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PADĖKOSŽODIS:

Berinkdamas šiam iš eilės III-iam Lietuvos miestų ir

miestelių tomui medžiagą, pirmiausia turėjau susidurti su

Apskrities Viršininkų p. Vaišniu. Buvo labai svarbu, kiek

Ponas Viršininkas susiinteresuos, kiek atjaus ir pasirįž padėti

tame darbe. Ir radau visišką pritarimą, didžiulę talką, tiek

Apskrities centre, tiek ir valščiuose. Maža to: aš radau jau pU-

ruoštą tam darbui dirvą, išsiuntinėtus valščiams aplinkraščius

— paraginimus, rinkti istorinę medžiagą. Tasai paraginimas

„kai kuriuose valsčiuose buvo pilnokai išpildytas ir aš, vykdamas

į miestelius, jau turėjau per Apskrities Valdybą gavęs geroką

pundą medžiagos ir tuo darbas kuone per pus palengvėjo.

Jau kada visa medžiaga buvo surinkta ir sutvarkyta,

Apskrities Taryba gyvai tuo susiinteresavo ir suvažiavime nU-

tarė parėmti spausdinimą šios knygos ir nupirkti 500 egz. 00

8 litus; taip pat išrinko komisiją iš p. Rybelio. p. Vendziagol-

skio ir p. Avižonio peržiūrėti mano darbą. Komisija buvo tuo

naudinga, kad įžiūrėjo kai kuriuos trūkumus ir netikslumus ir

paragino mane ką-ne-ką dar papildyti, pataisyti.

Šia proga tariu nuoširdų ačiū visiems kas prisidėjo prie

šios knygos parašymo ir išspausdinimo, o ypatingą padėką

„Gerb. p. VAIŠNIUI ir p. RYBELIUI ir visai Kėdainių Apskri-

ties Tarybai už talką ir piniginę paramą.
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Kėdainių miesto įsikūrimas ir ūgis.

Kėdainių miestas stovi ant ramios Nevėžio upės krantų.

Čia pat įteka Dotnuvėlės upelis, kuris eina per Kėdainių dvaro

sodą, o šiaurinę miesto dalį riečia Smilgos upelis, kuris prie

pat miesto įsmenga į Nevėžio gelmes. Aplinkui kalveliai ir sta-

tūs, krūmais apaugę Nevėžio upės krantai. Nevėžyje nėra nei

uolų nei didelių seklumų. O ligi 1795 m., t. y. ligi Lietuvos-

Lenkijos valstybės žlugimo, laivai Nevėžiu  vaikščiodavę iki

Panevėžio, bet dabar upės vaga apleista, vietomis pristatyta

malūnų ir laivai nebeplauko.

Kada ir kuriais metais Kėdainių miestas įsikūrė, tikrų

žinių nėra. Spėjama, kad XIV amž. pusėj atsiradęs Nevėžio

pakrantėj mažas žvejų sodžius. Iš pietų pusės buvę gražūs
miškai ir pievos. Iš žiemių pusės augęs tankus pušynas, kurio

vidury, ant mažos kalvelės, degusi amžinoji ugnis, kurstoma

gamtos garbintojų lietuvių. Bet tikslių žinių apie to sodžiaus

įsikūrimą nera. Net 1379 m. vokiečiai kryžiuočiai, eidami tuo
keliu į Šėtą, praėjo tą. sodžių nieko apie jį savo kronikose ne-

paminėję. Matyt, jis buvo jiems bereikšmis, arba labai mažas.

Spėjama, kad sodžius buvo pavadintas jo įkūrėjo

KEIDANGENO vardu, kuris buvo atvykęs iš Latvijos Keidan-

geno dvaro, nes ir XV amž. Apytalaukio dvaro inventoriuj, kuris

kadaise priklausęs Petrui Šiukštai, yra minimas Keidangeno

vardas ir jo gyvenamoji prie Nevėžio vieta.

Vėliau dar prieš 1430 m. Kėdainiai atiteko Kiškų giminei.

Mat, tais metais karalius Kazimieras dovanojo jiems Kiškos

uošviui Petrui Jonaičiui Baltajam, kuris Kazimierą apgynė nuo

užpuolikų, norėjusių pagrobti Didžiojo Lietuvos kunikaikščio
sostą.

Manoma, kad Kėdainiai kadaise priklausę ir didesniems

Lietuvos kunigaikščiams kaip: Kęstučiui, o po jo Kęstučio anū-
kui Jonui, Kęstutaičio sūnui.
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/“1590 m. Kėdainių valdytojas Jonas Kiška, Žemaičių se-

niūnas, išsirūpino iš Zigmanto III. Kėdainių miestui magde-

burgišką privilegiją. Ir nuo to laiko Kėdainių gyventojai įsi-

gijo tokių pat teisių, kokias turėjo Vilniaus ir Kauno miestai.

Nuo to laiko gyventojai, nepasitenkinę seniūno teismo spren-

dimu, galėjo dar skųstis miesto valdovui. Gyventojai įgijo tei-

ses statytis krautuves, laisvas svarstykles, o karalius net leidęs.

miestui turėti ir savo antspaudą.

Ta pačia privilegija buvo leista be vieno savaitėj šešta-

dienio prekymečio, turėti dar tris didelius prekymečius, iš jų

vieną Trijų Karalių dienoje.
Vėliau 1602 m. spalių 20 d. Jonas Kapliauskas, Ukmergės

pastalis ir miesto raštininkas Petruševičius nustatė važiuojan-
tiems per tiltą muitą. Muitas nustatytas toks: pirkliui su ket-
verta arklių vežimu 8 lietuviški pinigėliai, dvejetu arklių — 4

pinigėliai ir 1 arkliu —2 pinigėliai. Jei tiltu varo pirklys su-

pirktuosius gyvulius, tai privalėjo mokėti nuo gyvulio gal-

vos: už arklį ar karvę po 4 pinigėlius, o už ožką ar avį po 1

pinigėli. Šlėktoms ir jų tarnams, kurie veždavę savo ūkio

gaminius, muito mokėti nereikėdavę. Be to, tais metais buvo

pastatyti tiltai per Smilgos, Dotnuvėlės ir Obelies upeles. Per
Nevėžį nutiestas tiltas kainavęs šimtą kapų lietuviškų grąšių,.

0 per upeles — dvidešimt grąšių. |
Perėjus Kėdainiams Krištupo IIir Onos Radvilų nuosavy-

bėn, tuojau buvo patikrintos teiktos miestui laisvės ir buvo

patiektas herbas, mažai kuo skiriantis nuo seniau turėtojo: aro

kojos su juodais sparnais auksiniam dugne; aro naguose pasaga

su trimis kryžiais melsvam dugne. Tas aktas rašytas lenkiškai

ir patiektas Kėdainiams 1627 m. Tuo aktu buvo pastiprinta ir *
nuosavybės teisė. Gyventojai, apleidę Kėdainius, nenustodavo

teisės į savo nejudomąjį turtą, ir galėdavo parduoti ir namus

ir sodybas.
Vėliau prie Krištupienės  Radvilienės Onos įsikūrė Kė-

| dainių priemiestis Jonušavas. Apsigyvenę tame priemiesty žmo-

ės buvo atleidžiami per 10 metų nuo visokių pareigų bei mo-

kesčių. Jie buvo laisvi nuo miesto rinkliavų, sargybų. Be to, buvo

duota pilna amatų laisvė. Tokia santvarka ir naujai besikurian-

čiam miestui lengvatos, pritraukė žmonių ne tik čiabuvių, bet

ir svetimšalių. Anais metais, dėl tikybinių kivirčių savo tėvynėj,
suvažiavo jie į Lietuvą ir apsigyveno įvairiose vietose. Taigi ne-
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maža jų apsigyveno ir Kėdainiuose. Be to, čia atsibastė gerokai

vokiečių ir žydų. Gausėjant žmonėms, kūrėsi krautuvės, trobos,
amatai ir greitu laiku Kėdainiai savo išvaizda ir santvarka bu-
*vo panašūs į bet kurį Europos miestą.

Papildomosios magdeburgiškosios teisės taisyklės, duotos Kėdainių miestui

Jonušo Radvilos 1647 m. spalių 19 d. *).

Jonušas Radvila, Biržų, Dubingių ir kt. kunigaikštis.

Skelbiame visiems bendrai ir kiekvienam skyrium, kam tik tatai
yra reikalinga žinoti, kad mes, visada besirūpindami gausinti ir ugdyti
laisves, žiūrėti gerovės, tvarkingumo mūsų paveldėtam Kėdainių mieste,
ir dabar teikiame jo gyventojams tokios malonės, kad didesnės valdžia

nebegali teikti savo valdiniams, teikdami jiems gamtiškų teisių ir ro0-

dydami jiems savo jėgą ir valią, pagal suteiktųjų miestui palaimingos

atminties karaliaus Zizmanto III magdeburgiškųjų laisvių teisių, atlei-

džiame juos nuo teismo ir visokios dvariškos mūsų ir mūsų įpėdinių

valdžios amžiniems laikams nepakeičiamai. Tačiau nereikia pamiršti ir to

kad kiekvieno darbo, visokios politikos ir žmonių bendruomenės siela yra

gera tvarka, kuri turi būti visa laika privalomose rybose. Tos tvarkos sau-

gumas yra magistrato pareiga, kuris būdamas visuomenės tvarkos sargas,

pats turi būti jo aukštybėse, o tatai pasiekiama žiūrint švenčiausios

teisybės bei teisės, be kurių jokia bendruomenė negali būti tvirta. Reikia

ginti ir globoti dorus, bausti nedorus ir įtikinti užsispyrėlius. Todėl nuro-

domose rybose, rodydami malonės šiam miestui magistrato atžvilgiu daro-

me tokius nutarimus: .

1, Laisvai rinkti 4 kandidatus vaito pareigomis iš bajorų, tvirtų

sėslių Did. Lietuvos kunigaikštystės, teikiama visuomenei. Viena iš kalba-

mųjų kandidatų mūsų laišku tvirtiname, o jis, pagal magdeburgiškųjų

"teisių turės prisiekti.

2. Du burmistrus (iš katrų vienas paeiliui pirmininkauja),per de-

šimtį vyrų, bendrai balsuojant, renka visuomenė. Šešius patarėjus ir

raštininką skiria taip pat rinktieji iš savo tarpo.

3. Visi paminėtieji asmens privalo būti prisiekusieji ir kasmet atnau-

jinti savo priesaiką. Laisvos vietos užimamos savo nuožiūra.

4. Kad nebūtų rinkimų metu painiavų bei netvarkos, visuomenė

privalo laikytis šiokios tvarkos: bendruomenės ir cechai renkasi dešimti- |

ninkus, kurie savo rinkikų vardu magistrate paduoda savo balsus ir iš jo

privalo reikalauti, kad būtų bojama visuomenės reikalų, žiūrima jos valios.

Tie dešimtininkai renkami kasmet ant rytojaus po magistrato rinkimų.

5. Rinkimai prasideda maldomis bažnyčiose, o paskui tam tikra
tvarka tęsiasi ir rotušėj.

6. Pareigoms asmens renkami visų tautų, be tikybos ir tautybės
skirtumo.

7. Klusnumas ir pareiga privalo būti rodoma nustatytajai valdžiai;

nepaklusnių laukia kriminalinė atsakomybė teisme.
B

 

*) Žiūr. P. Šimkūnas „Kėdainių miesto stoja“.
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„ 8. Visos bylos bei nesusipratimai privalo būti sprendžiama pagal

magdeburgiškųjų teisių, nenumatytais atsitikimais reikia kreiptis

ciesoriaus teisėn, iš kurios visos kitos teisės eina.

9. Jei atsitiktų bylų su bajorais, tai miesto savivaldybė turi jas

spręsti pagal Did. Liet. kunig. statutą.

10. Kriminalinės bylos sprendžiamos ketvirtadieniais, einamoms ir

pilietinėms byloms skiriamos dvi dienos, būtent: pirmadienis ir penkta-

dienis. Tatai miestelėnų byloms.

11. Ekstraordinariniai teismai pirkliams ir svetimšaliams privalo

būti visada atviri tiek pas burmistrą, tiek ir pas vaitą.

12. Kad mūsų teikiamoji teismams valdžia būtų stipri, o taip pat,

kad būtų išvengiama neteisingų bylinėtojų, ardančių piliečių gerovę

neapgalvotomis ir vėjavaikiškomis bylomis bei tampymaisi, apeliacijų

skyrių išaiškiname šiaip:

a) Atėjūnų apeliacijos mūsų teismui nepriklauso, taip pat ir bylos,

nenagrinėtos miesto savivaldybės, nepriklausomo ne tik mūsų bet ir mūsų

įpėdinių teismui nepriklausys.

b) Recentis criminis bylose jokios apeliacijos būti negali visų

valstybinių teisių.

c) Apeliacijos duodamos mums ir mūsų įpėdiniams tiktai dėl tokių

einamųjų bylų, kurios viršija 600 auksinų, mažesnių gi mums bylų tiek

mes tiek ir mūsų įpėdiniai nagrinėti nesiimsime.

d) Jei bus lygūs balsai vaito ir teisėjų teismo, tai apeliacija siunčia-

ma mums.

e) Jei bylos esti sunkios ir painios, tai gali būti taip pat mums

siunčiamos; tokias bylas mes privalome nagrinėti tam tikru laiku. Visoms

apeliacijoms paduoti terminas yra 6 savaitės, jei mes esame D. L. Kum-

gaikštijoj laikoma ir Orlijos miestelis. Trumpesnio laiko dėl mūsų artumo

paskyrimas priklauso administracijos nuožiūrai.

183. Knygos ir aktai laikomi pas raštininką, dekretai ir dokumentai

rašomi lotyniškai, o bylinėjimaisi — lenkiškai.

14. Senojo miesto anspaudas — aro sparnai pasaga, lygiai

kaip ir Jonušavo raidė „J“, o viršum jos kunigaikščio mitra. Visos iš-
traukos, lapai, pasai liudijimai patentai ir pan. raštai, tvirtinami šiais

anspaudais. Vienas anspaudas laikomas pas burmistrą, kaipo prezidentą,

" antras — pas vyriausiąjį vokietį, einantį pareigas.

15. Kad šios mūsų malonės vaisiai pasiektų visus ir kiekvieną

skyrium, — pirklių ir amatininkų cechai, kaip esamieji taip ir gali rastis

ateity, aprobuojami ir tvirtinami. Jų atskiri antspaudai ir ženklai leidžiami

todėl cechai turi turėti ir palaikyti broliškus santykius su jo karališkosios

didybės Kauno miestu. 2

16. Žiūrėdami tvarkos bei teisingumo įvairioj pramonėj ir prekyboj

nutariame įtaisyti visuomeniškas svarstykles, kuriomis, o ne kur nors po

namus, sveriama visos prekės, ir norime kad būtų prisiekusis svėrikas.

17. Matai, statynės, gročiai, uolektys, kvortos, svarai privalo būti su

miesto štempeliu. Iš peržengiančiųjų šį įstatymą atimamos visos prekės,

kurios eina miesto dėžėn.
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18. Dėl privilegijos ir konfirmacijos  magdeburgiškoms teisėms.

patvirtinimo, duotosioms amžiną atilsį karaliaus Zilgmanto III Kėdainių

miestui, pas jo karal. did. mūsų malonų viešpatį pasižadame rūpintis ir

išrūpinti.

19. Pagal šias sąlygas įsakysime tuojau mūsų raštynėj išduoti su

mūsų parašu bei anspauda raštą.

20. Prieš jumis visus, pagal magdeburgiškasias teisės bei prero-

gatyvas, pasižadame už save ir savo įpėdinius mūsų Kėdainių miestą

palaikyti, tvirtai ir neperžengiamai laikytis čia surašytų punktų amžinai.

Duota Kėdainiuose nuo Kristaus gimimo 1647 m. spalių 19 d.

Radvila.

Papildomieji punktai, duotosios Jonušo Radvilos privilegijos duotieji

1652 m. balandžio 28 d. to paties Jon. Radvilos.

Jonušas Radvila, Biržų ir Dubingų kunigaikštis ir kt.

Skelbiame, kad kaip jau kartą mes parodėme savo malonę iš tikrųjų

mūsų Kėdainių miestui teikdami jam magdeburgiškosios teisės laisvių,

taip ir šiandie, gausindami ir plėsdami šias savo malones, prašant

magistrato teisėjams ir visai miesto visuomenei išaiškinti ypatingų mūsų

nutarimų punktus ir įrašyti į juos visa tat, kas gali padėti įvesti mies-

te gerą tvarką ir patikrinti saugumą, — nutariame:

1. Ne tik magistratas ir visi visuomenės tarnautojai bet ir visi

miestelėnai privalo prisiekti magdeburgiškųjų teisių  ištikimybei, ir turi

gauti iš magistrato pažymėjimus, pasirašytus pirmininko burmistro su
abiemis antspaudais antraip gali nustoti miesto teisiu. š

2. Kad nebūtų netvarkos, trukšmo, grobimų nakties metu tūri būti

nakties eilinės sargybos ir visi be išimčių miestelėnai privalo eiti sargybon

naktinės eilinės sargybos, ir visi be išimčių miestelėnai privalo eiti sargy-

bon. Tatai nutariame ir kas nevykdytų-—-atsakys. Visus pakelusius triukš-

mą bei sauvaliautojus sargyba privalo suimti ir pristatyti rotušėn.

Ant rytojaus apie sulaikytuosius pranešama  burmistrui, ir šiunčiami jie

paskui tam tikrai vyresnybei atatinkamai nubausti.

3. Kad būtų išvengta susikuopojimų visokių besivalkiojančių dykinių

kurie kelia mieste netvarką, kiekvienas namų savininkas privalo pranešti

burmistrui — prezidentui, jei kas važiuodamas apsistoja, štai ką: vardą

sustojusio svečio, iš kur ir ko yra atvykęs, kaip ilgai mano likti mieste ir

kuo verčiasi. Kas to nesilaikys — atsakys.

4. Kad išvengtumtriukšmų, peštinių ir įvairių kriminalinių nusi-
kaltimų, ir kad dėl nepakankamo baudimo jie negausėtų, įsakome, kad kiek-

vienas namų šeimininkas, kurio namuose atsitiks triukšmas arba peštynės,

taip pat ir kiekvienas felčeris, į kurį sužeistas besipešant kreipsis pagalbos,

nelaukdami ne minutės tuojau praneštų apie atsitikimą prezidentui. To

nepadaręs tuojau yra baudžiamas.

5. Dėl miesto tvarkos bei naudos yra taip pat reikalinga, kad mūsų

leistieji bei patvirtintieji pirklių bei amatininkų cechai niekieno nebūtų

varžomi, kad nuo nieko nekęstų nuostolių. Dėl tos priežasties žydai piovy-

14



kai bei supirkinėtojai skerdykloms gyvulių, turi sudaryti mėsininkų cechą,
kad vienodai su kitais atliktų visas prievoles ir dalyvautų mokesčiuose.
Antraip netenka visa to, kas yra susiję jų verslu einant ypatingų mūsų
šiuo reikalų išleistuojų lapų.

6. Pats teisingumas reikalauja, kad visi gyveną mūsų mieste iš savo
pusės rūpintųsi pagausinti miesto gyventojus. Todėl nutariame kad visi
amatininkai nuolat mieste gyveną ir kurie nebodami savo ir miesto rei-
kalų, ims verstis savo amatais kur kitur ir jei po formalio Pori negrįš
namo, neteks savo sėslumo, kuri tada eis mūsų žinion.

7. Dėl pagražinimo miesto bei jo reikalams reikalinga greičiau visuo-

menės pinigais pastatyti bei įrengti rotušė. Todėl jų nustatyta midaus ir
degtynės akcizą tvirtintų trejiemsmetams. Šioj rinkliavoj privalo dalyvauti

ir žydai, kurie verčiasi karštais gėralais ir skirti savo dalį ypatingam rinkti-

niam, pasižadėjusiam miestui priesaika. Nepildą — netenka verslų. Tiks-

lus šio nutarimo vykdimas pavedamas magistratui. ,

8. Kasmetinės mūsų nustatytos kariškos parodos daromos būtinai

ant rytojaus po išrinkimo magistrato, bijant atsakomybės dalyvaujant
dešimtininkams ir jiems prižiūrint.

9. Visiems cechams leidžiame turėti ypatingus antspaudus, panašius

į tuos, kurie turimi jo karališkosios didybės miestų brolijų. Cecho ant-

spaudas laikomas pas cecho seniūną ir vartojamas išduodant cecho pažy-

mėjimus ir visose cechų reikalų bylose.

10. Ekstraordinarinių svečių teismų paragrafą taip išaiškiname:
visos svečių grynai pilietinės bylos yra magistrato žinioj, svečių suėmimai

taip pat sprendžiami to paties teismo ex occasione facti bylų. -

11. Apeliacijų skyrių beapeliacinėms byloms taip aiškiname: jei kas

nors pagal privilegijas, ne didesnėms kaip 600 auks. byloms, išdrįs paduoti

mums magistrato sprendimo apeliacijų, arba kas apeidamas teismą

panašiomis bylomis mums ims varginti, tie baudžiami nustatyta pinigine

pabauda.

12. Kad matai bei statinės būtų normalūs, nutariame kad nieks slapta

nuosavių matų perkant bei parduodant nieko matuoti nedrįstų, atžagariai

kiekvienas privalo pasiimti iš magistrato statinaitę su miesto štempeliu ir

matuoti dalyvaujant magistrato pasiųstamsvarstytojui, bijant atsakomybės.

Visa, kas čia surašyta, turi būti tvirtai vykdoma bei laikomasi turint

galvoje mūsų malonę ir griežtą neklaužadų baudimą.

Duota Kėdainiuose 1652 m. balandžio 28 d. g

J. Radvila.

Privilegijų, duotųjų Kėdainiams Lietuvos-Lenkų karalių bei Jonušo

Radvilos 1653 m. birželio mėn. punktų papildymai.

Papildymai padaryti tam tikros J. Radvilos sudarytosios komisijos.
Šviesiausio kunigaikščio, Vilniaus karvedžio, visiškojo Did. Liet.

Kunigaikštystės etmono Kėdainių miestui duotieji bei nutartiėji vado-
vautis 1653 m. birželio mėn. punktai.
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Mes, žemiau pasirašiusieji, šviesiausio kunigaikščio < Jonušo Rad-

vilos, Biržų ir Dubingių kunigaikščio ir t. t. ypatingu įsakymu paskirtieji

dvaro valdybos urėdai ypatingon komisijon, skelbiam, kad mes, taikyda-

miesi privilegijoms, teisėms bei įstaigoms, Kėdainių miestui suteiktoms,

tenkindami kunigaikščio valią, norus bei žiūrėdami paties reikalo, mums

duotąją valdžia lig tolimesnio j. m. kunigaikščio patvirtinimo nutariame:

1. Vaito teismas visada privalo būti viso sąstato, t.y.

vaito, o jo nėsant landvaito ir šešių teisėjų, kurie visuotinu balsavimu

iš dešlmties vyrų privalo būti renkami. Be panašaus sąstato teismo,

vienas vaitas jokių teismo sprendimų bei visuomenės aktų skg nepri-

valo. Teisiant žiūrėti daugumo balsų, ir pagal jų vaitas“ privalo

daryti sprendimus. Išspręstųjų bylų bei padarytųjų nutarimų perspręsti,

kaltųjų nuo priteistųjų bausmių atleisti arba pabaudas sumažinti be

jų žinios ir pritarimo neprivalo. Antraip pasielgus, visi jo veiksmai,

„ padaryti ne pagal šiuos nutarimus, neturės jokios vertės. Todėl visi vaito

teismo dekretai, sprendimai bei skelbimai be vaito ir trijų teisėjų pa-

rašo, jokios galios neturi ir ateity niekad neturės.

2. Visos bylos, kurios vaito teismo yra sprendžiamos, sprendžiama

vien tik remiantis magdeburgiškomis teisėmis, o teutonų teisės nenuma-

tytais atsitikimais, einant paties j. m. paties kunigaikščio nustatytais

- punktais, reikia kreiptis, ciesoriškon teisėn. Jokie priešingi šiam nutari-

mui nurodymai kitų teismų papročių jokios vertės neturės, antraip, jie

yra laikomi neteisiški, jokios jėgos savy neturį, ir todėl turi būti laikomi

vykdyti neprivalomi. Skiriant bausmę taip pat reikia žiūrėti magdebur-

giškosios teisės.

Jokių bausmių, tederančių vergams ir teisėj nenumatytų, tiems

kurie šio miesto laisvėms yra susijungę į bendruomenę ir kurie jame

gyvena, neprivalo būti.

3. Kad būtų išvengta to, kad bylos nepatektų ne ton Instancijon

ir toj instancijoj nebūtų nagrinėjamos bei sprendžiamos ir dėl to neat-

sitiktų instancijų painiojimo ir bylų netvarkos; be to, taikantis šio

miesto privilegijų bei nutarimų prasmės, nutariame štai ką:

Vaito teismui priklauso išimtinai kriminalinės bylos, pirmojoj

magdeburgiškosios teisės privilegijoj, duotoj Zigmanto III, tiksliai nusa-

kytos, būtent: tiek labai svarbios tiek ir nelabai svarbios bylos, pav.

vagystės, uždegimai, užmušimai, sužalojimai ir visi kiti neteisiški pa-

sielgimai ir nusikaltimai, taip pat ir šiam miestui duotuosiuose punktuose

nurodytieji. Visos gi kitos pilietinės bylos, kaip antai — visokių sutarčių

sudarymo, visokių turto uždraudimų; įvairių pasižadėjimų bei sąlygų;

paveldėjimo užrašų dvasiškų paskyrimų ir visos kitos bet kurių pavadini-

mų bylos, neturį nieko kriminališka ir nereikalaują kriminalištiškų bauš-

mių (nes tokios pagal kriminalinių bylų nuostatus šiunčiamos vaito teis-

mui), priklauso burmistro ir jo teisėjų teismui ir priklausys. Todėl, jei

vaito teismas pilietines bylas ir burmistro teismas kriminalinės bylas
imtųsi nagrinėti, tai visi tokie sprendimai būtų laikomi netikrais ir lei-

džiama ieškovus dėl mažiausio teisėjo nukrypimo nuo teisės, palikti tą

teismą. Ojeinežiūrint šio nuostato kuriuo nors dekretu šaliai būtų daroma
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apsunkinimų, tai leidžiama duoti apeliacijų pačiam j. m. kunigaikščiui,

kuris bylą persiųs priklausančiam teismui perspręsti: Besibylinėjant bylą

likvidavus, ne tan teisman kreiptis kaltininkas laikomas rotušėj tol, kol su-

moka pagal bylos svarbumą už skundimą ne tam teismui mokestį; jam

neleidžiama dėl užvestos bylos jokių ginčų. Pusę mokesčio ima rotušė savo

reikalams, o pusę — evangelikų prieglauda. O kad ateity nieko priešinga

šiam nutarimui neatsitiktų, kad ir dėl nesusipratimų tarp besibylinėjančių

tai kiekvieną bylą nagrinėjant privalo posėdžiauti vaito teisme vienas

burmistro teisėjas, o burmistro teisme — vienas vaito teisėjas, gerai

žinąs įstatymus, savo bendruomenės tyčia tuo reikalų nusiųstas. Jei atsi-

tiktų, kad byla atsidurtų ton instancijon, kariai ji nepriklauso tai pasi-

baigus besibylinėjančius ginčiams, jie privalo paskelbti bei surašyti pro-

testą dėl bylos patekimo ne ton instancijon, taip pat pažymėti ir tai, kad

teismo sprendimas ar nutarimas neturi galios bei reikšmės, paskelbus tokį

protestą, tolimesnis bylos nagrinėjimas privalo buti sustabdomas lig tol,

kol abi instancijos susižinojusios viena su antra, išspręs, kuriai iš jų pri-

klauso ginčijamoji byla galūtinam sprendimui siunčiama j. m. kuni-

gaikščiui. Byla gi laikoma laikinai sustabdyta.

4. Kad asmens, turį sudaryti vaito teismą ir negauną už savo parei-

gas bei gaištamąjį laiką jokio atlyginimo, nevengtų jų išrinkimo kalba-

moms pareigoms, arba tas pačias bet kaip eit, nutariame: pusę bylinių bei

pabaudų mokeščių gauna teisėjai, o antrą pusę vaitas. Pabaudu pinigai

kurie dalijamasi kas mėnuo, laikomi vienoj dėžėj, vieno po priesaika ren-

kamo iždininku teisėjo ir po jo raktų. Taip esti ir su landvaitu, jei jis,

nėsant vaito, eina jo pareigas. Kai varomosius bei kalėjimo pinigus, pagal

senus papročius, gauna tik pats vaitas.

5. Nuo šiol visiems teismams, tiek vaito, tiek ir burmistro skiriame

rotušę ir nutariame, kad niekur daugiau, kaip viešojoj teismo menėj tie

teismai posėdžiautų.

6. Tiek vaito, tiek burmistro teismuose turi būti žiūrima visiško

padorumo bei pagarbos. Ankstyvesniai j. m. kunigaikščio punktai palieka-

mi visoj galioj, būtent— kad nusikaltę pareigas einančių asmenų įžeidimu,

turi būti tuojau baudžiami sunkiomis bausmėmis. Tatai nutariame. Tačiau

negalime nepriminti, kad kiekvienas valdininkas, eidamas savo pareigas

privalo laikytis kaipo visuomenės asmuo, kuriam svetimi visokie šališkumai

besibylinėjančių negąsdinti grūmojimais, jų įgaliotinių neižeidinėti negra-

žiais žodžiais ir neduoti priežasties besibylinėjantiems apleisti teismą

„ir pačiam miestui pajusti paniekos jausmo. O jei kas panašu atsitiktų,

tai kiekvienas turi teisės už įžeidimus tiek valdininkų tiek ir šiaipasmenų

teismo keliu ieškoti teisybės paties j. m. kunigaikščio ar jo dvaro val-

dybos teisme.

7. Kad vaito teismo valdžia, bemalšindama ės bei sauvalia-

vimus ir vykdydama savo sprendimus nuteistiesiems ateity nebūtų bejėgė,

remdamiesi pirmuoju kunigaikščio reskriptu nutariame, kad burmistro

teismas priskirtų jam du miesto tarnautojus * ir tuos tarnautojus

dengtų bei išlaikymą duotų. O šie pastarieji, kaipo visuomenės tarnauto-
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jai, tokiems privatiems bei miesto darbams neprivalo būti atitraukiami.

Vaito teismai bei parėdymai yra jų pareigų visas darbas.

8. Remdamiesi šiam miestui duotosiomis privilegijomis bei įstai-

gomis, nutariame, kad renkant vyresnįjį burmistrą bei užimant laisvas

vietas, tiek burmistras tiek ir teisėjai magdeburgiškoje teisėje numaty-

tą priesaiką atnaujintų ir kad ateity, renkant magistrato narius, ir

renkamieji burmistrais bei teisėjais vykdytų šį nutarimą.

9. Šiam miestui tarnaujančiose privilegijose yra trečia visuomenės

įstaiga : tatai visi prasti žmonės, Zigmantinės privilegijos vadinami

decemvyriais. Kadangi ta įstaiga lig šiol nebuvo įvesta, todėl ją dabartės

įvedame ir reikalaujame, kad ateity ta santvarka, kurią čia nustatome,

visada pasiliktų.

Decemvyrių pareigos privalo būti šios:

I. Žiūrėti, kad būtų tiksliai vykdomos šios miesto teisės, santvarka

ir laisvės.

II. Apie visa, kas jų galvai atrodytų kenksminga esant, tartis su

abiemis magistratais,— tiek vaito, tiek ir burmistro,— o jei iš to nieko

neišeitų,kreiptis dvaro valdybon, dargi, pagaliau, į patį j. m. kunigaikštį.

III. Jie žiūri ir veda pavestąsias jiems miesto pajamas ir jomis

rūpinasi, miesto kasą sudedamaisiais pinigais palaikydami. Iš jų leisti

pinigus miesto reikalams; dalyvaujant penkiems, paeiliui renkamiems iš

savo tarpo asmenims, vyresniajam burmistrui ir teisėjams duoti visa ko

apyskaitą.

IV. Kilus pavojui, reikalaujančiam greitos pagalbos, gatvės gyven-

tojų, kurioj kas bus pastatytas viršininkų, privalo rinkti žmones, su jais

stoti pavojaus vieton ir visur būti naudingiems abiems magistratams miesto

saugumo, sveikumo ir tvarkos atžvilgiu.

V. Renkant magistrato narius, jie paduoda savo balsus, gavę jų

daugumą išrenkami ir toliau eina į savo vietas.

VI. Iš jų ta pačia tvarka renkami vaito teisėjai, o iš jų pakeliami

burmistro teisėjais, o iš šių pastarųjų ir į kitas aukštesnės tarnybas.

VII Visi aukščiau paminėtieji asmens privalo šiaip prisiekti: „Mes

NN prisiekiame Viešpačiui Dievui Galingajam, Šv. Trejybėj Vienam, švies.

lenkų karaliui ir jo įpėdiniams ir švies. j. m. kunigaikščiui, kaipo pa-

veldimajam valdytojui ir jo įpėdiniams būti ištikimais. Rūpintis šio miesto

gerove, teisėmis laisvėmis ir kuo geriausia santvarka, o visa, mūsų giliu

įsitikinimų tam priešinga visomis galimomis mums priemonėmis šalinti.

Mums pavestą,sias pajamas akyliai sergėti, teisingai ir sažiningai leisti,

pavestuosius mums reikalus sąžiningai ir netinginiaujant atlikinėti, miesto

paslapčių neskelbti, tiek vaito tiek ir burmistro valdžioms būti naudingais.

Be to, renkant naujas valdžias tik bendras visų ir miesto naudos, o ne savo

naudos žiūrėti. Kadangi teisingai prisiekiame, tai padėk mums Viešpatie

Dieve, Šv. Trėjybėj Vienatinis!
11. Kad ir apeliacijų punktas j. m. kunigaikščio duotose miestui

nuostatuose pakankamai išaiškintas, bet kadangi kai kurių teismų

tatai pamirštama, tai visa galia ji atnaujiname, ypatingai 6 $, kur kal-
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bama apie apeliacijų terminą. Be to priduriame:po bylos sprendimoir |

įvykdimo aukštojoj instancijoj, nebeleidžiam'a duoti griežtai jokių apelia-

cijų. Kas to nežiūrėtų bus baudžiamas pinigų pabaudomis. Asmens duodą

apeliacijas tokių bylų, kuriomis jos yra leistos, privalo tiek viena, tiek ir |

antra pusė pristatyti teismui tam tikrą pagal bylos svarbumą sumą, kuri

bylai pasibaigus, atiduodama bylą išlošusiam nugalėtojo teisėmis.

12. Kad ir Vladislavo privilegijoj ir j. m. kunigaikščio nuostatuose

yra paskirtas laikas kasmetinėms kariškoms pratyboms, bet kadangi

tatai daroma ir ne taip dažnai, kaip reikia, ir ne nustatytoj vietėl,

tai ateičiai dėl to štai ką nutariame:

I. Į kasmetines karo pratybas kiekvienas miestelėnas turi ateiti

pats, o ne statyti savo vieton kas pasipina. Neatsilankęs moka keturias

kapas ir ant rytojaus tą sumą būtinai sumoka. Kad būtų lengviausia šio

tikslo pasiekti, du teisėjai, dvaro valdybos prižiūrimi, surašo tikslius

'brolijų, cechų ir visų miestelėnų sąrašus su savo parašais. Vienas sąrašo

egz. laikomas dvaro valdyboj, 0 antras — magistrate. Pasibaigus.

pratyboms, visi renkasi aikštėn ir iš ten skirstosi būriais. Čia pat, daly-

vaujant vyresniajam burmistrui ir teisėjams, miesto raštininkas visus

peršaukia ir kiekvieną pažymi, kad kas nebūtų išsisukęs. Kiekvienas iš

pastarųjų ant rytojaus šaukiamas rotušėn  pabaudai sumokėti. Jei

kam svarbios priežastys ir teisėtos kliūtys neleistų dalyvauti pratybose,

toks mažiausia prieš dieną prieš pratybas privalo apie tai pranešti vir-

šininkams, bet ir tuo atveju už save ką nors tinkama privalės pastatyti

bijodamas tų pačių bausmių.

II. Kad kalbamosios pratybos būtų ateity tvarkingesnės, nuta-

riame: vienoj iš savaičių prieš generalinės pratybas, privalo visi su -

vėliavomis išeiti laukan pratybų. Gyveną gi mieste karininkai, žiną karo

dalykus, privalo tam darbui padėti. Vyriausieji pratybų metu karininkai

vadovauja visu darbu, bijodami tų pačių bausmių, kuriomis vengiantieji

j. m. dvaro valdybos bus baudžiami.

III. Dėl vietos: šios pratybos privalo būti atliekamos būtinai lauke, '

kaip apie tai kalba j. m. privilegijos bei nuostatai.

13. Kad ateity, dėl neatvykimo bei pusių apsileidimo neapsunkintų

raštininkiškų pareigų, nutariame: jei kas per šešias savaites nesikreips

savo bylos sprendimo išhašų, arba neatsiųs pareiškimo, kad nori jas

gauti, tas jau niekad išnašų nebegaus ir antrą kartą prašyti neteks

teisės.
14. Tiek vaito, tiek ir burmistro raštinės ir visi visuomenės aktai

turi būti atliekami rotušėj: ten pat laikomos ir bylos.

15.Kad lengviausia būtų įspėti nakties trukšmus bei plėšimus,

kurie pasidarė labai jau dažni, Tnutariame: kiekvienas namų
savininkas tos gatvės, kur kils triukšmas, riksmas ar muštynės privalo

tuojau pranešti savo dešimtininkams, o šie pastarieji magistratui, kurie |

tuojau privalo ištirti įvykį ir kaltuosius griežtai nubausti pagal nusi-

kaltimus. Baudžiami ir tie, kurie įvykį paslėptų ir laiku vyriausybei
nepraneštų. Ta pati bausmė tenka ir tiems, kurie gyvendami kaimy- |

 nystėj, matydami triukšmą bei netvarką, arba apie tai būdami įspėti
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ir tai netvarkai likviduoti neprisidėjo. Visi namų savininkai, pas kuriuos

apsigyvena pašaliniai asmens, ant rytojaus privalo pranešti magistratui,

kas iš jo gyventojų bei jų svečių namie nenakvojo, bijodamas nustaty-

“tos pabaudos.

Pagaliau nutariame: kad ir po muštynių, susižeidimų, užpuolimų ir

t. t. kaltininkai yra susitaikę naminiu būdu, vis dėlto jų tatai neatleidžia

nuo viešosios pabaudos, kurią magistratas pagal nusikaltimą privalo išieš-

koti iš kaltininkų.

r 16. Apie svečius ir visus užeinančius Žmones punktą taip išaiški-

name: jei kas iš namų savininkų apie savo svetį, jei tas po pietų neiš-

vyksta, nepraneš savo dešimtininkui, o šis pastarasis — magistratui, tai

tiek kartų bus baudžiamas teisės nustatyta pabauda, kiek kartų

tatai bus padaręs. t

17. Prie felčerių punktų priduriame: kas iš felčerių apie sužeis-

tąjį muštynėse, kuriam yra teikęs medicinos pagalbos, nepraneš ma-

gistratui, tai pirmą kartą moka penkias liet. kapas pabaudos, antrą

—du kart daugiau o trečią kartą nepranešęs nustoja teisės verstis savo

amatu.

18. Nors labdarybės bei dorovės tikslu skirti, paskyrimai yra ne

tik nedraudžiami, bet dar reikėtų skatinti tatai daryti, tačiau, kad bū-

tų išvengta bylų ir nuosavybės pasikeitimų, žalingų paveldimojo savi-

ninko nuosavybės teisei, nutariame: ne tik už ustatymo įvairios neju-

domosios nuosavybės, — namų, žemių, daržų, plecių ir t. t., — bet

ir apsunkinimo jų žymiomis skolomis jokie teismo instancijų aktai nepri-

valo būti daromi. Tokiais užrašais negalima įvesti į valdymą, jei bent

būtų tuo reikalu paties tiesioginio įpėdinio sutikimas.

19. Užeinantiems žydams ir neturintiems nuolatinio gyvenimo

teigiamosios teisės ir pati tvarka neleidžia šiame mieste išnuomoti vietą

ir priimti juos gyventi savo butuosna, bet kadangi miestelėnai lig šiol

to nežiūrėjo, tai nutariame: jei ateity kas išdrįstų išnuomoti žydui namus

— visur ar jų dalį — ir po formalaus vyriausybės įspėjimo jo iš namų

nepašalintų, tai moka tiek pabaudos, kiek būtų gavęs nuomos; po antrojo

įspėjimo — dvigubai tiek, o po trečio — visai nustoja teisės turėti

namus. Visi gi žydai dėžutininkai turės išsikelti iš miesto lig laiko, pa-

žymėto mūsų dekrete. Vykdymas pavedama magistratui, bijant pabaudos,

„pagal pareigas ir šių mūsų nuostatų prasmę. Dėl žydų gi, kuriems gy-

venti šiam mieste yra leista, nutariame — sekmadieniais ir kitomis šven-

tomis dienos yra draudžiami pirkinėti bei pardavinėti, taip pat ir

versti savo tarnus krikščionis, bijant netekti įvairių prekių ir greito iš-

ieškojimo 10 liet. kapų. Tat padaryti taip pat pavedama magist-

ratui. Visi šie punktai, kaip yra, bei nutarimai visada privalo būti pildo-

mi, bijant aukščiau pažymėtųjų ir kitų pabaudų paties j. m. kunigaikščio

skiriamų.

:Duota metuose, mėnesy ir dienoj, kaip aukščiau pažymėta.

Šviesiausio kunigaikščio antspaudo vieta.
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1666 metų kovo 9 d. Kėdainių privilegijos papildomieji punktai, surašyti

ypatingos komisijos, sudarytos Bogusl. Radvilos.

1. Praėjusiais laimingais laikais, prieš išdriokojimą Did. Liet.

kunigaikštystės, kai Kėdainiai žengė žydinčion būklėn, palaimingos at-

minties kunigaikštis, Vilniaus karvedys, ne be rimto pagrindo, atžaga-

riai, turėdamas galvoj gerai žinomus gabumus į miesto teismus išrinktųjų

pilietiškojo magdeburgiškojo teismo nebūtų siunčiami Kėdainių dvaro

asesorių teismui. Kad tas laikas, kuriam buvo surašyti nutarimai, ir

šiandie tebebūtų toks pat, kad nors būtų galima tikėtis, jog toks laikas

griš, tai būtų teisinga Kėdainiams su tais nuostatais pasilikti visada.

Tačiau šiais sunkiais laikais, turint galvoj, kad daugumas miestelėnų

atsidūrė elgetystėj, ir tat, kad į kunigaikštį ateina panašių skundų iš

neturtingiausių Kėdainių miestelėnų, — vykdydami paties kunigaikščio

valią, nutariame: nuo šios mūsų komisijos laiko visos pylietinės bylos,

didesnės kaip 200 auks., be jokių trukdymų iš magistrato pusės, gali

būti siunčiamos dvaro asesoriams arba ir pačiam j. m. kunigaikščiui.

Šiam mūsų nutarimui magistratas niekad neprieštaraus, bijodamas

netekti j. m. kunigaikščio malonės.

2. Tačiau, kad niekas panašiomis apeliacijomis nesinaudotų |

piktam, nutariame: jei kas nors, pradedant 200 auks. bylomis ir baigiant

600 auks., paduotų apeliaciją j. m. kunigaikščio arba asesorių teismui,

o šis pastarasis rastų, kad apeliacija  paduota  neįrodant neteisingo

teismo sprendimo, o atžagariai, su nusikalstamu, piktu noru apsunkinti

šventosios teisybės veikimus arba atitolinti teismo sprendimo vykdimą,

tai yra baudžiamas už padaryta neteisėtos apeliacijos 83 kapomis liet.

kunigaikščio iždo naudai, 3 kap. liet. — magistrato naudai ir 6 kap. pa-

šauktojo teisman naudai. Nuo šio mokesčio asesorių teismas atleisti neturi

teisės. Šis nuostatas taikomas byloms nuo 200 auks. lig 600 auks. Byloms

didesnėms kaip 600 auks. apeliacinė penia skiriama per pus — pusė kuni-

gakščio iždui ir pusė pašauktajam teisman.

3. Kad ir mažesnėms byloms kaip 200 auks. ne taip. svarbioms

byloms, teisėta apeliacija yra neleidžiama, tačiau  painioms byloms,

kad ir tos bylos yra menkutės, jei tik buvo piktai sąmoningai šališkai,

prieštaraujant magdeburgiškos teisės prasmei, padarytas sprendimas,

einant 1642 m. spalių 19 d. AII sk. 5 $ platesniu to dalyko aiškinimu
visiems Kėdainių miestelėnams leidžiama ekstraordinarinės apeliacijos j.

m. kunigaikščio arba asesorių teismui šia tvarka: asmuo, kuriam netei-

singai išspręsta byla, ant rytojaus arba po dviejų dienų nuo magistrato

teisėjų sprendimo, praneša apie tai dvaro vietininkui, arba seniūnui, arba

jų nesant, asmeniui, einančiam tas pareigas,- ir paduoda skundą,

kuriam turi būti įrašytas j. m. kunigaikščio titulas. Ant skundo dvaro

vietininkas arba seniūnas rašo magistratui sustabdyti bylos vykdymą lig

artimiausių asesoriškųjų teismų šiais žodžiais: „„Geriausiems p. burmist-
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rams ir Kėdainių miesto tarybai. J. m. kunigaikščio, mūsų malonaus

pono, vardu įsakau, kad išieškojimas iš NN. išsprendus NN. bylą, bū-

tų sustabdytas lig pačių besibylinėjančių pasiaiškinimo j. m.kunigaikščio

asesorių teisme, kuris  posėdžiaus artimiausiu laiku, bijant pabaudos,

atatinkamos bylos svarbumui, šio įsakymo nepildant“. Po to skundas

su tokiu prierašu per generolą arba dvaro užveizdo įteikiamas magist-

ratui, kuris, nusirašęs sau nuorašą, originalą tuojau grąžina generolui

ir apeliuojančiai pusei. Jei skundas pasirodys toks mažavertis, kad ase-

sorių teismui išsprendimas teks atmesti, tai padavęs neteisėtą skundą

neva dėl neteisingo teismo sprendimo, turi antrą kartą mokėti teismo

mokesčius už antrąjį bylos nagrinėjimą, apeliacinę penią magistratui, ir,

be to, atlyginti skundžiamąjai pusei nuostolius, kurių ji yra turėjusi dėl

to, nuo iškėlimo bylos. Jeigu gi padavusis skundą iš tikrųjų neteisingai

ir piktai magistrato arba pilietiškojo teismo yra nuteistas, tai j. m. kuni-

gaikščio asesorių teismas minėtąsias teismo įstaigas aštriai ir neatidėlio-

damas, pagal bylos svarbumą, nubaudžia.

4. O kad magistratas nedidesnių bylų kaip 200 auks. galėtų nuro-

dyti motyvus, kodėl jis taip, o ne antraip yra išsprendęs bylą, tai ase-

sorių teisme, tyčia tuo reikalu kviečiami vienas arba du teisėjai, spren-

dusieji bylą, kad nebūtų sprendžiama byla be jų, o vien tik besibylinė-

jančių pusių nurodymais. 9

5. Kadangi pagal magdeburgiškąją teisę teismo sprendimų ir pagal

jų išieškojimų, vykdymas einamųjų bei pilietinių bylų atžvilgiu, ne-

vykdomas tuojau po išdavimo teismo sprendimo, tai taikydamies tam

nutariame: kad ir menkiausių bylų atžvilgiu (be nutarimų svečių atžvil-

giu) sprendimas teturi būt vykdomas ne ankščiau, kaip trečią dieną po

sprendimo. Tatai dėl to, kad kiekvienas neteisingai kaltinamas galėtų

pataisyti savo bylą, paduodamas skundą pagal 3 $ šių papildymų.

6. Jei neužtektų mokesčių, kuriuos reikia gauti, tai magistratas už-

deda apeliuojančios pusės turtui draudimą, padaro turtą laidu bei sekvest-

ruoja, ir laiko savo žinioje tol, kol to reikalauja bylos svarbumas, kuri

teks teismui nagrinėti. Jei po antrojo bylos nagrinėjimo magistrato spren-

dimas būtų patvirtintas, tai iš draustojo turto atlyginama šauktoji teis-

man pusė, paimamas mokesnis už perteisimą, ir apeliacinė penia; jeigu

magistrato sprendimas būtų panaikintas, tai magistratas, įteikus jam

sprendimą, tuojau draustojo turto draudimą bei sekvestrą panaikina.

Dvaro jurisdikcija ir vaito įstaigas šiaip išaiškiname:

7. Pirmiausia visa galia atnaujiname visus vaito teismo atžvilgiu

nutarimus pažymėtuosius palaimingos atminties Vilniaus karvedžio au-

tografe, kurie tvirtai ir neperžengiamai turi būti vykdomi. Be to pridu-

riame prie paminėtųjų punktų apie einamąsias, paprastas bylas, kurios

priklauso j. m. kunigaikščio dvaro jurisdikcijai, dar tai, kad kriminalinės

bylos, apeliuojamos svetimžemių pirklių bei sodžiaus svetimų darbinin-

kų žmonių, būtų siunčiamos jų pačių ponams spręsti.
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8. Kėdainių miesto landvaitas ateity renkamas iš vyresniųjų Kė-

dainių miesto teisėjų (raicų). Jis prieš pradėdamas eiti pareigas turi

prisiekti ir turėti nejudomąją nuosavybę. Šių sąlygų renkant vaitą, žiūri

p. vaitas, p. burmistrai, teisėjai (raicai) ir decimvyriai.

9. Išeiliojimas įvairių vaito teismui ir magistratui pagal teisę pri-

klausomų penių, bus gale šių „papildymų“. Imti tų. penių daugiau, kaip

nurodyta išeiliojime minėtosios įstaigos neturi teisės. O jei vaito teismas

ir magistratas išdrįstų apdėti miestelėnus didesnėmis už paprastąsias pe-

nėmis, magdeburgiškosios teisės tiksliai nustatytomis, tai: pirmą kartą

patys bus nubausti triguba pabauda, o antrą kartą — atleisti iš pareigų.

10. Jokių iš ko atimtųjų daiktų vaitas ir burmistras į savo namus

imti neturi teisės: tie daiktai privalo būti čia, mieste, teismo

vietoj — rotušėj. Jei būtų paimti arkliai arba galvijai iš javų bei laukų

ir iš vaito teismo neišpirkti, tai jie eina miesto žinion, o vaitui atvarymo

atlyginimas turi būti iš miesto dėžės išmokėtas.

11. Nors aiškūs kriminaliniai nusikaltimai pagal visas teises ne-

sinaudoja apeliacijomis, tačiau gali prašyti pasigailėjimo, kuris pri-

klauso aukščiausiajai valdžiai, ir vaito teismas jokių pasigailejimų daryti

negali ir neprivalo. Todėl nutariame: be svečių bylų, jokie teismo spren-

dimai atimti gyvybę ar kūno narius negali būti skubiai vykdomi, ypač,

jei pati byla yra abejotina, arba j. m. kunigaikščio asesorių teismas su

vaito teismo sprendimu nesutinka. Antruoju atvėju vaito teismo spren-

dimas, tvarkingai ir teisėtai sudarytas, turi būti Kėdainių vaito pri-

statytas j. m. kunigaikščiui, jei jis yra mieste ir asesorių teismui per du

teisėju, jei nebūtų skundžiamosios pusės o tuo labiau — kaltinamosios

pusės. Jei nuodugniai bylą išsprendus, pasirodytų sprendimas teisėtas,

tai jis tvirtinamas; o jei antraip, tai kaltintojų ir kaltinamųjų pusei lei-

džiama kreiptis j. m. kunigaikščio teisman, kuriam priklauso teisė per-

spręsti bylą.

Miesto magistrato ir dvaro jurisdikciją šiaip išaiškiname.

12. Yra žinoma, kad priešingai palaimingos atminties j. m. kunigai-

kščio, Vilniaus karvedžio, valiai, svetimšaliai apeinami skiriant visuomenės

tvarkytojus. Todėl kunigaikščio valią atnaujiname visa galia ir ta-

riame, kad toliau visiems svetimšaliams būtų laisvas kelias į visas miesto |

tarybos vietas, kad jie galėtų rungtis dėl jų lygiomis su žmonėmis lietuviš-

kosios kilmės; maža to, ateinančių svečių rinkimuose visose laisvos vietos.

teisme ir magistrate turi tekti tinkamiems toms vietoms svetimšaliams,

o vyresniajam vokiečių posėdžiaujančiam taryboj, pagal privilegijas, turi

būti ir antspaudas atiduotas. į

13. Žiūrint kandidatų tinkamumo, 4decimvyratan, du vaito teisman,

„du magistratan ir vienas ponų burmistrų visada iš svetimšalių turi būti

renkami ir posėdžiauti (minėtose įstaigose). Jeigu gi jie samoningai būtų

aplenkiami, tai visai svetimšalių bendruomenei leidžiama teistis su žmo-

nėmis lietuviškos kilmės ir su visų magistratų j. m. kunigaikščio asesorių

teisme, primenant savo teisės ir laisvės, kurios jiems yra teikiamos lygiai
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su lietuviškosios kilmės žmonėmis. Jei paaiškėtų, kad garbingi žmonės

yra aplenkti per rinkimus, tai j. m. kunigaikščio asesorių teismas sustabdo

nusėdimą laisvų vietų ir praneša apie tai j. m. kunigaikščiui kuris panašioj

byloj taria paskutinį žodį.

14. Pagal j. m. palaimingos atminties p. Vilniaus karvedžio nutari-

mą dėl privilegijų, teisių ir visu miestiškų nutarimų saugumo, teismų ir

įvairių pasitarimų metu decimvyriai posėdžiauja rotušėj už ypatingo stalo.

Bet kadangi šioj naudingoj įstaigoj nėra tinkamos tvarkos, tainutariame,

kad toliau decimvyriai kasmet paeiliui rinktų iš savo tarpo vyrešnįjį, va-

dinamajį dekaną, kuris visus metus, turėdamas viršininko teisės, užusta-

lėje sėdi pirmininko vietoj ir žiūri, kad decimvyriai elgtųsi padoriai pagal |

savo vietą, sauvališkai kišdamiesi vaitui ir teisėjams priklausamosna bylo-

sna, tuo savo kišimusi nedarytų ardomojo darbo. Todėl nė vienas decim-

vyris neturi teisės vaito ar teisėjų sprendimuosna kištis, nepasiprašęs

dekano leidimo ir per jį — pono vaito ir burmistro leidimo laikyti kalbą.

Po to kiekvienas decimvyris padoriai kalbėdamas nesileisdamas į plepumą

trumpai išdeda reikalą.

15. Tas pats dekanas, arba decimvyrių pirmininkas eina prokuroro

pareigas magistrate, jei kiltų nesusipratimų; kuriuos decimvyriai laikytų

priešingais Kėdainių miesto teisėms ir laisvėms.

16. Besibylinėją bajorų kilmės žmonės, pirkliai; svečiai priklauso

magistrato teismui, tačiau jie turi apeliacijos teisę, kad ir menkiausios jų

"bylos būtų j. m. kunigaikščio dvaro teisman skustis.

17. Pirkliui-svečiui, pašauktam teisman bajoro; kad ir menkiausia

būtų byla, leidžiama dėl magistrato nutarimo apeliacija dvaro teismui

tačiau pirkliai svečiai, jei tarp jų pačių kyla byla, priklauso punktui,

18. Besibylinėjąs šlėktelė, skundžiąs kieno baudžiauninką valstietį

kuris nėra įsigyvenės Kėdainiuose priesaika, — siunčiamas visokių bylų

atžvilgių Kėdainių dvaro teisman.

19. Visos einamosios svečių bylos prekymečių metu, taip ir randasi

tarp pirklių luomo bylos paprastu laiku priklauso magistrato teismui ir

sprendžiamos tais pačiais pagrindais, kaip Kėdainių miestelėnų bylos, lei-

džiant apeliuoti j. m. kunigaikščio asesorių teismo byloms nuo 200 auks.

lig 600 auksinių; ekstraordinariniais atsitikimais taip pat leidžiama ne-

patenkintajai pusei paduoti skundą.

20. Paprastąsias bylas, kylančias dėl pirkimo padavimo mūgių

dienomis tarp pašalinių valdovų baudžiauninkų, sprendžia taip pat magis-

tratas, tačiau jei viena šalis, esant svarbiai bylai pareikštų norą apeliuoti

savo valdovui, tai jai negalima atsakyti. Tiktai privilegijuotų mūgių metu

jokių apeliacijų norų nežiūrima.

21. Prisiekus svarstyklininkas, renkant magistratą, turi būti renka- -
'mas vieneriems metams paeiliui, — vienais metais lietuviškos kilmės, ki-

tais — svetimšalis; ir kad šiuo atžvilgių ateity nebūtų įžeidinėjamas nei

vienas nei antras.
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22. Visi Kėdainių žydai dabarties ir ateity visų bylų ir skundų at-

žvylgiu, ypatingai čia nepažymėtų, priklauso tiktai Kėdainių vietininko

arba j. m. kunigaikščio seniūno teismui. Visi Kėdainių žydai dabarties

ir ateity, kurie dar nėra prisiekę būti ištikimi j. m. kunigaikščiui jo dvare,

privalo prisiekti būti ištikimais, dalyvaujant dvaro teismo nariams ir

magistrato atstovams, ir gauti tuo reikalu ypatingą pažymėjimą, kuris

įrašomas magistrato visuomeniškuos aktuos, ir magistratas galėtų žinoti

kad iš žydų turi teisės prekiauti ir kas neturi, ir tatai amžinai turi būti

pagal nutarimus apie Kėdainių laisves palaimingos atminties j. m. kuni-

gaikščio Vilniaus karvedžio. Todėl tariame įstatymu: niekas iš krikščionių

ir paminėtųjų žydų, kurie nėra prisiekę buti ištikimais paveldimajam val-

dovų Kėdainių mieste neturi sėslumo teisės, verstis prekyba ir amatais

nebus leista, o kas versis — neteks prekių. Žydų atžvilgiu, be to, nuta-

riame, kad tiek už įrašymą į aktus, tiek ir minėtojo pažymėjimo

išdavimą, magistratas ima ne daugiau, kaip 20 lenkiškų skatikų.

23. Kadangi žydai priskiriami visiškon dvaro priklausomybėn, tai

jie negali miesto žemėj ties prekyviete ir gatvėse, ypatingomis privi-

legijomis jiems nepaskirtose, statyti trobų, įsigyti jų nuosavybėn, juos

išnuomoti ir vėl pernuomoti negali. Už skolas, pabaudas ir penias ei-

namaisiais reikalais žydų naudai miestelėnų sėslumas nepereina žydų

žinion. Išieškoma iš judomojo miestelėnų turto; jeigu gi to turto ieškovo

atlyginimui neužtektų, tai žemės ir bendrai nejudomasis turtas parduo-

damas iš varžytinių krikščionims, ir žydų reikalavimai patenkinami

gautaisiais pinigais.

24. Uždedama Kėdainių magistratui pareiga tokių užrašų neju-

domojo turto iš krikščionių žydų naudai miesto aktuos nerašyti, jei

krikščionys norėtų savo turtą piniginėmis sutartimis apsun-

kinti arba perleisti visiškon žydų nuosavybėn.

25. Nei plecių, nei namų, kurie yra pagal prekyvietės aikštę ir

gatvėse, ypatingomis privilegijomis žydams nepažymėtų, niekas iš

krikščionių neturi teisės išnuomoti, nei visa nei dalimis, nes antraip abi

pusės bus baudžiamos 10 liet. kapų, tokios sutartys laikomos netikromis

ir visų instancijų naikintinomis.

26. Pagal palaimingos atminties j. m. p. Vilniaus karvedžio pri-
vilegijas bei nuostatus ir toliau leidžiama žydams išsinuomoti krikščionių

krautuves ir rūšius tiek prekyvietėje tiek ir gatvėse, tik jei krautuvėse

ar rūšyse revizuojant uolektis, svarus ir matus būtų aptikta nusikaltimų,

tai magistratas išieško pabaudas iš prekių, o ne iš nuomojamojo buto.

Rajoninius pinigus už krautuves ir rūsius žydai, kaip ir krikščionys, pri-

valo mokėti. Be paminėtųjų sąlygų, magistratas neturi teisės jokiais

kitais atžvilgiais trukdyti žydų krautuvėse.

27. Žydų namuose, kuriuose pardavinėjama degtinė, midus ir
alus, dvaro vyriausybė kartu su magistratu apžiūri įvairius matus—alaus

statines, gorčius ir kvortas; už pasipriešinimą revizijai kaskart imama

iš žydų pabaudos 4 kapos. Jei būtų rasta nusikaltimų, tai uždedamas

daliai turto areštas, ir kaltininkai moka pabaudą j. m. kunigaikščio
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iždan, pagal miesto nuostatus. Jokiais kitokiais reikalais magist=

ratas žydų namuose nesimaišo ir pabaudų nededa, nutarimų nevykdo, nes

tatai visa yra tik dvaro žinios dalykai.

28. Prekiaujančios prekyvietėj duona, pyragais ir pyragaičiais žy-

dės ir kiti pyragiai bei pirkliai, skundžiantis kam kepalų mažumu ar

netikrais matais, svoriu bei kaina, yra baudžiami magistrato. "Tik-

tai pabaudos išieškomos ne iš namų, butų ar kaltininkų, bet iš prekių,

stovinčių prekyvietėj. Jei prekių neužteks uždėtąjai pabaudai sumokėti,

tai kaltininkas netenka vietos ir teisės prekiauti. Tačiau jei panorėtų

vėliau išsikelti iš prekyvietės su valgomųjų daiktų prekyba sinagogos

kieman ir priklausančios — ne jiems  gatvėsna, tai čia jau jie yra

laisvi nuo magistrato priežiūros bei pabaudų.

29. Kadangi kiekvienas krikščionis, gavęs čia Kėdainiuose pilie-

tybės teisių, praėjus metams ir šešioms savaitėms privalo įsigyti sėslumą,

taip pat ir žydai, praėjus tokiam pat laikui nuo priesaikos, privalo įsigyti

sėslumą gatvėse, jiems privilegijų nurodytose. Jei to nepadarytų, tai

netenka laisvos prekybos teisės.

30. Kaltinant, neprisiekus, neįsigijus sėslumo, nežiūrėjimu gatvėse

švarumo bei kitokios miesto tvarkos ir kiekvienam, kas turėtų nuostolių

ką pirkdamas ar parduodamas, miesto instrigatoriui bei dėl įvairių nesu-

sipratimų, gali bet kuriuo metu šaukti žydą j. m. kunigaikščio dvaro teis-

mo tieson. Dvaro teismas sprendžia bylą pagal j. m. kunigaikščio teises

bei nuostatus. Kiekvienas žydas, nesuspėjus įsigyti sėslumo, skundžiant jį

dėl ko nors, privalo pristatyti už save laiduotojus.

31. Žydai amatininkai, kaip krikščionys amatininkai, laikosi visų

cecho nutarimų bei papročių cecho kasos didinimo bei duoklių atžvilgiu,

Tačiau nuo visų cecho pareigų, susijusių su krikščionių tikyba bei apei-

gomis, nuo bendrų cechų pratybų, nuo pasitarimų apie cechų sujungimą,

— turi būti atleisti ir išskirti.

32. Kilus nesusipratimams tarp cechų viršininkų ir cechų, prie ku-

rių amato atžvilgiu priklauso žydų, jei šie pastarieji neklausytų ar nesi-

laikytų cechų pareigų — tokios bylos sprendžiamos tik j. m. kunigaikščio

dvaro teismo. O dvaro teismas, pagal cechams j. m. kunigaikščio teiktuo-

sius nuostatus visas tokias bylas bendrais su amatininkų nuostatais spręsti

privalo.

Vaito ir magistrato teismo penios ir įplaukos.

Nuo priesaikos, kad ir siekdamasis būtų trečias ar sekmas, nuo visų

kartų 29 skatikų mokama vaitui ir burmistrui, ir miesto tarnams 2 skatikai.

"Už atleidimą nuo priesaikos teisėjas mokesnio imti neprivalo. Iš liu-

dininkų, iš kiekvieno skyrium, raštininkui po 3 skatikus. Už akto, kad ir

ilgiausio, perskaitymą — 2 sk. Už neginčijamą bylos sprendimą iš abiejų

šalių 10 sk., raštininkui 3 sk. Už neatvykimą į teismą — teisėjams 10 sk.

Už parodymą įgaliojimo bylai vesti — 2 sk. Už dvaro padalijimą teismui
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tarpininkaujant — teisėjams 10 sk., posėdininkams arba tarybininkams

20 sk., raštininkui 8 sk., tarnautojams 6 sk. Už bylos nagrinėjimą rotušėj

— Vaitui 4 sk. Už bylos atidėjimą dėl besibylinėjančių priežasties — 2 sk.

