man apie tuos parėdymus, kurie Jūsų bus
padaryti, kad aš galėčiau painiormuoti valstiečius, kokių priemo-
nių imamasi jiems apsaugoti ir jų prašymui patenkinti“. Pasira-
šė Valstybės turtų ministeris generolas adjutantas grovas P. Ki-
selevas. Direktorius V. Klokovas.

Gavęs šį ministerio raštą, Vilniaus gubernatorius persiunčia'
skundą Vilniaus Valstybės turtų rūmams, pavesdamas jiems „im-
tis priemonių apsaugoti juos (valstiečius) nuo priespaudų, jei tų
parodymai pasitvirtins“. Apie parėdymus,'kuriuos padarys rūmai,
prašo jį painiormuoti'“), :

Kadangi valstiečiai ne kartą buvo patyrę, kad jų skundai ne-
susilaukia tinkamų pasekmių, kai vyresniosios instancijos per-
siunčia jas žemesnioms įstaigoms, kur daug valdininkų buvo po-
nų „papirktų“, tai, sužinoję, jog jų prašymas pasieksiąs Vilniaus

„ Valstybės turtų rūmus, kur dirba ponų pusę palaiką antstolis
Zalieskis ir Upytės apygardos viršininko padėjėjas Leoškevičius,
jie tam pačiam ministeriui gr. Kiselevui vasario mėn. 1840 m.
rašo antrą raštą, prašydami nepavesti dalyvauti jų skundo tikri-
nime minėtiems valdininkams — ZalieskiuiirLeoškevičiui. Rašte
jie pakartoja ir savo skundus, būtent: a) dvaro ekonomija pri-
verstinai iš valstiečių renka pinigus, neduodama jokių pakvitavi-
mų, naujam grūdų sandėliui statyti vieton senojo, kurį ekono-
mija laiko užėmusi savo reikalams; b) viršaičiai neatsiskaito prieš
seniūniją iš surinktų didelių sumų javų piliavai ir, imant rekrū-
tus, išnaudoja valstiečius, reikalaudami kyšio po 10,15, 20 ir 30

„rublių; <) Upytės žemės teismas. neteisėtai priskyrė karališką vals-
tietį Marciušką į gr. Potockio baudžiauninkų skaičių, o Breivių
šeimyną Mato Arlauskio baudžiauninkais Podžiūnų!?) dvare; d)
Vilniaus Iždo rūmai į jų anksčiau paduotus skundus visai nėra
atsižvelgę. Skundo gale valstiečiai prašo pakeisti dvaro admi-
nistraciją, įsakyti, kam reikia, padaryti žygius, kad būtų pakeisti
valsčių viršaičiai tokiais, kurie duotų seniūnijai pilną apyskaitą, ir
duoti teisėtą eigą dviem minėtom Upytės žemės teismo bylom.

17) Valstybės turtų ministerio raštas Vilniaus civ. gubernatoriui 16-11
1840 m. Nr. 207,

15) Vilniaus civilio gubernatoriaus raštas Vilniaus Valstybės turtų rū-
mams 31-II! 1840 m.Nr. 5090,

19) Čia matomai kalbama apie Podžiūnų dvarą, kuris dabar yra Pum-
pėnų valsčiuje.
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Šį valstiečių skundą Žemės turtų ministerijos valdytojas slap-
tas valstybės patarėjas Gamaliejus persiuntė 20) Vilniaus civiliam
gubernatoriui, primindamas ir apie anksčiau paties ministerio
gr. Kiselevo nusiųsta skundą, ir pavedė visa išaiškinti, dalyvau-
jant Valstybės turtų rūmų atstovams, tik ne Zalieskiui ir ne Leoš-
kevičiui. Gubernatorius įsako 21) Šiaulių ir Upytės apskričių karo
viršininkui pulkininkui Nedobrovui visa ištirti ir tardymo davi-
nius pranešti Vilniaus Valstybės turtų rūmams, be to dar tiems
rūmams paveda+>) paskirti iš savo pusės atstovus, išžiūrėti vis-
pusiškai skundą neprileidžiant Zalieskio ir Leoškevičiaus, ir jam
pačiam pasiųsti visą bylą, pranešus apie tai Vabalninkų valstie-
čiams. Valstybės turtų rūmai savo atstovu šioje byloje paskyrė
Upytės apygardos viršininko padėjėją Gzovskį **). Atrodė, kad
skundui duota eiga, ir Valstybės turtų rūmai apie tai pranešė
Vabalninkų valstiečiams, nors tie, bijodamiesi, kad jų skundas
nežlugtų, dar kartą kreipėsi į Vilniaus gubernatorių, prašydami
perduotą jam iš Valstybės turtų ministerijos jų skundą pavesti
tardytojamsištirti.?*)

Kadangi skunde buvo paminėta ir apie neteisingus Upytės
žemės teismo sprendimus valstiečio Marciuškos byloje 30 XII
1839 m. ir Breivių šeimos 5 XII 1839 m., gubernatorius ėmėsi
aiškinti ir šias bylas. Jis raštu “*?) įsako Upytės apskrities teis-
mui tuč tuojau prisiųsti jam tų bylų nuorašus ir gavęs atsaky-
mą **), kad Marciuškos byla nusiųsta Vilniaus Civilio teismo rū-
mams revizijai, gi Breivių byla tų pačių rūmų grąžinta atgal
Upytės žemės teismui papildomai peržiūrėti, ragina *') šį teismą
tuojau atlikti tai, ko reikalauja rūmai, gi pačių rūmų prašo
prisiųsti jam sprendimą Marciuškos byloje. Kuo yra pasibaigu-
sios šios bylos, tikrų davinių neturiu. Žinau tik, kad valstietis
Breivė ir toliau visą laiką pasiliko karališkas.

Ieškodami visokių kelių savo būklei palengvinti, valstiečių
įgaliotiniai Juozas Šakenis, Jonas Breivė ir Jonas Aukštikalnis
siunčia 8 VII 1849 m. skundą ir Vilniaus gubernijos valstybės
gynėjo vardu. Skunde pasakyta, kad dvarų administratorius Voit-

23 Žemės turtų ministerijos valdytojo raštas Vilniaus civiliam guber-
natoriui 16 IX 1840 m. Nr. 1457.

2) Vilniaus civilio gubernatoriaus raštas Šiaulių ir Upytės apskr. karo
viršininkui 6 X 1840 m. Nr. 18465.

22) Raštas Vilniaus Valstybės turtų rūmams 6 X 1840 m. Nr. 18466,
23) Valstybės turtų rūmų raštas einančiam Vilniaus civilio gubernato-

riaus pareigas 5 XI 1840 m. Nr. 7178.
21) Vilniaus civ. gubernatoriaus raštas Vilniaus Valstybės turtų rū-

mams 7 XI 1840 m. Nr. 20926. . :
25) Viiniaus civilio gubernatoriaus raštas Upytės apskrities teismui

6 X 1840m.Nr. 18467 0
26) Upytės apskrities teismo raštas einančiam Vilniaus gubernatoriaus

pareigas vicegubernatoriui Navrozovui 17 X 1840 m. Nr. 2098. |
27) Vilniaus civ. gubernatoriaus raštas Upytės žemės teismui 30 X

1840 m. Nr. 20210.
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kevičius ir viršaičiai apsunkina valstiečius dideliais darbais, atima
iš jų žemes, žiauriai baudžia, neteisėtai juos spaudžia mokesniais,
reikalaudami iš valstiečių išduoti raštiškus kvitus, kad tie ne:
pareikšią viršaičiams jokių pretenzijų **) priskiria karališkus vals-
tiečius prie privačių dvarų, kurie juos laiką savo baudžiauninkais.
Kaipo pavyzdžius, nurodo Marciušką, kurį atidavę grovo Potoc-
kio nuosavam Paliūniškio dvarui, Breivę Mato Arlausko Podžiū-
nų dvarui ir Gaidžiūnus Reichenbachui Grundiškio“?) dvare. Be
to jie sako, kad matininkas Bukojemskis neteisingai išmatavęs

. jų žemės, ir dabar jiems tenka mokėti didesnis činčo mokesnis,
neatitinkąs jų fiaktinam žemės kiekiui. Šis skundas pateko į Vil-
niaus Iždo rūmus, 0 šie pavedė gub. valdybai susidomėti skundu,
apginti valstiečius nuo neteisėto administracijos elgesio, priversti
viršaičius atsistatydinti, ypač, įei jųjų pareigų ėjimo laikas jau
yra išėjęs net liepos mėnesį 1838 metų, tik visa tai padaryti,
tinkamai ištyrus. Be to dar prašo paraginti matininką Paškovskį
baigti matavimo darbus“?). :

Gubernatoriui įsakius, Šiaulių ir Upytės apskrities viršinin-
kas pulkininkas Nedobrovo kartu su Valstybės turtų rūmų atsto-
vu Gzovskiu turėjo ištirti Vabalninkų valstiečių skundą, bet tuo-
jau matome jo daromus išsisukinėjimus ir reikalo vilkinimą.
Valstybės turtų rūmai praneša s) Vilniaus gubernatoriui, kad
"pulkininkas Nedobrovo nepradeda tardymo, kol nebus baigtas
pirmiau jam pavestas tardymas dėl pasireiškusių  prasižengimų
Šiaulių ir Upytės apskr. žydų kagalo, kur kai kuriose vietose,
pavyz. Senojoje Žagarėje, pastebėta sąrašuose praleistų apie 50
asmenų, tikslu juos nuslėpti; prašo todėl, kad gubernatorius sa-
vo keliu paragintų greičiau tardymą užbaigti. Panašų raštą??)
siunčia gubernatoriui ir antrasis valstybės turtų departamentas,
siūlydamas, vietoje pulkininko Nedobrovo, paskirti kitą valdi-
ninką. Čia vėl prasideda susirašinėjimai tarp Vilniaus guberna-
toriaus ir Vilniaus gubernijos valdybos raštinių ir paties pulki-
ninko Nedobrovo““), iš kurių aiškėja, kad žydų kagalo bylai
baigti trukdo Kurliandijos gubernijos valdyba, neduodama reika-

23) Apie vieną tų laikų viršaitį Praną Tobolkevičių pasakodavo, kad
jis, įsigėręs įodinėdavo po Vabalninkų miestelį ir, didžiuodamasis šaukda-
vo: „Dievas aukštai, caras toli. Aš čia esu ir Dievas ir caras“.

29) Čia, matomai, kalbama apie šiandien esantį Grundiškis kaimą Su-
bačiaus valsčiuje.
ši aaa Iždo rūmų raštas Vilniaus gubernijos v-bai 10 II 1840 m.

r.

a) Vilniaus Valst. turtų rūmų raštas Vilniaus gubernatoriui 15 III
1841 m. Nr. 2750.

32) Antrojo valst. turtų departamento raštas Vilniaus gubernatoriui
10 V 1841 m. Nr. 669,

33) Nedobrovo raštas Vilniaus gubernijos valdybai 24 III 1841 m. Nr.
432. Vilniaus gubernatoriaus raštinės raštai Vilniaus gubernijos valdybos
raštinei 22 V 1841 m. Nr. 685 ir 31 V 1851 m. Nr. 712. Vilniaus gieroės
- raštinės raštas Vilniaus gubernatoriaus raštinei 31 1841 m.

r, 2
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lingų žinių. Tada pats gubernatorius kunigaikštis Dolgoruki be-
tarpiai rašo“) pulkininkui Nedobrovo, įsakydamas jam greičiau
baigti visą tardymą ir tuojau asmeniniai jam pranešti, kas iki
šiol jojo padaryta. Pulkininkas siunčia raportą“?) nežinia kodėl
ne gubernatoriui, bet asmeniniai vicegubernatoriui  Navrozovui,
paaiškindamas, kad Vabalninkų valstiečių skundas, kurį jis da-
bar kartoja, jau 1824 metais buvęs Vilniaus gubernijos valdy-
bos valdininko Bialockio ištirtas ir velionies jo aukštybės didžio-
įo kunigaikščio Povilo Konstantino — vyriausiojo vakarų guber-
nijų viršininko konfirmuotas ir neturinčių pagrindo pripažintas,
kad jei valstiečiai pabandysią kartoti panašius skundus, tai bū-
sią atiduoti kariškam teismui. Zinodamas tai jis ir abejojęs, ar
reikią dabar išnaujo visa tyrinėti, ir tuo reikalu atsiklausęs Vals-
tybės turtų rūmų raštu 26 | 1841 m. Nr. 201, prašydamas pra-

" nešti, kaip jis turįs pasielgti. Nesulaukdamas atsakymo, savo
klausimą pakartojęs raštu iš 25 IV 1741 m. Nr. 552. Iš šio su-
sirašinėjimo matome, kad be Zalieskio ir Leoškevičiaus pačiuose
Valstybės turtų rūmuose buvo ir daugiau žmonių, kurie, kartu
su pulk. Nedobrovo trukde visą byla ir melavo gubernatoriui ir
Valstybės turtų ministerijai, kodėl Nedobrovo neatlieka pavesto
jam darbo.

Vabalninkų valstiečių įgaliotiniai Juozas Šakenis, Jonas Brei-
vė, Juozas Aukštikalnis ir Augustinas Barkauskas 4. VII 1841 m.
vėl įteikė Vilniaus gubernatoriui skundą, nurodydami į visą eilę
metų, kuriais neleidžiama jiems pasinaudoti lenkų karaliaus Sta-
nislovo Augusto 26. IV 1792 m. suteikta jiems privilegija rinkti
patiems viršaičius, prie prašymo prijungdami ir pačios privilegi-
jos originalą. Dabartiniai viršaičiai esą senai (liepos mėn. 1838
m.) jau išbuvę nustatytą laiką, neduodą jokios apyskaitos iš da-
romų piniginių rinkliavų ir veikią išvieno su dvaro ekonomija,
darydami visokius prasižengimus. Jei dabartiniai viršaičiai nebū-
sią pašalinti, negalima būsią įrodyti skundo teisėtumo. Palivarkų
ekonomai, pavyzdžiui, Zukauskas ir Krasauskas, taip plaką vals-
tiečius, kad kai kurie net mirę. Be to jie skundžiasi, kad pra-
dėjęs jų žėmės matuoti matininkas Paškovskis nutraukęs darbą,
ir vėl visa sustojo. Gubernatorius, kaip ir pirma, persiunčia““)
ju skundą Valstybės turtų rūmams, prašo patenkinti valstiečių
prašymą ir klausia rūmų, ką jie atsakė į pulkininko Nedobrovo
raštus 26. 1 1841 ra. Nr. 201 ir 25. JV Nr. 552. Panašiu raštu?)
jis kreipiasi ir į Vilniaus gubernijos valdybą, klausdamas, kodel
ji įsakiusi matininkui Paškovskiui nutraukti darbą. „Akyvaizdoje

*1) Vilniaus gubernatoriaus įsakymas apskrities virš. pulk. Nedobrovo
17 VI 1841 m. Nr. 10846.

35) Pulk. Nedobrovo raštas Vilniaus gubernatoriui Navrozovui 4 VIII
1841 m. Nr. 838.

*6) Vilniaus. civilio gubernatoriaus raštas Vilniaus Valstybės turtų
rūmams 17. VII 1841 m. Nr. 13169. 3

37) Parėdymas Vilniaus gubernijos valdybai 30. VII 1841 m. Nr.2449.
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daugkartinio kreipimosi p. Valstybės turtų ministerio į mane —
rašo gubernatorius — dėl Vabalninkų valstiečių skundo ant vie-
tos ekonomo, matydamas, kad jų skundas yra pamatuotas, ka-
dangi žemių kiekio patikrinimas činšo mokesnių ir asmeninių
prievolių išlyginimui, nustatytas dar a. a. ciesoraičio didžiojo
kunigaikščio Povilo Konstantino 17 p. Finansų ministerio, į 14 su
viršum metu nėra baigtas, aš skaitau, kad įei pradėjęs darbą ma-
tininkas Paškovskis privedė jį iki pusės, tai jo atitraukimas ne-
gali duoti nieko kito, kaip tik suvėlinimą ir visišką sustabdymą.
Valstybės turtų rūmų įstaigos daug turi darbo su liustracija, tat,
prisiųsdamas (valstiečių) prašymą, aš pavedu gubernijos valdybai
tuojau duoti parėdymą matininkui Paškovskiui baigti matavimus
ir pranešti apie tai Valstybės turtų rūmams bei valstiečiams“.

Vilniaus gubernijos valdyba, gavusi gubernatoriaus raštą, -
apsvarstė jį ir 30. VII 1841 m. užprotokolavo, kad ji privalanti
vadovautis caro įsakymu ir senato parėdymu ir negalinti skirti
savo matininkų karališkoms žemėms matuoti. ai esąs Valsty-
bės turtų rūmų reikalas. Šį protokolą nusiuntė Valstybės turtų
rūmams kartu su valstiečių prašymu, o jo nuorašą Vilniaus gu-
bernatoriui.

Iš bylos eigos matome atkaklų valstiečių užsispyrimą Iega-
lių skundų keliu rasti tiesą, matome ir Vabalninkų dvaro eko-
nomijos dedamas pastangas trukdyti šią bylą įvairiais būdais,
patraukiant savo pusėn tuos valdininkus, nuo kurių pareina
visos bylos nušvietimas ir sprendimas, ir išvien su  tardytojais
baudžiant valstiečius už įsidrąsinimą duoti skundus. Kadangi
paštai, valstiečių nuomone, buvo ponų papirkti, ir kadangi skun-
dai tekdavo asmeniniai įteikti aukštesniems viršininkams, Juozas
Šakenis, kaip teko girdėti iš mano tėvelio Prano, Juozo sūnaus,
pasakojimų, daug kartų tais reikalais yra pėsčias vaikštinėjęs į
Vilnių. Eidavęs tik naktimis ir ne viešais keliais, bet įvairiais
miškų takais į Raguvos pusę, nes reikėdavę slėptis, kad kas ne-
pamatytų. Reikėdavę visa slėpti ir nuo samdininkų, kad tie ne-
įskųstų ponams ar kaip neprasitartų. "

Vieną sykį Juozo Šakenio mergina samdininkė kažin kam
ir kažin kokiu būdu buvo prasitarusi, kad pas Šakenį mačiusi
daug įvairių rašytų popierių. Tuoj bematant iš dvaro atbildėjo
dvaro viršininkai kratyti. Paties šeimininko tuomet nebuvę na-
mie. Kratytojus įleido jo žmona Elzbieta iš Valiulių Šakenienė
(gimė 1818 m. mirė 1904 m.), užsimetusi ant greitųjų ilgus savo
vyro trinyčius. Kratytojai visa išvertė: skrynias, indaujas, net ir
vilnas bei linų pundelius ir vis liepė parodyti, kame esą doku-
mentai ir įvairūs popieriai; norėta, mat, jie atimti, kad vėl su-
trukdžius visą reikalą. Žmona gynėsi nežinanti ir nemačiusi jokių
popierių bei dokumentų. Laimė, kad visi popieriai kaip tik tuo-
met ir buvo trinyčių kišenėje, kurių ieškotojai nesusiprato iškra-
tyti, ir kuriuos tuo būdu jinai gudriai išsaugojo. Taip ir išsi-
nešdino kratytojai, nieko nepešę. 2
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Bijodami, kad kas nesusektų, kaimynas tais reikalais net
nevaikščiodavęs pas kaimyną. Niekam nepastebint, prieina, bū-
davo žmogus prie lango, pabarbena ir taip vienas su kitu susi-
žinodavo ir vienas kitam painfordavo. Kitaip tuoj galėtų suži-
noti ponai apie buvusias jų tarpe kalbas ir visam reikalui pa-
kenkti.

Vyriausias valstiečių skundų ūkslas buvo ne tiek gal pakenkti
ponams bei jiems atkeršyti už valstiečiams daromas skriaudas,
kiek sukompromituoti valdiškuose dvaruose įsigyvenusius ponus
bei jų administraciją valdžios akyse ir parodyti, kad ponai netei-
sėtai elgiasi, skriaudžia iždą, taigi valdžia blogai daro, kad tų
žemių neatiduoda valstiečiams. Veleniškių sodžiuje šalia dviejų
baudžiauninkų Šakenių kiemų buvo dar ir du tokio pat dydžio
žemės kiekio atžvilgiu kiemu bajorų Povilo ir Tado Stravinskų
(todėl apylinkės žmonės ir patį sodžių vadindavo ne Veleniškiai,
bet Stravinskai). Stravinskai už savo žemes mokėdavoį valstybės
iždą po 40 rublių metams ir daugiau jokių prievolių nežinodavo.
Užtat jiems lengva būdavo ir samdininkas gauti, kadangi nerei-
kėdavo dvaran eiti ir sunkiai dirbti. Samdininkai jiems piršte
piršdavosi. Valstiečiai matė, kaip lengva būdavo Stravinskams
gyventi. Jie pilnai suprato, kad ir patys lengvai galėtų tokias
pareigas atlikti, by tik nereikėtų dvaro darbų dirbti. Nuo bau-
džiavos gi galima būtų pasiliuosuoti, jei vyriausybė iždui priklau-
sančius, bet gr. Potockio valdomus karališkus dvarus išdalintų
valstiečiams, ir už dirbamas žemes valstiečiai mokėtų iždui nu-
statytą mokestį, kaip jį moka bajorai Stravinskai. Tas labai
nepatiko ponams. Jie visokiais būdais stengėsi pažeminti val-
stiečius vyriausybės akyse, nurodydami, kad jie esą tinginiai,
prasigėrę ir, niekieno neprižiūrimi, galutinai nupulsią. Taigi jiems
reikalinga esanti baudžiava, reikalinga esanti globa, kuri juos
dabotų. Jie stengėsi nustelbti valstiečiuose ir patį norą pasiliuo-
sia ir pasiryžę buvo smarkiai bausti tuos, kurie tokią mintį
elia

Nebesulaukdami jokių pasekų į savo paduotus skundus, Va-
balninkų valstiečiai, šį kartą jautik du, būtent Veleniškių "Juo-
zas Šakenis ir Palaukių Jonas Breivė, kaipo visų įgaliotiniai,
29.VI.1843 m. vėl paduoda jau pačiam carui skundą ant Vabal-
ninkų dvaro administracijos, kaltindami ją dėl daromų priespaudų.
Šį kartą jie išdrįso įskųsti ir pačius valdininkus, kuriems anksčiau
buvo pavesta ištirti bylą, nurodydami jų neteisėtus elgesius ir
šališkumą ponų naudai. Skunde pasakyta, kad tardymą vedusi
komisija iš Gzovskio. Nedobrovo ir matininko Zagorskio tero-
rizavusi valstiečius. Jos akyvaizdoje valstietis Jeronimas Ječus
buvęs išplaktas 80 rykščių. Po to Valstybės turtų apygardos
viršininkas Aikapovas davęs Ječui dar 100 rykščių, nuo ko Ječus
ir miręs. Kalba taip pat ir apie ekonomo Zukausko žiaurumus,
kuris keletą valstiečių mirtinai užplakęs, kiti gi „vos kvėpuoją“,
apie tardytojų bei dvaro administracijos kaltinimą valstiečių, keliant
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maištą, kai jie paduodą skundus ir t. t. Šis skundas patenka
per žandarų korpuso šeią Valstybės turtų viceministeriui, kuris
persiunčia jį Vilniaus kariškam gubernatoriui ir Gardino, Minsko,
bei Kauno general-gubernatoriui, padėjęs rezoliuciją. kad nors
panašiems skundams tardymas javu ne sykį buvo darytas, bet
kadangi skundo motyvai yra rimti ir kadangi kaltinami yra ir
valstybės valdininkai, tarp kitų Vilniaus Valstybės turtų rūmų
valdininkas, reikia sudaryti komisija iš Valstybės turtų ministerijos
atstovo, žandarų korpuso štab-karininko ir generalgubernatoriaus
atstovo pavesti komisijai tuojau vykti į Vabalninkus ir vietoje visa
ištirti, įspėjus dvarų per Valstybės turtų rūmus, kad liautųsi,
neteisėtai elgęsis su valstiečiais, jei toks elgesys būtų įžiūrėtas.**)

Vykdydami šį įsakymą, Kauno“?) Valstybės turtų rūmai griež-
tai įsako savo Panevėžio apygardos viršininkui apsaugoti Vabal-
ninkų valstiečius nuo dvaro ekonomijos daromų priespaudų ir
įspėti ekonomiją, kai ši nieko nereikalautų iš valstiečių tokio,
kas nesuderinama su inventorium ir kas prieštarauja nuomos
taisyklėms. Apie tai buvo paimtas iš dvaro administracijos raš-
tiškas pasižadėjimas ir nusiųstas Kauno Valstybės turtų rūmams*?).

Tardymo komisiją sudarė Valstybės turtų ministerijos valdi-
ninkas kolegijos asesorius Charlamovas, žandarų korpuso pa-
pulkininkas Zerebcovas ir generalgubernatoriaus atstovas poru-
čikas Bronskis. Jie nuvyko į Vabalninkus 1—1X 1843 m ir tar-
dymą užbaigė 18—1I! 1844 m., išsiuntusi visą medžiagą „kam
reikia“41).

Zinant anų laikų ponų galią, sunku būtų įtikėti, kad einą
prieš ponus valstiečiai ir kelią kad ir pagrįstas bylas, patys del
to reikalo nenukentėtų ir nebūtų įklampyti. Jau pats ciesoraitis
Povilas Konstantinas, kaip matėmė savo laiku, buvo pareiškęs
Vabalninkų valstiečiams, kad pasikartojus nepagrįstiems skundams,
valstiečiai būsią visu griežtumu baudžiami karišku teismu.

Šį kartą pasirodė, kad valstiečių skundas ir valdininkams da-
romi priekaištai „nepasitvirtinę“. Valdininkus įžeidžiančią skun-
dą sudėjęs del silpnos sveikatos atleistas iš Vilniaus Iždo rūmų
ypatingiems reikalams valdininkas kolegijos registratorius Petras
Silgudavičius:a).

38) Vilniaus kariško (Gubernatoriaus ir Gardino, Minsko bei Kauno
pa raštas Kauno civiliam gubernatoriui 20. VIII. 1843,
Nr. 6144.

39) Įsisteigus Kauno gubernijai, kurios ribosna įėjo ir Vabalninkų dva-
ras, visas del šios bylos susirašinėjimas 1843 metais iš Vilniaus guberna-
toriaus raštinės buvo persiųstas Kaunogubernatoriaus raštinėn.

40) Kauno Valstybės turtų rūmų raštas Kauno civiliam gubernatoriui
7-1X 1843 m. Nr. 2121. R

41) Valstybės turtų ministerijos valdinindo Charlamovo raštas Kauno
vicegubernatoriui 19-1V 1844 m. Nr. 57. 1 2 Ž

42) Kauno civilio gubernatoriaus raštas Antram Valstybės turtų minis-
terijos departamentui 27-V 1844 m. Nr. 7118.
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Valstiečiai, patys nemokėdami rusų kalbos 45), įvairiems raš-
tams rašyti, kviesdavosi pašalinius asmenis, pilnai jais pasitikė-
dami, kad reikalas bus taip išdėstytas, kaip jie nusako. Šiuo
atveju Šakenis su Breivė prašę kokių tai punktų nedėtiį skundą,
bet pasirodo jie buvę įdėti. Ar tas įvyko per nesusipratimą, ar
čia buvo rašytojo bloga valia, sunku dabar pasakyti, tačiau, imant
domėn ponų pastangas pakreipti bylos eigą savo naudaiir įklam-
pyti valstiečius, nevengiant net papirkinėjingų, tenka labai abejoti
dėi paties Šilgudavičiaus rolės šioje byloje, tenka manyti, „ar tik
jis nebus buvęs šį kartą ponų agentas ir valstiečių priešas.

Šį spėliojimą patvirtina ir toji aplinkybė, kad, kaip matyti iš
gubernatoriaus rašto, skundo sustatytojas pavedęs jį perrašyti
atsargos kareiviui Dobroliubovui ir, norėdamas savo dalyvavimą
nuslėpti, Dobroliubovui įsakęs gale prirašyti, kad skundą sudėjo
koks tai Martinas Vasilijo sūnus Konoplianikovas. (Gavęs iš Vil-
niaus generalgubernatoriaus visą bylą, Kauno gubernatorius pa-
traukė abu skundėju ir kitus bylos dalyvius (Silgudavičių, Do-
broliubovą ir kitus) tieson, pavesdamas raštu iš 19—V 1844 m.
Nr. 5275 Panevėžio apskrities teismui duoti bylai tolimesnę eigą
einant veikiančiais įstatymais. Prisiųstus gi kartu su bvla 211
rublių 43 kapeikas, kurie Šakenio ir Breivės buvo iš Vabalninkų
valstiečių surinkti byloms išlaidoms padengti 44), perdavė Kauno
socialės globai (Prikaz obščestvennago prizrienija“ laikyti iki by-
la bus išspręsta.

Ne pro šalį bus priminus pilnam bylos vaizdui, kad Šilgu-
davičius buvo suimtas, atgabentas iš Vilniaus į Kauną ir perduo-
tas Kauno policmeisterio pulkininko Magnuševskio žinion, bet
kadangi byla pateko į Panevėžio apskrities teismą, tai, Šilguda-
vičiui prašant 4—VII 1544 m., Kauno gubernatorius Jonas Ste-
pono Kalkatinas, susitaręs su Vilniaus gubernatorium 6—VIII

"1844 m., leido jam sugrįžti į Vilnių pas savo šeimą 20 dienų,
paėmęs iš Šilgudavičiaus raštišką pasižadėjimą, kad po 20 dienų
jis pats išvyks į Panevėžį, kur buvo nusiųsta visa byla,

Byla tačiau negreit buvo nagrinėjama. Vis dėlto jos eigą
paskubino viena labai nedidelė aplinkybė. Mat, gabenant Šilgu-
davičių iš Vilniaus į Kauną, buvo paimta iš Vilniaus civilio gu-
bernatoriaus raštinės kasos 13 rublių 671/> kap. kelpinigiams.
Nesulaukdamas jų sugrąžinimo, Vilniaus gubernatorius, pradedant
nuo 5—VIII 1844 metų iki 3—1II 1846 m. net 8 kartus raštais
ragino Kauno gubernatorių išreikalauti iš kaltininkų tuos 13 rub.
61:/> kapeikų, o kadangi kaltininkus tik teismas tegalėjo nusta-

 

13) Juozas Šakenis be lietuviu kalbos mokėjo tik lenkiškai, nes savo
laiku lankė Vabalninkų parapijinę mokyklą.

41) Iš bylos matyti, kad tą sumą sumetė 91 ūkininkas iš Unčiškių, Pur-
vų, Linaičių. Natiškių, Gataučių, Deikiškių, Račgalių, Gikonių, Trasikių,
Daršiškių, Žižmariškių, Kundriškių, Dumbliūnų, Veleniškių, Palaukių ir So-
delių kaimų. Didžiausias sumas, būtent po 10 rublių, aukojo Veleniškių
kaimo Juozas Šakenis ir Palaukių Jonas Breivė.
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tyti, tai Kauno gubernatorius savo ruožtu spyrė vėl kas kartą
Panevėžio apskrities teismą greičiau bylą išspręsti. | tuos guber-
natoriaus spaudimus Panevėžio apskrities teismas atsakė, kad by-
la esanti didelė, sudaro viso tris tomus, esą daug lenkų kalba
rašytų raštų, kurie tenka išversti rusų kalba, tad visos tos ap-
linkybės ir trukdančios bylą nagrinėti. Visa esą daroma, kad by-
14 būtų greičiau paruošta sprendimui 45).

Byla pagaliau bdyo išspręsta 6 IX 1846 metų ir 30 IX
nusiųsta Kauno Kriminalinio teismo rūmų revizijai. Šis teis-
mas sąstate einančio pirmininko pareigas kolegijos patarėjo Jono
Sincino, vicepirmininko tituliarinio patarėjo Jono Mesingo ir de-
putato nuo bajorų kolegijos sekretoriaus Motiejaus Voitkevi-
čiaus 29 I 1847 m. pripažino, kas seka:

„Valstiečiai Juozas Juozo sūnus Šakenis (44) m. ir Jonas
Andriaus sūnus Breivė (48 m.), einant jų pačių prisipažinimu ir
priimant domėn bylos apystovas, kalti tuo, kad jie vedė seniū-
nijos bylas ir yra padavę keturis prašymus, vadindami save Va-
balninkų seniūnijos įgaliotiniais jau po to, kai jų įgaliojimas
buvo anuliuotas, ir kai jie davė raštišką pasižadėjimą, kad to-
liau nebesiims seniūnijos bylų vesti. Be to dar Šakenis ir Breivė
kalti: a) kad slaptai rinko iš valstiečių pinigus nežinomiems,
taigi įtartiniems tikslams, b) kad neirodė kai kurių“) savo
skundų ypač pažymėtų prašyme carui, c) kad neįrodė, jog tą
prašymą carui, kuriame buvo apkaltinti valdininkai, kolegijos re-
gistratorius Šilgudavičius yra sudėjęs ne taip, kaip jie sakę. Be
to dar Sakenis kaltas, kad įkalbinėjęs valstiečius nesakyti, kokiam
reikalui buvo daroma slapta rinkliava, kad savo laiku pamelavo
antstoliui, sakydamas esąs pametęs įgaliavimą, nors tas igalia-
vimas pas jį yra buvęs. Imant tai domėn ir pasiremiant bau-
džiamojo statuto (Uloženije o nakaz. ugol. i ispr.) straipsniais
126, 156, 1165 (3 ir 4 sk.) 1169 ir prisilaikant 408 str. 1 sk.
ir 2173 sir., nutarta nubausti Šakenį ir Breivę statuto 35 straips-
nio 5 laipsnin aukščiausia bausme, būtent atimti visas ją asme-
nines ir jų padėtim igytas teises, kiekvieną nubausti po 50 rykš-
čių ir po to atiduoti į civilės žinybos kalinių pataisos kūopą
dvejiems metams; jeigu jie netiks darbams tose kuopose. tai,
einant statuto 83 ir 84 str., atiduoti trejiems metams į darbo
namus (rabočii dom); jei tokių namų nėra, tokiam pat laikui
pasodinti į atskirą kalėjimo skyrių ir panaudoti sunkiausiems
darbams, koki tik toje vietoje yra nustatyti; pasiliuosavus gi
jiems iš kalėjimo, einant 51 str. pavesti ketveriems metams vie-
= policijos ar seniūnijos, jei toji sutiktų juos - priimti, prie-
iūrai. .

„ 45) Panevėžio apskrities teismo raportas Kauno civiliam gubernatoriui
tikram valstybės patarėjui Kalkatinui iš 12-11 1846 m. Nr. 713 ir Kauno
gubernijos valdybai 31-VII 1846 m. Nr. 2454. .

*6) Mano pabraukta. :
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Gi Aukštikalnį kuris tik padėjo jiems siųsti vyriausybei pra-

šymus pp to, kai jis raštu pasižadėjo nebevesti seniūnijos bylų,

kadangi jojo pagelba aniems nebuvo būtina, (nutarta) einant

statuto 127, 2 p. 140 ir 1165 sk. 3 str., atėmus visas jo asme-

nines ir jo padėtim įgytas teises, vietoje išlaikymo darbo na-

muose šešis mėnesius, to paties statuto 3 p. 84 str. nubausti 50

rykščių ir apgyvendinti jo gyvenamoje vietoje**)“.

Taip skamba sprendimas įgaliotinių Šakenio, Breivės ir Aukš-

tikalnio bylose. Apie ketvirtąjį įgaliotinį Augustiną Barkauską

nieko nepasakyta todėl, kad teismo metu jis jau nebegyveno —

jis 1843 m. pavasarį buvo mirtinai užplaktas Vabalninkų dvaro

ekonomo bajoro Jurgio Krasausko. Nors Šakenis ir Breivė

įrodė teisme, kad Krasauskas nuplakė jį mirtinai, keršydamas

jam dėl jo parodymų tardytojams prieš ekonomijos administra-

ciją, kadangi, būdamas gretimame kambaryje, jis pasistengė pa-

klausyti, ką sakė Barkauskas, nors tai patvirtino ir liudininkai,

vis dėlto tas pats teismas nepripažino to keršto, nepripažino,

kad mirties priežastis buvo plakimas, ir Krasauską kad ir pas-

merkė, bet minkštai. Štai kaip skamba teismo sprendimas

*" Krasausko byloje:
„Vabalninkų dvaro ekonomas bajoras Jurgis Krasauskas

(43 m.), jam pačiam prisipažinus, kaltas tuo, kad sudavė. vals-

tiečiui Augustinui Barkauskui vieną kartą į žandą, antrą kartą

per ranką; gi einant keturių prisiekdintų liudytojų**) parodymais,

jis kaltinamas, kad keletą kartų sudavė Barkauskui į žandą ir į

galvą, o paskui į atkištą ranką, ir kad mušimas buvo smarkus

ir truko ilgesnį laiką. Vis dėlto tikrai nenustatyta, kad tai būtų

buvę Barkausko mirties priežastis. Imant tai domėn, už tokį

neatitinkantį Barkausko prasižengimui mušimą pavojingose kūno

vietose, nors Barkauskas ir tikrai būtų buvęs kaltas, kad savava-

liškai per anksti paleidęs darbininkus, einant statuto 1981 ir

1906 str., Krasauskas turėtų būti pasodintas šešiems mėnesiams

į pataisos namus (smiritelnom dome), tačiau, kadangi šioje gu-

bernijoje tokių namų“ dar nėra, tai, einant to paties statuto1 sk.

86 straipsniu, pakeisti jam tą bausmę kalėjimu taip pat šešiems

mėnesiams. (Gi Barkausko mirtį atiduoti Dievo valiai ir šį spren

dimą, einant Krim. įst. rink. tomo 15 II Kn. 1291 str. patiekti

galutinam prižiūrėjimui valdančiam senatui*?.)

Ar senatas tą sprendimą patvirtino, žinių nėra. Abejoti ta-

čiau yra pagrindo, kadangi panašų sprendimą kitoje byloje se-

natas buvo atmetęs. Mat, Šakenis ir Breivė savo prašyme carui

paminėjo apie kito ekonomo Žukausko žiaurumus ir teisme nu-

 

47) Kauno Kriminalio teismo rūmų „Žurnalas“ Sausio mėn. 1847 m

Kauno Apygardos Teismo Archyvas.
48) Vidugirių.
49) Antano Karoblio, Kazimiero Morkūno, Motiejaus ir Kazimiero,

Kauno Kriminalio teismo rūmų „Žurnalas“. Sausio mėnuo 1847.
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rodė, kad jis mirtinai užplakęs valstiečius Mykolą Valecką ir
Gasparą Garvą, gi Petras Gaidelis nuo jo plakimo ilgai sirgęs.
Teismas tačiau pripažino, kad nors ir buvo bajoras Žukauskas
anksčiau teismo apkaltintas dviejų valstiečių mirtimi, bet senatas,
kuriam buvo nusiųsta byla peržiūrėti, Žukausko kaltės neradęs
ir nuo pabaudos atleidęs, apie ką ir pranešęs Kriminaliniams
rūmams įsakymais 24 XII 1842 ir 22 XII 1845 m. Kas liečia
Gaidelį, tai teisme Žukauskas aiškinosi, kad 1842 m. tik už
plaukų įį patraukęs, kuomet tas, veždamas mišką, nepaklausęs
jo ir girininko, paskui gi griežtai neneigė, kad mušęs, aiškinda-
masis gerai nepamenąs

Toliau įgaliotinių buvo nurodyta, kad dvarc «administracija
už patiektus skundus sodina valstiečius į kalėjimą ir uždeda ka-
lades. Taip nukentėję yra Kazimieras Balčiūnas, Petras Karoblis,
Motiejus Gaubas ir Tadas Pauliukas"). Karoblis net 9 dienas.
išvaikščiojęs su kaladėmis, gi Pauliukui, administratoriui Repeikai
įsakius, ant kaklo buvo uždėta grandis. Teisme minėti valstie-
čiai tai pripažino, bet kadangi tas įvyko senai, prieš 20 metų,
tetsmas tų faktų nepriėmė domėn.

Šakenis ir Breivė teisme parodė, kad jis, Šakenis, savo lai-
ku buvo sukaustytas ir bandomas atiduoti rekrūtuosna už kelia-
vimąį Vilnių be dvaro administracijos leidimo ir už skundų pa-
davimą, kad 1836 ir 1838 metais Breivė, Barkauskas ir Jeckus
buvo bausti 10 ir 25 rykštėmis be jokios kaltės. | tai dvaro
administratorius Karolis Voitkevičius teisme atsakė, kad baudimo
priežastis buvusi kitokia, būtent, kad Šakenį jis bandė atiduoti į
rekrūtus už tai, kad nestojęs rekrūtuosna jo brolis Kazimieras,
Breivė buvęs baustas rykštėmis komandiruotam į Vabalninkų Ze-
mės teismo nariui įsakius „kad priversti valstiečius būti paklus-
niais dvaro administracijai“; gi Barkauskas ir Jeckus 1838 me-
tais gavę rykščių už nemandagų prieštaravimą viršaičiams.

Teismas nepripažino dvarą kaltu, kad jis pasisavinęs seną
grūdų sandėlį. nes girdi neįrodyta esą, kad jis būtų buvęs staty-
tas iš seniūnijai (starostvu) priklausančios: medžiagos.  Nepripa-
žino taip pat įrodytu, kad 1846 metais Vabalninkų viršaičiai Ši-
mavičius ir Tobolkevičius imdavę kyšius ir už tai paliuosuodavę
nuo ėjimo rekrūtuosna. Nors teisme tai paliudijo Juozas Sara-
pas ir Jonas Kaziliūnas, bet „neprisipažįstant patiems viršaičiams
tame nusižengime, jų apkaltinimui daugiau nėra įrodymų“.

Dėl slaptai rinktų pinigų Šakenis prisipažino, kad draudęs
valstiečiams sakyti jų tikslą, kadangi bijojęs už nelegalia rinklia-
vą atsakomybės. Tardytojų nuomone, tokių pinigų galėję būti
surinkta virš 600 rublių, bet į rankas jiems patekę tik 211 rubl.

50) Iš kokių sodžių tie valstiečiai, byloje nepasakyta. Iš viso niekur
nėra nurodyta valstiečių gyvenamoji vieta. Visuose susirašinėjimuose visi
valstiečiai traktuojami, kaipo „Vobolnikskije krestijane“.
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43 kap. Šakenio aiškinimas, kad pinigai buvę renkami kokiam

tai inventoriui užpirkti, nepriimtas domėn.
Tuo būdu teismas visiškai išteisino vyriausią Vabalninkų

dvaro administratorių Karolį Voitkevičių, jo ekonomą bajorą Zu

kauską, Vabalninkų seniūnijos (starastijos) viršaitį Juozapatą Si-

mavičių ir Vabalninkų miestelio viršaitį Praną Tobolkevičių „kai-

po neprisipažinusius ir nesugautus nurodytuose prasižengimuose“.

Šakenis ir Breivė teisme visai atsisakė ką nors pasakyti ir

kaltinti Vilniaus Iždo rūmų ir Valstybės turtų rūmų valdininkus,

kurie įvairiais laikais vedė tardymus, nors paduotame carui pra-

šyme pasakyta buvo apie jų šališkumą tame tardyme, kuris po

to buvo išspręstas ciesoraičio Konstantino, apie vietos vyresny-

bės nevykdymą ministerijos parėdymų, apie tų parėdymų nuslė-

pimą prieš valstiečius, apie administracijos padarytas pastangas

taip prieiti ir privilioti savo pusėn tardytojus, kad tie, užuot pa-

lengvinę valstiečių būklę, patys ieškojo būdų dar stipriau juos

pavergti, apie neprileidimą žandarų korpuso pulkininko Kota-

jevskio vesti tardymą. Tai savavališkai įrašęsŠilgudavičius, jiems

neprašant. Kadangi, svarstant bylą, Šilgudavičius jau buvo mi-

ręs, tai teismas nesiėmė to plačiau nagrinėti ir rėmėsi paties mi-

rusiojo Šilgudavičiaus užrašytais, jį tardant, parodymais, kad tuos

punktus jis įdėjęs dalinai prašant taip pat jau mirusiam valstie-

čiui Augustinui Barkauskui (kurio parašo po išsiųstu carui skun-

du nebuvo), dalinai gi remdamasis pirmuoju lenkiškai kokio tai

Černiauskio sudėtu Vabalninkų valstiečiams skundu, be to gi, 10

“metų bėgyje jam turint reikalą su Vabalninkų valstiečiais, jis ne

kartą visa tai, kas buvę parašyta, iš valstiečių buvęs girdėjęs.

Šakenis ir Breivė kaltino tik kai kuriuos tardytojus žiauru

me su valstiečiais, o matininką Zagorskį tame, kad jis nesąži-

ningai tikrinęs valstiečių valdomą žemę, nevartodamas net mata-

vimo prietaisų. Tardytojų žiaurumas pasireiškė tuo, kadjie 1842

metais visos komisijos akyvaizdoje išplakę valstietį Ječų 80 ryk-

ščių, gi kad jis nesiskųstų, Valstybės turtų apygardos viršininkas

Aikapovas ipylęs jam dar 100 rykščių, nuo ko Ječus po šešių

savaičių miręs.
Dėl to skundo pulkininkas Nedobrovas visai nebuvo apklaus-

tas, gi apygardos viršininko padėjėjas Gzovskis neigė tai. saky-

"damas, kad jis tikrai išplakęs valstiečius Jeronimą Geigą 25 rykš-

tėmis ir Jeronimą Ječų 15. Plakęs ne kaipo tardymo komisijos

narys ir ne komisijos akyvaizdoje, bet kaipo apygardos viršinin

ko padėjėjas už tai, kad jie atvykę į sueigą girti ir akyplėšiškai

elgęsi su viršaičiais. Nors baudų žurnale 27—X 1842 m. tikrai

buvo užrašyta tiek rykščių, kiek sakė Gzovskis, vis dėlto teismas

tuo neįtikėjo. Teismo protokole apie tą įvykį parašyta štai kas:

„Kad Geiga ir dabar jau miręs Ječus buvo nubausti dides-

niu rykščių skaičium, negu užrašyta knygoje, matyti iš sekančio:

1) Iš liudininkų parodymų ir iš paties Gzovskio prisipažinimo

aišku, kad Geigą ir Ječų plakė vienu metu po du žmogu iš abe-
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jų pusių, ir kad buvo keičiamos rykštės, kas, Gzovskio nuomo-
ne, turėjo būti padaryta, kadangi tos pačios rykštės negalėjo tikti
abejų plakimui. Baudžiusieji ir laikiusieji plakamus tris asme-
nys, dėl kurių tapatybės Gzovskis neprieštaravo, prisiekę parodė,
būtent Vaitekūnas ir Medžius, kad Geigai buvo tris kartus rykš-
tės keičiamos, gi Ječui du kartu iš kiekvienos pusės, bet po kie-
kos kirčių tas buvo daroma, tikrai nepameną. Vaitekūnas mano,
kad rykštės tekę keisti po kiekvienos 10 kirčių.  Verbauskas sa-
ko, kad iš savo pusės jis Geigai sušėręs 40 kartų ir pakeitęs
rykštes 3 kartus. Kiek rykščių jis davęs Ječui, neatsimenąs, ži-
nąs tik, kad mažiau, negu Geigai“.

Iš to teismas daro išvadą, kad Geiga buvęs išplaktas ne ma-
žiau, negu 60 rykščių, Ječus gi 40.

Apygardos viršininkas Aikapovas prisipažįsta, kad 17 III
1843 metais jis tikrai išplakęs Ječų 15 rykščių ir Joną Petrulį
20, kas ir yra įrašyte pabaudų žurnale. Išplakęs už tai, kad jie,
kaipo dešimtininkai, neparūpinę jam arklių. važiuoti. Teismas
tačiau laiko, kad jie yra gavę daugiau rykščių. Tai tvirtina liu-
dininkai Kavaliauskas ir Perekšlis, kurių pirmas mano. kad jie
buvo gavę ne daugiau 30, antras gi ne daugiau 40 rykščių. Ka-
dangi Ječus mirė po 50 dienų nuo to plakimo, ir kadangi dabar
nebėra galimybės nustatyti mirties priežasties, tai nors plovusieji
mirusio kūną Matiušis ir sesuo Uršulė Ječaitė ir tvirtina, kad
ant kūno buvę daug mėlynų dėmių ir stygų, teismas tačiau at-
sisako laikyti mirties priežastim plakimą.

Šakenio ir Breivės nusiskundimai. kad (Gzovskis tardymo
metu bauginęs valstiečius Šleivį, Kaziliūną ir Petrulį dėl jų pa-
rodymų, gi Braška atėjęs girtas, gi Sleivį Kaziliūną ir Petrulį jis
puolęs ne už tai, kad kalba apie valstiečių skriaudas ir spaudi-
mus, bet už tai, kad jie išvedę suimtąjį Ječų, jį visai paleidę.
Teismas paskaitė neirodytu, kad matininkas Zagorskis paviršu-
tiniškai tikrinęs žemės kiekį, ir palaikė Zagorskio pusę, kuris
sakė, jog patikrinimui išmatuoto sykį žemės sklypo nevisuomet
reikalinga esą vartoti matavimo prietaisai. Teismas, neišsitarda-
mas nieko del Aikapovo ir Gzovskio prasižengimų, pavedė visą
tai išspręsti Kauno Gubernijos valdybai kartu su Valstybės turtų
rūmais.
“Visuose paduotuose įvairiems asmenims skunduose buvo

nurodyta į neteisėtus dvaro administracijos apsunkinimus darbu,
kuris neatitinka valstiečių valdomajam žemės kiekiui. Kai ku-
riuose palivarkuose, pav. Inkūnuose ir Leliškiuose (dabar kai-
mas Krinčino valsč.) padidintas ariamos žemės kiekis, kas iš-
šaukė didesni, negu inventoriuje nustatyta, darbo dienų skaičių
valstiečiams. Linus išdirbinėti verčia valstiečius naktimis ir to
neįskaito į lažą. Kelionė į Rygą privaloma tik du kartuįmetus,
dvaras gi verčia tokių kelionių atlikti daugiau. Iš Stumbriškio
palivarko reikia vežioti javus ir bulves į gr. Patockio nuosavo
Paliūniškio dvaro bravorą, kas taip pat neįskaitoma į atliktą
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darbą. Nuo Veleniškių kaimo savavališkai atskyrė Misiškio

žemę ir pavedė valdyti viršaičiams Šimavičiui ir Tobolkevičiui.

Dvaro administracija nesušelpė nuo gaisro nukentėjusius Palau-

kių ir Gataučių kaimų valstiečius, gi del nesumokėto činšo mo-

kesnio išpardavė valstiecių Marinsko, Petrulio, Čepulio, Zitkevi-

čiaus, Burbulio ir Rekašio mantą, pavarė juos iš sodybų ir jų
vieton apgyvendino kitus. Be to buvo pasakyta, kad iš viso vals-

tiečiai nevaldą tiek žemės, kiek įrašyta 1825 m inventoriuje, kad

karališkus valstiečius priskiria prie kaimyninių privačių dvarų,

kurie laiko juos savo baudžiauninkais, ir t. t.
Dėl visų šitų skundų teismo posėdžio protokole pasakyta,

kad dalis jų, pavyzdžiui dėl padidinto ariamos žemės kiekio ir

iš viso dėl valdomos žemės, kurią dirba valstiečiai, kiekio visai

nepasitvirtino, nors pareikšta nuomonė, kad daugelyje vietų žemė

esanti apleista ir užžėlusi krūmais bei mišku, taigi reikalinga esą

visa žemė iš naujo perliustruoti. Dėl kitų punktų pasakyta, kad

skundai dalimi pamatuoti, bet ir dvaro administracija taip pat

yra pareiškusi tam svarbių motyvų. Teismas nesiėmė šių skundų

spręsti, nes tai esąs žemės turtų ministerijos reikalas, taigi nu-
tarė atkreipti į tai dėmesį Kauno valstybės turtų rūmų.

Tai ir bus visa. kas galima dabar pasakyti apie tą teismą,

kuris tvirtino, kad Šakenis ir Breivė neįrodė kai kurių

savo skundų teisėtumo, ir kuris juos pasmerkė, kaip jau anks-

čiau yra pasakyta. Dėl tolimesnės bylos eigos, stingant tuo tarpu

dokumentų, tenka operuoti vien tik mano tėvelio pasakojimais,

kurie savo laiku buvo užrašyti. Einant tais pasakojimais Šake-
nis ir Breivė iškalėjo Kauno kalėjime ne po tris, net po penke-
rius metus, bet jokių teisių atėmimo ir net jų tik susiaurinimo

bent Šakenis nepajuto, ir n ekur tai nepasireiškė.

Patekus Juozui Šakeniui į „nevalią“, nes taip žmonės va-

dino kalėjimo bausmę del teisėto reikalo, jo namams Veleniš-
kiuose teko didelis vargas vargti. Pasilikusi namie, jo žmona

Elžbieta su keleta mažų kūdikių turėdavo ir savo ūkį vesti ir at-

likti baudžiavos prievoles Inkūnų palivarke. Samdininkai, bū-

davo. dirba lauke, ar atlieka dvaro darbus, 0 ji paguldo mažą
kūdikį lopšin, pririša prie lopšio virvę ir taip, vaikščiodama po
vidų ir virve judindama lopšį, kad kūdikis nerėktų, ruošiasiviena
po namus. Kai reikia nusiųsti į Inkūnų palivarką (už 3 kilo-
metrų) savo žmonėms valgį, tai užsodina. būdavo, savo 8—9

metų sūnų Praną ant arklio, pririša prie kaklo ąsotėlį su viralu
ir terbelę su duona bei kitokiu maistu ir siunčia raitą į Inkūnus.
Ten Pranui Šakeniui dažnai tekdavę susitikti su dvaro ūkvedžiu

pas (Zablacku). Šis, būdavo, švepeliuodamas. tuoj ir,
ausia:

„Ar atsinešei elementorių? Atsinešk kitą sykį. Jei netin-
gėsi mokytis, su mano vaikais drauge galėsi žaisti ir mušti

"ripką, jei nesimokysi, gausi rykščių, o valgyt duosiu tik kartą į
tris dienas“.
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Pranui Šakeniui tai atrodydavę taip baisu, kad nunešęs valgį,
stengdavęsis kuo veikiausiai atiduoti jį sargui ir pats atgal dum-
davęs į namus?) |

Ir nelaisvėje būdami Kauno kalėjime, Veleniškių Juozas Ša-
kenis ir Palaukių Jonas Breivė nesiliovė reikalą stūmę pirmyn.
Ten jie surado žmonių, daugiau ir geriau išmanančių reikalą,
negu jie, taigi tie ir mokę, „kas toliau daryti, dargi ir kažkoki
ir į kažkokią įstaigą prašymą parašę. Galvosukio tiktai buvę,
kaip tasai prašymas iš kalėjimo išsiuntus. Šakenio žmona kart-
kartėmis atvažiuodavo į Kauną aplankyti savo vyrą. Taigi per
vieną tokį pasimatymą slapčia jai buvo įduotas tasai prašymas,
ir jinai, pasikišusi po žiurstu, tą prašymą išnešė ir parsivežė į
namus. Ir čia taip pat nesiryžo tą prašymą siųsti paštu. Taigi
surado žmogų, kaž-kokį, Petrapilio gvardijoje tarnavusį kareivį,
kuris tą prašymą per Rygą jūromis ypatiškai nuvežė į Petrapilį
ir įteikė, kam buvo skirtas.

Iš bylos aprašymo matyti, kad dėl daugelio punktų Šakenio
ir Breivės teismas jokio sprendimo nepadarė ir pavedė tai iš: |
spręsti Valstybės turtų rūmams. Nežinia kodėl iš bylos vedėjų
Sakenio ir Breivės vyriausybės buvo pareikalauta surinkti iš
visos starostijos 12 tūkstančių rublių užstato. Kam buvo reika-
lingas toks užstatas, ar užtikrinimui, kad valstiečiai įstengs išmo-
kėti iždui priklausančius mokesnius už žemę, ar kitam kuriam
daiktui, nežinia. Gal tam reikalui buvo pradėta rinkliava jau
tuo metu, kada dirbo savo darbą tardymo komisija, gal kaip tik |
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52) Galima būtų padaryti iš to išvadą, kad ponams ir jų administra-
cijai rūpėdavo ir žmonių švietimas. Faktai tačiau rodo ką kitą. Tiesa,
pačiame Vabalninke, kaip matyti iš kunigo Kurčevskio veikalą „Biskups-
tvo Wilenskie“, buvo parapijinė pradžios mokykla (1781 m. ją lankė 32
vaikai, 1782—44, 1798 —40, 1804—18, 1805-15 ir 1828 m. — 42 vaikai), bet
toje mokykloje žymią dalį sudarė bajorų vaikai, 0 valstiečių tarpe neraši-
tingumas buvo didžiausias. Man teko matyti vienas 1836 metų aokumen-
tas, kurį pasirašė 112 Vabalninkų apylinkės valstiečių. Tačiau iš to skai-
čiaus vos tik 6 yra patys padėję savo parašus, už visus gi kitus, kaip ne-
raštingus, pasirašė „Pisarz wloscianski starostwa Wobolnickiego Jozei
Waįžmužis“. Aukštesnįjį mokslą pasiekti baudžiauninkų vaikams buvo
nelengva. Juozo Šakenio brolis Felicijonas (gimė 1816 m. mirė 1899 m.)
galėjo baigti Troškunų tėvų Bernardinų miesto mokyklą gal todėl, kap
ten priimama buvo nemažas nuošimtis valstiečių vaikų (žiūr. mano straipsnį
„Lietuvos mokyklos prieš šimtą metų“ „Švietimo Darbas“ 1926 m. Nr. 11),
bet kai pabandė stoti į kunigų seminariją, tai ir susidarė sunkumų. Mat
įstatymų rinkinio 9 tome 193 str. tarp kitų sąlygų dar buvo pasakyta, kad
valstiečiai baudžiauninkai ir laisvai paleisti žmonės gali būti priimti į ku-
nigų seminarijas tik tais atvejais, jei eparchijoje kunigų stinga. Tuo straips-
niu ir galėdavo pasinaudoti ponai ir jų įtakoje esančios seminarijos, kai
nenorėdavo konors iš baudžiauninkų priimt. Felicijonas Šakenis ne-
buvo priimtas nei į Vilniaus seminariją ir, matomai, į Varnių. Kaip ga-
lėsią lenktis ir klauptis ponai prieš tokio maištininko brolį, kada tas išeis
mišių laikyti. Teko todėl Felicijonui Šakeniui, nesant gelžkelio susisie-
kimo ir išgavus senato sutikimą, vykti net į Baltstogę, kur kunigai misi-
jonoriai laikė dvasinę seminariją. Tik ten jis buvo priimtas, tą seminariją
baigė ir 1840 m. Vilniaus katedroje buvo išventintas kunigu.
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"kėl tos rinkliavos ir apkaltintas buvo Šakeni
pliavą jie padarė jau atlikę bausmę ir iš kalė
pinigai, ypač anais laikais, kada ir 10
didelė suma, surinkti buvo nelengva. Bet ir čia įstengta buvo
visa padaryti. Dėjo, kiek tik kas galėjo, taip pat skolino pini-
gus, iš kur tik buvo galima. Kažkoks kurpius Klioksneris, gy-
venęs Kupiškyje, pats vienas paskolinęs net tris tūkstančius rublių.

„ Pagaliau surinko tuos 12 tūkstančių ir naktį skaitė juos prie ba-
lanos šviesos Juozo Šakenio gryčioje,o anksti rytą Šakenis su

 Breive išvežė tuos pinigus Panevėžin į iždinę. Bet ir čia juos
sutikęs netikėtas šposas. Iždinės valdininkai atsisako juos pri-
imti. Buvę ir jie ponų „papirkti“ ir trukdė valstiečių reikalus.
Bet Šakenis ir Breivė jiems griežtai atsakę nei iš vietos neisią,
nes daug kas bus matęs, kaip jie nešę iždinėn pinigus. (12 tūks-
tančių rublių buvę surinkta sidabru maišuose), taigi jiems pavo-
įinga būsią su tiek pinigų kur nors dėtis. Valdininkai ir šiaip
kraipėsi ir taip, nenorėję išduoti pakvitavimo, reikalaudami ateiti
kitą kartą, bet pagaliau pakvitavimą parašę ir jiems įteikę į
rankas. 7

Nežinia, ar tai tas kalėjime sustatytas prašymas ką gelbėjo??),
ar ir be to jau buvo valstiečių laimėta, tik vieną pavasarį pamatę,
kad ponai pradėję iš savo dvarų gabentis“*). Dvarų žemė buvo
padalyta valstiečiams, ir buvusių dvarų sodybose išdygo nauji
sodžiai — Inkūnai, Lamokai. Mockūnai ir kiti. Sako, kad vals-

- tiečiai nenoromis buvusių dvarų žemę ėmę ir beveik varu teko
juos sodinti: mat, vis dar bijojo ir netikėjo savo viršu. Vienas

2 Veleniškių kaimo bajoras Tadas Stravinskas, nežiūrint į ragini-
mus išsikelti iš valdiškos žemės, nesigabenęs ir, kai atėjo pasku-
tinis laikas, pati valdžia prievarta jį išgabeno, bet, kadangi jis
neturėjo kur dingti, Veleniškių sodžiaus gale buvo leista jam
pasistatyti gryčelę ir paskirta apie dešimtinė žemės naudotis iki
gyvos galvos. Taip jis bevaikis ten ir užbaigė savo amžių, pa-
sodinęs savo sklype lyg atminimui būsimam laikui pušelę, kuri ir
dabar tebeauga. Jojo gi ir Povilo Stravinsko pirmiau valdomi
sklypai buvo pavesti valstiečiams. Už savo sklypus (apie 60 de-
Ššimtinių kiekvienam kiemui) Veleniškių gyventojai turėdavo mo-
kėti po 40 rublių duoklės valstybės iždui, pasiliuosavę nuo visų
kitų prievolių ir pagyvenę laisvėje tam tikrą laiką, iki buvo pa-

„o gal tokią rin-
imo sugrįžę. Toki
lių laikoma buvo

   
   
  

 

£>3) Centraliniame archyve yra Kauno gubernijos valdybos bylų alfa-
; vitas. Tame alfavite Nr. 14 iš 18. II 1852 metų pažymėta byla „apie senato

sprendimo pranešimą Vabalninkų valdiško dvaro valstiečiams Juozui Šake-
niui ir Breivei“. Kadangi paties nutarimo nepavyko surasti, tai ir apie jo
turinį sunku ką pasakyti. Gal tai ir buvo atsakymas į paduotąjį iš kalė-
jimo prašymą.