Už šaukimą — pavaičiui 8 sk., tam pavaičiui už 4 kartų šaukimą ir už-

xrašus 6 sk. Už šaukimą posėdininkams — 8 sk., raštininkams 8 sk. Už.

saugumo raštą vaitui ir posėdininkams 16 auk. Už įžeidimą žodžiu ne

teismo posėdy, prastų žmonių tarpe — p. vaitui 4 sk. Už barnius pirklių

tarpe, vaitui 10 sk., tarnautojų, metams samdytų tarpe, 6 sk. Už įžeidimą

žodžiu viešoj vietoj mokama dvigubai.

Kriminalinių bylų vaitui penės.

Už pavojingą sužeidimą arba nario atėmimą — 5 auks. Už užmu-

' šimą, iš užmušėjų turto — 20 aukc. Čia skiriama ir visi kiti nusikal-

timai, kurie baustini kriminaline mirtimi. Už žaizdą nelabai pavojingą

2 auks. ir 15 sk. Už kruvinus sumušimus ir nepavojingą žaizdą 25 sk.

Jei tat yra buvę viešoj vietoj, tai išieškoma dviguba pabauda. Žaizdos

aptvėrimas ir sumušimai baudžiami žiūrint žmogaus aukštumo, kuris yra

nuskaustas, pagal magdeburgiškųjų teisių straipsnius. Bet kadangi toj

teisėj, kur kalbama apie pabaudas, už aptvėrimą kai kurių. asmenų, nėra

aiškių ir tikslių nurodymų, tai dvaro ir Kėdainių miesto vyriausybės pa-

našiais atsitikimais turi laikytis Did. Lietuvos Kun. statuto, ir išlaidas

dėl panašių bylų imti iš kaltininkų.

Nesvarbių, paprastų bylų, kurios sprendžiamos naminiu būdu, pabaudos.

Vaito tarnui (miesto vežiotojui) už paskelbimą kurio įsakymo

mieste — 1 sk., priemiesty — 2 sk. Už įsakymo įrašymą 8 sk. Už viso-

kius nesvarbių bylų protestus žodžiu 5 sk. Už sumušimo liudijimą vaitui

5 sk., tarnui 3 sk. Už apžiūrėjima surašymą raštininkui 3 sk. Už šau-

kiamąjį popierį ir antspaudą 5 sk. Už teismo sprendimo užrašą ant pusės

lapo, bet abiejuose puslapiuose be antspaudo 6 sk. Už užrašą ant pusės

lapo tik vienam puslapy be antspaudo 3 sk. Už kiekvieną bet kurios.

bylos antspaudą 3 sk. Už teismo bylos išrašą, surašytą visuose viso lapo

puslapiuose— 12 sk. Tatai yra įvairios vaito bei magistrato dalykų

ištraukos. Kai oficialinis tarnas praneša vaitui apie suėmimą — 4 sk.

Tarnui nuo arešto 2 sk. Už atimtus iš vagies arba surastus ir praneštus

pagaunamųjų už parą 1 sk. Už arklio liuobimą šienu — 4 sk. Už kiek-

vieną surastą vagystę didesnę kaip 4 liet. kanos, 50 liet. sk. Už mažesnę

kaip 4 kapų — įnešamųjų už aptiktą vagystę — 6 liet. sk.

Nuo testamentų.

Dalyvavusiam p. vaitui 1 auks.; raštininkams 24 sk., dalyvavusiems.

posėdininkams—kiekvienam po 10 sk. Nuo visokių bylų, dėl kurių p.

vaitas siųstų posėdininkus su raštininkais: nesančiam p. vaitui — 10 sk.,

posėdininkams — po 10 sk., tarnams — po 4 sk. Visa čia reikia skaityti

lenkiškais, ne lietuviškais skatikais.
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Kai dėl geros Kėdainių administracijos, tai reikia žiūrėti mūsų

ypatingo Reskripto, duoto Kėdainiuose tais pačiais metais mėnesį

ir dienoj, vadinasi 1666 m. kovo 9 d.

Petras Kapaščevskis, Minsko pastalis, komisijos direktorius. Jonas

Cedrovskis, Naugardo patauris, komisijos notaras. Jurgis Tulauskas, Vol-

kovysko paseniūnys, kaipo komisininkas. ' Krištupas Albrechtas Katelė,

Mlinsko vaitas, komisininkas; Krištupas Vinkleris, Slucko miesto vaitas,

komisininkas.

Tą komisijos aktą, visa visa, kas jame nutarta mano prašytų ponų

komisininkų, visus punktus aprobuoju. B. Radvila.

Antspaudas mažas kunigaikščio j. m. rausva smala atspaustas.

Tatai yra papildomieji Kėdainių privilegijų punktai, su-

rašyti Boguslavo Radvilos sudarytosios komisijos toms privi-

legijoms peržiūrėti.

Mes, komisini: kai, J. Š. kunigaikščio, Did. Liet. kun. arklidinio mūsų
malonaus pono pasiustieji, skelbiam, kad mes kunigaikščio pavesti ir pa-

tvirtinti, žinomuosius Kėdainių miestui duotuosius, nuostatus, vardu

Reductio ad autographum punctoro nutarėme išspausdinti kad visi žinotų.

Tuose nuostatuose nurodoma visa, kas reikalinga, kad gera tvarka būtų.

Be toir šį mūsų Reskriptą, reikalinga geresnės valdymo santvarkos

nustatymui, prijungiame. Jis taip pat privalo būti vykdomas ir amžiniems

" laikams likti galioj, kaip irReductio punctorum, kadangi yra kunigaikščio

patvirtintas.

Esti įvairių bylų miestelėnų su žydais, kurios reikalingos bendroj

j. m. kunigaikščio dvaro, vaito ir magistrato teismo, tačiau tatai atide-

dame tolimesnei j. m. kunigaikščio nuožiūrai, o dabartės kol kas bus,

visos kriminalinės bylos krikščionių su žydais priklauso asesorių teismui.

Visas Kėdainių miestas per mus, komisininkus, rūpinasi pas j. m.

kunigaikštį mūsų malonų poną, kad ateity ponai Kėdainių vaitai turėtų

mieste nejudomojo turto bent už kokią 1000 auksinų, ir tatai dėl svarbių

priežasčių kurios raštu pateiktos j. m. kunigaikščio rastinėj. Pabojęs šio

nuolankiausio Kėdainių miestelėnų prašymo, kunigaikštis per mus, komi-

sininkus, teikėsi paskelbti, kad ateity renkant Kėdainių vaitus šio straip-

snio būtų žiūrima ir jis vykdomas. +

Miesto įstatymų ypatingi skyriai visiškai draudžia posėdžiauti teisme

teisėjams turint su savim bet kokį ginklą; juo labiau draudžiama atsinešti

su savim ginklus tiems žmonėms kurie lankosi teisman, kaipo besibyli-

nėjant. Ir kadangi šių nuostatų, kaip matyti iš mūsų komisininkų proto-

kolų, visai nebojama, o elgiamasi priešingai geriems Kėdainių papročiams

— triukšmaujama tiek besibylinėjančių, tiek ir pačių teisėjų, — tai nu-

tariame: paskelbus šios mūsų komisijos nuostatus, nieks iš valdininkų,

posėdininkų ir decimvyrių, nebeturi teisės eiti rotušėn ir posėdžiauti
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teismuose bei įvairiuose pasitarimuose turėdami su savim ginklų. O jei
kas ateis į panašius posėdžius ginkluotas, kiekviena karta bus bau-
džiamas po 10 liet. kapų. pabaudos išieškojimas pavedama vaito teismui.
Viena tų pabaudų dalis eina vaitui, o dvi dalys rotušės rūmams taisyti.
Visi Kėdainių gyventojai pavaldūs miesto nuostatams, kaipo čia gimę ar
įsigyję pylietybės teisių, be to visi pirklių tarnai amatininkai kad ir ne-
ilgai tetarnavę pas miesto gyventoją, eidami įvairiais reikalais rotušės
teisman neturi teisės neštis su savim ginklo. Iš peržengusio šį nutarimą
čia pat, posėdy visiems dalyvaujant generolas arba miesto tarnai atims
ginklus, ir be to, juos atsinešusieji turi įmokėti 10 liet. kapų miesto kason.
Atimtieji ginklai siunčiami miesto arsenalan ir nebegrąžinami.

Kad činšiniai ir kitos kunigaikščio regalijos būtų laiku pristatyti,

tuojau turi atiduoti teisman. Jeigu atsitiktų kokių. užtrukimų, tai vietoj
vykdomosios instancijos, j. m. kunigaikščio dvaro teismas pats, pranešus
rinkikams, daro tardymą ir nusikaltusius baudžia.

Prieš darydamas sutartis su kariuomene, su jos dalimis su rinkikais

ir atpirkikais valstybių mokeščių, miestas praneša apie tatai p. seniūnui

arba j. m. kunigaikščio vietininkui, kad p. seniūnas arba vietininkas laiku

galėtų įspėti valsčių ir sulyginti su juo. Tačiau jei reikalas būtų skubus, tai

ir pats miestas, geromis salygomis gali daryti panašias sutartis ir tuojau

pranešti p. seniūnui arba j. m. kunigaikščio vietininkui.

Surinkus iš Kėdainių miesto įvairias seimo patvirtintąsias valstybės

duoklės, teikiant palengvinimų neturtingiems magistratas praneša apie tai

dvarui, tos duoklės, kartu su surinktosiomis iš valščiaus rinkikams arba

valstybės iždan būtų įneštos ir tuo pačiu žygiu asmens, kurį p. seniūnas

arba j. m. kunigaikščio vietininkas pasiųs, būtų gautas ir kvitas kuni-

gaikščio vardu. Kėdainių seniūnas arba vietininkas, nurašęs nuo rinkiko

arba iždininko kvito nuorašą, pats pasirašęs, įteikia jį Kėdainiams. Siun-

čiant surinktąsias miesto duoklės leidžiama miestui drauge su dvaro

pasiuntiniu siųsti ir savo rinktuosius atstovus pas rinkiką arba iždininką.

Pastarieji privalo žiūrėti, kad miestui būtų duotas tam tikras kvitas ir

kad nebūtų miestas didesnėmis pareigomis apkrautas. O jei atsitiktų,

kad miestas nesuspėtų laiku surinkti duoklės, tai dvaras, to nežiūrėdamas,

įneša laiku valsčiaus duokles. Jeigu gi kada atsitiktų nesurinkti laiku iš

valsčiaus, tai tatai negali trukdyti miestu, pranešus apie tai

dvarui, įnešti priklausomą jam duoklių kiekį rinkikui arba iždan, gau-

ti kunigaikščio vardu kvitą įteikti jį seniūnui ir gauti iš jo parašą.

Iždo mokesčių, priklausomų valstybei, kariuomenei ir kitų miesto

duoklių patys burmistrai savo valia skirstyti ir nustatinėti dydį nega-

li: pasitarimuose tuo reikalu turi dalyvauti keletas sąžiningų, padorių mies-

telėnų ir miesto arba vaito raštininkas, kuris pagal savo pareigas; visus

tokius nutarimus privalo užrašyti dienraštin, kuris pristatomas duodant

metinę apyskaią. Jeigu visas miestas arba miesto atstovai panorėtų pa-

vesti vienam burmistrui arba kam gabiam iš miestelėnų sudaryti su kuo

sutartį, tai tatai leidžiama ir laikoma teisingu ir teisėtu daik-
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tu; prieš tat nieks nieko nedrįs pasakyti. Antraip, visa kas tik tokių

įgaliotinių (vieno ar kelių), einant duotaisiais įgaliojimais, bus nutarta,

turi būti laikoma teisėtu ir neperžengiamu daiktu.

Palaikyti ir taisyti dvaro troboms nuolat esti reikalinga darbininkų,

kuriuos tegalima imti tiktai iš šio miesto. Tačiau kadangi dėl tų darbi-

ninkų yra kilę nesutarimų tarp p. seniūnų, vietininkų ir miesto, tai kad

jų nebūt, ateičiai nutariame, kad paskelbus šiuos mūsų, komisijos, nuosta-

tus, turi būti laikomasi šios tvarkos: jei bus reikalingi dailidės, staliai,

dažytojai, žaidžiai dvaro darbams, tai p. seniūnas tariasi ne su p. burmist-

rais o sutuocechu, iš kurio reikalingi amatininkai. Amatininkams mokesnis

nustatomas atatinkamai duonos pigumui ar brangumui. Dailydės gau-

na po 10 liet. skatikų dienai, murininkai — po 15 lenk. skatikų, žaidžiai '

po 10 lenkų sk. Reikalauti daugiau, kaip čia pažymėta, jie neturi teisės.

Šios kainos tik ką taisant taikomos. Jei bus didesni darbai, tai jie at-

liekami pagal sutarties arba ypatingus tuo reikalu nutarimus.

Įvairias rinkliavas renka, kaip rinkikai, decimvyriai. Surinktuosius

pinigus jie suneša miesto prisiekusiam iždininkui. Imdami pinigus decim-

vyriai išduoda kvitus kiekvienam miestelėnui ir patys gauna kvitus iš

iždininko. Dešimtininkai, gavę pranešimą iš rinkiko, kad kas priešinasį,

nenori mokėti, pranešę magistratui, tokius baudžia, +

Jei reikalavimai būtų netiksliai surašyti, WA į A žymėta

kuriam reikalui turi būti duodami pinigai, taiJa ižždininkas preikalau-

jant niekam pinigų neišduoda; antraip — iš Šoidii pinigai | B Ekomni iš

jo paties turto. Tatai įrašoma ir iždininko priesaikos:žodžiuošn 5!

Įvairios rinkliavos tariamos ir nutariamos "dalyvaujant visoms trims

instancijoms — decimvyriams, posėdininkams (lawniki), teisėjams (rajey)

ir burmistrams; be to dalyvauja ir pirklių ir cechmeisterių rinktiniai. Jei

neatvyksta vienas ar keli asmens, tai tatai negali būti priežastimi atidėti

posėdį. Nutarimai priimami daugumu balsų. Kiekvienas cechas turi čia vieną

balsą, pirklių brolija — du, o decimvyriai posėdininkai ir teisėjai kiek-

vienas paduoda balsą skyrium. Tokiuose pasitarimų posėdžiuose turi da-

lyvauti ir žydai, kad ir jie — žydai žinotų, kokių kiekių nutartose rinklia-

vose jie turės dalyvauti, taip pat ir kodėl tos rinkliavos daromos.

 

Kas metai, keičiantis burmistrams ir perduodant savo pareigas,

prisiekusis iždininkas privalo duoti apyskaitą savo išduotųjų pinigų, besi-

remdamas tikrais dokumentais. Iždininko apyskaitos turi klausyti: du vy-

resnieji teisėjai, du posėdininkai, keturi decimvyriai, du pirklių rinktiniai

ir po vieną atstovą nuo kiekvieno cecho. Paminėtiems asmenims iždininko

duodama apyskaita dalyvaujant p. p. burmistrams. Paminėtieji asmens

renkasi iš savo tarpo vyresnįjį direktorių, bet tik šiam reikalui, t. y. pa-

tikrinimui įplauktų-išlaidų apyskaitos. Šiam direktoriui kartu su draugais

duodama teisė teisti iždininką, tačiau pastarajam leidžiama apeliuoti

(seniūno arba j. m. kunigaikščio vietininko) ir statyti dvarui sutartimi

kunigaikščio asesorių teisman. Direktorium apyskaitas peržiūrėti negali

2
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būti renkamas nė vienas p. burmistras, kad iždininkas galėtų laisviausiai |
duoti apyskaitą apie save ir ižduotuosius pinigus. Jei iždininko duotojį
apyskaita, ja patikrinus pasirodys esanti tikra, tai iždininkui raštu duo-
damas tuo reikalu pažymėjimas, kurį pasirašo direktorius, vienas teisėjas
vienas posėdininkas, vienas decimvyris, vienas pirklių brolijos atstovas
ir vienas cechmeisteris visų cechų vardų. Jei iš apyskaitos paaiškėtų, kad
iždininkas visuomenės reikalams yra išleidęs ir savų pinigų, ir kad jam
tuo būdu, miestas yra skolingas, tai skyrtieji apyskaitoms patikrinti as-
mens viso miesto vardu išduoda jam asekuraciją, pagal kurią jam turi būti
sumokėta iš pirmutinių visuomeninių įplaukų. Jei renkamasis metams iždi-
ninkas pats paliks skolingas miestui, tai po tam tikro tardymo ir teismo,
be jokių atideliojimų, turi sumokėti priklausomą sumą. Kai patiektosios
apyskaitos, išeiliojimai, kvitai bei rejestrai esti patikrinti ir sutvarkyti
tai visa byla dedama tam tikron dėžėn, kad vėliau kunigaikščio komisoriai
arba Kėdainių seniūnas galėtų informuoti kunigaikštį apie miesto išlaidas.

Žydų kariškosios pratybos atliekamos kas metai tam tikru laikų,
būtent ant rytojaus po miesto pratybų, seniūno arba j. m. kunigaikščio
parodytoj vietoj. Jose turi būti ir keli magistrato valdininkai, kad ma-
gistratas tikrai žinotų koks žydų skaičius esant reikalui, galėtų
būti pastatytas su ginklais (ginti miestą). Į tokias pratybas privalo
stoti visi žydai patys, nestatydami savo vieton krikščionių ir nesiųsdami
savo darbininkų-krikščionių, bijodami pabaudos dvaro teismo naudai,
kurios dydis yra nustatytas miesto pratybų straipsniu.

Nakties sargybą privalo eiti ir žydai, lygiai su krikščionimis,

iš eilės iš kiekvienų namų; vietoj savęs gali pasisamdyti ir darbininkus,

tik ne mažamečius vaikus. Jei žydas dėl kurių nors priežasčių, nepasta-

tytų sargybinio, tai nusikaltęs turi tuojau sumokėti  dešimtininkui 10

lenk. skatikų pabaudos. Be to, leidžiama dešimtininkui uždėti areštą

ant žydų daiktų ir turto, tik ne daugiau, kaip vieno lenkiško auksino

sumai, tiek kartų, kiek kartų žydas nepasiųs sargybinio. Jeigu ir uždė-

jus areštą ant judomojo turto daiktų visi žydai, arba kuris vienas iš jų,

pasirodytų tokie atkaklūs ir visai neitų sargybos, tai j. m. kunigaikščio

dvaro teismas tokį kaltininką baudžia  pinix. pabauda arba sodina ka-

lėjiman, ir vis dėlto žydas turės užmokėti sargybos pabaudą dešimtinin-

kams ir išsipirkti areštuotuosius daiktus.

Visose miesto rinkliavose kariuomenei maitinti, visuomenės

rinkliavoms papildyti ir t. tt turi dalyvauti ir žydai, atatinkamai

kitiems miesto gyventojams, iš anksto susitarę su magistratu. Nepatiekus *

priklausomos sumos magistratas kartu su vienu iš dvaro prievaizdų,

rūpinasi tą sumą išieškoti. Šiuo atveju j. m. kunigaikščio dvaro teismas,

reikalaujant ir prašant magistratui, pastarajam tuojau padeda.

Kai kuriose privilegijų žydams nurodytose gatvėse dabartės yra

namų, priešingai j. m. kunigaikščio valiai, parduotų miestelėnų žydams

amžinai arba užstatytų. Kadangi tatai padaryta prieš sudarant šią mūsų

komisiją, tai miestelėnai, kuriems yra priklausę ir priklauso tie namai
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privalo rūpintis trijų metų laikotarpį nuo dienos šių mūsų, komisijos,

nuostatų paskelbimo skolas, įkeitus namus, užmokėti ir namus,

perleistuosius žydų nuosavybėn, išsipirkti. Jei to nepadarys, įsiskolintų

namų neišpirks, tai lig išeinant  minėtajam terminui namai privalo

būti įkainoti ir parduoti krikščionims. Iš paimtųjų pinigų žydams skolos

turi būti sumokėtos. Jeigu įkainoto namo savininkas, arba kas iš

miestelėnų, iš anksto su savininku susitaręs, per šiuos trejus  me-

tus panorėtų grąžinti žydui priklausomą skolą ir pirkti namą, tai tokia

teisė jam teikiama. Visokie užrašai, pareigos bei laidai namų  galvon

padarytieji, kaipo neteisėti, skelbiami yra netikrais.

Kėdainių miestelėnai ir įvairūs amatininkai bežuvaują tinklais,

meškeriais ir plaukydami valtimis — dideliais tinklais, taip pat ir Žvejai,

kurie yra miesto žinioj, turi teisės žvejoti be jokių trukdymų upėj

visu tarpu kaip eina miesto daržai, lig tų daržų ribos; ir už tatai neprivalo

jokios žuvies statyti dvarui. Kai toliau už pasakytųjų ribų, tai jokiu

būdu neleidžiama paminėtiesiems žvejams žuvauti. J. m. kunigaikščio

seniūnas iš savo pusės nevers nemokamai gaudyti dvarui žuvį. Jei pami-

nėtieji asmens, besiverčią žvejyba, nueitų ar nuplauktų už sakytų ribų

ir išdrįstų ten žuvauti, tai iš tokių atimamos valtys, tinklai ir meškeriai.

Kas norėtų gaudyti žuvį dvaro upės daly, tai privalo turėti dvaro leidimą

nustatytą žuvies kiekį. Kad ir miestui leidžiama žvejoti aukščiau pažy-

mėtoj upės daly, tačiau tuo neatsisakoma j. m. kunigaikščio savininko

teisių, ir dvaro žvejams leidžiama laisvai žvejoti dvarui žuvį ir miestui

skirtojoj upės daly. Ir dvaro žvejai už tat miestui mokesčių nemoka,o

pasilieka dvaro žinyboj.

Visi esantieji dvaro žinyboj dabar ir toliau, besinaudoją privile-

gijomis asmens ir dvaro meisteriai, tiek savuose tiek ir nuomojamuose

dvaruose, negali nieko, kaipo gyventojų, kambarinių (komornikow) arba

samdinių, pas save slėpti ir leisti tokiems žmonėms, kurie savo kilimu

arba teisės atžvilgiu privalo mokėti visus miesto mokesčius ir atlikti

miesto pareigas, pas save gyventi. Tatai prižiūrėti privalo dvaro žiny-

ba, kuri, reikalaujant magistratui, griebiasi priemonių, kad visi tokie

žmonės atliktų savo pareigas miestui.

Kėdainių miesto mėsininkai kas metai Šv. Martyno dieną privalo

duoti po 15 liet. kapų Kėdainių katedros prieglaudos administracijai.

P. seniūnui arba j. m. kunigaikščio dvaro vietininkui didžiosioms šven-

tėms, būtent Vėlykoms ir Kalėdoms, jie privalo pristatyti po ketvir-

tį geros jautienos. Be šių, jokių kitų duoklių j. m. kunigaikščio dvarui

P. p. seniūnų asmeny, kaip antai — jų kurtams, graužiams ir kitokių

veislių šunims, paukščiams, lapėms maisto neturi duoti ir neturi būti

verčiami tatai daryti Tatai taip pat reikia suprasti ir miesto magi-

strato atžvilgiu, t. y., kad jų miesto mėsininkų visuomenės bei miesto

naudai negali apkrauti čia paminėtomis duoklėmis.

Ši santvarka bei nuostatai Reductio ad Autho graphum punktų šiam

mūsų Reskripte įrašyti, yra mūsų nutarti ir j. m. kunigaikščio patvir-

tinti. Juos p. p. seniūnai j. m. kunigaikščio patvirtinti. Juos p. p. se-
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niūnai ir j. m. kunigaikščio Kėdainių dvaro vietininkai privalo vykdyt

ir prižiūrėti jų vykdymo Kėdainių mieste. Miesto žinybos — vaito ir

magistrato — dabar ir visados turi juos grėžtai ir visai tiksliai vykdyti,

kadangi šie nuostatai liečia ir jų pačių patogumus bei geroves. Jomis

jie privalo remtis visais numatomais atsitikimais, antraip, bus atleidžiami

iš vietų ir atatinkamai nusikaltimui baudžiami.

Duota Kėdainiuose 1666 metais balandžio mėn. 9 d.

Petras Kapačevskis, Minsko Pastalis, Komisijos Direktorius;

Juozas Cedrauskas, Naugardo „podczaszy“, Komisijos notaras;

Jurgis Tulauskas, Volkovysko paseniunys, Komisininkas;

Krištupas Albrechtas Katelė, Minsko Vaitas, Komisininkas;

Krištupas Vinkleris, Sluckio miesto Vaitas, Komisininkas.

Šį komisijos aktą ir visus Komisininkų nutarimus ir nuostatus tvirtinu

J. Radvila.

Naminis mažasis kunigaikščio antspaudas atmuštas vaške.

Tikras: Jonas Cedrauskas, Naugardo Pataurys, Komisijos

Notaras.

Dar buvo rūpinamasi, kad įvairių tikybių žmonės pasis-

tatytų ir savo maldos namus. Pats Krištupas pastatė reforma-

4tams net dvi šventyklas. Be to, valdžios lėšomis buvo įkurta

"reformatams mokykla ir aprūpinta turtingu knygynu. Taigi,

 

Krištupas II pirmas pradėjo tvarkyti Kėdainių politinį ir vi- |

|suomeninį gyvenimą. Jo darbą tęsė Jonušas Radvila XI. Jis

patikrino miesto gyventojams laisvo magistrato rinkimus, įkū-

rė teismą, amatininkų cechams patarė laikyti ryšius su Kauno

'miestu. Čia pat įsigalėjo teisė rinkti miesto galvą ir keturių

lietuviškų bajorų kandidatų, tvirtinant tuos rinkimus kuni-

gaikščiui. 1649 m. miesto galva buvo išrinktas Povilas Prozoras,

Trakų miesto raitininkas.
Jonušui Radvilai rūpinantis, karalius Vladas IV ne tik

| patvirtino Kėdainiams magdeburgiškiąsias teises, bet dar jas

praplėtė. Naujiesiems Kėdainiams, t. y. Janušavui buvo leista

turėti savo antspaudas, du metiniai prekymečiai; pirkliams,

laisvai keliauti ir vežioti prekes. Visi Jonušavo gyventojai buvo

net ir svetimšaliams, atvažiavusiems į tuos prekymečius, leista

atleisti nuo mokesnių net karališkam sostui. Tuo pat laiku
imta smarkiai tvarkyti išviršinę miesto išvaizdą. 1653 m. ku-

nigaikštis išleido įsakymą grįstiir valyti gatves. Charakteringa,
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kad kiekvienas žmogus, važiuodamas miestan, turėdavo atvežti

po vieną akmenį miestui grįsti.

Jau 1653 m. Kėdainiai turėjo dviejų aukštų murinį

namą, kurio bokšte mušdavo laikrodis. Muriniai namai jau ir

anksčiau buvo statomi, bet tik gyvenami. Tokie jau minimi

1649 m. pastatyti paties Jonušo Radvilos.

1658 m. buvo įkurta ir vaistinė. Sakoma, kad ji yra se-

niausia Lietuvoj. o

Kunigaikštis Jonas Kazimieras taip pat patvirtino Kė-

dainiams magdeburgiškasias teises, 1792 m. privilegija. Sta-

nislovas Augustas pavadino Kėdainius išskirtiniu miestu ir

davė naują herbą. Tais pačiais metais karalius, gerbdamas
Kėdainių miestą, kad mieste veikia vokiškos teisės ir cechai,

panašūs į vokiečių cechus, leido Kėdainių miestui turėti ir

seimų teisę.

Mirus Jonušui, Kėdainiai atiteko Boguslavui Radvilui.

Jis taip pat patvirtino miesto laisves ir rūpinosi miesto tvarka.

Jis leido žvejams laisvai žuvauti miesto ir jo daržų ribose.

Viešbučių ir užvažiuojamų namų Kėdainiuose turbūt

nebuvo, nes yra užsilikusių raštų, kur skundžiamasi dėl nebu-
vimo užvažiuojamų namų. —

Valdant Kėdainius Boguslavui Radvilui, pradedama tvar-

kyti miesto gatvės. Čia minimos Josvainių, Dvaro ir Žydų
gatvės ir Jonušavos prekyvietė. Manoma, kad buvo ir daugiau

gatvių, bet tos turbūt buvo mažos ir nevardintos.
1796 m. Mikalojus Jeronimas Radvila, mažamečio Domi=

ninko Radvilos globėjas, remdamasis 1776 m. konstitucija, lei-

dusia žymių privatiškų miestų valdovams patiems panaikinti

magistratą, gyventojams prašant, Kėdainių magistratą uždarė.

Vietoj magistrato buvo paskirta Kėdainiams vienas teisėjas

ir asesorius, kuriems ir buvo pavesta spręsti visų Kėdainių

gyventojų bylas.

Iš Radvilų giminės Kėdainiai 1812 m, perėjo grapams

Čapskiams. Kalbama, kad Pranciškus Čapskis vedęs Veronę

Radvilaitę ir gavęs Kėdainius, kaipo kraitį. Pats Kėdainių

dvaras Čapskių valdomas buvo iki 1863 m. O po sukilimo 1866

m. sausio mėn. 5 d. buvo valdžios konfiskuotas, nes Marionas

Čapskis buvo įskųstas, kaip sukilimo dalyvis. Po kurio laiko

Kėdainiai perėjo grapo Totlebeno nuosavybėn, kuris buvo žy-

mus rusų su turkais karo tvirtovių inžinierius. Bet vėliau
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Kėdainių miestelėnai padavė valdžiai prašymą, kad leistų jiems.

naudotis privilegijomis, kurios buvo kadaise įgiję iš Lietuvos

— Lenkų karalių. Tas prašymas buvo patenkintas ir senatas
1886 m. nutarimu, per apygardos teismą, įsakymu 1121 Nr.

kėdainiečius pripažino savo žemių savininkais ir buvo

visiškai atskirti nuo dvaro.

Augo, plėtojosi, tvarkėsi miestas. Bet užėjo neramūs lai-
kai. 1655 m. švedų generolas Magnus Gabrielis de la Gardi

su didele kariuomene apgulė Kėdainius. Jonušas Radvila

tuojau įsakė Kėdainių ir Naumiesčio gyventojams rinktis ir

ginkluotis. Kas priešinosi ir atsisakė kariauti buvo griežčiausiai

baudžiami. Tačiau kareivių susirinko tik apie 2000. Beto

kariuomenė buvo labai silpnai apginkluota ir Jonušas Radvila

padarė su švedų generolu sutartį. Daugumas žmonių, dėl karo
plėšimų ėmė bėgti iš Kėdainių. Yra įdomus užsilikęs Jonušo

Radvilos laiškas, rašytas Kėdainių seniūnui Kochanskiui, kur

Radvilas ragina seniūną drausti žmones, bėgančius iš Kėdainių:

„Pasiekė man žinia, kad Kėdainių miestelėnai visi bėga iš

Kėdainių. Kokia piktoji dvasia juos iš ten neša? Todėl aš noriu

ir būtinai reikalauju, kad tamsta neleistum jiems bėgti, ir

kiekvieną, kuris išdrįs tai padaryti, įsakau sukaustyti geleži-

niuos pančiuos, paimti jo visą turtą dvaran ir jo namus atimti,

Be to, įspėkite juos, kad panašūs pabėgėliai niekur neras

sau prieglaudos — aš neleisiu jiems prisiglausti, atžagariai
— liepsiu kareiviams visais keliais juos gaudyti, atiminėti daik-

tus ir karti“. Bet tas laiškas nesulaikė bėgančių gyventojų.

1657 m., kurie vadinosi Maskvos karo metais, apgulti Kėdainių

miesto gyventojai galingo priešo, palieka savo visą turtą ir bė-

ga kur-kas galėdami, net į karaliaučių. Švedų kareiviai ilgą

laiką buvo apgulę miestą, mušė žmones, degino sodžius, dva-

rus, grobė ir plėšė žmonių turtą. Kareiviai atėmė ir arkliams

sušėrė grūdus, o javus laukuose išmindžiojo, ištrypė. Kilo badas

ir maro liga. Žmonių vietomis tiek daug išmirdavę, kad ne-

buvę nei kas laidoja. Kas išliko gyvi nuo karų, tuos kankino

maro liga ir badas. Žmonės valgė medžių lapus, samanas. Nuo

tų nelaimių žmonės išbėgiojo, išmirė ir miesto gyventojai

išretėjo.

Išėjus švedams, miestas vėl susitvarkė. Grįžo gyventojai,

kurie buvo pabėgę. Bet 1801 m. vėl švedų generolas Leven-

hauptas buvo apgulęs miestą. Tačiau jau tuo laiku miesto įgula
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buvusi tokia tvirta, kad švedų generolas atsisakęs imti miestą.

Tuo laiku buvo atvykęs ir pats švedų paralius Karolius

XII, bet sužinojęs, kad Oginskis užėmė kaimą, iš Kėdainių

pasitraukė. Ir vėl švedai, besitrankydami po mūsų kraštą, iš-

trypė javus ir išteriojo daug turto. Ir vėl kilo badas ir maro

liga. Vėl žmonės bėgo į miškus, kiti sodžiuose laukė galo. Daug

žmonių mirė ir Kėdainiuose. Maro liga miręs ir vietos pašti-

ninkas ir gydytojas Kareinas.
1654 m. Kėdainiuose būta gaisro, bet kiek trobų tada

sudegė tikrų žinių nėra. O dar vėliau Kėdainiuose būta ir di-

delio gaisro. Jau tada sudegė 100 namų, mokykla ir knygynas.

O 1807 m. Kėdainių mieste siautė kaliera. Vienų žydų tada

Kėdainiuose išmirė 397 žmonės.

Tai visos buvusios Kėdainių nelaimės, kurios sunaikino

miestą ir neleido jam plėtotis.
1831 m. sukilimo karai palietė ir Kėdainius. Lietuvos

gyventojai gavo lenkų generolo atsišaukimų, kuriuose buvo pra-

nešama, jog atvyksta lenkų pulkai padėti/ etuviaras. Greitai

iš generolo Chlopovskio štabo atvyko Lie į i

čickis Ukmergės apskritin ir Kostantas

+tin. Tas pats generolas patarė ginkluotiė trauktis į

ir jungtis su reguliariniu kariuomenės korpusu, '

Lietuvon organizuoti ginkluotų pajėgų. Upytės „viršisirikass

palikęs pakankamai kariuomenės Latvijos posieny.- ir Šiaulių

apskrity, kitai kariuomenės daliai, kuri buvo susidėjusi iš 800

šiaulių, 2000 dalgininkų ir 100 raitininkų, įsakė traukti į Kor-

ganą. Bet kely sutiko juos kita generolo Gelgaudo kariuomenė,
kuri įsakė traukti neį Korganą, bet į Kėdainius, nes ten

turėjęs atvykti ir pats generolas Chlapovskis ir senatas. Grapas
Tiškevičius, Kauno apskrities sukilėlių vadas Lauricijus Pro-

zoras taip pat gavo atsišaukimą vykti iš Jonavos į Kėdainius,'

kad sulaikytų priešo jėgas, einančias pro Kėdainius į Žemai-

tiją. Persikėlus pulkams į Kėdainius, buvo rūpinamasi su-

pirkti kiek galima daugiau parako ir pasitaisyti ginklai. Bet

tuojau buvo gauta žinia, kad nuo Kauno artinasi priešas.
Nors Nevėžio pakrantėse buvo patogios sąlygos besišaudant

slapstytis, bet vis dėlto sunku buvo tikėtis priešą sulaikyti,

kuris buvo tris kart gausesnis už lietuvius. Tačiau lietuviai

pasiryžo nesitraukti iš Kėdainių ir gintis iki paskutiniųjų.

Prozoras tuojau įsakė sunaikinti tiltą, ant kurio užjojusi rusų
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kariuomenė, sukrito į upę. Tarp rusų kilo sumišimas ir rusai

atsitraukę pradėjo šaudyti ne tik iš rankinių ginklų, bet ir iš

patrankų. Bet pasislėpusiems lietuviams už trobų patrankų

šūviai nekenkė. Tuomet rusai pėstininkai su durtuviais puolė

lietuvius, bet buvo atmušti ir daugumas buvo nustumti nuo
tilto į upę. Keturius kartus rusų pėstininkai mėgino pereiti

tiltą, bet visus kartus buvo atmušti. Mūšyje priešas netekęs

300 žmonių, sužeistų buvę apie 100. Iš sukilėlių pusės užmuštų

buvę 20 ir sužeistų 17.
Nakčiai užėjus, priešas sustojęs už miesto. Tada Pro-

zoras įsakė trauktis iš miesto. Tamsi naktis padėjo jo

kariuomenei nepastebėtai iš miesto išeiti. O rytą, saulei tekant,

sukilėliai jau buvo nužygiavę ligi Dotnuvos, kur buvo dideli

miškai ir sukilėliai galėjo pasislėpti nuo priešo.

Vėliau Prozoras turėjo vykti į Kauną, kurį naujas priešo

antplūdis baigė užimti. Kėdainiai tuo laiku buvo patekę jauį

rusų rankas. Tik vėliau, anot Valančiaus, atsiradęs Dotnuvoj

Antanas Daukša, buvęs Napaleono kareivis, matydamas, kad

Dotnuvos bajorai laiką gaišina neturėdami vado, sėdo ant arklio

ir vyko į Kėdainius. Užėmė Kėdainių miestą, dalį rusų kareivių

užmušė, dalį į nelaisvę paėmė, o dalį iš Kėdainių išvarė. Iš tikro

nuostabu, kad senas ir taip nutukęs žmogus, sugebėjo kariauti.

Daug yra pasakojimų apie sukilėlių kovas Kėdainiuose.

XIX amž. pabaigoj seniai pasakodavę, kad sukilimo metu, žy-

dams besimeldžiant sinagogoj, rusų kariuomenės šovinys pa-

leistas, pramušęs storą sieną, prazvimbęs viršum besimeldžian-

čių žydų, išlėkė pro duris laukan, niekam nieko blogo nepa-

daręs. Skylė buvusi ilgai neužtaisyta prisiminimui. Dar pasa-

kojama, kad prieš karą stovėjusio priekyvietėj namo sienoj

buvęs įmuštas špižinis šovinys, užsilikęs nuo 1831 m. sukilimo.
Praėjus neramiems laikams ir vėl miestui susitvarkius,

apie 1873 m. Kėdainiuose būta daugiau, kaip 3500 gyventojų.

Katalikų buvę 1167, žydų. 2385 ir likusių — vokiečių, škotų,

sentikų ir kitų tikybų. Namų būta 464, tarp kurių pasitaikydavo

ir mūrinių. Užvažiuojamų namų buvę 3, iš jų 2 dviejų aukštų,

vadinami viešbučiais. Taip pat būta vienos cukrainės, aptiekos

ir vieno dviejų aukštų traktieriaus, kuris stovėjo anapus Ne-
vėžio.

Viso miesto su priemiesčiais plotas buvęs 1874, 73 de-
šimtinės. Visa žemė ariama ir ganoma buvo nuomuojama
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miesto gyventojams. Nuoma budavusi 10-15 rubl. už dešim-

tinę. Pinigai, kurie buvo surenkami už nuomą, eidavę vietos

visuomenės gyvenimo reikalams.

Miesto gyventojų 1899 m. būta: vyrų 2811, moterų

— 3300, viso 6111. Bet senesnė statistika rodo, kad anksčiau

Kėdainiuose gyventa iki 9000 žmonių, bet gyventojai sumažėjo

dėl emigracijos. Daugumas žmonių išvažiuodavę Amerikon ir,

Afrikon. Namų būta 674; iš jų 606 medinių, 68 mūrinių. IE

Gatvių anuo laiku būta; Josvainių, Tilto, Vokiečių, Dva-
ro ir Smilgų. Gatvės buvusios nors ir duobėtos, bet grįstos.

Būta ir aikščių. Prekymetės, Mokyklos ir Ožkos aikštės. Jau

mieste veikė Vilniaus Komercijos banko skyrius, paštas, taikos

teisėjas ir tardytojas, valsčius, miesto „valdyba, įvairios drau-

dimo nuo ugnies draugijos, 5 pradžios mokyklos. Jau buvo

Totlebeno vardo valsčiaus ligoninė, pristavo butas, trys laisvi

gydytojai ir vienas kariškas, 4 felčeriai, 4 akušerės, dantinin-

kas, centralinis valsčiaus ūkio sandėlis. Kasmet būdavusi arklių

paroda.

Kunigaikščiai Radvilos.

Apie kunigaikščius Radvilas plačiau esu parašęs Lietuvos

miestų ir miestelių antrame tome, Biržų apskrity, tačiau ir

Kėdainių miesto ūgiui daug yra pasidarbavę minėti Radvilos,

todėl noriu ir čia nors trumpai paminėti jų gyvenimą ir darbus.

Pirmieji Radvilų žingsniai buvo 1614 m., kada Krištu-

pas Radvila vedė Stasio Kiškos dukterį Oną ir gavo kraičio pu-

sę Kėdainių. Vėliau antrą pusę prisipirko ir tapo visišku Kė-

dainių valdovu.

KRIŠTUPAS RADVILA II sai

Krištupas Radvila buvo jauniausias Krištupo I sūnus.

Krištupas gimė 1585 m. kovo mėn. 22 d. Mokėsi aukštesniose

reformatų mokyklose. Lietuvos karo vadas Kotkevičius, maty-
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damas Krištupo kariškus gabumus, prašė karalio, kad paskirtų

Krištupą vyriausiuoju karo vadu. Tačiau karalius Zigmantas

III, reformatų priešas, Krištupo, kaipo reformato, nekentė ir

tik Sapiegos įkalbamas pakėlė jį lauko etmonu. Mirus didžiajam
Lietuvos etmonui Jonui Karoliui Kotkevičiui, pagal tradicijas.

„ta vieta turėjo atitekti Krištupui Radvilai, tačiau karalius į

tą vietą paskyrė L. Sapiegą ir tik Sapiegai mirus 1635 m.
Krištupui ta vieta atiteko.

Krištupas buvo reformatų gžynėjas ir gabus karys. Pir-

mieji jo karo žygiai buvo su švedais 1600 m. Vėliau teko ka-

riauti ir drauge su Katkevičium, kur Krištupąa = Katkevičius.

pasiuntė imti Pernaravą. Jis, kaip prityręs karys daly-

vavo kovose su švedais ir dažnai tuos karus laimėdavo. Orga-
nizavo Lietuvos kariuomenę, iš karaliaus jokios paramos

negavęs. Beto jis rūpinosi ir reformatų reikalais, kurie buvo

anuo laiku persekiojami. Ypatingai reformatus persekiojo je-

zuitų mokiniai. Yra pasakojamas viens skaudus įvykis, kuris.

labai sujaudino Radvilą ir pagreitino jam mirtį.

Šv. Mykolo dieną daugumas reformatų, susirinkęį krik-

štynas pas savo ministerį Surkauską, išsigėrė vyno ir pradėjo

iš lankų pro langą šaudyti kuosas ant šv. Mykolo bažnyčios. Per

neatsargumą kelios strėlos patekusios į paveikslus, o kitos pa-

tekusios ant viškų, išgąsdino ten besimeldžiančias vienuoles.

Tuojau, vadovaujant jezuitų mokiniams, minia apgulė Vilniaus

katedrą, bet Radvilų kareiviai minią išsklaidė. Vilniaus Vys-

kupas padavė prieš reformatus karaliui skundą. Byla atsidūrė

seimo posėdy. Ir nors kaž kaip gynė Radvilas savo teises, tačiau

priešų buvo kur-kas daugiau ir seimas paskelbė 1640 m. gegu-

žės mėn. 26 d. nutarimą sugriauti Vilniuj reformatų bažnyčią,

o naują, leido, statyti tik už miesto sienų. O keli reformatai,

kurie šaudė į bažnyčią, buvo nuteisti mirti ir turėjo slaptytis

užsieny. Kunigaikštis Radvila susisielojo dėl tokio nutarimo

ir susirgo. Greit po to ir mirė 1640 m. rugsėjo mėn. 19 d.

Palaidotas esąs Biržuose, tačiau yra minima, kad kunigaikščio

Krištupo Radvilos laidotuvės buvusios Kėdainiuose, reformatų

bažnyčios rūsy. Dar ir dabar yra užsilikę Kėdainiuose jo grabo

parašai, 2
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Kun. Radvilos karstas su sidabro ornamentais reformatų bažny-

čios rūsy. Prie karsto vainikas padėtas Lietuvos kariuomenės

pulko, kurio šefu Radvila pasirinktas.

KUNIGAIKŠTIS JONUSAS RADVILA XI

Jonušas Radvila gimė 1612 m. Papily. Pradžios mokslą

ėjo Kėdainiuose, o vėliau buvo perkeltas Slucko aukštesniojon

mokyklon. Ją baigęs, išvažiavo Leipcigo akademijon. Mokslus

baigęs, stojo savanoriu Niderlandų kariuomenėn, kai tada Ni-

derlandai buvo pradėję karą su Ispanija.

Jonušas buvo išsilavinęs žmogus. Mokėjo daug Europos

kalbų. Kaipo Lietuvos krašto atstovas, dažnai buvo renkamas

bajorų seimuose. Janušas, kaip ir jo tėvas Krištupas, buvo uo-

lus reformatų gynėjas. Jonušas Radvila buvo karštas patriotas,
Dar mažas būdamas, buvo įsikišęs į ginčą tėvo su Lenkų mar-

šalu ir sušuko, kad ateisiąs laikas, kai lenkai "neras durų, nes

pro langus juos išmėtysime iš Lietuvos“.

1646 m. kunigaikštis Jonušas tapo Lietuvos lauko etmo-

nu. Didžiuoju Lietuvos etmonu buvo Kiška, kuris, skelbiant

karą turkams, pasirinko pagelbininku Radvilą. Tačiau tas karas

dėl seimo pasipriešinimo neįvyko.

Jonušas Radvila 1647 m. Vilniaus Vyskupo buvo apskųs-

tas seimui, kad jis liepęs Svėdasų dvare pakelėmis išvartelioti

kryžius. Tačiau tas skundas buvo atmestas ir Jonušas Radvila
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su Vyskupu susitaikė, nes Zabludovo klebonas paliudijo, kad

tie kryžiai patys išvirtę dėl senumo. Radvila užmokėjo 6000

auksinių naujai katalikų bažnyčiai statyti ir leido Kėdainiuose

Dievo Kūno šventėj daryti po miestą katalikams eiseną. Ir tuo-
metu Jonušas buvo išrinktas Lietuvos tribunolo maršalka.

Kiškai pasenus, visas Lietuvos kariuomenės organizavi-

mas ir tvarkymas atiteko Jonušui Radvilai.

Prasidėjus Bagdono Chmielnickio sukilimui, Jonušas rū-

pinosi, kaip galima padidinti kariuomenę, tačiau jam tai pa-

daryti neleido, nes bijojo, kad Lietuva, turėdama daugiau ka-

ziuomenės, neatskirtų nuo Lenkijos. Tačiau Jonušas neatsisakė

ginti Lietuvą ir su menka kariuomene atmušė įsubrovusius į

Lietuvą kazokus ir 1648 m. atsiėmė iš kazokų Bobruiską ir
Mozyrių. 2

Išvarius kazokus, Jonas Kazimieras, įtardamas Radvilą

„ morint Lietuvą paskelbti savarankiška valstybe, reikalavo, kad

pusė Lietuvos kariuomenės būtų nusiųsta į Varšuvą. Tačiau

Jonušas Radvila grieštai atsisakė, nes tai būtų buvę labai pa-

vojinga Lietuvai, kurią kiekvienu momentu galėjo užpulti ka-
zokai.

Besiginčijant Radvilai su Jonu Kazimieru dėl kariuo-

menės išsiuntimo į Varšuvą, Lietuvon įsibrovė kazokai, kuriuos.

Radvila susitiko ties Lojovu ir juos sumušė, nors kariuomenės
turėjo perpus mažiau už kazokus.

Radvila žiauriai malšino sukilusius kazokus. Vienam ka-
zokų vadui Michenkai, kuris pakliuvo į nelaisvę, Radvila nu-

kirto galvą ir pakabino aukščiausiam pilies stiebe, kad visi
matytų kaip žiauriai keršijama sukilėliams.

Vėliau 1651 m. Martynas Nebaba, Chmielnickio vadas,

užpuolė Lietuvą su 20.000 kazokų. Bet Radvila ties Černigovu
prie Dniepro juos sumušė ir puolė Ukrainą. Su 9000 kariuo-

menės užima Kijevą, sumušdamas dar 3000 kazokų. Paskui

pasiekė Bielaja Cerkov, kur susijungė su Potockio vedamais
lenkais.

Pagaliau Radvilos kariai ėmė kelti maištus, pradėdami

prašyti kokio nors atlyginimo. Tačiau Radvila juos nuramino
įvairiais pažadais.

„ Seime, kuris buvo susirinkęs 1652 m. buvo dėkojama
Radvilai už žygius, tačiau ir čia kilo kivirčių. Kilo net gatvėj

susirėmimų su Dzialinskiais. Beto, Upytės pasiuntinys, garsusis.
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Čičinskas, suardė seimą su savo liberum veto teise. Ir čia buvo
kaltinamas Jonušas Radvila, neva jis prikurstęs  Čičinskį taip

padaryti. Bet tai buvo tik šmeižtas politiniais sumetimais.

Po kiek laiko Ukraina pasidavė Rusų carui ir dabar
Lietuvos-Lenkijos valstybė turėjo kariauti ne tik su kazokais,

bet ir su caro kariuomene. Didelis pavojus gręsė Lietuvai, nes

didžiuliai caro kariuomenės būriai traukė į Lietuvą. Radvila,

tapęs didžiuoju etmonu, surinko apie 8 tūkstančius kareivių ir

traukė pasitikti rusų. Tačiau rusų kariuomenė, paties caro

Alekso Mykolo vedama, sumušė ties Šepeliovu mūsų kariuo-

menę, ir Radvila su likusiais kareiviais turėjo trauktis atgal

į Lietuvą, o rusai užėmė daug Lietuvai priklausiusių miestų.

Kunigaikštis Radvila, matydamas, kad Lietuvos bajorai atsi-

sako kariauti prieš rusus, visus viešuosius turtus, ir Neries tiltą

sudegino ir nuvyko į savo tėviškę Kėdainius. O caro kariuo-

menė užėmė Vilnių ir ji labai sunaikino. Pasakojama, kad gais-

ras Vilniuje tęsės 17 dienų.
Dar nebaigus karo su rusais, Lietuvą užplūdo švedai.

Jonušas Radvila matydamas, kad jokiu būdu negalės apsidirbti

su tokia daugybe priešų, sudarė su švedais sutartį. Ta sutartis

buvo pasirašyta su švedų generolu Magnusu de la Gardi 1656
m. rugpiūčio mėn. 18 d.

LIETUVOS PASIDAVIMO DOKUMENTAS.

Mes žemiau pasirašiusieji Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos didi-

kai ir luomai pranešame ir skelbiame. Kadangi šioje didžiausioje mūsų

valstybės nelaimėje dėl priešų galybės priespaudos ir dėl Šviesiausio

Lenkų nelaimingų globos nustojimo, nelaiminga ir visai neišvengiama

būtenybė mus verčia ir nelieka kito būklo išlaikyti mūsų valstybę, kaip

tik prie vieno kurio iš dviejų mus karu spaudžiančiu prisidėti ir jam

mūsų turtą bei laimę pavesti.

Šventos gi karališkos Didenybės šviesiausio ir Galingiausio Val-

dovo Švedų, Gotų ir Vandalų karaliaus, Didžiojo Kunigaikščio Suomi-

jos, Estijos, Kavelijos, Bremeno, Verdeno, Pomeranijos, Štetino, Kašu-
bijos, Kunigaikščio Angijos, Ingvijos ir Vismalijos viešpaties; taigi grafo

Reno Palatinato, Baravijos Julijos, Klivijos ir kalnų kunigaikščio vardu

+os pačios Šv. Karal. Didenybės ir Švedijos valstybės, Senatorius ir Li-
vonijos Kunigaikštijos Generolas išdininkas, Rygos miesto Gubernato-

rius, Kariuomenės Generolas ir karo stovio Livenijoj, Estonijoj ir Rygoje.
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vikaras, Karališkos Upsalos Akademijos kancleris, taipogi „Gotijos ir

Dalijos įstatymų Leidėjas, Šviesiausias ir Kilniausias Ponas Didys Gab-

rijelis de la Gardie, grafas Leckoe ir Arensberge, laisvasis baronas Vil-

holme, Dynasta Absape, Didysis Hof ir Hogendorf; aukščiau minėtos

Šv. Karališkos Didenybės malonę mums pranešė ir pakvietė, kad mes

save ir savo ainius Šv. Karal. Didenybės globai iš aukšto pavestum ir

tam tikras sąlygas, iš abiejų pusių šventai laikytinas, priimtume ir jas

mūsų parašais ir anspaudais už save ir savo ainius patvirtintume ir pa-

Hūdytume. Mes ištikimybėje ir paklusnumu mums pasiūlytai Šv. Karl.

Didenybės globai pasiduoti sutinkame ir ateityje ištikimybėje ir paklus-

numu Šv. Karl. Didenybei, kaip Didž. Lietuvos Kunigaikščiui ir mūsų

+Viešpačiui neliečiamai pasilikti pasižadame ir laidojame čia esančiais pa-

rašais ir mūsų anspaudais, patvirtintais už save ir savo įpėdinius.

Kaip tačiau kad šviesiausias kilniausias Ponas Grafas taip pat

pasirašytų ir Šv. Karl. Didenybės vardu tikrai laiduotų, kad tam tikru

laiku bus ratifikuotos ir patvirtintos žemiau pasirašytos to paties Švie-

siausio Grafo pasiūlytos ir mūsų savo valstybės pritaikintos šios

sąlygos.

I:

Visas mūsų jėgas, kariškas ir privačias, Šv. Karal. Didenybės ati-

duodame ir su kitomis Šv. Karaliaus jėgomis sujungiame, kaip tik prirei-

kus ir susitarus abiem tarybom pasirodys reikalas, kad tai tik nebūtų

prieš Lenkų Karalių ir Karaliją.

II.

Apskaitysime su kitais Did. Liet. Kunigaikštijos luomais, kaip Šv.
Karaliaus kariuomenei, jau įeinančiai į Lietuvą maistą ir algą

parūpinti, kad tik būtų apiplėštųjų ir ištuštintųjų provincijų apiskaita ir“

nukentėjusių valdinių stovis, o ypatingai mokėjimo privalomų jau kariuo-

menei ir Did. Lietuvos Kunigaikštijos įguloms algų ir išlaidų, beto algos

ir maistas tos pačios kariuomenės ir paskiau išreikalautinų įgulų.

II.

Biržus iš meilės tėvynei ir palankumo Šv. Karal. Didenybei, Kil-

niausias Kunigaikštis Ponas Jonušas Radvila, iš Dievo malonės Biržų ir“

Dubingių Kunigaikštis Šventosios Romos Imperijos Kunigaikštis, Nevelio

ir Sebežio grafas, Vilniaus Vaivada, Didž. Lietuvos Kunigaikštijos ka-

riuomenės vyriausias Vadas dabartiniame stovyje, Šviesiausiam Ponui,

Karaliaus Generolui Leitenantui ir jo įgaliotiniui lieps atiduoti, kad tik

būtų laiduotas sugrąžinimas, kaip tik bus baigtas karas, arba

pašalintas pavojus; kad perkeltų tada, kada ir kur tik panorės visą ju-

domąjį turtą, kaip kilniausio kunigaikščio, taip ir tų visų, kurie ten dėl

pavojaus savo turtus sunešė ir visų rūšių valgomuosius daiktus laisva ir

neliečiama pasiliktų, ir iš įgulos, kad niekas nesulaikytų arba nepaimtų.

Kad teismas, naudojimas, nuosavybė, ir pelnas, ir viskas mieste ir visoje-
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Biržų kunigaikštijoje pasiliktų Aukščiausiam Ponui savininkui nepaliesti.

IV.

Visos Regalijos ir teisės karališkuose turtuose, kaip ir patranato

teisės bažnyčios turtuose Šv. Karal. Didenybės liks nepaliestas, kaip ir

ligi šiol Lenkų Karaliui priklausė. Didž. Lietuvos Kunigaikštijos nuosta-

tais, įstatymais ir papročiais, paliekant ypatingai sveikos Romos ir Grai-

kų katalikų abiejų apeigų bažnyčios teisės, privilegijos ir papročius ir

Maltos riterių gėrybės.

V.

Šv. Karal. Didenybės vardu, Šviesiausiojo Pono Karaliaus Genero-
žo leitenanto Karališką malonę ir globą oficialiems Didž. Lietuvos Kuni-

gaikštijos kareiviams, valdiniams ir jų judomųjų ir nejudomųjų tur-

tų, Lietuvoj esančių, kurie maskolų ir kazokų dar nėra paimti, globą ir

apgyvenimą dėkingai priimame.
Toliau reikalaujame, kad Šv. Karal. Didenybės vardu būtų lai-

duota, jog kas paimta kuo greičiausiai į pirmykštį stovį sugrįžtų ir vistiek

kuriuo tėisėtu būdu savininkams būtų grąžins, ir tatai taipgi ir Livo-

nijos dalyse, nesenai paimtose. /

į

VI.

Ne mažiau dėkingai priimame pažadėtą tikėjimą Didžiojoj Lietuvos

Kunigaikštijoj ir visur nepakeičiamą išlaikymą, tuo beto rūpindamės,

kad privilegijos, teisės, išimtys ir papročiai kilniųjų asmenų ir visų dva-

sininkų, vistiek kurio tikėjimo, o ypatingai Romos Katalikų bažnyčios pre-

rogativos, senatorių ir vyskupų vertybė ir teismai, visų tikinčiųjų susirin-

kimai ir sąjungos, Abatijos, Prepozituros, Kanaunikatai; parakvijos ir

jų pelnas bei turtai, nieko neišimant, ir bažnyčios, mokyklos bei prie-

glaudos ir visos šaltos vietos, su jų fundacijomis, privilegijomis, vieša

ir privačia tikybos praktika, apeigomis ir ceremonijomis, ir visa, kas tik

jų visų vertybę, grožį ir garbę teisėtai gali paliesti, būtų neliečiamai

palaikoma ir nejudomai saugojama. :

VII.

Pažadėtą taipogi kareivių vidujinę ir kelių bei prekybos išorinę

apsaugą dėkingai priimame ir kad tai mums karo disciplina parodytų,

toliau ir šviesiausio Pono Grafo reikalaujame.'

VIII.

Pagaliau Didžiosios Lietuvos  Kunigaikčtijos luomai  pri-

pažįsta jiems būsiant maloniausia, kad Šviesiausias Po-

nas Grafas pažadėtų užtarti mūsų reikalą pas Šv.  Karal.

Didenybę, tuo tarpu reikalaujame, kad tikrai pasižadėtų, jog

valstybė, vertybė, teisės, privilegijos, papročiai, laisvės, išimtys, teisėjų
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pareigos, forma, teismai mums Šv. Karal. Didenybės būtų paliktos. Ir

kadangi dėl likimo ir dieviškos paskirties prie to priėjo, kad Didžioji

Lietuvos Kunigaikštija po Šv. Karaliaus valdžia patenka, todėl čia rei-

kalaujame mums laiduoti kuo geriausiu būdu, kad Didž. Lietuvos Kuni-

gaikštija nebus įkorporuota į Švedijos Valstybę, bet su ja tuo pačiu būdu

bus sujungta, kurio ligi šiol buvo sąjunga su Lenkų Karalija, kad, žinoma,

tauta su tauta, senatas su senatu, bajorai su bajorais būtų sulyginti.

Tačiau teisės, nuostata, papročiai ir teismai savo kiekvienam tepa-

lieka visokios laisvės, ypatingai sąžinės Didž. Lietuvos Kunigaikštijoj

tepalieka nesumažintos, nebent, susitarus su Šv. Karal. Didenybe mums

sutinkant, pakeisti, būtų nutarta visuomenės gerovei. Kad tai tinkamiau

ir tvirčiau būtų, reikalaujame, kad būtų pripažinta Šv. Karal. Didenybės

susirinkimai abiem tautom bendrai valstybei tvarkyti, patogioj abiem

tautom vietoj ir kad tai bus mums Šv. Karaliaus užleista, Šviesiausias

Ponas Grafas laiduos. Ypatingai gi tegu prižada Šv. Karal. Didenybė

visa, ko kare nustota ir kas išplėšta, atstatyti ir Didž. Lietuvos Kuni-

gaikštijai ir savininkams kuriuo nors teisėtu būdu grąžinti kam ir Didž.

Lietuvos Kunigaikštija prižada padėti.

IX

Tas sąlygas mūsų rankų parašu tvirtiname, stipriname ir lai-

jiems aplinkybės leis, ir kad tuo tarpu su jais nebūtų elgiamasi labai žiau-

riai, kaip su priešais.

X

Priešingai gi nustačiusiųjų, jei paskatinti tam tikru bendru nu=-

tarimu paskirtu ir teisingai suteiktu laiku pasirašyti neprisirengs, lei-

sime konfiskuoti turtus.
Taipogi laiduojame, kad iš konfiskuotų arba karališkųjų turtų tie,

kurie paveldėtų prifesijų dėl maskolių neteko, tuo tarpu bus aprūpinti,

kol į savo nuosavybes bus grąžinti. Priešais dargi priešinančiuosius lai-

kyti ir tuo vardu savo brolius vadinti taip žiauriai ir kartu rodosi, kad

daug pasirinktų geriau maskolių valdžiai parduoti, todėl tebūnie laiduo-

ta, kad mums bus leista laisviems nuo nusikaltusiųjų persekiojimo. Tuo

gi visu pirma rūpinamės, kad Šv. Karal. Didenybės. vardu Šviesiausias
Ponas Grafas nusiųstų pasiuntinius pas Didįjį Maskvos Kunigaikštį ir jo

visas kariuomenės ir jiems praneštų, kad Didž. Lietuvos Kunigaikštija

pateko Šv. Karališkos Didenybės globon ir jų pareikalautų, kad todėl

liautųsi tuojau puldinėję, ir jei kurių valstybių ar pilių kartais apsiautė,

paleistų nuo apsiautimo iš tų šalių, kurios yra šiapus Dniepro, kariuomenę

išvestų, ir kazokų puolimus sulaikytų nuo visų Didž. Lietuvos Kuni-

gaikštijos ribų, šalis aplink Dnieprą ugnim ir kardu ištuštintas viduryje

paliktų ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos kariuomenė iš savo pusės

padarys, kol sutartimis bus nustatytos Didž. Lietuvos Kunigaikštijos sie-
nos Šv. Karal. Didenybės su Maskvos Kunigaikščiu. Jeigu gi maskoliai
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atkakliai ir toliau naikintų Didž. Lietuvos Kunigaikštiją, arba miestus

ir sustiprintas pilis apgulimu ir apsupimu spaustų, kad Šv. Karal. Dide-

nybės kariuomenė, sujungta su Didž. Lietuvos kunigaikštijos, eitų prieš

priešingus masko!/ų mėginim“s, ir gintų ginklais Didž. Lietuvos Kuni-

gaikštijos žemės ir miestus, Šv. Karal. Didenybės globai pasiduodančius.

XII

O jei prieitų prie derybų tarp abiejų karalių ir karalijų, kad Didž.

Lietuvos kunigaikštija prie jųjų būtų prileista kartu su Lenkų kara-

lija ir kad laisvai tada būtų svarstoma, su Šv. Karal. Didenybe

savo reikalus sudės, tad į Šventą uniją sueidama tose pačiose taikos

derybose turėtų balsą.

Ir paskui leidžiama kiekvienam kurion nors pusėn pereiti, neju-

domuūosius savo turtus pardavus, ar kitu kuriuo teisėtu būdu nusavinus,

judomuosius gi be rūpesnių ir laisvai kur tik panorės persikrausčius.

XIII

Jeigu kas be to Šv. Karal. Didenybės bus užleista Lenkų karalijai,

tai Didž. Lietuvos Kunigaikštija taipogi numato jai užleisti, jeigu gi

Lenkų karalijai teks pasiduoti ir blogesnėmis sąlygomis su Šv. Karal.

Didenybe susitarti, Didž. Lietuvos kunigaikštija, kaip gera valia ir lais-

vai sutinkanti, tas pačias sąlygas sau pasilikti išsidera nebent jei seime

susitarus su Šv. Karal. Didenybe ir Didž. Lietuvos kunigaikštijos luo-

mams laisvai pritarus, nebus pakeista.

Visa tatai pasirašyta ir užantspauduota  paeiliu dėl didesnio tik-

rumo, tvirtumo ir ištikimumo tebūnie pasirašyta Šviesiausio Pono Grafo

ir jų anspauda patvirtinta. Nutarta stovykloje prie Kėdainių 1655 metais

rugpiūčio mėn. 18 d.

Petras Parčevskis, Žemaičių Vyskupas.

Kazimieras Bialogoras, Vilniaus Vyskupijos

Archidiakonas ir Administratorius

Jonušas Radvila, Biržų ir Dubingių

Kunigaikštis, Vilniaus Vaivada,

Lietuvos Kariuomenės Generolas

Vincentas Korvinas Gonsievskis,

Vyriausias Didžiosios Lietuvos

Kunigaikštijos Iždininkas ir Etmonas.