54) Apie tai, kaip buvo įneštas iš kalėjimo prašymas, pasidarė jau nebe
paslaptis. Tai sužinojo visi, 0 iš jų ir dvarų administratoriai bei ekono-
mai. Sako, kad tie, ypač gi jų žmonos, susidomėjo Šakeniene ir prašy-
davo parodyti jiems bažnyčioje, kaip atrodanti toji Šakenienė.

33 Biržų apskritis. 513

 



naikinta baudžiava ir privačiuose dvaruose, būtent iki ir visi kiti
valstiečiai atsidūrė panašioje būtyje.

Pagaliau atėjęs iš vyriausybės raštas, kuriuo buvo klausiama,
ar norį valstiečiai atsiimti atgal įneštus 12 tūkstančių rublių, ar
juos palieką iždo naudai. Šakenis ir Breivė, pagalvoję tarp
savęs, nutarė nebeieškoti. Niekas, girdi, nenorėjęs jų žinoti, kai
jie vedę reikalą, už ką ir kalėjime penkerius metus iškentėję, da--
bar teksią vėl padėti nemaža rūpesnio, kol pinigus atgausią, kol
juos paskirstysią tarp kitų  Atsipalaidojimas nuo baudžiavos
jungo taip visus džiugino, kad tie 12 tūkstančių rublių visiems
buvusių karališkų dvarų valstiečiams nebeturėjo didelės reikšmės,
ir, kad ir tenka šiandien pasigailėti, iš iždo jų niekas neberei-
kalavo.

Visą šią bylą aš esu kiek plačiau aprašęs ir sunaudojęs vi-
sus man prieinamus dokumentus bei savo tėvelio pasakojimus
todėl, kad tai buvo principinė byla, kuri ėjo be paliovos virš 30
metų, kuria buvo suinteresuoti virš 0 didesnių bei mažesnių
kaimų bei vienkiemių gyventojai valstiečiai, 0 šių žemės kartu
su dvaro žemėmis sudarė potą, einant matininko Bukojemskio
apskaičiavimu, virš 33 tūkstančių dešimtinių“"). Taigi šioje byloje
dalyvavo ištisa apylinkė, ir apie ją ilgai dar kalbėdavo žmonės,
nes tai buvo Vabalninkų apylinkės gyventojų epocha. Apie ją
mažai ar beveik nieko nebežino tik dabartinė karta.

Karališkieji valstiečiai tuo būdu žymiai anksčiau numetė nuo
savo pečių baudžiavos jungą, negu, pavyzdžiui, grovo Tiškevi-
čiaus kaimai Vabalninkų apylinkėje, ar kaimai, priklausę Vabal-
ninkų klebonijai.

Buvusių Vabalninkų dvaro valstiečių visas gyvenimas palen-
gvėjo, ir saulė jiems prašvito. Ir jų veidai pasidarė skaistesni,
ir duona baltesnė, negu tų, kurie dar tebebuvo baudžiauninkais.
Ne vien ekonominis būvis pradėjo gerėti, bet augo ir dvasinė
kultūra. Valstiečiai leidžia vaikus mokslan, ir iš Vabalninkų apy-
linkės iš valstiečių tarpo išeina kunigai Jonas Sruoga, Teofilius
Tobolkevičius (apsigyvenusio Veleniškio kaime Stravinsko vietoje
valstiečio sūnus), jo brolis Jonas Tobolkevičius, baigęs apie 1875
m. teisių fakulietą Petrapilyje, to paties Veleniškių kairoJuozo
Šakenio sūnus Ferdinandas (VI klasės Svirločo gimnazijos mo-
kinys po 1863 m. revoliucijos ištremtas į Sibirą) ir Juozas (1875
m. baigęs Maskvoje mediciną), Katališkių kaimo Gabrielis Petrulis
(apie 1875 m. baigęs mediciną Maskvoje) ir gal dar kai kurie
kiti, nekalbant jau apie vėlyvesnius laikus.

5) Nežinia, nuo kurio laiko iš tų žemių buvo sudaryti tų pačių val-
dytojų naudojami du dvarai su priklausančiais jiems kaimais—Vabalninkų
ir Stumbriškio. Stumtriškis buvo įsteigtas palivarko teisėmis, Finansų
ministeriui leidus, ir įtrauktas į 1825 metų inventorių. Jame turėdavo at-
likti baudžiavos pareigas tie valstiečiai, kurie iki tol neteisėtai buvo varomi
į grovo Potockio nuosavą Paliūniškio dyarą.
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Bemaž ko prieš šimtą metų gyvavę Vabalninkų karališkieji

dvarai virio sodžiais. Pastaraisiais laikais įvyko antras procesas

— sodžiai virto vienkiemiais. Kaip atrodys Vabalninko apylinkė

dar po šimto metų, ateityje pamatys jau naujosios kartos.

Inž. K. Šakenis.

Baibokų dv. lauke iškasama daug žmonių kaulų.
Bakšėnų km. lauke ties Pyvesos upe yra keturkampės nu-

kirstos piramidės pavidalo piliakalnis. Ant piliakalnio viršūnės

rasdavo anglių, kai kurių bronzinių pagražinimų ir kartą vanduo

išplovė akmeninę geldą. Ariant piliakalnio paviršiuje užkliūvama

už akmenų. Be to apylinkėj yra akmenimis apdėtų pilkapių.

Benediktavos dvaro Ožkapių lauke iškasama daug žmonių

griaučių. o .

Božių km. kasant žvyrą keliams taisyt, iškasama žmonių

kaulų, o prie jų sidabrinių ir varinių pinigėlių. Randama ak-

meninių kirviukų.
Daunorių km. laukuose iškasama daug žmonių kaulų.
Galvokų km. laukuose randama žmonių kaulų.

Girsteikių km. dešiniajam Pyvesos upės krante yra trys ak-

menimis apdėti pilkapiai. Kasant rasta žmonių kaulų ir medžio

" anglių.
e dv. kasant Dijakalnyje žvyrą iškasama žmonių

kaulų. |
Jasiukiškių vienk. kasant žvyrą randama žmonių kaulų.
Klingių km. yra piliakalnis. '

Martišiūnų dv. lauke vienoj kalvelėj iškasama žmonių kaulų

ir senobinių padarų.
Medinikių km. Pakalnės lauke yra senkapis.

Meilūnų km. ties Lamokų koplyčia dažnai randama akme-

ninių kirviukų. .

Nadėjiškių km. yra rastas bronzinis kirviukas. Yra apdėtų

akmenimis pilkapių su nedegintų lavonų laidojimais.
Plikių km. yra akmenimis apdėtų pilkapių.
Prūdelių km. rastas akmeninis kirviukas.
Remeikių km. yra senkapis.
Salamiesčio: bažnytkaimy yra keli akmenimis apdėti pilkapiai.

Savučių vienk. per Apaščios upę eina senobinė Kreivoji

brasta. .
Sodalių km. yra milžinkapis.
Spesmių km. yra senkapis. Rastas akmeninis kirviukas.
Strazdžių km. yra senkapis.
Svylių km. yra senkapis.
Tetervinų km. yra milžinkapis.
Unciškių km. yra senkapis ir akmuo su jame iškalta pėda.
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Užubalių km. yra senkapis.
Vabalninkų daržuose yra randama žmonių kaulų ir senobinių

padarų.
Vainiokapių km. yra senkapis.
Žadeikių km. Pakapio lauke yra trys pilkapiai. Pavainupio

slėnyyra akmuo, ties kuriuo, pasakoja, dažnai vaidinasi.
Žilių km. yra senkapis.

Ernesto Galvanausko atsiminimai
iš 1905 metų

Jau dvidešimt penkeri metai praslinko, praėjo, praūžė! Minė-
jome jau Didžiojo Vilniaus Seimo 25 metų sukaktuves.

Kiek minčių kyla galvoj, kiek atsiminimų tartum užmirštų,
kiek jausmų veržte veržiasi iš žmogaus krūtinės!!!

Taip norėtųsi pasidalinti tomis mintimis, tais atsiminimais ir
jausmais, ypač su priaugančia jaunuomene, kuriai neteko pergy-
venti tų mūsų tautos pergyventų laikų, pakeltos kovos, vargų,
laimėjimų, vilties, nusiminimų...

Juk tai priaugančiai ir ypač mokslą einančiai jaunuomenei
neužilgo teks pakelti visą sunkų ir atsakomingą mūsų tautos ir
valstybės tvarkymosi, vystymosi ir stiprėjimo vadovavimą. Sunku
suprasti dabartį nežinant praeities, ypač netolimos praeities.

Bst kasdieninis darbas ir pareigos neleidžia išdėstyti visų atsi-
minimų. Tuo tarpu patieksiu tik keletą.

Nepaprastai nervingas ir pakeltas ūpas. Mitingai po mitingų
eina visur. Politiniai klausimai paliečia net mokslo įstaigas. Be-
galiniai studentų susirinkimai universitete, institutuose, etc. Stu-
dentai pasidalina į partijas, karščiausiai tarp savęs kovojančias,
Į tą kovą įsitraukia net profesoriai. Kyla aštrūs koniliktai. Aukš-
tosios mokyklos nustoja veikusios arba vyriausybės uždaromos.

Spalio 17 d. caro paskelbiamas manifestas suteikiantis pilie-
čiams laisvės ir numatantis konstitucijos pakeitimą (parla-
mentarizmas). o

Visas Petrapilis iš džiaugsmo išeina į gatvę. Miestas virsta
žmonių jūra. Begalinės manifestacijos su įvairiomis vėliavomis,
prakalbos gatvėse, etc.

Bet staiga panika. Girdisi šaudymai, riksmas, šauksmas...
Kazokai ir raitoji policija visoje eilėje gatvių puola minią, mindo
kapoja kardais, šaudo...

Vakare ligoninės pilnos užmuštų, sužeistų... i
Kaip šiandien prisimenu vieno savo draugo, kalnų instituto

studento, gulintį ligoninėj lavoną su peršauta galva. Šovinys pe-
rėjo per smakrą ir kaklą — veidas kruvinas ir išblyškęs.

Po kelių dienų gaunu telegramą iš a. a. provizoriaus Matu-
lio (Vabalninkai); telegrama maždaug tokio turinio: „Atvažiuok
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tuojau, nes zemskis sušaukia visus Čipėnų valsčiaus gyventojus
valsčiaus skodan; be tavęs viską pralaimėsime“.

Pasitaręs su savo draugais studentais lietuviais, tą pačią die-
ną vakare apleidau Petrapilį, kad suspėčiau į Čipėnų valsčiaus
šaukiamą susirinkimą.

Į Vabalninkus (per Subačių) atvažiavau jau sutemus ir nie-
kas nežinojo apie mano atvažiavimą.

Proviz. Matulis, Juozas ir Adolpas Sruogos, Povilas Žitke-

vičius, Juozas ir Jurgis Čibai, drauge susirinkę išaiškino man

susidėjusią būtį ir nuo vasaros atliktą darbą: kultūriniai tauti-

nis darbas susidarusio iš sodžiaus aktyvaus elemento išsiplėtė ir
virsta aktyviu ir gana viešu politiniu darbu. Nors policija ir su-
stiprinta, bet žmonių bijo. Per paskutinį Čipėnų valsčiaus susi-

rinkimą, kuriame dalyvavo ir zemskis (žemiečių viršininkas),
žmonės griežtai pareikalavo perrinkti viršaitį ir „vibornus“.

Zemskis, negalėdamas žmonių nuraminti, įsakė žmonėms iš-
siskirstyti. Rytoj gi šaukiami valsčiaus susirinkiman visi suaugę

valsčiaus gyventojai. Panevėžio ispravninkas su pdlicija, karei-

viais pėstininkais ir raiteliais, zemskis ir kita „načalstva“ jau at-

važiavusi į Čipėnus (7 kilometrai nuo Vabalninkų). Būtis esanti

labai kritiška, nes žmonėse ūpas prieš valdžią esąs labai pa-

kilęs, o policija pasikvietė kariuomenę, kad tą žmonių prieš val-

džią nusistatymą sulaužytų.
Tarp labiau tautiškai-politiškai susipratusių šio krašto kai-

. miečių, nusistatymas buvo šitokis: stengtis nusikratyti rusų jungu

ir paimti Lietuvos tvarkymo reikalus į savo

rankas. Lietuvos Seimas turi posėdžiauti mūsų senovės SOS-
tinėje — Vilniuje.

Bet į tai žiūrima buvo kaipo į ateities klausimą. Žmonės,

kaimiečiai, daug praktiškesni už inteligentus 1r instinktyviai jautė,

kad to iš karto lengvai ir greitai nepasieksi. Jie statė tuomet ki-

tą klausimą. ką gi mes tuojau galime ir turime daryti, kad nors

iš dalies paimtume krašto valdymą į savo rankas ir susilpnintume

caro valdžią?
Ką gali ir turi daryti kiekvienas kaimietis? Ką gali ir turi

daryti kiekvienas miestelio gyventojas lietuvis ar žydas?

Taip statėme ir mes, iš kaimo kilę inteligentai, klausimus,

susirinkę Vabalninkuose (aptiekoj), dalyvaujant keletui pakviestų

iš artimų kaimų ūkininkų. Nutarta, Cipėnų valsčiaus su-

sirinkime, pravesti šiuos nutarimus:

1. — Nemokėti valdžiai mokesčių: mokėti tik valsčiaus rei-

kalams mokesčius.
2. — Perrinkti valsčiaus viršaitį ir kitus, pravedant rimtus

žmones...
“3. — Pašalinti valsčiaus pisorių (raštininką), rusą, ir jo vie-

ton pastatyti lietuvį. S
4, — Neduoti naujokų caro kariuomenei.
5. — Pastatyti savo policiją, pašalinus rusus.
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6. — Pašalinti liaudies mokytojus rusus ir pastatyti jų vie-
ton Keko

— Visus raštus valsčiuje vesti lietuvių kalba.
Ž — Visos viešos iškabos, užrašai turi būti lietuvių kalba etc.
Per naktį prirengėme atsišaukimus pritaikintus Čipėnų vals-

čiaus susirinkimui ir kareiviams (ant aptiekoj padaryto iš žela-
tinos hektograio).

Tie atsišaukimai buvo išleisti Vabalninkų valstiečių sąjungos
kuopos vardu.

Čia tenka pažymėti, kad per 1905 m. atostogas savo inicia-
tyva pradejau tverti tautiškai kultūrinius ratelius, kurie buvo pa-
krikštyti Valstiečių sąjungos rateliais. Tai pirmutiniai diegai šios
organizacijos, kuri, kaip pamatysime, per Didįjį Vilniaus Seimo
susirinkimą buvo išplėsta ant visos Lietuvos.

Sekančią dieną, iš ryto apie 11 val. (dviem važiais) atva-
žiuojame į Čipėnus. Dienagraži, saulėta ir ne labai šalta.

Apie vąlsčių gal apie porą tūkstančių žmonių, kurie laukia
jau nuo 8 val ryto. Policija nors ir atsivedus kariuomenę. kaž-
kaip nerami, susirūpinus ir nežino ką daryti. Žmonių valsčiun
neįsileidžia.

Pamatę ir pažinę mane, žmonės, pradeda šaukti „valio“ ir
meta kepures aukštyn. Nesitikėjo, kad aš atvažiuosiu iš Petra-
pilio. Policija sujudo.

— Kodėl gi, vyrai, neinate valsčiun? — užklausiu apstojusių
mane ūkininkų.

—Policija neleidžia, nors įsakė visiems ir seniemsirjauniems
susirinkti 8 val. ryto, — atsako vyrai.

— Kaip tai, ir savan valsčiun deuegaima Į: E Eikime, pa-
žiūrėkime, — atsakiau.

Prie valsčiaus durų matosi pristavas su kelėtu policininkų
kuriam su manim teko turėti nemažaisusidūrimų visokiais jam
nemaloniais klausimais (naminiai spektakliai, servitutai, ganyklos,
gegužinės, etc.).

Mums besiartinant prie valsčiaus durų jis matyti labai sumi-
šo ir išsitiesęs ir ranką pridėjęs prie kepurės, plonu balsu prabilo:

— Sveikas, ponai Galvanauskai!
— Sušaukėte žmonės valsčiaus susirinkiman ir laikote šal-

tyje, ore. Kodėl neįsileidžiate valsčiun? — užklausiu. s

— Prašom, prašom. Mes nedraudžiame įeiti, —atsako pri-
stavas ir pats atidaro duris.

Valsčiaus salė prisigrūda pilna žmonių, nors tegali sutilpti
tik mažutėlė dalis visų susirinkusių.

Staršina (viršaitis), raštininkas ir kiti, pamatę žmones įeinant
valsčiun, pabėgo per užpakalines duris ir per daržą nuėjoį liau-
dies mokyklą (apie 300 metrų nuo valsčiaus namo), kur yra su-
sirinkęs visas „načalstvos“ štabas: zemskis, ispravninkas, prista-
vai, aficieriai, etc. į

*
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Įėję salėn nei aš nei mano draugai, Matulis, Sruogos irŽit-
kevičius, nenusiimame kepurių; visi kiti nusiima.

Ziūrėdamas į caro ir carienės iškabintus paveikslus, sakau:
— Čia šalta, vyrai. Ar nebijote galvų persišaldyti?

- — Tiesa, čia šalta, — atsako keletas vyrų, šypsodamiesi ir
užsimauna ausines ant galvų. Kiti seka jų pavyzdį.

Praeina keletas minučių. pradedam reikalauti, kad staršina
(viršaitis) pradėtų posėdį. Keletas jaunesnių vyrukų išeina ieš-
koti viršaičio ir netrukus jį suranda. Neužilgo ateina ir ispravninkas.

Pamatęs vyrus su kepurėmis, pradeda šaukti rusiškai:
— Šapki doloj (nusiimkite kepures); ar nematote, kad čia

jo imperatoriaus didenybės paveikslas kabo?
— Nesuprantame, — girdisi balsai iš susirinkusiųjų tarpo.
Tuomet ispravninkas įsako viršaičiui tą pat pasakyti lietuviškai,
Eina tarp manęs ir keleto vyrų sekantis balsus pasikalbėjimas:
— Kas statė šį namą? — klausiu vyrų.
— Žinoma, mes, — atsako vyrai.
— Jei mes pastatėme šią gryčią, tai ji mūsų.
— Žinoma! — girdis balsai.
— Jei norime būti su kepurėms, tai ir būsime su kepurėmis!
.— Taip,—šaukia vyrai, —Čia mūsų gryčia; jei norime būti su

kepurėmis, tai būsime su kepurėmis, jei norėsime nusiimti, tai
nusiimsime.

— Ką jie sako? —klausia rusiškai ispravninkas viršaičio.
— Jie sako, aiškina viršaitis rusiškai. „kad rai jų gryčia, ir *

jei jie nori būti su kepurėmis, tai ir pasiliks su kepurėmis“.
— Ach, taip, — prabyla išblyškęs ispravninkas. — Tuomet

aš išeinu. — Ir skubiai apleidžia valsčiaus posėdžių salę ir nu-
eina į liaudies mokyklą, prie kurios stovi visa policija ir
kariuomenė.

Vyrai reikalauja, kad viršaičio stalas būtų išneštas ant vals-
čiaus gonkų ir kad jis ten pirmininkautų valsčiaus susirinkimui,
nes salėje visi susirinkusieji negali tilpti.

Stalas išnešamas ant gonkų. Viršaitis turi sėsti už stalo.
Vyrai reikalauja, kad viršaitis užsikabintų ant kaklo retežį su me-
daliu (viršaičiui nustatytos regalijos). Viršaitis ištraukia iš stal-
čiaus medalį ir užsikabina. i

Aš paprašau balso ir patiekiu susirinkusiems balsuoti se-
Ai pasiūlymus:

— Pasižadėti laikytis tvarkos ir neužkabinėti nei policijos
nei Žo

2. — Išrinkti delegaciją iš 3 asmenų, kuri praneštų isprav-
ninkui valsčiaus susirinkimo vardu, kad policija nereikalinga,
nes susirinkimas pats palaikys tvarką ir pareikalauti, kad ji
prasišalintų.

Rankų pakėlimu vienbalsiai pasiūlymas priimtas.
Aš ir dar du kaimiečiai išrenkami ton delegacijon.
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Priėję prie mokyklos, randame ispravninką, ir aš valsčiaus.
susirinkimo vardu pareiškiu valsčiaus nutarimą.

Ispravninkas iš piktumo baisiai parausta ir nežmonišku bal-
su pradeda šaukti rusiškai:

— Kaip jūs drįsiate panašius pasiūlymus man daryti?! Vel-
niai žino, kas čia darosi! Tai buntas (sukilimas).  Pasakykit vals-
čiaus susirinkimui, kad tuoj išsiskirstytų, nes kitaip aš |ėgą pa-
vartosiu, šaudysiu!!!“ etc. etc.

Panašioj ftormoj ispravninko monologas tęsiasi ir atsikartoja.
Tuomet aš jį pertraukiu, ir paprašau, kad jis trumpiau, ke-

liais žodžiais, pareikštų savo reikalavimus. Pakartoju valsčiaus.
nutarimą ir primenu tik išėjusi vidaus reikalų ministerio įsakymą
policijai nesikišti į valsčiaus susirinkimų darbą; primenu ir išė-
jusį caro manifestą.

— Pasakykit susirinkimui, — šaukia ispravninkas, — kad
tuojau išsiskirstytų, nes“... etc. — Vėl nori kartoti tą, ką jau
prieš tai buvo pasakęs.

— Gerai,— pertraukiu jį. — Aš tai pasakysiu, bet turiu drau-
ge pabrėžti, kad tamstos įsakymas neteisėtas ir tamsta turėsi nešti
atsakomybę.

Ispravninkas sumįšta. Mes. delegatai, grįžtameį valsčiaus
susirinkimą. Pranešu ispravninko reikalavimą, pabrėždamas, kad
jis neteisėtas. Statau balsavimui, ar išsiskirstysime arpasiliksime.
Pažymiu pavojų.

Stebėtina. Beveik vienbalsiai nutaria nesiskirstyti, ramiai ir
tvarkingai tęsti valsčiaus posėdį ir delegacija įgaliojama apie tai
pranešti ispravninkui.

Pareiškiu ispravninkui valsčiaus nusistatymą. Jis dar labiau
įsiunta ir šaukia, kad mes pasiūlytume vyrams išsiskirstyti.

— Tas jau susirinkimui buvo pranešta, — atsakau jam, —
o jei tamsta neteisėtai išvaikysi valsčiaus susirinkimą, būsi nu-
baustas savo vyriausybės.

Grįžtame susirinkiman. Momentas įtemptas.
Pėstininkai išsirikiuoja iš vienos pusės valsčiaus kiemo, rai-

teliai apsupa iš kitų. Keletas įjoja kieman; žmonės duoda kelią
joti, neliečia, bet ir nesiskirsto. Pėstininkai barškina ginklais.
Pajodinėję po kiemą, raiteliai vėl išsirikiuoja ant vieškelio prie-
šais valsčiaus namus.

Dirksniai (nervai) pas visus įtempti. Kiekvieną momentą
gali prasilieti kraujas.

Girdis prie mokyklos rūmų barniai tarp ispravninko ir
karininkų.

Staiga matau ateina vienas karininkas; pasisveikinam; pra-
dedam kalbėti.

— Kodėl jūs norite sudeginti valsčiaus namus, juk tai be-
protystė, — sako karininkas. |
— Kas jums tokius niekus sakė? — klausiu jo.
— Ispravninkas, — atsako karininkas.
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— Paklauskite šito valstiečio, ar žmonės nori valsčiaus na-
mus deginti, sakau karininkui, rodydamas į vieną ūkininką, sė-
dintį ant žemos daržo tvoros ir ramiai rūkantį pypkę. — Jis,
"rodos, moka truputį rusiškai, nes tarnavo kariuomenėj.

— Kodėl jūs norite sudeginti valsčių? — klausia jo karininkas.
Valstietis, išsiima ramiai pypkę iš burnos, nusispiauna, pa-

sižiūri į karininką ir išlėto sako: |
— Vot tak um! Strojili. strojili, a teper budem žigat (tai

protas, statėm. statėm, o dabar deginsime), — ir vėl ramiai ima
savo pypkę čiulpti.

Tas atsakymas tuomet taip atrodė juokingu, kad ir karinin-
kas ir mes negalėjome susilaikyti nuo juoko. i

— Dabar tamsta, tur būt, tiki, — sakau karininkui, — kad
valstiečiai visgi protingesni už ispravninką...

Pradėjau agituoti jauną karininką prieš policiją, paliesdamas
rusų kariškių silpną jos gyslelę, kad jie priversti taip nusižeminti
ir klausyti policijos parėdymų.

Pasikalbėjimas tęsėsi gal kokį pusvalandį. Karininkas nebe-
slėpė savo pasipiktinimo. kad jis, kavalerijos karininkas, turi
klausyti ispravninko parėdymų ir, atsisveikindamas prasitarė: —
Darykit greičiau savo mitingą, nes mes esame išalkę; nuo pat.

ryto dar nieko nevalgėme.
Matydami tokį kariškių ūpą, pradėjome „valsčiaus posėdį“.
Išrenkamas naujas viršaitis, visų gerbiamas ūkininkas. Se-

nasai viršaitis užkabina jam savo varinį retežį su medaliu (vir-

šaičio regalijos). ; 2
Išrenkamas valsčiaus raštininkas (p. Žitkevičius, dabar mo-

kesčių inspektorius). Ir pirmąkart, rusų laikais, Čipėnuose (o
gal ir visoj Lietuvoj) užrašomi lietuviškai valsčiaus protokolų
knygon valsčiaus nutarimai.

Priimami tie (septyni) nutarimai, kurie per Didijį Vilniaus
Seimą buvo įrašyti į „Lietuvos Valstiečių Sąjungos“ nutarimus ir
kurie buvo priimti ir Didžiojo Vilniaus Seimo.

Diskusijų metu įvyko įdomi scena, kada buvo prieita prie
Vabalninkų liaudies mokytojo ruso prašalinimo.

Čipėniškiai pasiūlo jį prašalinti, kaip ir Čipėnų liaudies
mokytoją.

Vabalninkiečiai priešinasi, iškeldami sekantį argumentą. Va-
balninkų mokytojas pareiškęs išmoksiąs lietuvių kalbos ir pri-
imsiąs katalikybę ir prašąs jį palikti.

“ — Vieną dūšią išgelbėsime. Juk jis sutinka priimti katali-
kybę, — šaukia vabalninkiečiai.

Bet man pasiseka tą incidentą likviduoti šiaip:
— Jūs žinote, kad aš esu katalikų tikybos. Įsivaizduokite,

kad mokslą baigęs ir negalėdamas gauti vietos Lietuvoj aš
išvažiuoju Rusijon, gaunu liaudies mokytojo vietą.  Mokytojauju.
Staiga žmonės, rusai provoslavai, ateina pas mane ir sako,
arba priimk provoslaviją arba išsikraustyk. Aš labai susirūpinu.
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Čia žmona. vaikai, bėda pasilikti be vietos. Bet vėl sąžinę
graužia ir nesinori apleisti savo ir savo tėvų tikybą. Galų gale,
pasigailėdamas žmonos ir vaikų, sutinku priimti provoslaviją,
kad vietos nenustočiau.

— Na šito tai jau nepadarysi, — šaukia vyrai.
— Kodėl? — sakau. — Juk badu negaliu stipti.
— Na, tai ar neturėtūm gėdos, — šaukia balsai, — kad

už duonos kąsnį parduoti savo dūšią? Su tokiu mokslu tai ir
ant akmens sėdėdamas duonos kąsnį turėsi. Jei kas savo
tikybos išsižada, tai jau niekam netikęs žmogus.

— Aš su jumis sutinku, vyrai. Doras žmogus už duonos
kąsnį savo tikybos niekuomet neparduos!

. — Bet grįžkime prie Vabalninkų mokytojo. Ar pravoslavų
tikyba bloga ar gera, tai ne mums spręsti. Bet Vabalninkų
„mokytojui ta tikyba turi būti šventa. Ar gerai jis daro parduo-
damas savo tikybą už duonos kąsnį?

— Tai biaurybė, — šaukia vienas.
— Tokš parsidavėlis negali mokyti mūsų vaikų, —

šaukia kitas.
— Mušti jį, su pagaliais laukan vyti. — šaukia kiti.
— Palaukit vyrai, — tęsiu aš toliau. — Jūs esate geri

žmonės ir geri katalikai. Nemuškim.e jo. Nutarkime, kad per
dvi savaites jis išsikraustytų = Kadangi jis su vaikais, duokime:
jam 100 rublių ant kelio ir tegul sau važiuoja sveikas, iš kur
atvažiavęs.

Vyrai vienbalsiai tą pasiūlymą priima.
Bet kuomet prasidėjo savos policijos rinkimai, kaip paskiau

paaiškėjo, buvusieji minioje policijos agentai nubėgo pas
ispravninką ir pranešė, kad žmonės nori pulti ir mušti policiją.

Staiga kareivių durtuvai išlenda iš valsčiaus namo. Raiteliai
įjoja kieman ir pradeda plakti žmones. Keleta įniršusių vyrų
nutraukia vieną raitelį nuo arklio ir pradeda kulti. Bet kiti
raiteliai, karininkui įsakius vejasi kulamo kareivio arklį.

monės susirenka Čipėnų kaime ir čia užbaigia savo susi-
rinkimą, išrinkdami atstovus į Didįjį Vilniaus Seimą. Jų tarpan
patekau aš, Juozas Sruoga, a. a. Matulis, rodos,Žitkevičius ir
keletas kitų.

Aš smulkiai išdėsčiau čia apie Čipėnų valsčiaus susirinkimą,
savo atsiminimus, nes šis susirinkimas — tai buvo šiose apylin-
kėse didelis moralis žmonių laimėjimas.

Jis ne tik sustiprino čipėniečių ir vabalninkiečių dvasią, bet
turėjo didelės įtakos visiems kitiems apilinkiniams valsčiams tų laikų
Panevėžio ir Ukmergės ir Zarasų apskričių. Eu spraga
buvo pralaužta.

Iš visų aplinkinių valsčių žmonės važiavo pas mane ir tiesiog
beveik prievartos keliu reikalavo važiuoti „sakyti pamokslus“,
daryti valsčių susirinkimus, tvėrė „Valstiečių Sąjungos“ratelius,
reikalavo knygų savo „bibliotekon“, etc.
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Per tris mėnesius važinėjau drauge su a. a. Matuliu (jo

arkliu) 70 visus aplinkinius valsčius, darydamas valsčių susirin-

kimus, sakydamas „pamokslus“.
Nuo senų laikų apie Kupiškį dirbo socialdemokratai. Ir

nestebėtina. Juk čia tėviškė mūsų žymių socialdemokratų

veikėjų. Prisiminkime, kad ir prof. Purėną, inž. Čiurlį, Bugai-
liškį, dr. Mažylį, etc.; čia ir žinomo Smolskio tėviškė netoli.

Todėl gyvesnis Kupiškėnų elementas, daugiausia pasiturinčių

ūkininkų sūnūs, skaitė save socialdemokratais ir laikės savo

„katechizmo“.

Kadangi aš tuomet priklausiau prie Lietuvos Demokratų

partijos ir tvėriau kažkokius valstiečių sąjungos „buržuazinius“

tautiškai kultūrinius ratelius, todėl jie nenorėjo kordinuoti savo

veikimo su vabalninkiečiais, čipėniečiais, etc. |

Bet nenorėdami atsilikti nuo vabalninkiečių (lietuviai didelės

ambicijos žmonės), ji+ taiposi padarė valsčiaus susirinkimą (ar

mitingą), priėmė panašius į Čipėnų valsčiaus nutarimus, įdėdami

taipogi reikalavimą nepriklausomos Lietuvos Respublikos ir... tą

nutarimą pasiuntė Kauno gubernatoriui.

Kauno gubernatorius, gavęs kupiškėnų reikalavimą, suteikti

Lietuvai „nepriklausomą demokratinę respubliką“, tuojau

pasiuntė vice-gubernatorių su pėstininkais ir artilerija, ir paskyrė

dieną (gruodžio pradžioj), kurioj turi susirinkti visas valsčius

Kupiškin.
Staiga naktį atvažiuoja pas mane į Vabalninkus trys kupiš-

kėnai — jauni ūkininkaičiai, išdėsto padėtį ir kupiškėnų vardu

prašo padėti jiems išbristi iš tos „nelaimės“.

„ Važiuojame visą naktį ir atvažiuojame apie 8 val. iš ryto.

Žmonių jau daug suvažiavusių. Jau ir 11 valanda,0 atvažiavęs

vice-gubernatorius vis nedaro valsčiaus posėdžio.

Nutarėme eiti valsčiun (apie kilometrą nuo miestelio) ir

paklausti „načalstvos“, kas per dalykas. 2

Apie tai buvo pranešta ir žmonėms, kurie šildėsi visokiose

legalėse ir nelegalėse karčiamose. Prie jų prisidėjo ir Kupiškio

miestelėnai.

Už kokio pusvalandžio didelis valsčiaus daržas buvo pilnas

žmonių.

Išrenkama delegacija užklausti vicegubernatoriaus, kam
"jis sukvietė žmones ir reikalui esant išaiškinti jam žmonių

nusistatymą. Ton delegacijon patenku ir aš, nors ir ne Kupiškio

valsčiaus. ' '

Kareiviai delegaciją praleidžia ir net garbę atiduoda (aš

buvau kalnų Instituto studento uniformoj). Pradžioj vice-guber-

natorius sutinka su mumis Kalbėtis, bet čia įsikiša zemskis

(juristas) ir išaiškina jam, kad tai nelegalė delegacija ir įam

vice-gubernatoriui neišpuola su mumis kalbėtis. Tuomet vice-
gubernatorius oficialiu tonu pareiškia, kad tekalbėsiąs tik su

-
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starostomis ir vibarnais. Ir įsako, kad viršaitis tuojau surinktų
starostas.

Pranešame apie tai susirinkusiems žmonėms. Pasipiktinimas.
Grįžtame miestelin. Starostos išsislapstė, nes jiems žmonės
prigrąsino, kad nei nemanytų rodytis valsčiuje.

Viršaitis ir policija negali sumedžioti nei starostų nei vibarnų,
o čia ir vice-gubernatoriaus įsakymas turi būti išpildytas.

Viršaitis ir policija ateina prašo juos išgelbėti iš sunkios
padėties ir patarti keletai vyrų, kad jie suloštų starostų ir
vibornų rolę. Sutinkame. Parenkame apsukresnius ir drąsesnius
vyrus. „Načalstva“ vistiek žmonių nepažįsta.

' — Bet ką mes tam vice-gubernatoriui sakysime, jei jis už-
klaus ko valsčius nori? — susirūpino mūsų parinktieji vyrai.

Patariu, kad atsisakytų kalbėti apie viso valsčiaus ir Lietu-
vos reikalus, 0 tik sakytų ko iš jų kiekvienas pats norėtų.

Roles pasidalino. Nutarta, kad vienas norėtų gauti gerą
drigontą (arklį), kitas — važį, trečias — porą naujų batų ir t. t.

Už pusvalandžio visi tie tariamieji starostos jau stovėjo išsi-
rikiavę prieš vicegubernatorių.

— Ko valsčius reikalauja? — klausia vice-gubernatoriaus
atsivežtasai valdininkas, versdamas savo viršininko paklausimą
rusų kalba į lietuvių kalbą

— Ką aš galiu žinoti? — atsako pirmas „starosta“.
— Ko pats norėtum?
— Jei galima, norėčiau gauti gerą drigontą.
— Vidno, durak, ničego, neponimajet (Matyti kvailys, nieko

neišmano),—pažymi vice-gubernatorius. — Klauskite sekančio.
Atsakymas ganašus: sekantis reikalauja važio. Panašiai su

trečiuoju ir ketvirtuoju. )
„Načalstva“ suprato, kad čia ne „durak“ (kvailiai), bet kova.
Vice-gubernatorius tuomet įsako sušaukti valsčiaus salėn visus

vibornus. Čia vėl patenka tik drąsesni ir protingesni vyrai.

Užklausti, ko jie reikalauja (lietuviškai, per tą patį vertėją,)
atsisako kalbėti, kol nebus pakviestas p. Galvanauskas, nes jie
netikį vice-gubernatoriaus vertėjui, nes jis galįs netikrai išversti
jų žodžius rusų kalbon.

Ginčijosi gana ilgai, galop vice-gubernatorius įsakė isprav-
ninkui pakviesti p. Galvanauską. .

Nors tas vertimas labai buvo įdomus, įdomūs ir labai cha-
rakteringi buvo vice-gubernatoriaus klausimai ir gal dar įdomesni
žmonių atsakymai, bet apie tą viską teks kita proga pasidalinti.

Po poros valandų vertimo, valsčiaus posėdis galop virto
mažu mitingu ir jau žmonės klausė manęs, kas reikia daryti ir
kaip veikti, kad nusikratytų rusiško jungo.

Patariau išrinkti atstovus į Didįjį Vilniaus Seimą ir važiuoti
tą patį vakarą drauge Vilniun, kur viską ir aptarsime.

— Mums sako, kad ten susirinks tik buržujai.
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— Išrinkite neburžujus, — atsakau jiems, — tuomet bus ir
neburžujų. Bet aš manau, kad ten bus daugiau neburžujų,
ne kaip jūs manote.

Rodos, dalis kupiškėnų atstovų drauge su manim tą patį
vakarą išvažiavo Vilniun Didžiojo Seimo posėdžiuosna.

Gal nemažai ką tektų pasakyti apie Vilniaus gyventojų —
miestelėnų nusistebėjimą, užplūdus jį provincijai. Jis man tuo-
met atrodė panašus į senovės, pilną brangių turtų, tradicijų, atsi-
minimų, šventyklą, į kurią lankosi nedidelis tikinčiųjų skaičius.
Bet staiga ton senovės didelėn šventyklon susirenka didelė tikin-
čiųjų minia. Viskas atgyja, nubunda kaip iš letargijos miego;
net užmiršusieji savo protėvių tikybą susimąsto; ir jų sąžinė
pakelia balsą. :

Vietos vyriausybė (generalgubernatorius) nustemba ir nežino,
ką daryti.

Jau iš vakaro, prieš posėdį posėdžiauja partijos, arba tik-
riau į dvi grupes pasidalinusioji inteligentija: demokratai ir so-
cialistai.  Organizuojasi ir trečia grupė: katalikai, kurių poten-
cijos jėga krašte didelė, bet kurie iki šiol stebėtinai pasyvūs |
(ypač senesnieji kunigai) ir visai nesusiorganizavę. :

Kai per rūką prisimenu demokratų partijos posėdžius; ne-
atsimenu gerai diskusijų turinio. Bet gerai atsimenu ir šiandien
žymesnius tos srovės vyrus: štai A. Smetona, dešiniojo demo-
kratų sparno lyderis; realistas savo veikime, lietuviškai užsispyręs.

Čia vėl a. a. P. Višinskis, kairiojo demokratų sparno įkvė-
pėjas: nervingas, labai jautrus, nepripažįstąs kompromisų, ide-
alistas.

Čia vėl dr. K. Grinius, visuomet ramus, aiškus, visuomet
pilnas jumoro. Jis taikina kairįjį sparną su dešiniuoju. Jis
suranda logingas, praktiškas ir trumpas kompromiso formules.
Tai realistas, gerai pažįstas sodžių, ypač suvalkiečius.

Čia Vileišių šeimynos, judrios, aktyvios; tai Vilniaus „litvo-
manų“ vadai. Čia vėl nenuilstanti darbininkė p. F. Bortkevi.
čienė, kuriai užkraunami visi praktikiniai darbai; jos visur pilna.
Ji kalba mažai, bet ją surasi prie kiekvieno darbo.

Gatvėse sutinki ir kitų partijų vadus, pakelta dvasia, bėgan-
čius iš vieno susirinkimo į kitą. Mat, organizuojami „beparty-
viai“ sodiečiai. '

Didelė miesto salė pilna atstovų. Iš'enkamas Seimo pre-
zidiumas, susidedąs iš visų srovių. Pirmininkas— Dr. Basanavi-
čius. Diskusijos karštos, bet stebėtinai tvarkingos, rimtos.
Diskusijų tema neapribotai plati. Kiekviena srovė skelbia savo
kredo, nori pravesti savo nusistatymą, gauti Seimo daugumos
sankciją Pasireiškia trys srovės: katalikai, demokratai ir socia-
listai. Bet tai inteligentų srovės. Valstiečiai klausosi, nesu-
pranta tų teoretinių ginčų ir instinktyviai nenori nė vienai pasi-
duoti. Geriausiai suorganizuoti ir disciplinuoti socialistai.
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Įdomiausios posėdžių pertraukos, kuluarų darbas ir propa-
ganda. Matai ant vienos kėdės kunigų „ėdiką“ įsikarščiavusį,
puolantį kunigus. Ant kitos kėdės. vėl matai kunigą, te pasi-
gailėjimo puolantį socialistus. Ir vienas ir kitas apsupti ramiai
klausančių valstiečių. Jie vienodai su dideliu dėmesiu klauso
vieno ir kito; patinka jiems jumoras, karštas kalbėtojų entuziaz-
mas, nepaprasti „pamokslai“. Bet jie savo galvoja, tyli, kaip
Egipto siinksai.

Dvi dienas eina Seimo diskusijos. Jos darosi vis karštes-
nės. Sodiečiai pradeda nekantrauti. „Gana tų kalbų; reikia su-
sitarti; reikia vienybės“, girdisi per pertrauką sodiečių balsai.

Vabalninkėnai, čipėniečiai, biržėnai ir jiems artimų apy-
linkių atstovai apstoja mane ir sako: 2

—-. Nesuprantame, kodėl čia pešamasi. Kai mes su tamsta
dirbame savo krašte, visi einame > vieno. Ar gi mūsų valsčių
nutarimai blogi?

"Tos pačios mintys keliamos ir kitų Lietuvos dalių valstiečių
atstovų.

Tuomet aš, J. Gabrys, Dr. Alseika ir, rodos, p Ruseckas
susitariame suorganizuoti valstiečius — atstovus į Li etuvos
Valstiečių Sąjungą, nepriklausomą nuo kitų partijų.

Suredaguojame Valstiečių Sąjungos nutarimo projektą, ku-
rio pamatan ir padedami Čipėnų valsčiaus nutarimai.

Pertraukos metu sukviečiame valstiečius. Išdėstome trumpai
mūsų sumanymą. Sumanymas valstiečių karštai remiamas. Jų
veidai nušvinta.

Pasiūlome Seimo prezidiumūi tą Valstiečių Sąjungos rezo-
liuciją pastatyti balsavimui. Rezoliucija priimama absoliute balsų
dauguma. Rodos, socialdemokratai balsavo prieš.

Tokiu būdu buvo padėtas pamatas Vilniaus Seimo rezoliu-
cijai ir diskusijos įvestos į aiškią vagą.

Seimas nutaria išrinkti redakcijos komisiją, kuri išdirbtų ben-
drą rezoliucija, kuri jau nebegalėjo principialiai prieštarauti Sei-
mo priimtai Valstiečių Sąjungos rezoliucijai.

Ton komisijon patenka visų srovių atstovai.
Po keletos valandų darbo komisija patiekia rezoliucijos pro

jektą, kurią Seimas vienbalsiai dideliu dvasios pakilimu priima.

Dr. Basanavičius, pirmininkas, dėkavoja susivažiavusiems
atstovams ir po savo prakalbos, paskelbia Seimo darbą baigtą.

Per visą naktį sukame P. Vileišio mūsų „rekvizuotoj“ spau-
stuvėj presą, kad atspausdintų Seimo priimtą Valstiečių Sąjungos
rezoliuciją, nes kiekvienas atstovas- valstietis jos reikalauja.

Anksti iš ryto tūkstančiai tos rezoliucijos lapelių jau buvo
sudėti Šlapelienės knygyne (arti posėdžių salės). Iš visų Lietu-
vos kampų suvažiavę sodiečiai jas gavo ir pasižadėjo išdalinti ir
paaiškinti savo apylinkėje, nušviesti ir tose parapijose ir vals-
čiuose, iš kurių nesuspėjo atvykti ar nebuvo išrinkti atstovai.
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Čia nepakenkė ir pašto įstaigų visuotinas (visos Rusijos)
streikas — atstovai išvežiojo.

Mano apylinkėje daugelyje ūkininkų grįčių, drauge su šven-
tųjų paveikslais, ant sienų buvo išlipinta ir ta Seimo priimta
Valstiečių Sąjungos rezoliucija.

Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai, tai lietuvių tautos vieša
politinės nepriklausomybės etnografinėse ribose deklaracija (pa-
reiškimas). Pažymima joje ir politinio susitvarkymo forma: de-
mokratinė respublika su 5eimu Vilniuje.

Tas Vilniaus Seimo nutarimas, tai to laiko bendra visų par-
tijų, visų srovių, visų luomų ir klasių, visos lietuvių tautos pa-
reikšta valia, bendra visai lietuvių tautai idėja, bendras visos tau-
tos tartas žodis.

Tas žodis „stojosi kūnu“.
Tiesa, dar ne visos tautos kūno dalys laisvos.
Nuo aštuonioliktojo šimtmečio pabaigos, per visą devynio-

liktąjį šimtmetį ir dabar eina ir vis plečiasi ir stiprėja tautinis
atgimimas. Ši idėja viršija visas kitas: tautiniai - politinė nepri-
klausomybė šiandien tautoms — tai tas pats, kaip gimstančiam
kūdikiui oras; nepriklausomybė, tai drauge ir būtina sąlyga tau-
tos gyvybei išlaikyti. Nepriklausomybė, tai didžiausias tautos
turtas, didžiausia tautos brarigenybė.

Bet tautinė idėja. kuri vis smarkiau paliečia visas pasaulio
tautas, yra diferencijacijos idėja, tai žmonijos „analizas“.

Šalia jo šiandien vystosi kita galinga idėja, sintetinė idėja,
atgimusių ypač laisvų tautų kooperavimo idėja.

Nelaimė tautoms, ypač mažoms, kurios pasiduotų tik vienai
arba kitai idėjai ir nesugebėtų išlaikyti pusiausvyros, harmonijos
tarp tų dviejų tveriančių galingų idėjų.

J. Sruoga apie 1905 m. rašo:

„Lietuvos Žiniose“ teko porą sykių skaityti 1905 metų atsi-
minimus iš Čipėnų padangės. Ar buvo kas rašyta kituose laik-
raščiuose, nepastebėjau. Nors tilpę „Liet. Žiniose“ atsiminimai
man atrodė ne visai pilnai nušviečią tų laikų įvykių eigą, bet
neturėdamas laiko ir nepriduodamas jiems ypatingos svarbos,
susilaikiau nuo jų papildymo. Rašydamas šias eilutes ir ne-
išvengiamai minėdamas kai kurių asmenų pavardes visai
neturiu noro dar vieną kartą pagarsinti tuos asmenis ar pabrėžti
jų nuopelnus. Man rūpi ne tik nurodyti prie kokių (galima sa-
kyti kurjozinių) aplinkybių įvyko 1905 m. Čipėnų valsčiaus „per-
versmas“, bet iš dalies ir paminėti, gali būti, vieną iš svarbiausių
to įvykio faktorį, butent ūkininkų plačiųjų masių susipratimą ir
politinį (?) pribrendimą, kurie dar caro laikais ypatingų prikal-
binėjimų ir įtikinimų darė tą, ką momentas „savaime“ liepė da-
ryti. Šią aplinkybę pakankamai įrodo 1905 m. Čipėnų vals-
čiaus įvykių eiga, kurią pasistengsiu čia visai objektyviai nupasakoti.
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1905 m. spalių mėn. uždarius Petrapilio universitetą neribo-
tam laikui sugrįžau į tėviškę. Artimiausią sekmadienį 'nuvykau į
Vabalninkus. Po pamaldų bažnyčioje grįžti namon nesiskubi-
nau (nes ką-gi rudens metą vienkiemyje veikti?) ir įvairumo dė-
liai užėjau į aptieką, kurios provizorių a. a. Matulį (ir jo pa-
gelbininką, kurio pavardės jau nebeatsimenu, bet tai buvo smar-
kus vyras) šiek tiek pažinojau nuo senesnių laikų. Ten susi-
pažinau su atvykusiu iš Petrapilio savo karinės prievolės sutvar-
kyti Povilu Zitkevičiumi (paskui paaiškėjo, kad kadaise kartu
mokėmės Vabalninkų pradžios mokykloje). Mums tuomet be-
šnekant užėjo į aptieką keletas vyrų, kurie nudejavo, kad, girdi,

  

J. Sruoga, Matulis ir Povilas Žitkevičius.

šiandien reikia jiems važiuoti į Čipėnus, nes Panevėžio bajorų
vadas (maršalka — „predvoditel dvorianstva“) šaukia valsčiaus |
rinkikus, kad padarytų jiems pranešimą apie rinkimų tvarką"2(
Rusijos Valstybės Dumą. Rinkimaiį „Dumą“ buvo miestuose
dažnai svarstomi ir miestiečiai (ypač darbininkai) buvo nusistatę
rinkimus boikotuoti. Kadangi buvau tik ką grįžęs iš Petrapilio
(tai buvo jau po caro 17 spalio manifesto paskelbimo), tai jau-
čiausi irgi karštu Dumos priešininku. Žinodamas kad, prov.
Matulis žmonėse turi gerą vardą ir didelį autoritetą patariau
jam pavažiuoti į Čipėnus išklausyti maršalkos pranešimo apie
rinkimus, duoti žmonėms paaiškinimą ta prasme, kad prie rin-
kimų į Dumą neverta prisidėti, nes iš Dumos nieko gero laukti
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„negalima. Nors Matulis ir ne labai linkęs buvo atlikti tą pa-
siūlymą, bet galų gale sutiko tik su sąlyga, jeigu ir aš važiuosiu
kartu. Dėl kompanijos prisidėjo Pov. Žitkevičius, kuriam rudens
metu irgi nubodu buvo namie sėdėti, be to dar labai šaunus
vyrukas A. Vaitkūnas (iš Vabalninkų dabar kunigas) ir rodos,
Juozapas Čibas iš Plekavietės. Atvykę į Čipėnų valsčių (sute-
mus) radome jau beveik visus rinkikus belaukiančius maršalkos.

-  Bešnekučiuojant su žmonėmis praėjo gera valanda, o maršalkos

 

vis nėra. Valsčiaus raštininko (Karašos) ir nebuvo, o viršaitis
Bučys, laukė maršalkos užsikabinęs savo medalį raštininko bute.
Pastebėję, kad maršalka visai neatvyks, pradėjome tartis, ką
daryti. Nutarėme žmonėms papasakoti, kad jeigu maršalka dar
sykį kviestų tuo reikalu į valsčių, tai kad žmonės visai neva-
žiuotų ir bendrai jokių rinkimų į Dumą nedarytų. Kilo tarp
mūsų klausimas, kas tą paaiškinimą turi daryti. Būdamas dar
jaunas vaikinas(19 metų ūkininkams joks autoritetas!) ir niekuo-
met neturėjęs prieš minią jokios prakalbos neišdrįsau padaryt
"tą paaiškinimą; tada a. a. Matulis atsistojęs ant kaladės (vals- .
čiaus vidury — ne už stalo!) nupasakojo visą reikalą, kaip su-
gebėjo. Buvo kalbama tik apie rinkimus į Dumą ir apie caro
išleistą manifastą dėl žodžio, susirinkimų ir kitokių laisvių.

Staiga Matulio pranešimo laiku pasirodo iš raštininko buto
viršaitis Bučys su viršaičio medaliu ant kaklo (rokuojasi— einąs
pareigas, neliečiamas asmuo!) ir pakeltu balsu pareiškė kad jis
neleidžia daryti čia triukšmo ir pasikalbėjimo (atrodė kad B.
buvo gerokai įkaitęs — ne visai blaivus!). Šis viršaičio B. įsaky-
mas buvo kaip elektros kibirkštis, kurį valsčiaus sueigos ūpą
uždegė ir nukreipė visus prieš viršaitį, Žmonės pradėjo rėkti:
„O kas tu da ponas? dabar paties caro duota laisvė susirinkimų,
laisvė žodžio“. Užteko kažkam tai pasakyti, kad dabar vals-
čius kiekvienu laiku netinkamą viršaitį gali pašalinti ir išrinkti
tokį, kurio žmonės nori, — kaip senojo viršaičio likimas buvo
išspręstas. Tuč tuojau nutarta rinkti naują. Su naujo viršaičio
kandidato parinkimų buvo jau kiek sunkiau. Prie tokių ne vi-
sai paprastu aplinkybių ne bet kas drįso prisiimti ant savęs to-
kias pareigas. Man asmeniškai buvo nuo senų laikų žinomas
kaip gerai apsiskaitęs ir susipratęs žmogus Bakšėnų kaimo Vo-
sylius (rodos, Jonas?), kuriam tiesiai pasakiau, kad jeigu jau jis
atsisakys būt viršaičiu, tai nėra ko toliau ir kalbėti, — reikia
skirstytis namo. — Vosyliaus ilgai įtikinėti nereikėjo, — sutiko
'būt viršaičiu ir jis buvo visais balsais išrinktas. Nebeatsimenu,
kas pasiūlė prie geros progos perrinkti ir mokesčių šrinkiką
(sborsčiką), kuriuo tuomet buvo Zaprutiškių Topilis Karoblis;
pasiūlymas pasirodė visiems priimtinas ir bežiūrint išrinktas nau-
jas mokesčių rinkėjas Čipėnų Vosylius (vardo neatsimenu). Vi-
siems aišku buvo, kad valsčiaus sueigos nutarimą reikėjo užiik-
suoti ant popierio, įrašyti į valsčiaus nutarimų knygą. Nesant
valsčiaus paštininkui jo ragelbininkas (jaunas vaikėzas!) ne tik
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atsisakė surašyti sueigos nutarimą, bet pareiškė, kad raštininkas
išvežė ir spintų raktus, kur yra nutarimų knygos. Nabagas iš
strioko net apsiašarojo..

Čia savaime iškilo reikalas sutvarkyti ir valsčiaus raštininko
klausimą, nes senuoju raštininku nė vienas iš susirinkusių
nebuvo patenkintas. Bežiūrint nutarta pašalinti senąjį raštininką
ir jo vieton pasirinkti sau tinkamesnį. Buvo pasiūlyta ta vieta
man, bet aš tikėdamasis atsidarius universitetui grįžti Petrapilin
studijuoti tuo pasiūlymu negalėjau pasinaudoti. Tuomet buvo
„apsistota ant P. Zitkevičiaus kandidatūros, kurs irgi nors ir
laikinai atvyko iš Petrapilio, reikalui esant sutiko būt valsčiaus
raštininku. Naujai išrinktam  raštininkui jau teko ir sueigos
nutarimą surašyti. Dauguma valsčiaus spintų buvo tikrai užra-
kintos ir valsčiaus nutarimų knygos nepavyko surasti; tad teko
pasitenkinti surasta vienos seniūnijos (kokios — nebeatmenu)
nutarimų knyga, į kurią ir buvo įtraukti tik ką įvykusių rinkimų
rezultatai. Nutarimą pasirašė ne tik buvusieji sueigoj rinkikai
ir seniūnai (kurie net ir savo antspaudas pridėjo), bet ir senasis
viršaitis Bučys. Tiesa, p. B-s panorėjo prirašyti, kad jis pasi-
rašo būdamas prievarta verčiamas. Čia buvo greit surastas
kompromisas, kuriuo abi pusės pasitenkino; būtent sutarta, kad
jis pasirašys „Valsčiaus sueigos nuiarimu“ (neprievarta) savo
parašu įvykusių rinkimų tikrumą tvirtina. Čia pat senas viršaitis
turėjo atiduot naujam ir savo galios atributą (varinį medalį.|
Jau nebeatsimenu tiesos, bet p. Bučys pas teismo tardytojus
tvirtino, esą aš jam tą medalį per prievartą nuėmęs! Visiems
buvo aišku, kad naujai išrinktieji valsčiaus valdybos nariai
negali tučtuojau perimti naujas pareigas; sueigos nutarime buvo -
pažymėta, kad pareigų perėmimas įvyks kitą šeštadienį. Tuo
sueiga ir pasibaigė. Toks buvo visai atsitiktinai susirinkusių
žmonių (iš nuobodumo) pasivažinėjimo į Čipėnus netikėtas
rezultatas. Norėjome sukritikuoti maršalkos pranešimą apie
rinkimus į Dumą, o iš tikrųjų vieni iš pirmųjų tuo metu Lietu-
voje pašalinome caro įstaigų patvirtintą valdžią (apie kokius
nors partinius įsitikinimus viens kito nė neklausdami, nors jie
buvo gana skirtingi).

Vidurnaktį sugrįžę į  Vabalninkus, sutarėme, kad ant
rytojaus reikia būtinai mūsų grupei susirinkti nutarti, kaip
toliau tinkamai varyti netikėtai pradėtą ne visai paprastą darbą.

Pirmadienį susirinkę aptiekoje pas Matulį sutarėme, kad
pareigų perdavimas valsčiuje turi būt padarytas galimai iškil-
mingas: reikia sušaukti į valsčių galimai didesnį žmonių susirin-
kimą. Tą pačią dieną buvo hektograiu pagaminti plakatai —
pranešimai, kuriuo žmonės buvo kviečiami šeštadienį (be
skirtumo tikybos, lyties) ir atvykti į Čipėnus, į susirinktmą.
is pakvietimas buvo antradienį (turgaus dienoj) išklijuotas po

turgų (ant stulpų ir namų), Dar pirmadieny parašiau atvirutę
E. Galvanauskui į Petrapilį, pranešdamas jam apie tai, kas
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vyko, ir kas numatyta toliau daryti, ir prašiau, kad jis, jeigu
gali, tuojau atvyktų. Savo keliu parašė E. Gal-skui laišką ir
Matulis..: Labai nudžiugome, kai penktadienio vakare Vabal-
ninkuose pasirodė atvykęs iš Petrapilio p. E. Galvanauskas.
Kadangi buvo matyti, kad policija irgi rimtai rengiasi prie
susirinkimo Cipėnuose (atvyko į Vabalninkus iš vakaro isprau-
ninkas, zemskis - ir net dragūnų būrys su karininku; pėsčiųjų-
būrys su karininku nuolat stovėjo Vabalninkuose, tai pirmasis
rūpestis buvo dar iš vakaro pagaminti ir išmėtyti po kareivines
atsišaukimus kareiviams (rusų kalba), kas ir buvo tuojau
padaryta. Atsišaukimai, kuriuos be abejo skaitė ir patys kari-
ninkai, matomai padarė neblogos įtakos, nes ant rytojaus
Čipėnuose tiek karininkai, tiek kareiviai elgiasi gana žmoniškai.
Atsišaukimas buvo redaguotas p. E. Galvanausko; trumpais
žodžiais buvo nupasakota, kad valstiečiai, naudodamiesi caro
paskelbta žodžio ir susirinkimų laisve, ryt renkasi apsvarstyti
savo reikalų; buvo priminta, kad kareiviai yra tokie pat valstiečiai
ir kad jie neturėtų vaikyti ar šaudyti žmones. — Erzinančių
šūkių („Šalin caro valdžia“ ir panašių, kurie buvo tuomet labai
madoj) tame atsišaukime sąmoningai nebuvo pavartota.

Seštadienį iš ryto (rodos, tai buvo bene 6/XI) žmonės iš
anksto pradėjo rinktis Čipėnuose. O dar anksčiau nuvykoį
Čipėnus visas policijos štabas su kariuomene, (isprauninkas,
zemskis, du antstoliai, trys uriadninkai, dragūnai su karininku ir
pėstieji kareiviai su karininku). Mūsų štabas: E. Galvanauskas,
Matulis, Pov. Zitkevičius, Antanas Vaitiekūnas, Juozapas
Čibas ir aš nuvykome į Čipėnus apie vidudienį. Jau iš tolo
pastebėjome, kad kareiviai — pėstininkai stovi išrikiuoti darže:
šaly jų visa vyriausybė; dragūnai gi stovėjo ant kelio prie vartų
į valsčių ir susirinkusių žmonių neleido į kiemą. Prie pat
įėjimo (prie durų) stovėjo pats Vabalninkų antstolis. Mums
„šumniai“ (su gerais arkliais) privažiavus prie valsčiaus vartų
buvo tuojau mestas dragūnams vakarykščių lietuviškų  atsi-
šaukimų žiupsnys; dar didesnis žiupsnys gerai atspausdintų
atsišaukimų buvo įteiktas laukiantiems ant kelio žmonėms.
Priėjus mūsų „štabui“ (grupei) prie valsčiaus durų antstolis
pasisveikino su E. Galvanausku ir pasitraukė į šalį. Paskui
mus į valsčių suėjo ir žmonės, nors toli gražu visi negalėjo
sutilpti. — Pirmių pirmiausia buvo išrinkta delegacija iš dviejų
asmenų (p. E. Galvan-s ir vienas ūkininkas), kurie nuvykę pas
stovinti ant daržo įsprauninką pareiškė jam, kad jų buvimas yra
visai nereikalingas, nes čia niekas nemano daryti jokių riaušių.
Kad žmonės naudodamiesi paskelbta žodžio ir susirinkimų
laisve susirinko apsvarstyti savo reikalus p. E. Galvanauskas
buvo ir pirmiau populiarus valsčionių tarpe: padėdavo vesti bylas
sų grapu Tiškevičium; O policija tiesiog bijodavo jo. Man
pačiam kalbant su Vabalninkų antstoliu (jau iš kalėjimo išėjus)
teko girdėti, kad p. E. G. kitaip, ikaip velniu, neisivaizduodavo
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ir nevadindavo; mat, ir paviršutinė išvaizda buvo labai impo-
nuojanti: graži kalnų instituto uniforma, 0 dar gražesnė juoda
barzda; maži provincijos valdininkai matomai kartais negalėdavo
atskirti jo nuo viršininkoir patiekdavo jam noriai įvairias žinias.