Boguslavas Radvila, Minsko Vaivada.

Adomas Kamorovius, Vilniaus Gubernatorius.

„Aleksandras Mirzevičius Karaliaus Dvariškis ir kiti.

Iš lotynų kalbos vertė K. Kepalas.
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Pasirašius tą. sutartį Lietuvos didžioji kunigaikštystė

atsipalaidavo kuriam laikui nuo lenkų. O su švedais Lietuva

susidėjo beveik tokiomis pat sąlygomis, kaip ir su lenkais.

Darydamas tą sutartį, kunigaikštis Radvila tikėjosi apsisaugoti

nuo rusų ir, būdamas reformatas, tikėjosi iš švedų prielankumo

tai tikybai. Šia sutartim Švedija iš priešo darosi Lietuvos są-

jungininkė. Švedija prižada globoti Lietuvos valdininkus ir ka-

rius. Lietuvai buvo pripažinta savarankiška valstybės santvar-
ka. Švedų karalius už lietuvių globą gauna visus karališkuosius

dvarus, kurie buvo priklausę lenkų karaliui.

Šiuo savo žygiu kunigaikštis Jonušas Radvila peržengė

Liublino unijos 1 ir 3 skyrių, kur Lietuvai draudžiama daryti

savarankiškai sutarčių su bet kuriomis valstybėmis. Už tai kai

kurie lenkų istorikai laiko šį Jonušo Radvilos žygį išdavikišku.
Jungdamasis su švedais, Jonušas Radvila manė, kad iš-

gelbėsiąs nuo Lenkijos įtakos ir sustiprinsiąs Lietuvą ekono-

miškai, nęs sutartis patikrino ir prekybos laisvę.

Mirė Radvila 1656 m. tik padaręs sutartį, apgultas Po-

vilo Sapiegos, Vitebsko karo vado, Tykocino pily. Kūnas ilgai

Kėdainius ir čia palaidotas. Jo dvarus pasidalijo kariai, tik po

gulėjo Tykocine, tik 1656 m. gruodžio 30 d. buvo pervežtas į

Olivo taikų tie turtai buvo grąžinti Boguslavui Radvilai, kuris

vedė Jonušo Radvilos dukterį, visų turtų įpėdinę.

3. KUNIG. JONUŠAS RADVILA VI.
Jonušas Radvila VI buvo Krištupo I sūnus. Gimė 1579

metais Vilniuje. Mokėsi Lietuvoje, o aukštąjį mokslą ėjo vokie-
čių akademijose. Baigęs mokslą, kariavo savanoriu austrų ka-

riuomenėj, važinėjo po Europą, o 1599 m. grįžo į tėvynę. Lie-

tuvoje kariavo su švedais ir pasižymėjo drąsa. 1607 m. dalyvavo

sukilime prieš karalių. Tačiau sukilėliai buvo nugalėti ir Rad-

vila pabėgo. Vėliau vėl buvo surinkęs kariuomenę sukilimui,

bet Kotkevičiui tarpininkaujant, buvo su karalium sutaikintas.

Jonušas Radvila VI buvo griežtas reformatų gynėjas.

Aiškinama, kad sukilimas buvo kartu ir kova dėl reformatų

teisių. Statė reformatams mokyklas ir bažnyčias. Mirė Čarline

1620 m. Jo kūnas 1621 m. buvo atgabentas į Dubingius ir iš-
kilmingai palaidotas. Tačiau kai kur yra rašoma, kad Jonušo

VI kūnas gulįs Kėdainių reformatų bažnyčios rūsy. Pasako-

jama, kad jį užmušęs jo paties tarnas, kurį jėzuitai pakurstė.

Jam bevaikščiojant šventoriuje ir  bežiūrint baigiamą statyti
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šventyklą, tarnas. perkirtęs jam galvą. Daktaras Tryplinas

apžiūrėjęs jo kūną aprašo: "Tebeguli dar sveikas (čielas), vei-

de atsimušę kančios žymių, kairė ranka ir koja sutraukta. Ne-

turėjo numirti iš karto, nors kiaušo kairės pusės žaizda yra

bent trijų colių ilgumo; balzamuotas, marškiniai baltistiniai,

o apsiaustas amarantinės spalvos aksomo, kardas rūdžių su-
ėstas“. Jėzuitai, norėdami užmesti tą bylą, sukapojo į gabalus

tą tarną. Ant Jonušo karsto parašo nėsą. Spėjama, kad Jė-

zuitai tą parašą bus sunaikinę, ir prikabinę parašus nuo Jonušo

XI grabo.

4. KUN. BOGUSLAVAS RADVILA I.

Boguslavas Radvila, Jonušo VI sūnus, gimė 1620 metais

gegužės mėn. 3 d. Gdanske. Einant septintus metus mirė jo

tėvas ir jis augo Krištupo II globoj. Pradžios mokslą ėjo Kė-

dainiuose. Paaugęs važinėjo po svetimus kraštus; kurį laiką

gyveno karaliaus Vladislovo IV rūmuose, kariavo savanoriu

Euriko Oraujo kariuomenėj.
Mirus jo auklėtojui Krištupui, Boguslovas atvyko į Lietu-

„vą ir iškėlė savo seneliui pakasynas.

Boguslavas savo tikyba ir palinkimais daugiau mėgo vo-

kiečius, todėl didesnę gyvenimo dalį praleido Vokietijoj.

Buvo karšto būdo ir drąsus žmogus. Keletą kartų yra

kovęsis dvikovoje. Vienam kunigaikščio sūnui yra amžinai su-

gadinęs ranką. Dėl dvikovos buvo sėdėjęs garsiojoj Bastilijoj

ir išvarytas iš Prancūzijos. Pasirašytai Jonušo XI sutarčiai su

švedais, Boguslavas pritarė ir palaikė švedų pusę. Kartą švedai,

vadovaujant karaliui Gustavui puolė Lietuvą. Tuo laiku, gusarų

vadas Jokūbas Kovalskis apsupė Gustavą ir būtų jį nužudęs.

Tačiau čia į pagalbą Gustavui atsirado Boguslavas Radvila,

„kuris Jokūbą Kovalskį nušovė.

Kariaujant elektoriaus Brandenburgiškio kariuomenėj,
Boguslavas Radvila buvo patekęs į totorių nelaisvę, bet esant

silpnai sargybai vėl pabėgo pas Brandenburgiškį. Bet vėliau

matydamas, kad švedai pralaimės, susitaikė su lenkų karalium

ir didikais, o sugrižęs į Prūsus, atgręžė ginklus prieš buvusius

savo sąjungininkus švedus.

Boguslavas dalyvavo ir karuose su rusais. Net kartą buvo

smarkiai rusus apgavęs. Atvyko su nedidele kariuomene iš

Prūsų ir naktį liepe sukurti daug ugniakurų. Rusai, manydami
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kad tai atvyko didelė kariuomenė, pasidavė Lietuvos—Lenkijos

karaliui. Paskui jis vėl sugrįžo į nuolatinę savo gyvenamą vietą

— Prūsus. Nors ir Prūsuose gyvendavo, tačiau buvo renkamas

seimuos ir šiaip rūpindavosi reformatų reikalais ir kartais

kišdavosi į bendrus valstybės reikalus.

1669 m. grįždamas iš Varmijos į Karaliaučių mirė,

Sakoma, kad karietoj buvo apopleksijos užmuštas.
Surašytam testamente kun. Boguslavas prašo laidojant

iškilmių nedaryti. Jis mirsiąs tėvynėje, prašo palaidoti

Kėdainiuose. Taip pat prašo, kad jo brolio Jonušo kūnas,

palaidotas Sedlece, slapta būtų pervežtas į Lietuvą ir palaidotas

Kėdainiuose. Visą savo turtą palieka  dukterei Liūdai —

Karolinai, kurios būsimasis vyras turįs būti kalvinas. O Liūda

turinti visą gyvenimą neišsižadėti kalvinų tikybos. Kitaip
būsianti tėvo prakeikta. Beto, paskyrė Kėdainių ir Slucko

prieglaudoms 2000 auks.

Tai šie Radvilos buvo Kėdainių dvaro ir miesto valdytojai.

Nors jie nebuvo nuolatiniai miesto gyventojai, tačiau rūpinosi
miesto tvarka ir teisėmis. Ypatingai iš jų rūpinosi Kėdainiais

Krištupas II ir Jonušas XI. Jie buvo padarę nemaža reformų

ir įgyvendino Kėdainiuose mokslą ir kultūrą.

Kėdainiai 1831 m.

Per 1831 m. sukilimą Kėdainiuose, Žemaitijos pasienyje,

buvo mėginta koncertuoti visos Lietuvos sukilėlių jėgos. Vy-

riausuoju Lietuvos sukilėlių vadu buvo skirtas gener. Gelgaudas.

Kėdainiuose Gelgaudo buvo laukiamas birželio mėnesyje gene-

ralinis lietuvių sukilėlių pasitarimas, kur turėjo dalyvauti vy-

riausias lenkų sukilėlių generolas Chlapovskis, senatorius gra-

fas Tadas Tiškevičius, pats Gelgaudas ir lietuvių sukilėlių vadai.

Bet nebuvo sutarimo tarp vyriausiųjų generolų, nemokėjo ir

Gelgaudas patraukti prie savęs ir užimponuoti lietuvių sukilėlių

vadams, dėl ko ir jo parėdymai buvo ar netikslūs, ar neturėjo

visuotino lietuvių pritarimo. Tad sukilimo veiksmai ėjo neorga-

nizuotai, sporadiškai, be vieno vado griežtos valios; veikė dau-

giausia partizanai savo iniciatyva ir nuožiūra. Vienas tokių par-

tizanų vadų Lauricijus Prozoras iš Kauno apylinkės pro Jonava
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balandžio mėn. gale atslinko į Kėdainius, turėdamas vos 100

šaulių, 100 dalgininkų ir 80 raitininkų. Prozoras buvo gavęs
įsakymą sulaikyti ties Kėdainiais vykstančią į Žemaityją rusų

karuomenę iš 3.000 pėstininkų, 2.000 raitininkų ir 5 patrankų.
Prozoras turėjo neduoti šiai rusų karuomenei pereiti Nevėžio

tiltą. ;
Apie 3 val po pietų pasirodė rusų raitininkai ir šaukdami

"ura“, ėmė grūstis ant tilto nepastebėdami tilte kiaurynės.

Keturis kartus bandė priešas šautuvų ir patrankų ugnies
padedamas, prasiveržti per tiltą ir keturis kartus jis buvo su-

grąžintas nelygių jėgų grūmimais. Rusai neteko 300 užmuš-

tų, 100 sunkiai sužeistų ir keturiolika karininkų. Par-

tizanai neteko 20 užmuštų šaulių ir 17 sužeistų. Tik naktis pa-

dėjo gala šiai kovai. Rusai pasitraukė už miesto, 0 Prozoras

10 v. vakaro įsakė pasitraukti iš miesto ir žygiuoti Dotnuvos

linkui į miškus.
Birželio mėn 7 d. Gelgaudo korpusas buvo sustojęs Kėdai-

niuose. Prozorui jis čia paliko 120 raitininkų ir įsakė vykti

sergėti Kauno miesto, o pats turėjo vykti į Vilnių, kur susijun-

gęs su Chlapovskio brigada, turėjo duoti generalinį mūšį rusams.

Chlapovskis nelaukdamas Gelgaudo, įsikišo mūšin su rusais pats

vienas, pralaimėjo jį ir pasileido bėgti nuo Vilniaus į Kėdainius

kad susijungus su Gelgaudo kariuomene.
i

Kėdainiai 1863 m.

Per 1863 m. sukilimą Kėdainiai ir jo apylinkė neatsiliko

veiksmuose nuo kitų Lietuvos vietų, kur vyko didesni ar mažesni

lietuvių sukilėlių susirėmimai su rusais.

Pažymėtini šie ryškesni sukilimo įvykiai.

Paberžės bažničios kunigas Mackevičius aktyviai da-

lyvavo sukilime, buvo sukilėlių grupės vadas ir Muravjovo Ko-

riko įsakymu pakartas. Vietos senesnieji žmonės ir dabar dar

atsimena jį organizavus sukilėlius, sakius patriotiškus pamoks-

lus karštai raginus žmonės sukilti prieš rusus engėjus ir laimi-

nus į žygį už laisvąją tėvynę.

Surviliškio bažnyčios vykaras kun. Noreika taip

pat aktyviai dalyvavo sukilime ir rusų sušaudytas Telšiuose.
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Šventybraštyje rusų kareivių buvo sušaudyta apie |

30 sukilėlių. Po sušsudymo vietos gyventojai norėję tuos pasi-

ryžėlius palaidoti vietos kapinėse prie bažnyčios, bet rusai ne-

leidę to padaryti; tie sukilėliai yra palaidoti prie kapinių, upelio

šlaite. Toje vietoje yra pastatytas medinis kryžius. Kapinėse yra

ir dabar dar žymių, kur buvo iškasta duobė sukilėliams palaidoti.

Šventybraštyje prie bažnyčios yra labai senų ir drūtų ąžuolų.

Pagal padavimus šioje vietoje buvusi senovės lietuvių alkvietė;

yra žymių nuo aukuro apdegintų apsvilintų ąžuolų.

Kėdainių dvaras.

Važiuojant geležinkeliu pro Kėdainius matyti didelis par-

kas, kurio žalumyne paskendę gražūs gyvenamieji rūmai. Tai
Kėdainių dvaras.

Ar Kėdainių kūrimosi metu tas dvaras buvo ar ne—sunku

pasakyti. Vieni sako, kad dabartiniai Kėdainių dvaro rūmai

" stovį ant senųjų Radvilų rūmų pamatų, kiti tvirtina, kad tie rū-

mai stovėję Nevėžio ir Smilgos upių santakoj. Tik yra žinoma,

kad čia gyventa grafų Čapskių, kurie turėjo nemažus dviejų auk-

štų medinius namus su bokštu. Tie namai buvę panašūs į mažą
pilį. Bet vėliau, po 1863 m. sukilimo, dvaras valdžios buvo

konfiskuotas ir atiduotas Totlebenui, kuris apmokėjęs to dvaro

skolas. Tai to dvaro kurėjas ir tvarkytojas ir yra buvęs Totle-

benas,

Totlebenas buvęs karo inžinierius rusų kariuomenėj 1854

m; dalyvavo Dunojaus kariuomenėj, darydamas įtvirtinimų

planų. Vėliau 1876 m. jis buvo paskirtas vyriausiuoju tvarkytoju

Juodosios jūros pakrantės tvirtovių. Karui pasibaigus, Tot-

lebenas buvo paskirtas vyriausiuoju kariuomenės vadu, o 1880

m. paskirtas Vilniaus generolu gubernatoriumi.

Pats būdamas inžinierium, aukštų vietų valdininku, galėjo

tik taip daug skirti kapitalo dvaro papuošimui. Be to, jis pažino

turkų gyvenimą, jų papuošalus, kuriuos jis taip pamėgo, už tai

galėjo taip išpuošti Kėdainių dvarą.
1899 m. Ptaškinas aprašo Kėdainių dvarą stovi taip:

„Stebuklingi, didingi Totlebeno rūmai traukia savę ir nė tik
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Kėdainių dvaras.

naujai atvykusį žmogų, bet ir nuolatinį gyventoją. Negalima at-

sižiūrėti bežiūrint į žalumų jūrą, besirangančius takus ir take-

lius, tyrą, kvapnų orą! Šen ten išsimėtę įvairiomis figūromis

eglynėliai ir beržinėliai, vaizdingi šlaitai, tankios, plačios,
suaugę alėjos, kuriose pristatyta pasilsėti suolų, daugybė
įvarių vaizdų ir palapinių, vaizduojančių ypatingus turkų,

rumunų ir bulgarų namukus, kurie savo ypatingais stiliais

įvairių minčių teikia apie Balkanų slavėnus, kurių išlaisvinimui

nuo persekiotojų nemažai yra padėjęs Sevastopolio ir Plevnos

karžygis, Totlebenas. Beveik visagraikų ir romėnų mitologija

atvaizduota šiose stebuklingose alėjose: tai šen, tai ten bal-

tuoja stovylos, vaizduojančios įvairius dievus ir deives, kurios

daro fantastišką reginį, ypatingai gražiose mėnesienose. Pava-
„sarį visas puikusis sodynas su gražiausiais rūmais, tarytum

žiūri į tvenkinio vandenį, kad pamatytų lyg veidrody savo puikų

atsimušimą. Didžiulės įlankos, salelės, sujungtos tilteliais,

„dirbtiniai kriokliai, terasės, gulbių pulkas, puikūs fontanai tei-
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Minareto bokštas.

kia visam vaizdui neaprašomo, pasakiško grožio. Užtvenktojf

čia upelė sudarė nemažą tvenkinį. Jo vandens, tarytum vainiku,.

apjuosti medžiais, krūmais ir aukšta žole. Iš vandens švyliuoja

meldai ir smilgos su žiedų viršūnėmis. Žilvičiai svyruokliai sto--

vi nuleidę šakas ir lyg ašaras beria vandenin. Čia pat stovi ar-

kos griūvėsiai ir atsispindi tvenkiny. Daugelis, mačiusių Kė-

dainių sodyną, tvirtina, kad jis beveik vienas toks ir tesąs visam
žiemvakarių krašte ir galįs drąsiai lenktyniuoti su žinomu gra-

po Paškevičiaus Gomelio sodynu ir net su Lasenkovo sodynu

Varšuvoj. Aplink sodyną eina graži mūro koryta tvora. Yra ir

minareto bokštas, o jo viršūnėj švyto pusmėnesis. Jis yra gan.
aukštas. Jon įsirangęs, manai, kad šit ši einanti padebesėn ko--

Jona ims ir išsities visu savo ilgiu žemėj.
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Lankyti tą sodyną gaulėdavę visi žmonės, tačiau paprasti

žmonės buvo leidžiamiį sodą tik ypatingomis švenčių dienomis.

Švenčių dienomis grieždavusi muzika, sodnas būdavęs nušvies-
tas. Šiokiomis dienomis po sodyną galėdavę vaikščioti tik didž-

kai, kurie gaudavę bilietus iš dvaro valdytojo.
Dabar tų visų grožybių jau nėra. Nebėra statulų, fontanų.

Tebėra tik sodynas ir didingi rūmai. Visą kraštą yra sunaikinęs

didysis karas.

Susikūrus Lietuvos valstybei, dvaras buvo paimtas val-

džios žinion. Dar nesenai dvara su sodynu buvo išnuomavusi

Lietuvos mokytojų,prof. sąjunga, kur buvo įkurta mokytojų

seminarija. Nors šie šeimininkai daug rūpinosi dvaro puošimu,

tačiau tikslo nepasiekė. Jis pasiliko tik šiek tiek aptvarkytas.

O apie atstatymą pirmykščio dvaro nėra nė kalbos, tai galėjo
tik padaryti prabangos žmogus — Totlebenas.

 

R. — Katalikų bažnyčia.

4

KĖDAINIŲ Šv. JURGIO R.- K. BAZNYČIA,

Spėjama, kad pirmieji katalikybės platintojai Lietuvoj

yra buvę kryžiuočiai. Juk kurį laiką Did. Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas žemaičius buvo atidavęs kryžiuočiams iki Nevėžio

upės.Tur būt kryžiuočiai bus apkrikštyje kėdainiškius, pastatę

čia 1403 m. ant aukšto upės kranto mūrinę bažnyčią. Bažnyčia

buvusi dar ir kaipo atsispyrimo punktas, nes ir dabar dar te-
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bėra iš rūsies urvas į Nevėžį. Dešimčiai metų praslinkus ir že-
maičiai buvo apkrikštyti.

Šešioliktas amžius buvo Lietuvos tikybinio sąjudžio am-

žius. Visoj Lietuvoj paplito reformatų arba protestantų tikybos.

Tada gi Kėdainius valdė kun. Radvilai, reformatų dideli ša-
lininkai, rėmėjai. Tad Kėdainiuose, lygiai kaip ir: Biržuos,

labai buvo įsigalėję reformatai. Nuo katalikų ištisus 27 metus.

buvo atimta bažnyčia. Reformatų įsigalėjimo laikais, kun.

Radvilai buvo išsirūpinę sau teisę drausti katalikams naują

bažnyčią statyti. Tik XVIII amžiaus pradžioje Kėdainiuose:

įsikūrė vienuoliai karmelitai ir gyveno 3 jėzuitai.

Katalikams grąžinta bažnyčia buvo 1662 metais, atnau--

jinta ir pašvęsta Šv. Trejybės ir Šv. Jurgio kankinio vardu.

1758 m. bažnyčia vėl buvo atremontuota.

Būdavo nepatogumų, kai Nevėžis patvindavęs. Dešinės.

Nevėžio pusės katalikai negalėdavę lankyti bažnyčios ir pa-

maldoms lankydavęsi Josvainių bažnyčion. Matydama nepato-

gumą žmonėms, Liudvika Radvilaitė — Kėdainių savininkė,

leido įsikurti Kėdainiuose karmelitų vienuolynui. 1704 m.
rugpiūčio mėn. 24 d. buvo įsakyta Andriui Oberskiui įkurti

Kėdainiuose vienuolyną. Per keletą metų buvo pastatyta vie-

nuolynui mediniai triobesiai ir medinė bažnyčia. Iš pradžių

nekaip sekėsi čia vienuoliams. Teko jiems net ir pabadauti,

nes kun. Radvila nieko jiems nedavęs. Vėliau atsirado keleta

didžponių, kurie ėmė aukomis remti šį vienuolyną. Pav. Jurgis

Daukša padovanojo 4 valakų Daukšių palivarką. 1713 m. vysku-

pas J. Zgierskis pavedė vienuolynui mažą parapijėlę, suside-

dančią iš Kėdainių miesto su apylinkės gyventojais. Nuo šio
laiko vienuoliai ėmė turtėti ir pasistatė vieton medinių — mū-

rinius sau trobesius ir taip pat didesnę medinę bažnyčią. Vie-

nuoliai Kėdainiuose gyvendavę 3: venas būdavęs klebonu, kitas

pamokslininku, trečias katekizmo mokydavęs vaikus.
Panaikinus rusų valdžiai vienuolyną, rūmai ir turtai perėjo

rusų nuosavybėn. Po to Kėdainių parapija buvo prijungta prie

Josvainių parapijos. 1835 m. griūvantys vienuolyno rūmai buvo

tušti ir juose tik buvo mokomi vaikai tikybos. Vėliau vienuoly-

nas buvo perdirbtas į kareivines. Dabar jose telpa mūsų ar-

tilerijos pulkas.
Labai įdomi buvo klebono kun. Kobilinsko byla su refor-

matais. Ji įdomi ne vien tuo, kad vieni kitus tąsė po teismus,

bet įr kaipo charakterizuojanti anų laikų teismą.
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Kauno ir Kėdainių R.—K. klebonas kun. Zbarožskis par-

duoda 1594 m. gegužės mėn. 11 d. Zigmantui Jonavičiui
priklausančią Kėdainių klebonijai žemę už keturias kapas lie-

tuviškų skatikų. Gautieji už žemę pinigai turėjo būti sunau-

doti R. — Katalikų bažnyčiai atremontuoti. = Pardavimo
dokumente pažymėta, kad parduodamoji žemė ankščiau pri-

klausiusi reformatams. Keturiems metams praslinkus, 1598 m.

rugpiūčio mėn. 15 d. Kauno parap. klebonas kun. Saulevičius

įveda Josvainių kleboną kun. Kobilinską Kėdainių R.-K. baž-
nyčion,

Kunigas Kobilinskas 1600 metuose gegužės mėn. 6 d. pa-

šaukė teisman Kėdainių savininką Stanislovą Kišką už tai,

kad jojo tarnas miestelėnams padedant atėmęs R.-K. bažnyčią,
ir klebonui namie nėsant užvaldęs kleboniją. Teismo skunde

pažymėta, kad katalikų bažnyčios buvo numušti užraktai ir

bažnyčia su visu jos turtu užvaldyta; klebonijoj buvo išvaikyti

kun. Kobilinsko tarnai ir taipgi:  užvaldyta. Kėdainių vaitas

rašė raštą, kuriame nurodomas kun. Kobilinsko skundo ne-

teisėtumas ir netgi Kėdainių savininko Kiškos įžeidimas, nes
Kiška, gavęs Kėdainius paveldėjimo keliu, tad jis esąs

pilnas valdytojas Kėdainių su bažnyčia ir klebonija.

Porai mėnesių praslinkus, 1600 m. birželio mėn. 26 d.

Kiška vėl šaukiamas Kauno teisman dėlei kun. Kobilinsko

skundo. Dabar jau jį šaukė seniūnas ir Did. Lietuvos kuni-

gaikščio dvaro maršalka P. Veselauskas. Jisai buvo ir Kauno

miesto teismo narys. Tačiau rugpiūčio mėn. 4 d. Kauno teismas

nusprendžia kun. Kobilinsko bylą perduoti seimui, palikdamas
teisę apeliuoti tribunolui. Teisme nei Kiška, nei skundėjas

kun. Kobilinskas nedalyvavo. Jie pasiuntė įgaliotinius, kurie

visokiais būdais įrodinėjo savo šalies teisėtumą.

1601 metais birželio 27 d. Vyriausias Tribunolas nutaria

kun. Kobilinsko bylą pasiųsti atgal Kauno teismui persvarstyti.

Kauno teismas tais pačiais metais rugpiūčio mėn. 7 d. nutarė

atimti iš Kiškos ir grąžinti kun. Kobilinskui užgrobtą bažnyčią

ir kleboniją su visais jų turtais. O Kišką — užgrobiką nuteisė

25 kapom skatikų kun. Kobilinsko naudai. Sprendimas buvo

nevykdomas, nes Kiška padavė Vyriausiam Tribunolui apelia-

ciją. Štai 1602 m. birželio mėn. 28 d. Vyriausias Tribunolas

Kauno sprendimą šioj byloj ėmė ir panaikino. "Taip išbuvo

aštuonetą metų. 1610 m. rugpiūčio 14 d. Kiška protestuoja raštu
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Kauno miesto teismui prieš kun. Kobilinską, kuris neteisėtai
įskundęs šiam teismui Kišką. Kun. Kobilinskas įrašęs skunde
melagingą žinią, būk Kiškos įgaliotinis Kėdainių nuomotojas
Jonas Vondžiakauskis nesant namie kun. Kobilinskui, su savo
sėbrais užpuolęs Kėdainių R.-K. bažnyčią, mūre išmušęs skylę
ir išnešęs daug bažnytinių brangių daiktų. Tarp kitko, — būk
mešką apvilkęs arnotu ir liepęs išdykaujančioj procesijoj nešti

prieš tą mešką kryžių.

Kauno teismas pripažindamas dvasiškojo tribunolo nu-

tarimą, nusprendė grąžinti Kėdainių bažnyčią kun. Kobilin-

skui ir tą nusprendimą ėmėsi tuoj vykdyti. Čia įsikiša naujas

Kėdainių savininkas kunigaikštis Krištupas Radvila. Jis

1615 m. lapkričio m. 28 d. paveda savo įgaliotiniui Jonui

Olšauskui neįsileisti jokių Kobilinskų, kas ir buvo padaryta,
kai buvo atvykęs Kauno paseniūnis M. Paškevičius su liudi-

ninkais. Paseniūnis, radęs pasipriešinimą, sustatė aktą ir vėl

išvyko iš kur atvykęs.
1616 m. gegužės mėn. 16 d. Vyriausiam Tribunolui teko

vėl nagrinėti kun. Kobilinsko skundą, kam Kauno miesto teis-
mas neįvykdęs tribunolo nusprendimo ir neįgyvendinęs jojo
Kėdainių klebonijon, kam negrąžinęs jam R.-K. bažnyčios ir

kam nenubaudęs Kauno teismas kun. Krištupo Radvilos už

pasipriešinimą. Tribunolas ir dabar bylą nutaria atidėti iki

seimo sesijos pabaigos, nes seime dalyvavo atstovų teisiamas
kun. Kr. Radvila. Vieniems metams praslinkus, Tribunolas,
palaikydamas Krištupo Radvilos apeliaciją, pripažįsta kun.
Kobilinsko skundą neteisėtą ir priteisia kun. Krištupo naudai

dar 20 kapų skatikų. O 1618 m vasario 6 d. tas pats teismas
nutaria Kėdainių R.-K. bažnyčią, kleboniją ir visus jų turtus

gražinti kun. Kobilinskui. Bet ir dabar teismo sprendiinas
negreit buvo įvykdytas. Galų gale kun. Krištupas Radvila ėmė
ir susitarė geruoju atiduoti katalikams iš jų atimtą bažnyčią.

Tas įvyko 1627 metais rugpiūčio mėn. 30 d. Tą dieną ir buvo
tarp Krišt. Radvilos ir Vilniaus Vyskupo Valavičiaus pasira-
šyta sutartis. Sutarty kun. Radvilas vis tik pažymėjo, kad nors
ir bažnyčią atiduota katalikams amžinai, bet globos ir dona-

cijos teisę pasilieka sau ir savo įpėdiniams. Mieste ties bažnyčia
klebonui dovanojo 5 margus žemės. Tą žemę galima buvo nau-

doti daržams, trobėsių statymui, bet tik buvo draudžiama
prekiauti. Iš miesto į bažnyčią ir kleboniją kelias buvo paliktas
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laisvas. Taip pat ir iš klebonijos į upę. Kunigams kunigaikštis
paskyrė 7000 lenkų auksinų. Tai buvo gana stambi suma, už

kurią galima buvo nusipirkti dvarą, arba juos paskolinus galima

buvo gauti gerus nuošimčius. Daugiau jau nuo kunigaikščio ir

jo įpėdinių jokų pašalpų kat. kunigai nebeturėjo teisės reikalauti.

Nuo šio laiko katalikams Kėdainiuose ir kaimuose laisvai lei-

džiama išpažinti savo tikybą. Taip pat, kaipo sąlyga, yra įrašyta

sutarty, kad nei vieno katalikų ordeno vienuoliai neapsistotų

prie Kėdainių bažnyčios, tuo labiau statyti vienuolynus, steigti

draugijas, bei brolijas. Vienkart pažymėta, kad evangelikams

— reformatams nebūtų trukdymų iš katalikų kunigų pusės lai-
kyti savo katedroj arba mokykloj pamaldas .

Iš to visko matyti, kad Kėdainių didikai ne tik buvo ne-

prielankūs katalikų dvasiškai vyriausybei, bet dar apsiėmė sau-
goti ir globoti reformatus.

Dabar Kėdainių Rymo-Katalikų parapijoj yra virš 4000
*
Zm.

 

Evangelikų — reformatų bežnyčia.

Įsivyravus Lietuvoj evangelikams - reformatams, dar Kė-

dainiuose reformatai neturėjo pasistatę sau bažnyčios o nau-

dojosi atimta nuo Rymo - Katalikų bažnyčia iki 1627 metų —

ištisus 27 metus. Vienok matė kun. Krištupas Radvila, kad ir

vėl Lietuvoj prie karaliaus Zigmanto III įsigalėjo katalikai,

ir kad Kėdainiuose nebeatlaikys atimtos iš katalikų bažnyčios.
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Ir ėmė pačiam miesto centre 1626 m. statyti gražią mūrinę
bažnyčią — evangelikų — reformatų katedrą. Bet gi baigti
statyti ją teko jau jo sūnui Jonušui Radvilai. Šios bažnyčios
rūsyje pailgam kambary ir po šiai dienai yra užsilikę kun.
Radvilų grabai.

a) Ant Kunigaikščio Jonušo Radvilos grabo yra loty-
niškas parašas. Lietuviškai jis taip skambės:

Namas šioje kalvoje guli Jonušas Radvila S. R. I, kuni-
gaikštis septynių garsių triumfuojančiame name nepertrau-
kiama eile einančių paveldėjamos vadovybės. Vilniaus vaivada

kariškos valdžios neneigiamas paveldėtojas tiek priešų kariuo-

menių eilių paukščių nugalėjęs tiek gausių vadų šarvų parsine-
šęs, tiek lauruotų trofėjų į savo tėvynės kapitolius atvedęs pas-

kutinėje su neapykanta kovoje pastatytas be atvangos kovojo

mirdamas trečio sausio kolendu dieną metų 1656 tėvynei ne-

mirštama savęs ilgėsi ainiams dorybės pavyzdį ir vardo amžiną.

atmintį paliko pelenai jo žemės glėbyje siela Abraomo prie-

globstyje ilsėdamasi laukia paskutinio trimito atvyk Viešpatie
Jėzau atvyk gi“.

Ties galva yra toks parašas:
"Šviesiausias ir garbingiausias kunigaikštis Viešpats

Jonušas Radvila Biržų ir Dubingių kunigaikštis, Viešpats Ne-

velio ir Siebežo Vaivada, Vilniaus ir Vyriausias Didžiosios
Lietuvos Kunigaikštijos Kariuomenės Vadas, Kazimiero, Bori-
sovo, Mamienco, Bistricos, Seinių, Vilkijos, Lojonos, ir kitų ir

kitų Rietavo, Lubeco ir kitų ir kitų Valdovas gimęs kr. 1612

metais gruodžio 2 d. Mirė kr. 1630 (? A — B.) metais gruodžio ,

d
Iš dešinės pusės yra parašas:

„2. a. Karoliu CIV. 36 37 38. Liūdžiu dėl tavęs broli mano

Jonatave, padorus labai ir mylėtinas labiau negu meilė moterų,

kaip motina vienintėlį myli sūnų. savo, taip aš tave mylėjau

kaip krito galingieji ir žuvo karo ginklai“.

Iš kairės pusės parašas:

"Esajos C 57 v i z teisingasis žūsta ir nėra kas apgalvotų

savo širdyje ir gailestingumo vyrai žūdomi kas yra kas nesupras-
tu iš veido nes piktybei nužudytas yra teisingas teateina taika

ir tepasilsi savo guolyje kas vaikščiojo savo keliu“. |
b) Ant Krištupo Radvilos grabo yra toksai parašas:
"Amžinybei garsaus ir žymiausio S. R. I. Kunigaikščio
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Krištupo Radvilos Biržų ir Dubingių kunigaikščio, Vilniaus

vaivados kariuomenių D. Liet. Kunigaikštijoj Vyriausio gene-
rolo ir t. t. Kuris po to kaip senelio židėjime ir pagarboje kaip

Raukytojas ir taurininkas vyras doras buvo valstybėje aukš-

čiausias pagarbas kaip pakancleris kaštelionas ir vaivada turėjo
kare priešus kaip lauko etmonas pirma paskui Vyriausias vadas

maskolius dargi iš savo sodybų kartu su didžiuojų jų kunigaik-

ščių drąsiai išvijo ir juos didelę dalį Livonijos sukėlęs ener-
gingai suspaudė sumušė savo namus ir turtus protingiausiai ir

teisingiausias kaip šeimynos tėvas valdė ketveriomis vedybomis
laimingas, teisingas, narsus, kantrus pasigailįs, atviras, meilus

ir penkias dešimtis pabaigęs amžiaus savo, metų pagaliau šiame

paminkle kurį padarė“.

Viršminėtų parašų vertimus darė K. Kepalas.

Be atskiros pailgos rūsio dalies yra didžioji rūsio dalis,
kurioj yra daug grabų taip pat ir kaulų palaidotų evang.—re-

formatų garsenybių.

1631 m. liepos 8 d. Krištupo Ridikios, tikro etmono, ir jo žmonos

Onos paskyrimai reformatų šventykloms ir kitoms įstaigoms.

Aš, Krištupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis,

„ tikras Did. Lietuvos kunigaikštijos etmonas, ir Ona Kiškaitė —

Krištupienė Radvilienė, Biržų ir Dubingių kunigaikštienė, tikra

Did. Lietuvos kun. etmonienė, savo šiuo laisvu užrašų pripažįs-

tame štai ką:

Atsimindami, kad tikrai Dievo garbei palaikyti daug pa-

deda padorių šventyklų, mokyklų ir krikščioniškų prieglaudų

steigimas, atsimindami, be to, ir tat, kad mes Dievo garbei ne

tik neprivalome gailėtis gendančių ir greit nykstančių turtų,

kuriuos ne patys iš savęs, bet Dievui laiminant esame įsigiję,

bet negailėti net kraujo ir sveikatos Dievo garbei, jei tik Jis to

iš mūsų pareikalautų, pagaliau norėdami, kad ir vaikai mūsų,

sekdami savo tėvų papročiu, taip pat šventai pildytų savo pa-

reigas padoriam Dievo namų laikymui, — mes remdamiesi lais-

vėmis mums jų malonybių mūsų karalių teiktomis, taip pat

remdamiesi paveldėjimu mūsų garbingų prosenelių tikybos ir

turto vartojimo laisve ir privilegijomis, šiuos laisvu, amžinu ir

neperžengiamu užrašu užrašome savo ir savo Kėdainių dvare,

kurio žemės yra dalinai Kauno apskrity, dalinai žemaičių kuni-

gaikštystėj Upytės apskrity, kur ir lig šiol ramiai bujoja tikroji

evangeliškoji tikyba, skiriame ir pavedame arba jau paskyrėme
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ir pavedėme, statome arba pastatėme, kad būtų meldžiamasi

krikščioniškose evangeliškose didžiosios Lietuvos kunigaikštystės

šventyklose pagal Helveco išpažinimą, besiremiančio šv. evan-

gelija ir did. Lietuvos kunigaikštystės mūsų senelių kalvinų nu-

tarimais Sandomiriuj, kurie yra įteikti jo malonybės mūsų ka-

raliams, — tiki Šv. Trejybe, — pirmiausia: didelę mūro šven-
tyklą, mūsų pastatytą senojoj Kėdainių prekyvietėj, prie Ne-

vėžio upės; toliau, tuo pačiu tikslu užrašome "Šaflerio mūro

namus, kurie stovi toj pačioj prekyvietėj greta šventyklos namo,

Krištupo Radvilos pirktus iš vietos miestelėnų už penkius tūks-

tančius lenkiškų auksinų. Tie mūro namai amžių amžiais pri-

valo priklausyti tai pačiai šventyklai; viena jų pusė skiriama

mokyklai, o antra — gyventi pamokslininkui, mokytojams, kate-

kizmininkams ir mokyklos auklėtiniams. Antra, steigiame ir kitą

mūro šventyklą tuose pačiuose Kėdainiuose ant kalno netoli nuo

mūsų rūmų vadinamam Jonušavo pleciuj ir prie šventyklos evan-

gelikų kapines. Ten pat, Jonušave, pradėjome statyti naują

prieglaudą elgetoms, seneliams, šlubiams, invalidams ir ligo-

tiems. Įkūrėmė taip pat ir našlaičių namus našlėms, mergaitėms

ir našlaičiams vaikams, neturintiems iš ko gyventi. Isakėmė

savo Kėdainių vietininkui išmatuoti ir duoti Kėdainiuose daržo

pamokslininkūi, mokytojams, prieglaudai ir našlaičių namams.

Trečia, pastatėmė dar naują medžio šventyklą mums priklau-

somam Biržų sodžiuj, vidusodėj, kalvoj, prie seno šaltinio, kuris

teka per sodžių, tiek mūsų baudžiauninkams ir visiems bendrai.

Ketvirta, pagaliau, įkūrėmė naują medinę evangelikų šven-

tyklą Beinaravo sodžiuj, kuris taip pat priklauso Kėdainiams,

Upytės apskrity, tiek savo baudžiauninkams, tiek ir visiems

bendrai.
Tiek šventyklos, tiek mokyklos, prieglaudos ir našlaičių

namai, mūsų įkurti ir aprūpinti paskyrimais amžiniems laikams,

kiekvienas skyrium yra gavę tam tikrus inventorius ir sąrašais

ir aprašymais kiekvienam skirtųjų daiktų, mūsų pasirašytais

ir įregistruotais reikalaujamose teismo įstaigose. Jie tuojau

buvo įteikti naudotis, tarpininkaujant didžiosios Lietuvos kuni-

gaikštystės važiuotės generolui, ministeriams ir scholastikams

eva ikų bažnyčios .

„/  Laikome reikalinga prijungti šias mūsų sąlygas :
2 Pirma, Kėdainiuose visada privalo būti du pamokslininkai,

mūsų įpėdinių bei ainių pasirenkami ir tvirtinami did. Lietu-k
M

/

58



vos kunigaikštystės evangelikų bažnyčios sinodo. Iš jų vienas

privalo laikyti pamaldas lenkiškai,oantras — lietuviškai. Jie

abu privalo būti parenkami tokie, kad galėtų viešai mokytitiky-

bos mokykloj, kaip tatai sinodo buvo nutarta. Čia pat privalo

būti laikomas mokąs lietuviškai katekizmininkas. Tiek pamoks-

lininkas, tiek r katekizmininkas, mokąs lietuviškai, privalo

kartą per savaitę pakaitomis lankytis laikyti pamaldų Biržų

šventyklon ir skelbti Dievo žodžio prastiems žmonėms lietu-

viškai. Beinaravo šventyklon taip pat privalo lankytis kartą per
savaitę ministeris arba katekizmininkas mūsų Naujadvario

šventyklos laikyti pamaldų lietuviškai . 5

Kėdainių mokykloj privalo būti rektorius, žmogus doro-
vingas, padorus ir mokytas, o prie jo tokie pat trys pagelbinin-

kai. Visi jie privalo būti tikri kalvinai (evangelikai), tikį

venam šv. Trejybės Dievui.

Pamokslininko, mokytojų, katekizmininkų, elgetų, našlių,

mergelių ir našlaičių vaikų išlaikymui prie Kėdainių šventyklos

mudu kartu užrašome amžiniems laikams dvidešimt penkius

tūkstančius lenkiškų auksinų, patikrintus mūsų dvaru, — t. y.

aš, Krištupas Radvila, 121/; tūkstančių lenk. auksinų, ir aš,

Ona Kiškaitė — Radvilienė, 121/, tūkstančių lenk. auksinų .

Iš tiesumos pasižadame duoti paminėtųjų asmenų ir įstai-

“ gų išlaikymui amžiniems laikams 2500 lenkiškų auksinų gyvais

pinigais; juos privalo tiekti Kėdainių miesto muitai. O

jeigu, Dieve sergėk, dėl maro ar dėl kurių kitų priežasčių,

tie muitai negalėtų tų pinigų patikrinti, tai ta suma būtinai

privalo būti išmokama mūsų Kėdainių vietininko iš činčinio

mokesčio dviems terminais: viena dalis per Joną Krikštytoją,

„okita — per Naujus Metus.Iš savo pusės mes griežtai įsakome,

kad mūsų vietininkai, tiek šių dienų tiek ir būsimieji tiksliau-

siai ir pirmiausiai vykdytų šį mūsų įsakymą. Kadangi dabar

sunku nustatyti kokio didumo turi būti mokamos algos ir ben-

drai kaip turi būti leidžiami pinigai, tai mes manome esant rei-

kalinga tiek savo tiek savo įpėdinių vardu duoti ypatingą lapą, |

pagal kurį per amžius turi būti renkama iš žmonių, turinčių

sėslų gyvenimą didžiojoj Lietuvos kunigaikštystėj, šventyklos,
(4

X-

ikių gyventojų, kurie privalo būti amžinai prie trečiojo eta-

tinio superintendento. Visi šie prižiūrėtojai imdamiesi šių šven-
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čiausių pareigų, privalo priesaika pareikšti Dievui ir jo šventai

bažnyčiai, kad visos aukos, kurios tik jiems bus leista rinkti

Kėdainių šventyklai, mokyklai, auklėtiniams, našlėms ir naš- |

laičiams ir elgėtoms, laikomiems prieglaudoj, bus ledžiamos tei-

singai ir protingai; auklėtinių, našlaičių ir elgėtų bus laikoma

tiek kiek išgalės ištekliai,— bus laikoma visa tvarkingai, pagal

sinodo nuostatus. Pamokslų bei mokytojų katedroms skirti žmo-

nės vertingi ir mokyti; žiūrėti, kad šventyklose, mokykloj, naš-
laičių namuose ir prieglaudoj būtų gyvenama padoriai, tvar-

kingai, darbingai ir disciplinuotai. Jų žinioj privalo būti aukos

ir atnašos bažnyčiai; jie privalo sustatyti pamokų sąrašą ir tai-

sykles tiek mokyklai tiek ir prieglaudai, prieš įvedant, dar pa-

tiekiant peržiūrėti provincijos sinodui, o paskui, jei taip bus rei-

kalinga, — ir skelbt juos; jie privalo būti ir egzaminuose, dek-
lamacijose, disputuose ir viešuose mokyklos aktuose. Bažnytinę

dėžutę kiekvienas privalo užrakinti atskiru užraktu, ir vie-

nas be kito jos neatidaryti: jokių piniginių išlaidų neprivalo

daryti be savitarpio sutarimo, ir nieku būdu neleisti pinigų

saviems reikalams. Svarbesniais atsitikimais reikia klaustis
mūsų patarimo bei pritarimo arba mūsų įpėdinių ir, be to,

sinodo nuomonės arba nors superintendento; pagaliau, jie kas

met privalo patiekti smulkią apyskaitą, ką yra veikę ir kam

išleidę pinigus, sinodui, arba, jei tat dėl kurių nors priežasčių

būtų negalima, tai provincialinio sinodo ir mūsų ar mūsų ainių

atstovams, tikriems evangelikų tikybos sekėjams; ką pastebėtų
nepadoru Dievo šventyklai arba reikalinga pataisymo, tai pri-

valo pataisyti .

Priduriame dar ir tat, kad ši suma, skirta šventyklai ir
mokyklai, turi būti išduodama nuo ateinančių naujų 1632 metų.

Kadangi dabar mokykla ir prieglauda nėra taip išaugusi,

kad būtų galima išleisti visą skirtąją sumą ir kadangi, iš antros

pusės, ir mes patys, nenorėdami vartoti savo naudai to, kas

jau skirta ir pašvęsta mūsų Dievui, tai norime, kad visi šių

metų likučiai būtų padėti šventyklos dėžutėn nenumatytoms

ateities išlaidoms . Taip antai, jei dėl kurių nors priežasčių ne-

užtektų-kasmet skiriamosios sumos užmokėti pamokslininkams

ar mokyklos mokytojams algos, arba bendrabutininkų, naš-

lių bei našlaičių išlaikymui, taitas nepriteklius lengvai gali bū-

ti atlygintas pertekliais, susikuopojusiais šventyklos dėžutėj.
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Todėl panašiais atvėjais, kad nebeapsunkintų mūsų ir mūsų
įpėdinių naujomis piniginėmis išlaidomis,šiuo lengvai teikiamų
užrašu pasižadame tiek mes tiek ir mūsų įpėdiniai šventai ir
neperžengiamai laikytis. Vykdyti užrašus įpareigojam savo įpė-
dinius Dievo baime ir gimdytojų palaiminimu; o jei kas iš jų, *
prieš mūsų valią, išdrįstų atimti šį paskyrimą ir skirti kam

kitam ir įvesti čia naują tikybą, tą mes šaukiame klaikian Die-

vo teisman, ir, be to, laidui skiriame 25.000 lenkiškų auksinų
sumą, kurią jie turėtų sumokėti. Šią sumą, skiriamą mūsų lai-

dui, tiek mes patys, tiek ir mūsų įpėdiniai privalome išmokėti

tuo atveju, jei mes patys, arba kas iš mūsų įpėdinių kuo nors

peržengtų šiuos užrašus, t. y. atimtų visa paskyrimą arba jo

dalį, arba įvestų naujos tikybos pamaldas šventyklose, prieglau-

doj, našlaičių namuose arba atimtų šventyklos ir kitus mūsų

smulkiam inventoriuj surašytus daiktus, arba neduotų buto pa-

mokslininkams ar mokyklos mokytojams, arba neišduotų pinigų

visoms toms įstaigoms laikyti, arba, pagaliau, kuriuo nors ap-

galvotu, beteisiu ir prievartos būdu mes patys ir mūsų įpėdiniai

arba kiti pašaliniai žmonės mūsų ar mūsų įpėdinių padarytų

žalos, — tai visais panašiais atvejais, leistais mūsų ar mūsų
įpėdinių, dėl aiškaus apsileidimo, ar piktų sumetimų paskyrimo
nuostoliais, mes šiuo savo užrašu leidžiame ieškovui, įgaliotam

globėjų ir vyresniųjų did. Lietuvos kunigaikštystės evangelikų
bažnyčių, o jei jų Lietuvoj nebus, tai Lenkijos ir kitose kuni-

gaikštystėse, jai priklausančiose, ieškoti šios sumos, laiduotos

mūsų Kėdainių dvarų ir priklausančiam jam  Beinaravos
sodžium, šaukti mus ir mūsų įpėdinius tribunoliškan did.

Liet. kunigaikštystės, Žemaičių kunigaikštystės nustatytais

terminais, skiriant šaukimu mūsų Kėdainių dvarą, teisman. O
mes ir mūsų įpėdiniai, nesigriebdami jokių teismo išsisukinė-

jimų,privalome stoti teisman, užmokėti šią visą sumą, 0 užmo-

kėjus pinigus, mes, arba mūsų įpėdiniai pasižadame tiek kartų

mokėti šią sumą, kiek kartų bus peržengtas mūsų koks nors

skyrius ar straipsnelis šių paskyrimo užrašų, su ta tačiau sąlyga,

kad viskas, kas čia pareikšta ir smulkiai surašyta mūsų duo-

tame ir tam tikrose teismo įstaigose įregistruotame invento-
riuje, ištisai ir neperžengiamai amžinai priklausytų evangelikų
tikybai. Visus gi teismus kaip aukštuosius taip ir Žžemuosius
prašome ir Teisingojo Teisėjo vardu, kuriam visokia žemės
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valdžia ir visi teismai atsiskaityti iš savo sprendimų privalo,

įgalinam, kad jie kiekvieną, kas drįsta peržengti šiuos mūsų

paskyrimo užrašus, nubaustų pagal mūsų šlėktiškas teises, —
žodžiu, kad jie būtų globėjai ir sergėtojai šio mūsų nutarimo,

besiremiančio teisėmis, dovanotomis mums mūsų karalių ir

kitų mūsų prosenelių ir patvirtintų jų priesaikomis. Ir dėl to

mes davėme šį paskyrimų užrašą jų malonybėms globėjams ir
vyresniesiems evangelikų bažnyčių did. Lietuvos kunigaikštys-

tės, pasirašius ir pridėjus antspaudas mūsų prieteliams, kuriuos

tat padaryti mes patys esame prašę, būtent: Mikalojaus Kiško

Mstislaulio karvedžio, Vilkmergės seniūno Aleksandro Ogins-

kio, Trakų chorunžio, Mikalojaus Abramavičiaus Varniuose,

Smolensko karvedžio, jo karališkosios malonybės pulkininko.

Rašyta Vilniuj birželio 29 dieną.

Pirmiau reformatų bažnyčios buvę gražūs ir aukšti
bokštai, juos perkūnas ir audra nugriovus.

1812 metais Napoleono kareiviai, kaip ir daugelį Lietuvos

bažnyčių, ir Kėdainių reformatų katedrą pavertę arklyde .

Vis tik mūrinė reformatų bažnyčia buvo Krištupo Radvilos

įkūrta lenkiškai kalbantiems, o lietuviams buvo pastatyta arti

evang. — reformatų kapų, medinė. Ji 1785 m. sugriuvusi. 1691
metais buvo evang.- reformatų sinodas Kėdainiuose. Čia ir gy-

venęs superintendentas — visos Žemaitijos evangelikų —refor-

matų vyriausias rėdytojas ir keleta kunigų. Kėdainių refor-

matų mūrinė bažnyčia buvo pavadinta žemaičių reformatų

motina.

Dar pabaigoj praėjusio šimtmečio kuo ne dešimta Kėdai-

nių nejudamo turto dalis priklausė reformatams. Jųjų kunigai

nuomodavo tuos turtus tiems, kas norėdavo. Evangelikams—

reformatams vis mažėjant, tai dažnai jų kunigai ir kitų tikybų

žmonėms tuos turtus nuomodavo.

1923 m. Kėdainiuose buvo tik 21 evang.-reformatas.

Valerijonas Krasinskis 1) yra surinkęs ir išspausdinęs

žinias, kiek kur buvo Lenkijoj ir Lietuvoj evang. — reformatų

parapijų ir bažnyčių. Kadangi šį knyga apima tik kėdainių aps-

1) "Zarys dziejow Powstania i upadku reformaciji W

Polsce, tom II cz. II 1905 Warszawa“.
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Istorinis Kun. Radvilų saulės laikrodis.

kritį, tai paminėsim čia tik to apskrities evang. — reformatų

parapijas:

1) Kėdainių, jau aprašyta.

2) Darutava jau 1700 metais nebeminima.

3) Geluvos tarp Ariogalos ir Butkiškės, įsteigta 1611 m.

rūpesčių Kenstartų. Vilniaus viskupas Kiška 1614 m. šią medinę

reform. bažnyčią sudegino. 1620 m. Vysk. Kiška buvo priverstas

sudegintą bažnyčią atstatyti. 1677 metais bažnyčia vėl buvo

tulo Kaminskio sudeginta. Dabar ten reform. parapijos nebėra.

4) Pašušvio, įsteigta 1563 Pašusvio dvaro savininko

Mykolo Šimkevičiaus. Jis šiai parapijai buvo paskyręs 25 va-

lakus žemės. 1583 metais Zosė Mitkevičienė Pašusvio savin.

paaukojo 17 valakų žemės ir jį 1596 m. davė parapijai 1000

kapų skatikų. 1593 m. Zosė Markovienė padovanojo palivarką.
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1622 m. klebonu buvo kunigas Hornas. Dar 1704 m. parapija
buvo, bet gan greit išnyko.

5) Šėtos, 1620 m. reformatų sinode suminėta parapija. 1700
m. jau nebeegzistavo.

6) Žeimių, įsteigta XVI amž. Čia buvo garsios Tyzen-
hauzenų giminės pastatyta bažnyčią. 1542 m. 1612 m. parapija

gerai gyvavo. 1700 jau buvo išnykus.

LIUTERONŲ BAŽNYČIA.

Ev. liuteronų bažnyčia Kėdainiuose įsteigta kunigaikščio

Krištupo Radvilos, kuris pritraukė liuteronų emigrantus iš

Vokietijos, duodamas jiems vietą bažnyčios ir klebonijos pasta-

tymui. 1629 metais jis paskyrė vienam ev.-liuter. kunigui vietą

su 300 zt. algos. 1649 metais buvo leista statyti medinę bažnyčią.
1649 metais rugpiūčio mėn. buvo padėti pamatai naujai mūri-

nei bažnyčiai, kuri buvo baigta statyti ir pašventinta 1679

metais. Pagal esamus dokumentus, kunigaikštis Boguslavas

Radvila 1668 metais patvirtino visas privilegijas, duotas kunig.

Krištupo ir Jonušo Radvilų.

1825 metais Antanas Heinaskeras bažnyčiai davė 10.000

rublių ir neturtingų kasai 5.000 rublių. Pagrindinis remontas
bažnyčios buvo padarytas 1845 metais.

Pradžios mokykla prie bažnyčios buvo įsteigta 1765 mt.

Mokėsi pradžioje 5 bern. ir 5 mergaitės. Mokytojui alga — 100

rublių, butas, užlaikymas, daržas. Mokyklos namas — bažny-

čios nuosavybė .

Ariogalos filija. Pradžios mokykla prie bažnyčios buvo

įsteigta 1832 met. Mokėsi 10 bern. ir 6 mergaitės. Mokytojo alga

— 62 rubliai.

Pastoriai. 1629—1635 metais Adomas Danavijus, 1637—

1657 Andrius Ringius, 1660 — 1639 Krištupas - Fridrikas Pri-

likas (Frėlich), 1708—1710 Jurgis—Fridrikas Zilevskis, 1710

— 1727 Mikas Sartori, 1728 — 1774 Jonas Fridrikas Mileris,

1774 — 1786 Jokimas — Fridrikas Šulcas, 1787 — 1802 Frid-

rikas Holfus'as, 1806 — 1815 Fridrikas Grenda, 1815 — 1839
Danielius — Silvius Šumakeris, 1842 — 1843 Edvardas Teclau,
1844 m. Enrikas Adolfas Perške.
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Kėdainių rusų cerkvė.

1645 metais. Kunigaikštis Jonušas (XI) Radvila vedė:

antrą žmoną rusę Marę Iljiną Mogilaitę, Moldavanų Valakų.

valdytojo dukterį. Šį Jonušo žmoną buvusi s čiatikė. Jai 5Jš  

 

„pastatė Jonušas pirmąją cerkvelę 1648 — 165 2

reikalu Jonušas buvo išdavęsir raštą, kuris yra min

nių stačiatikių cerkv. aktuose .

"Aš Kunigaikštis Jonušas Radvila — Vilniaus Karvedys,

skelbiu kam tatai reikalinga žinoti amžinam atminimui šiuo

savo dokumentų štai ką: Kadangi mano žmona, būdama kitos
tikybos neturi sau Dievo namų, kaip turi kitų tikybų žmonės

Kėdainiuose, tai ji prašė manęs pastatyti jai rytų apeigų cerkvę
vardu Kristaus persimainymo. Prie cerkvės apsigyvenę vienuo-

liai turi iš Kėdainių dvaro gauti 10 statinių rugių, 8-salyklos,

14-avižų, 2—grikių kruopų, 2 miežinių kruopų, 2 žirnių, 6 sta-

tines po 18 gorčių sviesto, dvi paltis lašinių, 110 sūrių, už
8 rublius aliejaus, 2 statines druskos, 10 vežimų šieno, miesto

malūne dykai malti, laisvai gaudyti Nevėžy žuvį, vežti kūruiiiš

dvaro miško malkasir t. t.“

Pirmoji cerkvelė, kaip matyti iš paveikslo, buvo visai
mažytė. Jos fundatorius norėjęs paskum pastatyti didesnę, bet

prieš mirtį nebesuspėjęs. Prie cerkvelės atskiruos mediniuos

namuos gyvenę keli vienuoliai ir tas vienuolynas priklausė
41
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Vilniaus Šv. Dvasios vienuolynui. Šio vienuolyno tikslas buvęs

pritraukti sentikius pasprukusius nuo Maskvos didžiojo kuni-

gaikščio persekiojimų. Jų gana daug buvo apsigyvenę Kėdainių

apskrity.

Rusų įsigalėjimas Kėdainiuose labiausiai nepatiko kata-

likams ir todėl kunigai ne kartą rusų vienuolius buvo nu-

skriaudę, gerokai pakamavę. Priėjo iki to, kad vienuolyno vy-

resnįjį perdėtinį Nikanorą Linevičių surišo, nugabeno į Krakes
ir pastatė prieš vyskupą Antaną Tiškevičių pajuokai ir pažemi-

nimui .

Pirmiau stačiatikiai niekur negaudavę užtarimo. Net gi

toks sauvaliavimas, kaip gabenimas surišto į Krakes ir tai nesu-

laukė nusikaltėlių pabaudimo. Tiktai kun. Krištupas Radvila

rusus gynė nuo katalikų dvasiškių puolimų ir pasityčiojimų .

Prie Boguslavo Radvilos rusai vienuoliai gaudavo tik pusę

ordinarijos, kaip viršminėtam dokumente iš cerkvės aktų buvo

nurodyta, o kai Jonušas Radvila užsidarė Tykocino pily ir jo

dvarus kariai ėmė terioti, Kėdainių dvaras rusams vienuoliams

jau nieko nebedavė.

Ilgainiui pirmoji maža cerkvelė apipuvo ir apgriuvo. Tik-

tai 1825 metais Kėdainiuose stovėjęs Narvos gusarų pulko vadas
generolas Bezobrazovas perstatė ir aptvarkė Kėdainių cerkvę.

Ji ilgai buvo Kėdainių rusų įgulos cerkvė. Nuo 1846 metų, t.

y. trims metams praslinkus, kai buvo įsteigta Kauno gubernija,

caro Mykalojaus įsakymu buvo įsteigta Kėdainiuose stačiatikių

parapija.

Kėdainių savininkas grapas Čapskis 1869 m. senosios vie-
ton pastatė dabartinę Kėdainių cerkvę. Pastatymas kainavęs

2702 rublių 92 kap.

1893 m. Kėdainiuose buvo gaisras. Po gaisro cerkvė buvo
praplėsta, atremontuota. Pašventinta buvo 1895 m. 1923 m. Lie-

tuvos gyventojų surašinėjimo daviniai rodo, kad tais metais

Kėdainių cerkvė turėjo 107 žm.
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VI. Rybelis.

Kėdainių Gimnazijos istorija. D

Pažvelgęs praeivis į rūmus, kuriuose šiandieną yra Kė-

dainių gimnazija, nieko daugiau nepastebės, kaip tik sunkaus

ir gražaus stiliaus, kvadratinės išvaizdos mūro namus. Įėjęs į

vidų matai storiausias sienas, įvairius koridorius, pilna visokių

kambarių; viduryje tuščias kiemas.

  
Kėdainių gimnazija.

Pastaruoju laiku šie rūmai buvo paversti kareivinėmis,

bet pažvelgus į juos, tuojau metasi į akis, kad jie nebuvo stat>-

mi kareivinėms, o kokiai nors mokyklai.

Ir iš tikrųjų, pavarčius istorijos lapus, randi, kad šie rū-

mai, gal preš 300 metų, buvo statomi mokyklai, arba kaip tuo-

met vadinta mokslinyčiai“.

Reikia manyti, kad jau tuomet kėdainiečiai suprato

1) Medžiaga imta iš Vysk. Valančiaus „Žemaičių Vysku-

pystė“ ir taip pat iš rusų įvairių dokumentų ir gyvų žmonių at-

pasakojimų . ,
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mokslo naudingumą ir norėjo parengti gyvenimui reikalingų

ir naudingų asmenų, stengdamiesi apšviesti savo vaikus.
Kunigaikštis Krištupas Radvila, vyriausias Lietuvos

generolas, norėdamas eiti žmonėms pagalbon ir pakelti

apšvietą Žemaičių krašte, 1625 metais savo lėšomis

Kėdainiuose įsteigė "mokslinyčią“. Dėlei stokos mokytojų, pir-
mus keturius metus ji nebuvo atidaryta .

Galėjo būti, kad pirmais gyvavimo metais, mokslinyčia

tuose rūmuose, kur šiandien, nebuvo, bet palei rinką, kalvinų

kolegijos rūmuose, kurie buvo pirkti Krištupo Radvilos, nes

Krištupas Radvila savo testamente, kuris buvo parašytas
Vilniuj 1631 m. liepos 29 d., sako, kad šiuos mūrinius namus

ant visados palieka kalvinų bažnyčiai. Naudojo pusę namo
mokykla ir antrą pusę — mokytojai ir pastoriai (kuni-

gai). Tame testamente minimas kalvinų bažnyčios namas

(soboras), kuris yra statytas septynioliktojo šimtmečio pra-

džioje, dar ir dabar randasi paliai rinką, gražiausiai atrodantis
savo statybos stiliumi, kuris duoda pagrindą manyti, kad ir

tas namas, kuriame šiandien yra gimnazija, statytas tuo pat

metu, t. y. pradžioje septinioliktojo amžiaus, nes KaEnS namu

labai panašus savo statybos stiliumi.

1629 m. liepos 12 d. susirinkusi kalvinų bažnyčios vyres-

nybė paruošė įstatus, pagal kuriuos turėjo būt tvarkoma „,„moks-

linyčia“. Įstatai lietė ne tik „mokslinyčios“ tvarką ir jos prog-

ramą, bet ir mokinių drausmę.

„Mokslinyčia“ turėjo būt padalinta į keturias klases.

Pirmas mokslinyčios direktorius buvo Friderik's Stark“s,

mokytojais: Šidlauskas, Peterson's ir Nikolai, visi teologijos /

daktarai. Mokinių tuo laiku buvo apie 60. M

Mažėjant lėšoms išlaikyti „mokslinyčią“ ir mokytojai

negaudami algų, 1637 metais jie "mokslinyčią“ apleido. Paskiau

jų vietą užėmė trys kalvinų kunigai : Matusevičius, Ostrovskis

ir Jokub's ir trys mokytojai: Genrikas Martin , Jurgis Žarno-

vita ir Mykolas Funkcius. "Mokslinyčios“ direktoriumi buvo

Matusevičius, bet jam nesisekant tvarkyti „mokslinyčią“,
kalvinų vyresnybė jos direktorium vėl paskyrė pirmiau buvusi

Starką.
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„Mokslinyčion“ taipogi įvedama karo mankštymų pa-
mokos.

Kunigaikštis Radvila 1649 mėtais leido Kėdainių „Moks-

linyčiai“ vadintis šviesiąja gimnazija. Skyrė keletui mokinių pa-

šalpas, kurie baigę mokslus privalėjo būti kalvinų kunigais.

Kalvinų susirinkimas Vilniuje 1651 m. pakeitė gimna-

zijos statutą, įvesdamas mokiniams ekzaminus du kartu į me-
tus. Pirmą kartą per Tris Karalius, o antrą — pirmoje savai-

tėje po Šventos Trejybės.

Kilus karui su Švedija (Žuvieta) ir aplankius svetimos

šalies kariuomenei Kėdainius, gimnazija buvo uždaryta, o

„mokytojai ir mokiniai išsiskirstė į namus. Tokioj padėty gim-

nazija išbuvo šešerus metus. 1661 metais ji vėl buvo atidaryta.

Kunigaikštis Radvila ir toliau ją šelpė, mokėjo mokytojams
algas. Direktoriumi paskyrė Cirusą.

1675 metais kunigaikštis Radvila paėmė mokinti savo

lėšomis ' keturius Lietuvoj gimusius vaikus, jiems baigus

gimnaziją, leido eiti aukštuosius mokslusVokietijoj, —

baigę mokslus, turėjo grįžti į Kėdainius ir būti kal-

vinų kunigais. 1682 metais p. Oborskienė, Kėdainių gimnazijai

užrašė 2000 auksinų, kad už tuos pinigus joj būtų auklėjamas

vienas mokinys, kuris paskiau taptų kunigu.

Tuo laiku dažnai keitėsi mokytojai, kas neigiamai atsi-

liepė į gimnazijos mokslą, kad jį pakeltiį aukštesnį laipsnį.
Išvengimui dažnų mokytojų keitimų, kalvinų vyriausybės buvo

įsakyta, kad kiekvienas mokytojas turi ištarnauti mokykloj

ne mažiau trejus metus.

Pradžioje aštuoniolikto šimtmečio, dėl karų ir kilusios

ligos, gimnazija užsidarė ir neveikė 12 metų. Radvilai, buvu-

sieji jos globėjai, nustojo gimnaziją šelpę. Tada gimnaziją

paėmė savo globon kalvinų kolegija ir stengės ją T, bet

gimnazijos padėtis buvo nepergeriausia.

1769 m. gimnazijos direktorium paskirtas kalvinų kuni-

gas Jonas Varakauskas, kuris gimnazijai vadovavo be per-
traukos 10 metų. Mokinių tuo laiku buvo apie 90. Mokykloj

darbo dienos ilgumas buvo nustatytas 6 val. Buvo mokoma

prancūzų, vokiečių, graikų, slovėnų ir žydų kalbos.
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1778 m. kalvinų kunigai—Boguslavas Bernackis, Steponas

Kopickis, Mykolas Cenaskis ir Aleksandras Mankevičius — visi

baigę mokslus Vokietijoj, buvo Kėdainių gimnazijoj mokytojais.

Tuo laiku buvo 128 mokiniai.

Vyresnieji gimnazijos mokiniai 1781 m. pakėlė maištą, —

susimušė su katalikais. Vyriausybė išvydusi, kad iš to gali

kilti dar didesnis pavojus, gimnaziją uždarė nelaukdama nė

mokslo metų pabaigos. Tų pačių metų rugsėjo m. gimnazija

buvo vėl atidaryta, bet mokiniai buvo priiminėjami tik jaunes-

nio amžiaus vaikai; vyresnio amžiaus nebuvo priiminėjami.

Dėl to mokinių skaičius sumažėjo.

1784 m. "gimnazijos padėtis jau, pagerėjo. Mokinių buvo

103. Mokytojų 6. Viskas ėjo gerai. Tik nelaimė, kilo nesutikimas

tarp mokytojų. Gimnazijos direktorius ir kiti mokytojai ap-

leido gimnaziją nelaukdami nė mokslo metų pabaigos. Mokiniai,

nebetekę mokytojų, apie šventą Jurgį išvažinėjo į namus. Tė-

vai pasipiktinę tokiuo mokytojų elgesiu, daugiau nebenorėjo

leisti į Kėdainių gimnaziją vaikų.

1785 m. rugpiūčio mėn. gimnaziją buvo jau atidaryta,

paskirtas direktorius Jonas Drakevičius ir 3 mokytojai, bet mo-

kinių nebuvo nė vieno. Tik pabaigoje metų susirinko apie 50

mokinių. Ilgainiui, mokinių skaičius mažėjo: bebuvo likę

tik 25 mokiniai. Taip gimnazija skurdo iki 1798 m. 1798 m. gim-

nazijos padėtis jau pagerėjo. Mokslas buvo padalintas į keturias

klases. Mokinių buvo apie 150.

1803 m. Kėdainių gimnazija perėmė savo globon Vilniaus

Valdžios Vyriausioji mokykla, kuri teikė gimnazijai vadovėlių

pagal kuriuos turėjo būti mokoma .

Kad padidintų knygyną, rusų valdžia nuo 1809 m. kas

metai davė Kėdainių kalvinų gimnazijai po 2.200 Žrublių.
1810 m. Vilniaus Vyriausybės parėdymu Kėdainių gimnazijoj

įvedamos katalikų tikybos pamokos.

Užėjus rusų-prancūzų karui, į Kėdainius privažiavo daug

rusų kariuomenės, kuriai vadovavo generolas Vitenčteinas.

1812 m. birželio 6 d. gimnazija užsidarė ir mokiniai ją apleido.

Bet uždaryta neilgai buvo. 1813 m. gimnazija vėl atsidarė, susi-

rinko mokiniai ir pradėjo mokslą. Nuo to laiko gimnazija žy-

miai pradėjo eiti geryn. Jos globėjais buvo grap. Čapskis, pas-

kiau Belozoras.
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Paskutiniu laiku mokinių skaičius buvo toks:
1804 m. — 74 mok.

1805 „ 691,

1806 „ ata
1807 „ S
1808 „ 6 „
1809 „ 65 „
1810 „ 79
1811 78
1812 „ 62,
1818“ ;, Ti
1814 „ 74 „
1815 „ 96 „

š 1816 „ ši;
1817 „ 2
1818, 10
g HS,

Gimnazijoj viskas gerai ėjos, tik rusų valdžia, susekusi

slaptą priešvalstybinę organizaciją, ją 1824 metais uždarė.

Tuomet rusų valdžia, prašant gyventojams, Kėdainiuose

atidarė penkių klasių  bajorišką mokyklą,(Petiklasnoje Dvo-
1IXX

Pirmuoju jos direktoriumi buvo išmintingas žmogus p.

Jurkovskis. Mokykla stovėjo gerai. Mokinių buvo iki 400.

Bet vėliau mokyklos padėtis pablogėjo. Pagal Kauno gim-
nazijos direktoriaus, kuriam tuo laiku buvo pavesta prižiūrėti

visos Kauno rėdyboj esančios mokyklos, duotąją apyskaitą, 1844

m. Kėdainių mokykloj buvo 166 mokiniai.

Rusų valdžia, darydama mokyklų reformą, kai kurias pen-

kių klasių mokyklas perdirbo į trijų klasių ir pavadino jas, trijų

klasių miesto mokyklomis. Gi Kėdainių mokykla pagal ankščiau
"rusų valdžios parėdymą, 1858 m. birželio 9 d. pakeista į gimna-

Ziją. Faktinai gimnazija buvo atidaryta tais pačiais 1858 metais

rugpiūčio mėn. Mokinių susirinko 142.

Bet neilgas ir nelaimingas buvo Kėdainių Gimnazijos gy-
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vavimas. Pagyvavusi vos septynius metus gimmazija buvo už-
daryti ir jos rūmai paversti kareivinėmis.

Gimnazijos uždarymą rusų valdžia motyvavo tuo, kad

daug jos mokinių stojo į sukilėlių eilės ir dalyvavo 1863 metų
sukilime ir kad pastaraisiais metais mokinių skaičius daugiau

kaip perpus sumažėjo.

Pagal rusų valdžios davinius pastaraisiais metais gimna-

zijoj mokinių buvo:

1859 m. — 202 mok.

1860 m. — 210 mok.

1861 m. — 322 mok.

1862 m. — 389 mok.

1863 m. — 157 mok.

Paskutiniuoju gimnazijos direktorium buvo Račinskas.

1866 m. buvo atvykęs Kauno gimnazijos Inspektorius,

perėmė biblioteką, fizikos kabinetą ir kitas mokslo priemones.

Biblioteka buvo gan turtinga. Turėjo iki 15.000 tomų

įvairaus turinio knygų įvairiomis kalbomis. Bibliotekoj taip pat

buvo rankraščių, dokumentų, liečiančių mūsų krašto istoriją.

Knygų dalis su dokumentais liko perduotos Vilniaus vie-

šajam knygynui, o likusioji dalis knygų ir mokslo priemonės liko

perduotos Vilniaus realinei mokyklai ir Kauno gimnazijai.

Kėdainių „„Mokslinyčia“ per savo gyvavimo laiką, virš 200
metų, buvo sudariusi gan turtinga knygyną. Turėjo gan brangių

istorinės reikšmės knygų. Nors ji per savo gyvavimą turėjo

įvairių nuotykių, pergyveno sunkių valandų ir net keletą kartų

buvo uždaryta, bet knygos ir mokslo priemonės nebūdavo išeik-

votos.

Gimnazija, be abejo, yra išauklėjusi ir davusi visuomenei

reikalingų ir naudingų darbininkų. i

Kėdainių apylinkė ilgą laiką gailėjosi netekus gim-
nazijos. Daugel kartų buvo kreiptasi į atatinkamą vyriausybę

prašant atidaryti gimnaziją, bet viskas buvo veltui. Prašymas
nebuvo išklausytas iki lietuvių tauta išsivadavo iš po svetimo

jungo.
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, pradėjo atgimti mo-
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kyklos ir mokslas. Prasivėrė durys tų mokyklų, kurias rusų val-
džia buvo uždariusi. Rusų valdžia bijojo mokslo, bijojo kultūros,

bijojo lietuvių inteligentų, kurie kėlė tautišką susipratimą,

stiprino lietuvių dvasią, nedavė užgesti savo tautos ir Rua

meilei. 2

Buvo persekiojamos netik mokyklos, bet ir spaudą. Rusai
norėjo Lietuvių tautą laikyti tamsoje. Tamsi — neišlavinta |

tauta jiems buvo geriau rusinti, nutautinti, nes rusai buvo

nusistatę Lietuvos kraštą surusinti; ypač dideliais žingsniais

prie to eita devynioliktame šimtmetyje.

2 Bet lietuvių tauta išbudėjo nepriklausomybės sarbyboje.

Per savo inteligentus — tautos vadovus nedavė užgesti savos

Tėvynės meilei ir neliko visai pavergta — nutautinta.

Lietuvos jaunuomenė troško mokslo, bet jai mokslas ne

lengvai buvo prieinamas. Nors nedaug mūsų krašte buvo mo-.

kyklų, bet ir jose dauguma mokėsi svetimtaučių. Specialinėse

mokyklose buvo leidžiama ypač mažam nuošimčiui lietuvių

mokintis, o tuo laiku iš mūsų krašto buvo surenkami tam tikslui

pinigai, gi visos privilegijos mūsų krašto mokyklose buvo duo-

damos svetimtaučiams.

Dabar virtus naujai gadynei — atgimus Lietuvos nepri-

klausomybei, kuomet niekas nevaržo mums mokslo, niekas

nedraudžia steigti mokyklas, tautos veiklesniėji suprato mokslo

reikalingumą. Tik per mokslą galima pakelti krašto kultūrą,

pagerinti ekonominę padėtį, sustiprinti tautos dvasią.

Mums — lietuvių tautai reikalinga eiti dideliais žings-

niais, kad pakeltume apšvietimą. Kadangi mūsų kaimynai yra

aukštesnės kultūros, todėl, kad nebūtume jų išnaudojami ar

pavergti, mums reikalinga mokslo. Mokslas yra dvasinė tautos

jėga, kurios niekas negali nugalėti. Karas gali didžiausias

tvirtoves ir miestus nugriauti, bet moksto ir tautos dvasios

niekas negali atimti, niekas negali užkariauti.

Todėl lietuvių tauta, suprasdama mokslo reikalingumą,

būdama laisva ir niekieno nevaržoma, pradėjo steigti mokyklas

taip greitai, kad jos dygo, kaip grybai po lietaus. Dabar mes

jau nedaug esame atsilikę mokyklų skaičiumi nuo kultūringų

valstybių, nors mūsų mokyklos dar nėra tinkamai aprūpintos,
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turi daug įvarių trūkumų, bet su laiku tie trūkumai bus pa-
šalinti ir mokyklos stovės atatinkamoj aukštumoj.

Dar turim vieną ydą, kad mes mažai kreipiame dėmesio
į specialines mokyklas. Su pastaromis tai jau pasigirti nega-
lime; jų turime per mažai.

Mano nuomone, čia yra mūsų tik laikina klaida, kuri
ateity bus pataisyta. Mes dabar pergyvename momentą — mū-
sų laisvės entuziazmą ir, būdami ištroškę mokslo, nespėjom
susiorientuoti ir negalėjom numatyti kokios mokyklos mums
reikalingiausios. Pagyvenę dar keletą metų, pamatysime savo

klaidas ir steigsime paralėliai specialines mokyklas. Tuo pa-

šalinsim mokyklų trūkumus ir pasigaminsim savo kraštui rei-
kalingų darbininkų.

Mes kėdainiečiai, kaip ir mūsų kaimynai, pradėjome rū-

pintis įkurti Kėdainiuose gimnaziją, arba panašią jai mokyklą.

Pradžioje 1919 m. pradėjome belstis į uždarytas buvusios ru-

sų Kėdainių gimnazijos duris. Tik bildesys buvo toks silpnas,

kad jo neišgirdo ir mūsų vidun neįsileido.

Gimnazijos rūmuose Lietuvos okupantai vokiečiai buvo

įsitaisę kareivines. Vokiečiams apleidus Lietuvos šalį, tuose

rūmuose organizavosi lietuvių kariuomenė ir taip pat buvo nau-

dojami kareivinėms.

Įkūrimui Kėdainiuose mokyklos buvo sudarytas komitetas,

kuris dirbo drauge su apskrities savivaldybe. Bet dėl stokos

lėšų, pedagogų ir patalpų tuo laiku įsteigti gimnaziją nebuvo

galimybės, todėl buvo rūpinamasi įsteigti vidurinę keturių klasių

mokyklą. Tuo reikalu buvo tartasi ir su Žemės Ūkio ir Valstybės

Turtų ir Krašto Apsaugos Ministerijomis, kurios buvo sutikę

užleisti mokyklai dalį tų rūmų kur šiandien yra gimnazija. Buvo

jau pradėta rengtis remonto darbams ir dalis medžiagos atga-

benta. Bet nelaimei, Šiaulių —Radviliškio ruožė pradėjus siausti

bermontininkų avantiūrai, Kėdainiai pasidarė užfrontės vieta.

Pradėjo koncentruotis kariuomenėir vieną gražią dieną užėmė

mokyklai skirtą patalpą. Tuoj ją atgauti nepavyko, nors buvo dė-

ta daug pastangų. Tuomet apskrities savivaldybė padedant ko-

mitetui, kuris suteikė 2696 auks. 36 sk. surinktų aukų, mokyklą

įkūrė privačiuose piliečio Abromavičiaus namuose (Radvilų g.

N 14). Butas buvo visai netinkamas ir mokyklai nepritaikintas,
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todėl mokyklos padėtis buvo labai prasta ir sunki.
Pirmas vidurinės mokyklos vedėjas buvo Juozas Blaževi-

čius, mokytojais—Grušienė, Širmulytė, Gustavas Bliumas, Juo-
zas Zakževskis.

Pirmaisiais mokyklos įkūrimo metais veikė tik pirmosios dvi

klasės, paskui kas metai buvo atidaroma po vieną klasę. 1921

m. vėl pradėtas kelti klausimas įkurti Kėdainiuose pilną gimna-

ziją.Vidurinės mokyklos patalpos buvo per mažos ir visų no-

rinčių mokytis negalėjo sutalpinti. Apskrities savivaldybė dėjo

pastangų gauti gimnazijai Kėdainių dvaro rūmus, bet tas jai
nepavyko. Visuomenė gi nenustojo reikalavusi gimnazijos.

Apskrities taryba savo posėdy 1921 gruodžio 15 d. nutarė

Kėdainiuose statyti gimnazijai namą ir skyrė lėšų. Namas turėjo

būt mūro ir pastatytas per tris metus. Tą darbą vikdyti pavesta

apskrities valdybai. 1922 m. kuomet turėjo būt pradėtas gimna-

zijos rūmų statymas, nukritus vokiečių markei, savivaldybės

finansinė padėtis sunkėjo, dėl ko buvo kreiptasi į Švietimo Mi-

nisteriją prašant paramos. Iš Ministerijos gautas atsakymas,

kad joki piniginė parama nebus duodama. Gimnazijos reikalin-

gumas visai brendo nes tais metais baigiamas išeiti keturių

klasių kursas Kėdainių ir Šėtos vidurinėse mokyklose. Norin-

tiems tęsti toliau mokslą reikėjo važiuoti į Kauną arba kur kitur.

Tas daugeliui dėl sunkios materialinės padėties buvo nepri-

einama, o be to nelengva buvo įstoti į kitas gimnazijas dėl per
didelio mokinių skaičiaus.

Apskrities savivaldybė suprato tą gyvą reikalą — įkūrti

Kėdainiuose gimnaziją — ir stengėsi eiti visuomenei į pagalbą,

bet dėl stokos lėšų ir negaudama pašalpos iš Švietimo Minis-

terijos, negalėjo to uždavinio atlikti, dėlko nutarė kreiptisį
visuomenę, kad ji suteiktų šiame reikale pašalpos.

1922 m. balandžio 10 d. apskrities valdyba sukvietė Kė.

dainių miesto valdininkų, visuomenės atstovų ir veikėjų susi-

rinkimą aptarti šį reikalą. Susirinkime išrinktas iš penkių narių

komitetas, kuriam uždėta pareiga rinkti aukas ir sukviesti

Kėdainių apskrities visuomenės veikėjų susirinkimą. Pastarasis

įvyko apskrities valdybos bute, dalyvaujant apie 100 asmenų.

Susirinkimas pilnai pritarė tam reikalui ir pasižadėjo remti

gimnazijos įkūrimo darbą.

Tarp kitų klausimų, nutarta rinkti aukas, visuose mies-
teliuose ir per ištisus metus rengti vakarėlius, koncertus,
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1 š .

gegužines ir kitus pasilinksminimus, vien tik gimnazijos įkū-
rimo naudai. Tam reikalui buvo išrinktas Apskrities Komitetas
iš 5 narių ir sudaryti valsčiuose aukoms rinkti komitetai ..

Apskrities Valdyba dirbo bendrai'su vyr. komitetu.

Kaip buvo visuomenės atstovų pasižadėta, taip iš tikrųjų
ir pradėjo plaukti iš įvairių kampų aukos, bet dėlei tuo laiku
katastrofiško markės puolimo, gimnazijai namą statyti nebuvo

galimybės, todėl nutarta dar kartą kreiptis į atatinkamas

Ministerijas, išgauti gimnazijai buvusius jos rūmus.

Pirmiausia buvo kreiptasi į vietos kariuomenės atstovus,
kuriė, ypatingai II-os divizijos vadas pulk.-leitenantas Velykis,

štabo viršininkas majoras Giedraitis ir Kėdainių karo komen-

"dantas kapitonas Butkus, labai palankiai sutiko šį Kėdainių

visuomenės prašymą patenkinti, nors tuo laiku Kėdainiuose

kariuomenės stovėjo ne maža ir namas buvo reikalingas karei-

vinėms. Tačiau vietos kariuomenės vadovybė kariuomenę

sutalpino kitose kareivinėse, o buv. gimnazijos rūmus užleido.

Taipgi sutiko užleist rūmus ir Krašto Apsaugos Ministeris

majoras Šližys.

Rūmai galutinai buvo atiduoti gimnazijai liepos mėnesį.

Reikėjo rūmuose atlikti didelis remontas, o laiko paliko labai

mažai, todėl kurį laiką prie remonto dirbo apie 50 asmenų, įvai-

rių amatininkų ir šiaip darbininkų .

Kadangi tuo laiku vokiečių markės kursas vis puolė, todėl

pardavėjai už sutiktas kainas prekių neatiduodavo, o darbinin-

kai atsisakydavo nuo sutarčių, gi darbininkai, dėl markės kurso

nepastovumo, reikalavo pinigus apmokėti du kartu savaitėje.

Prie tokių nenormalumų ir sunkių sąlygų reikėjo tęsti darbą.

Per didelį vargą būtinas gimnazijos rūmų remontas buvo baig-

tas 1922 m. rugpiūčio 28 d., bet galutinas remontas ir reikalingi

baldai buvo gaminami iki gruodžio mėnesio.

Gimnazijos įrengimui pinigų išleista:
613.188 auks. ir 5.225 litai 88 ct.

Kuomet gimnazijoje jau buvo baigtas būtinas remontas,

pradėta ruoštis jos atidarymui.

1922 m. rugsėjo mėn. 30 d. įvyko iškilmingas gimnazijos |

atidarymas. Iš vakaro pradėjo rinktis svečiai, mokinių tėvai ir

apylinkės visuomenės veikėjai. Rugsėjo 30 d. gimnazijos rūmai

išpuošti. Anksti rytą jau pradėjo rinktis mokiniai, mokinių
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“ tėvai. -Nuotaika visu pakelta. Veiduose matyti nepaprastas
džiaugsmas. Ne vienam iš. džiaugsmo ir ašaros riedėjo.

10 val. ryto išsirikiavę gimnazijos mokiniai, kiekvienos
klasės su dviem vėliavom, muzikai griežiant nuėjo į Šv. Jurgio

"bažnyčią, kurioje kun. Pranckietis atlaikė pamaldas. Bažnyčia

pilna žmonių. Pamaldų metu atvyksta Švietimo Ministeris prof.

: Juodakis su Ministerijos atstovu. Po pamaldų prisirinko gim-

nazijos rūmų pilnutėlė salė publikos, kurią sudarė mokinių

tėvai, vietos inteligentai, visuomenės veikėjai, kariuomenės ir

"kitų įstaigų atstovai. Tarp kitų, dalyvavo ir asmens, kurie prieš

"Kėdainių gimnazijos uždarymą tuose rūmuose mokėsi.

Gimnazijon įeiti buvo leidžiama tik su tam tikrais bilie-
tais.

12 val. atvyksta Švietimo Ministeris, kuris sutinkamas

griežiant maršą ir tuo pat laiku įvyksta iškilmingas gimnazijos

atidarymas.

Iškilmingame posėdy dalyvauja visi 5-ki komiteto nariai:

Dr. Sivickas, kun. Pranckietis, Navadničėnas, Grušienė ir Ry-

belis .

Komiteto Pirmininkas Dr. Sivickas gimnazijos atidarymą

sveikina šiais žodžiais:

„Mūsų Tėvynei nepalankios istorijos vilnys nusilpnino

Lietuvą, sudraskė jos gyvą kūną. Prisėjo gyventi po

svetimu jungu, klausyti svetimų kumsčių. Bet durtuvas, nagai-

ka neamžini. Istorija, gyvenimas tą parodė. Ne tik durtuvams,

bet ir kulkoms priseina nusilenkti prieš jėgą, kuri nei kardais,

nei kulkomis, nei šūviais nežvanga — neskamba, jėga tyli,

rami, bet labai stipri. Ta jėga yra — mokslas.

Praeitame šimtmetyje mes nustojome ne tik nepriklau-

somybės, bet ir teisės, rašto. Nustojome todėl, kad mūsų var-

gintojai rusai jau žinojo, kad mokslas, raštas stipresnis už visas

priespaudas. Bet garbingi tėvynės vaikai — sūnūs, neatsižvelg-

dami į kalėjimų, Sibiro, Sachalino baisybes, švietė savo tau-

tiečius, pūstė juose tėvynės meilės žarijas, kad neužgęstų

Po baisenybių paskutinio pasaulinio karo, vėl pasakėme,

kad esame nepriklausomi, laisvi. Bet to maža! Mes apsupti

"stiprių kaimynų, vien kardo jėga, nors ir amžinai garbingų

mūsų karžygių rankose, neatsilaikysime; supratome, kad mums

reikalinga kuo greičiausiai griebtis kito labai tvirto ginklo

— mokslo. Mokslo reikia griebtis ir „todėl, kad mes lietuviai
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esame ramaus būdo. Ir tikrai trumpu laiku atsirado daugybė
' mokyklų. Prisisteigė visur gimnazijų.

Kėdainiai, senovėje vienas garsus mokslo lopšys, atsiliko

nuo kitų apskričių: Kėdainių nemažas plotas gerokai aplen-

kintas, ir vien jau dėl tų dalykų reikalinga buvo remti kuo

skubiausiai mokslo įstaigas. Trejus metus gyvenimo sąlygos

neleido mums atidaryt Kėdainių gimnaziją. Bet šiandieną jau

galime pasidžiaugti, kad 1919 m. buvę mūsų tik svajonės ir

norai, jau įvykdyti gyveniman.
Tad sveikinu jus, Gerbiamieji svečiai, su taip didele

mums kėdainiečiams iškilme — atidarymu gimnazijos mokslo

įstaigos, kuri prašvies kampus, patamsius, išsklaidys ne mažai

dvasios rūkų ir daug vietelių užžieps Tėvynės meilės kibirkštis

tarpe tų, kurie pamiršo savo tikrą motulę — Lietuvą. Komiteto

vardu linkiu šiai gimnazijai plėtotis, skleisti gryną mokslo do-

rą ir Tėvynės meile!“
Po to kalba Švietimo Ministeris profesorius Juodakis.

„Gerbiamieji!Man labai malonu, kad turiu progos daly-

vauti taip svarbiame ne tik Kėdainių apskrities visuomenei,

bet ir visai mūsų valstybei, susirinkime — Kėdainių gimnazijos

atidarymo posėdyj. Tą įvykį skaitau turinti ne vien vietos, bet

bendrai ir valstybinės reikšmės. Juk toje įstaigoje bus auklėja-
mas mūsų jaunimas, būsimasis mūsų krašto šeimininkas! Jam

juk reikės toliau varyti mūsų pradėtąjį valstybės kūrimo dar-

bą, kurį mums seniems gal jau ir nepriseis užbaigti. Gi Val-

stybės gerovė priklauso nuo to, kiek yra doros, kultūros ir tau-

tinio susipratimo bei Tėvynės meilės pačiuose valstybės šei-

mininkuose. Todėl mes norėdami būti užtikrinti mūsų krašto

gerove ateity, turime stengtis mūsų jaunimą išauklėti tokiu,

kad niekas negalėtų paskui išnešti jam mokslo, doros ar Tė-

vynės meilės stoką. Tų gi privalumų jaunimas gali pasiekti per

mokyklas. Todėl mūsų pirmutinė priedermė mokyklas pastatyti

taip, kad jose jaunimas būtų auklėjamas doroje, įgytų kuo-

daugiausia mokslo žinių, mylėtų Tėvynę ir savo gimtąją kalbą.

Iš pedagogų turime reikalauti, kad jų globai pavestąjį jau-

nimą išauklėtų tikrais ir tvirtais Tėvynės sūnumis, Yra žinoma,

kad Kėdainiuose gimnazija jau senai buvo, bet joje mūsų jau-

nimas buvo auklėjamas ne lietuvių dvasioje, ne lietuvių kul-

tūroje, todėl nedaugel jos vaisių nūnai mes galimepasidžiaugti.

Nors dabar ir sunkios sąlygos aukštesnes mokyklas steigti,
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ypatingai dėl stokos pedagogų, bet Švietimo Ministerija, ma-

tydama karštą Kėdainių apskrities visuomenės norą Gimnazijos

Rengiamo Komiteto darbais tą gimnaziją Kėdainiuose įsteigti,

sutiko su tuo ir ateity sulig galimybės stengsis ją visu kuo

remti. Tikiuosi, kad Kėdainių gimnazija šioj apylinkėj bus ne

tik kultūros židinys, bet sykiu ir tautinės sąmonės skleidėjas

tarpe tos gyventojų dalies, kuri tam tikros rūšies asmenų ir

susidėjusių gyvenimo sąlygų įtakoje, savo silpnos valios ir

lengvo būdo dėlei, klaidingai mano lenkais esą, lietuvių kalba

jiems svetima esanti, o tikroji jų gimtinės kalba tai esanti

lenkų. Bet nežino jie, kad iš jų tos lenkų kalbos Varšuvoje

kiekvienas juokiasi. Todėl gimnazija čia turės dar tą uždavinį,

kad tiems nutautusiems lietuviams parodyti jų tą klaidą, kurią

jie per savo nesusipratimą skaito tiesa. Primena tuos laikus,

kada lietuvių tautinė sąmonė buvo griežčiausiu būdu slopi-

nama, lietuvių kalba draudžiama, net už meldimąsi iš lietu-

viškų maldaknygių buvo baudžiama, gi lietuviai darbuotojai

tautinėj dirvoj buvo persekiojami, kišami į kalėjimus, tremia-

mi Sibiran ir t. t. Apie lietuviškas mokyklas arba net mokini-
mąsi savo gimtąja kalba nebuvo ko nė svajoti. Nežiūrint visų

tų žiaurumų, mūsų veikėjai lietuviai — inteligentai nenustojo

dirbę ir nei rusai, nei vokiečiai okupuodami, nei lenkai per sa-

vo agentus neįstengė užslopinti . mūsų tautinės sąmonės. Šian-

dien jau mes matom mūsų inteligentijos pasišventimo ir pa-

siaukavimo tautos reikalams vaisius: dabar turime nepriklau-

somą Lietuvos Valstybę su tūkstančiais lietuviškų pradinių mo-

kyklų, daugeliu viduriniųjų ir aukštesniųjų bei specialių mo-

kyklų. O paskutiniu laiku įsteigta ir aukštoji mokykla — uni-

versitetas. Todėl laimingi tie, kuriems tenka dabar mokytis,

nes jų noro niekas nevaržo: mokyklos prieinamos visiems. O

mokslas ir dora tai geriausias ginklas gintis nuo priešo ir juo

daugiau iš mūsų turės tą ginklą, tai yra bus dori ir kultūringi,

tuo labiau mes būsime neįveikiami, ir jei mes savo gyvenime

laikysimės savo himno žodžių: "Tegul saulė Lietuvos tamsumus

prašalina ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi“ — tai neabe-

joju, kad mūsų tautos ateitis šviesi. Baigdamas, Švietimo

Ministerijos vardu, sveikinu Kėdainių apskrities visuomenę ir

+ gimnazijos rengimo Komitetą su gimnazijos atidarymu, o mo-

kiniams linkiu auklėtis doroje ir moksle labui Tėvynes, kuri jų

laukia.“ Po to kalbėjo apskrities Valdybos Pirmininkas VI.
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Rybelis. „Gerbiamas ponas Ministeri ir svečiai! .Praeity Kė-
dainiai turėjo nemažą reikšmę kultūros žvilgsniu. Čia įsikūrė
pirmoji spaustuvė Lietuvoj, gimnazija irgi buvo įsteigta. Kė-
dainiuose mirė ir palaidotas daugeliui žinomas kovotojas už ,
Lietuvos valstybės idėją kunigaikštis Jonušas Radvila, kurį +.
lenkai per savo agentus taip klastingai nužūdė. Vienu žodžių,. +
pavarčius istorijos knygos lapus, pamatysim, kad Kėdainių + +
miesto praeitis yra garbinga. Tik kunigaikščiui Radvilai mi- .

rus, Kėdainiai nustojo savo pirmykščios rėikšmės ir iki -pat ;!

karui skaitėsi paprastu valsčiaus miesteliu, kurs mažai buvo;

žinomas net Lietuvoje. Bet dabartiniame Lietuvos atgimime |

Kėdainiai, jau kaipo Apskr. Centras, vėl suvaidino nemažą

vaidmenį, nes čia pradėjo burtis pirmieji mūsų kariuomenės |

būriai; ties Kėdainiais pirmiausia, dar besiorganizuojanti Lie-

tuvos kariuomenė, susidūrė su beeinančiais Lietuvon ir norin--
čiais užmesti mums savo raudonąją tvarką bolševikais; iš Kė--.

dainių apskrities kilęs ir jos teritorijoj bekovodamas žuvo |

pirmasis Lietuvos kareivis Povilas Lukšys. Tokiu būdu Kėdai-'.
nių miestas surištas su vardais dviejų už tą pačią Lietuvos

nepriklausomybės idėją žuvusių didvyrių: kunigaiškčio Rad- .

vilos ir paprasto valstiečio — kareivio Lukšio. Jei Kėdainiai se-

niau buvo užėmė vieną iš pirmųjų vietų Lietuvoje savo kultūrine
ir istorine reikšme, tai mes ne vien jaupribrėndusio reikalo, bet |

ir tos senos tradicijos palaikymo dėlei, turime stengtis suteikti

Kėdainių miestui mūsų respublikoje tą vietą, kurią jis turėjo se-

novėj; tuo labiau'turime tuo susirūpinti, nes sykiu galėsim pa-

kelti ir tautinį susipratimą tos dalies gyventojų, kurie, pasidavę
lenkų agentų įtakai, užmiršo lietuviais esą ir dedasi su "bro-

liais“ iš Varšuvos. Kaip jau pirmiau minėjau, Lietuvos atgi-

mimo istorijoj Kėdainiai užims nepaskutinę vietą, todėl jų

istorinė reikšmė dabartiniame gyvenime jau yra apsireiškiusi;

belieka pasirūpinti tik jų kultūrine padėtim, prie ko jau pada-

rytas reikšmingas ir didelis žingsnis — įsteigimas gimnazijos.

Dar mūsų Valstybės organizavimos pradžioje, jau pastebėta

būtinas reikalas turėti Kėdainiuose aukštesniąją mokyklą, nes

mokslo trokštantį jaunimą pradedamosios mokyklos patenkinti

negalėjo. Vargais negalais nors ir sunkiose sąlygose buvo įsteig-

ta vidurinioji 4—rių klasių mokykla. Nėsant tinkamo tokiai

mokyklai buto, joje tegalėjo mokytis labai apribotas mokinių
skaičius, o kadangi skaičius norinčių lankyti tą mokyklą augo,
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tai tokio pat tipo mokykla buvo atidarytaiir Šėtoje. Ir vistik šios
mokyklos negalėjo sutalpinti visų norinčių jose mokytisir dau-
guma jų buvo priversti važiuoti Panevėžin, Šiauliuosnair Kau-
nan. Visuomenėje buvo girdėti pageidavimų steigti Kėdainiuose
gimnaziją ir apskrities savivaldybė tuo reikalu susirūpino
statyti naują gimnazijai namą ir skyrė tam lėšų arba
darė pastangų gauti tam tikslui butą Kėdainių dvare, bet
dėl sąlygų susidėjusių ne iš mūsų kaltės, gimnaziją nepasisekė
atidaryti. O klausimas dėl jos steigimo darėsi vis opesnis, nes
praeitais mokslo metais jau keliasdešimts jaunuolių baigė ir
Kėdainių ir Šėtos vidur. mokyklas. Daugelis iš jų dėl materialių
sunkumų važiuoti mokslą tęsti į Kauną ar kitus miestus ne-
galėjo, todėl gimė gyvas reikalas šiokiu ar tokiu būdu suteikti

jiems galimybės tęsti toliaus mokslą. Kitokios išeities nebuvo,
kaip tik steigimas gimnazijos. Tas reikalas buvo taip aiškus,
kad visi vietos visuomenės veikėjai sutartinai ėmėsi darbo ir
nors su dideliu vargu, nors ir prie sunkių sąlygų, vis tik padarė
tai, ką šiandien, gerbiamieji, matome: gimnazijai rūmai gauti,

dalinai parengti ir jau nuo šios dienos Kėdainių gimnazija
skaitysis pradėjusi veikti. Kaip sakiau, gimnazijai rengimo dar-

bas prisėjo vykdyti gan sunkiose sąlygose ir prie daugelio klūčių,

o kad ją matome beveik jau įrengtą, tai turime būti dėkingi

tiems, kurie ir darbu ir aukomis prisidėjo prie jos įrengimo, o

pirmiausia, tai ponui Švietimo Ministeriui už prielankumą ir

pastangas dėl gimnazijos atidarymo reikalų.

Gautuosius gimnazijai namus prisėjo daug remontuoti,
dėl ko reikėjo daug lėšų, o susidarius blogai finansinei padėčiai,
kainoms darbui ir medžiagai žymiai pakylus, iš Apskrities

Savivaldybės gautų gimnazijos reikalams pinigų pasirodė, toli

gražu, nepakaks, todėl prisėjo kreiptis į visuomenę ir jos para-
mos prašyti. S

Karo vadovybei, šiuos rūmus perleidusiai gimnazijos rei-

kalams, — ypatingai daug padėjusiems gimnazijai gauti, po-

nui II-—-os Divizijos Vadui pulk—leit. Velykiui,tos pat Divizijos

Štabo Viršininkui majorui Giedraičiui ir Kėdainių Karo Komen-

dantui kapitonui Butkui, dar ir kitokiu darbu prisidėjo prie

gimnazijos rengimo. Daug tame darbe padėjo dekanas kun.

Pranckietis, Dr. Sivickas, Apskrities Viršininkas ponas Nevod-

ničėnas, ponia Grušienė. Taip pat padėjo Josvainių klebonas
kun. Vasiliauskas, iš Krakių p. Ignas Koniušauskas ir Jonas
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Zinkus, Pernaravos pradž. mokyklos mokytoja p. Juškytė, kuri

pati gaudama nedidelę algą paaukojo 1000 auks. Didesnių sumų

paaukojo : p. Juozas Grušas — 12000 auks., Žemaičių Vyskupas

Karevičius— 10000 auks., p. Kudrevičius—5000 auks., p. Kvinta

—5000 auks., p. Šlapoberskis — 5000 auks. ir p. Safrončikas—

4000 auks. Toliau buvo sveikinimai .

Sveikina Kėdainių Gimnazijos Direktorius p. Januške-

vičius. Gimnazijos mokytojų vardu — p. Geniušas. Tėvų vardu

sveikina p. Sudikas. Nuo pradžios mokyklų — Instruktorus p.

Uzas ir dar keletas sveikinimų iš svečių. Telegrama sveikina
kapitonas p. Butkus.

Pasibaigus sveikinimams, iškilmingai griežiant muzikai,

svečių ir gimnazijos mokinių einama kieman, kur pasodinama

penki ąžuolaičiai, paminėjimui atidarymo penkių gimnazijos.

klasių. Kiekviena klasė sodina savo ąžuolaitį.

Prie gimnazijos įkūrimo, daug savo darbu ir aukų rin-

kimu, yra prisidėję Dr. Sivickas, p. Grušienė, kun. Pranckietis,

kun. Vasiliauskas, mok. Juškytė, p. Ignas Koniušauskas ir

p. Jonas Zinkus. Be to gausiomis aukomis prisidėjo daugelis

apskrities gyventojų ir aukotojų sąrašas siekia net 1063 asm.

sumoj 147.747 auks. 15 sk. ir 2335 lit. 39 cnt.

Pastaba I. Kadangi gimnazijos įkūrimo metu buvo valiu-

tos perkeitimas (iš vokiečių — ob-ostos markių į litus), todėl

kai kurių aukotojų sumos aukotos markėmis pažymimos li-

tais, nes ne visi aukų rinkėjaiiš surinktų pinigų markėmis

atsiskaitė prieš litų įvedimą arba tuojau po jų įvedimo, bet
vėliau, dėl ko komitetas iš aukų rinkėjų priėminėjo tik litus,

skaitydamas šimtą markių lygiomis vienam litui .

Pirmaisiais gimnazijos mokytojais buvo:.

1. Direktorius Januškevičius Juozas,

2. Kun. Pranckietis Kazys,

3. Mok. Veršinskis Efremas,

„ Januškevičiutė Stasė,

„ Geniušas Juozas,
„ Titelbachaitė Morta,

„ Reinikerienė Ida,

„ Bazevičius Kazys,

Enulaitis Krištupas.

Pirmuoju Kėdainių gimnazijos direktoriumi,  nuo-

1922—1924 m., buvo Januškevičius Juozas. 1924—1929 m.
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direktoriumi buvo Seliava Gasperas, 1929—1932 m. — Elisonas
Jurgis, 1932—1933 m. Kartanas Jonas ir nuo 1933 m. direk-
toriumi yra Avižonis Juozas.

Pirmoji gimnazijos laida išėjo 1926 metais. 1926—34 m.
iš viso išėjo 224 abiturientai.

ŽVDA I.

Kai kunigaikštis Krištupas Radvila Kėdainiams davė

privilegijų, pasinaudodami jomis ėmė apsigyventi Kėdainiuose

ir žydai. Jiems buvo čia leista apsigyventi tam tikrose vietose.

Prie Boguslavo Radvilos Kėdainiuose jau minima "Žydų“ gatvė.

Radvilas ne kiekvieną žydą įsileisdavo į Kėdainius gyventi. Buvo

parenkami geri amatininkai, gero elgėsio ir gabesnieji žydai,

ir tik tokiems buvo duodamas leidimas. Tokiu būdu Kėdainiuose

rado jaukią prieglaudą parinktiniai žydai. Tad jie ir skaitėsi

už kitus Lietuvos žydus prašmatnesni, ir nepersenai dar Kė-

dainių žydas, susitikęs su kokių nors iš kitur žydeliu, pasigir-

davęs savo kilme sakydamas: „Ich Keidaner“.

Ir iš tikro, šie naujieji ateiviai gan greit pasirodė ir pasi-

žymėjo kaip puikūs amatininkai. Dar ir dabar yra užsilikęs

tarp senų kėdainių žydų padavimas, kad jųjų  pirmtakūnai

čia buvę puikūs audėjai ir XIX amž. šis amatas Kėdainiuose

buvęs vien žydų rankose .

Kun-čio Jonušo Radvilos nutarimu, 1652 m. žydai Kė-

dainiuose gyveno trobelėse ir buvo atiduoti dvaro globai. Jau tais

laikais visoj Žemaitijoj buvo atsiradusios žydų bendruomenės

ir pati didžiausia buvusi Kėdainių bendruomenė. Kai susidarė

žydų vaada — Lietuvos žydų seimas—Lietuvos žydų bendruome-

nės buvo priskirtos Lietuvos Brastai. XVII amž. trečiame ket-

virty Žemaitijos žydai buvo išskirti ir jie sudarė taip vad.

"Medinat Samut“. Ši vyriausoji Lietuvos žydų rata buvo pa-

skirstyta į tris apygardas: Biržų, Kėdainių ir Vyžuonų. Biržų

ir Kėdainių rabinai buvo Kacenelenbogenų ir Kacenelentogenų

giminės, o Kėdainiškiai rabinai buvo žymūs talmudininkai. 1714

metais Kėdainių ir Vyžuonų rabinai gavo ypatingą privilegiją

ir jie tampa nepakeičiamais "Kahalu“. 1764 metais žlunga

Lietuvos žydų vaada. Bet gi Lietuvos žydai nebepriklau-

sydami L. Brastai, vis dar laikoma buvo organizuota vieneta.

Jie darė savo apygardų suvažiavimusiki prijungimo prie Rusi-
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jos. Taip pav., buvo 1778 ir 1782 metais suvažiavimas Kėdai-
niuose; 1779 metais Kražiuos.

Kėdainių žydai versdavosi degtine, pinigų  skolinimu,

amatais ir versdavosi, kaip jau iš prigimimo linkę, prekyba.

Amatininkai rinkdavos į sąjungas ir jos atlikdavo visas pa-

reigas kaip ir nežydų sąjungos, tik žydai amatininkai, įstoję į

bendrą sąjungą, buvo atleidžiami nuo krikščioniškų apeigų rink-

liavų. Žydas buvo traukiamas ir į kariškus pratimus. Kun-tis

Radvila buvo nustatęs, kad žydai taip pat kasmet darytų kariš-

tų žinoma kiek žydų galėtų stoti reikale miestą ginti. Žydams
buvo pastatyta sąlyga, kad jie savo vieton nesamdytų miesto

ginti krikščionių;o reikale patys savo galvas už laisvę guldytų.

Miesto nakties sargus žydai galėjo ir pasisamdyti.

Kėdainių dvarą 1665 metais nuomojo žydas Volfas Izao-

kevičius. Jam buvo duota Boguslavo Radvilos teisė raštu teisti ir

bausti valstiečius, bet tik ne pinigine, o kūno bausme, reiškia

mušti, rykštėmis plakti. Išėjo taip, kad žydas plakė krikščionis.

Bet čia buvo kaipo išimtis. Bendrai Kėdainiuose žydai anais lai-

kais (tai ne dabar) turėjo suvaržymų, miestelėnams krikščio-

nims buvo draudžiama perėjūnams žydams išnuomuoti savo

namus; žydai dėžutėmis prekiautojai buvo vejami iš miesto;

draudžiama žydams, kad ir kėdainiškiams, apsigyventi ne Rin-

koj, Pasmilgos, Žydų ir vienoj pusėj Kreivosios g-vių. Rinkoje

ir jiems paskirtose gatvėse galima buvo apsigyventi, jeigu ne-

bus papildyta apgavystė.

Atsižvelgiant į tuos persekiojimus, 1698 m. žydelis Juoza-

pas, Urio sūnus kabriniškis, parašė „selich" — liūdesio giesmę.

Per švedų karus Kėdainių žydai smarkiai nubiednėjo ir įlindo

į skolas. Dėl skolų jiems teko pakelti daug nemalonumų. 1700

m. liepos mėn, 16 d. Vyriausias Tribunolas nuteisia Kėdainių

sinagogos Vyresnybę paniekai — mirčiai ir be to užmokėti

Tomui Petruševičiuu — Starodubo  iždininkui 52,240 lenk.

auksinų.

Yra užsilikusi Kėdainių žydų amatininkų sąjungos proto-

kolų knyga, vardu Pinkos, iš XIX šimtm. pradžios. Štai kai ku-

rios protokolų ištraukos.

SS 1, 2, 8, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35.
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1 $. Kai amatininkas priima iš pono arba pirklio, arba

žydo, arba iš kitų pirklių, darbą ir nori įspėti, jis turi ateiti

pas mėnesinį seniūną ir parodyti po chėrem *), kad jis yra
paėmęs ne mažiau, kaip auksiną rankpinigių, būtinai gyvais

pinigais, ir jokio užstato nėra davęs. Jei nėra mėnesinio seniū-

no, tai jis turi ateiti pas vieną iš 8 žmonių ir duoti užstatą, kol

susiras to mėnesio seniūnas .

2 $. Kada ponas eina vienas prekyviete, tai amatinin-

kas neturi paskui jį sekioti, bet jei ponas prakalbins jį darbo
medžiagos atžvilgiu, su juo derėsis ir samdysis jį, tai jis gali

paskui jį vaikščioti. Jeigu ponas bendrai yra kalbinęs, eina

drauge į krautuvę ir randa ten amatininkų, turi amatininkas

po cherėmu parodyti, kad ponas yra klausęs ir nutarimo jėga

jis įgyja teisės, o jei ne, tai jis tik draugas rastųjų krautuvėj.

Bet svetimi amatininkai negali jo kliudyti, kol jis nėra

atėjęs krautuvėn. Tačiau, jei amatininkas sutinka poną kitoj

gatvėj, ne prekyvietėj, tai amatininkas gali paskui vaikščioti,

ir amatininkai krautuvėj jam ne draugai.

3 $. Ankstyvesniu nutarimu reikia elgtis taip, kad jei

ponas pas vieną dera prekes, tai kitas per tris dienas negali

neturėti teisės jam parduoti. Jeigu gi yra pasisekę susiderėti,

tai tik per tris dienas, bet po trijų dienų gauna poną kiti ama-
tininkai ir pirmajam nebepriklauso dalyvavimo dalis.

65. Mundierių atžvilgiu lieka po senovei, t. y., jei ama-

tininkas priklauso kurios parapijos, tai ir darbas priklauso tos

parapijos amatininkui. Jeigu sumanytų kuri nors kariška dalis

kariškos ar svetimos kariuomenės atiduoti darbą šeimininkui,

pasiėmusiam darbą, o trečia dalis — cechui. Jeigu gi viešpats,

kuris duoda darbą, yra kurios nors jų parapijos, tai šeiminin-

kui trys dalys, o ketvirtoji — cechui.

7 $. Leidžiama kiekvienam šventos brolijos nariui par-

duoti, išnuomoti ir paskolinti savo vaiką— mokinį ar darbininką

kiekvienam, kuriam jis panorės, bet tik mokiniui, vaikui arba

darbininkui sutinkanttam tikram laikui. Tačiau, jei jis parduo-

da savo mokinį, tai neturi teisės imti kito mokinino, kol pasi-

baigs pardavimo laikas, kurį jis yra pardavęs.

*) Chėrėmas tai tam tikros rūšies priesaika su visomis

analėmis, t. y. prakeikimo ir atmetimo pasekmėmis,
;

6* 85



8 $. Jeigu gi atsitiks kuriam nors ponui arba pirkliui
būti reikalingam amatininko kuriam nors darbui ir jis derėsis.
su amatininku ir nesusiderės, tada pirklys priklauso visiems ly-
giai tris dienas, o jei jis susitikęskitą amatininką jį pasisamdys
be jokių suktybių, tai visdėlto lig 3 dienų jis yra pirmojo bū-
relioir jis turi daugiau teisių, kaip aukščiau pasakyta.

10$. Jei koks nors ponas pasišauks kurį nors amatinin-

ką vardu arba pavarde duoti jam darbo, tada joks šventosios

brolijos žmogus neturi teisės jam pakenkti, dargi tas ponas ne

jo rajono. Jeigu gi amatininkas, kurį aukščiau minėtasai po-

nas yra pasišaukęs, nuves jį pas kitą amatininką ir pasakys jam

apie tą darbą, tai jis gauna trečdalį pelno. Bet jei aukščiau

minėtasai ponas yra iš kurio nors amatininko rajono, tai nežiū-

rint to, kad jis pašaukęs jį vardu, jis neturi eiti pas poną, nes

jis yra kito rajono.

11 $. Jei bent keli ponai eis gatve, ar stovės kur bute,

arba kurioj krautuvėj ir tarp jų rasis koks ponas iš vieno ra-

jono su kuriuo nors žmogumi šventosios brolijos, ir tas ponas

panorės visą darbą, kuris visiems tiems ponams reikalingas,

atiduoti tik savo amatininkui ir kai kurie amatininkai užsispyrę

bus gauti tą darbą, tai jie gali greibtis visų priemonių atsiimti

tą darbą, bet jei jie nepagalės, tai gali nueiti įspėti rajono šei-

mininką dvejopu būdu, būtent — neimti bendrai nė tojo

darbo, arba pasiimti ir pasidalyti po lygią dalį.

12 š. Jei kas nors iš draugijos atliks darbą kai kuriam

rajonui, ir rajoninis paaiškins, kad tatai jo rajono darbas, tada

aukščiau paminėtasis amatininkas turi grąžinti rajoniniui visą
pelną be jokio išskaitymo darbo mokesnio ir visas rajoninio

išlaidas dėl pretenzijų ir įspėjimo lig paskutinio skatikėlio.

Visa tat taip, jei rajoninis jį yra iš anksto įspėjęs, bet jei nėdra

įspėjęs, tai jistegrąžina ukpelną.

nėra sūnaus, tai jis lieka jo žentui arba sūnaus sūnui, arba

dukters sūnui, jei įpėdinis yra cecho narys, bet jei bendrai ceche

nėra įpėdinio, tai įpėdinystė pereina cechui. ;

15 $. Jei kuris nors šventosios brolijos narys stovės

gatvėj ir koki nors kito nario žmona taip pat stovės gatvėj,

ir ponas paklaus amatininko, tai moteris neturi dalies paminė-

tajame darbe. Bet jei amatininko pati eis su ponu ar saugos

poną ties krautuve, tai niekas neturi teisės jai daryti nuostolių,
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nes tada ji turi amatininko teisių. Visą tat jei ji turi vyrą našlė
gi naudojasi pilnomis amatininko teisėsmis (žiūr. 18 $.).

18 $. Jei amatininkas ne mūsų bendruomenės, arba jei
mūsų bendruomenės ir jo namie nėra, tai jo žmona gali priimti
darbą, taip pat ir įspėti, ir kartu su sergėtoju nunešti ponui
darbą vietoj vyro. Taip pat jei ji įsigyja poną ar arklį užva-
žiuojamuose namuose arba gatvėj, tai nė vienas amatininkas

negali jai kenkti. Tas pats įstatymas pameisteriui ir mokiniui.
19 $. Kada ponas lieka skolingas 25 auksinius auksinus

amatininkui, tai jis turi nueiti pas mėnesinį seniūną arba pas

rabininį teisėją priimti cheremą, kad taip tikrai yra ir

įspėti visą broliją ir daugiau nieko. Ir mėnesinis seniūnas pri-
valo įrašyti Pinkosan, kad jis yra įspėjęs ir įspėjęs 25 auk-
sinams.

Ir net jei amatininkui skolingas kas lieka maždaug apie

100 auks., tai jis tegali įspėti du kartu ir jei daugiau kaip 100

auks., tai vis dėlto tik du kartu. Jei vis dėlto kas nors priims,

tai pirmas, kam jis skolingas — kompanijonas. Tatai senesnis
nutarimas. Ir jie sutarė, kad jei ponas lieka skolingas 25 auk-
sinus ir tuo labiau, tai po įspėjimo, kaip pasakyta aukščiau,
tada visas darbas priklauso jam vienam ir svetimui neturi
teisės saistyti .

28 $. Jei ponas klausia savo amatininką, tai amatininkas
neturi teisės atsakyti, kad jo nėra, arba kitų suktybių pasakyti.

Bet jei ponas klausia, ir jis nuveda poną jam į namus, tai jis

turi jam duoti ketvirtą dalį. 4

24 $. Jei keli amatininkų stovi priešais ir ateina
ponas ir kviečiasi vieną, tai kiti neturi kištis, bet jei ponas eina

su siuvėju arba darbininku ir siuvėjas arba darbininkas šaukia

amatininką vardu, tai tada visi draugai.

28 $. Jei ponas esti su žmona ir jis eina vienon krautu-
vėn, o jo žmona — kiton, ir vieni amatininkai gavo poną, o kiti

— ponią ir tuo metu ponas ateina, ton krautuvėn kur ponia,

"tai tegu ponios amatininkai priima cherem. Kada ponia klausė
darbo, tai jis kompanijoj po priėmimo cheremo. Bet jei jie ne-

nori priimti cheremo, tai ponios amatininkai neturi bendrai

dalies amatininkuose, einančiuose paskui jos vyrą.
29 $. Jei amatininkas bus pas poną užvažiuojamuose

namuose ir kitas išsiuvinėtojas arba siuvėjas ateis per ką

nors arba asmeniškai, turi pirmas amatininkas pasakyti kitam:
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„Kaip tu pas poną? — Turi kitas sakyti: „Priimk cherem, kas.

čia buvo ir padarė tau nuostolius ir aš atsitrauksiu“. Jei pir-

masis nepriims cheremo dėl anksčiau pasakyto, tai jis bus

kompanijonas, bet jei pirmasis priims cheremą ir pasakys, tas.
ir tas buvo ir siuntė tave ir turi išeiti, bet antras prims chere-

mą, kad jis atėjo įgaliotas, kaip ankščiau pasakyta, jis draugas.

30 $. Jei bent keli ponai stovi užvažiuojamuose namuose

ir eina iš jų į prekyvietę ir vieni amatininkai yra gavę vieną

poną, o kiti — kitą ir amatininkai ateina su ponais į užvažiuo-

jamuosius namus, tada vienas prieš kitą nieko neturi ir kiek-

vienas turi teisės savo ponui. Bet jei dar vienas ponas yra

užvažiuojamuose namuose, tai visas būrys turi teisės tam ponui.

32 $. Jei vienas įspėjo, tai pagal sutartį, kad jis yra gavęs.

iš pono rankpinigių, ir atėjęs kitas parduos darbą ir priims

„Cherem“, kad jis nežino jokio įspėjimo, jis yra išlaisvintas

nuo piniginės pabaudos, tačiau pelną jis turi atiduoti tam,

kuris yra padaręs įspėjimą. Bet jei ateis šamesas (bažnytinis

arba teisėjo tarnas Š. Š.) it pasakys po "cherem“, kad jis

yra jį įspėjęs, tai jis turi pelną atiduoti, uždarbio mokesnio

nepriskaityti ir dar turi būti nubaustas pinigine pabauda pagal

nutarimą. ,
Paprotys.33 $. Jei vienas amatininkas ims darbą ir gaus «

pinigų pagal nutarimą ir įspėjimo metu amatininkas kalbės

šamesui: "Aš esu gavęs iš paminėtojo pono rankpinigių“ ir

jis tiems žodžiams tuojau priims „cherem“, tada jis to būrelio

viešpats. Bet jei jis greit nepriims „cherem“, tai jis negali

kenkti pirmam atsimindamas įstatų bausmę.

Paprotys. 34 $. Jei amatininkas seks poną, kuris yra

įspėtas, ir kas nors iš brolijos pasakys „,nesek — įspėtas“,

jis turi atstoti nuo pono atsimindamas įstatų bausmę.
Paprotys. 35 $. Jei amatininkas seka paskui poną, tai

kitas amatininkas negali eiti prie pono su prekėmis, o jei ponas

nori derėti, kito amatininko prekes, tai tas turi parodyti jas,

branginti ir neparduoti, atmindamas pinigų pabaudą.

NUTARIMAI ŠVENTOSIOS BROLIJOS REIKALU.

SS Tl; 12; 13,-18-19;-20. 21-22; 28, 26-“ 287

39, 40, 44, 45, 46, 47, 61.
$ 11. Taisyklėmis išaiškinta, kad draugystė draudžiama,

— bus taip: kas yra 40 metų amžiaus, turi teisės draugystei
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su tokiu, kuriam yra praėję 10 metų nuo jo vedybų. Taip ir ne
antraip. :

Paprotys. $ 12. Negalima daryti draugystės su tokiu

žmogum, kuris nėra bendruomenėj ir ne daugiau kaip su dviem

iš bendruomenės žmonių, be darbininko ir vaiko.

$ 13. Jei amatininkas eina su gatava preke pardavimui,
ir eina su ponu, tai kiekvienas brolijos narys gali atimti.

$ 18. Šeimininko sūnus arba žentas, kuris yra išmokęs

kurio nors amato, ir nori įsipiršti brolijon prieš vedybas, tai

jis turi mokėti, pagal nutarimą, įsipiršti pinigus. Tačiau šei-

mininko žentas turi išbūti patarnautoju vienus metus, turi iš-

duoti pasižadėjimą 2 „išionim kišim“ ir privalo vaikščioti pas
šeimininkus dirbti kiekvienam drabužiui, arba padieniui iš-

tisus metus, gaudamas užtat senu nutarimu numatytą atly-

ginimą. O kurio nors šeimininko sūnui ar žentui, mokančiam

kurio nors amato, griežtai draudžiama prieš vestuves stoti

brolijon ir tuo labiau po vestuvių. Jeigu gi šeimininko sūnus

ar žentas nėra jokio amato išmokęs, ir nori įsipiršti brolijon

po vestuvių, tai jis turi teisės jon įstoti per trejus metus po

vestuvių. Jeigu šeimininko sūnus ar žentas verčiasi kokia nors

prekyba, tai griežtai draudžiama priimti brolijon ir mėnesinis
seniūnas kartu su 8 žmonėmis vis dėlto laikomas lyg ir per-

žengęs "cherem“, be to draudžiamas ir atimamas jam vardas,

kurio jis nebegali pakelti. Ir net 8 žmonės negali ir net 21

žmogus negali daryti nutarimų prieš esamas taisykles.

$ 19. Šeimininko sūnus nelaikomas mokiniu, pas kurį

jis yra amate, nors jo šeimininkas turi du mokiniu, arba vieną.

darbininką ir vieną mokinį.

$ 20. Kiekvienam brolijos nariui yra draudžiama pirktis

žemės gabalas iš žmogaus, kuris nėra brolijos narys, o jei jis

pirks, tai pirkimas naikinamas ir kiekvienas brolijos narys

yra laisvas eiti tan sklypan ir dirbti ten įvairius darbus, be

kitų bausmių, tačiau jei svetimasis turi dokumentus, kad yra

įsigijęs sklypą už brolijos nario skolas, tai gali pirkti iš pami-

nėtojo svetimojo žmogaus. |,

$ 21. Bendruomenei griežtai draudžiama parduoti kurį

nors sklypą, tačiau vienas šeimininkas kitam gali. Jei tat pa-

darytų 8-ieji ar seniūnai, tai jie baudžiami po 10 išonim košim
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kahalo atstovų naudai ir 10 ratų bendruomenei ir nuomos ar
pirkimo sutartys yra naikinamos, kaip molio puodai.

Paprotys. $ 22. Kad kokia nelaimė neištiktų šv. brolijos
našlės! Jei ji ištekės už brolijos amatininko, tai gerai, bet jei

ji ištekės ne už brolijos nario, tai už visc pasaulio geroves jis ne-

gali dėlto priimtas būti brolijon. Jei 8-ji peržengtų nutartmą, tai

jie baudžiami po 10 išonim kiekvienas, kaip aukščiau pažymėta.

$ 28. Jei amatininkas šeimininkas priima pameisterį,

tai jis privalo jį įrašyti bendruomenės pinkosan ir elgtis pagal

senuosius nutarimus, o įrašant pinkosan, pameisteris turi su-

mokėti 3 lenkiškus skatikus vietos seniūnui bendruomenės pa-

jamose. To ligšiol nebuvo vykdoma, tačiau toliau griežtai

draudžiama nesilaikyti šio nutarimo.

Paprotys $ 26. Šiandie nutarta 21. asmenų kartu su visa

bendruomene griežtai drausti dirbti gatavus drabužius tiek pa-

gelbininkams, tiek ir žydams čia, Kėdainiuose, jei ir viso pasau-

"lio gerybių tektų, tatai kiekvienas bendruomenės narys gali už-

drausti ir jei 21 žmogus tatai peržengtų, yra baudžiamas...
Tai įstatymas ir neperžengiamas. Tuo pačiu nutarimu draudžia-

ma jaunam žmogui turėti sklypą lig 10 metų po jo vedybų net

ir liūdymų nurodymais, tačiau pirkti iš šeimininko galima po

8 metų po jungtuvių. Bet šeimininko sūnus ar žentas šio nuta-

rimo nekliūdomas. Griežtai draudžiama seniūnui peržengti šis

nutarimas. Galima turėti sklypas ankščiau tik tada jei narys

laikomas seniu. :

$ 39. Kas nebus bendruomenėj 3 metus, tas nustoja buvęs

mūsų bendruomenės nariu, o kas gali išvykti kelioms savaitėms

ir vėl grįžti, paskui po kurio laiko išvykti ir vėl grįžti ir taip pa-

sielgs kelius kartus, dirbdamas pas ponus, kurių rajonai priklau-

so bent keliems bendruomenės nariams, tai !/; metų pelną skiria

rajono darbininkui, S

$ 40. Kas iš rajono darbininkų sužinos, kad jo ponas

reikalingas darbininko, tai jis gali įspėti visus brolijos narius,

kad ne vienas pas jį nevyktų.

$ 44. Griežtai draudžiama priimti brolijon neištarnavusius

pas šeimininką 6 metus, kaip seniau buvo nutarta; taip pat drau-

džiama šv. brolijos šeimininkui priimti mažiau, kaip 6 metams

mokinį, kas jis bebūtų. Jei mėnesinis seniūnas peržengtų šį |
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nuostata ir brolijon įsiskverbtu neišdirbęs 6 metų, tai seniūnas

baudžiamas 10 ratų brolijos kason. Draudžiama imti tarnybon

tokį, kuris yra vedęs ir net tokį, kuris yra susipiršęs. Tokiam

teks du ratu iš savo uždarbio skirti šeimininkui, kuris jį nusi-

samdys, išskiriama šeimininko sūnus arba žentus.

$ 45. Mokinys esti 5 metus mokiniu ir 1 metus už 25 auk-

sinius. Kuris gi vedęs išgyvenęs yra 18 metų arba yra buvęs

nutarimų narys, tas gali turėti du mokinius ir 1 darbininką.

S 46. mokinys arba darbininkas, neišbuvęs viso skirtojo

laiko pas šeimininką, neturi teisės būti cecho nariu, kad ir susi-

tartu su šeimininku, kad ir jau vedęs būtų.

$ 47. Uždrausta šeimininkui turėti mokinį lig 10 metų jo

įrašymo cechan. Šiandie nutarta 9 metai.

$ 61. Jei kas iš cecho narių nori pasiimti vaiką ar darbi-

"ninką, tai turi nuciti pas mėnesinį seniūną ir pasakyti, kad jis

nori gauti mokinį ar darbininką. Seniūnas turi pasodinti 8-sius

ir įrašyti pinkosan. Kas taip nesielgs, bus baudžiamas, o moki-

nys atleidžiamas. Jei nors vienas iš 8-nių nepanorės turėti to

mokinio ar darbininko, tai negalima jo priimti, nes tatai nėra

garbinga cechui ir teisėjas privalo išduoti mokiniui dokumentą

iš pinkoso.