Isprauninko įtikinti nepavyko, ir jis su kariuomene pasiliko
ant daržo laukti, kas toliau bus. Teko vėliau patirti, kad
isprauninkas iš karininkų griežtai reikalavo išvaikyti minią, bet
tie ilgą laiką jo neklausė. Sugrįžus delegatams į valsčių buvo
pareikalauta, kad ateitų iš daržo į valsčių. zemskis, kurs vieno
karininko lydimas gana greit atvyko. Iš zemskio buvo parei-
kalauta, kad jis patvirtintų sekmadienį padarytą valsčiaus sueigos
nutarimą perrinkti valsčiaus valdybai. Zemskis tai padaryti
atsisakė, motyvuodamas, kad seniems terminas dar nepasibaigė,
ir todėl įstatymas neleidžia rinkti naujus. Pasitarus tarp savęs
buvo dar antrą sykį išreikalautas zemskis, bet ir antrą sykį
nesileido perkalbamas (čia įvyko incidentas, rodos, paties p. E.
Galvanausko aprašytas, dėl kepurių nenusiėmimo valsčiuje ir t.t.).
Tuomet į derybas su valdžios atstovais buvo numota ranka,
ir pradėjome tartis dėl susirinkime svarstytinų klausimų. Nustatę
dienotvarkę, susirinkimą turėjome perkelti į kiemą, nes visi
žmonės negalėjo sueiti į vidų. Ant gonkų stovėjo staliukas ir
iš ten gana ilgą laiką, beveik iki pavakario p. E. Galvanauskas
aiškino žmonėms pergyvenamojo momento įvykius, sumaniai
įpindamas į savo prakalbą ir ūkininkams labai opius vietos
reikalus (miškų, kelių ir t. t). Tiesa vieną sykį buvo sujoję į
kiemą, į klausančios minios vidurį, dragūnai (šią proga pasinau-
dojus turėjau jiems perskaityti viešai balsiai rusų kalba rašytą
proklamaciją), bet žmonėms davus kelią apsigrižo ir vėl išjojo
ant kelio. Kita „vyriausybė“ ir kareiviai nekantriai trepinėjo
ant daržo, — buvo šaltoka!

Į pavakarį visgi vienu metu pastebėjome, kad dragūnai su-
jojo į kiemą nebe juokais. Beveik į susirinkimo pabaigą, kai p.
Galvan. pasiūlė susirinkusiems gaspadoriams caro valdžiai nebe-
mokėti mokesčių ir nesileisti savo vaikų į kariuomenę. Uriadnin-
kai ir antstoliai gerai suprato lietuviškai. Kiti sako, kad vaikyti
pradėjo todėl, kad kai kurie įkaušę žmonės (buvo šalta — ne-
stebėtina, kad kai kurie irįsikaitino, pasistiprino) pradėjo užkabi-
nėti dragūnus. Nors ir nepliekdamį žmonių, be, užsimoje nagai-
komnis jojo stačiai ant minios. Mas mėginome pasiduoti į valstie-
čių vidų, bat iš ten mus pasitiko kareiviai su atkištais durtuvais.
Teko pasitraukus nuo gonkų parsikelti į Čipėnų kaimą. Žmonės
tuojau pargriovę tvorą ir kas susėdę į važius apleido Čipėnus,
o daugelis su mumis kartu pasidavė į Čipenų kaimą, kur ir bu-
vo užbaigtas susirinkimas. Ten pat buvo išrinkti Čipėnų vals-
čiaus delegatai į Vilniaus Seimą (p. E. Galvan. ir, rodos, Bakšė-
nų Vosylius tuo tarpu kaip aš kiek vėliau buvau išrinktas Gir-
sudų valsčiaus delegatu, kur irgi buvo pašalinta senoji valsčiaus
valdyba). Tiek policijos štabas, tiek mes nakvynei sugrįžome į
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Vabalninkus. Be abejo abi pusės buvo šiek tiek įnirtę. Neturė-
dami jokių direktyvų ir su nieku nepasitarę aš su tik ką minėtu
Vabalninkų A. Vaitiekūnu sumanėme policijai irgi šposą iškirsti.
Nežiniomis pasikinkę į važį arklį ir pasiėmė piūklą su kirviu iš-
važiavome Meliūnų link telegraio stulpų piaustyti. Neprivažiavę
prie kaimo sustojome. Pirmų pirmiausia suskaldėmė į šipulius
grūdų magazino iškabą, 0 paskui nuvertėmė 4 ar 5 telegrafo
stulpus. Nupiauti stulpus krūtinės aukštume ir sudaužyti forfo-
rinius puodelius buvo ne sunku. Daugiau darbo turėjome su vie-
los nukirtimu. Telegraio stulpų nuvertimas ir mums patiems su-
darę netikėtą šposą, būtent nuo didelio vielos įtempimo, Meliū-
nų kaime gatves pasisukime parėmekliu atremtas stulpas buvo
išrautas iš žemės ir pasirėmęs ant paremėklio savo viršūne įsi-
rėmė i šaly stovinčios gryčios stogą, kurs gerokai sutreškėjo.
Paštininkams prijungus nuverstus stulpus prie paliktų stiebų už
keleto dienų mūsų pat jie toj pat aukštumoj dar kartą nupiauti,
po to juos jau reikėjo pakeisti visai naujais. Buvo mėginta kal-
tinti mane ir stulpu piaustymu, bet trūko įrodymų ir byla buvo
panaikinta.

Naujai išrinktoji valsčiaus valdyba visgi ėjo savo pareigas
apie 3 mėnesius, kol atvažiavo gubernatorius Veriovkinas su
kareivių skrajojančiu būriu, buvo pirmą kartą suareštuo-
tas P. Zitkevičius, o gal ir abu Vosyliai. Man išvykus į Petra-
pilį, E. Galvanauskas ir Matulis dar ilgokai slapstydamiesi
važinėjo pagal kaimus ir vienkiemius ir toliau vedė agitaciją.

Vabalninkų bažnyčia.

Bažnyčios archyve yra užsilikęs ir gerai įskaitomas senas
inventorius, rašytas 1721 m. kun. Kazio Čaikausko. Iš to in-
ventoriaus matytis, kad Vabalninkų bažnyčia statyta iš medžio
1617 m. rūpesčiu seniūno Valavičiaus. Jis išrūpino iš karaliaus
Zigmanto III bažnyčiai Meliūnų kaimą 16 valakų su žmonėmis
ir visais jų pabūklais. Karalius Vladislavas IV 1639 m. bažny-
čią sušelpė, atidavęs jai Bartkūnų kaimą 7 valak. ir vienk. Ge-
niškius.

Karalius Jonas Kazimieras 1664 m. per seniūną Gregošių
taipgi bažnyčią gausiai sušelpė, atiduodamas jai flv. Skiauliškius
ir k. Baibokus. ;

1696 m. bažnyčia ir miestelis sudegė. Parapijonių ir kun.
Abraomo Skirmunto lėšomis buvo pastatyta 1734 m. antra me-
dinė bažnyčia.

Kun. Čaikausko inventoriuj labai smulkiai aprašytas parapi-
jos turtas:

1) Medinė klebonija su ūkiškomis triobomis, 2) miestely
2 karčiamos ir karčiama Mieliūnų kaime, 3) krautuvės mieste-
2: prie klebonijos ir už ubagyno ir krautuvė Bartkūnuos.
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Apdirbimui žemės miestely klebonas turėjo 16 šeimynų
Invento:iuje yra tų šeimynų sąrašas:

1) Antanas Jakštas, 1 sodyba, 2 dukteris, 1 nuolatinis
(ciągly), 1 arklys, 1 jautis, 4 avys, 2 ožkos, 1 kiaulė, 4 valakai
iš jų du nedirbamos (pelkės), činčas 2 auksinai (zlotų) taip sure-
gistruota 16 ūkininkų.

Klebono lauke tais metais buvo užsėta: rugių 42 pūrai,
kviečių 1 pūr., miežių 19 pūr., avižų 54 pūr., žirnių 5 pūr.,
grikių 3 pūr., linų 9 pūr., kanapių 1 rėtis, pupų 1 pūr., šieno
175 vežimai. Pas jį: karvių 40, telyčios 4, avių 10, ožku 9,
kiaulių 34, kalakutų 57, žąsų 33, ančių 38, vištų 61, arklių 2.

 

 

 

Vabalninkų bažnyčia.

Kaimai: 1) Mieliūnų k. arendos 160 zlotų, činčo 609 zl
paasmeniai 240 zl., nakties sargams 208 zl., trobesių įnašą 519
zl., krautuvė 135 zl.

Daiktais: linų 310 sv., „chmiel“ 75, žąsų 15, vištų 30, kiau-
šinių 160.

2) Bortkinų k. arendos 192 zl., činčo 699 zl., nakties sarg.
166 zl., trob. įnaš. 42 zl. 12 skatikų, aludė 151. Daiktais: linų
12 sv., „chmiel“ 67, žąsų 12, vištų 24, kiaušinių 134.

3) Baibokų k. arendos 112 zl., činčo 201 zl., aludė 56 zl.,
daiktais: linų 160 sv., „„chmiel“ 37, žąsų 7, vištų 14, kiaušinių 70.

„Osady Poddannych 2 onych Maietnoscią, tudziez grontow,
Daniny Pieniezney, gotovego grosza y Dziakla rožnego: Jurzdy-
ka Wobolnicka, Mieliuny, Baibaki, Bortkuny“. |
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Žmonių: žydų 5, vyrų (katal.) 41, moterų 40, berniukų 68
mergaičių 73. Nuolatinių „ciąglach“ 26, karališkų 15, arklių 98,
eržilų 22, jaučių 26, karvių 82, telyčių 69, avių 125, ožkų 73,
kiaulių 82.

Prievolė: vergų 46 žm. kas dieną, reikalui (gwalty) 317 žm.
"Mokesčių: arendos 1120 zl., činčo 1788 zl., paasm. 544 zl.,

nakties sarg. 452 zl., smuklės 342 zl. Daiktais: linų 30 pundų,
„Chmiel“ 179, žąsų 34, vištų 68 kiaušinių 364.

1817 m. parapijonių lėšomis, kun. Emalinavičiaus rūpesčiu

 

 

,L 2 ais 
1) Vabalninkų kapų kryžius. 2) Vabalninkų kapų koplyčia. 3) Lamokų

kapai. 4) Šukionių kapai. 5) Kuprių kapų koplyčia.

buvo pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Koplyčios: Unčiš-
kiuos, Šukionys, Tosiuliškiuos, Deikiškiuos, Lamokuos, Kup-
riuos, Kautiškiuos. Visos ant kapų.

Ant šventoriaus yra P-lės Švenčiausios graži statula kun.
Miežinio auka, pastatyta 1911 m.

Per karą Rusijon išvežti visi bažnyčios varpai ir nesugrą-
-žinti. Dabar gautas iš Lietuvos Vyriausybės varpas 125 pūdų.

„ Parapijonių yra 8290 žm. Lenkiškai kalbančių 15-20, rusų
virš 100. Zydų miestely 350. Kaimuose jų nebėra. |
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Klebonai: dabartinis Kupiškio dekanas kun. Kirlys, prieš.
jį kun. Miežinis 9 m., kun. Bizauskas 3 met., kun. Paulauskas
35 metus, prel. Račkauskas ir kit.

Bažnyčios titulas Dangun ėmimo P-lės Švenčiausios, Šv.
Stepono ir Šv. Kazimiero.

Kapai. Vabalninkų kapuose yra akmeninė sena koplytėlė ir
kryžių. Dauguma kryžių akmeniniai, gana aukšti. Kryžiavonės
iškaltos iš vieno akmens ir aukštos, matomai, didelių akmenų
čia būta. Kaikuriuose akm. paminkluose iškalti trumpi parašai,
bet labai negiliai, nerūpestingai, negražiai, net įskaityti negalima.
yra tik vienas medinis gražus kryžius, bet ir tas pasviręs rengias
riūti.

Viename paminkle: „S. P. cze ilsies kunaj Jono ir Ewos
Matuliu Mediniszkiu. Jonas gime 1815 m. berž. 23 d. mire 1894
m. Morciaus 15 d. Ewa gimė 1825 m. Mojaus 3 d. mirė 1853
m. berž. 11 d. Milentis ipiedineį pastate tu paminklu uz pra-
sza praeinanczius nars 1 Swejka Marija uz duszias“.

Lamokų kapai. Ant kapų sena, griūvanti, koplytėlė. Jos
sienų plyšiuose didelės žolės auga. Ji jau yra sugriauta ir jos vietoj
nauja pastatyta. Senoji yra Jaroševičiaus albume įtraukta. Kryžiai
daugiausia geležiniai įstatyti akmeninin pamatan. Keletas medi-
nių. Yra po stogeliu ant plytinio fundamento didelė statula,
tiesa, jau pūvanti, Kristus neša kryžių. .

Paminkluose parašai: 1) „Š. A. Kazimieras Bratienas 55/
m. amžiaus mire 20 Balandzio 1906 m. Šalnių kaimo“.

2) „Namaj Matulu isz Sawuszku 1884“. Originalus pamin-
klėlis: paplokščia koplytėlė, kryžius ant akmens stovo.

3) „Ant Viktoro savo vyro kapo Eleonora Galwanowskienė-
Amžina atilsi Dawenok Jam Viešpatie 1899 m.“

4) „1870 m. Liudwikas Ambrosas“.
5) „R. T. K. Kazimieras Matuziawczius 1877 m.“
6) „Kazimir irr Damiuzele Lapena 1873“.
7) „Cze silsies Magdalena Valackene 19 Rugsejo 1900 m.

Keleiwi sukalbek swejka Marya Vaikai tevams“.
8) „1886 m. Piatra Aukstikalnia“.
9) „Aniela Juozeps ir Wiktoria Czibas 1884 m.“
10) „Susimilekit, susimilekit bent jus Prieteleį mano 1900

m.

Vabalninkų valsčius.
Pirmas Vabalninkų valsčiaus organizatorius ir ilgametis vir-

šaitis Stepas Latvėnas paprašytas atsiuntė savo užrašus, kuriuos.
čia ir paduodu:

Kokie prieš karą buvo staršinos? 1) Petras ZozasKatališkių:
k., 2) Irevičius Petras Čipėnų k., 3) Ipolitas Sarapas Paliepių k.,
4) Jonas Levickas Inkūnu k., 5) Pranas Pavilionis ir 6 Juozas.
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Pavilonis Pagojės vienk., 7) Antanas Volintėlis Kupreliškių k., 8)
Povilas Gecevičius Gaižiūnų k., 9) Jurgis Galvanauskas Zizonių
k., 10) Antanas Paliulis Savučių vienk., 11) Kazys Bučys Remei-
kių k., 12) Jonas Čepulis Mockūnų k., 13) Kostas Murolis Kup-
rių k.; Aš, Stepas Latvėnas, nuo 1907 m. iki 1913 m. ir 1913 iki
1914 m. Liepos 18 d. Kostas Baniulis Remeikių kaimo, laike di-
džiojo karo buvo Stepas Vasiliauskas Romongalių kaimo.

Kaip kūrėsi 1919 m. Valsčiaus Komitetas. Vokiečiams be-
sikraustant spalio mėn. 1918 metais Valsčiaus Komitetas buvo
susidaręs iš šių asmenų: Stepo Latvėno, Kazio Sruogos, Adolpo
Petrulio, Antano Aukštikalnio, kuriems su mmilicijantais teko pe-

 

Šimtamečiai seneliai vabalninkėnai. Iš kairės į dešinę: 1) A. Pačiakojis—
Meilūnų, 2) Bernotas—Lamokėlių, 3) Grytė—Lamokų, 4) Petronis—Lamo-

kų, 5) Atkočiūnas—Meilūnų.

rimti likusius javus, žemės ūkio įrankius, kol pradėjo rodytis
bolševikuojantieji agentai, kurie  besumaną buvo tvarkyti
sulig savo nuožiūros, bet valsčiaus komitetas to neleisdavo, per
ką kildavo visokių nesusipratimų. Norėjo jie paimti bažny čios
archyve esančių metrikų knygų, kas jiems irgi buvo neleista. Po.
to aš buvau išrinktas važiuoti į apskritį išdirbti konstrukcijos vei-
kimo valščių k-to, bet iš to nieko neišėjo; nes ir ten jau buvo
lendama į tą dalyką bolševikėlių, su kuriais veikti bendrai nieko
nebuvo galima ir jokios rezoliucijos nebuvo išnešta. Bolševi-
kams užėjus buvo sudarytas jų komitetas iš Petro Vecelio, Ka-
zio Kalkio, Bugaveckio (kuris vėliau buvo pakeltas į komisarus.
su plačiausiais įgaliojimais veikti Vabalninkų apylinkėj) ir kitų,
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kurie ir tvarkė savaip, persekiodami visus veikusios prieš juos,
mane buvo du sykiu areštavę, parėdymu komisaro Bugaveckio,
kuris su apkaltinamais raštais įsakė mane nuvaryti pas tardytoją
į Kupiškį. Petrui Veceliui vienam iš narių komiteto (mat, poli-
cininkais, kaip matosi, nepasitikėjo) ir draug, kaip žinoma, jų
tarpe apsivogusiam, kurio jie areštuoti ir varyti neišdriso, kad pa-
starasis jų visų neišduotų, ir įteikdami apkaltinimo raštus ant
manęs kitame voke siuntė raštą ant mano palydovo Petro Vecelio,
sulig kurio tardytojas turėjo ir jį patupdyti. Nuvykus pas tar-
dytoją jis padavė pakietą pirma, kuris buvo ant jo parašytas ir
tuojau jį areštavo atimdamas iš jo šautuvą ir patronus. Areš-
tuojamas Petras Vecelis kaipo toks aukštas komisaras prašėsi,
kad jam neatimtų laisvės, bet kaip komunistą atleistų. Tardyto-
jas stebėjosi, kad tik aš jį galėjęs atvaryti, o ne jis mane. Sulig
kito rašto areštavo ir mane, ir įėjęs į kalėjimą radau Surdegio |
bažnyčios kieboną Justina, Juli, Antaną Adomonius, Povilą Bal-
čiūną, Adomą Šidlauską, Joną Dragūną, Petrą Dauderį ir kitus,
su kuriais ir penėjom blakes. Buvom mušami ir kankinami iki
tardymo bėgyje 7 parų, po kurių ištardžius buvau paleistas nuo-
žiūron komisaro Bugaveckio iki teismui. Bolševikams tebesant
įkalbinėdavau, kad jaunesni visai slaptai organizuotųs į partizanų
būrius mūsų apylinkėj, kad neduotų padvadų bolševikams prirei-
kus jiems trauktis į matušką Rusiją. Pasitraukus bolševikams aš
25 d. gegužės mėn. 1919 m. užėmiau Vabalninkų k-to pirminin-
ko vietą. apleidęs savo namus ir ūkį, pasikvietęs padėti dirbti
raštinė Lamokų Juozą Aukštikalnį, Antaną Aukštikalnį, Sungai-
lių Domą Gecevičių Gaižiūnų ir Stefanija Baltuškaitę Vabalninkų.
217 d. gegužės 1919 m. partizanų štabo parėdymu buvau paskir-
tas Vabalninkų apylinkės karo komendantu ir ėjau tas pareigas
iki 11 d. liepos. Apie ėjimą tų pareigų dokumentai yra man
žuvę, bet yra užsilikę žymės knygose apie davimą parėdymų,
kiek algų buvo mokama. Čipėnų revkome veikė Stasys Latvė-
nas, Jonas Striįška ir Antanas Vilčinskas. Bolševikai iš Vabal-
ninkų apylinkės buvo išvyti gegužės mėn. 24 dieną.

Viršaičiai: Ejęs komendanto pareigas iki 11 d. liepos
mėn. aš buvau išrinktas žvalsčiaus viršaičiu 12 d. liepos mėn.,
bet tuojau po to buvau mobilizuojamas kaip puskarininkis, bet
sulig prašymo valsčiaus tarybos p. krašto apsaugos ministeris
mane atleido ir taip ėjau viršaičio pareigas iki 20 d. vasario
mėn. 1920 m. Tuo laiku buvau išrinktas Biržų apskrities valdy-
bos nariu, tarnystė viršaičio perdaviau Juozui Vaitkevičiui Pil-
viškių kaimo. 8 d. gegužės mėn. 1923 m. buvau vėl išrinktas
viršaičiu ir lig šiol tebeinu pareigas.

Mokyklos: Alizavos — Alizavoje ved. Palionytė, Dar-
šiškių — Daršiškiuose ved Bagdonas, mok. Bagdonienė, Kup-
reliškių — Kupreliškiuose ved. Kučas, mok. St. Kučinskaite,
Uoginių — Uoginiuose ved. Meškelyte, mok. Kairienė, Salamies-
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čio — Salamiestyje, Božių — Božiuose mokytojas nepaskirtas.
Gaižiūnų — Gaižiūniuose vedėjas Obokevičius, Čipėnų — Či-
pėnuose ved. Matulis, Nausedžių — Nausėdžiuose ved. Venslo-
vaitė, Meilūnų — Meilūnuose ved. O. Žvirblytė, Palaimos —
Palaimoje ved. M. Lukšys, Leboniškių — Leboniškiuose ved.
Lanskaronskis, Sodelių — Sodeliuose ved. Vizbaras, Diemedžių

 

 

  
1) Neužauga Žemjonas, Žadeikių kaimo, netoli Kupreliškio, dešinėj stovi: jo
žmona ir dešinėj sinus.2) Vabalninkėnai žydeliai obuolių pardavėjai. 3) Elgeta

— Diemedžiuose ved. Balčiūnaitė, Vainiškio — Vainiškiuose
ved. J. Šiliūnas, Šukionių — Šukionyse ved. Br. Tirilytė, Un-
čiškių — Unčiškuose ved. Serapinas, Natiškių — Natiškuose
ved. A. Cebelytė, Girstaikių — Girstaikuose ved. Uogintaitė, Me-
liūnų — Meliūnuose ved. M. Bulovaitė, Svilių — Sviliuose ved.
„Jeronis, Bakšėnų — Bakšėnuose mok. — .
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Vėjo malūnai: Puodžiūnas Aloyzas Padvaručių km.
Burbulis Jokubas Gumbelių km., Užubalis Kazys Auburų km.,
Sklenienė Veronika Šalnių km., Tamonis Juozas Šukionių km.,
Čybas Juozas Baibokų km., Stukas Juozas Girstaikių km., Kai-
rys Kazys Pabudžių km., Kaminskas Kostas Mikalaitiškių km.,
Stašys Pranas Medinių km., Dolubauskienė Pranė Svilių km.,

Garo malūnai: Jažauskienė Jadvyga Jadinių km., Lat-
venas Jonas Vesčiūnų km.

Lentpiūvės: Srogienė Sodelių km., Mažeika Danielius
Beržegnės km., Jažauskienė Jadvyga Jodinių km.

Kaimuose krautuvių 3, Rusų 2 ir Lietuvių 1.
*Vaisvynių dirbtuvė 1 lietuvių.
Dvarai: Zasinyčių dv. savininkas Norbertas Liutkevičius

žemės plotas 267 ha, išparceliuotas 1930 mt; centrą valdo Liut-
kevičius, Jodinių folvarkas savininkė Jažauskienė Jadvyga, že-
mės plotas 162 ha neparceliuotas, valdo savininkė. Vainiūniškio
dv. žemės plotas 196 ha savininkas Dambrauskas, išparceliuotas
1928 mt., centrą pirkę Puronai ir Vaitekūnas 80 ha. Gliaudelių
dv. žemės plotas 105 ha savininkas Tiškevičius grafas, išparce-
liuotas 1926 mt., centro nėra palikto. — Vabalninkų dvaras, že-
mės plotas 315 ha, neparceliuotas valdo savininkai Jausonai.

Egerdiškio dv. 250 ha, grafo Tiškevičiaus, išparceliuotas
1925 m., centras parduotas Jatužiams plotu 80, 77 ha. Urne-
niškio folvar. 136 ha, savininkas graf. Tiškevičius, išparceliuotas
1930 m., centro nėra palikto. Guodžių dv. Čemolonskų Vytau-
to ir Liūdo žemės plot. 349 ha, išparceliuotas 1930 mt., palikti
du centrai po 150 ha vienas Liudui Čemolonskiui antras Vy-
tautui Čemoloskiui. Martišiūnų dv. 218 ha, sav. grai. Tiškevi-
čius, išparceliuotas 1925 mt., centro palikto nėra. Čypiškio dv.
216 ha, sav. grai. Tiškevičius, išparceliuotas 1926 mt., centro
palikto nėra. Benediktavos dv. pavad. Palaimos km. žemės plo-
tu 202 ha, sav. graf. Tiškevičius, išparceliuotas 1926 mt., cent-
ro palikto nėra. Marisinavos dv. pavad. Mirgų km. žemės plotas
210 ha. sav. grai. Tiškevičius, išparceliuotas 1922 m. centro pa-
likto nėra. Šmaragdavos dv. pavad. Diemedžių km. žemės 207 ha,
išparceliuotas 1927 mt., savininkas grai. Tiškevičius, centro pa-
likto nėra. Salamiesčio dv. žemės plotas 218 ha, sav. grai.
Tiškevič. išparceliuotas 1929 mt., centras paskirtas „Mergaičių
ruošos mokyklai“ 58, 67 ha. Jasiukiškio folvar. pavad. Jaunučių
km. sav. grai. Tiškevičius, žemės 141 ha, išparceluotas 1922 mt.,
centro palikto nėra.

Kupreliškių miestelis. Krautuvių: 7 — žydų, 6, lietuv. 1.
Vilnokaršė 1 — žydo.

Salamiesčio miestelis: Krautuvių — 2 — lietuvių vėjo ma-
lunas 1 — Vejelienės Viktės.

Antašavos miestelis. Krautuvių 2 — lietuvių. Garo malūnas
ir lentpiūvė 1 Janilionio Kosto. .

„ Alizavos miestelis. Krautuvių: 4, — lietuvių 3, žydų 1.
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Kupreliškio R.-k. bažnyčia.

 

 

Kunigų rubricelėje yra pažymėta, kad Kupreliškio bažnyčia
buvo pastatyta 1787 metais. Apie tai 1921 metų bažnyčios in-

'ventoriuje nieko nepasakyta. Yra pažymėta, kad 1899 metais
kun. Ramono rūpesčiu bažn. pertaisyta, padidinta.

Pirmiau Kupreliškis buvo Pandelio parap. filija. Dabar jau
ji yra savarankiška parapija, nes filijos visos yra panaikintos.

Parapijonių 2333 žm.

Parapijos ribose 4 šeimynos evang.—refiormatų; žydų mies-
tely 6 šeimynos; rusų, totorių ir kit. tikybų nėra.

Bažnyčios titulas Šv. Mykolo Arkangelo. Seniausieji metri-
kai 1785 metų.

Klebonai: Pirmasis klebonas buvo kun. Antanas Bur-
na. Jis pradėjo rašyti 1785 m. rugsėjo mėn. 16 d. metrikų kny-
gas lenkiškai. Kun. Antanas Strazdelis nuo 1803 metų.
Jojo krikštyta ir krikšto metrikai parašyti 1803 m. birželio 2 d.
Kun. Juozas Bagdanavičius nuo 18!1 m. rugpiūčio mėn. iki 1815
m. birželio mėn. Kun. Kazimieras Zabern'as iki 1816 m. sausio
mėn. Kun. Leopoldas Gaidamavičius iki 1830 m. liepos mėn.
Kun. Silvestras Rimkevičius iki 1845 m. rugsėjo mėn. 1848 m.
kovo mėn. Kun. Kazys Simkevičius. Prie jo buvo pradėtos
metrikų knygos 1853 metais rusų kalba. Jis išbuvo čia klebonu
iki 1862 metų vasario 5 d. Kun. Juozas Gaudusevičius iki 1866
m. rugpiūčio 30 d. Kun. Gailevičius iki 1874 m. geg. 15 d.
Kun. Antanas Valentas iki 1891 m. geg. 8 d. Kun. Valentinavi-
čius iki 1895 m. liepos 19 d. Kun. Ramonas iki 1903 m. bal.
8 d. Kun. Jonas Karbauskas iki 1906 m. spalių 15 d. Kun.
Tusevičiaus iki 1916 m. sausio 12 d. Trumpai buvo kun. Pra-
nas Bakšys čia miręs, Kun. Kupinskas iki 1919 m. rugsėjo 28 d.
Kun. Deveikis. Prie jo pradėta metrikai - rašyti lietuviškai nuo
1922 m. sausio mėn. 22 d. Jis išbuvo čia iki 1925 m. lapkričio
4 d. Kun. Benediktas Šveikauskas, buvęs 1 pėst. pulko kape-
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lionas, išbuvo čia iki 1930 metų sausio 5 d. Iš čia jis paskirtas
į Skapiškį vikaru. Kan. Juozas Jasinskas. dabartinis.

Koplyčia Diliava. Rubricelė yra pažymėta, kad čia
koplyčia buvo pastatyta 1777 metais dvarininko Kapliausko
lėšomis. Žmonės sako, kad ir kunigas būdavęs Diliavoj. Ten
gyvenęs kurį tarpą kun. Antanas Strazdelis, o Kuprelišky buvusi

"tuščia koplytėlė. Vėliau pasikeitė padėtis, Diliava likusi tuščia
koplytėle, o Kuprelišky įsisteigė parapija. '

Kupreliškio šaulių būrys.

 

Kupreliškio miestely dažnai kaifkurie asmens išgėrę garsaus
biržėnų alučio ir kai kada papilietiško „samagono“ mėgdavo ge-
rokai patriukšmauti.

Todėl atsirado reikalas steigti šaulių būrį, kuris padėtų vie-
tos policininkui tokius „geradėjus“ sutvarkyti. Būrį suorganizavo
1923 m. sausio mėn. 21 d. vietos mokyklos vedėjas P. Audzijo-
nis. Pirmąją būrio valdybą sudarė šie asmenys: mokyt. P. Au-
dzijonis — pirm., kun. kleb. B. Šveikauskas ir P. Kairiūnaitė,
Būrys veikė gerai ir 1930 m. veikimo ir tvarkingumo atžvilgiu
stovėjo rinktinėje net antroje eilėje. 1930 m. rugpiūčio mėn. 3
d. būrys įsteigė šaulių ugniagesių komandą, kuri, rodos, tada
buvo vienintelė Biržų apskrity. Komandos viršininku buvo iš-
rinktas mokyt. P. Audzijonis. Komanda greit įsigijo reikalingų *
įrankių ir mašiną.

Dabar būrio valdybos pirmininku ir ugniagesių komandos
viršininku yra mokyt. J. Kučas.
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Alizavos bažnyčia.

 

 

 

Pasakoja šeneliai, kad Alizava seniau vadinosi Pakapė. Čia
buvę kapai ir šalia kapų smuklė. Jos savininkas buvęs Zasieny-
čių dvaro savininkas Antanas Koscialkauskis. Koscialkauskio sū-
nus buvęs Alojizas. Tas dvarininkas, kaip ir kiti dvarininkai,
sumanė Pakapėj įsteigti parapiją. 1794 metais jau ir buvo pas-
tatyta čionai dabartinė bažnyčia Koscialkauskio lėšomis ir ta vie-
ta tapo pavadinta įojo sūnaus garbei (Alojizas) —Alizava.

Bažnyčioj yra užsilikęs senas parašas: Roku 1794 dnia 7
miesiąca Nowembra Ten Kosciol Aloizowski Jest Fundowany
Przez Wielmoznego Im. Pana Antoniego Koscialkowskiego Po-
wiatu Wilkomierskiego Poswięcony w tym roku na chwale Boskie“.

1850 metais parapijonių lėšomis ji buvo perdirbta, atremon-
tuota, padidinta ir kunigo Bžestavičiaus benedikuota. Paskutinį
kartą ji pertaisyta ir atnaujinta buvo 1877 m. Titulas: Šv. Jonas
Krikštytojas.  Bažnyčioj yra 6 altoriai.

Iki 1907 m. Alizava buvo Kupiškio filija. Dabar jau yra
savarankiška parapija, turinti 2072 — parapijonių. Iš jų lenkiš-
kai kalbančių 20; rusiškai kalbančių rusų 49: žydų parapijos
ribose 7 šeimynos.