3. DARBO SUTARTIS.

Šiandie žemiau pažymėtasis yra įrašytas pinkosan atmin-

čiai sutarties Judo Leibo Miachemo Mendelio su pusberniu

Zalinu Cvi Ichcoku šiomis sąlygomis.

Pusbernis privalo tarnauti ir būti klusnus Judai Leibui

ir dirbti siuvimo darbą, kaip ir kiti mokiniai, 5 metus nuo su-

tarties įrašymo pusbernio tėvai pasižadėjo dengti, auti ir penėti

mokinį nuo šios dienos metus ir per 4 metus minėtasai Ichcokas

turi duoti marškinių, kojinių, dengti ir auti. Judas Leibas

privalo maitint jį per minėtuosius 4 metus, o parašius tiems me-

tams Judas Leibas privalo minėtajam mokiniui duoti 15 rublių

sidabrų ir išleisti  apvilkta sveikais drabužiais su sutonu.

Sutarties tikrumui Ichcokas prisiima šios sutarties sąlygas,

Juda Leibas taip pat ir kas jos nesilaikys, moka 15 rb. pabaudos

sidabru. :
Visa, kas surašyta, einant tvirtaisiais * pinkoso ir tvirtu

skyriumi, kuri duota mums pono dukso — viešpaties (te didėja
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jo garbė), taip pat leista perrašyti štempeliuotam popiery caro
įsakymu.

Dėl tikrumo pasirašome,
13 diena Teiveso 575

1815.

Iš žydų kalbos vertė
Šapsis Šuvalas.

Smarkiai pablogėjo žydų reikalai, kai Kėdainių savininku
tapoČapskis. Grafas Čapskis bent kiek ėmė varžyti žydus,
mušti, išnaudoti, Žydai nekartą skundėsi kur reik ir prašė už-
tarimo. Didikui Čapskiui nesunku buvo išsiteisinti ir dargi
žydams ir čia kliuvo už maišto kėlimą. 1844 m. Rusijos caras
Mikalojus I žydų kahalą visai panaikino ir jo vieton atsirado
sinagoginė valdyba ir ji išsilaikė iki didžiojo karo pradžios.

Kėdainiuose žydų dabar yra 4000 žm.

RIČARDAS BERNARDAS — KĖDAINIŠKIS.

Ričardas Bernardas yra gimęs 1877 metais Kėdainiuose,

1891 metais jis išvyko Šiaurės Amerikon, kur rašinėjo žydų

laikraščiuose straipsnius Bostone. Vėliau, kai pramoko anglų

kalbos, rašinėjo ir anglų laikraščiuos. Rašytojo vardą gavo pa-

rašęs knygą: „„Discours of Keidansky“. Tai straipsnių rinkinys:

iš žydų emigrantų gyvenimo.
Dabar Ričardas Bernardas — Kėdainiškis žydų žinomas,

kaip žymus sionistų vašytojas .

Ligonitae.

Netoli dvaro ant kalnelio stovi Kėdainių ligoninė. Čia
pat teka Smilgos upelis. Vieta graži, geras oras, kuris taip rei-

kalingas ligoniams. Ligoninė veikia jau nuo 1886 m. Bet tuo

laiku ligoninės personalas buvo labai mažas. Joj buvo įrengta

vos 10 lovų. Ligoninei namus paaukavusi Totlebenienė, savo

mirusio vyro prisiminimui. O prieš tai ligoninei patalpos bū-

davo nuomojamos.

Namai dviejų aukštų, kurių vienas buvo skiriamas ser-

gantiems užkrečiamomis ligomis. Veikliausias ligoninėj yra chi-

rurginis skyrius. Mat, įvedus dvaruose kuliamas mašinas, neat-
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sargūs žmonės dažnai susižeidžia. Jau 1897 m. chirurgiškų
operacijų padaryta 1444. Ir šiaip ligoninė gana veikli. Jau tada

' ambulatorinių ligonių percidavę apie 4000, o pasilikusių gydytis

"būdavę iki 120. Ligoninės personalas būdavęs labai rūpestingas
ir mirdavę ligonių tik vienas procentas. Dar prieš karą ligoninė

turėjusi užtektinai visokių instrumentų, elektros mašinų. Ypa-
tingai buvo apsirūpinusi prietaisais chirurgiškoms ligoms

gydyti.

Spaustuvė.

Kėdainiuose spaustuvė buvo įsteigta 1650 m. Jonušo Rad-

vilos rūpesčiu. Minimas yra ir tos spaustuvės pirmas tvarkyto-
jas ir vedėjas Jokimas Retas (Reht), dancigietis. Spėjama, kad

spaustuvė buvo patalpinta gimnazijos rūsyse. Tais laikais Kė-

dainiuose buvo įsteigta ir popierio dirbtuvė. Popieris buvo,xei-

kalingas šioj spaustuvėj spausdinamoms lietuviškoms knygoms

ir kun. Radvilos administracijos įstaigoms. Juk tada Kėdainiai

buvo lyg atskira kunigaikštėlė, tvarkoma kun. Radvilosnusta: ;

tytais įstatymais. Tad ir administracijai buvo rei linga ne-

mažai popierio. O Kėdainių spaustuvėj buvo išspaus intoskios

knygos: ar

Ant garbos Diewui Traycey szwentoy Wienatijam: Ant War-
toima Baznicioms dides Kunigistes Lietuvos iszduota o dabar

antra karta perdrukavota, su priedu, nekuriu giesmiu Evangė
liu ant pamietkos Szwentuju Diewa, teypog su priedu nekuriu
maldu Kiedainyse, Drukawoja, Joachimas Jurgis Rhetas, Meatu
Pona 1653 IX4-272--VII p. in 40“ got. raid.

2) „S. Minwid ir I. Borzymowski (1610—XI-—-11—1673—

L-—8) Katechizmas Arba Trumpas Pamokslas Wieros Kriks
čioniszkos dei Waykialu mazu Kiedaynise 1653 20 p. in 40“,

3) „Maldos Kriksčioniszkos, Wisokiam meatuy ir reika-

lams bendriems prigulinčios: "Ant garbos Diewa Traycey

Szwentoy  Wiena Tewa, Sunaus ir Dwasios S. o del naudos
Bažničios io ant swieta iszlaystos Kiedaynise; Spaude, Jochi-
mas Jurgis Rhetas, Meatu Pcna, 1653 76 p. in 40“

4) „Suma Arba Trumpas iszguldimas Ewangeliu Swentu
Per Wisus meatus, dienomis Nedelos, Bažničiose Krikščioniš-
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kose skaitomu, o ant garbos Wienam Diewuy, su Wala
Wiriasniuju del pažitka Wierniems, didej kunigistey Lietuvos,
ir del naminixu Pabažnu ant užiwoima namiszkia iszduota

Kiedaynise, Drukawoja, Jochimas Jurgis Rhetas, Meatu Pona
1653 288 p. in 40“.

Amatininkai

Valdant Kėdainius Krištupui Radvilai, miesto gyventojai

gavo nuo savo valdovo tam tikrų privilegijų. Apsigyvenę Kėdai-

nių mieste žmonės, galėjo 10 metų nemokėti mokesnių, buvo at-

leisti nuo viešųjų pareigų. Taigi tuo laiku ir ėmė plaukti į

Kėdainius ne tik čiabuviai, bet ir svetimšaliai, kurių tarpe ne

mažai pasitaikydavo ir amatininkų. Nors, tiesa, amatams plėto-

tis buvo sąlygos nepalankios. Įvairūs karai, užpuolimai nedavė

ramiai gyventojams tvarkytis, tačiau Kėdainiuose diena iš die-

nos daugėjo žmonių, daugėjo ir amatininkų. Jau apie 1899 m.

Kėdainiuose būta tokių amatininkų: kurpių 85, siuvėjų 45, iš

jų 20 moterų, dailidžių 22, auksakalių 5, stalių 5, tekintojų 5,

antspaudų dirbėjų 2, kalvių 8, skardininkų 5, kepurininkų 8,

fotografas 1, duonkepių 35, lipdytojų 6, knygtaisių 4, kir-

pėjų 3, stalininkų 2, daržininkų 188, pirštinių  "mez-

gėja 1, pečiadirbių 17, odžių 8, skalbinių siuvėjų 13,

zagotovščikų 5, galąstojų 1, akmenių 2, kalamaškinikas

1. Visi amatininkai turėdavę savo pameisterius, kurie tarnau-

davę pas juos pasirašę tam tikras sutartis arba paprastu susi-

tarimu. Didesnę dalį savo gaminių amatininkai parduodavę
vietos prekyvietėje. Daugiausia amatininkų būdavę nekatalikų.

Statistika rodo, kad !/,4 visų amatininkų būdavę žydai. Dirb-

davę amatininkai labai daug — per dieną 16 — 17 val. Tačiau

gyvendavę labai sunkiai. O jeigu dar susirgdavęs kuris šei-

mos narys, tekdavę prašytis žmonių pagalbos. Pradėjus valstie-

čiams mesti vyžas ir nešioti batus, buvo labiausiai praplitęs

kurpių amatas. Kartkartėmis prisitaikydavęs ir laikinas uždar-

bis. Ypatingai prieš žydų velykas, kada „macus“ reikėję kepti

ne tik Kėdainių, bet Rygos ir Liepojaus žydams. Tačiau sunkus

ir nepelningas tatai būdavęs darbas.

Darbo žmonių buvo priskaitoma iki 70. Jau nuo labai

senai Kėdainiuose buvo praplitęs pynimo amatas. Žmonės pin-
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davę įvairius keleivinius krepšius, kuriuos parduodavę Vilniuj,

Liepojuj arba Panevėžy. Medžiaga šiems daiktams būvusi

pigi. Užtekdavę nuciti i Nevėžio, Obelies, Smilgos ir Dotnuvė-

lės pakrantes ir prisipiauti karklų ir žilvičių. Gal būt šis pato-

gumas ir paskatino vietos gyventojus verstis šiuo amatu.

Vėliau pradėjo veikti ir didesnės dirbtuvės. Kiek anksčiau
Kėdainiai buvo garsūs savo resorinių kalamaškų fabriku.

 

Prekymečių Kėdainių mieste jau nuo senų laikų būdavo

du kartų į savaitę, — pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Pir-

madieniais buvo prekiaujama arkliais. Ypatingai didelė arklių

prekyba būdavusi pavasarį, po Vėlykų. Tuo laiku atvažiuodavo
į Kėdainius pirklių net iš Prūsų, Latvijos, Biržų, Vilniaus,

Dinaburko ir iš kitų vietų. Ypač daug supirkdavę arklių Prū-

sijai. Kainos arklių būvusios nuo 20 iki 150 rubl. Rinkoje

esantieji arkliai būdavę daugiausia žemaičių veislės .

Ūkio padargų turgus būdavęs ketvirtadienį. Tomis dieno-

mis, ypač prieš šventes, Kėdainiai būdavę pilnutėliai žmonių.

Rinkoj parduodama sodžiaus ir miesto įvairūs gaminiai, paukš-

čiai. Ypatingai buvo išsiplėtusi žąsų prekyba, kuri tęsdavosi

bent kelius mėnesius. Vienais 1897 m. iš Kėdainių buvo išga-
benta iki 100 vagonų žąsų. Metinė žąsų apyvarta siekdavusi

daugiau kaip 100.000 rublių .

Aprašomu laiku buvo susmukusi dėl keletos metų neder-

liaus javų prekyba. Kiek anksčiau, apie 1880 m., iš Kėdainių

būdavo išgabenama per metus apie 800 vagonų. Bet susmukus

grūdų prekybai, buvo daugiau gabenama į užsienį linų, ąžuolų,

kurie buvo pristatomi į Puščino stotį, Putilovo fabrikan. 1897

m. ąžuolų buvo išvežta iš Kėdainių stoties 100 vagonų už 30.000

rublių. Minėtais metais iš Kėdainių išvešta įvairių prekių

262.333 pūd., įvežta — 285.695 pūd.

Tuo laiku Kėdainiuose būta 43 pramonės įmonių. Kolo-
nialių rūšių 2, alaus urmo sandėlių 2, aptiekos magazinų 2,

aptieka 1, geležies ir špižiaus dirbinių magazinų 4, manufak-

tūros krautuvių 13; kolonialių prekių krautuvių 4, odos fabriko

1, malūnų 2, gatavos avalinės magazinų 1, centr. sandėlis so-

džiaus ūkio dirbinių 1, medžio kartono fabrikas 1, Vilniaus
komercijos banko skyrius 1, smulki tabokos krautuvė 1, miltų

sandėlis 1, druskos, silkių ir cukraus sandėlių 3. Šių įstaigų,
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išskiriant komercijos banką, metinė apyvarta siekdavusi iki
162.000 rubl. ir gaudavo gryno pelno 17.950 rb.

Smulkesnės prekybos buvusios 37 įmonės : alaus dirbtuvės
2, porterio alaus krautuvės 8, vaisvandenių ir selterio dirbtuvė

1, stoties bufetas 1, kolonialių krautuvių 15, odos krautuvės 4,
stiklo ir fosforo krautuvių 3; geležies krautuvės 2; Metinė šių

įmonių apyvarta buvo apie 55,440 rubl.; gryno pelno 7,280 rubl.
duodavo. :

Smulkios prekybos įmonių būta 99: tabokos krautuvėlės

36; o visos kitos smulkių prekių ir valgomų daiktų krautuvės.

Šių krautuvėlių metinė apyvarta būvusi iki 42.530 rubl., gry-
nas pelnas 5,415 rubl. 1897 m. Kėdainiuose buvo įsteigta vietoj

smulkių 3 valstybinės gėralų krautuvėlės, kurios parduodavo

į metus iki 5700 kibirų spirito. Šių krautuvių metinė apyvarta
siekusi 43,000 rublių.

FABRIKAI.,

Ir stambesnių gamybos įmonių užtinkama Kėdainiuose

XIX amžiuje. Jau gana garsus buvo Miulerio odų fabrikas.

Fabrikas darbą atlikdavęs gerai. Jo išdirbtos odos buvo gabe-

namos į Varšuvą, Vilnių, Šiaulius ir net į Karaliaučių. Nuola-
tinių darbininkų fabrikas turėdavęs 30. Darbas eidavęs gana

smarkiu tempu: į dieną buvo išdirbama iki 125 odų. R

Beto, buvo garsus Bavilskio plytų fabrikas, kuris į metus

padirbdavęs iki 200 tūkstančių plytų. Darbininkų buvę apie

15. Tačiau to fabriko plytos nebuvo gabenamos į užsienį, bet

buvo naudojamos vietos reikalams.

Tuo pat laiku veikęs Totlebeno dvare kartono fabrikėlis.
Jis dirbęs lokomotyvu 22 jėgų. Darbininkų būvę apie 12. Šis
fabrikėlis dirbdavęs ištisus metus, išskiriant didžiąsias šventes

— Velykas ir Kalėdas. Metinė šio fabrikėlio apyvarta siekusi

iki 7.000 rubl. Prekės buvo siunčiamos Charkovan, Varšuvon,

Vilniun.

Apylinkėse ir pačiame mieste buvę keletas malūnų. Zy-
mesni buvo; trys vandens malūnai, vienas garo, vienas vandens

ir garo malūnas ir vienas vėjinis. Vandens ir garo malūnas bu-

vęs už 2 kilm. nuo miesto, Juodkiškiuose. Antras vandens ma-
lūnas Vilainiuose ant Nevėžio, priklausęs Totlebenienei. Už su-

malimą rugių pūdą buvo imama 6 kap., už kviečių 7 kap.
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Kiek vėliau buvo įrengtas mieste garo malūnas. Tai vie-

nas iš stambesnių malūnų. Minėtų malūnų miltai buvo varto-

jami vietos gyventojų, bet nemaža buvo išvežama ir į kitus

miestus — Kauną, Vilnių, Liepojų.

Jau tuo laiku veikė dvi alaus dirbtuvės, viena midaus ir

viena vaisvandenių.
Dar prieš 1873 m. Kėdainiai buvę garsūs resorinių kala-

maškų fabriku. Beto, buvęs ir partapionų fabrikas.

DARZININKAI IR SODININKAI.

Jau nuo senų laikų Kėdainių mieste yra praplitusios dar-
žininkystė ir sodininkystė. XIX amž. daugiausia daržininkų

buvę žydai, Žemę paprastai daržininkai nuomodavę. Bet šis

amatas buvęs nepelningas. Per vasarą tiek daug darbo padėję,

tiek prakaito išlieję, o pelno labai maža tegaudavę. Dažnai net

negalėdavę ir nuomą už daržus sumokėti. Be to, Nevėžio pa-

kraščiuose daržus dažnai sunaikindavę potvyniai arba dideli

lietūs. Už tai daržininkai dažniausiai būdavę suvargę ir nus-

kurę. Daržoves daugiausia parduodavę vietos rinkoj, bet daug

produktų veždavę į Kauną, Liepojų, Mintaują ir Rygą.

Kiek pelningesnė buvo vaisių prekyba. Mieste ir apylin-

kėse buvo daug sodų, taigi į Kėdainius atvažiuodavę vaisių
pirkti iš įvairių Rusijos miestų: Petrapilio, Maskvos. Nemažą

vaisių kiekį parduodavo Liepojun ir Rygon. Dažnai atvažiavę iš

kitų kraštų tokie pirkliai, pasilikdavę Kėdainiuose tol, kol bū-
davo vaisiai renkami. Daugiausia į užsienį būdavo gabenami
obuoliai. 1897m. obuolių buvę išvežta apie 30 vagonų. Kriaušių

kiek mažiau — apie 5 vagonus, todėl, kad kriaušės greit genda

ir iš rinkos greit išstumiamos. Tais pačiais metais į Liepojų

buvo išvežta apie 10 vagonų agurkų. Vyšnioms ir slyvoms da-

rydavę tam tikras dėžes ir gabendavę daugiausia

į Petrapilį ir Maskvą. Pirkliai, kiek matyti iš

davinių, gerai lietuviškais vaisiais uždirbdavę. Gerų

obuolių pūdui čia mokėdavę po 50 — 60 kapeikų, tuo tarpu

kai Petrapily imdavę 1 rublį, net iki 1 rugl. 20 kap. Bendrai

vaisių prekyba siekusi iki 30.000 rublių per metus.

Kėdainiuose ir apylinkėj sodai dideli. Nuomos už kai ku-

riuos sodus reikėdavę mokėti iki 1000 rublių, kartais net ir

-daugiau, į metus.
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VM J AL:

Gal būt seniausias Kėdainių gyventojų verslas buvo žve-

jyba. Jau pati Kėdainių miesto pradžia buvo mažas žvejų kai-
melis. O visi to kaimelio gyventojai buvę žvejai. Bet ilgainiui

žuvis sumažėjo. O jau XIX amž. pabaigoj žuvies prekyba bu-
vusi labai silpna. Žuvies sugaunama buvo labai maža. Todėl

ir kaina žuvų buvusi labai aukšta. Vienas svaras žuvies kai-

navęs 20 — 25 kapeikas. Kartais net ir patiems Kėdainiams.

žuvies nebeužtekdavo, todėl turėdavo gabenti iš Jonavos, Lie-

pojaus. Aiškinama, kad žuvys išnykusios dėl to, kad Nevėžiu

plaukydavę laivai. Tačiau tų laivų pro Kėdainius labai maža
tepraplaukdavo. Matyt, kad žuvys buvo išgaudytos.

Žvejų Kėdainiuose buvę apie 10, daugiausia katalikai.
Bet ir tie ne viena žvejyba versdavęs, nes iš to verslo pra-

gyventi buvo sunku. „Vien už upės krantus savininkams rei-
kėdavę mokėti 100 - 120 rublių nuomos per metus. Priemonės

žuvims gaudyti būdavo labai paprastos. Dažniausiai gaudydavo

žuvi tinklais, važinėdami mažais laiveliais. Daugiausia sugau-

davę karosų, lydžių, lynų, ešerių ir kitokių žuvų. 3

Pulk. Šarauskas.

Pirmosios kautynės."
Lietuvių valdžia, paėmusi valdyti kraštą beveik tuščiomis

rankomis, iš karto viską suorganizuoti, sutvarkyti neturėjo ga-

limumo. Paskirti apskričių viršininkai, atvykę į vietas, pradėjo

apskričių tvarkymo darbą, tačiau darbas pradžioje gan sunkiai

vyko. Organizavosi ir apskričių komitetai. Valsčiuose, kur buvo

daugiau inteligentų, taip vadinamieji valsčių komitetai sūsi-

organizavo gana greitai, bet ten, kur inteligentų trūko, darbas

ėjo lėtai ir ne visai sklandžiai. Buvo ir tokių valsčių, kur inte-
ligentai iš okolicų (sulenkėję), orientuodamiesi ne į Vilnių ir

Kauną, bet į Varšuvą, pareiškė daug iniciatyvos ir vietoj vals-

čių komitetų organizavo „komitety ludowe z okolicami“, nors

vietos gyventojų tarpe tam darbui pritarimo ir nedaug turėjo.

Besiorganizavusi milicija, nors daugumoje buvo renkama iš
rusų kariuomenėje tarnavusių vyrų, tačiau dėl instrukcijų ir

patyrimo stokos tinkamai savo pareigų nemokėjo eiti. Paštas

neveikė, susisiekimas buvo visiškai menkas.
Todėl reikalinga buvo įtempti visas krašto jėgas, kad

1) Žiūr. „Savanoris“ 1929 m. 20 pusl.
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šiems pragaištingiems reiškiniams būtų padarytas galas.

Bet atsirado dar svarbesnis reikalas — ginti kraštą nuo
išorinių priešų. Rusai bolševikai pradėjo savo ofenzyvą į va-

karus. Jų raudonoji armija, pasiekusi Lietuvos teritoriją, žengė

vis gilyn ir gilyn, užimdama miestus ir miestelius. Nepriklau-

somybei grėsė didelis pavojus.

Mūsų kariuomenės užuomazga jau buvo padaryta 1918

m. Vilniuje. Buvo paskirti pulkų vadai ir pradėta organizuoti

1 p. pulkas Alytuje, 2 p. pulkas — Kaune ir dar gudų pulkas.

Be to, buvo paskirti Panevėžio, Kėdainių ir Šiaulių sričių apsau-

gos viršininkai, kurių uždavinys buvo kuo greičiausiai suor-

ganizuoti savanorių būrius minėtose srityse tvarkai palaikyti
ir užkirsti kelią traukiančiai Kauno link rusų armijai.

Panevėžį, vos spėjus ten surinkti apie 10 savanorių, ap-

gulė bolševikai, ir lietuviai sausio 7 d. pasitraukė į Kėdainius

apsistodami nakvynei ir verbuodami savanorius Eriškiuose,

Ramygaloje, Okainiuose, Šėtoje ir Aukšt. Kapliuose.
Per tas kelias dienas kelionėje Panevėžio srities būrys pa-

didėjo beveik dešimteriopai.

Kėdainiuose gyvenimas irgi virte virė. Lietuviai patrijotai

nepaprastai pakelta nuotaika ėmėsi darbo. Reikėjo plačiai palai-

"kyti ryšį su valsčiais, neduoti vokiečiams išvežti suimto žmonių
ir valstybinio turto, kovoti su lenkais dvarininkais, verbuojan-

Čiais nesusipratusią jaunuomenę į lenkų legionus ir su bolševikų
agentais, verbuojančiais į rusų raudonąją armiją. Reikėjo įvesti

apskrity tvarką. Tam reikalinga buvo ginkluota jėga.

Ė 1918 m. gruodžio 31 d. atvyko iš Vilniaus paskirtas Kėdai-

nių srities apsaugos viršininkas *). Atvyko pats vienas, negavęs

nei ginklų, nei instrukcijų tam darbui, su uždaviniu organizuoti

Kėdainių srities apsaugos būrį vidaus tvarkai įvesti ir palaikyti
ir gintis nuo išorinių priešų. Tokiai padėčiai susidarius, teko

veikti savarankiškai.
Apskrities viršininko Pr. Morkaus ir apskrities komiteto

padedamas, Kėdainių srities apsaugos v-kas perima nuo vo-

kiečių gerokai apnaikintas kareivines, virtuvę, malkas ir kitokią

mantą. Pradėjo formuoti savanorių būrį. Per valsčių atstovus

buvo išplatinti apskrity šapirografuoti atsišaukimai į jau-

 

*) Kėdainių srities aps. viršininku buvo karininkas Juo-

„zas Šarauskas, dabar pulkininkas Red.
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nimą stoti į savanorių eilės tėvynę ginti. Taip pat
agitavo ir lenkai ir bolševikai.

Pirmųjų tarpe į Kėdainių savanorių būrį atvyko Povilas

Lukšys iš Kazokų kaimo ir su savim atsivedė dar 5 savanorius
to pat kaimo. Būrį sudarė apie 30 savanorių. Būrys iš karto

turėjo ginklų — vieną karišką šautuvą ir vieną revolverį. Sava-

norių atneštas vienas kitas šautuvas, ilgą laiką žemėje rūdijęs,
buvo netinkamas vartoti. Vietoje nupirkti — nebuvo iš ko. Sa-
vanorių nors ir pasiryžusių drąsuolių, būrys neturėdamas ginklų

nesudarė jėgos. 3

Dalykas rimtėjo. Įvairiose apskrities vietose bolševikai

pradėjo kurti savo revoliucinius komitetus ir savo bolševikišką

miliciją, kurie paverždavo valdžią ir turtą iš suorganizuotų vals-

čių komitetų.
Kėdainių apskrities apsaug. viršininkas pasiuntė savo

artimiausią padejėją sav. viršilą (dabar ats. vyr. leit.) V. Vai-

nauską į Kauną, į kr. aps. ministeriją, ir rapartu išdėstė apie

susidėjusį padėjimą — prašė būtinai suteikti nors keliasdešimt

ginklų ir amunicijos.

Labai charakteringai į Kėdainius atvyko Panevėžio srities

apsaugos būrys. Traukdamasis į Kėdainius, jis išsiuntė prane-

šėją, kad parūpintų atvykstantiems butus ir maistą. Pranešėjas

atvyko kaip tik tuo laiku, kada vyko Kėdainių vyresniųjų pasi-
tarimas. Dalyvavo Kėdainių srit. aps. viršininkas, apskrities

viršininkas ir dar keli vietos valdžios atstovai.
— Kiek gi jūsų atvyksta? — paklausė pranešėjo apskri-

ties viršininkas.
— Apie tris šimtus žmonių, visi ginkluoti, su kulkosvai-

džiais, — nedvejodamas atsakė pranešėjas.
Vėliau, pasilikęs vienui vienas su Kėdainių srit. aps. vir-

šininku, pranešėjas paaiškino, kad posėdy jis tyčia skaičių ir

ginklavimą padidino kelis kartus, nes nenorėjo išduoti visiems

kariškų paslapčių.
Kitą dieną, gal 7 val. ryto, panevėžiečiai atvyko į miestą,

karininko Variakojo, Panevėžio apsaugos srit. v-ko vedami.

Atvyko su tam tikru furoru.
Karininkai, o jų buvo 4 žmonės: Variakojis,

Kibirkštis, Mikoliūnas ir Dragunevičius, ir kai kurie savanoriai

buvo raiti balnotais arkliais ir ginkluoti. Kiti savanoriai, dau-

giausia maišais pabalnotais arkliais, virviniais apinasriais,
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ginkluoti kas kuo gali — vieni senais ir daugumoje netinkamais
vartoti kariškais šautuvais, revolveriais, kiti medžiokliniais

šautuvais, kardais be makščių ir makštimis be kardų. Iš šalies

žiūrint atrodė visi ginkluoti. Be to, jie, iš tikrųjų neturėdami,

sugebėjo ir „kulkosvaidį“ inscenizuoti. Visi iš aprėdo buvo

margi: kas juodu švarku ir batais apsiavęs, kas pilka sermėga

ar kailiniais apsivilkęs, ir naginėmis ar klumpėmis dėvėjo.

Vieni jojo, kiti rogėse važiavo, treti pėsti ėjo. Bet šis, apie 100

žmonių, būrys atrodė gausingas ir gerai ginkluotas. Vyrai,

nors buvo išvargę, žygiavo pakelta nuotaika. Ginkluotai jėgai į

Kėdainius atvykus, lietuviams pakilo nuotaika. Priešų dvasia

buvo nuslopinta. Mieste paplito kalbos, esą atvykusios gerai gin-

kluotos lietuvių kariuomenės dalys.

Šios kalbos pasiekė ir bolševikus. Tuoj po to iš Šėtos mies-

telio (apie 15 kl. į rytus nuo Kėdainių) buvo gautas tenykščių
komunistų raštas, kuriuo pareikalauta tuoj išformuoti besior-

ganizuojančias „baltagvardiečių“ dalis. Ginklus ir turtą per-

duoti jiems — raudonarmiečiams. Paklausiusiems žadėjo as-

mens ir turto neliečiamybę, priešingai — bausti mirtimi ir su-

naikinti jų sodybas. Tą raštą buvo pasirašęs Šėtoje raudonų-
jų komisaras. Jo parašą savo parašu ir bažnytiniu antspaudu

buvo patvirtinęs Šėtos klebonas kunigas Tilvytis. Šėtos komu-

nistai jį tai padaryti privertė grasindami revolveriu. Raštąį

Kėdainius atvežė Šėtos vikaras kunigas Kapočius, taip pat ver-

čiamas. 4

Tas raštas Kėdainių lietuvių kariuomenės įgulos vadams
sudarė didelio rūpesčio. Galvota, kaip į jį atsakyti. Pagaliau

buvo atitinkama forma suredaguotas atsakymas, aukštais laips-

niais karininkų pasirašytas, dviem antspaudais, Panevėžio ir

Kėdainių sričių (neišskaitomai pridėtais), patvirtintas, iš ko

raudonarmiečių kamisarai bei vadai turėjo įspūdžio, jog Kė-

dainiuose esama didelių kariuomenės dalių. Lietuvių jėgos ir

kitu būdu bolševikams demonstruotos. Atvežusiam  belševikų

raštą kunigui girdint buvo kalbėta apie lyg esančius Kėdai-

niuose raitelius, artileriją, dideles kariuomenės dalis.

Mieste gi tuo laiku paplito gandai esą į Kėdainius didelė-

mis jėgomis traukia bolševikai. Dar Šėtos kunigui tebesant

Kėdainiuose, Šėtos linkui buvo prisiųsti raiti žvalgai. Ties Kalu-

pių kaimu jie susidūrė su didesniu bolševikų raitų žvalgų būre-

liu. Neatlaikę mūsiškiai pradėjo trauktis. Bolševikai privijo
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ir keliais kardo smugiais į galvą sužeidė mūsų savanorį Jurgį
Kiaunį, buvusį Kaplių kaimo mokytoją. Tai buvo pirmas

sužeistasis Lietuvos kariuomenės savanoris. Vieni bolševikai

buvo užsimoję visai jį užmušti, bet kiti sulaikė sakydami, lai

grįžta pas savuosius ir praneša, kas yra raudonieji. Sužeistajam
buvo padaryta operacija ir jis buvo išgabentas į Kauną, į
ligoninę.

Kėdainių mieste darėsi vis neramiau. Pakampėse šnabž-
dėjo komunistai. Telefono ryšio su Kaunu tada nebuvo. Ginklų

iš Kauno nesulaukta ir buvo nežinoma, kada jie ateis. Savano-

riams ne visos aplinkybės buvo žinomos, bet karininkai matė

padėties rimtumą. Žinojo, kad neturint ginklų ir amunicijos, ne-

galima priešą sutikti kiek smarkesniu susirėmimu, o Kėdainiuose

taipjau pavojinga pasilikti, kur priešas gali didesnėmis jėgomis

pulti, ir dar vietos bolševikų padedamas, išsklaidyti mūsų bū-

rius. Neturint pakankamai ginklų, negalima taip pat buvo.

pasiųsti bent kiek didesnį ginkluotą būrelį sužinoti apie priešo

veiksmus. Todėl savanorių vadovybė apie 10 val. nakties, susi-

rinkusi į pasitarimą, nusprendė išeiti iš Kėdainių ir trauktis

su visomis savo negausingomis jėgomis į Kruopių kaimą, 10

kilometrų nuo Kėdainių Kauno linkui. Prieš apleidžiant Kė-

dainius, mieste buvo paskelbtas apgulos stovis ir uždrausta

naktį vaikščiuoti. Tuo buvo suvaržytas komunistų sambrūzdis.

Be to, sudaryto karo teismo sprendimu buvo sušaudytas ties.

Ramygala sugautas žmogžudys plėšikas. Tai irgi padarė mieste

įspūdžio, juo „labiau, kad apie teismo sprendimą ir bausmės

įvykdymą buvo pranešta visuomenei tam tikrais visur išlip-

dytais pranešimais. Visa tat palengvino savanorių pasitraukimą.

Naktį, apie 1 val., kada Kėdainių gyventojai miegojo ir

gatvėse nebuvo nė gyvos dvasios, savanorių būriai, susikrovę

nedidelę savo mantą į roges, apsiginklavę, kas ką turi, susimastę

traukė iš Kėdainių. Buvo šalta, miglota naktis.

Kely savanoriai susitiko vežimą su ginklais iš Kauno.

Vežime buvo 30 šautuvų, 600 šovinių ir 10 rankinių granatų.
Tai buvo didelis turtas. Visų veidai nušvito iš džiaugsmo. Tuo-

jau beginkliai apsupo vežimą. Kiekvienas tikėjosi gauti. Čia
pat ginklai buvo savanoriams išduoti. Buvo duota ir šovinių.

Nors ginklų visiems ir neužteko, tačiau nuotaika visų pakilo,
„mes jau didesnis skaičius buvo ginkluotų, didesnė jėga jautėsi.

Ypačiai džiaugėsi tie laimingieji, kurie gavo ginklus. Tolimesnė
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kelionė buvo tęsiama kiek pakelta nuotaika, mintimi, kadgreit
vėl grįš į Kėdainius.

Į Kruopius būriai atvyko apie 4 val. ryto. Gyventojai,
išvydę tokį didelį skaičių ginkluotų svečių, nusigando. Kai va-
dai paaiškino, kad čia atvyko Lietuvos kariuomenės savanorių
būriai, gyventojai nurimo ir mielai priėmė. Trobose suliepsnojo
balanos. Šeimininkės ir šeimininkai rengėsi priimti gerokai
sušalusius svečius. Buvo suskirstyti žmonėms butai ir arkliams
pastogės. Po valandos kitos, susitvarkę, pastatę arklius,— visi

ilsėjosi. Tik priešo pusėje budėjo lauko sargyba ir kaime
vaikščiojo patruliai.

Poilsis neilgai tęsėsi. Apie 8 — 9 val. ryto visi buvo darbe.

Vieni išsirikiavę kaimo gatvėje mokėsi rikiuotės, kiti šautuvo
veiksmų, treti buvo mokomi taikyti. Neturint stovų taikymo

reikalui, buvo panaudoti pripilti avižų maišeliai. Dalis sava-

norių trūsė apie „„abozą“: šėrė arklius, taisė roges ir pakinktus;

batsiuviai ėmėsi taisyti apiplyšusią avalynę. Tenka pažymėti,

„kad šioms pareigoms eiti tuo laiku nedaug buvo norinčių: dau-
giausia veržėsi į rikiuotę.

Sausio 16 — 17 d. d. buvo pirmieji šaudymo pratimai Ba-

rupės upelio tarpukrantėje. Neturėdami geresnio taikinio, upe-

lio atkrantėje pastatė Labunavos klebono klojimo (kluono)
duris. Duryse buvo balta kreida aprėžtas žiedas, į kurį buvo

išleista po 2 — 3 šovinius. Daugiau šovinių tam tikslui išleisti
negalėjo, nes viso nedaug turėjo, o reikėjo palikti susirėmimams
su priešu. Tokie buvo pirmieji šaudymo pratimai.

Štabe gi ėjo savo darbas: renkamos buvo žinios apie

priešą, siutinėjant žvalgus į Kėdainius ir priešo link, apklau-

sinėjant žmones. Siunčiami buvo raitininkai į apylinkės kaimus
propogandai, maisto bei pašaro parūpinti; rūpintasi ginklais

ir amunicija.

Iš čia nuvyko vienas karininkas į Kauną, į kr. aps. mi-

nisteriją, išdėstė padėtį, gavo šautuvų ir šovinių, ir parvežė
pirmos uniformos kepures, pilkos (panašios į dabartines šaulių)

medžiagos su geltonais lankeliais. Buvo parengta ir pasiūta

trispalviai (tautiškos vėliavos spalvų) trikampiai prie rūbų

kairiosios rankovės, aukščiau alkūnės. Uniformos įvedimas tu-

rėjo didelės reikšmės. Pamačius iš tolo savanorį su uniforma,

„galima buvo atskirti savąjį nuo svetimo.
Čia bebūnant paaiškėjo, kad bolševikų komisaras Šėtoje,
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gavęs I. 13 d. Kėdainių savanorių vadų atsakymą, prieš iš-

vykstant jiems iš. Kėdainių, ir išgirdęs vikarą pasakojant savo

įspūdžius klebonui, įsitikino, kad lietuvių Kėdainiuose yra ne-
nugalimos jėgos, ir pabūgęs su visa rinktine buvo išbėgęs į

Ukmergę. Rasi dėl to ir Kėdainiai, lietuviams išėjus, bolševikų
nebuvo užimti.

Per keletą dienų Kruopiuose susitvarkę, pasimokę šau- |
dyti ir rikiuotės, apsiginklavę ir uniformuoti savanorių būriai
grįžo į Kėdainius. :

Dabar savijauta buvo kitokia. Jautėsi, kad yra ginkluota
jėga. Iš priešo pusės buvo išstatytos lauko sargybos ant vieš-

kelio į Surviliškį, Kolupiuose ant Šėtos kelio, Šilainėlių kaime

ant geležinkelio tiltų per Nevėžį ir Obelę. Prasidėjo nuo sargy-
bų likusių vyrų mokymas, kareivinių tvarkymas ir savanorių

verbavimas.

Slinko dienos. Buvo žinių, kad raudonosios armijos dalys

vėl Šėtoje. Mūsų lauko sargybose buvo pastebėtas ir sugautas

jų šnipas. Tai buvo jaunas žydas. Krepšį su kiaušiniais per

ranką pernėręs, jis kelias dienas apie sargybas slankiojo ir

visa žiūrėjo. Pasirodęs įtartinas, buvo areštuotas. Gerai pa-

kračius, žieminėje jo kepurėje po pamušalu rasta popieriai,

kuriuose išbrėžta mūsų sargybų vietos ir jų skaičius. Paaiški-

nimai buvo surašyti žydų kalba. Gerai viską išaiškinus, karo

lauko teismo sprendimu šis šnipas buvo sušaudytas. Be abejo,

buvo ir kitų šnipų, kurių sugauti nepavyko, ir bolševikai apie

lietuvių jėgas turėjo beveik tikrų žinių.

Savanorių būrių organizavimo darbas ir priešo sekimas

reikalavo ne tikiš viršininkų, bet ir iš eilinių savanorių nepap-

rasto pasiryžimo ir sumanumo.

Toks charakteringas pasiryžimo ir sumanumo pavyzdys,

padaręs įspūdį bendrų veiksmų dalyviams, buvo savanorio Bič-

kaus žygis.

Vasario 1 d. buvo pasiųsti Panevėžio srit. aps. būrio 7

savanoriai į Arvistavos dvarą (7 klm. į rytus nuo Kėdainių)

rekvizuoti pašaro. Čia juos netikėtai užklupo raudonarmiečiai

ir 6 jų paėmę į nelaisvę nusivežė į Šėtą. Vienas
mūsiškių spėjo pasislėpti  šiauduos. Kai šį žinia

pasiekė Kėdainius, iš čia buvo pasiųstas būrelis (raitų ir va-
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žiuotų rogėmis) apie 25 — 30 žmonių su vienu karininku vytis

priešą. Priešo nepavijo, tik vykstančius į bažnyčią žmones (bu-

vo šventadienis) apklausinėjant patirta, kad priešas — kelio-

lika raitininkų — nuvyko i Šėtą ir nusivedė belaisvius. Mūsų
būrelis, sužinojęs, kad Šėtoje yra didelės priešo dalys, sustojo

Aukštųjų Kaplių kaime (apie 5 klm. nuo Šėtos) nakvoti. Iš čia

buvo sumanyta pasiųsti vienas slaptas žvalgas į Šėtą priešą

ištirti. Šiam reikalui pasisiūlė Panevėžio būrio savanoris Bič-

kus, kuris tarnavo rusų kariuomenėje, dalyvavo didžiajam kare

ir tik ką buvo grįžęs iš vokiečių nelaisvės, išbuvęs joje apie

tris metus. Turėdamas su savimi belaisvio dokumentus ir dalį

belaisvio rūbų, jis pasiėmė maišelį, duonos, kaimiškos tabokos

ir, gavęs uždavinį, iškeliavo į Šėtą. (Jis iš tikrųjų buvo pana-

šus į grįžtantį iš nelaisvės). Ties Šėta sav. Bičkų sulaikė priešo

sargyba, kuri jį pasiuntė į vadinamąjį bolševikų brigados šta-

ba. Bolševikai pradėjo kvosti Bičkų, iš kur, kaip ir kur vykstąs

ir ką kelyje matęs. Jis papasakojo, kad jį vokiečiai atvežę ligi

Kėdainių traukiniu, o iš ten vykstąs pėsčias. Kėdainiuose matęs

daug vokiečių, o pakelėje nieko nesutikęs; vykstąs gi į savo

tėviškę ties Ramygala. Raudonarmiečių vadovybė, įsitikinusi

jį esant belaisviu, ir kad jis jiems palankus ir patikimas, pa-

siūlė įstoti į jų raudonąją armiją. Žinoma, jis sutiko įstoti, tik

paprašė atleisti jį keletai dienų aplankyti namiškius, kurių apie

5 metai jis esą nebuvo matęs. Su jo prašymu sutikta ir jis bu-

vo paliktas štabe (karčiamoje) nakvoti. Čia jis papasakojo

bolševikams apie padėjimą nelaisvėje ir, pagaliau, atsigulė prie

pečiaus miegoti. Dėjosi esąs nuvargęs ir po valandėlės pradėjo

„knarkti“. Tuo tarpu štabas, niekuo jo neįtardamas, dirbo savo

darbą. Atėjęs vienas raudonarmiečių viršininkas pranešė

brigados vadui, kad jų „dviejų colių kanuolėms atsiuntė šešių

colių šovinius“. Čia jų štabo vadovybė pasipiktino ir ėmė keiktis

dėl to, kad negalėsią jų vartoti prieš "baltuosius“. Po kiek laiko

atvyko su pranešimais ir kiti viršininkai, kurie pranešė apie

išsiųstus patrulius, sargybas ir žvalgybą. Mūsų Bičkus, nors

„giliai miegojo“, tačiau viską girdėjo ir gerai įsidėmėjo. Be

"to, jis tuo pačiu laiku išgirdo kažin ką už sienos kalbant lietu-

viškai. Atidžiau pasiklausęs, jis iš balso pažino, kad tai yra

Panevėžio būrio -<suimtieji Aristavos dvare belaisviai. Tada

Bičkus pradėjo bijoti, kad nesusitiktų su jais, nes jie galėtų jį
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pažinti ir netyčiomis išduoti. Todėl, anksti rytą, dar prieš aušrą,
jis pradėjo rengtis "į tėviškę“. Raudonarmiečiams paklausus,

kodėl jis taip anksti rengiasi, jis paaiškino, kad būdamas taip

arti nuo tėviškės, negalįs ilgiau kęsti nematydamas savųjų.

Raudonarmiečių viršininkas davė Bičkui vieną palydovą, kuris

palydėjo jį per jų sargybas Ramygalos link. Pasijutęs esąs

laisvas, Bičkus dideliais žingsniai per laukus, miškus, priešo
nepastebimas, traukė su žiniomis į Aukštuosius Kaplius pra-
nešti viską saviesiems .

Iš Bičkaus pranešimo paaiškėjo, kad Šėtoje bolševikų |

esančios nemažos jėgos: 400 — 500 žmonų, patrankos dviejų

colių ir 6—8 kulkosvaidžiai. Mūsiškiai palyginti su priešu, nors

ir buvo beveik dešimteriopai silpnesni, tačiau entuziazmo kupini
veržėsi pulti priešą, kad ir jo atskiras užtvoras, prašydami iš

Kėdainių atsiųsti jiems daugiau jėgų. Iš Kėdainių gavo atsa-
kymą grįžti atgal. Vos spėjo mūsiškiai pasirengti kelionei į

Kėdainius, kaip pasijuto iš pietų rytų pusės priešo raitininkų

supami ir nuo Šėtos apšaudomi kulkosvaidžiais. Tada jie, užšokę
ant arklių ir sukritę į roges, atsišaudydami skubėjo į Kėdai-

nius.

Atvykus jiems į Kėdainius, iš čia buvo pasiųsta užtvora

į Kaplių kaimą užkirsti kelią netikėtam bolševikų puolimui.

Keletas dienų praėjo ramiai.

Vasario 7 d. anksti rytą Kėdainių srit. aps. viršila V.

Vainauskas parvežė iš Kauno šautuvų, rankinių granatų ir apie

8000 šovinių šautuvams. Dabar jau beveik visi savanoriai buvo

ginkluoti šautuvais ir būriuose buvo šovinių atsargos .

Tą pačią dieną raudonarmiečių žvalgai nematomai pri-
siartino prie mūsų užtvoros Kapliuose ir atskiros lauko sar-

gybos Šilainėliuose ir jas apšaudė.

Vasario 8 d. rusai bolševikai, sutraukę didesnių jėgų,
pradėjo pulti Kėdainius. Čia jie pirmiausia numušė užtvorą

iš Kaplių kaimo ir traukė Kėdainių link. Tuojau į kautynių vie-

tą išvyko Panevėžio srities apsaugos būrys apie 80 žmonių, ka-
rininkų Dragunevičiaus ir Mikoliūno vedamas (karininkas

Variakojis tuo laiku buvo išvykęs tarnybos reikalais į Kauną).

Panevėžiškiai išsiskleidė į kairę ir dalim į dešinę nuo Šėtos

vieškelio į grandinę, atidengė ugnį ir norėjo pastoti priešui

kelią. Raudonarmiečiai,. užėmę Kaplių kaimą, grandine išsi-
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pylė miško palaukėj (į žiemius nuo Kalupių) ir, atidengę smar-
kią kulkosvaidžių ir šautuvų ugnį, slinko pirmyn. Panevėžiečių

atvirame lauke, ant kalnc'io, niekuo nepridengta pozicija buvo

labai nepatogi ir pavojinga, ir jie pasitraukė atgal į tikamesnę

vietą. Greit pradėjo veikti bolševikų artilerija. Bet mūsiškiai,

būdami retoje grandinėje ir gerai prisitaikę prie vietų,

nuostolių neturėjo ir savo šautuvų ugnimi (kolkosvaidžių nė

vieno nebuvo) priešo slinkimą sulaikė.

Rusai bolševikai, matydami, kad čia sumušti grandinę ir

užimti Kėdainius negali, pradėjo supti iš pietų pusės. Čia jie

susidūrė su Kėdainių srit. aps. būrio atskira lauko sargyba ties

Aigulių kaimu prie geležinkelio tilto. Susišaudyta. Priešas bu-

vo daug stipresnis. Sargyba neatlaikė ir traukėsi Kėdainų link.

Čia į pagalbą atėjo Kėdainių srities aps. būrio atsarga, vado-

vaujama karininko J. Šarausko. Išskleista grandinėn ji užėmė

Kėdainių miesto pietų pakraštį. Bolševikai Aigulių kaimą jau

buvo užėmę. Prasidėjo kautynės. Greitu laiku atvyko ir Povilas

Lukšys su savo vyrais iš Šilainėlių, kur jie buvo atskiroj lauko

sargyboj. Dabar mūsų grandinė padidėjo ligi 40 žmonių, bet

kulkosvaidžio neturėjo. Prisidengdami priemiesčio tvoromis

nuo priešo akių, čia mūsiškiai atidengė smarkią ugnį ir sulaikė

priešo grandinę, lygiu lauku slenkančią Kėdainių link. Iš Aigu-

lių kaimo priešas atidengė ir kulkosvaidžių ugnį. Kautynės

tęsėsi...
2 Priešas, pastebėjęs, kad jo artilerija panevėžiečių gran-

dinę mažai veikia, perkėlė ugnį į Kėdainių priemestį. Sviediniai

krito ties palivarku Juzafava ir Stoties gatve. Mieste kilo pa-
nika. Prasidėjo bruzdėjimas. Priešas per savo agentus paleido

Kėdainiuose gandus, kad jis esąs galingas ir šiandien pietau-

“ siąs Kėdainiuose, o ryt pusryčiausias Kaune. Be to, tie patys

agentai pradėjo skleisti gandus, kad, girdi, panevėžiečių gran-

dinė jau sumušta ir paimta nelaisvėn, ir kad štai po valandos

kitas priešas užimsiąs miestą. Įvairiuose miesto užkampiuose

pradėjo grupuotis nelietuviškas gaivalas ir slapta tarėsi, lai-

kydamas tarp grupių ryšius. Buvo pavojus susilaukti ginkluoto

puolimo iš užpakalio. Bruzdančiam gaivalui nuraminti reikėjo

griežtų priemonių. Tad Kėdainių srit. viršininkas paskelbė

miesto apgulos stovį. Įsakė uždaryti krautuves, vartus, iš gat-

vės pusės duris ir langines ir niekam neišeiti iš namų. Pasiuntė
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6 — 7 savanorius į gatvę patruliuoti. Patruliai buvo raiti, gin-
kluoti šautuvais, revolveriais ir kardais. Jiems buvo įsakyta
griežtai įspėti gyventojus, kad nesirodytų gatvėse; prieš ne-
klausančius bei pasipriešinusius pavartoti jėgą ir ginklą.
Tikslas buvo pasiektas: po valandos miestas atrodė kaip išmi-
ręs, nė vieno gyvo žmogaus. Tik riščia jodinėjo gatvėmis pat-
ruliai.

Apie 12 valandą Kėdainių srit. aps. viršininkas iš Kė-
dainių dvaro telefonu pranešė krašto apsaugos ministeriui
Kaune apie susidėjusią padėtį ir prašė pagalbos. Iš Kauno
buvo atsakyta, kad pagalbos suteikti negali.

Padėtis buvo labai rimta. Teko veikti vien patiems,
nesitikint nė iš kur pagalbos. Priešas gi ne tik savo skaičiumi,
bet ir savo galingąja kulkosvaidžių ugnimi buvo daug kartų
stipresnis už mus. Mums gi teko gintis vien šautuvais. Tuo lai-

ku netikėtai atsirado vokiečių artileristai su dviem patrankom.
Jie už geležinkelio kryžkelėj Surviliškis — Vilainiai sustoję,
atidengė ugnį į mišką, į šiaurę nuo Kalupių kaimo. Ten būta

bolševikų rezervo. Netikėtai pasirodę iš lietuvių pusės atilerijos
sviediniai sukėlė rezerve paniką ir šis netvarkoj pradėjo trauk-

tis. Čia kiek susilpnėjo priešo ugnis ir mūsiškiai užėmė Ka-

lupius.

Pietų gi pusėje priešas, negalėdamas sumušti kėdainie-

čių grandinės ir įsiveržti į miestą, tęsdamas ugnį iš fronto,

pasiuntė atskirą raudonarmiečių dalį Obelės upės pakrantėmis
Kauno kelio link, kad perkirstų telefonų liniją,—Kėdainiai
— Kaunas ir apsuptų mūsų dešinįjį sparną. Jiems tat su-

trukdyti Kėdainių srit. aps. viršinikas buvo pasiuntęs būrelį
iš devynių žmonių. Čia pasižymėjo Kėdainių būrio savanoris
Povilas Lukšys savo karžygiškumu. Jis, nuvykęs su 8 sava“

noriais į Paobelių dvarą, užėmęs tenai tinkamą poziciją, sulaikė
žymiai didesnę slenkančią priešo grandinę ir privertė ją pasi-

traukti. Priešo grandinė grįžo į Aigulių kaimą. Tada drąsuo-
liai Povilas Lukšys ir V. Vainauskas su kitais savanoriais,
Obelės aukštais krantais dengdamiesi, užėjo  Aigulių kaime
priešui iš užpakalio, metė rankinių granatų ir atidengė šautuvų
ugnį. Tai priešą paveikė. Nors bolševikų buvo apie kuopą, tačiau

turėdami priešaky mūsų šaudančią grandinę ir gavę netikėtą
smūgį nežinomos jėgos iš užpakalio, iš kaimo metėsi bėgti, o
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vėliau, atsišaudydami, traukėsi į mišką, į pietus nuo Juodkiškio

dvaro. Buvusi Kėdainių žiemių priemiestyje mūsų grandinė tuo-

jau užėmė Aigulius ir iš čia apšaudė besitraukiantį priešą.

Tuo būdu pati opiausia padėtis buvo išgelbėta. Apie

„padėties pakitėjimą Kėdainių srit. aps. viršininkas vėl pranešė
telefonu Kaunan krašto apsaugos ministerijos štabui. Čia te-

lefonu buvo gauta žinia, kad iš Kauno išskrenda 2 — 3 vokiečių

lėktuvai mums į pagalbą. Vos spėjo Kėdainių srit. aps. virši-

ninkas raitas grįžti į Aigulius ir pranešti apie atskrendančius

lėktuvus, kai pasirodė vokiečių lėktuvai ir išmetė 3 bombas ant

Aigulio kaimo (jie nežinojo, kad mes iš čia jau buvom bolše-

vikus išvarę); kitos bombos krito toliau, į Juodiškio mišką,
į kurį buvo pasitraukę iš Aigulių bolševikai. Laimei numestos

ant mūsų bombos nieko nesužeidė, o tik išgąsdino (pirmosios dvi

nukrito tarp trobų, o trečioji Obelės pakrantėje).

Pavakarėj bolševikų šautuvų ir kulkosvaidžių ugnisretėjo, 5

o artilerija nustojo veikusi. 4 Ia

Naktį kautynės buvo nutrauktos. Iš mūsų pusės svarbėsi“ 4A N
nėse vietose, ant kelių, buvo išstatytos lauko sargybos, 0kiti.ZA ) s

žmonės, per dieną nevalgę ir sušalę, buvo atitraukti, Žž trobas,
pasistiprinti ir pasilsėti. + BTA

Dar vakare iš Kauno atvyko krovinių automibi S

kiečiai kulkosvaidininkai. Mūsų būrių vadai kreipėsi į vokiečių

„hauptmaną“ Kėdainiuose, nušvietė jam dieną buvusių kau-

tynių ir dabar esamąją padėtį ir prašė jį priskirti bent po

vieną kulkosvaidį su kulkosvaidininkais kiekvienam lietuvių

būriui. Vokiečiai mūsų prašymą patenkino — priskyrė 5 kul-

kasvaidininkus, 1 kulkosvaidį ir davė 25 rankines granatas.

Sueita į artimą kontaktą su vokiečių vadovybe Kėdainiuose. Tuo
mūsų padėtis Kėdainiuose sustiprėjo. O mūsų savanoriai,

išvydę mums priskirtus kulkosvaidžius, labai džiaugėsi. Jie

metė valgę pietus, nežiūrėdami, kad jau buvo geras vakarienės

metas, apie 21 val., puolė prie kulkosvaidžių, kiekvienas no-

rėdamas susipažinti kaip su juo veikti. Naktis praėjo ramiai.

Kur-ne-kur buvo girdėti šaudymas čia mūsų, čia priešo

sargybose.
Naktį vokiečių vadovybė pranešė, kad, jų gautomis žinio-

mis, bolševikai traukiasi Šėtos link. Buvo nuspręsta pasiųsti
sustiprintą žvalgybą priešą išaiškinti. Vasario 9 d. anksti rytą
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sustiprinta mūsų žvalgyba, 16 — 17 žmonių susėdęįroges su
1 kulkosvaidžiu, 5 vokiečiais kulkosvaidininkais ir 2 raitininkais
išvyko iš Aigulių kaimo Šėtos link. Žvalgybos viršininku buvo
V. Vainauskas, jo pavaduotoju Povilas Lukšys. Vykti turėjo
pro Juodkiškio mišką per Taučiūnų kaimą. Raitieji, jodami
apie 400 žingsnių priešaky rogių, besiartindami prie Taučiūnų,
pastebėjo kaime raudonarmiečius, Vos spėjo apsigrįžę riktelti
apie tai važiuojantiems rogėse, kaip pasipylusi bolševikų gran-
dinė (apie kuopą) pradėjo šaudyti į mūsiškius ir supti. Mūsiš-
kiai, išvydę tokį gausingą priešą, patys būdami negausingi,
vienas antras pabūgo, ir buvo bepradedą bėgti atgal. Bet čia

juos Povilas Lukšys sudraudė, padrąsino ir išskleidęs grandinę

atidengė į priešą ugnį. Vokiečiai kulkosvaidininkai, iššokę iš

rogių, buvo bepradedą bėgti, palikdami kulkosvaidį. Vai-

nauskas, ištraukęs iš rogių ir pastatęs kulkosvaidį, mėgino ati-

dengti ugnį. Kadangi jis su kulkosvaidžiu nebuvopratęs veikti,

tai jam nesisekė. Tatai pamatęs vokietis „efreiteris“ tuoj grįžo

prie kulkosvaidžio ir pradėji šaudyti. Kulkosvaidžių ugnis pa-

veikė bolševikus: jie liovės supę ir pradėjo trauktis. Tačiau ne-

„ tikėtai raudonarmiečiai pradėjo šaudyti iš Taučiūnų dvaro. Mū-

siškiai, nerasdami kitokios išeities, atsišaudydami traukėsi. Čia

apie8valandą rytoiržuvo Povilas Lukšys—pirmo-
ji auka kautynių lauke dėl Lietuvos nepri- |
klausomybės*). Taip pat žuvo ir Kėdainių srit. aps. būrio

2 arkliai. Vos spėjo mūsų žvalgyba grįžti, kai įvairiose vietose

pradėjo bolševikai šaudyti ir pulti mūsiškius. Bet šį karta mū-

siškių padėjimas (apie 50 vokiečių kareivių ir kelių kulkosvai- |

džių sustiprintas) buvo stipresnis. Kautynės užsitęsė visą dieną.

Mūsų grandinės, kulkosvaidžių ugnies padedamos, stinko vis pir-

myn ir pirmyn. Pavakare buvo suduotas smūgis raudonarmiečių

dešiniajam sparnui ir suimta apie 18 belaisvių.

*) Pažymėtina, kur Povilas Lukšys 1919 m. II. 8 su ke-
leta savanorių atmušė bolševikus, norėjusius perkirsti Kauno

kelią ties Paobelių dvaru, dabar jo šeima — motina, dvi seserys

ir brolis gavo koloniją; kur Povilas grandinėje gulėjo, da-

bar jo brolis žemę aria; dvaro trobose, kur Povilas sargyboje

stovėjo, dabar jo motina (su seserim ir broliu) gyvena.

Jo žuvimo vietoje kėdainiečiai pastatė paminklą.
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Naktį bolševikai pasitraukė į Šėtą. Per šias dvi dienas
kautynėse iš mūsų pusės buvo nukautas lietuvių vienas sava-

noris ir 2 arkliai, vokiečių vienas kareivis, 2 arkliai ir 2 kareiviai

sužeisti. Priešo pusėje, žmonių pasakojimu, buvo žymiai daugiau

nukautų ir sužeistų, tačiau skaičiaus sužinoti nepavyko, nes

bolševikai traukdamies, sužeistuosius ir nukautuosius pasiėmė su

savim.

Vasario 11 d. Panevėžio ir Kėdainių srit. aps. būriai,

vokiečių artilerijos ir kulkosvaidžių padedami, tęsdami kontra-

puolimą, puolė rusus bolševikus Šėtoje. Mūsų jėgos buvo pada-

lintos 3 grupėmis: dešinioji paties Panevėžio srities aps. vir-

šininko karininko Variakojo vedama su vokiečių kulkosvaidžiais

puolė iš pietų, pastodama priešui kelią trauktis; vidurinė grupė

karininko Dragunevičiaus vedama su vokiečiais puolė Šėtą iš.

vakarų; kairioji — karininko Mikoliūno vedama puolė iš va-

karų žiemių. Kautynės buvo smarkios ir karštos. Raudon-

armiečiai sumušti. Jie bėgo Ukmergės link, palikdami nukau-

tuosius ir sužeistuosius ir karišką turtą. O turto buvo palikta

apie keliasdešimt šautuvų, keliolika tūkstančių šovinių, 18 lau-

ko telefono aparatų, kabelio, rankinių granatų, tris vėliavos

(raudonos su raudonarmiečių šūkiais), antklodžių, milinių ir

avižų. Lietuviai skubėjo paimti ginklus ir amuniciją, o vokiečiai

„avižas. Nukautuosius buvo įsakyta palaidoti vietoje, o sužeis- |

“ tieji, suteikus pirmąją pagalbą, išgabenta į Kėdainius. Iš jų
labai sužeisti apie 7 žmonės pakelėje mirė. Jie buvo iškilmin-

gai su kariškomis apeigoms palaidoti didžiojo karo aukų ka-

pinėse. Ši lietuvių savanorių pagarba sužeistiesiems ir nukau-

tiesiems priešo kariams sudarė didelį įspūdį bolševikams.

Kautynėse ties Šėta buvo sužeistas savanoris

Antanas Sereika, kuriam dėl kraujo nubėgimo am-

putuota koja. Jis yra pirmasis Lietuvos ne-

priklausomybės kovų invalidas.

Tenka pažymėti, kad šios pirmosios kautynės ties Kė-

dainiais mūsų nepriklausomybės kare suvaidino svarbų vaid-

menį. Iš žiemių besiveržiančiai raudonajai armijai į mūsų

laikinąją sostinę Kauną čia buvi užkirstas kelias. Kaunas tuo

metu dar nedaug turėjo ginkluotų jėgų, bet daug vidaus priešų.
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„Žuvusio karo lauke kario kūnas yra tautos

šventenybė, jo dvasia — šaltinis tautos ateičiai

„ gaivinti“.

Senovės lietuvių vaidila.

Didžiojo karo dvasia išsiplėtė visoje Europoje. Visur tik

buvo kalbama: "kariauti...“. Bet ne visų tikslas buvo vienodas.

Vieni kariavo už vos pradėjusią švisti savo tautos nepriklauso-
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mybę, kiti kariavo, kad prisigrobtų svetimų žemių, įvairių

turtų; treti kariavo todėl, kad karas buvo vienintelis jų amatas.
Pradėjo organizuotis įvairios ginkluotos gaujos ir varė

aštrią kovą su naujai besikuriančiomis valstybėmis. Sunkūs

buvo tada Lietuvai laikai. Buvusios didžiojo karo arena — Lie-
cuva liko išnaikinta, išdeginti sodžiai, miesteliai ir miestai.

Ūkis visiškai nusmuko.

Nežiūrint į tai, tėvynės meilė, drąsa ir pasiaukojimas

degė lietuvių širdyse. Visokio amžiaus ir profesijos tėvynės

sūnūs stoja jai tarnauti. Iš visur plaukė savanorių būriai į

bėsimezgančius pulkus. Kas kuo galėdami apsiginklavę, drąsiai

stojo grumtis su besiveržančiais tėvynėn priešais. Tų laikų Lie-

tuvos kariuomenė atrodė labai vargingai. Apranga buvo įvai-

riausia: vieni vasaros metu vilkėdavo kailiniais, o kiti sningant

ėjo pusnuogiai ir basi, kadangi nuosavi drabužiai ir batai buvo
jau suplyšę, o valdiškų dar negaudavo. Tačiau, nors mūsų

kariuomenė atrodė apverktina, bet po kiekviena, nuo priešo

kulkų skylėta, miline reiškėsi milžiniška didvyrių dvasia; daž-

nai buvo nugalimas daug gausingesnis priešas. Kiekvienas už-

miršdavo save ir tik rūpinosi tėvynės laisve; aukojo savo gy-

vybę kitų tautiečių labui. Lietuvos kariuomenės būriai nuolat

augo, bet ir priešų skaičius didėjo.

Tačiau lietuvis pasijuto laisvas ir galįs veikti. Tokių pir-

mųjų buvo Povilas Lukšys. Matant jo nuopelnus, pravartu būtų

arčiau su juo susipažinti.

A. a. Povilas Lukšys gimė 1886 m. rugpiūčio mėn. 21 d.
Kazokų kaime, Surviliškio valšė., Kėdainių apskr. Jaunystė

Povilui buvo gana varginga: jo tėvai buvo labai neturtingi žmo-

nės, o šeima buvo gana didelė. Visi turėjo sunkiai dirbti dėl

kąsnio duonos. Vaikas būdamas, Povilas ganė pas aplinkinius

ūkininkus gyvulius, o kiek paaugėjęs, pradėjo mokytis namų

statybos, dirbdamas pas paprastus sodžiaus meisterius. Jam šis
amatas patiko ir jis vertėsi juo iki Lietuvos nepriklausomygės

atgavimo. Pradėjus kurtis Lietuvos karuomenei, Povilas pajuto,

kad ir jo pareiga yra padėti bundančiai tėvynei. Meta jis piūklą

ir kirvį ir stoja prie kalavijo. Savo gimtajame ir aplinkiniuose

kaimuose suorganizuoja savanorių būrelį ir jais vedinas ateina
į Kėdainius. Kadangi Povilas buvo drąsus, stiprios valios ir
energingas — buvo paškirias EAių srities įpaaugas būrio
būrininku.
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Taučiūnų kaimas, kurio laukuose žuvo p. Lukšys.

Bolševikai artinasi prie Kėdainių. Povilas Lukšys stojo

į darbą. 1919 m. vasario mėn 7 d. jis su aštuoniais kareiviais -
savanoriais Šilainėlių kaime atremia nemažą bolševikų būrį.

Vasario mėn. 8 d. su septyniais drąsuoliais Obelės upės pakran-

tėmis nuslenka iki Aigulių kaimo, kur buvo apie keletą dešim-

čių bolševikų. Granatų ir šautuvų ugnimi taip juos demoralizavo,

kad šie viską palikdami pabėgo.

Išaušo tylus, bet neramus ir paslaptingas vasario 9 dienos.

rytas. Pro Taučiūnų kaimą (2,5 ir klm. nuo Kėdainių) važiuoja

keletas vežimų. Tai mūsų savanoriai su būrininku Povilu

Lukšiu.

— Kodėl pas mus taip linksma? — klausia Povilas Lukšys,

matydamas savo draugų puikiausią nuotaiką. — Gal todėl, kad

mes važiuojame ginti savo brolius nuo besiveržančių tėvynės.

vidurin plėšikų?

Jo žodžius nutraukia staiga pasigirdę kulkosvaidžių šū-

viai. Visi bematant sugulo į griovius ir pradėjo atsišaudyti.

Nesislėpė tik Lukšys. Matomai nė kiek jo nebaugino priešo kul-

kos. Ragindamas kitus, pridėjęs prie peties šautuvą, pradėjo

šaudyti. Bet deja! Neilgai .. . Vos paleidęs keletą šūvių, krito į
vežimą, pakirstas priešų kulkos ir jo galinga dvasia nuskrido

ten, kur jos laukė senovės Lietuvos didvyrių vėlės ...

1919 m. vasario 8 d. mūšiuose su bolševikais, kada buvo

užimtas Aigulių kaimas (1 kilom. nuo Kėdainių į pietus), viršila.
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Vainauskasir būrin. Povilas Lukšys su 8žmonėmis buvo pasiųs-
ti į Paabėlių dvarą,iš kur jie galėtų veikti į priešo fronto spar-
ną. Pasiųstieji užėmė dvarąir palikę 4 kareivius apsaugai, patys
su 4 vyrais Abėlės upės pakrantėmis priėjo prie Aigulių kaimo
iš pietų pusės, užeidami tuo būdu bolševikams iš: užpakalio;
įėjus jiems į kaimą ir atidengus ugnį iš šautuvų ir svaidant
rankines granatas, bolševikai buvo priversti pasitraukti ir be-

 

Ant Lukšio Kapo vainikas.

tvarkėje išsibėgiojo į mišką, palikdami kaimą mūsų pusėj; tuo

būdu buvo sustiprinta mūsų padėtis ir pašalintas priešininko

puolimo pavojaus.

Vasario 9 d. viršila Vainauskas pasiųstas žvalgybon žval-

gybos būrelio viršininku, turėjo vykti Šėtos link. Prisiartinus

jam prie Tačiūnų kaimo (5 kilom. į rytus nuo Kėdainių) neti-

kėtai buvo bolševikų apšaudytas; bolševikų buvo apie vieną

kuopą; išsipylę grandinėn bolševikai pradėjo mūsiškius supti.

Matydamas pavojų, viršila vokiečių, Vainauskas, pripuolęs prie

kurie vežėsi kulkosvaidį, ištraukš iš vežimo kulkosv., atidengė į

bolševikus ugnį, o būrininkas Lukšys ėmė šaudyti iš šautuvo;

tuo būdu priešas buvo sulaikytas, o išsibėgioję vokiečiai

grįžo prie savo kulkosvaidžio.
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Bolševikai, pastebėję, kad turi reikalą su visai mažu bū-

reliu, vėl ėmė tvarkytis puolimui. Viršila Vainauskas ir būri-

ninkas Lukšys traukėsi atgal, bet netikėtai buvo užpulti iš

miško, ir susivokus būrininkas Lukšys buvo nukautas.

Už šį pasižymėjimą ir narsumą Povilas Lukšys buvo apdovano-
tas 1 rūšies Vyties kryžiu.

 

Lukšio paminklas.

Pirmoji auka.

(Povilui Lukšiui pagerbti).

Šaltą žiemos dieną gražią ir saulėtą
Mirgančios saulelės spinduliais nusėta,
Būrys savanoriu, narsiųjų karžygių

Dūmė priešų linkui žiemos plentu lygiu.

Žirgai bėrė sniegą kanopomis savo

Ir erdvėj prieš saulę, lyg žaibai žaibavo,

Ir skrido žirgeliai per laukus, kai vėjas

Miegančius pusnynus sapnu palytėjęs.
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Kariai buvo ramūs, veidai jų šypsojos, -
Kad su priešais grumtis išaušo rytojus,

Kad ir saulė juosius šypsodamos lydi

Pergalės vainiko kovoj nepavydi.

Vienas jų narsus aukštyn galva kėlė
Ir aštriu žvilgsniu priešų pusę vėrė,

Lyg norėdamas priešus žvilgsniais išžudyti

Ir sidabro laukus kraujais nudažyti,

Nors dar laisvas kelias — Kėdainių sodyba, +
Bet jis savo žvilgsnius siunčia į žvalgybą—

Siunčia kovos žvilgsnį, skeldams baltą plotą, š

Mirgančiuoju šydu ištisai nuklotą.

. Bet ramus kai aušra, tik akys liepsnoja,

Tik širdis krūtinę galingai kilnoja,

Nes tėvynės meilė jos gelmėse verda

Ir jis stipriai spaudžia rankoj plieno kardą.

Jis meile šarvuotas, su ginklu rankose

Už tėvynės laisvę kausis jos laukuose,
Kausis jis su priešais už brangią tėvynę,

Nes jam josios meilė sukaustė krūtinę.

— Geriau laisvam kautis, negu vergu mirti

Ir priešų verguvę iš naujo patirti.

Geriau žūt kovoje už mielą gimtinę,

Negu nešt kraujuotą verguvės grandinę !—

Šiuos žodžius jis drąsiai mintimis kartojo,
O akys narsumo žvilgesiais liepsnojo.

Ir ramus jis vyko į kautynių lauką,

Kur mirties šešėliai išsisklaidę plaukė.

Ir štai prie Taučiūnų karžygiai artėja,

Slenka pagužomis į laisvės engėją.
Ir drąsiai jie puola, šturmu atakuoja

Ir greit iš Taučiūnų jie rusus iššluoja.

Baisi kovabuvo, kulkų lietūs lijo, |

Kai lietuviai rusus iš Taučiūnų vijo, |
Bet Lukšys narsiausiai skynė tautai kelią

Sukaupęs savyje pranokėjų galią.
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KĖDAINIŲ ŠAULIŲ RINKTINĖ.
Dar 1919 metų pradžioje prie Kėdainių buvo atžygiavu-

si bolševikų kariuomenė, kuri čia gavo pirmą smugį ir neišdrįso
tolyn veržtis. Todėl mestas a. a. Vlado Putvinskio šūkis rado

vietos gyventojų tarpe pritarimo ir nuo 1919 m. viens po kito

ėmė steigtis šaulių būriai. Ir štai, dar - nevisai  sutvirtėjus

šauliams, jau tenka pastoti kelią atskirtiems nuo fronto lenkų

kariuomenės raiteliams, kurie, visa naikindami, veržėsi Lietuvos

gilumon. Tuo laiku Kėdainių, Dotnuvos žemės ūkio technikumo

ir Josvainių šaulių būriai yra ėję Kėdainiuose sargybų

apsaugos tarnybą.

 

Kėdainių rinkt. šaulių moterų skyrių atstovių suvažiavimas birželio 11 d.

Vidury moterų centro atstovė S. Marcinkevičienė. Iš kairės sėdi suvažiavimo

pirm. p. Vaišnienė, iš dešinės p. Valentinienė, sekretorė. Dešinėje rinkt.

vadas kap. Baltokas.

Pagaliau lenkai buvo išvyti. Imta mokytis kariškų pra-

timų. Kėdainių būryje karinio parengimo pamokas yra vedęs

pirmasis Kėdainių apskr. komendantas kap. Šarauskas (dabar

pulkininkas). Jis buvo aprūpinęs būrį ginklais ir šiaip daug

paramos teikęs šauliams. 2

1923 m. pradžioje Klaipėdos vadavimo žygin savanoriais

slaptai išvyko 75 šauliai. Tik iš žemės technikumo klaipė-

diškiams į talką buvo pasprukę 49 šauliai. Surviliškio šaulių
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būrio šaulys a. a. Floras Lukšys garbingai žuvo Klaipėdos va-
davimo žygyje.

Šiam savo žygiui atminti žemės ūkio technikumo būrys
pastatė akmeninį paminklą ir kiekvienas dalyvis pasodino po
uosį.

Nors karo audros praėjo, bet rinktinė dar nesudėjusi ran-
kas: daro karinio parengimo pamokas, kasmet daromi manev-
rai, kuriuose susitinka apskrities šviesuoliai ir tautiniai valsty-

 

Šaulių orkestras

biniai nusiteikusi visuomenė. Šaulių sąjungos kontrolinio šau-

dymo pratimuose rinktinė yra gavusi pereinamuosius I ir II

vietos prizus suomių šaulių ir suomių karininkų dovanas

— sidabrines taures.

Nesvetimas čia ir įvairus kultūrinis darbas. Ruošiamos

įvairios paskaitos, organizuojami chorai, orkestrai, vaidybos

sekcijos. Labai gerai išlavintas Kėdainių šaulių choras.

Sėkmingesniam kultūros darbui rinktinė yra nusistačiu-

„si pasistatydinti Kėdainiuose šaulių namus. Sudarytas namų
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statymo fondas, kuriame dabar yra 13.000 lit. Fondo sumos
kasmet didėja ir, tikimasi, kad greit galės būti pradėta namų

statyba. Šį sumanymą gausiai ėmė buv. rinktinės valdybos

pirmininkas šaulys Juozas Vaišnys. a

Nuo 1931 metų vidurio prie 9-nių šaulių būrių yra įsikū-

ruūsios šaulių ugniagesių komandos, kuriose suburta 300 ugnia-

gesių. Visos ugniagesių komandos turi ugniagesybos įrankius.
ir sėkmingai kovoja su gaisrais.

Paminėtinos ir šaulių spaudos talkos, kurių metu išpla-

tinama didelis kiekis tautiškos literatūros bei surenkama „Tri-

mito“ ir kitų laikraščių prenumeratos.

Už nuopelnus 1931—1938 metų bėgyje šaulių žvaigžde:

apdovanoti šie rinktinės šauliai: J. Vaišnys, prof. V. Ruokis,

B. Kemėšis, A. Tamošiūnas, A. Vaičkus, V. SA J. Jonaitis

ir VI. Ročas.

Iš tikrosios tarnybos karininkų pirmas rinktinės vadas

kap. J. Gryžas vadovavo rinktinei 2 metus, 0 nuo 1928 m.

pradžios rinktinei vadovauja kapitonas A. Baltokas.

ANTRAS ARTILERIJOS PULKAS.

Antras artilerijos pulkas susikūrė 1919 m. rugsėjo mėn.

15 d. Kaip ir kitoms kariuomenės dalims, taip pat ir antram

artilerijos pulkui pirmosios gyvavimo dienos buvo labai sun-

kios. Nors visai silpnas, bejėgis buvo tuo laiku artilerijos pul-

kas, bet jis vis dėlto garsus savo žygiais, padarytais pirmomis

mūsų kariuomenės dienomis, kovojant dėl Lietuvos nepriklau-

somybės.

Antram artilerijos pulkui pradžią davė II-ras divizijonas,

kuris buvo susidėjęs iš dviejų baterijų. Tuojau pulkui įsikūrus,
1919 m. spalių mėn. 19 d. buvo išleistas II-am divizijonui pir-

mas įsakymas.

Tik susikūrusiam II-ram divizijonui vadovavo pulkinin-

kas leitenantas Jansonas ir vadovavo iki 1920 m. rugpiūčio mėn.

10 d. Po to vadovavimą perdavė majorui Bytautui, prie kurio

II-rą divizijoną ištiko nelaimė. Seinų fronet lenkų daug di-

desnės jėgos užkirto lietuviams kelią, padarydamos mūsų pul-

kui didelių nuostolių. Šiose kautynėse pateko į nelaisvę divi-

ziono vadas majoras Bytautas. Tuojau po to fronte ties Kap--
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čiamiesčiu pateko lenkams į nelaisvę 5-ji baterija, 0 jos vy-

riausias karininkas leitinantas Stapulionis buvo nukautas. Tik

keli karininkai, saujelė žmonių ir arkliai suskubo pabėgti. Taip

smarkiai nukentėjęs pulkas spalių mėn. 1 d. iš fronto grįžo

 
2-0 art. Pulko vadas, generalinio štabo Pulkininkas Kibirkštis.

į A. Panemunę. Čia ir buvo iki 1921 m. gegužės mėn. O tais

pat metais lapkričio mėn. 29 d. artilerijos pulkas pavadinamas

artilerijos brigada, bet pačiame pulke žymesnių atmainų ne-

įvyko. Žinoma, liko nepaliestas ir II-ras divizionas, tik jis buvo

vadinamas ne pulku, bet brigados divizionu.
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1921 m. balandžio mėn. prie Il-ro diviziono buvo priskirta

naujai suformuota I-ji gaubicų baterija. Tuojau buvo išrinkta
ir artilerijos valdyba. Tais pat metais rugpiūčio mėn. 9 d. arti-

lerijos brigada panaikinta. Ir visi divizionai buvo pavadinti

artilerijos pulkais. Tokiu būdu Il-ras divizionas gavo 2-ro

artilerijos pulko vardą. Pulko vadu pasiliko paskutinis diviziono

vadas kapitonas Uogintas.

 

Baterija išvyksta į poziciją.

1921 m. rugpiūčio mėn. 10 d. išėjo 2-ram artilerijos pulkui

pirmas įsakymas.

Aprimus kautynėms pulkas rūpinasi kaip galima geriau

susitvarkyti ir apsigyventi nuolatinėj pastovesnėj vietoj. Ir

1922 m. spalių mėn. 19 d. pulkas persikėlė į Kėdainius. Taip

pulkas be jokių permainų gyveno iki 1924 m. Tais metais kovo

mėn. 5 d. pirmas pulko vadas kapitonas, dabar jau pulkininkas

leit. Uogintas su pulku atsisveikino, nes buvo paskirtas arti-

lerijos viršininku, o pulko vado pareigas perėmė majoras Juo-

Kovos nurimo. Pulkas, persikėlęs į Kėdainius, ėmė tvar-

kytis, augti. Jis užėmė rusų kareivines, kurios buvo labai ap-

leistos. Kareivinių mūrai pastatyti vienuolių karmelitų 1710 m.
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Prieš karą čia stovėdavo rusų artilerijos dalis. Sutvarkius ra-
joną, pulko karininkai ėmė rūpintis karininkų klūbu. Atremon-

tavo apleistą patalpa ir 1924 m. rugpiūčio mėn. įvyko klūbo
atidarymas. Atidaryme dalyvavo visi karininkai, visa Kėdainių

miestošviesuomenė, Tai buvo pirmoji pulko iškilminga šventė,

Atidarymo metu buvo pirmas karių scenos megėjų vaidinimas.

Be to, leit. Dregūno vedamas stygų orkestras išpildė keletą mu-
zikos dalykų.

 

 

Artilerija laukuose.

Išvykus majorui Juodišiui į užsienį studijuoti aukštąjį
mokslą, 1925 m. rugsėjo mėn. 23 d. pulko vadovavimą perėmė

majoras Alyta.

1928 m. pulke pradėjo veikti mokomoji komanda. Tais pat

metais rugpiūčio mėn 1 d. susikūrė pulko karių ugniagesių ko-

manda. Tais pat metais ištinka pulką nelaimė. Atvykstant į

Klaipėdos uostą anglų laivynui ir saliutuojant, sunkiai sužeisti

vyr. leit. Jakučiūnas, eil. Šimkus ir viršila Lingė. Visi tuojau po

įvykio mirė.

1929 m. pulk. leit. Alyta skiriamas artilerijos paligono

viršininku. Atsisveikina su pulku ir birželio mėn. 15 d. vadu

paskirtas genarelinio štabo pulk. leit. Kibirkštis, kuris ir dabar
pulkui vadovauja.
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Taip iš mažos saujelės žmonių susidarė didelis artilerijos
pulkas, žymi Lietuvos kariuomenės pajėga.

1757 metais Kėdainiuose yra stovėję rusų kariuomenės

dalys, tik kokios, nėra galimumo sužinoti. Apie tai rašė rusų -

vokiečių karo dalyvis rusas karininkas savo atsiminimuose,

išspausdintuose, rusų laikrašty, vardu „Rusų Senovė“. 1870 m.

Kėdainiuose stovėjusios kelias dienas feldmaršalo St. Apraksino

kariuomenės dalys. Apraksinas reikalavęs iš Kėdainių 2500

vežimų gabenti kazokus Alytun. 1805 metais Kėdainiuose sto-

vėjo 4-as jegerių pulkas; paskum Narvos gusarų pulkas. Nuo

1866 m. iki 1898 metų „stovėjo dvi raitos artilerijos batarėjos:

5-ji ir 6-ji. Jas vėliau pakeitė 45 artilerijos brigados trys pėst.

baterėjos.

KĖDAINIŲ AUKŠTESNIOJI KULTŪRTECHNIKŲ

MOKYKLA

Dar ne taip senai, prieš didįjį karą, Lietuvoje nebuvo

atskiros mokyklos, kuri ruoštų specialistus žemės nusausinimo

darbams. Tuo laiku specialistai, kurie vykdė nusausinimo dar-

bus, vadinosi hidrotechnikai. Tačiau hidrotechnikai negalėjo

įvykdyti tų darbų, kuriuos dabar atlieka kultūrtechnikai: hidro-

technika šiuo atžvilgiu apima kur kas siauresnę sritį. Ir specia-

listai hidrotechnikai rūpinosi vien tik vandens statyba. Tuo

tarpu žemės nusausinimas, kuris sudaro geresnes ir tobulesnes

sąlygas ūkiui ir plėstis, buvo apleistas.
Šis reikalas privertė Žemės Ūkio Ministeriją atidaryti

specialę kultūrtechnikų mokylą.
1921 m. Žemės Tvarkymo Departamento Direktorius inž.

Z. Pacevičius pavedė inž. J. Stanišauskui sudaryti mokylos stei-

gimo planą. Šis planas galutinai buvo sudarytas 1922 metais.

Ir tais pat metais Žemės Ūkio Ministerio įsakymu buvo atida-
ryta kultūrtechnikų mokyklą, kaip atskiras skyrius, prie Aukš-

tesniosios Žemės Ūkio ir Miškų Mokyklos Dotnuvoje. Vėliau ta
mokykla buvo pavadinta Dotnuvos Žemės Ūkio Technikumu.

Bet 1924 m. Dotnuvos Aukštesnioji Žemės Ūkio Mokykla
buvo panaikinta ir buvo įkurtas atskiras Lietuvos Universiteto

agronomijos fakultetas. Įsikūrus šiam fakultetui; buvo nutarta

Žemės Ūkio Technikumą likviduoti. Ir 1927 m., kada paskuti-
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nieji mokiniai šią mokyklą baigė, Technikumas buvo panai-

kintas. Per savogyvavimo laiką ši mokykla išleido. 1924 m. T

kultūrtechnikus, 1925 m. 7 kult., 1926 m. 11 kult., ir 1927 m.

18 kult. Iš viso 43 kultūrtechnikus.

Tačiau buvo gyvas reikalas daugiau kultūrtechnikų paruoš-

ti. Taigi buvo sumanyta įsteigti atskirą mokyklą, pakeičiant šiek

tiek mokslo planą. Ir tuojau p. Žemės Ūkio Ministeris J. Alek-
sa įsteigė tokią mokyklą Kėdainiuose, kurią pavadino ,„Aukštes-

nioji kultūrtechnikų mokykla“.

1927 m. spalių mėn. 3 d. Kėdainių dvaro rūmuose buvo tos
mokyklos atidarymo iškilmės. Iškilmėse dalyvavo Ponas Žemės

Ūkio Ministeris J. Aleksa, Lietuvos Universiteto Technikos fa-

kulteto dekanas prof. Vasiliauskas, Žemės Ūkio Akademijos

rektorius prof. Matulionis, Žemės Tvarkymo Departamen 0

direktorius inž. L. Bačelis, prof. Kolupaila ir kiti.

dalyvavo irKėdainių visuomenės atstovai .

   
  

1930 m, mokinių buvo 89. Iš jų 88 lietuviai ir (06

kas. Tikybos atžvilgiu: 87 R-kat., 1 ev.-liuteronas ir L dy

reformatas. Į mokyklą buvo priimti su šiais mokslo cenzais:

1 baigęs karo mokyklą, 16 abiturientų, 10 VIII-tos kl., 5 VII-tos

kl., 49-VI-tos kl., 1 mokytojų seminarijos III-čio kurso, 5 moky-

tojų seminarijos II-ro kurso ir 2 — baigę mokytojų 2-jų metų

kursus. Mokinių kilimo vietos: Alytaus apskr. 1, Biržų — 7,

Zarasų — 2, Kėdainių — 11, Mariampolės — 2, Mažeikių — 5,

Panevėžio — 10, Rokiškio — 24, Raseinių — 3, Šiaulių — 3,

Telšių — 2, Tauragės — 1, Ukmergės — 3, Utenos — 11, Vilka-

viškio—3, ir Klaipėdos Krašto—1. Tėvų verslas: 82-jų —žem-

dirbiai, 1-n0 amatininkas, 1-0 — prekybininkas ir 5-ių — val-

dininkai.

MOKINIŲ PRIĖMIMO SALYGOS.

1. Į mokyklą priimami Lietuvos piliečiai nuo 16 iki 28

metų amžiaus, baigę 6-šių klasių gimnazijos ar tolygios mo-

kyklos kursą ir išlaikę viso šešių klasių kurso patikrinamuosius

egzaminus iš lietuvių kalbos, algebros ir geometrijos. Be egza-

minų priimami tik abiturientai. Baigę gimnazijas nelietuvių
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dėstomąja kalba, privalo laikyti egzaminus iš lietuvių kalbos ir

Lietuvos istorjos.
Asmens, nors ir baigę daugiau, negu 6-šias klases, bet ne-

turį brandos atestatų, privalo laikyti patikrinamuosius egza-

minus iš to paties šešių klasių kurso.
Vyresni, kaip 23 mt. amžiaus priimami tik atlikę karo

prievolę. Vyresni gi, kaip 30 mt. amž., gali į mokyklą įstoti tik

gavę Žemės Ūkio Ministerio leidimą.

2. Mokiniai priimami tik į I-mą kursą.

3. Mokyklos kursas išeinamas per 3 metus (viso 3 kursai).

4. Mokestis už mokslą 100 litų į metus (po 50 litų pus-

mečiui).,

5. Karo prievolės atlikimas mokiniams atidedamas ligi

24 met. amž. sueinant ir išimties kelių gali būti pratęsiamas

dar dviems metams baigti mokyklos kursą.

6. Visi mokiniai vasaros metu yra skiriami į privalomą

lauko praktiką, gaudami Žemės Tvarkymo Departamento nu-

statytą atlyginimą.

7. Išėję mokyklos kursą ir išlaikę baigiamuosius egza-

minus gauna kultūrtechniko laipsnį ir įgyja tokias

teisės: (žiūr. Vyr. Žinių Nr. 297 iš 1929 m.):

1) matavimo darbus savaimingai vykdyti ir planus

sustatinėti, išskyrus triangulaciją ir miestų

matavimą, >

2) žemės ūkio melioracijos projektus savaimingai

sudaryti ir vykdyti, S

3) ne aukštesnių kaip dviejų aukštų žemės ūkio trio-

besių projektus sustatyti irvykdyti,

4) ne ilgesnių kaip 20 m. tiltų projektus sudaryti ir

vykdyti.

"Be to, baigę mokyklos kursą ir išlaikę išleidžiamuosius

egzaminus, turi teisę stoti į aukštąsias žemės ūkio ir technikos |

mokyklas, technikos ir gamtos fakultetus be egzaminų.

8. Gabūs ir neturtingi mokiniai gali būti nuo mokesčio

už mokslą atleidžiami, bet ne daugiau 15 76 visų mokinių. Sti-

pendijų skaičius apribotas ir jos skiriamos gabesniems ir netur-

tingiems mokiniams tik nuo antrojo pirmų mokslo metų pus-

mečio.
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MOKSLO PLANAS:

  

 

 

         

a I kursas| II kursas III kursas|
5 Dalykai
5 teor.| prakt. | teor. prakt. teor. |prakt.

1| Tikyba 2
2| Lietuvių kalba . 3 2

8Į Vokiečių „ 3 2

4| Matematika 5 2

5] Fizika ir meteorologija .| 4

6| Botanika . LŽ

SVA k a 6 2

8. Mechanika. 3 2 2 2 1

9| Mineralogija ir geologija | 2

10| Dirvožemio mokslas . „| 2 2 2

BIT Temė I. 4 „178

12| Bendroji žemdiriystė j 2

Tai Ode7a 3 2 2 2 1 1

KL Tadraumma" 4 1 2 1

15] Žemės darbai . . |. || 1 1

16| Medžiagų atsparumas . 2 1

17į Bendroji statyba ir žemės 2 3 v 3

ūkio triobėsiai .

18] Sauskeliai 2 2

19| Tiltai Ža

20| Hidrotechniniai įtvarai 2 3

121] Melioracija . . |. |. 2 2 8.8
22| Pievų ir pelkių kultkra: 3

23| Durpynų eksploatacija . 2

24| Žemėtvarkos ir meliorac. a i

įstatymai ir procesas

| Žemėtvarkos projektas 2 2
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1—7>7———————3——————— I PP".

Z I kursas4 II kursas| III kursas
i Dalykai
J
 

teor. |prakt.| teor.| prakt.| teor. |prakt.
 
 

26|Žemės ūkio ekonomija
it taksačija Lk 2

 27| Kaiiškas paruošimas . „| 1 1 1 1 1 1
   32| 121937 | 111 aa 1 47

iš“ VisD 44 44 839
  
       
 

Pastaba: 1) Pavasario lauko praktiką prie mokyklos ir va-
saros praktika Žemės Tvarkymo D-to žinioje į
mokslo planą nejeina.

2) Abiturientai, baigę mokyklas lietuvių destomąja
kalba yra atleidžiami nuo tikybos, lietuvių

kalbos, matematikos ir fizikos pamokų lankymo

ir ne lietuvių destomąja kalba--yra atleidžiami
nuo tikybos matematikos ir fizikos pamokų

lankymo.

MOKINIŲ PRAAKTIASA.

VASAROS PRAKTIKA.

Einant mokslo planu, visi einantieji mokslą mokiniai pri-

valo kas vasarą, nuo 15 — VI iki 1 S IX, dirbti prie valdžios kul-

tūrtechnikų, kaip praktikantai.

Lygiai taip pat iki šiol praktika buvo privaloma ir, ką tik

naujai į mokyklą priimtiems mokiniams, kurie paprastai į prak-

tiką atvyksta apie 1 — VIII ir išbūna joje iki 1 — IX.

Privaloma praktika skiriama mokiniams dėl dviejų prie-

žasčių —
a) kad II ir III kurso mokiniai apsiprastų techniškai ir

juridiniai su visais darbais, kurie yra kultūrtechnikų vykdomi.

Toks apsipratimas yra jiems, mokiniams, labai svarbus einant

mokykloje atsakančius mokslo dalykus, kuriuos jie greičiau ir

naudingiau seka. Be to, tokie mokiniai, kurie, eidami mokslą,

daug laiko išbuvo praktikoje, yra daug naudingesni valdininkai.

Juos mažai tereikia instruktuoti. .
b) praktika įstojusiems pamatuojama tuomi, kad suteiktų
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naujai priimtiems mokiniams progos gerai pažinti pasirinktąją |
profesiją ir pasitikrinti — ar nėra apsirikę.

Per 2 mokyklos ekzistavimo metus paaiškėjo, jog šį prak-
tika turi didelę reikšmę, nes, kaip matyti iš nestojusių į mokyklą

po vasaros praktikos mokinių skaičiaus, praktika daug kam

leido padaryti atsakančias išvadas.

Iš patiektų skaičių (pusl. 3, 4, 5) matyti, kad daugiausia

mokyklą apleidžia abiturientai, tai ir nenuostabu. Jiems nėra

„didelės prasmės baigus vieną. aukstesniąją mokyklą, 3 metus
lankyti antrąją.

Taip pat pastebėta, kad dalis abiturientų stoja tik Las
kad vasaros metu turėtų uždarbį.

Praktikos metu ką tik įstoję į mokyklą mokiniai dirba
kaip darbininkai prie įvairių darbų. Vyresnių kursų mokiniai

dirba kaip dešimtininkai arba kultūrtechnikų pagelbininkai prie

vykdomųjų darbų, arba naujų tyrinėjimų. Čia jiems tenka su-

sipažinti su darbų davimu, priežiūra, priėmimu, apmokėjimu,

dokumentų sudarymu, niveliavimu ir kit.

Visiems mokiniams vasaros praktika iki šiol yra apmo-

kama. 1929 m, vasarą mokiniai gavo padienį atlyginimą: I kur-

so po 5 lt.; II — po 8lt. ir III — po 10 — 12 lt. į dieną.

ŽIEMOS PRAKTIKA.

Mokiniai ir žiemos metu atlieka praktikos darbus, tačiau

tie darbai žymiai skiriasi nuo vasaros darbų. Žiemos metu iš

„specialių dalykų jie daro analizus, skaičiuoja ir braižo mokytojų

duodamus uždavinius, sustato projektus ir t. t.

PAVASARIO PRAKTIKA PRIE MOKYKLOS.

Mokslo planas nustato pavasario praktiką prie mokyklos

iš įvairių specialių dalykų. Paprastai ji yra atliekama laikotarpy

tarp 1—V ir 31—V ir turi tikslą supažindinti mokinius su tiks-

lingesniais darbo metodais, su kuriais žiemos metu jie negali

būti supažindinti dėl metų laiko ypatybių. |
„Praktikos metu mokytojų vadovaujami, mokiniai susipa-

žįsta su įvairių instrumentų surėdymu, vartojimu ir patik-

rinimu lauko sąlygose, kuriose baigus mokyklą ir teks jiems

-dirbti .

1928 m. dabartinis III kursas, pereidamas į II kursą, tu-
rėjo pavasario praktiką iš geodezijos 25 dien., o 1929 m. pava-
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sarį — iš geodezijos 11 dienų, dirvožemio 8 dien., žemės darbų

(gilūs žemės gręžimai — iki 15 metrų) ir hidrometrijos — 3
dien.

Per pirmą geodezijos praktiką mokiniai, suskirstyti į

grupes po 4 — 6 žmones, tikrina instrumentus ir mokosi su jais

apseiti ir toliau daro detalę nuotrauką iki 50 — 60 ha didumo
ploto.

Iš gautų davinių jie išskaičiuoja nutraukto ploto viršūnių

koordinates ir sudaro planą, kurį vėliau atsakančiai nuspal-
voja.

Pirmosios pavasario praktikos antroje pusėje mokiniai

gauna niveliuoti pirmyn ir atgal liniją apie 3 klm. ilgio, pake-

liui tenka imti skersinius profilius ne rečiau kaip per 100 met-

rų. Iš gautų davinių sudaro griovių planą, išilginį ir skersinį
profilius.

Pereidami į III kursą pavasario metu mokiniai iš geode-

zijos atlieka reljefo ir situacijos tacheometrinę nuotrauką teo-

dolito pagelba ir ploto niveliavimą nivelyru. Abejose nuotrau-

kose yra gaminami planai su izehipsėmis.

II kurso mokiniai dirvožemio praktikos metu yra mokomi

pažinti lauke dirvožemio savybes, tuo tikslu kasa duobes, ap-

rašo piūvus, ima pavyzdžius mechaniniam analizui, kurį atlieka

dirvožemio laboratorijoje. Be to, jie mokosi rūšiuoti žemę, pri-
silaikydami Žemės Ūkio Departamento išleistos instrukčijos.

Žemės darbų praktikos metu mokiniai mokosi daryti

gilius gręžimus, aprašant pasitaikančius sluoksnius. Be to,

iš kiekvieno sluoksnio imami pavyzdžiai gręžimo modeliui su-

daryti.

Hidrometrijos praktika turi tikslo išmokyti mokinius te-

kančio vendens kiekį (debitą) matuoti. Praeitą pavasarį ji

praėjo ytin nepalankiose sąlygose : trūko instrumentų, ne-

buvo paruošti atsakantys įtaisymai ir t. t. Tai atsitiko svar-

biausia dėl lėšų stokos.

Šių metų I kursas turėjo geodezijos praktika 21 dieną
ir 2 dienas geologinių ekskursijų, kurias mokytojui J. Sadūnui

vadovaujant atliko Kėdainių apylinkėse.

Pavasario praktikos vedėjais buvo I ir II kursuose direk-

torius inž. J. Stanišauskas, *) dirvožemio—1IIkurso mokytojai Z.

*) Dabar Susisiekimo Ministeris. |

130.



Ruseckas ir J. Sadūnas, žemės darbų mokytojas J. Jasiukaitis,

hidrometrijos — p. L. Mižutavičius .

1929 m. II kursas Žemės Ūkio Ministerijai reikalaujant,
mokslo metus užbaigė 15 — V (pamokos klasėse baigėsi 8 — V,

pavasario praktika baigėsi 8—V. nuo 8—V iki 15—V mokiniai

turėjo atostogas), į mokyklą grįžo  23—1IX,tokiu būdu Žemės

Ūkio Ministerijos vasaros praktikoje mokiniai išbuvo 4 mė-

nesius, ,

MOKSLO PRIEMONES.

Sekmingam specialių dalykų dėstymui prie mokyklos yra

įsteigta 5 kabinetai : geodezijos, statybos, žemdirbystės, melio-

racijos ir meteorologijos — hidrologijos ir knygynas.

' GEODEZIJOS KABINETAS.

Visų turtingiausias yra geodezijos kabinetas, turįs beveik

pilną reikalingų praktikos darbams atlikti instrumentų kom-

plektą. Daugumą įrankių Mokykla gavo iš Ž. Ū. Akademijos.
Stambesniais ir brangesniais įrankiais reikia laikyti : 10 teodo-

litų, 10 nivelyrų, 1 pantografą r t. t. Iš viso kabinete yra 689

daiktai, bendra visų vertė 34.415,50 lt.

Dar trūksta menzulos, tachymetro, 3 teodolitų ir 5 nive-

lyrų.

MELIORACIJOS KABINETAS.

Melioracijos kabinetas tuo tarpu dar nėra turtingas

mokslo priemonėmis. Iš svarbesniųjų reikia paminėti drenažo

vamždžių kolekciją,upių žolėms valyti įrankių kolekciją, 3 hidro-

metrin. malūnėlius firmos Ott vandens greičiui matuoti ir kt.

Iš viso kabinete yra 107 daiktai, vertės 4.407,78 lt.

METEOROLOGIJOS — HIDROLOGIJOS KABINETAS.

Antrasis po geodezijos kabineto savo turtu yra meteoro-
logijos—hidrologijos kabinetas. Dalį mokslo priemonių jis gavo

per Šv. Ministeriją iš buv. Kėdainių Liet. Mokyt. Prof. S-gos

Mokytojų Seminarijos — viso 34 daiktus, vertės 1.350,80 lt.

1929 metais kabinetas žymiai praturtėjo gaudamas 225

„daiktus 8.846,32 It. vertės iš Ž. Ū. Akademijos likviduoto fizikos

kabineto. Svarbiausias mokyklai fizikos šviesos skyrius turi

pilną modelių ir įrankių rinkinį. Prie kabineto yra įsteigta

meteorologijos stotis ir nuo 1930 m. yra įsteigtos Dotnuvėlėje
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„ir. Smilgoje. vandens horizontų matavimo (hidrometrinės)

stotys.

Kabineto turtas šiuo laiku siekia 10.283,72 lt. vertės.

METEOROLOGIJOS STOTIS.

Meteorologijos stotis yra priskirta prie meteorologijos—

hidrologijos kabineto .

Stotis užima plotą 15 x 15 m. — 225 m.2 ir yra aptverta

vielos tinklo tvora. Stebėjimai stoty daromi tik mokslo metu,

nes vasaros metu mokykla negali laikyti nuolatinio stebėtojo.

"Jam atlyginimo yra skiriama vos 25 lt. į mėnėsį. Žiemos metu
stebėtojo pareigas eina mokinys.

Stoties davinius šiais metais pradėjo siųsti Meteorologijos

Biurui Kaune. Meteorologijos stotis sudarys kaip ir svarbes-

niąją dalį projektuojamame stebėjimų rate. Drauge su ja nuo

1930 m. pradėjo veikti Dotnuvėlės ir Smilgos hidrometrinės

(vandens horizintų aukščių) stotys ir podirvinio vandens ho-

rizontų aukščių matavimo stotis.

Meteorologijos stotis yra išnaudojama praktikos darbams

"su mokiniais, kurie mokosi daryti stebėjimus ir daryti išvadas.

Stotis turi gyvojo sidabro barometrą, barografą ir pliu-

viografą, kurių vertė siekia 1.066,80 lt. Be to, yra

dar 8 daiktai, priklausantieji Meteorologijos Biurui, būtent:

Wild'o fliugeris (stulpas 22 mtr. aukščio yra stoties nuosavybė),

minimumo — maksimumo termometrai, higrometras ir kt.

STATYBOS KABINETAS.

Statybos kabinetas tuo tarpu mažiausia turi mokslo prie-

monių, vienokų iki šio laiko yra pagaminti keli modeliai. Be to,

1929 metais įsigijo triobesiams kilnoti prietaiso modelį.

Iki šio laiko dar neturi giliems gręžimams daryti grąžtų kom-

plekto, kurį tenka skolinti iš Žemės Tvarkymo Departamento.

Išviso kabinetas turi 298 daiktus, 3.547,88 lt. vertės.

ŽEMDIRBYSTĖS KABINETAS.

Žemdirbystės kabineto turtas susideda iš 104 daiktų

2.846,61 lt. bendros vertės. š

Prie kabineto yra dirvožemio laboratorija, bandomoji

pieva. Nevėžio slėny 10,78 ha ploto ir kolekcinis pievų žolių dar-

"žas. Šios mokslo priemonės bus žemiau.smulkiau paminėtos.
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Šiuo laiku kabinetas turi mineralų rinkinį (Land-
wirtshaftliche Sammlung), pievų žolių gerbarijų ir pradeda

sistematišką durpinių dirvožemių kolekcijos rinkimą. Yra paim-
ta iš kasamųjų kanalų (Juodos, Ringuvos) keli dirvožemio mo-

nolitai. Taip pat kabinetas pradeda gauti bekasant kanalus

randamus daiktus.

BANDOMOJI PIEVA.

Žemės Ūkio Ministerija iš Kėdainių dvaro priskyrė mo-
kyklai 10,78 ha pievų plotą, kuriame apie 6 ha yra tipingo

viksvinio durpyno, o apie 4,78 ha mineralinio dirvožemio pieva.
Nuo 1930 m. mokykla pradėjo šias pievas tvarkyti, pa-

lengva įtaisydama pavyzdinį pievų ūkį, kuriame projektuojama

daryti įvairių pievų kultūros nusausinimo (drenažo) bandymų.

Tuo tarpu tuos bandymus dėl lėšų stokos negalima pradėti

vykdyti. Mokykla tikisi, kad Žemės Ūkio Rūmai įsteigs prie jos

pievų įrankių depo ir sušelps ją pievų žolių sėklomis. Lygiai

taip pat ji tikisi gauti iš Ž. Ū. Ministerijos lėšas pievų nusau-

sinimui.

Mokomoji pieva tokiu būdu galės patarnauti ne tik mo-

kinių praktikai, bet ir platesniems reikalams.

: KOLEKCINIS PIEVŲ ŽOLIŲ DARŽAS.

Tokį pat tikslą turi ir kolekcinis pievų žolių daržas, ku-

riame yra sėjama apie 60 atmainų įvairių pievų žolių.

DIRVOŽEMIO LABORATORIJA.

Dirvožemio laboratorijoje yra atliekama mokinių prak-

tika — jie daro žiemos metu dirvožemio mechaninį analizą.

Laboratorija turi du Kopeckio aparatus, du dirvos drėgnumui

rasti aparatus, 1 Scheibler'io aparatą ir t. t. Visas jos turtas
susideda iš 77 vienetų, 3.493,43 lt. bendros vertės.

Ateity mokyklos laboratorijoj galėtų specializuotis drenuo-

jamų žemių dirvožemių analize. Neprityrusių drenuotojų dir-

vožemio iš akies analizavimas yra tiek subjektyvus ir netikras,

kad būtų kaip tik patogus laikas pereiti prie Vakarų Europoje

praktikuojamų metodų.

Laboratoriniai analizai duoda kur kas tvirtesnį ir moks-

lingesnį pagrindą drenažo sausintojų tarpusaviam tolin rasti.
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Laboratorija taip pat galėtų daryti drenažo vamzdelių tech-

niškąjį įvertinimą.

KNYGYNAS.

Mokyklos knygynas šiuo laiku turi 1151 tomą 9.251,83 It.

bendros vertės.

Knygos yra suskirstytos į du pagrindinius skyrius: ben-

drąjį ir specialų. Knygynas kasmet yra papildomas ne tik kul-

tūrtechniškąja literatūra, bet ir bendrąja — lietuvių kalba.

Be knygų, knygynas gauna specialius žurnalus ir laikra-

ščius lietuvių, vokiečių ir rusų kalbomis, būtent:

„ Lietuvos Aidą,

„ Mūsų Rytojų,
„ Trimitą,

Naują Žodį (su priedais),

Žemės Ūkį,

Ūkininko Patarėją,

Savivaldybę,

Kosmos,

Talką,

10. Žemėtvarką ir melioraciją,

11. Vairą,

12. Meno Kultūrą,

13. Mūsų Vilnių,

14. Kultūrą,

S
S
A
S
A
N
B
B
N
L

SVETIMOMIS KALBOMIS:

1. Deutsche Landwirtschaftliche Presse,

2. Der Kulturtechniker,

3. Allgemeine Vermessungs- Nachrichten,

4. Mitteilungen d. Vereins zur Forderung der Moorkultur

im Deutsch. Reich,.

5. Baumeister,

6. Moderne Baufirmen,

T. Torfianoje delo ir

8. Izvestija naučno — melioracijonnago Instituta.
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Prie knygyno mokiniams yra įrengta skaitykla, kurią jie

liuosu laiku gausiai lanko. Skaitykla aprūpinta visais aukščiau

išvardintais lietuvių kalba  periodiniais leidiniais bei

dienraščiais.

Knygoms ir periodiniams leidiniams pirkti mokykla tu-

Trėjo:

1927 metais 5.258,55 It.

194873 1.000,00 „„

1929 5 12:800,00-4

MOKYKLAI IŠLAIKYTI SKIRIAMOS LĖSOS.

Mokyklai išlaikyti kreditus Vyriausybės skiria Žemės

Ūkio Ministerijos sąmatoje. Daug teko išleisti lėšų rūmų re-

montui, nes nebuvo reikalingų mokyklai vidaus įrengimų. 1927

m. atlikti šie stambūs remonto darbai: įtaisytas vandentiekis,

kanalizacija ir atlikti pagrindiniai I-mo kurso braižyklų įtai-

symo darbai. I-:mo kurso braižyklos tilpsta buvusiame rūmų

žiemos sodne, kuriame įtaisytos geležies 8 betono lubos, langai
ir išmūryta iš galo siena. 1928 m. braižyklos buvo baigtos įtai-

syti: nudažyta langai, įdėtos abiejuose aukštuose grindys, pas-

tatytos krosnys. Tais pačiais metais buvo įtaisyta dirvožemio

laboratorija: išardytos tarpinės sienos, senos sienos naujai iš-

tinkuotos, padarytos betoninės grindys, įrengtas vandentiekis

ir kanalizacija ir visa laboratorija išbaltinta. Be tų darbų buvo

atlikta visa eilė kitų smulkesnių remontų (durų, langų, grindų

tt)

1929 m. išnaujo žaliai nudažytas mokyklos stogas,

perstatyti vartai, išbaltintas I-mo kurso braižyklos, naujai pa-

statyta ir perstatyta kelios krosnys ir atlikta eilė smulkesnių

remontų. Ateity teks sutvarkyti kitas mokyklos patalpas: pa-
remontuoti apskurusius ir seniai, dar nuo karo pradžios, nere-

montuotus mokytojų butus, klases, braižyklas ir kabinetus ; teks

pataisyti birstantį išorinių rūmų sienų tinką ir rūmus nudažyti.

Didėjant etatiniam mokyklos personalui tenka susidurti su

būtų stoka, kurią bus galima pašalinti įtaisius butus atskirame,

šalia mokyklos stovinčiame, bokšte. ;

Mokyklos pagrindinį remontą numatoma baigti per 2 —3

metus.
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MOKYKLŲ IŠLAIDŲ SUSKIRSTIMAS:
  

 

  

Išlaidų išvardinimas.| 1927 m. | 1928 m.| 1929 m. | Išviso

1 Pagrindinė alga 4.230 15.840 17.182 66 37.252 9

2| Trimečių priedas . 918 918

3| Švenčių priedas 505 1.320 1.594 3.419
4| Vaikų priedas 320 84 960 76 1100 2.380

5| Už atskiras pamokas; 2.897 34) 16.174 07 28.676 82 47.749 A

6| Už atskiras pareigas | 1.756 |39| 8.267 10.757 78 20.781 19

7| Raštinės išlaidos 341 400 400 1141 9

S| Knygų blankų ir 50 50
instrukcijų spaus.

9| Informac. turin. 166 10 12 55) 178 |65

spaus.

10| Paštas, telegrafas, 232 75 526 60) 409 60) 1168 95
telef.

11! Kuras 2.095 34) 2.647 |32' 3.178 7.920 6

12| Šviesa. 990 45; 2371 61| 2.300 5.662 |16

13| Švaros priežiūra 269 i 576 05) 900 1745 [75
14| Smulkios išlaidos . | 1.055 38 400 1.455 sy
15| Kelpinigiai ir“ 839 55) 1844 40| 2388 5.071 95

dienpinigiai

16, Ekskursijoms 50 60) 861 39! 1264 20! 2176 1

17, Tarnautojų aprėdy- 600 600

mas

18| Inventorius . <. 8.472 59! 6.055 3.000 17.527 |59

19| Mokslo priemonės | 3-152 36! 15.000 | |12.000 30.152 3

20| Knygoms ir žurna- | 5.258 55) 1.000 2.300 8.558 55
lams

21| Valstybin. trio- 36.434 43) 12100 9.800 58.334 43
besiams

22| Šaligatviams 2175 2175

23| Stipendijos P nos 6.000 10.000

Išviso 69.69| |59.944 |27106806 |61i266419 |88! |
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Baigiant apyskaitą, verta nurodyti, kiek kainuoja Valstybei

vieno Aukštesniosios Kultūrtechnikų Mokyklos mokinio išlai-

kymas. Prie mokinių išlaikymo yra priskiriamos išlaidų pozi-

cijos nuo 1 iki 17 eilės Nr. Nr. imtinai. Visos kitos pozicijos,

būtent: inventorius, mokslo priemonės, knygoms ir žurnalams,

mokyklos remontas — valstybiniams triobesiams, šaligatviams

ir stipendijoms, negali būti prie mokinių išlaikymo priskirtos,

nes jos didina mokyklos turtą, kuris patarnauja netik vienai
mokinių laidai, bet ištisai jų eilei. Jeigu ir būtų prasmė šias iš-

laidas mokinių išlaikymui priskirti, tai tik 90, kuris yra lygus

inventoriaus, mokslo priemonių ir kt. amortizacijos Yo. Kadan-

gi amortizacijos Yo tuo tarpu nėra nustatytas, tai tos išlaidos

prie mokinių išlaikymo ir nepriskiriamos.

VIENO MOKINIO IŠLAIKYMO APSKAIČIAVIMO

LA NTELEĖ.
   

II pusm.

  
 

M 1 pusm. Per ištisus

+ (4 mėn.) (8 mėn.) metus

ksiii 480 Lt. — 480 Lt.

EBM 380 , :-870 Lt. 410,

1829 m 310 „ 730 „ 590 ,„  
Vidutinį metinį mokinio išlaikymo dydį išvedant buvo

u, X I, + u2 XI2, 2 2
EELA Si kuriojė u yra

mokinio islaikymas, o 1 mėnesių skaičius I ir II pusmečiuse.

naudotasi formulė U —

1927, 1928 ir 1929 m. mokinių išlaikymo kainą normale

negalime laikyti, nes kasmet buvo atidaromos vyresnės klasės.

Mokinių išlaikymas, tur būt, nebus didesnis 700 lt. vienam mo-

kiniui į metus.

Prie mokyklos bendrobučio nėra. Visi jos mokiniai gyvena

Kėdainių mieste privačiuose butuose. Butas ir pragyvenimas
vidutiniai kainuoja apie 80 — 100 lt. į mėnesį, — žymiai že-

miau kaip Kaune,

Aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos tikslas —

ruošti matavimui ir žemės ūkio melioracijai specialistus.
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KĖDAINIŲ MIESTO PRADŽIOS MOKYKLOS.

1914 metais Kėdainių mieste buvo šešios pradžios mo- |

kyklos vienklasė cerkvės mokykla su vienu mokytoju, dvi dvi-

klasės po du mokytoju, vokiečių evangelikų vienklasė su vienu

mokytoju, žydų pradžios mokykla ir rusiška mergaičių mokykla.

Karo metu visos tos mokyklos nustojo veikusios. Dabar

Kėdainiai turi šias mokyklas.

I-ją lietuvių pradžios mokyklą. Ji įsikūrė 1918 metais

cerkvės mokyklos namuose kalnelyje (vietos gyventojų ji va-

dinama Kalnelio mokykla). Nors namai yra statyti vienam
komplektui, tačiau juose tenka mokytis dviem komplektams.

1931 metais rudenį mokykla gavo dar du komplektus, kurie teko
apgyvendinti kitur. 1933 metais rudenį miesto savivaldybė prie

mokyklos pristatė naują patalpą trečiam komplektui. 1933

mokslo metais mokykla turėjo 201 mokinių.

1-ji pradžios mokykla yra gana smagioje ir patogioje

vietoje — kalnelyje, miesto pakraštyje. Mokyklos sodyba — tai

istorinės kunigaikščių Radvilų pilies buvimo vieta. Tik jau

visai nebežymu, kad čia yra kadaise buvusi pilis. Rusai pavertė

tą vietą paprasta lauko dirva.

2-ji lietuvių pradžios mokykla. Įsteigta 1919 metais. Ligi

1932 metų dirbo nuomojamose patalpose. Ligi 1928 metų buvo

dviejų komplektų. Tais metais rudenį prie mokyklos buvo pri-

jungta susilikvidavusi Pochodnios dviejų komplektų mokykla.

Šiais mokslo metais susidarė penktas komplektas. Dirba penki

mokytojai su 244 mokiniais. 1932 metais miesto savivaldybė

pastatė mokyklai medinius namus dviem komplektams prie

Vilniaus gatvės. Tačiau, kad trūksta patalpų, naujuose namuose

dirba susispaudę trys komplektai. Kiti du komplektai vargsa

svetimoje pastogėje.

3-ji lietuvių pradžios mokykla. Įsteigta 1923 metais

mokytojų profesinės sąjungos Kėdainių dvare. 1930 metais
rudenį susavivaldybinta. Mokykla dviejų komplektų su dviem

mokytojais ir 78 mokiniais.

Žydų pradžios mokykla hebrajų kalba. Įsteigta 1920

metais. Mokykla keturių komplektų su keturiais mokytojais.

1933 mokslo metais joje mokosi 220 vaikų.

Žydų pradžios mokykla žargono kalba. Įsteigta 1924
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metais. Vieno komplekto. Dirba vienas mokytojas. 1933 mokslo

metais mokosi 35 vaikai.
Vokiečių pradžios mokykla. Privat. Yra evangelikų liu-

teronų parapijos namuose prie jų bažnyčios. Mokykla tesurenka

vos keliolika vokiečių tautybės gyventojų vaikų.

Kėdainių miesto pradžios mokyklos tenka sunkiai vargti

dėl patalpų. 1914 metais mieste buvo šešios pradžios mokyklos

su devyniais komplektais — ir šeši komplektai turėjo nuosavas

patalpas. Dabar yra taip pat šešios mokyklos su septyniolika

komplektų; tiktai trys (1—ji, 2—ji ir vokiečių) mokyklos te-

turi nuosavas patalpas septyniems komplektams. Kiek metų

pragyvenome nepriklausomu gyvenimu, tai betgi Kėdainių mies-

to tvarkytojai per visą tą laiką neparūpino jokios nuosavos pa-

talpos miesto pradžios mokykloms. Tas mokykloms sunkumas

gana žymiai atslūgo, kai naujuoju įstatymu persitvarkė miesto

savivaldybė.

S. Tijūnaitis.

KĖDAINIŲ APSKRITIES ŽEMĖS ŪKIO APŽVALGA.

Kėdainių apskrities didumu yra vidutinis, viso žemės turi

197,466 ha. Tame žemės plote sukurti 11.832 žemės ūkiai. Didu-

mu vidutinis, ūkis turi 16,7 ha. daugiausia ūkių turi 12—11 ha.

Iš jų žemės reformos valdyba išdalijo 20.623.63 ha. Tame plote
sukūrė 1.448 naujakurių ūkių.

Kėdainių apskrityje ariamoji žemė sudaro 58,974, pievos,

ganyklos, pelkės ir durpynai kartu užima 33,0496 viso ploto.

Čia krinta į akis pievų, ganyklų ir pelkių plotai. Mat, didelė
dalis ūkininkų dar gyvena kaimuose ir laiko bendras ganyklas.

Išeidami į vienkiemius, pavers jas dirbama žeme. Išskirsty-

mas į vienkiemius paskutiniais metais sustiprintas. Taip pat

smarkiai sausinamos pelkės, jas bus galima paversti geromis

pievomis.

Žemės dirbimas pamažu gerėja, nes neišdalintame kaime
sunku kas nors naujo įvesti, be to, dabar sunkūs ekonominiai

laikai — žemei dirbti geresni įrankiai vargiai įperkami.

Kėdainių apskr. daugiau sėja rugių negu kviečių. Iš 1 ha

vidutiniai derliai gaunami tokie : rugių 22,1 cntn. (50 kg.),

kviečių 29 cntn., miežių 16,3 cntn.. avižų 18,1 cntn. palyginus

su kitais apskričiais derliai yra geri. Gal būt, čia turi įtakos
ir tai, kad Kėdainių apskrityje daugiausia vartojama minera-

linų trašų — vartoja 85,6796 ūkininkų.

139



Pagal Lietuvos žemės ūkio surašymo davinius, Kėdainių
apskr. arklių yra 25.815, galvijų 46.404, kiaulių 41.054 ir avių
23.578.

Arkliai vietiniai, menki. Čia reikia pastebėti, kad iš viso
iki šiai dienai nėra nustatyta, koks arklio tipas Lietuvoje būtų
tinkamiausias. Kaip visoje Letuvoje, taip ir Kėdainių apskr.
proteguojamas sunkus arklys, kuris lengvesniam važiavimui ir

smulkesniam ūkiui netinka. Galvijai vyrauja taip pat vietiniai,

Bet čia laikomasi sistemos. Kėdainių aps. vietiniams galvijams
gerinti vartojama holandų juodmargiai reproduktoriai. Tose
apskrities dalyse kur ūkininkai gyvena vienkiemuose, kiaulių

veislė žymiai pagerinta, neišdalintuose kaimuose gyvenančių
ūkininkų kiaulės mažiau pagerintos, jos prasčiau ir šeriamos.

Avižų ūkiui Kėdainių apskr. perspektyvos blogos.

Pieninių visame apskrityje yra 10, iš jų 9 garinės ir 1

rankinė. Be to, yra 73 grietinės nuriebimo punktai. Visuose pie-

ninėse ir grietinės nugriebimo punktuose 1932 m. perdirbo

9.651.415 klg. pieno ir pagamino 370.552.8 klg. sviesto. Pieni-

nėse narių yra 219, o pieno statytojų viso labo 2.524.

Jeigu prisiminsime, kad Kėdainių apskrityje yra 11.832

žemės ūkiai, tai matyti, kad pieną stato į pienines tik penktoji

ūkininkų dalis. Pakėlus našumą beveik visi ūkiai galėtų par-

duoti pieną. Reikia pasakyti, kad Kėdainių aps. pieno ūkiui są-

lygos geros. Per visą apskritį eina geležinkelis į Kauną. Ir da-

bar daugelis geresnių ūkių pieną ir jo produktus parduoda

tiesiai Kaune. Tinkamų geroms ganykloms vietų taip pat yra

nemaža. Tik šioje srityje reikėtų dar propagandos ir lėšų. Šian-

dieną Kėdainių apskr. gerų pašarų (dobilų, šieno, šakniavaisių

ir gumbavaisių) gaminama per maža, ypač gerų pašarų stinga -

neišdalintuose kaimuose ir nesenai išdalintuose. Šiai spragai

užkišti per paskutinius kelerius metus kasmet įrengiama po

kelias dešimtis hektarų nuolatinių kultūrinių ganyklų.

Galvijams gerinti Kėdainių apskrityje veikia 9 galvijų

kontrolės rateliai su daugiau 2000 kontroliuojamų karvių. Be

to, kasmet 1—2 geresnius bulius duoda ūkininkams žemės ūkio

rūmai.
Kėdainių apskr. cukriniams runkeliams auginti sąlygos

geros : žemės tinkamos, susisiekimas taip pat neblogas. Čia

cukrinių runkelių daug ir augina.
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Kėdainių apskr. sodų, daržų ūkis gan išplitęs. Pav., dabar
veikia 6 stambesni medelynai, kurie per metus. pagamina iki

15.000 medelių. Be šių medelynų jau yra įsisteigusių ir pradeda

veikti dar 15 mažesnių medelynų. Visame apskrityje yra apie

75.000 obelių, apie 17.000 kriaušių (vaismedžių), apie 11.000

slyvų ir apie 63.000 vyšnių .

Apskrityje veikia 4 stambesnės vaisvynių dirbtuvės, ku-

rios per metus superka ir perdirba apie 400 centn. obuolių ir

apie 400—500 cntn. uogų. Be to, pradėjo veikti 2 vaisių džio-

vyklos ir 2 cikorijos džiovyklos. Jau nuo seniau veikia 2 agurkų

raugyklos, kurios per metus išraugina apie 150.000 agurkų.

Kėdainių apskr. kasmet augina apie 150 ha agurkų, tai,

rodos, didžiausia agurkų plantacija visame Pabaltijos krašte.

Kėdainiai užaugino kasmet apie 100 cntn. agurkų sėklų. Kėdai-

nių akylinkė neatsilieka nė pamidorais, čia auginama kasmet

apie 300.000 diegų. Dedama pastangų įrengti pamidorų perdir-

bimo įmonę. Be to, norima įrengtistambesnius vaisiams laikyti

„sandėlius.

Kėdainių apskrityje yra 57 stambesni paukštynai. Juose

laikoma daugiausia dėsliųjų veislių vištos.

Apskrityje yra keliolika didesnių bitynų. Apie 3000 bi-

čių šeimynų laikoma rėminiuose aviliuose ir apie 2300 bičių

šeimynų laikoma kelminiuose aviliuose.

Paskutiniu laiku daugiau dėmesio kreipiama stogų dažy-

mui švediškais ar suomiškais dažais. Tikrai, raudoni stogai ir

aptvarkytos sodybos ryškiai krinta į akis. Statoma ne maža ge-

resnių tvartų, vištidžių ir gyvenamų namų. Gal po kelerių me-

tų keleivis, važiuodamas mūsų geležinkėliu, vietoje pasibiaurė-

jimo ir paniekos, žiūrės į mūsų gražias,tvarkingas sodybas pa-

sigėrėdamas.
Ūkininkams šviesti Kėdainių apskrityje, Grin-

kiškyje, yra žiemos žemės ūkio mokykla. Joje mokslas tęsiasi

5 mėnesius (žiemą). O kas nežino, kad Dotnuvoje (taip pat

Kėdainių apskr.) yra žemės ūkio akademija, kuri aukštai iš-

kėlusi žemės mokslo kultūros žibintą šviečia visai Lietuvai.

Ir jaunoji ūkininkų karta rengiasi ateičiai, eidama prak-

"tiškąją žemės ūkio mokyklą. Tai jaunieji ūkininkai. Jų

Kėdainių apskr. yra apie 1000, jie pasiskirsto į jaunųjų ūki-

'ninkų ratelius. Tokių ratelių yra 27.
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ŽEMĖTVARKOS, ŽEMĖS REFORMOS IR MELIORACIJOS

DARBAI KĖDAINIŲ APSKRITYJE 1927 — 1933 M.

Žemėtvarkos, žemės reformos ir melioracijos darbai Kė-

dainių apskrityje prasidėjo 1919 — 1920 m. Iš pradžių jie plito

iš lėto, paskui žymiai pagreitėjo. Ypač pagreitėjo žemės refor-

mos vykdymas, kuris 1923 — 26 m. labiausiai buvo žymus.

Kėdainių apskr. daugiausia prisidėjo prie tiems darbams

vykdyti teknikinių pajėgų ruošimo. 1920 m. ž. ū. ministerija

perkėlė iš Kauno Dotnuvon, į tolaikinės aukštesniosios žemės

ir miškų ūkių mokyklos būstinę, dvimečius matininkų kursus.

Vėliau tie kursai trumpam laikui buvo iškelti į Kėdainius,į

buv. dvaro rūmus. Tuo būdu žymi dabartinių žemėtvarkos ir

žemės reformos srityse veikėjų dalis gavo profesinį išmok-

slinimą Kėdainių apskr. ribose.

Specialistų melioratorių, pavadintų kultūrtechnikais, ruo-

šimas yra visai susijęs su Kėdainių apskričiu. 1922 m. prie

aukštes. žemės ūkio ir miškų ūkio mokyklos, vėliau pavadintos

žemės ūkio technikumu, buvo įsteigtas 3-čias kultūrtechnikų

skyrius, kuris iki savo likvidacijos 1927 m. išleido 43 kultūr-
technikus.

1927 m. buvo naujai įsteigta Kėdainiuose aukštesnioji

kultūrtechnikų mokykla su 3 metų kursu. Ši mokykla iki 1933
m. išleido keturias kultūrtechnikų laidas, viso labo 100 žmonių.

1927 — 33 m. buvo atlikti šie žemėtvarkos darbai: vien-

sėdžiais išskirstyta 134 kaimai, bendro ploto 43648,11 ha. Nau-

jai sudaryti 5125 sklypai buvo paskirstyti tarp 3921 savininko.

Daugiausia kaimų buvo išskirstyta 1922 m. — 25 su 10696,30 ha

plotu. Be to, išskirstytame plote padaryta žemių pakeitimai,

kurie palietė 1138,91 ha plotą, susidedantį iš 174 atskirų vie-

netų. Bendrų ganyklų ir ganiavos servitutų Kėdainių apskr.

likviduota 33 kaimuose; likvidavimas palietė 1739,76 ha plotą,

sudarant 65 sklypus.

„ Žemės reformos, arba dvarų parceliavimo, darbai 1927

— 33 m. ėjo mažyn, nes iki to laiko žemės reformai imtinų že-

mių ištekliai žymiai sumažėjo. Kalbamame laikotarpyje buvo

išparceliuotas 61 dvaras ploto 14631,89 ha, sudarant 963 skly-

pus. Greta to buvo išparceliuoti 73 atskiri žemės vienetai plo-

to 1999,56 ha, kurie davė dar 303 sklypus.
Išparceliuotoji žemė buvo atiduota 436 naujakuriams, ta-
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me skaičiuje 136 savanoriams kūrėjams. Beveik 90 90 gavusių

žemę naujakurių pristatė po 2 — 3 trobesius ir sklypuose gy-
vena bei juos dirba.

 

 

  

Metai Nusausintas Iškasta kanalų

plotas ha kilom.

1927 670 56,0

1928 850 710

1929 970 81,0

1930 1070 89,0

1931 1180 98,0

1932 1200 100,0
1933 1660 138,0
 

Viso labo|| 760 | 6330

Iš didesnių įvykdytų projektų tenka paminėti šių upelių

bei upių sutvarkymas: Smilgos, Ažytės, Dotnuvėlės, Palankos,

Kiršino, Vardukšnio, Liaudos, Šumeros, Malčios ir Šerkšnės.