Kalnagalių kaime ir Šilalių km. gyvena 16 evang.-reiormatų.
Klebonų eilė:

1) Pirmas klebonas buvo (administratorius) kun. Ignas Šer-
mulevičius. Jis pradėjo metrikų knygą gimusių 1806 m. liepos
mėn. 25 d. Jis buvo administratoriu iki 1812 m. t. y. iki pran-
cūzmečio. Trumpu laiku buvo administratoriais: kun. Antanas
Labanavičius, Povilas Ruginis. 2

2) Kun. Jurgis Kasperavičius nuo 1817 metų gegužės mėn.
1 d. iki 1831 metų gruodžio mėn. 1 d.
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3) Kun. Jurgis Briningas iki 1836 m.
4) Kun. Juozas Peleckas. Prie jo iki 1848 metų metrikai buvo

rašyti lenkiškai. Paskum rusiškai. Jis išbuvo administratoriu iki
1852 metų gruodžio mėn.

5) Kun. Jonas Brzostavičius iki 1800 m.
6) Kun. Antanas Skablauskas iki 1868 m. sausio mėn.
7) Kun. Ferdinandas Uselis iki 1886 m. XII.
8) Kun. Albinas Šimanskis iki 1890 m. spalių mėn. 23 d.
9) Kun. G. Sekliuckas iki 1896 m. liepos 24 d. Kun. V. Ku-

liukas kartais atvykdavo administratorių pavaduoti ir jojo pavar-
dė metrikų knygose minima.

10) Kun. M. Gulbinas iki 1899 m.
11) Kun. Juozapavičius iki 1902 m. liepos mėn.
12) Kun. Breiva iki 1909 m. rugpiūčio mėn.
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Diliavos kapai ir bažnytėlė, kur buvo klebonu kun. St raz a elis.
Dabar čia kunigas nebegyvena. .

13) Kun. K. Mockus. Prie jo 1921 m. sausio mėn. 1 d. pra-
dėti metrikai rašyti lietuvių kalba. Klebonu buvo iki 1921 m.
spalių 9 d.

14) Kun. Pr. Vitkevičius iki 1923 m. geg. mėn.
15) Kun. Felicionas Lialis iki 1925 m. rugs. mėn.
16) Kun. Feliksas Dedelė iki 1927 m. liepos mėn. 6 d.
17) Kun. Konstantinas Šimašis iki 1931 m. liepos mėn. Id.
18) Dabartinis kun. Vincas Švagždys, pusbrolis kun. Jono

Švagždžio, gyv. J. A. Valstijose Broocton Mass. Dv. seminariją
baigęs 1919 m. Kaune. Vikaru buvęs Šeduvoj 1 metus, Salake
2'/2 metų, Ramygaloj 7 metus, Krekenavoj 2 metu ir iš ten įAli-
zavą. Kilęs iš Sidabravos parap. Šeduvos valsč.

Salamiestis.

Pakeliui į Bakšėnus. Bakšėnuos šauliųšaudymo pra-
timai. Su rinktinės vadu kap. Navikevičium išsirengėm pažiūrėti.
Biržų biznieriaus Kaco apdriskusiu forduku vykstam į šau-

»
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dymą Salamiesčio link. Iš Biržų išvykom 6 val. rytą, kai pie-
menes karves laukan varė. Salamiesty parvažiavę ties pieno nu-
griebimo centru pilna žmoniu. Kad gi pasibaidys mūs arkliai!
Mano kapitonas sėdi prie vairo ir nervuojas: kaip čia dabar su
ta mašina padarius, ar ją sustabdyt, ar ją pamažėl leist. Mat, ji-
sai dar trečią kartą ėmė ir vairuot, dar gerai neišmokęs, neįpra-
tęs, tai gerai nesiorientuoja, O mašina pirmyn, tarpan vežimų
skverbias ir gana. Gal būt, nesuspėjo paspaudyti reikalingos pu-
pytės, ir mus fordelis keletą kartų plerpterėjęs sustojo. Na, bet
niekis, užvedėm ir tolyn nuvažiavom.

Man nebuvo kas daryt tame šaudyme, mano kelionės tiks-
las lankyti Vabalninkų valsčių, vadinasi, ir Salamiestį.' Bet kad

 

e

 

Viršuj Salamiesčio žemės ūkio mokykla, apačioj buvęs Salamiesčio „ma-
gazinas“, dabar jau griaunamas.

ankstyvas rytas, dar klebonas mažu ir tebemiega, ką gi veikti? Na,
tai ir nuvažiavau su kapitonu į Bakšėnus. Vidury kaimo skubiai
išsirikiavo šauliai. Pasisveikino ir skubotai visi nudrožė į pakalnę,
kur buvo paskirta vieta šaudymui. Kas man veikti? Su šoferiu
parėjom į kaimą. Sodybos pakrikę, kuone kiekvieram kaime
šiaudų kūliai, medžių krūvos; trobos per pus paardyvos, kitur
vienas galas —gryčia tik palikus, o visos kitos trobos lyg vie-
sulo nuneštos. Pasirodo, tas kaimas skirstosi į vienkiemius.
Sužinojau, kad čia yra matininkas. Sakau, reikia jį atlankyti.
Be to, buvau truputį alkanas, tai kaip tik pas matininką galima
gal bus „pasiživyt“. Ateinu pas matininką, sveikinuos, sakau sa-
vo pavardę, — jis šypsos ir sako: „aš tamstą pažįstu, Biržuos
nesenai matėmes“. Kad tu kur sukeptum per daugumą pažinčių

„imi ir užsimiršti. Geras ir vaisingas ponas matininkas Andrius
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Giolubovas. Tik truputį melagis. Žadėjo vakare pas kleboną
atvykt — proferansiuką sudaryt ir neatvyko.

Apie 11 val. jau buvau Salamiesty.

Salamiesčio Žemės Ūkio mokykla.
Mergaičių ūkio mokykloj. Salamiesčio dvaro cen-

tras, kur buvo grafai Marikoniai šeimininkais radau atkeltą iš
Vabalninkų Lietuvos Katalikių Moterų Draugijos Kunigaikštienės
Birutės Žemės Ūkio Mokyklą. Puskilometry nuo bažnyčios, kal-
nely dar užsilikę dvaro rūmai, kuriuose ir telpa mokykla. Iš
kitų trobų maža kas beužsilikę. Yra tik akmenų pamatai ir ply-
tų stulpai — žymės, kur stovėjo didžiulės dvarskos triobos, —
daržinės, klojimai ir kit. Greta mokyklos rūmų styro keturios
akmeninės sienos buv. rusų vald. grūdų sandėlio. Ta sandėlį
su keliolika ha žemės pirko nuo valdžios iš varžytyniu vienas
valdininkas. Jis dabar sandėlį ardo, medžiagą veža Kaunan ir
tenai stato namą. Kiti pasigaili, sako, tas sandėlis, tas didelis
mūras tai buvęs papuošalas visos Salamiesčio apylinkės.

Mokykloje vedėjos neradau, ji buvo išvykus pas savo vyrą.
Tai mane mokyklos šeimininkė p-lė Julė Mikšytė apvedžiojo ir
viską mokykloje išrodė. Vargšei, jai skaudėjo dešinę ranką, tai
net mano kelionių knygon nieko negalėjo įrašyti. Tai aš pats
pažymėjau datą, kad buvau čia atsilankęs ir jos akivaizdoj pri-
dėjau tos mokyklos antspaudą. Užkandęs malonios šeimininkės
atneštų kriaušių ir obuolių, nuvykau miestelin.

Pas „Kristaus Pasiuntinį“ Tamuliūną.

Einu Salamiesčio gatvele, — prie vieno namo pamačiau vir
durų kryžių. Stapterėjau. Langą atsidaro ir iškiša galvą nu gi
Tamuliūnas, kurį biržėnai visi žino ir pažįsta. Tai yra vis tik
originalas. Kad jam nėra vieno šriubelio galvoj, tą žinom, matom,
bet kad jis yra pamišęs ant religinio liepto, tai irgi ne paslaptis.

Gyvena jisai nuosavoj, tėvo paliktoj, menkoj gryčiutėj. Visas
jo darbas ir užsiėmimas kur nutvėrus kokį popiergalį, lentgalį,
ar kokį kitą daiktą rašyti girdėtą, skaitytą, ar net paties sugal-
votą lozungą. Taip jo gryčiutėje visos sienos nukarstytos tokiais
parašais. Jis net iš pagaliukų nudrožinėja, sudėlioja, sukalinėja
raides, sakinius ir paskum dar nudažo, pagražina. Štai nesenai
ties jo nameliu tokią iškaba salotiškiai matė. Dabar jau ji įnešta
vidun ir stovi jojo priemenėlėj. Ant jos štai koks parašas:

„Pabuskit, Prisiverskit, Pakutavokit ir tikėkit Evangelijei“.
Priemenėlėj virš durų į gryčią toks S irgi iš paga-

lėlių padarytas:
„V. Dievo mokykla“.

Gryčioj iš daugelio plakatų vieną kitą paduosiu:
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„Pasiuntinys Viešpaties Jezaus Kristaus Petras Tamuliūnas“.
„Aš turiu baigti Universitetą teologijos fakultetą“.
Ant kepurės išsiūtas parašas:
„Aš nesu vienas yra su manim Dievas, Jus tai turiate žinoti

P. Tamuliūnas tiesos liudininkas. 1923 m. VI-21“. Salia parašo
trispalvė vėliavėlė ir kryželis.

Turi jis per petį persikabinti, panašiai kaip bažn. „šveicoriai“
juostą. Ant juostos išsiūtas toks parašas:

„Jezaus pasiuntinys kunigas ir misionierius P. Tamuliūnas.
1896 m. ap. (reiškia apsireiškimas) V. D.
1903 m. P. (reiškia patepimas) ir t. t.
1918 m. Kun. (reiškia Dievas liepė jam būti kunigų)“.
Virš gonkelių prie įėjimo į gryčia yra medinis kryželis, ant

kurio išmaliavotas parašas:
„Viešpaties Dangiško: Dievo Tėvo ir išganytojaus Jezaus

Kristaus meilės žemelas“. Kryžius esąs meilės ženklas. Apačioj
kryžiaus yra lentelė su parašu: „V. Dievui Vienamui garbė...“

Prie namų šalia kelio stulpelis ir lentelė su Vytim ir parašu:
„Valic nepriklausoma Lietuva“.

Svečiuos pas Salamiesčio kleboną
kun. Kiznį.

Užėjau į kleboniją, pagyvenęs, žilas, aukštas, truputį Sulin-
kęs, gana simpatingas klebonas kun. Kiznis atėjęs po sumai
bobutei metrikus rašo. Persistačiau, palikau portieli, aparatą
klebonijoj ir kad netrukdyčiau šventadienio kunigiškiems dar-
bams, išėjau po bažnytkaimį pamaklinėti. Apėjau visas žymesnes
vietas, perėjau visą miesteliuką, nieko čia žymaus, viskas pa-
prasta, kaip ir kiekvienam Lietuvos kaime. Aplinkui pelkės,
tiesa, dabar gerokai nusausintos, o ant kalniukščio stovi mūrinė
bažnytėlė ir apie ją keletas gyventojų.  Bažnytkaimis iš tikro
įsikūręs tarp pelkių ant kalnelio, lyg kokioj saloj, už tai ir vardą
gavo Salamiestis.

Po mišparų užėjau vėl į kleboniją. Per pietus smulkiau
išsikalbėjom, apsipažinom su klebonu. Papietavę nuėjom į sodą
pakalnėlėn, prisėdom prie stalelio. Šeimininkė mums atnešė
naminio alučio ir kieto sūrio. Alutis gardus, putelė balta, sūris
geltonas, skanus, reginys į pievas, į pamiškę akį traukia. Smagu
čia ir tikrai jautiesi poilsin atėjęs, O dar čia toks simpatingas
klebonas, toks geras, vaišingas, kad nejučiomis ėmiau ir pri-
pratau ir regis esu namie ir mane namiškiai kaip senai laukiamą
svečią vaišina, myli. Yra žmonių, prie kurių baisiai greit pri-
pranti, pamyli. Kun. Kizni ne tik žmonės, gyvuliai, paukščiai
ir tie nepaprastai myli. Toks jau, žmogus, tokia jau jo gera
širdis ir nepaprastai švelnus būdas. Jis niekad žmogui nepa-
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Garsus visoj apylinkėj Salamiesčio bažnytinis choras, su klebonu
kun. Kizniu.

sakys šiurkštaus žodžio, 0 gyvulėliui, ar tai šuneliui, ar kačiukui
ar kitam gyvuliukui taip ir ieško progos numesti kokį mėsagalį,
duonos gabaliuką, ar kokio kito maisto; eina per kiemą, tai jam
kišenėį žirnių grūdų. Tai neapsigina žąsiukų, karvelių, ančiukų.
Kaip tik pamato kleboną, tuoj puola prie jo, tuoj paskum įį |
seka. Ot jau karvelių tai didžiausias mėgėjas. Važiuoja, pav., į
kitą parapiją, tai vežasi visą pulką karvelių. Kiek jam bėdos
esti, kol pripratina karvelius prie naujos vietos, kol jiems įtaiso
gūžtas, patalpą ir t. p. Bet niekis, vargas ir rūpesčiai užsirnoka,
sako, nes turįs daug malonumo su jais laisvo laiko pažaisti.
Karvelius nuo pat mažumės pamėgęs ir jau iki mirties juos
globosiąs. Yra kelios dešimtys karvelių pas jį ir kelių rūšių:
pašto, veriliai (kurie ore kulevirsčiuoja, vartosi), mopsai (tokie
trumpasnapeliai), paprastieji. Kiekviena rūšis turi įvairias spal-
vas, kuoduoti, kanapėti ir t. t. Visa bėda, kad juos labai vanagai
gaudo. Ypač baltus greitai sučiumpa. Tai kaip tik užmatys
vanagą, visas pulkas galvatrūkčiom. metasi galūgurbin prie lan-
gelio ir skubiai lenda į savo gūžtas. Kitas per smarkumą puo-
lant į langelį ima, sako, ir užsimuša, Šeimininkės graižos ant
tų karvelių, sako, sulesa tiek dau grūdų, 0 pelno iš jų nieko
nėra.

Klebonas, pasirodo, pats biržėnas, Daujėnų valsčiaus. Prieš
karą ilgą laiką buvo vikaru Jurbarke. Jo rūpesčiu (klebonas
mažai tesikišdavo) pastatyta Jurbarko mūrinė bažnyčia. Jojo
klebonas, atsidėkodamas už tai, išleisdamas vikarą kun. Kiznį į
Šėtą klebonu, davė „pasogos“ du nenulaikomus arklius.

Jurbarke stovėjęs rusų dragūnų pulkas. Pulko karininkai
buvę vien iš turtuolių, grafų ir kunigaikščių šeimynų. Vienas
karininkas gaudavęs kas mėnuo vien nuo savo turto ?/o ir tai
susidarydavusi suma: 45.000 rublių mėn. Vadinasi, reikėjo su-
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galvoti kaip tokiam Jurbarke praleisti į dieną virš 1.000 rublių.

Linksmai eidavę laikai. Tarpe karininkų buvę daug R.-Katalikų.

Pirmadienį, ketvirtadienį, dvi dienos i savaitę, būtinai jam reikė-

davę būti čia pas vieną, čia pas kitą eskadrono vadą. Atsiųs

tajetoną prie klebonijos durų ir turi važiuoti. Anei tų partijų,

anei peštynių, anei neapykantos nebuvę. Visi vietos inteligentai,

karininkai kuopuikiausiai susigyvenę, visi draugiškai, tiesiog bro-

liškai gyvenę. Užtat ir laikas ir greit ir maloniai bėgęs. Nė
nepamačiau, sako, kaip prabėgo keliolika metų. E, girdi, dabar

negyveni, o tiktai smilksti žmogus.
Iš Šėtos buvo nukeltas į Ramygalą. Ten nepatikę. Gyven-

tojai turi smulkius ūkius, kažkokie paniūrę, rūstūs. Su malo-

numu, porą metų pagyvenęs, palikęs tą parapiją. Iš Ramygalos

persikėlė į Naujamiestį, Panevėžio apskritin, o iš Naujamiesčio į

Salamiestį.

Salamiesčio Rymo — Katalikų bažnyčia.

Salamiesčio bažnyčios archyve 1820 metų metrikų knygos

vidury, 40 puslapy radau tos bažnyčios aprašymą. Rašyta kun.

Mykolo Dirvianskio, dabartinės bažnyčios statytojo, lenkų kalba.
Išvertus lietuviškai ta istorijėlė šiaip skamba:

Salamiesčio bažnyčia yra pradėta statyti 1815 metais rūpes-

čiu kun. Mykolo Dirviansko, kapeliono graiaitės Marikonienės,

Salamiesčio dvaro savininkės ir Did. Liet. kunig. raštininkės.

Baigta statyti lėšomis Marikonienės ir parapijonių 1820 metais.

Tais pačiais metais sausio 18 d. benedikuota. Palieku tą užrašą

— atminimą ne tam, kad garbės ieškočiau, bet kad kiekvienas

kunigas — ministeris Dievo ateity iš manęs pavyzdį. Neturtin-

 
 

 

Salamiesčio R.-k. bažnyčia,
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gas pradėjau Dievo namus, baigiau ir nepalikau skolų. „Staty-
bą baigiau turėdamas 49. metus...“

Tiek ir teturime žinių apie Salamiesčio praeitį oOficiališkuos
raštuos, dokumentuos. Žmonės sako kad esąs padavimas, jog
Salamiesčio dvare savininkai Marikoniai, kurie valdę šio dvaro
tūkstančius ha, turėję dvare koplytėlę ir užlaikę kunigą, vadina-
mą kapelionu. Medinė koplytėlė stovėjusi visai ne toj vietoj,
kur dabartinė R.-K. bažnyčia, 0 netolimam nuo klebonijos darže.
Tokioj būty, su tą maža medine, sako, šiaudais dengta koply-
tėle salamiestiečiai išbuvę kol sulaukė „kapeliono“ kun. Dir-
vianskio. Šis buvęs gana energingas ir, kas svarbiausia, graiie-
nei patikęs, tai užtat vietoj minėtos koplytėlės Salamiestis iš-
vydo mūrytą, medinę, bet gana jaukią, akmeninę bažnyčią.

1868 metais prieš bažnyčią buvo sumūryti vartai — varpi-

 

Salamiesčio evangelikų - reformatų
koplyčia.

nyčėlė. Sakau, varpinyčėlė, nes aukštų plytų ir akmens vartų
viršūnėje po dangteliu yra pakabintas varpelis, kai „,dzvanininke“
virvę traukdama judina, ir jis savo nediduke šerdele skambina.
Sventorius aptvertas akmenine tvora; jame yra kun. Juozui De-
mentui paminklas, mir. 1912 m. gruodžio m. Kapai yra Bak-
šėnų kaimo link, prie kelio kalnely, '/> kilom. atstume. Sako,
tie kapai esą taip senai, kaip senai stovi bažnyčia.

Bažn. titulas šv. Antanas Padvietis.
Parapijonų 1564 žm. Rubricelėj pažymėta daugiau, — ne-

teisingai. Vietinis klebonas tą tvirtina, nes padarė parapijonių
sąrašą ir turi tikslias žinias. Sako, pas jį parapijonių kasmet
mažėja, ne iš mirimų ir nedagimimų, bet koks 40 žm. kasmet
vis išvyksta, tai visai iš parapijos Lietuvoj, bet gyvena, tai į Latviją.
Pietinę Ameriką ir t. p.

. 1844 metais klebonu buvo kun. Bazilius Somulevičius —
Domininkas, greičiausia iš Palėvenėlės, nes ten jų buvo vienuo-
lynas. Po Somulevičiaus kunigo Salamiesty, tur būt kurį laiką
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nebuvo, nes metrikų knygoj krikšto metrikos rašytos Vabalninkų

klebono, Domininkonų pamokslininko. 1844 m. gruodžio mėn.

17 d. klebonu kun. Antanas Valiauskas, visada ir dabar vadina-
mas Salamiesčio klebonu. Jisai gan ilgai buvo Salamiesty.

1886 m. spaliu mėn. 10 d. kun. Vilimavičius. Jis buvo 4
metus :

1890 m. liepos 24 d. kun. Izidorius Linkevičius.
1897 „,„ rugsėj.14 d. kun. Rimkevičius.
1994 „lapk. 7 d. Juozapas Demantas, kuris švento-

riuje palaidotas.
1912 m. gruodžio mėn. galo. Laikinai buvo kun. Krikš-

čiūnas.
1913 m. sausio 12 d. buvo kun. Juozas Šapalas, kuris ne-

toli Šiluvos Šaukutos filijoj 1931 m. mirė. 3
1918 m. birželio mėn. 7 d. kun. Juozas Kirna, dabartinis

Naujamiesčio klebonas. Jis išbuvo iki 1926 m. galo ir 1927 m.

1 sausio pasikeitė vietomis su Naujamiesčio klebonu kun. An-

tanu Kizniu. Parapijos ribose žydų visai nėra, yra tik Evang.
reformatų 8 šeimynos.

Pasikalbėjimas su seneliu Petru Bubala.

Gimė jisai Božiškių km. vidury Biržų lauko prie ežero
Kilučių. Kiek metų turi, gerai neatsimena, bet, kad devintą
"dešimtį baigia, tai tą gerai žino. Prie vokiečių, kiek metų pasakė
jiems, tiek tie ir užrašė. Pase yra pažymėti 1846 metai gimimo.
Jis gerai atsimena, kai Biržų Rymo — Katalikų dabartinę
bažnyčią statė. Prie statybos darbų graias Jonas Tiškevičius
varė savo vergus, tarpe kurių — šis senelis Bubala tada 13—14
metų bernaitis, dirbo. Jam teko bažnyčios pamatams žemė

kasti, iš Biržų girios medžius vežti ir t. tt Medžiai — pušys
buvusios tokios storos, kad dabartinieji vyrai, sako, nemokėtų
tokių storų medžių vežti.

Vėliau Biržų giriose buvo kirstos linijos gal 16 sieksnių
pločio. Viena linija ėjo išilgai nuo Papilio iki Radviliškio, kita
skersai Radviliškių (trys kiemai) iki Nemunėlio — Radviliškio.
Darbus prižiūrėjo rusų kariuomenės dalys. Iškirstus medžius,
malkas ir šakas varu vertė žmones vežti. Tai kiek kas norėjo
vežė sau ir jokio užmokesnio nereikėjo niekam duoti. Tas
linijas darė rusų kariuomenė tam, kad po lenkmečio buvo pilni
miškai prisislapsčiusių sukilimo likučių maištininkų.

Kada yra miškuos linijos, lengviau sugauti slapukus.
Per 1863 metų sukilimą Bubala buvo geras pusbernis.
Gyveno, kaip minėjau, paežerėj. Biržų R.—Katalikų kunigas

Palubinskas labai mėgdavo medžioti. Dažnai ateidavo paežerėn
su medžiokliniu šautuvu pašaudyti ančių. Bubala turėdavo
laivelį ir jis pavežėdavo ežeran pamedžioti. Prišaudydavo ančių,
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narų, duodavo gastinčiaus Bubalai — berniukščiui ir eidavo saupatenkintas, apsikrovęs laukiniais paukščiais namo. Kartą per
sukilimą kun. Palubinskas užkalbino Petrą Bubalą eiti kartu sujuo pas sukilėlius už „liokajų“ — pasiuntinį. Petras sutiko, ir
jiedu išvyko pas sukilėlius.

Sukilėliai miškuos stovėjo. Buvo pavasaris, nešalta. Pirmas
žygis iš miško su sukilėliais jo buvo į Klausučių kaimą. Atvykoarti 100 sukil. Cia buvo atvykę visi trys šios apylinkės suki-
lėlių vadai:

1) Čižauskas, grafo Tiškevičiaus Astravo rimorius; jis buvo
sukil. vadinamas įenerolu,

2) Aleksandras Ambrazevičius, Biržų gyv.,
3) Jonas Dinsmanas.
Klausučiuos sustojo sukil. karčiamoj.  Sušaukė visus kaimo

gaspadorius. Tuoj buvo liepta stoti po dešinėi R. —Katalikams,
po kairei ev. — reformatams.

Sukil. jenerolų sušukta:
„Karti bumbizus!“ Tai nebuvo juokas. Visoj apyllnkėj buvo

labai daug pakarta tada žmonių. Kas neišpildė nors mažiausio
sukilėlių noro, paliepimo, arba reikalavimo, tuojau buvo
užnerta kilpa ant kaklo.

Iš reformatų tarpo atsirado vienas drąsesnis Klusis, kuris
išdrįso paklausti, už ką mumis karsite. O jau buvo rasta vieta
korimui: prie karčiamos buvo atnešta stora kartis, vienas galas
uždėtas ant karčiamos, kitas ant gretimo beržo. Sulig paliepimo
klausutiškiečiai atnešė ir virves. Klusis prie paklausimo dar
pasakė keletą labai protingos minties sakinių. Girdi, mūsų sūnūs,broliai ir bundininkai išėjo į sukilėlius, mes atidavėm visą
reikalingą duoklę. Tai argi vien už tai, kad mes reformatai
karsite? Dievas dovanoja, tai jeigu mes kuom prasikaltom,
dovanokite ir mums, mes pasitaisysime. Klausučių R. — Kata-
likai kiek galėdami, vienu kitu žodžiu, savo kaimynus, kad ir
kitatikius užtarė. Pats kun. Palubinskas, kalbant Klusiui, lenkiškai
pritarė „dobrze muwi“.

Sukilėliai suminkštėjo,  korimą pakeitė dviguba duokle.
Tuojau, sako, mums turite duoti kiekvienas po pabalnotą arklį.
Klusis vėl atsiliepė: „Gerai, ponas, mes arklį duosim, bet balnus,
kuriuos turėjom, jau tamstom atidavė. Pavelykit, ryt prašvitus
eisim į Biržus, užsakysim pas rimorius, padarys, duosim, dabarneturim“. Tada sukil. pareikalavo iš jų dar po 3 svarus plieno
ir po 2 svaru geležies.

Pagaliau buvo palikta ramybėj to kaimo visi gyventojai
nieko iš jų neimta, 0 karčiamoj ėmė gerti, dainuoti ir šūkauti,
kad greit atvyks į pagalbą prancūzai, tai ruskis tada visai būsiąsnebebaisus. Naktį paulioję visi nuvyko už Geležių į didelį
pušyną ir kalną, kur buvo lageriai, virtuvės ir visa stovykla.
Valgių ir gėrimų nėstigo. Netrukus atvežė tris vežimus dalgių.Dalgėms miške, kalvose buvo tiesinamos kojelės, smogiamosJ, D
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dalgės, ant kotų stačiom ir dedami žiedai, tuo būdu buvo

daromi iš jų durtuvai.
Imtasi ruoštis į mūšį prieš ruskį. Buvo suplanuotas puolimas

tokiu būdu: pirmoji eilė iš muškietų užtaisytų vien paraku

šaus į priešą ir išplikins akis. Antroji eilė šaus į priešą iš

muškietų, užtaisytų kulkom ir trečioji eilė su dalgių durtuvais

pribaigs tuos, kurie kulkom nebus užmušti. Taip mokė, susi-

statę į eiles „jenerolai“ sukilėlius. Sukilimo žvalgai pranešė, kad

iš Kauno eina rusai Panevėžio link malšinti sukilimo. Vėliau

davė žinią, kad iš Panevėžio rusai eina į Vabalninkus. Tada

sukil. vadai iš to pušyno iškėlė visą kariuomenę į Muglių kalną

Biržų giriose, netoli Medeikių km.

Paskum gautas „jenerolams“ pranešimas, kad rusų kariųo-

menė eis iš Vabalninkų dviem varom: vieni vieškeliu, kiti

nuo Butniūnų km. karčiamos eis Biržų pievomis. Tada likusios

sukil. dalys metėsi į Ungliakalnį. Cia buvo ir kun. Palubinskas

su savo ordinariu Petru  Bubala. Kunigas Palubinskas

buvo sukilėlių kasininkas. Bubalai tekdavo nešioti pritaisytą prie

balno skūrinę terbą, pilną pinigų, kad sunku būdavo vienam

pakelti. Rusai pastebėjo, kad ties Dirvanakiais slankioja suki-

lėliai. Jie atidarė šautuvų ugnį. Kulkos ėmė paausiais zimbti.

Kun Palubinskas savo ardinancui sako, — mes jo-im į Biržus

ir iš ten į Ungliakalni. Rusai per žiūronus užmatė ir gerai

prisitaikę šovė į jojančius sukilėlius. Kulka pataikė į kun. Palu-

binską, ir jis čia pat, prie Bubalos akių krito ant vieškelio

negyvai. Šoko arkliai ir nutrenkė žemėn Bubalą.

Atsipeikėjęs Bubala atsikėlė ir nei arklių, nei sukilėlių

arti nebuvo. O čia jau nebetoli jojo namai. Na tai ir pardrožė

jis namo.

Ryt dieną rusai, sumušę Unglių kalne sukilėlius, užvarė

pastotes. Bubalai teko dabar kaipo paštalininkui vežti rusų

kareivius. Kaip vyko Unglių kalne mūšis jam netekomatyti, tik

girdėjo, kad daug rusų kazokų apsupę sukilėlius ir juos visus

ištaškę, suėmę labai daug turto.

Arklius žmonėms Biržuose rusų generolas (Goneckis

grąžinęs. Kurių savininkai neatsirado, jis iš varžytyniu pardavęs

žmonėms.

Antašavos bažnyčia.

Kupiškio dekanato. Titulas šv. Jono Krikštytojo. Pirmutinė

bažnyčia — koplyčia maža, -keturkampė, 1792 m. pastatyta ant

kapų, lėšomis Jacinto Antašausko.

Antašauskas šios vietos dvarininkas. Vėliau jo įpėdinių

buvo manyta pastatyti akmeninę bažnyčią. Jau ir akmens buvo

suvežti ir grioviai pamatams dirbti buvo iškasti. Tik 1812 m.
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prancūzmetis tą viską sutrukdė ir bažnyčios nepastatė. Duobės
užmanytos bažnyčios pamatų dar ir dabar užsiliko.

1862 m. kun. Rubavičiaus rūpesčiu parapijonų lėšomis
pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Vėliau kun. Pacevičius
pristatė iš lentų prieangį, padidino bažnyčią.

Dabartinė bažnyčia pailga, pušinio medžio, gontais dengta,
ilgis 10 sks., plotis 5 sks., aukšt. 7 sks. Langų 10.

Prie bažnyčios kaip ir seniau buvo kapai, aptverti akmenų
tvora, Kampe tų kapų — šventoriaus yra mūrinė žema varpi-
nyčia. Aukštis 6 sks., plotis 22 sks. Joje yra šie varpai:

1) „Marijos vardu 1880 m.“, 20 pūdai 20 sv.
2) Sv. Stanislovo,
3) Mažas.
Parapijonių 2190 žm. Pirmiau buvo Vabalninkų filija.

Pirm 16 metų tapo parapija.
Netoli nuo parap. bažnyčios yra“ Oginių k., kuriame 340

lenkų gyvena. Tarp jų yra nemokančių lietuviškai. Rusų, žydų
nėra. Prie bažnyčios tik kelios triobos. Miestelio nėra.