Šiais metais yra ruošiami Lankesos ir Barupio upynų

nusausinimo projektai. Pažymėtinas yra drenažo darbų didė-

jimas.
 

 
 

   
   

Metai iškas Ka 1hadrenavi- Paduota Ruosiama

mo kaina It. prašymų projektų ha

1925 39 1089.— 1 430

1926 53

1927 65 544.— 1 0

1928 105 628.— 1 81

1929 136 560.— 3 283

1930 141 550.— 6 115

1931 190 530.— 8 570

1932 173 460.— 16 „412

1933 201 365.— 26 765

Viso labo | 1103 e | 206

Tenka pabrėžti, kad vis labiau drenažu pradeda domėtis

smulkesni ūkininkai. 7
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Drenažo darbams po karo pradžią davė Žemės Ūkio Aka-

demijos: dvaras Dotnuvoje. Tame dvare išsimokslino drenažo

darbus dirbti iš pradžios negausus darbininkų kadras. Tuo Kė-

dainių apskritį reikia laikyti drenažo darbų pionierium. Šian-

dieną tie darbai jau yra žinomi visame krašte.

Žemėtvarkos, žemės reformos ir drenažo darbams Kėdai-

nių apskrityje vadovauja prityrę specialistai: apygardos žemės

+varkytojas matininkas Leonas Jasaitis ir kuliūrtechnikas Vla-

das Šileika.
Inž. Stanišauskas

 
JUOZAS VAIŠNYS.

J. Vaišnys gimė 1892 m. kovo mėn 9 d. vidutinių ūkininkų

šeimoj Plioplių km. Antanavo valšč., Mariampolės apskr, Mokėsi

Čystos Budos ir Žiūrių — Gudelių pradžios mok:, Mariampolės
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„gimnazijoj, Veiverių mokytojų seminarijoj. 1912 m. įsigijo mo-

kytojo teisės ir-ėmė dirbti Vilniaus Teismo palatoje.

Eidamas mokslus ir dirbdamas Vilniuje dažnai rašinėdavo

lietuviškuose laikraščiuose pseudonimu „Juozas Keturakis“,

„Plioplių Juoziukas“, J. V. ir kit. Taip pat aktyviai dalyvaudavo
lietuviškam veikime Vilniuje ir kitur.

Kilus karui buvo nukentėjusiems nuo karo šelpti komi-

teto nariu, dalyvavo jo skyriuje ir Antakalnių rajono vedėju,

kuriame buvo tūkstančiai pabėgelių.

1915 m. evakuojant Vilnių numatė reikalą pasilikti vietoje

ir dirbo prie tremtinių šelp. komiteto. Pasunkėjus. gyvenimo

sąlygoms, 1917 m. J. Vaišnys buvo nuvykęs savo tėviškėn — Su-

valkijon, kur buvo mokytoju ir kartu dirbo, žinoma, slaptai lie-

+tuvybės darbą. Dirbo kartu su mirusiu V. Strimaičiu.

1918 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoj ir su Vilnium

po to nebenutraukė ryšių, nes ėmėsi Mariampolės apskrity orga-

nizuoti lietuviškas savivaldybes.

1919m. lapkričio mėn. buvopaskirtas Utenos apskrities
viršininku, kur išbuvo 3 metus. Būdamas Utenosaps. viršininku,

trejetą mėnesių organizavo ir Švenčionių apskritį, kol jis

buvo lenkų nepagrobtas. 1922 m. rugpiūčio mėn. persikėlė Tau- |

ragėn irgi apskrities viršininku ir su 3 mėn. pertrauka išbuvo 7

metus ir 4 mėn. Iš Tauragės pasitraukęs trumpą laiką buvo

Trakų apskr. viršininku, o nuo 1930 metų kovo 1 d. Kėdainių

apskrities viršininku.

Tarnaudamas Vidaus Reikalų M-joj, užimdamas taip
atsakomingas apskrities viršininko pareigas, stengėsi gilintis

moksluos, ypač juridiniuos, ir tokiam studijavimui pašventė net

trejetą metų.

Būdamas Tauragės apskrities viršininku, 1923 m. prieš

Klaipėdos atvadavimą, J. Vaišnys buvo įtrauktas į atvadavimo

organizacijinį darbą — plano paruošimą ir t. t.

Reikia pasakyti, kad Tauragės per karą išgriautą miestą

atstatyti daugiausia ėmėsi viršininkas Vaišnys ir gyventojai

dar ir šiandien gražiai atsimena didelius J. Vaišnio darbus. Be

savivaldybės darbų ir administracijos rūpesčių, uoliaidalyvavo
ir kitose lietuviškose organizacijose, kaip Šaulių rinktinėj,

kurioje buvo valdybos pirmininku. Utenoje jam teko būti net ir.

vietosšaulių rinktinės steigėju.

Už tai Šaulų Sąjunga, J. Vaišnio pasidarbavimą nepa-
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miršdama, apdovanojo jį „Šaulių Žvaigžde“, Vyriausybė už

nuopelnus apdovanojo Gedimino ordinu.

 

 

Apskrities taryba su Viršininku p. Vaišniu priešakyj.

VI. Rybelis.

APSKRITIES SAVIVALDYBĖS VEIKIMAS.

1918 m. lapkričio mėn. 28 d. Kėdainiuose pradžios mo-

kyklos bute įvyko pirmas parapijinių Komitetų atstovų susirin-

kimas. To susirinkimo iniciatoriais buvo: daktaras Jarašius,

kun. Milvydas, kun. Povilionis ir vet. gyd. Jokimavičius.
Iki to laiko dabartinėse Kėdainių apskrities sienose buvo.

susikūrę 24 parapijiniai komitetai ir vienas Okainių apylin-

kės komitetas. Tokiu būdu buvo 25 komitetai, tuo laiku vadi-

nami parapijiniais. Šiame pirmame susirinkime dalyvavo

21 parapijinių komitetų ir nuo Okainių apylinkės komiteto 1..

Viso buvo 22 komitetų dalyviai.
Užsiregistravusių dalyvauti pirmame susirinkime para-

pijinių komitetų atstovų buvo 100, bet susirinkimas pradėtas
dalyvaujant 99 atstovams. Susirinkimą atidarė buvęs Vidaus
Reikalų Ministerijos skirtas Apskrities Viršininkas (komisa-

ras) daktaras Jarašius. Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas

Saliamonas Stanislavičius. Sekretoriais: Antanas Jučas, Leonas.

Lengevičius.
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Iki paaiškės tolimesnis organizacijinis tvarkimosi ir kū-

+rimosi darbas, susirinkimo nutarta išrinkti laikinas komitetas

iš T narių, kuriam pavesta rūpintis visais reikalais ir instruk-

tuoti parapijinius komitetus.Į tą komitetą buvo išrinkti: vet.

gyd. Jokimavičius, dr. Jarašius, kun. Milvydas, Leonas Len-

gevičius, Pranas Morkus, Antanas Žoromskis ir Antanas Jučas.

Vykdomajame organe liko trys asmenys.
Pareigomis pasiskirstyta šiaip: P. Morkus Pranas eina

pareigas Komiteto Pirmininko ir Apskrities Viršininko,

P. Lengevičius Valdybos nario ir Milicijos Vado ir P. Jučas

Antanas Valdybos nario, toliau pereina Žemės Ūkio Ministerijos

žinion. Vėliau, paaiškėjus Apskrities Komiteto funkcijoms ir

vykdomojo komiteto nariams užėmus centro valdžios atstovų

pareigas, kilo klausimas apie išrinkimą nuolatinio komiteto.

1919 m. kovo mėn. 23 d. išrenkamas nuolatinis komitetas

iš 3 narių, į kurį eina: 1. Saliamonas Stanislavičius, 2. Vladas

Rybelis ir 3. Antanas Jakaitis. Kaip pirmajam laikinam ko-

mitetui taip ir nuolatiniam apskrities komitetui reikėjo atlikti

daug įvairaus ir sunkaus darbo, kaip organizavimo, taip ir

administravimo srityje.

Praskambėjo Lietuvos padangėse džiaugsminga žinia,

kad lietuvių tauta atgyja ir gali savarankiškai tvarkytis ir

1918 m. lapkričio mėn. 11 d. Valstybės Taryba išleidžia atsi-

šaukimą, kuriuo Lietuvos liaudis kviečiama prie kūrimo Lie-

tuvos Valstybės ir organizavimo vietose savivaldybių. Linksma

žinia gyventojų buvo sutikta didžiausiu entuziazmu. Žmonių

minios rinkosi prie parapijų ir organizavo parapijinius komi-

tetus. Dabartinėse mūsų apskrities sienose buvo susiorganiza-

vę 25 komitetai.

Parapijiniai komitetai 1918 m. įsikūrė šiaip:

1. Survyliškio parapijinis komitetas iš 5 narių lapkričio 17 d.

2. Pašušvio > „AB „ Mad
3, Baisogalos 5 j K B » 18 d.
4. Dotnuvos » „ „ 4 „ „ 18 d.

5. Grinkiškio » „ „ 7 „ „ 18 d.

6.Krakių „ „ „ 7 „ „ 19d.

"£ Šėtos 4 „ „ „ 1 „ „ 11 d.

Pastaba: Šėtos pradžioje pavadintas maitinimo komitetu,
o jau lapkričio 24 d. išrinktas parapijinis komitetas.
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8. Josvainių parapijinis komitetas iš 6 narių lapkričio 20 d.. |
9. Kėdainių miesto „ Š S Ads

10. Žeimių 6 AR nad „B
11. Apytalaukių jau 2 T “a Zi 'ū>

Kėdainių (valsč.) parapijinis komitetas suorganizuotas

1919 m. vasario mėn. 19 dieną.

12. Pernaravos parapijinis komitetas iš 5 narių gruodžio 13 d.

Pastaba: nors Pernaravos parapijinis komitetas oficialiai

skaitomas susiorganizavusiu 1918 m. gruodžio mėn. 13 d., bet

faktinai jis yra įsikūręs daug anksčiau, tik tam trūksta do-

kumentalių įrodymų.

13. Gudžiūnų parapijinis komitetasiš3 narių — gruodžio 15 d.

14. Ariogalos parapijinis komitetas iš 3 narių įsikūrė Taurupės

kaime pabaigoje lapkričio mėn.
Be šių parapijinių komitetų, iš kurių mes dabar turime

valsčiaus, Kėdainių apskrityje buvo susikūrę dar 10 parapijinių.

komitetų ir vienas Okainių apylinkės komitetas, būtent:

1. Apytalaukio parapijinis komitetas Kėdainių valsčiuje

2. Okainių apylinkėje 2 5 Š

3. Palonų parapijinis 5 Baisogalos „

4. Paberžės aš 29 Surviliškio „

5. Pajeslio i Ž Krakių | „
6. Paliepių iš 5 Ariogalos ,,

7. Šventybrasčio „ i Surviliškio ,,

8. Šaukoto 2 Ši Pašušvio „

9. Vasyliškio 2 R Grinkiškio ,,

16. Pociūnėliai * 5 Gudžiūnų „

11. Labūnavos is A Josvainių „„

Per 1919 metus parapijiniai komitetai buvo reorganizuo-

jami į valsčius ir jau antrame pusmetyje 1919 metų visi šie-

komitetai buvo likviduoti ir priskirti prie kitų valsčių.

Perėmus pareigas nuolatiniam Apskrities Komitetui, rei-

kėjo jo įstaiga perkelti iš užimamo kareivinėse Basanavičiaus.

prospekto ir Gedimino gtv. kampe buto į kitą butą. Tuo tarpu

buvo atsikelta į namą, dabar esantį Apskrities Savivaldybės.

nuosavybėje — Vilniaus aikštė Ne 6, bet ir čia, pasirodžius, kad
tas namas būtinai reikalingas Valstybės Iždinei, Apskrities ko-

mitetas vėl turėjo kraustytis į kitą butą. Šį kartą Komitetui
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butas išnuomuotas Radvilų gatvėj Ne 1 pas Julijoną Narbutą.

Bėgyje 1918 — 1919 metų Apskrities Savivaldybės yra nuveikti

šie darbai:

1918 m. įvyko pati darbo užuomazga, 1919 m. daugiausia

buvo pašvęsta laiko ir padėta pastangų organizaciniam darbui.

Ypatingai daug laiko ir darbo reikėjo padėti organizavimui ir

instruktavimui valsčių savivaldybių taip, kad jau iš buvusių

tuo laiku 25 parapijinių komitetų buvo perorganizuota 13 valsč.

ir 1 miestas — valsčiaus teisėmis.

Pradėta rūpintis pradžios mokyklų atgaivinimu, kurios

nuo didžiojo karo buvo sunaikintos, ir steigimu naujų pradžios

mokyklų, nes buvo suprastas reikalas mokslinti ir šviesti jau-

nają kartą, tuo labiau, kad tuo laiku pasirodė didžiausias inte-

ligentijos trūkumas, net gi paprastų raštininkų nebuvo galima
gauti.

Buvo tartasi steigti Kėdainiuose gimnaziją, bet prieita prie

išvados, kad dėl stokos pedagogų ir tinkamo buto tas negalima

įvykdyti, todėl buvo nusistatyta įkurti viduriniąją 4-rių klasių

mokyklą. Tuo reikalu buvo tartasi su Žemės Ūkio Ministerija

ir Krašto Apsaugos Ministerija, kad užleistų šios mokyklos rei-

kalams tuos rūmus, kur dabar yra gimnazija, o pirma buvo

užimta kareivinėms. Toks sutikimas buvo gautas; dalis tų rūmų

buvo užleista mokyklai ir jau buvo einama prie jų remontavimo.

Buvo sugabenta rūmams remontuoti medžiaga, bet tuo pačiu

laiku pradėjo Radviliškio — Baisogalos ruože siausti bermonti-

ninkų avantiūra ir todėl Kėdainiai susidarė pafrontys. Pradėjo

koncentruotis kariuomenė ir vieną gražią dieną užėmė mokyklai

skiriamą butą, kurį atgal atgauti mokyklos reikalams nepavy-

ko. Tada mokyklai butas išnuomuotas Radvilų g-vėj No 14

piliečio Abromavičiaus namuose, kuriame pirmaisiais metais

įsteigtas pirmosios dvi klasės.

1920 metais organizacinis darbas sumažėjo, nes jau vietos

savivaldybės pradėjo įeiti į normalias gyvenimo vėžes, nors dar

daug jautėsi trūkumų, kurie kai kur dar ir dabar atsiliepia.

Pradėta tvarkyti kelius. Vieškeliai išdalinti taisyti ūki-

ninkams dalimis. Pradėta taisyti sulūžusius tiltus ir statyti di-

desniuosius, kurie yra Apskrities Savivaldybės žinioje. Prie

Apskrities Valdybos įsteigtas knygynas, kuris veikė iki 1924

metų. 1925 m. perorganizuotas į viešą skaityklą.

10 - 149

 



1921 metais tinkamai susiorganizavus apskrities ir valsčių
savivaldybėmis, buvo norima eiti prie reikiamo atlikimo savi-

valdybėms dedamų pareigų, bet susidūrus su pinigų reikalu,

visur buvo jaučiamas jų trūkumas. Juo toliau, juo daugiau sa-

vivaldybėms buvo dedama vis naujų pareigų, bet savivaldybių

pajamos toms pareigoms atlikti nedidėjo, todėl buvo prieita

išvados, kad reikia ieškoti kitokių pajamų šaltinių savivaldybei

dedamoms pareigoms atlikti. Buvo ieškoma būdų sudaryti savo

ūkį, turėti šiokią tokią pramonę, ir tuo padidinti savivaldybės.

pajamas. Todėl 1920 m. buvo vedamos su Žemės Ūkio Minis-

terija derybos išnuomoti malūną, bet jos teigiamų vaisių ne-

davė. Toliau buvo ieškoma ką nors kitą įsigyti ir jau tais, t. y.

1921 metais, pavyko išnuomoti Kalnaberžės dv. ūkį iš 85 ha ir

Pelėdnagių plytinę, kurioje per 1921 metus pagaminta 214720

plytų ir turėta 68157 auks. gryno pelno. Tais pat metais suda-

rytas iš 12 ha. žemės ūkis prie Apskrities Ligoninės. Susikūrus

Apskrities Savivaldybei savo ūkį, buvo vilties, kad jis duos

pelno ir čia jau buvo matoma savivaldybei šviesesnė ateitis.

Prie to kilo mintis įsigyti nuosavą namą, nes nusibodo kampi-

ninkauti po svetimus, mokant gan aukštą nuomą, tuo labiau,

kad vien tik 1919 m. Apskrities Savivaldybei reikėjo kraustytis
net per tris butus. Namo pirkimo reikalu buvo tartasi su

Kožnovickio įgaliotiniu  Kudrevičiu dėl pirkimo namo prie

„Apskrities Ligoninės, kur dabar yra Notaro kontora, bet tos

derybos nepavyko. Vėliau buvo vedamos derybos su Antanu

Krapovickiu dėl pirkimo to namo, kur dabar talpinasi Apskr.

Savivaldybė, Apskr. Viršininkas, Muziejus, Kooperatyvas. Nors

tuo laiku kaina rodėsi ne visai žema (500.0060 auks.), bet vis

tik namas liko nupirktas. Šis žygis daug kam rodėsi gan rizi-

kingas, nes tada, kada šį namą buvo norima nupirkti, savival-

dybės kasoje nebuvo pinigų. Pradžioje taip pat nebuvo rasta

pritarimo šiam reikalui ir iš Apskrties Tarybos pusės, bet

toliau visos klūtys buvo nugalėtos ir galų gale gegužės mėn. 18

d. Taryba išnešė nutarimą pirkti minimąjį namą ir tuo rūpintis

įgaliojo Valdybą. 2

Nors tuo laiku Apskrities Valdybos kasoje pinigų ir ne-

buvo, bet tada reikėjo būti dideliu finansų politiku ir numatyti,

kad krentąs vokiečių markės kursas ateityje dar daugiau kris,

todėl buvo ieškoma paskolos kuri sumoje 300.000 auks. buvo
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gauta iš Finansų Ministerijos, o suma 200.000 auks. savininko:

Kognovickio buvo duota išmokėti per vienus metus.

Pavykus laimingai likviduoti skolas, Apskrities Savival-

dybė susilaukė geresnių laikų ir geriau jautėsi, nes niekam ne-

bereikėjo mokėti nuomos, bet dar gaudavo pati už išnuomotus

butus. 1921 metais Apskrities Savivaldybei buvo ūkio kūrimo

ir turtėjimo metai, kurie istorijoj pasiliks kaip istoriniai Savi-

valdybės praturtėjimo metai.

Tais pačiais metais Apskrities Savivaldybė įsteigė mu-

ziejų.

Nuo 1926 mt. spalių mėn. 1 d. Apskrities Savivaldybės

buvo įsteigta suaugusiems gimnazija, kuri veikė iki 1927 mt:

rugsėjo mėn 1 d.

1923 metais Apskrities Savivialdybė daugiau kreipia do-

mės į pradžios mokyklų sutvarkymą. Mokyklos remontuojamos,

didinamas jų tinklas atidarant naujas. Pradžios mokslo reika-

lai buvo pastumėti gana gerokai pirmyn. Mokykloms parūpinta

gana daug mokslo priemonių ir baldų. |

1924 metais pertvarkyta apskrities Savivaldybės ūkis.

Kalnaberžės dvaro ūkis likviduotas, o jo vieton išnuomuotas

Pelėdnagų dv. ūkis iš 80 ha žemės ir tais metais supirktas visas

žemės ūkio inventorius ir pradėtas ūkis vesti Apskrities Val-

dybos savistoviai, nebeišduodant ant pusės, kaip iki šiol buvo

daroma.

Pastatyta Šventybrasčio pradžios mokyklai namas. Tiltų

statyba vykdoma didesniame maštabe.

1925 metais tiltų statyba eina ne mažesniam maštabe.

Remontuojamos pradžios mokyklos.

1926 metais atremontuotas ir įrengtas Pelėdnagių dv.

prieglaudai namas. Taip pat remontuojami ir kiti Pelėdnagių

dvaro trobėsiai.

1927 metais ant vieškelių pastatytas didesnis skaičius

-cementinių tiltų. Atremontuota mokyklų bei Pelėdnagių dv.

trobesių. Išnuomuota 12-kai metų Pelėdnagių plytinė.

1928 metais didesniu maštabu vykdoma cementinių tiltų

statyba ir pradžios mokyklų remontas.

Mokyklas tvarkant savivaldybėms reikėjo atlikti gan di-

-delė ir sunki užduotis. Iš vienos pusės reikėjo patėnkinti liau-

dis, reikalaujanti mokyklų, o iš antros pusės aprūpinti mokyklas
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butais, baldais, mokslo priemonėmis ir t. t.; čia visą laiką buvo

didžiausia kliūtis: savivaldybių sunki finansinė padėtis. Teko

mokyklas atidarinėti netinkamuose arba ne visai tinkamuose

butuose, nes kaimuose rasti tinkamą mokyklai butą buvo sunku.

Reikėjo mokslas tęsti gan blogose sąlygose, nesant tinkamo

buto, nesant gerų baldų. Pusei mokinių reikėjo sėdėti primi-

tyviškuose paprastuose soduose, kas, be abejo, pakenkė kaip

mokslui, taip ir mokinių sveikatai, bet prie geriausių norų

nebuvo galima patenkinti visų reikalavimų. Šiuo laiku mokyklų

būklė daug pagerėjo, bet dar daug reikia padėti darbo ir lėšų

mokyklų pagerinimui ir privedimui pre atatinkamos aukštu-

mos, kad jaunoji karta galėtų dvasiniai ir fiziniai auklėtis .

PRADŽIOS MOKYKLŲ LENTELĖ.

DEFEATRI AINA TTTTT RSA KAS ANTNSTAITESTONKISS
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Mokslo Buvo Lankė mokinių

metai  |Pradž.|komp- moky- basiaois idėrgsiėių a

mok.Į lektųĮ tojų

1918 37| 43 | 28 a Žž 2644
1919 49 | 59| 69 ži 2 2656

| 1920 55| 67 | 67 — 2 3420
| 191 58| 76| 76 | 244 1528 3942
| 1922 73 | 85 | 85| 2430 1657 4087
| 1923 85 | 107 | 107| 2440 1924 4364
"194| ss|i2>|112| 2848 2048 4869 |

1925 | 89 |1s| 118| 2918 2145| 5064
| 19296 |103|139 [130 | 3122 2298 5420
| 1927 |105 [141 [142 | 3086 2236 7312
| 19298 | 106| 142 [143| 3296 2645 5941
| 19299 |107|145 [144 | 4064| 3348 7712

| 1930 |107 [168 [169| 4775 "4016 8791
| 14991 [107 [175 | 176 | 5191 4675 9881

1952 |107|178 [180| 5302 4877 10179
| 1933 [107| 178| 180| 5306 4913 10119

 



1928 m. Apskrities Savivaldybei švenčiant 10 metų su-
kaktį, Kėdainių apskrities 9 valsčiuose jau buvo įvestas priva-

lomas pradžios mokslas, nors tais metais pilnai įgyvendintas
nebuvo .

Prieš didįjį karą Kėdainių apskrities ribose pradžios

mokyklų nuosavų namų buvo 24, kuriuose veikė 31 komplektai.

Savivaldybė naujų namų pr. mokykloms pastatė 6, kuriuose

tilpo 18 komplektų. Nupirktas 1 namas vienam kamplektui ir

Žemės Reformos įstatymu gauta 8 namai, kuriuose, kapitalinį
remontą atlikus, patalpinta 13 komplektų. Likusios mokyklos

talpinasi nuomuojamosepatalpose,kurių 3096 yra pritaikintos

mokyklų reikalams, o 7070 mokyklų reikalavimų neatatinka.

1893 m. rusų valdžia minėjo Kauno gubernijos įkūrimo

50 metų jubiliejų. Kauno gubernija buvo ikurta 1848 m. ir todėl

minėdama 1893 metais įkūrimo 50 metų jubiliejų, darė apžval-
gą nuveiktų darbų.

Apie švietimo reikalus yra minima nuo sukilimo 1863

metų, kurį daugelis senesniųjų dar gerai pamena.

1864 metais visoje Kauno rėdyboje (gubernijoj) buvo 5

pradžios mokyklos, kurias lankė mokinių :

berniukų. — 2444

mergaičių — 89

Tokiu būdu vienai mokyklai išeina 14 kvadr. mylių ra-

'diuse, iš 195 gyventojų vyrų pr. mokyklose mokosi 1 mokinys

ir 5530 — moterų —mokosi viena, t. y. iš 1000 gyventojų

pradžios mokyklose mokosi 3 asmenys. Vėlesniais laikais per

28 metus mokyklų ir mokinių skaičius įvairiai ketėsi. Iki 1878

metų mokyklų skaičius augo, o nuo tų metų mokyklų ir mokinių

skaičius vėl mažėjo. Prieš gubernijos jubiliejų, t. y. 1893 metais

mokyklų skaičius vėl kiek padidėjo. 1892 m. Kauno apskrities

ribose buvo 22 pradžios mokyklos ir tais metais jas baigė visoje

Kauno rėdyboje :

berniukų — 851

mergaičių — 68

Dabartinėse mūsų apskrities ribose 1892 metais buvo 11

pradžios mokyklų, būtent :
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1. Survyliškio pradžios mokykla įkūrta 1861 m.
2. Josvainių o S 1865 m.
3. Žeimių ž > L 1885 m
4. Pilsupių “ 4) Š 1875 m.
5. Ariogalos A si žo 1864 m.

6. Pernaravos ip 2 jš 1864 m.

7. Krakių “ j “ 1865 m.

8. Grinkiškio 2 I 2 1865 m.

9. Kėdainių iš Ša i 1865 m.

10. Kėdainių miesto mokykla. Kada įkūrta nežinia

11. Dotnuvos pradžios mokykla. Kada įkurta nežinia.

1929 metais atremontuota 11 tiltų ir naujai pastatyta 2

tiltai. Taip pat ištiesinta ir pagrindiniai atremontuota virš 10

km. I ir II rūšies vieškelių ir naujai pastatyta 1 pradžios mo-

kykla. Kapitaliniai atremontuota 9 pradžios mokyklos, smul-

kesnis remontas padarytas 12 pradžios mokyklų. Naujai įsteigta

3 pradžios mokyklos ir padidinta 5 mokykloms komplektai, taip

pat įsteigta Apskrities Valdybos ūky, Pelėdnagių dv., vaikų

prieglauda.

1930 — Vytauto Didžiojo — metais pagrindiniai atre-

montuota Apskrities ligoninės patalpos už 8976 lit. Taipogi

pradėta statyti buvusios Ariogalos ligoninės namas už
63.000 lit.

Šiais metais yra savo plytničioj išvystyta didesnė 4

gamyba, kurioj pagaminta per metus 522.480 štukų. Pradėtas

statyti gelžbetoninis tiltas per Nevėžio upę Survylišky, pastaty-

tas Žideikių tiltas per upę Žideikę ir per Liaudos upę Gudžiūnų

valsč.

1934 metais visame apskrity įvestas privalomas pradžios

mokslas. Apskrityje yra 115 pradžios mokyklų su 174 kom-

plektais. Jose dirba 174 mokytojai.1934 metais atidaryta 15

pradžios mokyklų komplektų. Kapitaliniai atremontuota 15

pradinių mokyklų namų ir 12 — smulkesnis atliktas remontas.

1931 metais pastatyta Krakiuose mūrinė pradžios mokykla

2 aukštų iki 30 metrų ilgio ir pločio 15,6 metro. Dėl lėšų stokos

įrengimai palikti 1932 m. Gautas Kėdainių gimnazijai statyti
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plecius 3,5 ha žemės už 7.200 lt. Nupirktas Svylių k. Josvainių v.
pradžios mokyklos namas.

Ant vieškelio Pašušvys — Šiaulėnai per Beržės upę pas-

tatytas gelžbetoninis tiltas, balkinio tipo, ilgio 12 m., pločio

5,40 mtr. Tilto pastatymas kainavo 11.537 litų. Ant vieškelio

Survyliškis — Krekenava per Nevėžio upę baigtas statyti
gelžbetoninis tiltas, ilgio 57,2 m. Tilto pastatymas kainavo

94.200 lt., be naturalinių pareigų, kurios buvo atliktos pristaty-

mu medžiagos ir pylimo išpylimas. Tiltas pradėtas statyti 1930

metais birželio 4 d. ir baigtas 1931 metais birželo 5 d.

Kėdainių mieste per Dotnuvėlės upę pradėtas statytigelž-

betoninis tiltas, kurio ilgis 26,5 mtr., plotis 11 mtr. ir aukštis

6,05 mtr. Ant vieškelio Kėdainiai — Kaunas per Berupės upę

pastatytas gelžbetoninis pridengiamo tipo tiltas, ilgio 33,5 mtr.

Išleista 11.497 It. Ariogalos buvęs ligoninės namas užbaigtas
remontuoti.

Nupirkta Apskrities Savivaldybės Ligoninei Rentgeno

aparatas už 16.000 litų.Keliams taisyti nupirkta mašina „Ca-

tarpillor“. Ž

1932 metais Krakiuose galūtinai įrengta 6 komplektų mo-

kykla. Ant vieškelio Grinkiškis — Raseiniai per Šušvės upę

pastatytas gelžbetoninis konsulinio tipo tiltas iki 40 metrų ilgio

ir pločio 6,6 metro, sumoje 39908 litų. Užbaigta statyti Kė-

dainiuose per Dotnuvėlės upę gelžbetoninis tiltas. Atremontuoti

6tiltai: Minaičių Taurupės, Taučiūnų, Juodkiškių, Obelies, Šė-

tos v. ir Gutenbergo. Kapitaliniai atremontuotos 4 pradžios

mokyklos. Smulkesnis atliktas remontas 12 mokyklose. Naujai

pravesta II rūšies vieškelio 26 km. Ištiesinta ir

sutvarkyta II rūšies vieškelio 15 km. Naujai pravesta II rūšies

vieškelio 65 km.

1933 metais Apskrities Savivaldybės buvo daugiau krei-

piama domės į tiltų statybą ir jų remontą ir vieškelių tvarky-

mą. Pastatyti šie tiltai:

Grigoriškių tiltas per Dotnuvėlę už 11145 lit.

'Liaudos tiltas per Liaudą už 12849 lit.

Ginėvės tiltas per Ginėvą už 5671 lit.

Dotnuvos tiltas per Dotnuvėlę už 5010 lit.
Vainiūnių medinis per upę Lankesą už 2300 lit.S

U
B
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Šiais metais naujai pravestas vieškelis ilg. 54 km. ir
ištiesinta: pirmos ir antros rūšies kelio 85 km., trečios rūšies

naujai pravesta vieškelio 120 km. Pradėta statyti Josvainiuose

3 komplektų pradžios mokyklos mūrinis namas. Atremontuota

kapitaliniai 6 mokyklos ir mažesnis remontas atliktas 8 mokyk-

lose. Daromi parengimo darbai pastatymui 1934 metais 9
mokyklų 22 komplektais. Išrūpinama yra medžiaga ir žemės

sklypai. Apskrities Savivaldybės name atliekamas kapitalinis

remontas už 12.000 litų. :

Be virš išvardintų Apskrities Savivaldybės atliktų darbų,

laikotarpyje 15 metų daug buvo kreipiama dėmesio į susisiekimo

tvarkymą ir tobūlinimą.

Padidintas vieškelio tinklas. I rūšies 358 km., II rūšies

447 km. ir III rūšies 728 km.

Tai pat daug padaryta švietimo srityje. Nutiestas yra mo-
kyklų tinklas ir nemažai yra įsigyta nuosavų mokykloms namų.

Kasmet išleidžiama aprūpinimui mokyklų baldų ir mokslo prie-

monių nuo 8.000 — 15.000 litų.
1934 m. buvo įvykdyti Savivaldybių rinkimai. Apskrities

valdyba sudarė šie asmenys:

Vald. pirm, Motiejūnas—Valevičius ir nariai: ats. pulk. lt.
Sklėrius Alfonsas ir agronomas Kundrotas Vincas.

Valsčių viršaičiais išrinkti šie asmenys:

1) Kėdainių — Stasys Šidlauskas,

2) Surviliškio — Matas Mažeika,

3) Dotnuvos — Edv. Sasnauskas,

4) Krakių — Ričardas Kuprys,

5) Ariogalos — Bronius Girštautas,

6) Baisogalos — Antanas Jučys,

7) Šėtos — Vladas Kulpavičius,
8) Žeimių — Vladas Mačinskas,

9) Gudžiūnų — Vladas Rybelis,

10) Pernaravos — Stasys Tamulis,

11) Josvainių — Vincas Ančerevičius,

12) Grinkiškio — Kazys Jučas,

13) Pašušvio — Stasys Jasaitis.
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PRANAS POVYLIUS

 

Miesto burmistras

P. Povylius yra gimęs 1896 m. birželio 14 d. Austakinės

folv. Joniškėlio valsčiaus Biržų apskr. Pradžios mokslus ėjo

Joniškėly. Ten baigė ir žemės ūkio mokyklą. Vėliau baigė Petra-

pily matininkų mokyklą.

Nuo 1912 — 17 m. tarnavo Vitebske matininkų; karo

metu įvairiose karo organizacijose, kaip: tremtinių šelpimo

organ. statistikos skyriaus vedėju; agronomijos skyriaus sekre-

toriu ir buhalteriu. 1920 m. teko dirbti Latvijoj matininku.

Nuo 1921 iki 1930 m. tarnavo Žemės Ūkio Ministerijoj,

eidamas matininko ir vėliau Kėdainių apskr. Žemės Tvarkytojo
pareigas.

Bendrai būdamas Kėdainiuose savo rimtumu ir darbštumu
įgijo visuomenėj simpatijos ir pasitikėjimo ir todėl 1930 m,

buvo išrinktas Kėdainių burmistru. Be savo tiesioginių pareigų

P. Povylius dalyvauja daugely organizacijų valdybose ir čia

parodo taipgi didelės energijos.
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Miesto taryba ir burmistras.

I. MIESTO TVARKIMAS

1. Miesto sienos ir planas. Nustatant valsčius jau Ne-
priklausomoj Lietuvoj, prie Kėdainių buvo priskirta eilė kaimų

ir vienkiemių. Taip nustatytos miesto ribos nebuvo keičiamos

ir dabar miesto plotas apima apie 4729 ha, tame skaičiuje

valstybinių žemių 526 ha.

Miesto plotas paskirstytas į 5 seniūnijas.

Taip išplėstos miesto ribos apsunkina tinkamą jo admi-

nistravimą, ir todėl miesto ribos keičiamos, paliekant prie jo

tik priemiesčius, kas sudarys apie 2200 ha. 1934 metais miesto

priemiesčiai skirstomi vienkiemiais ir, nustačius ribas, kaimų

žemės bus perduotos atatinkamoms valsčių savivaldybėms.

Miesto planas padarytas 1922 m. ir tų pačių metų spalių“
mėn. 25 d. atstatymo komisariato patvirtintas.

Vykdant statybą, plane užtikta daug netikslumų, ir be

to, pasikeitus aplinkybėms, naujai projektuojamų gatvių išpla-

navimą teks pakeisti, todėl 1933 metų biudžeto projekte numa-

tyta išlaidų naujam miesto planui sudaryti.

Miesto planą numatoma daryti palaipsniui, nes vienais

metais tai atlikti nebus lėšų.
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Kėdainių senoji miesto rotušė.

Bendrai padaryt Kėdainių tinkamą planavimą nėra leng-

va, nes sename mieste statyba buvo vykdoma be plano ir nėra

nė vienos tiesios gatvės.

2. Ar yra mūro kvartalai ir pramonės rajonai? Padarytu

1922 m. planu, mieste sudaryti 8 mūro kvartalai. Bet čia staty-

ba menka, nes kvartalai sudaryti senamiesty, kuris jau tirštai

apgyventas; bet didesnė namų dalis yra mediniai.

Pramonės rajonas nustatytas; naujų dirbtuvių steigti

kitur neleidžiama; miesto centre tebeveikia keletas dirbtuvių,

iš seniau įsisteigusių.
8. Ar yra megrįstų gatvių ir kiek grįstų ? Miesto

gatvių ilgis: senamiesty 11.300 metrų, naujai išplanuotame

zmnieste 6.100 metrų, viso 17,400 metrų. Išgrįstų gatvių 4.800 met-

rų. Naujai išplanuotame mieste visos gatvės negrįstos. Negrįs-

tų gatvių ilgis 12.600metrų.
Iki 1928 metų miestas jokių grindimo darbų nedarė ir

savininkų gatves grįsti nevertė, tad 1918 — 1928 m. teišgrįsta

tik apie 100 metrų.
Nuo 1928m. miestas iš turgaus rinkliavos pajamų pradėjo

grįsti rinką ir aikštes; iki 1931 m. rudens išgrįsta 6.488 mtr.2

1931 m. rudenį išgrįsta 1.247 m2. Grindimo darbai atlieka-
mi iš sąmatinių sumų.

Kaip matyti iš šių duomenų, dar labai maža gatvių išgrįsta
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ir tebėra negrįstos net svarbesnės gatvės, kuriomis kursuoja
autobusai. Tų gatvių ilgis 2.600 mtr. arba 20.800 m.2, šioms
gatvėms išgrįsti reikia apie 120,000 litų.

Kadangi sąmatos keliu grindimui miestas tegali skirti ne

daugiau kaip 20.000 litų, tai gatvėms išgrįsti miestas laiko rei-
kalinga ieškoti paskolos.

Miesto tarybos priimta tvarka, cementiniai šaligatviai

būtini tuose rajonuose, kur gatvės grįstos; negrįstų gatvių rajo-
nuose, kadangi jos nėra tinkamai išplanuotos, leidžiama daryti

medinius šaligatvius, kurie nėra patvarūs: dažnai genda ir ne-
gali būti tinkamai užlaikomi.

Naujo miesto zonose reikalauta iš karto daryti cementi-

nius šaligatvius iš betono plytelių, ir I miesto zonoje (63 sklypai)

jie jau padaryti. Ten kur gatvės grindžiamos, mediniai šali-
gatviai keičiami cementiniais.

4. Miesto apšvietimas. 1921 met. miesto apšvietimas buvo
atiduotas 25 metams koncesijon, bet koncesininkui nevykdant
sutarties, 1931 met. teismo sprendimu koncesija nutraukta ir

nuo 1931 m. rugsėjo mėn. 1 d. miestas elektrą gamina pats.

Gatvėms apšviesti pastatytos 72 lempos po 60 žv. (buvo

44 po 100 žvakių).
Be to, kiekvienas namų savininkas privalo turėti apšviestą

namo numerį, kuris apšviečia ir gatvės dalį. Žibintuvai prie na-

mų yra pasenę ir norima juos panaikinti.

5. Viešosios aikštės ir sporto aikštės. Mieste yra šios aikš-

tės: senamiesty keturios aikštės: 0,36; 0,20; 0,18 ir 0,60 ha

ploto.

Aikštė 0,18 ha ploto 1922 m. apsodinta medeliais ir iš jos

padarytas miesto sodnelis, kitos aikštės grįstos ir naudojamos

rinkai.

Naujame mieste yra apie 2 ha ploto sportoaikštė vietos

šaulių žinioje.

Tarp miesto ir gelžkelio stoties yra valdžios tvarkomas

dvaras, kurio parkas, ploto apie 30 ha, skirtas viešamreikalui;

be to Žemės Ūkio Ministeriui sutikus, valstybinio pušyno dalis,

greta naujai išplanuoto miesto, ploto 99 ha, paverstaparku.

Abu parkai yra miškų administracijos žinioje. |

Naujam miestui tinkamai susitvarkius, miestas stengsis

perimti tuos parkus savo žinion. | iš
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Miesto pagražinimui rūpinasi vietos Lietuvai Pagražirti

Draugijos skyrius, kuris dirba sutartinai su miesto savivaldybe.

Pradėta rūpintis gatves apsodinti medeliais ir juos ap-

saugoti.
Kasmet numatyta apsodinti po dvi gatves. Medelių prie-

žiūrai ir apsaugai išleistas privalomas įsakymas.

Medeliai sodinami naujai išplanuotame mieste, nes sena-

miesčio gatvės siauros.

Prie istorinės arba architektūrinės reikšmės pastatų reikia

priskirti Šv. Jurgio bažnyčią, kryžiuočių laikais statytą, ir

reformatų bažnyčią, kurioje yra Jonušo Radvilos karstas. Be to,

Kėdainių dvaro parke yra buv. dvaro savininko gr. Totlebeno

"pastatyta mečetė, kurią globoja vietos šaulių būrys.

II. SVEIKATOS IR ŠVAROS REIKALAI.

1. Žmonių gydymas. Miestas savo ligoninės bei ambula-

torijos neturi.

Susitarus su apskrities valdyba, neturtingi miesto gyven-

tojai gydomi.apskrities ligoninėj už nustatytą atlyginimą:

ambulatorinis apžiūrėjimas 2,5 lt., stacionarinis gydymas su

išlaikymu — 6 lt. į parą.

Be to, silpniems ligoniams apžiūrėti siunčiamas gydytojas

į namus.

Neturtingų ligonių gydymas atsieina 6 — 8 tūkstančių

litų metams.

Ligoniai priimami tik miesto savivaldybės liepimais.

2. Miesto vanduo ir kanalizacija. Vandens aprūpinimo

atžvilgiu miestas skirstomas į dvi dalis:

a) senamiestis, mūrinių kvartalų rajonas, gyv. 4 — 5.000,

„turi gerą vandenį iš šiais metais pastatyto hidranto vie-

šam naudojimui ir iš kelių privačių šulinių. Hidrantas tiekia
vandenį iš limonado dirbtuvės šulinio 42 mtr. gilumo.

Šiame rajone labai maža šulinių, todėl miesto taryba buvo
išleidusi įsakymą, liepantį gyventojus turėti šulinius. Bet pa-

darius tyrimus, pasirodė, kad tų šulinių vanduo yra nesveikas

ir perdaug kietas, todėl vienintėlė tinkama priemonė geram

vandeniui gauti čia būtų vandentiekio įvedimas, kas tuo tarpu
neįmanoma padaryti.

b) antroje miesto daly beveik visi gyventojai turi savo
„šulinius su sveiku vandeniu.
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Naujai planuojamajame mieste gyventojai verčiami kiek-

viename sklype turėti šulinį.

Mieste kanalizacijos nėra; šiais metais dedama apie 260

metrų kanalizacijos vamzdžių lietaus vandeniui iš sskigaoa

gatvių nuleisti.

2. Skerdykla. Mieste skerdyklos reikalas jau seniai buvo

pribrendęs, nes faktinai jokios skerdyklos mieste nebuvo—sker-

dimas buvo atliekamas ankštoje, be jokių įrengimų patalpoje.

Šiais metais pastatydinta mūrinė 3x12 metr. dydžio

skerdykla, prisilaikant naujausių sanitarijos reikalavirhnų.

Įrengimo darbus manoma baigti 1933 met. pradžioje.

Skerdykla pastatyta iš gautos iš Valst. Taupomųjų Kasų 70.000

litų paskolos.

3. Pirtys. Mieste yra viena žydų „Ezro“ draugijai pri-

klausanti pirtis.

Pirtis įrengta, prisilaikant sanitarijos reikalavimų ir už-

tektinai aprūpina miesto gyventojus.

4. Vasaros maudyklės. Vasaros "maudyklės rengiamos

Nevėžio upėje; šiais metais maudyklių rajonas buvo aptvertas.

ir pažymėtas tam tikromis iškabomis su reikiamais užrašais.

Vasaros maudyklės įruoštos įvairiose miesto dalyse.

Šiais metais paruoštos ir paskelbtos maudyklėms naudotis
taisyklės.

5. Turgavietės ir halės. Specialių turgavietėse halių

įrengta nėra.

6. Viešos išvietės. Mieste prie rinkos yra viena išvietė;

kitoje rinkoje būtinai reikalinga kita ir ją numatoma 1933 met.

pastatyti.

7. Miesto sąšlavynas. Statybos atmatos ir gatvių sąšlavos.

pilamos į tam tikras vietas, kur norima išlyginti reljefo nely-

gumus, o kitoms įvairioms atmatoms paskirtas tam tikras že-
mės sklypas miesto ganyklose.

Popiergaliams dėžių neįtaisyta. 1933 met. sasreė vie-

šose aikštėse dėžes įrengti.

III. ŠVIETIMO REIKALAI.

1. Mokyklos ir skaityklos. Nuo 1930 met. mokslo pradžios

Kėdainių m. įvestas privalomas pradžios mokslas.

Mieste yra lietuvių mokyklų 11 ir žydų 4 komplektai, iš.

kurių 2 komplektai yra nuosavoje, buv. rusų mokyklos,
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patalpoje, trys — bus sutalpinti šiais metais pastatytoje mo-

kykloje, o likusieji — nuomojamuose patalpose.

Pastačius dar vieną 4 — 6 komplektams patalpą, pradžios

mokyklos mieste būtų aprūpintos butais patenkinamai.

Mieste yra viena vieša skaitykla, kurią užlaiko apskr.

savivaldybė.

IV. SOCIALINĖ  GLOBA.

1. Vaikų prieglaudos. Miesto savivaldybė prieglaudų ne-

laiko, bet suteikia pašalpų dviems visuomenės aukomis laiko-

moms prieglaudoms; 1932 m. sąmatoje numatyta po 1200 It.

kiekvienai iš jų.

Be to, šelpiami atskiri asmenys, suteikiant vienkartines

pašalpas iki 25 It.

Sutartinai su ligonių kasa nuo 1933 met. sausio mėn. 1

d. steigiamas motinų ir vaikų globos centro skyrius.

2. Nedarbas. Numatoma, kad šią žiemą Kėdainiuose be-
darbių galės atsirasti apie 100 žmonių.

Mieste yra apie 50 vyrų, kurie visuomet laiko save be-

darbiais, bet sutinka dirbti tik tokį darbą, koks jiems patinka

arba už didelį atlyginimą. Su tokiais darbininkais darbdaviai

negali susitarti. Jie dažniausiai darbo neturi.

Vasaros metu apie 10 darbinikų turėjo darbo prie Dotnu-

vėlės tilto pylimo, vykdomos mieste kanalizacijos ir kitų savi-

valdybės vykdomų darbų.

Jei žiemos metu bus bedarbių, dalis jų, apie 40 — 50 žmo-

nių, galės darbo gauti prie Dotnuvėlės tilto pylimo darbų. Dėl

darbo kitiems darbininkams tariamasi su miškų urėdija. Ma-

noma, kad nemaža darbininkų žiemos metu galės darbo gaut

valdžios miškuose, gaminant įvairią medžiagą.

V. SUSISIEKIMAS.

«< 1. Kelių krypties ženklai. Kelių krypties ženklams

medžiagą — geležį išrašė apskrities.savivaldybė ir ženklai ruo-

šiami drauge. Šiais metais numatyta pastatyti.

2. Autobusų stotis. Autobusų stoties nėra ir kol kas
steigti nėra reikalo, nes autobusai labai silpnai kursuoja (ne

«daugiau kaip 3 į parą).
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Gedimino g-vė.

3. Turizmas. Kėdainių miesto apylinkės labai gražios,.

ypač naujai įsteigto parko rajone. Žemės ūkio ministerija nu-

mato paskirti vasarvietėms 50 sklypų. Čion vasaros metu at--

vyksta iki 60 — 80 vasarotojų. Atvyktų ir daugiau, bet nėra

tinkamų patalpų. Vieta visais atžvilgiais patogi: arti prie sto- -

ties, sausas pušynas, upė Nevėžis tinkama maudyklėms vieta..

Tinkama sanatorijai steigti vieta.

VI. PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA.

Mieste yra ugniagesių savanorių draugija ir vietos ka-

riuomenės dalis turi savo = ugniagėsių komandą. Ugniagesių

savanorių draugija turi du motorinius siurblius. Priešgaisrinė *

apsauga pakankama.

VII. MIESTO TURTAS.

Miesto nekilnojamojo turto vertė su  pastatytais šiais

metais triobesiais siekia 125.200 litų, neskaitant elektros stoties-

mašinų ir įrengimų.

Miestas savo rūmų neturi.

Esant svarbesnių reikalų, miesto rotušės statymo klausimo -

nekeliama.

Miesto įmonės. Elektros stotis ir skerdykla.
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VIII. MIESTO FINANSINĖ BŪKLĖ,

1. Skolos. Miestas turi skolų:

120.000 It. Valst. Taupomajai Kasai,

81.040 lt. Apskr. Vald. už ligonių gydymą,

31.513 It. 60 ct. švedų firmai už elektros stot. mašinas,

9.835 lt. įvairioms įstaigoms ir asmenims.
Viso  182.412 It. 60 ct.

2. Skolų grąžinimo planas.

1 Valstybės Taupomajai Kasai

išmokėti skolą per 10 metų lygiomis dalimis,

 

 

Lietuvos banko naujieji rūmai.

2) apskrities savivaldybei per 4 metus, kasmet ne mažiau

kaip po 5.000 lt.,

3) švedų firmai „Malmo“ už elektros mašinas mokesnis

išdėstytas susitarimu iki 1934 met. 15.IX., įmokant kiekvieną

mėnesį nustatytą sumą,
4) skolos įvairioms įstaigoms ir asmenims padengiamos

iš sąmatinių sumų.“

3; Biudžeto įvykdymas. Miesto biudžetai būdavo balan-
" „suojami kovo — balandžio mėn., tada sunkumų nesusidarydavo,
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dabar naujos instrukcijos reikalauja biudžetą balansuoti kalen-

dariniais metais, dėl to į š. m. biudžeto pajamas nebus įtraukta

nekilnojamo turto II pusmečio mokestis ir dalis kitų pajamų;

biudžetą teks balansuoti su deficitu 10 — 1596 ; mokesčiai plau-

kia silpnai ir tenka ieškoti prievarta.

IX. SAVIVALDYBĖS ORGANŲ VEIKIMAS.

Miesto taryba nuo 1.I š. m. iki 1.X š. m. turėjo 10 po-

sėdžių. : 2
Tarybos nariai uoliai lanko posėdžius ir miesto reikalais

domisi.
Tenka pridėti, kad Kėdainių miesto gyventojų dauguma

neturtingi, mieste nėra stambių įmonių; miestas yra arti stam-

baus prekybos ir pramonės centro — Kauno, todėl neturi ten-

dencijos didėti, kas savaime atsiliepia į finansinę jo būklę.

Miestas besitvarkydamas valsčiaus teisėmis, nesugebėdavo

aprūpinti savo reikalų ir nedarė jokios pažangos. :

Miesto savivaldybės darbų plane pirmoje eilėje stovi šie

svarbiausi uždaviniai: 1) senelių prieglaudos pastatymas, kuri

yra būtinai reikalinga; 2) mokykloms patalpų statymas, nes

įvedus privalomą mokslą, reikia dauginti mokyklų komplektų

skaičius. Dėl savo butų stokos mokykloms patalpos nuomojamos.

netinkamos, tad būtinai reikia pastatyti nors vieną 4 — 6 kompl.

mokyklai trobesį; 3) gatvių bei aikščių grindimas: nebaigta

grįsti rinka ir svarbesnio susisiekimo gatvės, kuriomis kursuoja

autobusai, t. y., virš 20.000 m.2.

Čia yra paminėti būtiniausi darbai, nekalbant apie van-

dentiekį, kuris Kėdainiams, ypač tirštai gyvenamuose rajonuose,

yra būtinas. 5

Nurodytus p. p. 1, 2 ir 3 darbus miesto savivaldybė yra

užsibrėžusi atlikti per artimiausius penkerius metus, jei eko-

„nominės sąlygos bent kiek gerės.

Šiems darbams atlikti yra būtina vyriausybės parama
pavidale ilgamečių paskolų.

Be to, socialinio aprūpinimo reikalams lėšos turėtų būti

sudaromos iš visų gyventojų, apdedant tam tikra nedidele rink-

liava visus juos be išimties.

KĖDAINIŲ MIESTO SOVIVALDYBĖ IšSIRŪPINO PARKA.

Mūsų šaly naujų miestų beveik nesikuria, o tik senieji
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platinami, daugiausia pakraščiais. Mūsų miestai yra seni ir jų

iš anų laikų paliktas sanitarinis susitvarkymas ne visai atitinka

dabartiniems higijenos reikalavimams. Dabar kiti laikai, kiti

reikalavimai, visi pastebi miestų statybos praeities klaidas.

Dabar senovės miestų šeimininkų klaidas tenka atitaisyti šių

dienų miestų šeimininkams.

Kėdainių miestas taip pat yra senas, jame gatvės šiauros,

kreivos, sklypai labai maži, todėl namai kimšte sukimšti, gal

pusė gyvenamųjų namų bemaž neturi kiemų, darželių, o medžių

mieste beveik nėra. Šulinių labai maža, ir jų beveik nėra kur
kasti, kad išlaikius sanitarinėse taisyklėse nurodytą 10 metrų

atstumą nuo išviečių, pamazgų duobių, tvartų. Mieste jaučia-

ma didelė butų stoka, tinkamų butų labai maža, o esami maži,

gyvena žmonės susikimšę ir todėl nešvariai. Tokios gyvenimo

sąlygos ir aplinkybės, be abejo, veikia sveikatą neigiamai. Su-

šilus orui laisvu nuo darbo laiku miesto gyventojai bėga iš

miesto pailsėti ir grynu oru pakvėpuoti. Kėdainių miestas savo
parko neturi. Prie miesto yra Kėdainių dvaro parkas, bet jis

apleistas, pro jį teka upelis ir yra malūno prūdas, kur vasaros

metu daugiau purvo, negu vandens. Parko podirvis šaltiniuotas,

todėl parkas drėgnas ir kartais net dvokiantis, dėlto jis ne-

tinka pasivaikščioti bei pailsėti. Kėdainių miesto gyventojai

gausiai lanko netoli, miesto pakrašty, esamą Babėnų pušų miš-

ką, kuris jau nuo 1920 metų sveikatos departamento pripažintas,

kaip tinkama vasarotojams poilsio vieta.

Bet Babėnų miškas yra tvarkomas bendromis visiems

miškams taisyklėmis ir, būdamas pirmos rūšies, yra labiausia

naudotis yra uždrausta.

Kėdainių miesto šeimininkai, rūpindamiesi miesto gyven-

tojų gerove ir sveikata, savo per. m. balandžio mėn. 20 d. po-

sėdy svarstė Babėnų miško prie kurortinių vietų priskyrimo

klausimą ir tuo reikalu nutarė:

„Kėdainių miesto gyventojai vasaros metu laisvu nuo dar-

bo laiku poilsiui gryname ore vietos neturi. Privačių sodnų

beveik nėra, miestas senoviškas ir ankštai sustatyti trobesiai.

Gatvės siauros ir kreivos, jose pasodintų medžių nėra ir dėl

gatvių siaurumo jų sodinti negalima; šulinių labai maža ir ne-

galima išlaikyti 10 metrų atstumą nuo išviečių ir tvartų norint

naujus iškasti.
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| Tokios miesto sąlygos miesto gyventojų sveikatai nepa-

lankios.
Netoli miesto esantis miškų administracijos žinioje, Kė-

dainių dvaro parkas grožio atžvilgiu tinkama poilsiui vieta,

bet jo podirvis labai šaltiniuotas ir dėl to parke drėgnas oras.

Šis parkas, vietos gyventojų tvirtinimu, sveikatos atžvilgiu

poilsiui netinka.

į Miesto krašte yra Babėnų miškas — pušynas, kuris grožio:

ir sveikatos atžvilgiu atsakančiai tinkamas kurortui. Šis miškas

yra miškų administracijos žinioje ir tvarkomas bendromis

valstybiniems miškams tvarkyti taisyklėmis, dėlto jame pasi-

vaikščiojimai griežtai draudžiami. Tačiau, kasmet pas aplink

mišką esančius ūkininkus būna apie 80 nuolatinių vasarotojų,

kurie mišką lanko. Miesto gyventojai taip pat labai gausiai

mišką lanko, nors miškų administracijai ir sau tuo daro nema-

lonumus.
Visa tai turint galvoje nutarta: prašyti sveikatos depar-

tamento parėdymo padaryti atitinkamus žygius, kad minėtas

Babėnų miškas būtų priskirtas prie kurortinių vietų, panašiai

kaip Panemunės ir Kulautuvos miškai ir kad nuo šio pavasario

jame būtų leidžiamas laisvas judėjimas. O ateity, kad miškas.

būtų išplanuotas ir išnuomojami bei parduodami sklypai vasar-

namiams statyti“.

Miesto burmistras šį Kėdainių miesto savivaldybės nuta-

rimą su savo raštu atsiuntė sveikatos departamentui, prašy-

damas išrūpinti Kėdainių miestui Babėnų mišką parku.

“| Tuo pačiu klausimu sveikatos departamentui patiekė me-

morandumą ir Kėdainių mieste laisvai praktikuoją medicinos

gydytojai, kur išdėstyti motyvai dėl Babėnų miško naudingu-

mo sveikatai. Sveikatos departamentas, Kėdainių miesto bur-

mistro prašymu ir miesto gydytojų memorandumu pasirėmęs,

išrūpino iš žemės ūkio ministerijos miškų departamento Kėdai-

nių miesto parkui apie 100 ha pušinio miško. |

Miškų departamentas nuo p. m. liėpos mėn. 8 d. savo

raštu leido Babėnų miško kvartalus nr. nr. 6, 8 ir 10 ploto

96,18 paskirti parku. Be to, p. Žemės Ūkio Ministeris leido
Babėnų miške įsteigti vasarvietes.

Vadinasi, norintieji čia galės įsigyti sklypus ir pasista-

tyti vasarnamius, mat, vieta visais atžvilgiais yra labai tin-

kama poilsiui.
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Taigi išrūpintas miesto parkui miško plotas suteiks mies-

to gyventojams malonumo pailsėti gryname ore, o išparceliuoti

sklypai padidins miesto augimą, nuo ko pagyvės miesto statyba,

kuri Kėdainių mieste jau geroka metų eilė yra sustingusi. Be

to, paskirtas parkas gamtos atžvilgiu yra gana puikus, nes jo

podirvis — smėlis, todėl miškas visuomet sausas ir patogus.

Miškas — parkas susisiekia su Nevėžio upės krantu, kur pa-

krantės smėlėtos ir gausios smėlio pležų, todėl yra patogu čia
pasinaudoti oro ir vandens tynėmis.

Esant tokiomis puikiomis gamtos aplinkybėms, reikia ma-

nyti, kad miškas sutrauks gausiai ne tik kėdainiečius, bet ir

iš kitur atvyks vasarotojų ramiai pailsėti ir savo sveikatą su-
stiprinti.

M. S.

KANAUNINKAS MIKALOJUS DAUKŠA,.

Vienas seniausių Lietuvos rašytojų M. Daukša, kuris davė

mums raštus: „Postilė“ ir „„Katekizmas“, yra gimęs apie 1527

m. Babėnuos. Daukšų dvarelis Babėnai buvo maždaug pusiau-

kelėj tarp Kėdainių ir Dotnuvos. Spėjama, kad XV amžiuje

gyveno Daukša, kurio vardas jo įpėdiniams virto pavarde. Pir-

mas žinomas tos giminės asmuo yra Mikalojus Daukša — ka-

nauninko senelis. Jojo dvarelis, arba didelis vienkiemis, buvo

Babėnų lauke. Jo sūnus ir Baltramiejus ir anūkas kanauninkas

ir kiti Daukšų giminės nariai ėmė pripirkinėti Babėnų apylin-

kėj iš kaimynų žemės ir XVIII amž. Babėnų lauke iš nedidelio

Daukšų vienkiemio išaugo „Didžiųjų Daukšų“ dvaras.

Kanauninko M. Daukšos senelis Mykolas mirė turbūt

1526—7 metais, nes 1528 m. nebe jis, bet jo sūnus Baltramie-

jus pirko Elžbietos Bernotienės žemę. Taip pat tų metų ba-

jorų kariuomenės surašyme dalyvauja nebe Mikalojus, bet

Baltramiejus. Baltramiejus 1586 m. mirdamas paliko du dva-

reliu: Babėnus ir Liaudos Vadaktus. Babėnus paliko sūnums,

o Vadaktus žmonai Uršulei Stanislovaitei Daugintaitei, kilusiai
iš Skorulių. Ketveriems metams praslinkus, likusieji gyvi sūnūs *

Babėnus pasidalijo. Sūnų Daukšų dvareliuose gyveno keli be+

laisviai bernai ir jie dirbdavo žemę. Kartais kanauninko broliai

net nusiskųsdavo Žemaičių žemės teismui, kad belaisvis bernas
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pabėgo. Be šių bernų Daukšai dar turėjo ir baudžiauninkų.

Pirmiau minėjau Uršulę Daugintaitę — kanauninko mo-

tiną. Ji turbūt buvo tik pamotė, nes savo rašte dukterims ji ne-
mini Mikolojaus savo sūnų tarpe.

Kanauninkas turėjo dvi seseris: Elžbietą ir Zofiją ir ke-

turius brolius: Petrą, kuris miręs apie 1590 — 91 metus; Vai-
tiekų, tarnavusį kažkur svetur ir ten mirusį; Joną, mirusį

1599 m. ir Stanislovą, mirus; 1625 m. Spėjama, kad buvo dar

brolis Morkus, miręs prieš 1590 m., nes jis yra minimas 1593

m. Žemaičių žemės teismo knygose.

Apie seseris tiek tik yra žinių, kad Elžbieta 1593 m. iš-

tekėjusi už Veliuonos valsčiaus žemininko Šimkaus Jurevičiaus

Semaškevičiaus. Su savo vyru jie pardavė Skorulių dvaro dalį

Veliuonos valsč. žemininkui Petrui Mikolojevičiui Jonkautui.

Šis vėliau vedė antrąją seserį Žoliją ir nuo žmonos gavo antrąją

Skorulių dalį. 1574 m. savo Skorulių dvarelį pardavė jie Andriui
Skoruliui.

Nieko nežinome, kas ir kur leido kanauninką Mikalojų

moksluos. Dar nepersenai mes apie Daukšą žinojome tik iš Ko-

jalonio ir Rostovskio raštų. 1909 m. ir 1911 m. prof. Volteris
buvo paskelbęs kelis dokumentus apie kan. M. Daukšą. Isto-

rikas K. Jablonskis, sužinojęs iš dokumentų, kad kan. M. Daukša

yra kilęs ne iš Lietuvos ponų Daukšų giminės, kurios dvarai

buvo į rytus nuo Ašmenos, bet iš smulkiųjų Liaudos bajorų,

Babėnuos, Kėdainių apskr., kreipėsi į Kėdainių gimnazijos di-

rektorių Elisoną, prašydamas pasiteirauti apie Daukšų doku-

mentus. Per gimnazistą pavyko gauti Daukšų dv. dokumentų

sąrašą, bet patys dokumentai sudegę. K. Jablonskis apie Dauk-

šas yra surinkęs geroką pluoštą dokumentų, kuriuos yra pas-

kelbęs „Tautoj ir Žody“ 1931 m. VII knygoj, pusl. 353 — 421.

Kanauninkas M. Daukša mirė 1613 m. vasario mėn. bū-

damas Varnių kanauninku. Yra žinių, kad jau 1574 m. jisai buvo

Varnių kanauninku. 1579 m. M. Daukša pavadintas dar Krakių

klebonu. 1590 m. vyskupas M. Giedraitis kan. Daukšai duoda

Kražių koplyčią. Tai koplyčiai priklausė Getautiškių dvarelis su

Badaukių ir Vizginių kaimais. Dėl šių žemių kan. Daukšai teko

ilgai bylinėtis su Šemetais. 1585 m. kan.. M. Daukša jau buvo

Žemaičių vyskupystės oficiolu. Šiose pareigose jis išbuvo iki

1592 metų. Nuo šių metų paskirtas Betygalos klebonu, kur laikė
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savo kamendorių. Vyskupui Giedraičiui mirus, 1609 — 1610
metais buvo Žemaičių vyskupystės administratoriu.

1592 metais Babėnų šlėktos turėjo įsisteigę sau mokyklė-

lę. Šlėktos buvo toje apylinkėje R. — Katalikai, tai ir mokyklėlę

buvo katalikiška. Joje buvo mokoma skaityti, rašyti, katekiz-

mo. Spėjama, kad buvo mokoma iš lietuviškų knygų, kurių anais

laikais buvo nevien evangelikų tarpe. Trys kilometrai nuo Dauk-

šų vienam dvarely 1596 m. inventoriuje buvo suminėta lietu-

viška maldaknygė. Reikia manyti, kad Babėnuos mokyklėlė

įsteigė arba paragino ją įsteigti ne kas kitas, kaip kan. M. Dauk-
ša.

M. Daukšos postilėje įdėtas epigramos autorius V. La-

banauskis yra greičiausia Vaclovas Daujotas, sūnus Stanislovo,

Papildomai K. Jablonskis apie kan. M. Daukšą rašo

„Archivum Philologicum“ IV kn. puslp. 64 — 85.

STEPONAS JAUGELIS — TELEGA.