Klebonas kun. Kazakauskas Bronius, prieš jį buvo kun.
Kialys, kun. Bijeika, kun. Svilas. Yra netoli nuo bažnyčios nauji
kapai. Ant šventoriaus, senuose kapuose yra daug geležinių ir
akmeninių kryžių, su parašais:

 

 

Antašavos bažnyčia,

1) „A. A. Weronika gimus Kuczinsckoicza Wetene + 1887
m. 2 D. Lapkriczo Amž. 28. — “*

2) „A. A. Wiktorija Gurklene Amzinu atilsi duk jej Ponė
Dėvė“

3) „Czio: Silses Du Brolej. Hipolitas 4 m. Ys Sozapas 3 m.
Pawilonaį numi: 1869 m.“

4) „Jozapas Janilohnus Mir. 6 Nowe 1882“
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Ant šių kapų yra medinis senas gražus kryžius ir statula.

Pan. Švenčiausios iš gipso žmogaus didume.
Gikonių k. kapuose yra sena medinė koplytėlė ir keletas

kryžių akmeninių ir medinių. Vienas cementinis 1916 m. statytas.

Parašai: „Kazimieras Wisbar isz sodzos Trasikiu“ „Jons
Narwids isz sodzos Bedalu“. S. P. Kapas Auksztikalniu“. Visi

paminklai be datos.

 

Lebeniškių rusų cerkvė. Lebeniškiuos
yra rusų 204 žm., Kalnagaliuos 59 žm.

Inž. Konstantinas Šakenis.

Inžinieris Konstantinas Šakenis gimė lapkričio 14 d. (sen

kal.) 1881 m. Veleniškių kaime, Vabalninkų valsčiaus. Išėjęs

aukštesniosios mokyklos kursą Šiaulių gimnazijoje su sidabro

medaliu, 1900 metais įstojo į Petrapilio universiteto iizikos-ma-

tematikos fakultetą, tačiau po dvieju metų perėjo į Petrapilio

Technologijos institutą mechanikos skyrių, kurį baigė 1910 me-

tais inžinierio technologo laipsniu. Nenorėdamas važiuoti į Ru-

siją, Šakenis kurį laiką darbavosi Vilniaus lietuviškų laikraščių

(„Vilniaus Žinių“, „Vilties“ ir kitų) redakcijose, nuo 1912 metų

dirbo, kaipo inžinieris, Kaune prie „Saulės“ rūmų statybos ir

galop tų pačių metų rudenį jam pavyko gauti fizikos mokytojo

vietą Vilniaus I-je valstybinėje gimnazijoje, kur išbuvo ligi vo-
kiečių okupacijos Karo metu Šakenis ėjo inspektoriaus parei-

gas M. Yčo įsteigtoje lietuviams tremtiniams gimnazijoje Voro-

neže. Sugrįžęs Lietuvon po Didžiojo karo, jis įstojo į Gelžkelių

valdybą nuo pat jos įsikūrimo dienos ir išbuvo ten iki 1925 me-

tų rudens, eidamas įvairias pareigas, baigiant Važiuotės tarnybos

viršininku. Tais pačiais metais, kaip prityręs pedagogas, buvo
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pakviestas užimti didelės Panevėžio gimnazijos direktoriaus vietą
Tą pakvietimą priėmė, tačiau darbuotis ten teko tik ligi 17 gruo-
džio perversmo, nes, išrinkus Lietuvos respublikos prezidentu A.
Smetoną ir pasitraukus šiam iš seimo, Sakenis, kaip sekantis
Tautininkų Sąjungos kandidatas, turėjo užimti seime jojo vietą ir
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iki seimo paleidimo buvo seimo biudžeto komisijos pirmininku.

Nuo gegužės 3 d. 1927 m. Šakenis buvo pakviestas į prof. Vol-

demaro kabinetą švietimo ministeriu, kuriuo pasiliko ir J. Tū-

belio kabinete.
Dar studentu būdamas, Šakenis aktyviai dalyvavo Petrapilio

lietuvių studentų draugijoje, būdamas josios nuolatiniu valdybos

nariu, baigęs gi mokslus ištisą laiką darbavosi su tąja mūsų vi-

suomenės grupe, kuri savo laiku buvo įsteigusi Tautos Pažangos

partiją, išsivysčiusia vėliau į Tautininkų Sąjungą. Šios sąjungos

centro valdybos nariu Šakenis tebėra ir šiandien. Be to dar jis

yra ir Vytauto Didžiojo komiteto pirmininkas.
Dar 1899 metais Šakenis yra parašęs keletą koresponden-

cijų į rusų dienraštį „Birževija Viedomosti“, vėliau gi, ypač spau-

dą atgavus, jis darbavosi įvairiuose lietuvių laikraščiuose ir žur-

naluose, kaip publicistas. Iš žymesnių Šakenio spausdintų vei-

kalų tenka priminti jo eilėmis išverstą A. Mickevičiaus „Poną

Tadą“ ir „Fizikos“ kursą (3 dalys). 2

Ernestas Galvanauskas.

Galvanauskas, Ernestas, valstybės vyras, gimęsZi-

zonių kaime, Vabalninkų parapijoje, 1882 m. ūkininko sūnus.

Baigęs Mintaujos realinę mokyklą 1902 m. įstoja į Impe-

ratorienės Katrynos II kalnų Institutą St. Peterburg'e.

Po rusų-japonų karo, 1905 Rusijoj kyla revoliucija, kuri

išsiplečia Lietuvoje.
E. Galvanauskas, studentas, demokratų partijos narys, stovi

priešaky revoliucinio judėjimo Lietuvoje. Jis vyriausias Valstie

čių Sąjungos organizatorius. >

1906 m. areštuotas, padėtas į Panevėžio kalėjimą. Iš kalė-

jimo tais pat metais pasiseka pasiliuosuoti ir išvažiuoti į St. Pe-

terburg'ą. Suėmus politiškus bendradarbius p. p. K. Matulį, J.

Sruogą ir P. 'Žitkevičių saugumo dėliai pasitraukia į Suomiją.

Policijos gaudomas, S. Peterburgo Institute studiją nebegali tęsti

ir išvyksta Liege (Belgija), kur baigia kalnų ir elektrotechnikos

(Monteiiore) institutus.
1913 m., inžinierius, Serbijoje žymios viešųjų darbų bendro-

vės (prancūzų kapitalas).
1915 m. pergyvena drauge su Serbijos armija tragišką pasi-

traukimą per Juodkalniją ir Albaniją. (Serbų karaliaus apdova-

notas aukštu ordenu už nuopelnus).
1916—18 m. inžinierius Paryžiuje vienos žymiausios elektro-

mechanikos bendrovės.
1919 m. pradžioje Lietuvos delegacijos narys Taikos kon-

terencijoje Paryžiuje.
1919 m. gale Ministeris pirmininkas drauge Finansų-Preky-

bos ir Pramonės ministeris.
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1920—22 m. Finansų-Prekybos, PramonėsirSusisiekimo min.
1922—24 m. Ministeris pirmininkas ir Užsienių reikalų min.
Jo vadovaujami kabinetai pakelia gal sunkiausį Nepriklau-

somos Lietuvos atstatymo ir organizavimo darbą. Iš atliktų
valstybinių darbų tenka pažymėti: ;

1. Vokiečių ir Bermonto kariuomenės likvidavimas, Sovietų
raudcnosios ir Lenkų kariuomenės sulaikymas.

2. Maskvos Taikos sutartis su Tarybų Rusija; Arbitražo su-
tartis su Latvija dėl sienų.

 
Ernestas Galvanauskas.

3. Valstybės aparato tvėrimas ir Savivaldybių organizavimas.
4. Steigiamo seimo išrinkimas (1920 m. gegužės 15 d.).
5. Emisijos — Lietuvos Banko įkūrimas ir lito įvedimas.
6. Zemės reiorma.
T. Universiteto įsteigimas. 2
8. Diplomatiška kova prieš lenkų imperializmą (gen. Zeli-

govskio smurtas) ypač Tautų Sąjungoj. Lietuvos tarptautines pra-
eities sustiprinimas (de jure pripažinimai, įstojimas Tautų Są-
jungon etc.).
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9. Klaipėdos krašto prijungimas ir t. t. ir t. t.

1924—27 m. Pirmas oficialus Lietuvos nepaprastas pasiun-

tinys ir įgaliotas ministeris Londone.

1927—28 m. Klaipėdos Uosto Direkcijos pirmininkas.

1928 m. pasitraukia iš politikos ir dirba privačiai ekonomi-

nėje srityje ypač Klaipėdoje.

Stanislovas Valackas- liaudies muzikas ir

dainius.

Stanislovas Valackas gimė 1828 m. Sviliuos, Vabalninkų

parap. Skaityti išmoko nuo brolio ir skaitė neblogai.

Jam dar teko eiti baudžiavą. Šeši Svilių kiemai (su Valac-

ku) eidavo Jasiukiškin, kiti aštuoni — Egerdiškin. Kai mūriję

Biržuos katalikų bažnyčią, Valackas vežė bonių krotas iš Rygos.

Be to, mūrijo Salamiesčio svirnus. Dirbti reikėdavo tris dienas

savaitėje. | rusų kariuomenę nepateko, nes pasiskubino vesti,

o vedusių tada neimdavo.
Valackas žinomas, kaip skudutininkas, ožio rago, triūbų,

lumzdžių ir švilpos pūtėjas. Buvo žinomos ne tik savo apylin-

kėj, bet ir liaudies literatūroj. Pas jį atvažiuodavo kun. A. Sa-

baliauskas, užrašinėdavo dainas, mokėsi skudučiais, triūbomis

pūsti. Buvo atsilankę suomių profesorius Niemi ir kompozito-

rius Kačanauskas, užrašinėjo skudučių, triūbų muziką, studijavo

ragą, mokėsi lumzdžiuot. ,

Jam tekdavo ir pakoncertuot senovės lietuvių instrumentais.

Savotiška muzika gėrėdavosi ne tik lietuviai, bet ir vokiečiai —

okupantai. Tokių koncertų buvo Geidžiūnuos, Biržuos.

Valackas buvo nuvažiavęs Kaunan. Išmokė Karo Muzie-

jaus invalidus skudučiuot ir lumzdžiuot. Paskui su kun. Saba-

liausku surengė viešą koncertą.

Jaunimo tarpe Valackas buvo pirmas dainininkas. Buvo

sudaręs skudučių orkestrą ir grieždavo gegužinėse. Senių tarpe

prie numirusio Valackas—pirmas giedorius.

Mirė 1926 m.

Iš Valacko dainuškų.

Arelkyte, dilio,
nabagyte, dilio:

vakar buvai jaujoj, dilio, —

šindei mano saujoj, dilio.
Arelkyte, dilio, 2

nabagyte dilio:
vakar buvai kubiluos, dilio, —

šindei mano vidvriuos, dilio.
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Arelkyte, dilio,
nabagyte, dilio:

vakar ejai par dūdus, dilio, —
šindei par mano zūbus, dilio.

Arelkyte, dilio,
nabagyte, dilio:

vakar buvai unt ardų, dilio, —
šindei tarp mano duntų, dilio.

2

— Teresyte, dūukteryte,
kas kamaru varsta?
— Matutyte, širdulyte,
aina bernai maltų.
— Teresyte, dukteryte,
ko lovela girgžda?
— Matutyte, širdulyte,
žalių medžių dirbta.
— Teresyte, dukteryte,
ko dukrela verki?
— Matutyte, širdulyte,

S vystyklėlių raikia.
„Biržų Žinios“ 1926 m.

Juozas Sruoga.

Gimęs 1886 m kovo 12 d. Baigęs Vabalninkų liaudies mo-
kyklą 1896 m. įsto'o į Mintaujos gimnaziją, kurią pabaigė 1905
m. Tik įstojus į gimnaziją teko dalyvauti pasipriešinime prieš
prievartą melstis rusų kalba, už ką jau pirmame bertainyje iš
pasielgimo gavo 4. Gimnazijos atostogų laiku, kada dar kiek-
vienas lietuvių kalba spausdintas žodis buvo laikomas nelegalia
literatūra, tekdavo pasitenkinti tuo, kad atvežtus iš Mintaujos
atsišaukimus nakties metu, net saviškiams nežinant, priklijuodavo
ant kryžių ir telegrafo stulpų, kas nemažai stebindavo važiuo-
jančius į bažnyčia žmones, o policijai buvo irgi ne visai lengva
gumerabiku priklijuotas proklamacijas pašalinti.

Teko dalyvauti spektaklių surengime Zaprutiškiuose (pas
Čibą), Salamiesty pas Balčiūną ir Smilgiuose (bene pas Vada-
palą?). Rodos, tai buvo 1905 m. vasarą. .

1905 m. rudenį istojo į Petrapilio universiteto juridinį fakul---
tetą, bet spalių pabaigoj uždarius universitetą neribotam laikui,
sugrįžo į tėvynę. Tuomet teko dalyvauti Čipėnų ir Girsūdų
(Smilgių kaime, prie Daujėnų) valsčių valsčiaus valdybas pašali-
nant. Už tai buvo iškeltos dvi bylos; Girsūdų valsčiaus bylą vis
dėlto numarino, nors toj byloj buvo daugiau dokumentalių įro-
pymų (jo ranka buvo rašytas net valsčiaus susirinkimo nutari-
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mas), Vilniaus Didžiajame Seime dalyvavo kaipo Girsūdų
(ne Čipėnų) valsčiaus pasiųstas atstovas, tuo tarpu kai Cipėnų
valsčius pasiuntė atstovais p. E. Galvanauską ir, rodos, p. Vo-
sylių iš Bakšėnų. :

Už Čipėnų valsčiaus bylą buvo teisiamas Vilniaus teismo
rūmų du sykiu. Pirmą sykį Teismo Rūmų Sesijoje Panevėžy
nuteisė juos (a. a. Matulį, Povilą Žitkevičių ir J. Sruogą vi-
sam amžiui ištremti į Sibirą, atėmus iš jų visas teises. Pada-
vus į senatą Kasacijos Skundą su pagalba mirusio a. a. generolo
Al. Babianskio, kurs (metęs karinę karjerą pasidarė advokatu)
pats gynė bylą Senate, pirmas sprendimas buvo atmainytas.
Antrą sykį teisė tų pačių rūmų sesija Kaune. Tuomet visi buvo
nuteisti 4 metams grąsos kalėjimo
(„arestanskije roty“). J. Sruogai, as

kaip nepilnamečiui (19 metų) baus- | 2 a

mė buvo pakeista paprastu kalė-
jimu ir sumažinta '/s. Kalėjime teko
pramokti staliaus amato ir visai ne-
blogai knygas įrišti (Ypatingai buvo
vertinamas kaip geras „polirovšči-
kas a. a. Matulis, kurs kaip aptie-
korius žinojo skystimų sudėtį irįvei-
kimą tą darbą geriau atlikdavo už
profesionalius meisterius). Kalėjime
jiems teko išbūti. rodos, nuo 1906
metų lapkričio pradžios ligi 1909 m.
rugpiūčio pradžios (Petrapily, Pa-
nevėžy ir Kaune).

Išėjęs iš kalėjimo atliko karinę
prievolę, iš kur buvo išleistas, ne-
žiūrint neištikimybes, atsargos kari-

"ninku, bet grįžti į universitetą tęsti Juozas Sruoga.
mokslą nebegalėjo, nes einant Va-

balninkų antstolio žiniomis, negalėjo gauti tuomet reikalaujamo išti-

kimybės liudijimo. Gavęs privatišką tarnybą (Malcevo Akc. Bendro-

vės Valdyboj) lankė aukštesnius komercijos kursus, kurių baigti

irgi nesuspėjo, nes pat pradžioj karo buvo pašauktas į frontą.

1914 metais Lenkijoje (netoli Lodzės) sunkiai sužeistasį

dešinįjį petį ir į krūtinę (sunkiosios granatos šiupuliais) gydėsi

dvejis metus ir 1916 metais buvo atleistas iš kariuomenės su

pensija kaip karui toliau nebetinkąs.

Dėl klimato sąlygų persikėlė iš Petrapilio į Kijevą. Kijeve

turėdamas privatę tarnybą buvo Lietuvių Tremtinių Komiteto na-

riu, o paskui buvo išrinktas ir į Lietuvių tarybą Ukrainoje. Iš

Kijevo Lietuvon išvyko 1920 m. vasara su vienu pažįstamu pės-

čias. Pėsti ėjo 13 dienų kol pasiekė „Luniniec“; paskui jau per

“įvairius lenkų tremtinių punktus—karantinusir net per Varšuvą

pasiekė Vilnių. ;

 36 Biržų apskritis. 561



Grįžęs 1920 m. Lietuvon stojo dirbti į U. R. M-ją, bet greitu
laiku išvyko į Maskvą, kaip „Komisijos taikos sutarčiai su Ru-
sija vykdyti“ sekretorius. !

Grįžęs iš Maskvos išvyko 1923 metų pradžioj į Berlyną į
Piekybos Aukštąją mokyklą, kurios kursą išklausęs 1925 m.
stojo į Lietuvos Pasiuntinybę Berlyne. Iš sykio dirbo kaip raš-
tinės vedėjas, vėliau kaip Konsularinio Skyriaus Vedėjas, dabar
yra Lietuvos Pasiuntinybės Vokietijoje sekretorius.

Inž. Adolfas Sruoga.
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Gimė 1837 m. balandžio mėn. 19 d. ir augo Baibokų vien-

sėdy, Čipėnų valsčiaus. 1906m. baigė gimnaziją ir išvažiavo į
vakarų Europą studijuoti technikos, 1911 m. baigė Šarlotenburgo
politechnikumą, būdamas inžinierius elektrikas I-os rūšies: tais
pačiais metais išvažiavo į Rusiją, į Kaukazą ir ten įstojo į Už-
kaukazės gelžkelių valdybą, kaipo vyriausias Užkaukazės telegraių
mechanikas. Tiflise jam buvo pavesta vesti pirmojo Kaukazo
gelžkelio bataliono technikos mokyklą. 1913 m. atvažiavęs į Pe-
trapilį įstojo į miesto telefono stotį, kaipo Petrapilio telefonų
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tinklo inžinierius. 1917 m. buvo pašauktas atstovauti Petrapiliui

“susisiekimo dalį, kur buvo telegrafų ir telefonų skyriaus vedėjas.

1918 m. liepos mėn. grįžo į Lietuvą, į josios sostinę Vilnių,

ir ten darbavosi įvairiose technikos komisijose, iki kolei buvo

pakviestas darbuotis telegraių ir telefonų srity, kaipo Lietuvos

Paštų, Telegraių ir Telefonų valdybos viršininko padėjėjas; nuo
1927 m. spalių 18 d. šios valdybos direktorium.

Lietuvių visuomeniniam gyvenime dalyvauja jau nuo gimna-

zijos laikų.

Prof. Balys Sruoga.

 

Prof. Balys Sruoga yra gimęs 1896 m. Baibokų vk., Vabal-

ninkų v. Realinę gimnaziją baigė Panevežy. Paskiau studijavo
Petrapilio ir Maskvos universitetuose. Biidamas studentu akty-

viai dalyvavo mokslėiviams skiriamoj ir šiaip spaudoj. Po karo

grįžęs Lietuvon vedė spaudos biurą ir ilgą laiką darbavosi „Lie-

tuvos“ redakcijoj. Paskiau baigė Miuncheno universitetą (litera-

tūrą ir filosofiją) daktaro laipsniu. Grižęs redagavo „Klaipėdos

Žinias“. Dabaryra V. D. un to humanit. mokslų f-to rusų lit.

profesorius ir veda teatro seminarą. Iš mokslinių prof. B. Sruo-

gos veikalų yra žinomi: Rusų literatūros istorijos I t. Dainų

poetikos etiudai, Lietuvių teatras Peterbūrge, Vaičiūno dramatur-

gija irk. Ir anksčiau yra išleisti poezijos rinkiniai: Deivė iš ežero,

Saulė irSmiltys, Dievų takaisir „Skaitymuose“ spausd.ciklas „Miestas“

ir 1930 m. „Vaire“ „Alpėse“. Pask. dramosveik. „Milžino paunksmė“.
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Dr. Kazys Sruoga.

 

Gimęs 1899 m, kovo 16 d. Baibokų vnk. Vabalninkų valsč.
Prad. mokyklą ėjo Vabalninkuose, gimnaziją lankė Panevėžy.
1915 met. gimnazija persikėlė į Barovičius — ir tą gimnaziją
baigė 1918 m. ;

Universitetą Kaune jur. iak-t0 — I semestrą, Berlyne, Wūrs-
burge, St. Gallen'o Aukštąją Komercijos mokyklą Šveicarijoj,
Tą mokyklą baigęs, paskum Berne (Sveicarijoj) studijavo eko-
nomijos mokslus ir gavo daktaro diplomą 1929 'm. 1930 m.
yra išleidęs knygą vokiečių kalba „Die Wirtschait der Republik
Litauen und ihre Notenemission“ (Apie Lietuvos pinigus ir ūkį
128 pusl.).

1918 m. gruodžio mėn. buvo Vabalninkų pirmutinis valsč.
viršaitis—partizanas — savanoris, turi savanorio medalį.

Išvijus bolševikus iš Kuršėnų, buvo prie Vid. Reik. ministe-
rio Leono K. Sruoga paskirtas Kuršėnų apskrities virši-
ninko padėjėju. Netrukus buvo perkeltas į Siaulius tom pačiom
pareigom eiti.

Vėliau įstojo savanoriu Lietu os kariuomenėn. Buvo paskir-
tas generalinin štaban. Dvejis metus ištarnavęs išvyko studijuoti
į užsienį, iš kur grįžo 1929 m. stojo finansų ministerijon ir yra
Finansų Departamento Vyresnysis referentas, ved. ekonominės
politikos reierentūros. Jis yra ir ekonominio žurnalo ,„„Wirt-
schaitliche Informationen“' redaktorius. Zurnalas skiriamas spe-
cialiai užsieniui informuoti apie Lietuvos ekonominį ir finansinį
gyvenimą. Tai yra K. Sruogos įsteigtas 1929 m. pabaigoj.

Baigęs mokslus K. S. užsieny laikė paskaitą apie Lietuvos
ekonominę būtį. Pirmą tokią paskaitą laikė Karaliaučiuj, St.
Gallen aukšt. kom. mok., Berno universitete, tarptautinėį stud.
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sanatorijoj Leijisia'e (Šveicarijoj), Jenos un-te; (Vokiet.) 1931 m
Stokholme, Kopenhagoj ir Gotteberge.

1920 m. vedė Oną Slavinskai:ę iš Biržų, turi dukterį Vitą-
Raiaelę.

+ Kun. Alfonsas Petrulis.

Gimė 1873 m. rugpiūčio mėn. 4 d. Biržų apskr. Kata-
liškių sodžiuje. Mokslus ėjo Šiaulių gimnazijoj, paskui Žemaičių |
kunigų seminarijoj. 1495 m. baigęs seminarijos mokslus, buvo
išvažiavęs į užsienį. Lvove, įstojęsįveterinarijos institutą, klausė,
ten ir universite lekcijų per dvejus metus. Grįžęs į Lietuvą, įs-
tojo vėl į Vilniaus kunigų seminariją. iš kur buvo nusiųstas į“
Petrogrado kunigų akademiją.  Įšvęstas, buvo kunigu įvai-
riose Vilniaus vyskupijos vietose, kur turėjo geros progos gerai
pažinti lietuvių ir gudų dvasios reikalus. Kilus tuo metu Vilniaus
vyskupijoje lietuvių judėjimui, kun. Petrulis tuojau atsidūrė pir-
mosiose darbininkų eilėse. Grąžindamas savo parapijiečiams
lietuviams jų teises bažnyčioje, steigdamas ir laikydamas lietuvių
mokyklas tuojau po rusų 1905 m. revoliucijos, kun. Petrulis bu- |
vo užtraukęs ant savęs ir dvasinės ir pasaulinės vyresnybės rūs-
tumą. Policija traukė tieson už lietuvių mokyklas, o vyskupijos
vyresnybė kėlė jį į gudų parapijas dėl lietuviškų pamokslų.

Kun. Petrulis buvo vienas narių įsteigėjų įvairių lietuvių drau-
gijų ir laikraščių: „Vilties“, „V. Aušros“, „Draugijos“, „Bažnytinės |
Apžvalgos“, „Tėvynės Sargo“, „Ryto“, „Blaivybės“ ir kitų. Ra- |
šinėjo patsai straipsnius ir korespondencijas į laikraščius ir juos
platino. 1909 m. per visuotiną Vilniaus vyskupijos kunigų su-
sirinkimą, kun. Petrulis buvo lietuvių išrinktas į komisiją, kuriai
buvo pavedama tardyti lietuvių lenkų nesusipratimai vyskupijoje;
čia buvo progos ginti lietuvių teises bažnyčioje.

1917 m. rugsėjo mėn. 17 d buvo pakviestas į Lietuvių Kon-
ferenciją Vilniuje ir jos buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu..
1928 m, birželio m. 9 d. mirė.

Vincas Karoblis. i

Gimė Biržų apskr., Vabalninkų par., Natiškių km. Vidurinę
mokyklą baigė Šiauliuose, o teisių fakultetą Kijeve. 1895 m. įs-
tojoį Rygos apygardos teismą sekretoriaus padėjėju, 1898 m.
buvo paskirtas to paties teismo sekretorium. Negalėdamas tar-
nauti Lietuvoje, turėjo išbūti vietoje apie 10 metų. Rygos apy-
gardos teismas keturis sykius buvo išrinkęs jį savo nariu, bet
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vyriausybė jo, kaip lietuvio ir kataliko, netvirtino. 1908 m. jis
buvo paskirtas vyresniuoju notaru Vitebske. Susiorganizavus ten
Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti, V. K. buvo iš.
rinktas tos dr-jos Vitebsko skyriaus pirmininku. Įsigalėjus Vi-
tebske bolševikams, V. K. 1918 m. vasarą grįžo Lietuvon. 1918
m. gruodžio mėn. Lietuvos valdžia jam pasiūlė Vilniaus apygar-
dos teismo nario vietą, bet bolševikų užėjimas sutrukdė jam tą
vietą užimti. 1919 m liepos mėn. 22 d. V K. buvo paskirtas
Kauno apygardos teismo nariu. 1920 m. sausio mėn.Vyriausioji
Rinkimų Komisija buvo jį paskyrusi II Rinkimų Apygardos Ko-
misijos pirmininku. Dr. K. Grinius, sudarydamas VI-jį kabinetą,
pavedė jam Teisingumo Ministerio portielį.

p

Kun. Kazimieras Žitkus— Vincas Stonis.

 
Kun. Žitkus gimė Vabalninkų miestely 1894 m. gruodžio

17 d. Mokslus ėjo: Vabalninkuos, Panevėžy keturklasę mokyklą
—ir 19190 m. baigė Kauno dvasiškąją seminariją. Buvo vikaru

Šančiuose 2 metus, Vyskupų Kurijoj 3 metus, po to gyveno
1 metus Italijoj ir 3 metus kapelionu Antalieptė. Nuo 1930 m.
yra „Saulės“ mokytojų seminarijos kapelionu Kaune.

Kaip rašo Vaižgantas XIII tome, kun. Zitkus—Vincas Stonis
poezija ėmė „sirgti“ dar pradžios mokykloje būdamas: 1911 me-
ais kun. Kemėšis vagčia nusiuntė keletą V. Stonio eilučių A. Jakš-
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tui ir jos buvo įdėtos „Atitin“. Vėliau Stonio eilėraščiai tilpo

„Pavasary“, „Tėvynės Sarge“. „Laisvėj“. kalendoriuose ir kitur.

Pasirašydavo K. Žitkus, K. Ž, V. Stonis, V. St., Bijūnėlis ir dar

kitaip. V. Stoniu pasirašinėja ir dabar, paėmęs tą pavardę iš

Šatrijos Raganos veikalėlio.
1924 m. jis yra išleidęs eilėraščių rinkinį vardu „Ašarėlės“.

Tai yra Ateitininkų Susišelpimo iondo leidinys, 1iš puslp.

V. Stonis laimėjo Ateitininkų konkursinį himną 1921 m.

Valerijonas Atkočiūnas, šios knygos
leidėjas.

 
Valerijonas Atkočiūnas gimęs 1882 metais gruodžio 15 d.

Zizonių kaime Vabalninkų valsč. Ten buvo jo tėvų Jurgio ir

Anastazijos Atkočiūnų ūkis. Iš viso vaikų buvo: Petras ir Kazys ūki-

ninkauja Zizonyse, Povilas — 1909 m. žuvęs Amerikos kasyk-
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lose, Jurgis gyvena Kaune, turi „Vilniaus“ spaustuvę, Valerijonas
— apie jį toliau skaitysime, Ona išėjusi Amerikoj už Ladygos,
Valerija (Šidlauskienė) gyvena Giumbeliuos netoli Salamiesčio
ūkyje.

Vilnis keliauti svetur iš Liemvos laimės pasiieškoti pagavo
ir Valerijoną, vos jam suėjus 17 metų. Tuolabiau kad didelei šeimy-
nai norsir nemažam ūky vistiek būt buvę ankšta,o savo tėvynėj
uždarbių ne kažin kur buvo galima gauti. Jei ir buvo daromi
viešieji, valdiškieji darbai, tai rusų valdžia gana prisiveždavo
barzdočių ruskių ir neturtingesniam lietuviui likdavo vien pas-
kui arklą sekioti. Judresniam jaunuoliui to buvo maža, jis
ieškodavo būdų prasi.aužti gyvenime į geresnę negu, vargšo ar-
tojaus berno, būtį. Taip atsitiko ir su Valerijonu Atkočiūnu Jis
'1902 m. per Sekmines knygnešio Prano Verkelio vežimėly pa-
"liko kūdikystės svajonėm, dainom ir birbynėm apipintą gimtąjį
sodžių ir iškeliavo už jūrų marių, tolimon Amerikon. Dar ir
dabar Atk. negali ramiai prisiminti tos pasakiškos kelionės ra- |
tais per Lietuvą ir milžinu laivu per jūras. Verkelio vežime
jiedu du buvo emigrantai su kaimynu iš Gataučių km. Gasparu
Indriliūnu. Tada dar buvo visai svetimi, o dabar jau švogeriai.
Važiavo daugiau šunkeliais, per krūmokšlius, pabaliais, kad ne-
būtų pastebimi. Į vieną miestelį važiuojant susitiko daug pad-
vadų iš turgaus traukiant, tuoj jų vežėjas sukė mažu keliu į šalį,
kad kokių stražnikų, ar šnipų nesutikus. Taip pav. Šiaulių
miestą teko su didele užuolanka pravažiuoti. Nakvodavo dvarų
ar kaimų daržinėse, knygnešio žinomose vietose ir garantuo-
tose, kad neįklius į rusų nagus. Ypač klaiku buvę jaunuoliui
Valerijonui, kai netoli Tauragės ji vieną paliko naktį didelėj dar-
žinėį miegoti. Ir žegnojosi ir poterius kalbėjo ir drebėjo, o
naktis kaip tyčia tokia ilga buvusi. Tik rytmečio paukšteliai
pralinksminę drebančią jauną gyvenimo vėtrų nė klaikumų ne-
pažinusią širdužę. Netoli Tauragės jau ėmė vežėjas kalbėt, kad
čia pat ir „gronyčia“. Tuoj tuoj, sako, mes būsime jau kitoj
„karalystėj'““ — Vokietijoj. Ir taip pernakvojus paskutinėj šiur-
pulingoj daržinėj, kurios duris Verkelys pats užspyrė, liepė gar-
siai nekalbėti ir nekosėti. Prikelti dar saulei netekėjus, su mažais
rišulėliais rankoj, su keliais doleriais ir laivokarte kišenėj bėgte
bėgo krūmokšliais, tykiai, bet greitai. Kai perbėgo sieną, Verke-
lys staiga pralinksmėjo, rankom suplasnojęs užgiedojo gaidžiu
ir persižegnojo. Jo vežimas pasiliko paskutinėj nakvynės vietoj,
bene pas miško sargą

Bendrai Verkelys anais laikais užsiminėdavo ir emigrantų
gabenimu; jis sužinojęs visus kelius ir takelius kur ir kaip pe-
reiti per rusų — vokiečių sieną. Tad su juo yra iškeliavę gana
daug lietuvių Amerikon. Verkelys tada gana pasiturinčiai i- gy-
veno. Dabar jis yra gyvas, bet vargingai gyvena.

Sieną perėję pasisamdė pas vokiečius padvadą, nuvyko Til-
žėn pas Mauderodę, kur nusipirko po keletą lietuviškų krygelių
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ir buvo labai laiming!, galėdami visai be baimės jas skaityti. O
kelionės nuobodulį ir tuo pašalinti tai buvo tik smagu. Per 9
dienas laivu pasiekė Naujorką. Amerikoj susirado savo brolį
Povilą ir pradėjo ten gyventi ir dirbti. Dirbti teko gana sunkiai,
pradžioj visiems buvo ten nekokie pyragai, bet apsižiūrėjus, darbš-
tesniam, gabesniam būdavo būtis lengvėja. Keletą metų pagyve-
nus, žiūr ir Val. Atkočiūnas nusiperka sau namus, veda atkviestą
iš Lietuvos dargi kūdikystės draugę Valeriją  Gasiūnaitę iš Gei-
džiūnų, laisvesniu laiku apie namus gražiai apsitvarko ir laimei
jų ima net kiti pavydėti. Susilaukia rimtas, bet ir linksmas Va-
lerijonas pasitikėjimą ir pagarbos pažįstamų ir draugų tarpe.
Taip pav., kai buvo Cherry III mieste burmistro ir padėjėjų rin-
kimai, tai Valerijonas Atkočiūnas kaipo daugiausia balsų gavęs
įėjo į miesto valdybą. :

Bet gi lietuvis grynasai, tikrasai lietuvis ir už jūrų marių ima
ilgėtis savo tėvų Žemės. :

“ Po didž. karo, kai pasklido gandai, kadLietuva tampa laisva
nepriklausoma, kad reikia darbininkų gerų tautiečių statyti tau-
tos rūmą, Val. Atkočiūnas ima savo šeimyną: žmoną, dukrą Al-
dutę, sūnų Fabijoną (kuris, deja, 1931 m. mirė Keune) ir grįžta
tėvynėn. Grįžta ir paleidžia sutaupytus dolerius biznin, atidaro ——
Kaune spaustuvę. Kraštui iš to nauda, nes neįsigali svetimtau-
tiškas gaivalas, o lietuviams plunksnos darbininkams, nes turim
sukalbamą spaustuvininką.

Atsimenu, kai šį pavasarį, susisielojęs Lietuvos miestų ir
miestelių II tomo išleidimu, užėjau pas Val. Atkočiūną, Laisvės
al. 25 spaustuvėn kalbėtis šiuo reikalu. Man nereikėjo nei įti-
kinimų, nei prikalbėjimų imtis spausdinti šią knygą. Gerai mudu

.žinojom, kad ne pelnas, bei nuostolis čia laukia, bet gyvas rei-
kalas parodyti Biržų apskritį plačiai visuomenei ėmė mudu ir
surišo mažai pažįstamus, prieš tai jokių reikalų neturėjusius.
Bet pagaliau per bendro darbo artimesnę pažintį taip suartėjom,
susibičiuliavom, supratom, kad (aš bent už save sakyčiau) sunku
būtų ilgeliau nesimačius. Einu kasdien spaustuvėn, prižiūriu
knygos spausdinimą ir einu, regis, savo tėvo gryčion, taip jauki
ir maloni pasidarė čia aplinkuma.

Šmuilas Jankelis Jackanas.
Š. Jackanas yra gimęs Vabalninkuos. Jo tėvas buvo sė-

menų — linų pirklys. Mokėsi Panevėžy ir Vilniuje, baigė žydų
dvasiškąją seminariją.

Prieš karą ėjusiam žydų laikrašty „Haciira“ hebrajų kalba
Varšuvoj, Jackanas daug rašinėjo, o vėliau ėmė leisti patsai
laikraštį žydų kalba vardu „Haint“ — Šiandien. Tasai laikraštis
ir po šiai dienai tebeina Jackano ir Finkelšteino lėšomis ir prie-
žiūra.
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1926 m. emė leisti Jackanas sionistų krypties laikraštį dien-
raštį Paryžiuje: „Haint“ — Šiandien.

Vabalninkuose gyvena, turi krautuvę jo brolio Joselio žmona
Joselis prieš 5 metus miręs.

 
Šmuilas Jankelis Jackanas.

Skudutininkai.

Skudučiai dar gyva lietuvių muzika. Seniau ji buvusi pla-
čiai Lietuvoj paplitusi. 10 amž. pabaigoj skudučiuodavę dar
šiose vietose: Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Anykščių apylinkėse,
vietomis Vilniaus krašte!) Siandie mes begirdėsim, ir tai jau
retai, Vabalninkų, Biržų, Papilio, Kupiškio parapijose. Tačiau
kas skaito mūsų literatūrą, tas ir literatūroj randa vienur kitur
paminėtus skudučius, kaip senovišką lietuvių "muziką: Pietaris
„Algimanto“ I dalyį, Vaižgantas „Pragiedrulių“ II tome, Žalia
Rūta ,„Pančiuose“ ir „Savu keliu“, Vaičiūnas ir k.

1) Netoli Utenos yra Skudutiškių kaimas.
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Skudučiai yra primityvi. orginali ir įdomi muzika, pučiamoji.
Skudučiuoja ne vienas žmogus, bet keli: du, keturi, šeši. Sako,
kad kartais gerai suderintais ir keliais skudučių komplektais sku-
dučiuodavę, net keliolika žmonių.

Kanklės dusli, graudi kambarinė muzika, skudučiai — laukų,
miškų, kalnų muzika. Jų reikia klausytis iš tolo. Gražiais va-
saros vakarais jie girdėti už kelių kilometrų. Tada tik jie su-
daro nepaprastai malonų įspūdį, kada jiems rezonuoja ne rupo
ras, bet kalnai ir kloniai, miškai, ežerai.

Skudutis yra labai primityvus muzikos instrumentas. Jis
daromas dažniausiai iš uosio medžio, dūdelės pavidalo, vienu
galu kiauras. Tas galas taip nudrožtas, kad, pridėjus prie apa-
tinės lūpos, pučiant išduotų balsą. Kuo skudutis trumpesnis,tuo
jo tonas aukštesnis. Pilname skudučių komplekte tokių dūdelių
yra ligi 8 Bet lengvesnes kompozicijas, pav. sutartines, papras-
tai penkiais skudučiais skudučiuoja.

Svarbiausia ir populiariausia skudučių kompozicija yra
„Antytė“ (vabalninkėnai taria ,Untytė“). Ją pučia šeši žmonės,
visais skudučiais. Įdomi taip pat ,„Penkiaglasė“, ,„Ridika-a,
„Skitis, kate“, „„Kukorka“,, „Trijuose“ ir k.

Pirmą kartą girdint skudučius, ypač senoviškąsias sutartines,
giesmes, susidaro disharmonijos įpūdžio. Bet juo giliau įsi-
klausoma, juo labiau pastebima „disonansų sutartinė“, kuri pa-
galiau pasidaro sava, artima, maloni.

 

Skudutininkai. Žemai vidury IaAa žymus skudutininkas Stasys
aliulis
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XI

PAPILIO VALSČIUS
PAPILYS.



  

   



Papilio Rymo-katalikų bažnyčia.

  
Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 1764 m. kun. Jakštavičiaus

rūpesčiu. Ji 1777 metais vyskupo Felikso Karnaginskio pakon-

sekruota vardu Šv. Petro ir Povilo.

1308 m. dvarininkai Koscialkauskiai padovanojo šiai bažny-

čiai: 150 sidabro rublių, rugių 10 pūrų, miežių 10 pūrų, avižų

10 pūrų kasmet.
Gimimo ir mirimo metrikos užsilikę. nuo 1758 m. 1896 m.

paravijonių buvo 1624; dabar virš 3000 žm. Papily yra statoma

nauja mūrinė bažnyčia. Bet dar tebestovi ir joj pamaldos lai-

komos senoj, medinėj bažnytėlėj.

Klebonas kun. Feliksas Ereminas, panevėžietis.
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Papilio evangelikų-reformatų bažnyčia.

 
Evangelikų-reiormatų parapija, arba, kaip buvo sakoma, „SU-

sirinkimas“ buvo įsteigta kunigaikščių Radvilų vienu laiku su
Biržų „susirinkimu“. Klebonas gaudavo visą užlaikymą iš Rad-
vilų dvaro. 1754 m. klebonu buvo kun. Jokūbas Bukovskis.
Dabar klebonu yra kun. Šepetys. Parapijonių per 2000 žm.

Miestelis. Papilio miestely gatvės: Biržų 1/4 kilom. ilgio,
negrįsta su mediniais šaligatviais; Pandėlio tokia pat ilgio, ne-
grįsta, be šaligatvių; Siauroji 100 mtr. Namų 82, iš jų 2 mūri-
niai, kiti visi mediniai. Krautuvių: 3 lietuvių ir 6 žydų. 1919 m.
įsteigta b-vė „Rovėja“. Yra miestely aptieka; daktaro nėra.

Miestely žydų šeimynų 7, latvių taip pat 7. Federiškių kai-
mas visas apgyventas rusų. Jie ir šventiką Samuilovą turi; yra
per 40 šeimynų.

 

Gikonių dvaro trobesiai pastatyti ant senkapio liekanų. Dva-
ro laukuose rastas akmeninis kirvukas ir senoviniai - metaliniai
padarai. 2

Kemėnų km. yra senkapis, vadinamas Totorių kapais.
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Kuprių km. yra senkapis, kuriame randame senoviškų bron-
zinių papuošalų.

Laužadiškių km. kasant bulvėms rūsius, iškasama žmo-
L

nių kaulųA“
Papilio įreiormatų bažnyčios sienoje įmūrytas akmuo, laiko-

mas stebuklingu.

 
Šv. Jono statula, pakelėj Biržai-Papilys.
Yra užsilikęs žmonėse padavimas, —
burtai, kad merginos, norinčios ištekėti
eina pas tą paminklą ir kuri pasilipus
pabučiuoja Kristaus statulos veidan, tai

tuojau ir išteka.

Statant Paravių dvaro trobesius, buvo randama žmonių kau-
lų ir senobinių bronzos pagražinimų. Rimšių km. randama ak-
meninių kirvukų. Šimonių km. randama akmeninių kirvukų.

„ Zabiškių km. yra piliakalnis. Zvirblių km. yra milžinkapiai.

31 Biržų apskritis. 577



Valsčius.

Valsčius yra šiaurinėj apskr. daly prie Latvių sienos — gamtinė
siena Nemunėlio upė. Rusų laikais sudarė valsčių dvi seniūnijos:
Mažiūnų ir Pariškių, plotas 144,000 kv. m. Administratoriai bu-
vo Ežerėnų apskrities (Novo-Aleksandrovski ujezd) — Vokiečių
okupantų valdžios valsčius buvo padalytas į atskiras seniūnijas,
kuriose buvo skiriamas seniūnas. Tuo metu valsčiaus plo-
tas padidėjo iki 256,000 kv. m. buvo prijungti kaimai iš gre-
timųjų valsčių, Biržų, Vabalninkų ir Panemunio.

1918 m. kaip ir kituose valsčiuose — Papily buvo sudary-
tas komitetas, o vėliau išrinktas viršaitis. Viršaičiai buvo: Jonas
Mulokas, Viktoras Juchnevičius, Petras Juodgutis, Matas Vileišis.

 

Papilio 1931 metais valsčiaus valdybos nariai.

Sekretorius Jonas Mikelėnas nuo pat valsčiausir nepriklausomos
Lietuvos įsikūrimo tas pats.

1919 m. Papily buvo įsteigta komendantūra. Komendantu
buvo karininkas Vladas Ikamas.

„Papiliečių himnas“,

Kad tau perkūnas panela jaunoja :
Kam taip daugal bernėlių viliojai (2 kart)

Aš ne daugal bernelių viliojau
Tik nuo vieno žėdėlį nešiojau

Kad sulaukčia subatvakarėlio
Užtekančio šviesaus mėnesėlio

Jočia, jočia lankyti panelas
Ar taisyba, ku kalba žmonalas

Netaisyba ku kalba žmonalas
Netaisingas kalbalas pramona.
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Pradžios mokyklos. Papilio įsteigta 1864 metais.
Pirmas lietuvių kalbos mokytojas 1606 m. buvo J. Mikelėnas.
Lietuvos nepriklausomybės laikais mokytoju buvo poetas Kazys
Binkis. 1931 m. Varanauskas; Smaliečių, įsteigta 1907 m., mo-
kytojas Juozas Vilminis ir Mališauskas; Einorių — 1922 m., —
E. Bičiūnaitė; Virškupėnų — 1923 m., — Jakubėnas ir Ginteris;
Kučgalio II — 1920 m, — Kazlauskytė ir Dargužas; Melaišių —
1910 m., — Stankevičius ir Kažemekaitė; Latvygalės II — 1920
m., — Vilemas ir Balbieris; Kadarų — 1925 m., — Androšiū-
naitė ir Kregždaitė. 1931 m. dar įsteigta mokykla Gaigaluos.

Dvarai: Papilio, savininkas prancūzas Šuazel de“ Gutffier,
neparceliuotas; Kraštų Karolio Grintalio, išparceliuotas 1929 m.,
centre 150 ha; Krebiškio Izabelės Kamarauskienės, išparceliuotas
1923 m., centre 200 ha, naujakuriai sudarė Gražiškių kaimą; Pa-
rovėjos Balbinos Zurauskienės, išparc. 1929 m., centre 150 ha;
Vijoliškio Kazio Švėgždos, nepa celiuotas.
„ Neišėjusieji į vienkiemius kaimai: Gudeliai, Mikaliai, Garšviai,
Žvirbliai, Steponiškiai, Ziokai, Paguriai, Prudeliai, Dominiškis,
Galentiškis, Bakiškis, Griauzdžiai, Griauzdės, Gludiškis, Kyliškiai,
Plepikiai ir Rimšiai.

Sąrašas malūnų bei įmonių Papilio valsčiuje: Cerkaus Juozo
Putelių v. vandens turbino malūnas; Naktinio Broniaus Kukilių
k. vėjo malūnas; Pakaušio Petro Pakalninės, malūnas lokomo-
biliu varomas; Veidulo Petro, Smaliečių vėjo malūnas; Grintalio
Kurt., Kraštų dv. malūnas ir lentpiūvė lokom. varom.; Narbuto
Feleks., Pakriaušės v. malūnas ir lentpiūvė lokom. varom.; Ki-
burio Viktoro, Gaigalų k. vėjo turbino malūnas; Kulbio Krysiaus,
Ultiškių v. vėjo malūnas; Galvanausko P., Žaliosios malūnas 10-
kom. varom.; Valento Povilo, Papilio m. karšykla rankinė; Ber-
zinio Petro, Pakalninėj odos dirbtuvė.

Kazys Binkis.
Autobiografija.

+ "Iki 14 metų gyvenau Gudelių sodžiuj, teisingiau, parovejy
ir šilely.  Grybaudavau, žuklaudavau, jodavau nakties, 0 žiemą
gaudydavau sniegenas ir dagiliukus ir vėl juos paleisdavau, nes
gryčia kartais prieidavo smalkumo ir paukščiukai „pasigerdavo“.

Su vaikais retai susimušdavau.
Prieš kiaulių ir galvijų ganymą buvau griežtai ir principiniai

nusistatęs, kad nevaržyt gyvuliams laisvės. ;
Be galo mėgdavau gaisrus ir vaidinuoklius, kurių savo akim

daugybę esu matęs. Už tai iki šiol šventai tikiu, kad vaidenas.

Sodžiuj turėjau nekokią renomė, kuri net iki šiol nepasi-
taisė.  Praminė mane „vėjavaikiu“. Toksai vardas man be galo
patikdavo, nes vėjui jau nuo mažų dienų pavydėdavau.
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Knygų gaudavau iš tėvelio ir iš Papilio klebono kun. Prial-
gauskio bibliotekos. Vienožinskio dainos, Robinzonas Kruzo ir
Sventųjų Gyvenimas buvo geriausi mano jaunystės draugai.

Kitus 14 metų „mokiaus '... Buvau įvairio e mokyklose, pra-
dedant Papilio liaudies mokyklą ir bagiant Berlyno universitetu,+—
bet nė vienos nebaigiau, išskyrus vieną — gyvenimo mokyklą,
kurią pasiryžęs esu eit iki grabo, t. y. kol pabaigsiu. |

 
Kazys Binkis. 2

Dalyvavan įvairiuose „judėjimuose“, užiminėjau įvairiausias
vietas ir galų gale įsitikinau, kad tėvelis teisingai vieną kart yra
pasakęs, kad iš manęs nieko gera neišeisią. Bet, tiek to.-

Pirmąkart gimiau 1893 m., mirti, kiek pamenu, nė karto
visiškai nenumiriau.

K. Binkio yra išleista nemaža žinomų poezijos rinkinių:
Eilėraščiai, 100 pavasarių, Tamošius Bekepuris, keleta vaikams
eiliuotų dalykėlių ir jo suredaguota pirmoji mūsų poezijos antolo-
gija „Vainikai“.
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“

Kun. Jonas Šepetys.

 
Gimė 1867 m. kovo mėn. 5 d. Svilpiškyje, Biržų par. Išėjo

gimnaziją Slucke ir universitą (1893 m.) Dorpate. Pabuvęs me-
tus Nemunėlio Radviliškio reformatų klebono padėjėju 1394 m.
Sinodo paskirtas Švobiško klebonu; ten išbuvo 19 metų. Leido
pirmąjį evangelikų reformatų laikraštį; „Pasiuntinys“. 1912—15
m. klebonavo N. Radviliškyje. Rusams per karą sudeginus kle-
boniją ir bažnyčią, iškeliavo į Voronežą, kur 3 metus mokyto-
javo M. Yčo gimnazijoje  Sagrįžęs Vilniun, buvo klebonas lie-
tuvių reformatų parapijos ir Viešojo knygyno vedėjas. Vilnių
lenkams užėmus, buvo Laikinojo Lietuvių Komiteto narys ir
kasininkas.

Papiliečiai yra Alionsas irc Kazys Jakubėnai,
kilę iš Kaušiškių vnk. Alfonsas yra išleidęs eilėraščių rinkinį
„Iš lūšnos“, o Kazys Jakubėnas „„Miegančią žemę“ ir ,„Eilėraš-
čius iš kalėjimo“. ;
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Bern. Brazdžionis.

  
Žinomas biržietis poetas, gim. 1907 m vasario 2 d. Yra

išleidęs eilių rinkinius: „Baltąsias dienas“ 1926 m ir „Amžiną
žydą“ 1931 m., kuris ypač kritikų buvo teigiamai įvertintas.
Taip pat rašo eiles vaikams ir 1931 m. išleido Vytės Nemunė-
lio slapyv. rinkinį „Mažųjų pasaulį“.

Iš Biržų apskrities Daujėniečiuos yra kilęsJ. E. Arkivys-
kupas Metropolitas Juozas Skvireckas. Apie
J. E. plačiau bus Lietuvos miestų ir miestelių Kauno m. ir
apskrity rašant apie Metropoliją.



Jonas Baronas.

J. Baronas gimė 1873 metais vasario 9 d. Kratiškių kaime,
Gulbinų (dabar Pabiržės) valsč. Tėvai buvo gryni lietuviai, ūki-
ninkai. Jonas gimnaziją baigė Šiauliuose; universitetą, fizikos |
matematikos iakult. gamtos skyrių Maskvoje 1890 metais. Baigęs
Universitetą septynerius metus gyveno Vilniuje ir dirbo Vilniaus
Komercijos banke. Vilniuje tais laikais buvo maža susipratusių
lietuvių. J. Baronas kartu su kitais Lietuvos darbuotojais dirbo
tada labai sunkiose sąlygose lietuvybės darbą. 1905 metais iš-
vyko Liepojon Komercijos mokyklon mokytoju. Tos mokyklos
direktorium buvo dabartinis V. D. Universiteto rektorius prof.
Čepinskis. Liepojoje Baronas irgi nemažai darbavosi Lietuvos
naudai. Jis buvo Liepojos lietuvių Susišelpimo draugijos pir-
mininku; jis nemažai prisidėjo prie įsteigimo tenai lietuvių pra-
džios mokyklos. Per karą buvo mokytoju įvairiuose Rusijos
miestuose, 0 1918 metų rudenį grįžęs Lietuvon buvo pakviestas
mokytoju Panevėžio gimnazijon. Metus išbuvus Panevėžy, buvo
paskirtas Ukmergės valst. gimnazijos direktorium ir tose parei-
gose išbuvo ligi 1926 metų. Iš Ukmergės gimnazijos buvo
Svietimo Ministerio Čepinskio pakviestas ministerijon Aukštes-
niojo mokslo tarėju. Nuo 1928 metų J. Baronas yra IIl-ios
valst. gimnazijos direktorium Kaune.

J. Baronas dar būdamas studentu parašė ir rusų kalba iš-
spausdino knygelę „Antropologiniai lietuvių tyrimai“.

1925 metals išleido I ją laidą rusų —lietuvių k. žodyną. Da-
bar spausdinama I|-ji kirčiuota žymiai padidinta to žodyno
laida. Taip pat J. Barono yra išleisti plačiai žinomi ir gimnazijose
vartojami penki gamtos mokslo vadovėliai.
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Biržų apskrities viršininkas
Vladas Rozmanas.

 
Biržų karo komendantas

pulkininkas Pranas Kaunas.
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žų Žinios >
za. analinis kais

 
Biržuose ėjusių spaudinių rinkinys. Dabar jau 11 metai eina „Biržų

Žinios“, jas redaguoja P. Plepys.
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ir adėinė 2
Aaspausdinti šią knygą, ši

nuoširdžiai padėkoti pirmiausia ge biamiems
bizžėnams, kurie, lankant manBiržų apskeilį
ir Penkant šiam leidiniui medžiagą, maloniai
teikė visokeriopą pagalbąir talką. Nuoširdžiai
dėkojų Jo Gkscelencijai Švietimo Ministeriui
Jnž. Šakeniui, atsarg., majorai Gudeliui, Petrui |
Būtėnui, pulk. Tarasenkai, Genestui Galva- 23
nauskui, Juozui Šruogai už patieklus raši-|
nius;  stud. Juliui Saišoiopenijajas knygą
tvarkyti. Labiausiai ačiū p. Atkočiūno
kuris visai ne dėl pelno, Sa E reikalą
patenkindamas, apsiėmė Šaą knygą išspausdinti |:

: Kadėas :
i 1953 m. oC 85 d.

 



KUERTN Y.5.

Biržų pilis, kunigaikštija ir su 5 surišti įvykiai

Kunigaikštis Radvila . ž 2 ;

Biržėnų Radvilų giminė i 3
Biržų miestas 4
Bendrai apie Lietuvos evang. -—“reformatus

Biržų Rymo — katalikų bažnyčia

-Liuterių bažnyčia. 2 :

Archeologiški paminklai Biržų apskrity 2

Pasakojimai apie 1884 m. Biržų pilies kasinėjimą

Astravo dvaras i

Linų ir pakulų verpimo fabrikas „Siūlas“

Biržų muziejus
Savanorių sąjungos Biržų skyrius

Biržų šaulių rinktinė. 2 2 :

Biržų apskrities ligoninė

Biržų paštas, telegrafas irteleionas

Biržų spaustuvė .

Biržų apskrities savivaldybės įsikūrimo istorija ir veikimo

apžvalga 3 ; i L “

Biržų apskrities savanorių apsauga

Biržų mokykla Radvilų laikais .

Biržų keturklasė mokykla .

Biržų gimnazija 4

Biržų valsčius.

Biržų valsčiaus valdyba

Karin. Jonas Nastopka 2
Julius Janonis (Vaidilos Ainis).

Martynas Kregždė š
Prof. dr. Jonas Yčas.
Kun. Adolfas Sabaliauskas |— Žalia Rūta .
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123
124
125
127
128
130



Jonas Dagys | : 2 5 4
Atsarg. pulk. leit. Jonas Variakojis .
Atsarg. gen. Kazys Ladyga.
Povilas Jakubėnas 2
Pralotas Jonas Žalinkevičius
Martynas Yčas 3 s
Jokūbas Mikelėnas |. : š

i Il.
Nemunėlio — Radviliškio valsčius.

Nemunėlio — Radviliškio miestelis
Sandariškių ąžuolas L 2 p . 2 2
Nem. — Radviliškio evang. — reformatų bažnyčia .
Nem. — Radviliškio Rymo —katalikų bažnyčia
Latvių pasieny ties Nem. — Radviliškiu
Antanas Chadakauskas s ,
Sofija Chadakauskaitė — Smetonienė
Jadvyga Chadakauskaitė — Tūbelienė
Tadas Chadakauskas . ; i
Borisas Dauguvietis . , 5 : 4 S 4 S
K patriarchas Jurgis Bieliakas— Bielinis Baltasis

relis . 3 š S 4 5 ž - , .
Tėvo pėdomis—Kipras Bielinis .
Kipras Bielinis : ž
Ona Bielinienė
Suostas

III.

Pabiržės valsčius.

Antrukart į Pabiržę . < š
Pabiržės — Rastauskinės bažnyčia
Smardonės kurortas . “
Miestelis ir valsčius 3 :
Dvarai 4 ž 2 ž :
Pabiržės pašto įstaiga. 2 5
Prof. prelatas Teodoras Brazys.
Pašnekesys su sibirioku Jonu Juozėnu
Rapolas ir Marijona Balandos .

IV.

Krinčino valsčius.

Pabiržė — Krinčinas .
Krinčino bažnyčia
Krinčinas
Pašto įstaiga
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131
131
132
134
138
138
142

147
149
149
150
152
155
156
158
160
104.

163
174
176
178
181

185
186
189
192
193
194
196
197
199

205
206
208
210



-

Prof. Vladimiras Šilkarskis
Knygnešys Kazys Cieplinskas |.

VL.

Pasvalio valsčius.

Saulėtam Pasvaly
Vileišių tėvynėj — Mediniuos
Pasvalio praeitis.
Pasvalio bažnyčia
Pasvalio sieros šaltinis :

Biržų apskrities pradžios mokyklųinspekcijos Ž

Smulkaus kredito draugija. 4 ž

Valsčius
Gynėme savo gimtasiąs pastogės
Knygnešys Kazys Ciumbelevičius
Knygnešys Petras Šembelis
Inž. Petras Vileišis
Jonas Vileišis
Inž. V. Vileišis
Prof. Petras Avižonis.
Inž. Antanas Macijauskas
Rektorius Juozas Tonkūnas
Pasvalio komercinė pa)
Skrebotiškis:

VI.

Daujėnų valsčius.

Smagu Daujėnuos |. 2 3 ;
Daujėnai 5
Daujėnų bažnyčia 3 3 2
Daujėnų valsčius 2 , 5 o š

VII.

Joniškėlio valsčius.

Klaikus dvaras, klaikūs ir žmonės
Šis tas apie Joniškėlio karpius
Meškalaukio senovė
Joniškėlio bažnyčia ir Joniškėlis 5
Joniškėlio ūkio mokykla, Undarokinės verpykla ir Joniš-

kėlio parapijinė mokykla . Ž š 2 i.
Joniškelio žemės ūkio mokykla £
Joniškėlio — Švobiškio — Grūžių — Žeimelio vieškelis
Visuomenės kova su bolševikais. Įžanga  . Ž

Slaptasis veikimo periodas. ;

212
214

219
220
221
222
223
223
225
226
234
245

252
259
266
267
Zi
219
280
280

285
287
291
294

299
303
307
308

310
312
317
323
327

*) Per klaidą Pasvalio valsč. knygoj pažymėtas IV-ju, o turi būti V-as.
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Atviros kovos periodas | šo
Atskirų partizanų būrių veikimas
Pabaiga 3

D-ras Jonas-Leonas Petkevičius.
Gabrielė Petkevičaitė — Bitė
Kun. J. Lindė — Dobilas .
Petras Biltėnas :
Marcijonas Giedraitis. i
Pulkininkas Balys Giedraitis
Kazimieras Arcimavičius dainius-savamokslis
Pulk. Petras Genys
Atsarg. pulk. Petras Jurgaitis
Švobiškių reformatų bažnyčia “
Naujoji Grūžių bažnyčia ir dar kai kas apieGrūžius

VIII.

Vaškų valsčius.

Senų žmonių pasakojimai apie Vaškus
Povilas Puzinas . š Ž
Paislikio liuterių kapų koplytėlė š
Lenkponių sukilimas atleidus baudžiauninkus
Karininkas Antanas Įnazapasičius 4
Inž. Juozas Skripkus. 5 Š
Petras Gudelis
Vaškų asies:
Kiburiai

IX.

Saločių valsčius.

Saločių bažnyčia
Kun. Kazimieras Jasėnas . 2 2 š
Gen. Štabo pulkininkas Kazys Škirpa | || |
Knygnešys Antanas Krasinskas-Voverys i
Knygnešys Steponas Pavilionis .
Jonas Burkus ir Juozas Steponavičius
Agr. Julijonas Špokevičius
Kan. L. Spokevičius ir Jonas Janonis

X.

Vabalninkų valsčius.

Pirmą kartą į Vabalninkus
Iš Vabalninkų valsčiaus praeities
Ernesto Galvanausko atsiminimai iš 1905“ metų
J. Sruoga apie 1905 m.
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348
383
392
395
404
406
406
410
413
416
421
422
422
425

437
441
458
459
463
464

466
468

411
415
476
479
480
481
483
484

487

516
527



Vabalninkų bažnyčia .
Vabalninkų valsčius
Kupreliškio bažnyčia.
Kupreliškio šaulių būrys
Alizavos bažnyčia
Salamiestis .
Pas „Kristaus pasiuntinį“ Tamuliūną...

Svečiuos pas Salamiesčio kleboną kun. Kiznį j

Salamiesčio R.-k. bažnyčia
Pasikalbėjimas su seneliu Petru Bubula
Antašavos bažnyčia
Inž. K. Šakenis .
Ernestas Galvanauskas
Stanislovas Valackas .
Juozas Sruoga .
Inž. Adolias Sruoga
Proi. Balys Sruoga
Dr. Kazys Sruoga
Kun. Alfonsas Petrulis ir VincasKaroblis

Kun. Kazimieras Žitkus — Vincas Stcnis

Valerijonas Atkočiūnės
Šmuilas Jankelis Jackanas
Skudutininkai 3

XI.

Papilio valsčius.

Papilio R.-k. bažnyčia :
Papilo evangelikų —reformatų bažnyčia
Valsčius ir „papiliečių himnas“
Kazys Binkis.
Kun. Jonas Šepetys
Bern. Braždžionis
Jonas Baronas
Biržų apskr. viršininkas Vladas Rozmanas
Biržų karo komendantaspi
Padėkos žodis

Pranas Kaunas

»
D
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335
536
541
542
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546
541
549
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555
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559
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569
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576
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