Maždaug apie 1653 m. Kėdainiuose buvo išleistas lietu-

viškas evangelikų giesmynas. Antros laidos redaktorium ir iš

dalies vertėju buvo Steponas-Jaugelis. Jau to giesmyno įžangoje

yra pasakyta, kad tai darbas Kėdainių burmistroir

pilietinio Kėdainių bažnyčios senjoro Stepono Jaugelio Telegos.

1653 m. evangelikų sinodas taip pat St. Telegą vadina tų gies-

mių vertėju. 1653 m. kovo m. 18 d. kun. Jon. Radvila Kėdainių

vietininkui rašydamas laišką pridėjo tokį prierašą: „Žinok

Tamsta, tai tėra mūsų kunigų fantazija, kad ten autorium nu-

rodytas pats Telega“.

Tiesa, anot Jonušo Radvilos, Telega ir nėra minėto gies-

myno autoriumi, nes jis tik perredagavo, pataisė, gal patobulino

pirmykštį M. Petkevičiaus giesmyną. Telegos vis tik negalime

nutylėti nuopelno, būtent to, kad jis būdamas miestietis, pono

valdinys, ėmėsi rašyti lietuviškai. Jojo pavardė buvo Jaugelis,

„o Telega pramintas vardas ir jį gavo Stepono tėvas Baltrus.

Telega vadino ir Stepono sūnų Steponą, 1663 m. Kėdainių inven-

toriuje pavadintas jaunesniuoju. Spėjama, kad šie Jaugeliai buvo

vadinami pravarde tam, kad atskirtų nuo kitų Kėdainių apskri-

ties bajorų Jaugelių. Stepono motina, Baltraus žmona, buvo Ona

Adomaitė Burnaitytė. e
Steponas Jaugelis - Telega 1631 - 1666 m. buvo Kėdainių

burmistru. Skaitė jį gana turtingu ir įtakingu žmogum.
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„Archyvum Philologicum“ IV kn. puslp. 86 — 107.

K. Jablonskis paskelbėkeletą įdomių dokumentų apie Steponą |
Jaugėlį—Telegą. ,

Istor. Jablonskis sako, kad šiapus Nevėžio kryžiuočiai nėra
valdę; jei būtų kryžiuočiai ads bažnyčią, būtų statę už Nevėžio
pusės:

Apytalaukio + inventoriuje XV amž. kažkokio Petro

Šiukštos yra rašyta net apie Kėdainių steigimą. Visų pirma,

XV amž. Lietuvoj inventoriai nebuvo rašomi, antra, istorinės

žinios net XVI amž. pradžioje į inventorių nebuvo įrašomos.

Trečia, Petras Šiukšta buvo Apytalaukio savininkas,
gyveno 1600 m., todėl jis negalėjo atsiminti Kėdainių steigimo.

J. Yčo ir Šimkūno perdaug pasitikėta nurodytais senesniuos

raštuos faktais, sako reikia daugiau kritikos ir dokumentų.
 

Apytalauky yra kalnas, ant kurio, pagal padavimus, seno-

vėje stovėjusi bažnyčia. Ties Dvarininkų km. yra akmuo su iš-

kalta jame arklio pėda. Kėdainių klebonijos sode iškasama

žmonių kaulų. Miesto apylinkėje yra daug pilkapių su turtingu

inventorium . Medekšių kaimo lauke yra senkapis ir piliakalnis.

Simtiškių kaime yra piliakalnis.

DAKTARAS JUOZAS JARAŠIUS.

Dr. Juozas Jarašius gimė 1873 metais lapkričio mėn.

Baigęs medicinos mokslą Maskvos universitete, apie 3 metus

ėjo jaun. gydytojo pareigas Zgorjevsko (Riazanės gub.) ligo-

ninėj. Nuo 1902 m. rudens su pertraukomis (Rusų — japonų

kare apie dvejus metus dirbo ties Vladivostokų karo ligoninėj.

Didžiajam kare nuo 1914 m. iki 1918 m. gegužės m. 10) gyvena

Kėdainiuose. Dr. Juozas Jarašius yra didelis visuomenės vei-

kėjas dar iš prieškarinių laikų. Gyvendamas Kėdainiuose tarp

svetimtaučių ir lenkiškos dvarininkijos apsuptas jų įtakai ne-

pasidavė. Jo tvirtas lietuviškas būdas svetimybėms nepasidavė

—liko grynai lietuvis — patriotas. Kėdainiuose ir jo apylinkėje

buvo vienintelis lietuvis inteligentas, kuris ėjo lietuvišku keliu

ir dirbo tautišką darbą. Prieš didįjį karą, rusų priespaudos|

laikais, yra daugeliui lietuvių padėjęs. Daugeliui lietuvių inteli-

gentų padėjo tęsti mokslus ir taip pat daugelį apsaugojo nuo
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Daktaras Juozas Jarašius.

gręsančio iš rusų žandarmerijos pavojaus. Pas jį rasdavo prie-

glaudą lietuviai, kurie rusų valdžiai būdavo politiškai neištikimi

ir jos persekiojami. Čia buvo mūsų knygnešių apsistojimo bei

„politikai“ rasdavo pas jį prieglaudą, kol „politikui“ taikėsi

slėpimosi vieta ir lietuviškas spaudos persiuntinėjimo punktas.

Daugelis rusų valdininkų persekiojamų lietuvių pas Dr. Jarašių

rado prieš tuos valdininkus užtarimo, nes su jo autoritetu ir

pastarieji skaitydavosi.

Prieš japonų karą (nuo 1902 — 1904) spaudos draudimo
metu, jis drauge. su Jokūbu Daumantu, Chrapovickio banko di-

rektorium, už lietuvystę ir bendrai už priešvalstybinį darbą nu-

kentėjo (3 metus gyveno ištrėmime) ir su Vincu Palukaičiu,

rusų valdžios paliuosuotu nuo mokytojo pareigų Vilkavišky,

Kėdainių apylinkėj gaivino tautišką sąmonę ir žodžiu ir drau-

džiamos literatūros platinimu.

Ir tilžiškė lietuviška literatūra ir rusų valdžios gaudomi
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proga pasprukti užsienin, o literatūrai į plačiąją Lietuvą. Japonų

karui užėjus Dr. Jarašius, kaip gydytojas, buvo pašauktas rusų
kariuomenėn. Būdamas Tolimuose Rytuose rasdavo laiko para-

šyti tėvynėn savo įspūdžius iš karo lauko. Visi jo rašiniai
dvelkdavo tėvynės ilgėsiu, pasiryžimu bei meile. Savo straipsne-

liuose. Dr. Jarašius išdėstydavo daug gražių, patriotinių minčių.

Kad trumpai atvaizduočiau Dr. Jarašiaus asmenį, kaip

didelio Lietuvos patrioto, čia talpinu vieną iš daugybės jo laiškų,
rašytą išTolimųjų Rytų.

Laiškas rašytas 1905 m. „Vilniaus Žinioms“.

Šiandien atlėkė pas mus į Tolymus Rytus pirmutinis Lie-

tuvoje spausdintas lietuviškas laikraštis.

Ilga jo buvo kelionė; ilgai jis lėkė ir atlėkė nuvargęs, su-

glamžytas, suteptas. Bet kaip jis man brangus! Jis praneša

apie linksmą Lietuvoje pavasarį, jis kelia spiečių įvairių puikių

svajojimų, jis žadina seniai užmirštus atminimus.

Dar tik 20 metų kaip tėvynainių-svajotojų būrelis pradėjo

žadinti Lietuvą iš miego. Rodėsi, kad jų darbas tai tik vienas

tuščias sapnas! Juk Lietuva jau kaimynų seniai buvo pasmerk-
ta miriop, lietuviams spauda uždrausta; lietuvių kalba iš Lietu-

vos bajorų rūmų išvyta; pačių lietuvių — apšviestuolių niekina-

ma! Ji dar tebegyvavo tiktai po šiaudais dengtu getovb) sodiečio

stogu...

Ar tai galėjo jo keli svajotojai pakelti Lietuvą iš miego!

Tokiam darbui reikia milžinų! Ką tie bepročiai litvomana su-

manė? taip šaukė iš visų pusių. Bet jie nieko nežiūrėjo ir neklau-

sė, o tik dirbo ir dirbo savo darbą. Į juos visi pirštais rodo, juos

litvomanais vadina, į kalėjimus kemša, iš tėvynės ištremia...

bet jie vis dirba ir dirba.
Jų darbas randa pasekėjų ir jaunoje kartoje: — būrys

apšviestų tėvynainių žymiai auga; bet kartu auga ir kliūtys jų

darbui.
Prūsuose spausdintą lietuvišką žodį saugo parubežės sar-

gai; jo ieško po Lietuvą gauja įvairių polirijantų, žandarų, jį

persekioja net. patys išgamos lietuviai...
Dabar lietuvių kalbai pripažinta tiesa gyvuoti: — lietu-

viams leista spauda.
Šitas laikraščio numeris sunkiai iškovotas; jis tik išsinė-

ręs iš tūkstančio įvairių kilpų, Lietuvoje gymęs, atlėkė pas mus

įtą tolimą šalį ir jis mums ypač brangus.Ir nespėjęs viso nu-
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merio perskaityti, aš bėgu pas draug4 parodyti, apsidžiaugti

drauge. Džiaugiavos drauge. Dar, už dešimties tūkstančių varstų

nuo tėvynės, Azijos gilumoje, išvydę pirmutinį Lietuvos pava-

sario žiedelį, linkime jam ilgo gyvenimo, gražios ateities.

Tegul jis puikiai pražydi, tegul jis randa priderančią

vietą ir didžturčio rūmuose ir vargų suspausto lietuvio lušnoje;

tegul jis visus žadina, stiprina... Tegul platinasi po visą Lietu-

vą; tegul aplanko ir lietuvį gyvenimo bangos išmestą svetimoje

šalyje, toli nuo brangios tėvynės.

Lai gyvuoja pirmutinis Lietuvos pavasario žiedelis!

Daktaras Jarašius.

Po Japonų karo, grįžęs į Kėdainius, jis ir toliau dirbo

tautišką visuomeninį darbą. Karo metu ir Daumantas ir Palu-

kaitis iš Kėdainių pasišalino. Kėdainiuose buvo vienintėlis svie-

tiškas inteligentas lietuvis. Dabar laisvai spaudai esant, jis viešai

platino kaimiečių tarpe lietuviškus laikraščius ir kaimui tinka-

mas knygeles; rengė lietuviškus vakarėlius, kviesdamas artistus

(pav. Kauniškę „Dainą“),raštių dalyvavo spaudoj (Viln. Žiniose,

Ūkininke, Sveikatoj); materiališkai skurstant mūsų spaudai,

ją šelpė savo ir surinktomis lėšomis, dėjosi prie įvairių tautiš-

kų organizacijų (Mokslo Draugijos, Žiburėlio, Gydytojų ir Far-

maceutų Draug. narys... „Vilijos“ akcininkas...).

Tuo metu abiejose Kėdainių bažnyčiose pamaldos buvo

vienų lenkų kalboj. Jis drauge su Šv. Jurgio bažnyčios klebonu,

dideliu lietuviu-patriotu kun. Antanu  Povilioniu, ragino Šv.

Jurgio parapijonius-lietuvius prašyti lietuviškų pamaldų.

Jų buvo parašytas vyskupui prašymas, surinkti parašai ir

jų pastangomis šv. Jurgio bažnyčioj įvesta pusė lietuviškų pa-

maldų. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo darbe buvo pir-

muoju Kėdainių Apskrities Viršininku (Komisaru).

Vėliau ir dabar dirba savivaldybėse ir kitose visuomeni-

nėse organizacijose.

Dr. JARAŠIAUS "ATSIMINIMAI.

Vokiečių okupacijos paskutiniai mėnesiai Kėdainių apskrily.

Apystovos, kuriose tvėrėsi Kėdainių savivaldybės ir pirmieji

žingsniai savos valdžios.

Didžiojo Karo pradžioj rusų valdžios mobilizuotas visą

karo laiką tarnavau 10-toj armijoj.
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1918 metais 1 gegužio "grįžau su šeima į vokiečių
okupuotą Lietuvą.

Tuo pačiu metu grįžo į Kėdainius ir Dr. Ganusevičius.

Ne daug ką radom Kėdainiuose senųjų pažįstamų — kuni-

gus A. A. Pavilionį ir Meškauską, visą karo laiką vargusius.

Kėdainiuose, ir dar vieną kitą krikščionį ar žydą.

Patys Kėdainiai lyg išmirę — krautuvių ir gyvenamų

namų durys uždarytos, gatvės, ypač turgavietė, žole apžėlę.

Retai sutiksi gatvėje žmogų; jei ir sutiksi — dažniausia vokie-

čių kareivį, ar kariškoj uniformoj valdininką.

Vietos gyventojas, kuris ir buvo užsilikęs, vokiečių įbau-
gintas, nemėgo rodytis gatvėje.

Temstant, visų uždaromos langynės, rakinamos durys.

Vakarais nepamatysi lange ar gatvėje šviesos, neišgirsi žmo-

gaus žingsnio ar vežimo dundėjimo. "Tarsi tai ne miestelis, o

kapinės: kapinių tyla, rimtis — nejauku, liūdna.

Retkarčiais tą tylą perskrodžia medinės bažnyčios bokš-

te pelėdų dėjavimai, ar girtų praeivi, Jarsūs kvatojimai ir

mūsų fortepijono, vokiečių pasisavinto, nesuderinti garsai p.
Abromavičiaus namuose įrengtam „kazino“.

Pradėjo grįžti daugiau senųjų kėdainiečių — atkiuto ir

miestelis. Kiekvieną grįžtantį sveikinom kaip artimą.

Greitai sužinojo apylinkė, kad grįžę Kėdainių gydytojai

— aš ir Dr. Ganusavičia ir mus ėmė lankyti ligoniai.

Vokiečiams nepatiko — mes darėm konkurenciją jų gydy-

tojui ir jų išlaikomai ligoninei — jų pajamos sumažėjo.

Bet uždrausti praktiką mums nebuvo pagrindo, mudviejų
popieriai tvarkoj, mes seni Lietuvos gyventojai.

Sugalvojo kitu būdu praktiką varžyti — reikia, sako,

iš kreishauptmano leidimo praktikai.

Tą pačią dieną mudu ir įteikiam kreishauptmanui tuo rei-

kalu prašymą.

Laukiam leidimo ar bent atsakymo savaitę, kitą — nesu-

laukiam. £

Ketvirtoj savaitėj, pasitaikus progai, per pažįstamą (ku-

nigą Vegelę), vykstantį į Vilnių, siunčiam mūsų „Tarybai“ pa-

reiškimą apie vokiečių vilkinimą praktikos leidime. „Taryba“

kreipėsi į Vokiečių Rytų fronto vyriausį štabą.

Tuo metu dar vokiečiai kokietavo su „Taryba“ ir leidi-

mas praktikai mudviem tuoj buvo duotas.
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Bet man kreishauptmanas neleido Kėdainiuose praktikuoti

-— paskyrė Grinkiškin epidemijos gydytoju. Alga 125 markės

mėnesiui. Pradžioje liepos aš ir išvykau.paskyrimo vieton. Grin-

kiškio apylinkėje tuo metu plačiai siautė dizenterija; vietomis

pasirodė susirgimai raupais. Daugiau susirgimų raupais buvo

Antušavos dvare.
Grinkišky radau vokiečių įsteigtą limpamųjų ligų ba-

raką su labai mažai medicinoj nusimanančia gailestingaja sesute

S., kuri ir gydė ir slaugino barako ligonius.

Barake radau vien dizenterija sergančius; raupais ser-

gančiųjų negalėjau guldyti barakan — neturėjau nei atskiros

patalpos, nei atskiro personalo. Teko raupais sergančius lankyti

namuose ir imtis kovos priemonių su raupais.

Kreipiausi į kreisartztą (apskrities gydytoją), prašyda-

mas skiepų nuo raupų ir įsakymo Grinkiškio ir Gudžiūnų pa-

rapijų gyventojams (kur buvo pasirodę raupai) skiepytis.

Neturėdamas tinkamų padėjėjų, pats ėmiau skiepyti

Grinkišky ir važinėti į paskirtas vietas.

Masinių skiepijimų dėka, raupų epidemija greitai pra-

nyko. Dar turėdamas kiek atliekamo laiko, pradėjau įsigilinti

į vokiečių įvestą tvarką barake.

Vaistų barakas turėjo labai maža — dažnai ligonio gimi-

nėms su mano receptu teko važinėti vaistų į aptieką Pociūnė-

liuose (Grinkiškyj aptiekos nebuvo), kur vaistininkas reikalin-

giausių vaistų dažnai surasdavo.

Virtuvės ligoniams barakai neturėjo — ligoniui: maistą

privalėjo pristatyti giminės.

Kartais giminės pristatinėjo patį maistą, kartais palik-

davo pinigų tam reikalui.

Vonių nei aparato drapanų dezinfekcijai barakas irgi ne-
turėjo.

Guldamas barakan ligonis privalėjo pirmiau dinšudyėi
pirty. Pirty privalėjo kart-kartėmis maudytis visi Grinkiškio

ir apylinkės kaimų gyventojai.

Vokiečių žandarai stropiai dabojo tą bkšiinės iš jo turėjo

naudosir žandaras, ir pirties prižiūrėtojai — vokiečiai, gal kiek

ir valdžia. Pirtin atvykęs mokėjo prižiūrėtojui už pirtį, pirtin

nevykęs, lašiniais ir kiaušiniais žandarui galėjo išsipirkti. Daž-

nai vandens pirty buvo per maža, kad galėtų visi bent kiek

tinkamiau išsiprausti — vandenį reikia šildyti, paruošti
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šalto... Kartu suvarytam į pirtį ko ne visam kaimui reikia

vandens daug... Būdavo kitas nė literio nesugraibsto ir, va-

dinasi, išsimaudęs grįžta namon. Vokiečiams buvo svarbu mar-

kės už pirtį, o ne švara. Net ūkininkai, turį savo pirtis, pri-

valėjo važiuoti skirtu laiku į jų pirtį, ar bent mokėti nustatytą

mokesnį.

Ir toj pačioj pirty maudėsi sveiki ir guldomi barakan li-

goniai — patogiausios sąlygos sveikiems užsikrėsti liga ir li-

goms plėstis.
Tokia tvarka buvo vokiečių įvesta Grinkiškyj, Kėdainiuose

ir bendrai visam kreise (apskrityj). Ta tvarka, kaip ir daugelis

kitų (mokėsnis nuo kiaulių. karvių ir vištų — sviestu, kiauši-

niais, mėsa, mokesnis markėmis nuo  šunų...), rodė vien jų di-

delius biznieriškus gabumus — kaip daugiau išspaudus iš lie-

tuvio markių ar produktų, o ne aukštą kultūrą — palaikymą

kaime švaros, kaip galėjo rodytis pirmu žvilgsniu. Piktinausi

priverstina maudyme ir, pasitaikus progai (Vilniun važiavo

Grinkiškio klebono Slaboko giminaitė), plačam laiške d-rui

Aleknai apibudinau sąlygas, kuriose tenka kovoti su epidemija

ir jų priverstiną maudynę bendroj pirty.

Vėliau sužinojau, kad panašų laišką gavo dr. Alekna ir

išd-ro Staugaičio iš Šakių.
Mano laiškas d-rui Aleknai buvo privataus pobūdžio,

kaipo draugui. Laiške pažymėjau vien faktus, nemanydamas
tais faktais ko atsiekti. Dan žinomas buvo vokiečių žiaurumas

bendrai okupuotuose kraštuose, tame skaičiuje ir Lietuvoj; ir

visiems buvo žinomas jų planas „Drang nach Osten“ — koloni-

zuoti okupuotus Rytų kraštus grynakraujais vokiečiais:

Kam jiems ir sielotis epidemijomis Letuvoje. Tegul jos

plečias, tegul varo į kapus gyventojus... Pratuštės kraštas nuo

epidemijų — palengvės kolonizacijai planas... Neabejojau, kad

“ jei vokiečiai ir vartoja tūlas priemones kovai su epidemija, tai

vien, kad pasauly neįgytų barbarų vardo, kad parodytų, jog jie

rūpinasi užimtųjų kraštų sveikatingumu.

Tokiose apystovose ko ir laukti iš vokiečių?

Išėjo kitaip.
Mano ir d-ro Staugaičio laiškus mūsų „Valstybės Taryba“

patiekė lietuvių atstovybei Berlyne (toj atstovybėj buvo, regis,

inž. Kairys, P. Chadakauskaitė...). Atstovybė gi palaikė glau-

džius ryšius su vokiečių reichstago social-demokratų partija,
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kuri ir iškėlė viešumon priverstiną maudynę Lietuvoj bendroj

pirty sveikųjų ir sergančiųjų užkrečiamomis ligomis.

Ar iš tos viešumos buvo kiek naudos vokiečių sukaustytam

mūsų kraštui — abejoju: per silpni buvo vokiečių social-

demokrai, kad valdžia su jais skaitytųsi.

Bet neabejoju „kad kitose apystovose vokiečių okupacinė
valdžia už tą viešumą būtų man ir nenuoramai d-rui Staugaičiui

surengus irgi pirtį ir dar karštą.

Bet tuo metu Alijantai sutriuškino vokiečių galybę: sekanti

Vokietijoj revoliucija, laidodama seną vokiečių tvarką, palai-

dojo ir tą viešumą.

Pradžioj rudens, dar nepranykus dizenterijai, Lietuvą

aplankė kita sunki epidemija — išpanka (Influensa).

Ligonių ko ne kiekvienoj gryčioj, kartais ir po keletą;

gydytojų visoj apskrity tik 83 — aš, dr. Ganusavičia ir dr.

Gudavičia.

Teko iš vežimo lipti į vežimą, o namon grįžus, priiminėti

laukiančius.

Pasinėręs darban, pamiršau laikraščius, knygas ir platesnį

pasaulį.

Retkarčiais lankė mane grįžę iš Rusijos P. A. Jučas, L.

Lingvevičia, B. Petrauskas ir dar vienas kitas lietuvis inte-

ligentas (dažniau kunigas) iš Grinkiškio apylinkės.

Tiek, deja, neturėjau kuo pasiguosti:mus slėgė dar ne pa-

miršti pergyventi Rusijoj bolševikų žiaurumai ir Lietuvoje vo-

kiečių retežiai.

Rugsėjo m. pasklido neaiškūs gandai apie vokiečių ne-

laimes pranrūzų fronte.
Prisiklausęs karo metu įvairių gandų, pradžioje į juos

nekreipiau dėmesio. Bet gandai plėtėsi, tvirtėjo — jų jau ir

vokiečiai neslėpė. 9, ar 10 spalių jau daug kas ir garsiai

kalbėjo, kad vokiečiai Alijantų nugalėti, kaizeris nuverstas ir iš

Vokietijos pabėgo, Vokietijoj revoliucija. Mes lietuviai svei-

kinom kits kitą su mums švintančiu Rytojum... Vokiečiai

slankiojo, lyg rudens musės.

Greitai atėjo ir žinia, kad Vilniuj susitvėrė mūsų „Lai-

kinoji Valdžia“ — kilo mūsų. nuotaika ir viltis.

Regis apie 20-tą spalių, per vokiečių žandarą gaunu mū-

sų valdžios raštą, skiriantį mane Kėdainių Apskrities Vir-

šininku.
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Nustebau — perskaičiau Raštą vieną kartą ir susimąs-

čiau: priimti, ar atsisakyti nuo paskyrimo. :

Priimti — bet aš neturiu nei organizacinių gabumų, nei

prityrimo valdyme: nėra lėšų, nei organizacijai valdiško apa-

rato, nei organizuoto štabo. Kas padės darbe? Taip maža

apskrity lietuvių inteligentų, ypač patikiamų, nebolševikuojan-
čių...

Tai darbas virš mano jėgų: jo tinkamai neatliksiu, už-

sitarnausiu tik visuomenės „botagą“. Atsakiau.— Tesižino...

Mane ima net pyktis, kaip draugai (valdžios viršūnėse jų

buvo keletas) ne atsiklausę manęs, nepasitarę su manim, ap-
krauna tokiomis pareigomis.

Tik vėl — juk ir draugai tokiomis pareigomis apsikrovę ne

iš garbės troškimo... gyvenimas vertė; jie irgi nepasirengę toms

pareigoms, be lėšų...juos irgi gal plaks „botagas“... Nepabūgo

„botago“. Skubus reikalas — delsti negalima: nebuvo gal laiko

-ir galimybės atsiklausti; gal spėliojo — uždėtą pareigą nedrįsiu

numestis, nuo siūlomų atsisakinėsiu, gal net kuklumo sumeti-

mais... Jei taip svarbioj Tėvynei valandoj mes visi lietuviai in-

teligentai gyvenimo uždedamų pareigų kratysimės, tai ko mes

verti? — Paniekos... Mes netikę gyvenimui — skirta mums

vergauti... Patys nesusitvarkysime — kiti sutvarkys... Gal net

bolševikai, ar lenkai...

Įvairios mintys ir jausmai sukosi, trynės...

Kitą dieną aplankė mane P. A. Jučas, L. Lingvavičia, B.

Petrauskas (dabartinis Šiaulių Apskrities Viršininko padejė-

jas). Pasakiau jiems apie paskyrimo abejones... Jie pritarė

paskyrimui, žadėjo talką darbe.

Tai ir nulėmė mano svyravimą.

Jie patarė sušaukti mitingą, paskelbimui viešai apie mano

paskyrimą Apskrities Viršininku. Pritariau. Jie parūpino mi-
tingui leidimą, salę... Paskelbėm. o

Nepratę mitingauti, vokiečių įbauginti, nedrąsiai lietuviai

rinkosi mitingan. Visgi prisirinko ko nepilna salė.

Pranešiau susirinkimui apie susitvėrusią Vilniuj mūsų

valdžią, kad tos valdžios įsakymu aš skyriamas Kėdainių

Apskrities Viršininkų; prašiau laikytis ramiai, rimtai, tvarkin-

gai... Padėti valdžiai darbe, kovoti su nusikaltimais, drausti

degtindarius, nes kraštui taip reikalinga duona... Buvę susi--
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rinkime ia man žinomidegtindariai pasijuto įžeisti, kaip teko

vėliau girdėti.

Kalbėjau trumpai (kalbas sekė vokiečių žandaras). Kal-

bėjo dar vienas mano talkininkas (regis P. Lingvavičius) — irgi

trumpai. ;
Ramiai išklausė mūsų kalbų lygiai vokiečių žandaras, ly-

giai susirinkimo dalyviai — lietuviai ir vienas žydas.

Mitingą baigėm — susirinkimas ramiai skirstėsi:

Per sunkų okupacijos laiką, lietuvis įpratęs giliai slėpti

jausmus jų ir dabar nepareiškė, nors beabejo širdis karštai su-

plakė džiaugsmu, išgirdus apie savą valdžią, auštantį rytojų.

Lietuvis dar jautė vokiečio geležinę kumštį.

Kitą dieną kaimas jau plačiai kalbėjo apie mitingą, savo

valdžią:.. Karštagalviai net pagrasindami vokiečiams:.

Tos kalbos patekdavo ir į vokiečių ausis, dažniausia per

pažįstamas „panas“.

Vokiečiai jau nebedrįso kaimuose kiaušinėti. Kuris dar

bandė senu įpratimu, išgirdo iš mūsų „bolševikų“, ko nebuvo

pratęs Lietuvoje girdėti. Ir nešinosi nuo akyplėšų, lyg musę

prarijęs.
Tuo metu Grinkiškio apylinkėj pasklido gandai, kad vo-

kiečiams rengiama „pirtis“ — karšta ir nemokama.

Kas rengė tą „pirtį“ ir leido gandus, negalima buvo su-

sekti. Spėjau, kad gandai skleidžiami vien tikslu įbauginti vo-

kiečius.

Rimto, organizuoto užpuolimo nelaukiau.

Gandai tikrai įvarė vokiečiams baimės.
Vokietis ir dienos metu nebedrįso vienas vieškeliu joti,

temstant rinkosi krūvon, taikėsi gulti kur toliau lango, ir miegas

nebuvo ramus, pasikeisdami naktimis budėjo.

Gyvenau šalia žandarmerijos ir vakiečių, „pulsas“ man

buvo žinomas .

Kartąanksti rytą atėjo pas mane p. Bruzdeilinas, klaipė-

diškis lietuvis, Grinkiškės „wirtschaftsoficier“ (ūkio vedėjas)

ir du žandarai pareikšdami, kad lietuviai rengiasi juos pulti,

prašė perspėtikraujo praliejimą.

„Kasir kur rengia užpuolimą?“ paklausiau. Prašiau faktų

kad, aibių nuvykęs, galėčiau atkalbėti, perspėti užpuolimą.

Faktų man nenurodė. Gandus, tariau, esu girdėjęs — netikiu.
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Vienokprižadėjau visa, kas bus mano galioj, pavartoti

perspėjimui užpuolimo, jei jis tikrai būtų kieno rengiamas.

Pasitarę su Grinkiškio klebonu kunigu Slaboku, surengėm

antrą mitingą aikštėje prieš bažnyčią.

Kalbėjo kun. Slabokas, patardamas nesauvaliauti, nekerš-

tauti, jei kuris ir jaustųsi vokiečių nuskriaustas. Laikytis ramiai

tvarkingai, nes vokiečiai ginkluoti — nuo jų ginklų daug dar

kas gali nukentėti ...

Gandai visgi nesiliovė. — Regis antrą ar trečią dieną po

antro mitingo, atėjo pas mane p.  Bruzdeilinas ir sako, kad keli

šimtai susubūrusių kaimiečių šią naktį vokiečius užpulsią iš

Krakių pusės.

Netikiu, tariau, kad net keli šimtai susiburtų, o nė aš,

ypač klebonas apie tai nežinotų. Tokio didelio būrio nepaslėpsi

eis kalbos, gandai... Ką — ką, bet kleboniją tie gandai tuoj pa-

siektų...

Pabūgę užpuolimo iš plačios Grinkiškio apylinkės, iš Bai-

sogalos, Krakių, Pašušvės suvažiavo vokiečiai į Grinkiškį, pasi-

rengę apsigynimui. Gyventojams įsakė, sutemus, nesirodyti

gatvėje.

Apie 6 val. vakaro išgirdau gatvėje šūvį.

Tuo pačiu metu įbėgo pas mane vokietis, prašydamas pas

sužeistą vaikiną. Bėgu — vaikinui peršauta šlaunis. Sutvarstęs

žaizdą, siunčiu ligonį į Kėdainių ligoninę.

Iš gretimo namo grįžo vaikinas namo, ir vokietis, net ne-

perspėdamas (visi girdėjo tik vieną šuvį), paleido į vaikiną

kulką. Tai kaip vokiečiai skaitėsi su vietos gyventojais .

Visą naktį vokiečiai laukę užpuolimo — žinoma nesulaukė.

Apie 20-tą spalių grįžau į Kėdainius.

Laikai buvo neramūs ir sunkūs. Pakrikę vokiečių ka-

reiviai per dienas ir naktis mitingavo, neklausė vadų; jų iš-

rinkta taryba (Soldatenrat), ryžosi kuo greičiausia kraustytis

. Vokietijon. Mes staiga galėjom likti be jokios valdžios — pa-

kliūti anarchijon ar bolševikų vergijon. Iš Rusijos grįžo pulkai

išbadėjusių, nuskurusių tremtinių, dažnai užsikrėtusių bolše-

vikų idėjomis: Į dvarų kumiečius ir miestelių biednuomenę

terpėsi įvairaus plauko bolševikų agentėliai (dažniausia žydų,

rusų ir lenkų kilmės) — agitavo, ragino rinkti savo tarybą

(kumiečių, darbininkų, biednuomenės) ir užgriebti valdžią.
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Reikėjo ir mums, lietuviams, galvotrukčiais organizuoti

savo valdžią ir apsaugą.

Tą pačią dieną grįžęs iš Grinkiškio, tuo reikalu tariausi

su A. A. kun. Pavilioniu (Šv. Jurgio bažnyčios klebonu), A. A.

Kun. Meškausku (Šv. Juozapo bažnyčios klebonu) ir Dr. Ganu-

ševičium . Nutarėm skubiai šaukti platesnį susirinkimą .

Buvo pakviestas veter. gydyt. Jakimavičiaus, kun. Vėgėlė,

kun. Milvidas, kun. Slabokas, kun. Dambrauskas, p. Jučas,

Lingovičia ir dar vienas—kitas lietuvis inteligentas, kurių

dabar neatmenu.

Nutartą dieną visi susirinkom A. A. kun. Pavilionio

klebonijoj. Daug buvo klausimų aptarti — kokie rubežiai nu-

matomi apskrities (vokiečių kreiso ar nustatyti naujus);

kokia administratyvinė vieneta (vokiečių bezirkas, rusų seniū-

nija ir valsčius, ar parapija), kaip kurti valdžios aparatą —

absoliutizmo, ar demokratizmo pagrindais, (paskyrimo ar rin-

kimo sistema). Jei paskyrimo, ar surasim Apskrityj užtektinai

tinkamų į valdžią lietuvių; jei rinkimo — kaip pravesti rinki,

mus, kad destruktyvus elementas (bolševikai) negautų viršų.

Iš kur imti lėšų organizacijai ir išlaikymui valdžios aparato.

Daug-daug įvairių, painių klausimų kilo kuriant savo

valdžią. Karšti ginčai ir sumanymai vieną-antrą dieną ir di-

delę dalį nakties su trumpa pertrauka pietums ir vakarienei .

Galutinai nustatytos gairės: — apskrities rubežiai atatiks

vokiečių kreisui; administratyvinė vieneta — parapija. Para-

pijoj kuriamas parapijinis komitetas; Kėdainiuose — centre

— Apskrities Valdyba (Komitetas). 2

Vienetu parinkta parapija, nes kiekvienoj parapijoj yra

bent vienas patikimas lietuvis vadas — kunigas, pažįstąs pa-

rapijonis, dažnai žinąs prakilnesniąją inteligentiją, dorovę,

turįs įtaką į parapijonis. Su juo lengviau ir centrui palaikyti

ryšius — turi savo arklį, klebonijon greičiausia iš visos para-

pijos patenka ir žinios.

Kurti valdžią demokratizmo pagrindais (rinkmo sstema).

Rinkimų pravedimui lėšos parenkamos tarpe savęs ir pa-

žįstamų; išlaikymui gi valdiško aparato vėliau nustatomi mo-

kesčiai.
Išrinktas ir centralinis rinkimų komitetas.

Po 2-jų ar 3-jų dienų. vėl susirinkom apsvarstyti
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projekto detalių: iš kiek narių parapijos komitetas, kiek at-

stovų parapija siunčia į Apskrities Tarvbą, iš kiek narių Apskr.
Valdyba, kaip pravesti 1inkimus, kad galėtų užtikrinti lietu-
viams neabejoliną daugumą ir apsurkintų bolševikamskelią į

komitetus, Kas turi teisę dalyvauti rinkimuose.

Ir vėl — sumanymai, ginčiai, abejonės.

Nutarta — rinkimuose turi teisę dalyvauti visi, be skir-

tumo lyties pilnų 21 metų, parapijos komitetas susideda iš 5

narių; jis renka atstovus į tarybą po 2 nuo parapijos; rinkimų |

pravedimui skirti kuo mažiausia laiko, ir sutrumpinti agitacinį

įkarštį, parinkti ir parapijinius komitetus ir tarybą slaptai ir

slaptai už juos paagituoti /Tą turėjo atlikti Centralinis Rinkimų

Komitetas per patikimus lietuvius; rinkimus skelbti jiems

pasirengus:'

Numatyti komitetų nariai, atstovai į tarybą, už juos pa-

agituota — skelbiami rinkimai.

Kaip buvo pravesti rinkimai — slaptai ar viešu balsavimu,

ar daug teko grumtis rinkimuose su bolševikais, neturėjau tikrų

žinių... Gerai būtų, jei organizavę ir dalyvavę parapijų rinki-

muose paskelbtų apie tai spaudoj.
Viskas dėjosi ekspreso greitumu: nebuvo laiko nei mi-

tingams, nei nusiskundimams neteisėtumu.

Dabar centre — Kėdainiuose nekantriai laukiama rinkimų

išdavų.

Atėjo iš parapijų žinios ir lengvai atsidūsom: lietuviai

viršija, į tarybą pateko nedidelis mažumų nuošimtis. (Iš Dot-

nuvos 2 lenkai, iš Pacūnėlių 1, iš Apytalaukių 1 (P. Graf. Zabie-

la),iš Paliepių 1 (var Talat-Kelpša) ir iš Kėdainių 2 (žydas |

ir lenkas).
Iš lietuvių patekoį tarybą 2 bolševikai (kun. Adamaus-

kas iš Polonų ir 1 iš Baisogalos, ar Polonų).

Ypač malonu buvo, kad Tarybon pateko mums žinomi pa-

tikimi inteligentai lietuviai ir mano talkininkai nuo Grinkiškio.

Dar skelbiamas tarybos atstovų suvažiavimas (seimelis),

kuris turėjo išrinkti ir Apskrities Valdybą.

Dauguma atstovų suvažiavo dieną prieš seimelį.

P. Jučas ir Lingvavičius kviečia lietuvius atstovus vakare

susirinkti skirton vieton aptarti darbų propramą, numatyti:kan-

didatus į valdybą. :
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Nedaug susirinko ir susirinkę mažai kalbėjo, lyg veng-

dami rodyti savo nusistatymą. Vienas kun. Adamauskas nesi-

varžė kalboje — jo nusistatymas mums pilnai paaiškėjo.

Seimelio dieną rinkomės (mokykloj ant kalniuko į stotį).

Trumpa prakalba atidariau seimelio posėdį ir, prašiau

rinkti prezidiumą.
Išrinktas prezidiumas užima vietas. i

Tuoj kyla klausimas — lietuvių ar lenkų kalba vesti posė-

dį. Nutarta lietuvių. Atstovai, nemoką lietuviškai, gali lenkiškai.

Dalis lenkų atstovų (2 Dotnuvos), Kėdainių ir Pacūnėlių)

demonstratyviai apleidžia posėdžio salę protestuodami prieš to-
kį nutarimą. Jiems pritardamas, apleidžia salę ir žydų atstovas.

Jie reikalavo vedimo posėdžio lietuvių ir lenkų kalba lygiomis

teisėmis.

Ne visi lenkai jiems pritarė: rimti garbingi lenkų atstovai,

kaip a. a.- graf. Zabiela (mažai lietuviškai net supratęs) ir

p. Tallat-Kelpša (gerai kalbąs lietuviškai), visą seimelio laiką

kantriai dalyvavo seimelio posėdžiuose. P. Zabiela ne tik klausė

kalbų lietuviškai kalbamų, susipažindamassujų turiniu per

vertėją (buvau tokiu ir aš ir p. Tallat-Kelpša), bet ir pats

kėlė įvairių klausimų lenkiškai. || |
Didelė jiems garbė ir padėka, kad taip sunkioj kraštui

„valandoj jie suprato vienybės reikalą. Vienybė buvo ytin rei-

"kalinga, nes bolševikai Apskrity R ans tarėjo savo lizdų

(jačeikų).
Kėdainiečiai pasmerkė savo atstovų demonstraciją,ir juos *

pakeitė kitais lietuviškai airis kurie Vėliau ir dalyvavo

seimely.

Dvi dienas vargo ir posėdžiavo seimelis. Vis naujos kal-

bos, sumanymai, ginčai... Ginčai dažnai ne rimti, dėl mažmožio...

Juos dažniausiai kėlė bolševikas Adamauskas su vienu kitu

jam pritarančiu.

Antrą dieną, jau vėlyvą naktį iki ligos priafagiuavą atsto-

vai užbaigė seimelį, išrinkę valdybą.*

-Valdybon pateko mano ištikimi talkininkai (p. A. Jučas,

L. Lingvevičius, B. Petrauskas, P. Morkus). 2

P. Morkų pažinau tik seimelio metu — jis:man 1fgi patiko

tvirtu lietuvišku nusistatymu

Apsidžiaugiau tokia“„Valdyba, 'su kuria, be abejo ak

bus sutartinas darbas.
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Vaidyba įsikūrė neapgyvendintuosė p. Abramavičiaus na-
muose.

Pradžiai turėjau pinigų Vidaus Reikalų Ministerio
atsiųstų.

Nupirkom raštinei malkų; pasamdėm sargą, buhalterį,

valdybos nariai pasiskirstė pareigomis ir apie 15 lapkritį 1918
metais prasidėjo darbas.

Pradžia buvo sunki: algas nustatėm mažas tik pragy-

venimui. Pradžioje ir joms trūko pinigų — duodavau tik avan-

so arbatai ir cukrui...

Dažnai šeštadieniais vienas, kitas valdybos narys važiavo

tėviškėn, kad parsivežtų savaitėi maisto.

Atsargoje laikiau kiek pinigų: raštinei, algai, sargui, ke-

liems Kėdainių milicininkams... Pasibaigus atsargai, būtinus

reikalus, kurį laiką „lopiau“ savo lėšomis.

Perimta iš vokiečių apskrities ligoninė veikė, Dr. Ganu-
savičia kelis mėnesius dirbo be algos. Ligoninė išsilaikė ligonių

mokesčiais. Dažnai silpniems ligoniams dr. Ganusavičia ir

maistą siuntė iš savo virtuvės.

Kaip anksčiau minėjau, iš Rusijos ir vokiečių nelaisvės,

grįžo pulkai išbadėjusių, nuskurusių piliečių. Grįžę rado karo

išdegintą ir okupantų nualintą Lietuvą. Jiems sunku buvo rasti
darbo ir maisto. Be kuro, pusalkiai, apiplyšę, žinoma,“

visu kuo nepatenkinti, jie niekino Lietuvos valdžią ir tvarką

ir rausėsi po tos valdžios netvirtais pamatais.

Tarpe jų švaistėsi švariai apsitaisę, sotūs jauni bolševikų

agentai, dažnai lietuviškai nemoką. +

Alkanųjų nepatenkinimą agentėliai stengėsi panaudoti

saviems tikslams — būrė į bolševikiškas organizacijas, kūrė
dvarų kumiečių, miesto darbininkų tarybas“, agitavo prieš

valdžią, ruošė perversmą, tikslu užgrobti valdžią.
Alkanųjų aprūpinimui maistu ir kūru ir kovai su besiple-

čiančiu bolševizmu, reikėjo didelio jėgų įtempimo ir iš parapiji-
nių kumitėlių ir Apskrt. valdybos.

Bolševikų agentai ir jų sėbrai, matydami, kad mūsų val-

džia tvarkosi, tvirtėja, griebėsi net teroro prieš parapijų komi-
tetų ir Apskrities Valdybos narius. Iš pasalų užpuldinėjo, taikė

akmeniu.
Susisiekimo priemonių neturėjom — nebuvo pašto tele-

grafo, bei telefono, neturėjom nei arklių. Ryšį su apskritimi
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palaikėm per parapijos komitetus, kurių nariai kartkartėmis |

lankėsi, suteikdami mums iš apskrities ir semdami iš mūsų

žinių, ir per atvykstančius į Kėdainius žinomus patikimus

piliečius.

Neturėdami nei laiko nei susisiekmo priemonių, negalėjom

lankyti parapijinių komitetų, tikrinti jų darbus, laikyti su jais

tampresnius ryšius.
Valdyba negalėjo nustatyti nei valandų darbui: iš apskri-

ties ateidavo raštai ir žinios tai vėlai vakare, tai ankstį rytą —

reikėjo atsakinėti, kartais ir bendrai tartis dėlei gautų raštų.

Tas sunkino valdybos darbą,

Darbe ne daug ką galėjau padėti valdybai — visoj apskri-

ty buvo tik 3 gydytojai — aš, dr. Ganusavičia ir dr. Gudavičia.

Gydytojų maža — darbo daug. Dar nepranyko „ispanka“ o jau
slinko į apskritį kita baisi viešnia — beriamoji šiltinė. Tekdavo

ar trankytis po kaimus, ar skubėti pas ligonius mieste.

Dažnai tik vakarais, prie stiklinės arbatos, galėjau su val-

dybos nariais tartis, liūdėti, ar džiaugtis naujienomis.

Virš 15 metų nusirito nuo anų laikų — daug kas išdilo
atminty, bet skaistus, saulėtas vaizdas įsikūnijimas Nepriklauso-

mybės Kėdainių apskrity, valdžos organizacija ir jos pirmieji

žingsniai — nūdien, kaip 15 metų atgal, gyvas mano širdy

ir akyse.

Kiek tame vaizde tyro, nesutepto pašaliniais sumetimais

pasiryžimo, darbų! Kiek spindinčių vaisių karštos Tėvynės

meilės.

Tos meilės ir pasiryžimo kupini buvo ne vien stovėję prie-

šaky savos valdžios kūryboje, bet ir plati visuomenė!
Pasitūrį dvarininkai (Graf Zabiela, P. Kudrevičius...) ir

ūkininkai per parapijos komitetus šelpė grūdais ir bulvėmis
biednuomenę.

Besikūriančiai mūsų kariuomenei reikėjo skalbinių. Kėdai-

nių komendantas P. Šarauskas su valdyba organizuoja skalbi-

nių rinkliavą Apskrity, kaimas karštai atsiliepia — kas ką

gali aukoja. Ir kaimietės ir Kėdainių ponios įvairių tautų, skal-

binius siuva, tvarko.

Atsimenu tokį graudinantį vaizdą, atpasakotą P. Jušky-
tės(iš Perneravos): renka P. Juškytė su kita rinkėja kaime

skalbinius ir surinktus deda į vežimą. Aplenkė vieną kiemą, ku-

rio šeimininkas neseniai buvo miręs.
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Staiga rinkėjas priveja toMs našlė, sakydama lyg įeis
ta: „Tai kodėl jūs mane aplenkėt.“

„Nedrįsom pas tamstą eiti — Pati varguose, vyro

netekus“...

„Ką darysi — bet mūsų kareivėliai tokiam varge“... ir

įteikia naujutėlius marškinius.

Renkamos dovanos kareiviams šventėms — kiek kaimai
suneša kiaušinių, lašinų, dešrų!

Įkurtas Kėdainių stoty maitinimo punktas kareiviams...

Įvairių tautų ponios (lietuvės, žydės, lenkės, rusės...) sėdi dieno-

mis ir naktimis stoty, laukdamos ateinančio kareivių ešalono...

Rengia kareiviams pietus ar kavą, valgydina...

Nesuskaitysi visų darbų plačios mūsų visuomenės tuo
metu atliktų. Darbų, kuriuose tiek skaisčios meilės, tyro pat-

riotizmo, sutarties ... Tie darbai ir apsaugojo valdžią nuo pa-

vojaus, sukrėtimo, bolševizmo „rojaus“. — Valdžia augo ir

stiprėjo plačios mūsų visuomenės karštai ir saugiai globojama.

Brangios tai atmintinos dienos ! Kažin ar jos pasikartos

Tėvynės istorijoj. Nuo Kalėdų beriamoji šiltinė smarkiai pa-

" plito biednuomenės tarpe. Persimetė ir į pasitūrinčias šeimas.

Epidemija sunki — didelis mirtingumas. Dažnai ligoniai atim-

davo visas dienas, neretai ir naktis. Dar sunkiau buvo rasti laiko

Apskr. Valdybos darbams; ir patys darbai kiek nusistovėjo.

Valdybos nariai įgudo darbuose ir vasario pradžioje aš Apskri-

ties Viršininko pareigas pavedžiau p. Pran. Morkui neatsisaky-
damas reikale dalyvauti pasitarimuose.

Gyd. Jarašius.

A. a. Dr. JULIUS GANUSEVIČIUS.

1934 m. balandžio mėn. 30 d. Kėdainiuose širdies liga mirė

76 metų senelis dr. Julius Ganusevičius. Lietuva netenka savos

dar vieno garbingo sūnaus, kuris per visą gyvenimą ištikimai

jai tarnavo.
Velionis gimė 1858 m. Daniūnų polivarke, Pasvalio v.,

Biržų apskr. Gimnazija baigė Rygoj, o medicinos fakultetą

Maskvos universitete. Po vienerių metų praktikos Maskvos
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A. a. Dr. Julius Ganuševičius

miesto ligoninėse, kaip prityręs gydytojas, Julius Ganuševičius

1888 m. grįžo Lietuvon ir apsigyveno Šėtoje (Kėdainių apskr.),

kur besiversdamas gydytojo praktika pragyveno 20 metų.

1908 — 1915 m. buvo Kėdainių apskrities ligoninės vedėjų,

1915 —1918 m. mobilizuotas caro tarnybon, grįžęs 1918 m. į

Kėdainius tęsė toliau apskrities ligoninės vedėjo pareigas.
1922 m. persikėlė Jonavon, kur per 10 metų buvo vidurinės

mokyklos mokytoju ir apie 4 metus ligonių kasos gydytoju.

1932 m. dėl senatvės nuo tų pareigų atsisakė ir kaip pensininkas
persikėlė į Kėdainius, kur ir mirė.

Velionis buvo nepaprastai didelis Lietuvos patriotas. Nors

jis gimė ir aplenkėjusioje bajorų šeimoje, tačiau per visą savo

gyvenimą jautėsi esąs tikras lietuvis (aniems laikams tai retas

reiškinys), didžiavosi savo biržietiška kilme. Baigęs universitetą

nepaliko Rusijoj, kaip daugelis Lietuvos sūnų tai padarė. Savo,

gydytojo praktikai pasirinko gilų tėvynės kampelį, kad galėtų
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visokeriopai padėti vargstančiam lietuviui kaimiečiui. Velionis
buvo pareigos žmogus, nesiekiąs turto, asmeniškos gerovės. Per
40 metų bedirbdamas nesusikrovė jokio turto. Už tai visadašelp-
davo organizacijas, draugijas ir pavienius asmenis.

Velionis buvo visų mylimas ir gerbiamas už savo toleran-
tiškumą, demokratiškumą ir nuoširdumą. Gal tik kai kurie dva-
rininkai jo dėl to nemėgo. Nors kaip gydytoją jį aukštai vertino,
bet dėl didelio demokratiškumo „mužiku“ buvo vadinamas.

Anais laikais, kai lietuviškoji spauda buvo persekiojama,

velionis kontrabandos keliu gaudavo lietuviškų laikraščių ir

knygelių, kurias vėliau jas padalindavo kaimiečiams lietuviams.

Tie caro valdžios akimis žiūrint neleistini velionies dar-

beliai buvo vietinės valdžios atstovams žinomi, bet dėl gerų jo

santykių su vyriausybės galvomis (kaip minist. pirm. Stolypinu,

finansų min. Pokrovskiu, kurių šeimas jis vasaromis gydydavo)

bijodavo jį skųsti, nes kiekvieno valdininko panašus elgėsis baig-

davosi jo paties perkelimu į kitą vietą. Ir nors retkarčiais buvo

daromos jo bute kratos, bet jų metų paprastai nieko nebuvo

„randama“. Ir ne vienam lietuviui inteligentui, kuo nors nuken-
tėjusiam nuo rusų valdžios persekiojimų, dr. Ganusevičiaus

pažintis padėdavo išsisukti nuo kalėjimo ir kitokių bausmių.

Kovų dėl mūsų nepriklausomybės laikotarpy velionis pa-

rodė didžiausią pasišventinimą. Kaip žinome 1919 m. pradžioje

ties Kėdainiais įvyko pirmieji mūsų kariuomenės mūšiai su rau-

donarmiečiais. Čia velionis nepaisydamas nei savo sveikatos, nei

pavojaus gyvybei, vykdavo frontan, kur padėdavo mūsų su-
žeistiems kareiviams eidamas drauge ir gydytojo ir felčerio ir

gailestingos sesutės pareigas. Vėliau siaučiant raupų bei šiltinių
epidemijoms, velionis su įgimtu jam pasiryžimu stojo gelbėti

iš mirties nagų karius ir šiaip žmones.

Ponas Respublikos Prezidentas 10 metų mūsų kariuomenės

įsikurimo sukaktuvių proga, velionį, už jo didelius nuopelnus

mūsų kariuomenei apdovanojo D. L. K. Gedimino III laipsnio

ordinu.

Velionis palaidotas gegužės 3 dieną Kėdainių miesto

kapuose. ,

Kėdainiečiai liūdi, netekę vyro, o Lietuva — tauraus lie-

tuvio. Lengva Jam bus gimtoji žemelė...
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MARIJONAS VENDZIAGOLSKIS.

Marijonas Vendziagolskis gimė 1883 m. rugpiūčio mėn.

15 d. Butkiškės dv. Ariogalos valsč. Baigęs Marijampolės gim-

naziją 1904 m. įstojo Varšuvos universitetan. 1905 m. už da-

lyvavimą demonstracijoje iš universiteto pašalintas ir du mė-

"nesiu pralaikytas kalėjime. 1906 m. įstojo Dorpato universi-

tetan. Tuo laiku kaip tik Dorpate susiorganizavo Dorpato

Lietuvių Studentų Draugija, kurioj M. Vendziagolskis aktyviai

dalyvavo. Per tris metus buvo draugijos kasininku ir dvejus

metus revizijos komisijoj. 1912 m. baigęs Dorpato universiteto

fizikos-matematikos fakulteto gamtos skyrių, įstojo į Petrovsko-

Razumovskio Žemės Ūkio Institutą Maskvoje. Jį baigęs nuo

1914 iki 1918 m. tarnavo agronomu Viazmoje, Smolensko gu-

bernijoje. Karui pasibaigus, grįžo Lietuvon ir ūkininkauja savo

ūkyje — Taučiūnų dv. Kėdainių valsč.

Nors M. Vendziagolskis yra kilęs iš turtingos, pasi-

turinčių dvarininkų šeimos, tačiau pats savo siela yra artimas

kaimo liaudžiai. Kada sprendžiami neturtingųjų šiokiu ar tokiu

būdu sušelpimo reikalai, jis gyvai ir nuoširdžiai gina vargšų

reikalus. Tą liūdija jo dalyvavimas Kėdainių pavargeliams

šelpti draugijoje ir veik nuolatinis jai pirmininkavimas.

M. Vendziagolskis yra didis, sumanus ir atvykus savi-

valdybininkas. Savivaldybėse dirba nuo 1919 m. pradžios, ei-

damas įvairias pareigas: Apskrities bei Valsčiaus Tarybos

pirmininko, revizijos komisijos pirmininko ir dalyvaudamas dar

kitose komisijose. Savo sveikais sumanymais, patarimais

savivaldybių darbe jis yra daug nuveikęs.

Norėdamas amžiams paženklinti visų lietuvių branginamą

pirmojo kario Povilo Lukšio žuvimo vietą, M. Vendžiagolskis

tos vietos savininkui, atiduodamas iš savo ūkio vieną ha žemės,
tą vietą išpirko ir dovanojo paminklui statyti.

Savo nemažam ūkui tvarkyti M. Vendziagolskis turėdamas

daug darbo ir, apskritai, būdamas labai užimtas savais reikalais,

neužmiršta ir visuomeninių kultūrinių organizacijų, aktyviai

jose dalyvaudamas.

Pažymėtina, kad M. Vendziagolskis, nežiūrint pažiūrų

skirtumo, visų apylinkės gyventojų yra gerbiamas ir mylimas.
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SURVILIŠKIO VALSČIUS

SURVILIŠKIS, ŠVENTYBRASTIS, PABERŽĖ.



 

 

  
 

  



    

SURVYLIŠKIS..

Survyliškio miestelis yra prie vieškelio Kėdainiai — Kre-

kenava, 18 kilometrų nuo Kėdainių, gražioj Nevėžio pakrantėj.
Vardą jisai yra gavęs nuo Survylų, kurie senovėje valdė Sur-

vyliškį ir jo apylinkes. Miestelis nedidelis, turi vos 64 medi+

nius namus, 9 žydų krautuvės ir lietuvių bendrovę „Aušrą“.

Yra aptieka, degtinės parduotuvė, aludė.Turgų neesti, elektros

neturi, miestelis neišgrįstas, tik vienoj pusėj gatvės nutiestos

lentelės. Gyventojų miestely 354. Iš jų 101 žydas.

Survyliškio valsčiaus ribose yra krautuvių : Šventybras-
ty, Paberžėj, Kalnaberžėj, Lažuos ir Miegenuos. Miegenuos

yra bendrovė vardu „Nykis“. Ten upelis teka Nykis, tai tuo

vardu ir bendrovė pavadinta. Prieškarinis dar nuo baudžiavos

„laikų yra užsilikęs ir dabar tebeveikiantis bravaras — spirito

varykla Suriškių dvare. Užupių kaime yra garo Kraniausko

malūnas ir lentpiūvė, o Miegenų dv. vėjo malūnas .?

Rusų viešpatavimo laikais valdžios vieškelių buvo pra-

vesta 1 kilometras 429 mtr. Nuo 1924 iki 1932 metų pravesta
vieškelių 43 kilom. 635 mtr. Ant vieškelių yra 125 tiltai. Iš

jų 91 betoninis, kiti mediniai. Valsčiaus plotą sudaro 14087,08

ha žemės šios rūšies : I — 322,01 ha, II — 4958,60) ha, III

— 3356,05 ha ir IV — 4777,40 ha, neapmatuotos 673,02 ha.

Valstybinio miško 1682 ha. Gyventojų 6170. 1930 metais

pajamų turėjo 26728 lit. 52 cnt., išlaidų 26178 lit. 41 cnt.

Valsčius turi 2 nuosavus namus ir 1,50 ha žemės.

SURVYLIŠKIO BAŽNYČIA .

Survyliškio parapija įsteigta 1505 metais lenkų karaliaus

Aleksandr6parėdymu. Žemaičių vyskupas šiai parapijai buvo

pavedęs Survyliškio dvarą, kurio dabar ir pėdsakų nebeliko.

1640 metais vyskupo Jurgio Tyškevičiaus lėšomis čia
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Surviliškio bažnyčia.

buvo pastatyta medinė bažnyčia. 1791 metais vietos klebono

kun. Juozapo Zibarto rūpesčiu, parapijonių lėšomis, buvo pa-

statyta nauja dabartinė medinė bažnyčia. Vėliau, 1892 metais
kun. Felikso Samulevičiaus rūpesčiu, ta bažnyčia buvo atre-

montuota, apmušta iš oro lentomis, o vidus išmuštas drobe ir

išdažytas aliejiniais dažais. Vidus atnaujintas aliejiniais dažais.

buvo 1924 metais.

Bažnyčia benedikuota 1791 metais Šv. Kryžiaus atradimo

vardu. Parapijai priklauso  Survyliškio miestelis, Paberžės fi-

Tija, 5 dvarai, 20 kaimų ir 25 vienkiemiai. Viso parapijonių

4500 žm. Parapijos ribose yra 77 lenkiškai kalbantieji 6 rusai

ir 103 žydai.

Klebonai:

Dabartinis kun. Pranas Vitkevičius nuo 1928 m. balandžio 1 d.

Prieš jį buvo kun. Stasys Irtmanas nuo 1924 V-1—1928 IV-1 d.

2 „ Balys Vėgelė nuo 1920 II-2 —1928 IV-1 d.

p „ Juozas Skorupskas nuo 1913 I — 1920.

Jis mirė Vokietijoj. Palaidotas Survyliškio kapuose.

Priesjį buvo KU Pranas Liansbergas nuo 1891 — 1913 m.

2 „ Peliksas Semelevičius nuo 1863 XII-31—1891

2 „ Leopoldas Urbonavičius ir

Vincentas Surevičius maždaug 1859 — 1863

Antanas Tenavičius 1842 I-1 — 1859

Kanauninkas, Krakių dekanas, Tadas Mer-

kelevičius 1820 — 1842 m.

"Li „

» „
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Prie jo ilgą laiką buvo vikaru kun. Pranas Abdulskis.

Kas prieš juos buvo klebonu sunkoka besusekti, nes metrikų
knygos kelerių metų bažnyčios archyve nėra.

PILIAKALNIS.

Bakainių km. lauke, 21/, kilom. nuo Survyliškio, Kre-

kenavos link, randasi šis piliakalnis, žmonių vadinamas „pilimi“.

Jis turi 50 metrų ilgio ir 8-9 metrus pločio, stovi ant stataus

Liaudos upelio kranto, sudarytas kyšulio, atskirto nuo lauko

pusės grioviu. Piliakalnis yra labai gražioj vietoj, iš trijų pusių

 

Surviliškio piliakalnis.

apsuptas upės aukštais krantais, o iš ketvirtos pusės bent kiek

tolėliau nuo piliakalnio, iš kur galima prieiti, yra supilti py-

limai. Už piliakalnio ir upės yra aikštelė, kurioj laisvai gali

sutilpti apie 300 žmonių. Ši senovės archiologinė liekana kol -

kas nuosavybė pil. Prano Kaspariūno. Palei patį piliakalnį,

vienkiemy, stovėjo triobos. Tačiau Lietuvos Archiologinė Ko-

misija šiuo piliakalniu susidomėjo ir yra vilties, kad paims

savo globon.

Ties Barynių kaimu yra šilelis, kuriame iškasama daug

gražių senoviškių padarų. (Žiūr. Petro Tarasenkos „Lietuvos

archeologijos medžiaga“ 102 pusl., 112 pusl., 140, 171, 148, 240).

Prie Nevėžio upės ties Burveliu kaimu yra piliakalnis. Koplyč-

kalny randama žmonių kaulų. Ibutonių senuose kapeliuose ka-

sant žvyrą randama daug žmonių kaulų. Prie Kalnaberžės kai-

mo Nevėžio pakrantėj yra piliakalnis, taip pat ir ties Lamai-

kiškių kaimu. Leibiškių kaime yra 31 mtr. ilgio ir 16 mtr. pločio
piliakalnis. Norusaičių km. miškely yra prancūzkapis. Pakruo-

stų km. lauke yra apkastas pylimu ir grioviu piliakalnis. Sur-
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vyliškio miestelio apylinkėje randama akmeninių kirvių. Už--

balių km. Nevėžio ir Liaudos upių santakoj yra piliakalnis.
Užupės kaimo pusė nuo Survyliškio yra pavadinta ,„Maskol-.

galis“, nes nuo ten ateidavę maskoliai. Kitas kaimo galas, nuo

Paberžės bažnytkaimio, vadinasi katgalis, nes ten „marcavi“ ka-

tinai pulkuodavę. Vagiliuką survyliškėnai vadina „krucas“.

Pav. „mano tėvas sugavo krucą.

SURVYLIŠKIEČIŲ DAINA.

 

Šią dainą man padainavo 50 metų moterėlė

Antanina Ribikauskienė, iš Šlapaberžio kaimo, Dot-

nuvos valsčiaus. Ji pusmergė būdama šią dainelę nu-

girdusi Survylišky iš vienos mergaitės. Bet iš kur jį
paeina, kieno sustatyta— nežinia. Pirmiau ji buvusi

labai „slauni“ daina.

Pagiedosiu giesmę

Iš visokių kaimų

Jubutonių, Žibartonių,

Lažų ir Bakainių.

+ Par Gudžiūnų kaimą
Tiesus vieškelėlis,

Už laukelio, už miškelio

Netol vagzalėlis.

Purinėlių mažas miestas

Penki žydai tėra,
Aplink ponai, bajorėliai

Majontkus pragėrė.

Megeniškiai nabagėliai,

Jų stogai nuplyšę,

Iš Zelmuko, iš Kaimuko

Pareina nuplyšę.

Paberžiukuos kunigėlis

Jis labai turtingas,

Dėl Šinkonių bajorėlių
Labai reikalingas.
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Užupiečiai geri žmonės,

Laukai akmenuoti,

Nesurenka nei po pora
Skarbu atiduoti.

O Lažiškės tinginėlės,

Nemok darbo dirbti,
Tiktai gryčią išsišluoti,

Valgyt išsivirti.

O Pakruosčių jurginėliai

Pradeda žydėti,

Jų mergelės par silpnumą

Negal ištekėti.
*

O Bakainių jaunimėlis

Jis labai ulioja,

Su rėškučiom, su saujelėm

Aruodus mieruoja.

Kad mieruoja, kad mieruoja

Alia bet ir turi

Ir Zelmuką ir Kaimuką

Saujelėm prakūrė.

Survyliškio jaunimėlis
Jisai labai geria,

Kad ir geria, kad ir geria,

Bet kišenė tveria.

Pakruostelės kaimelėj

Nedaug žmonių tėra,

Būtų slaunios mergužėlės

Tiktai mažai tėra.

Kalnaberžei bravo, bravo,

Daug mergaičių yra,
Kad nevieti, bernužėli,

Prašau išsirinkti.

O Kutiškių geri laukai

Jų javeliai deri
Kasdien mušas, kasdien baras

Vis ugadas geri.
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Laiveliečiai nabagėliai
Pečiaus nesiekia.

Susimaišę su žydeliais
1š vieno gyvena.

Kujeniečiai nabagėliai

Po lazdynu šoka

Seni, jauni, didi, maži,
Poterių nemoka.

Kazokiečių jaunimėlis

Jis gražiai pašoka,

Su striūkučiais kailinučiais
Nei žemės nekurena,

Valėčiūa:

Pabaigoj 1918 metų, kada visos Lietuvos miesteliuos ir
bažnytkaimiuos ėmėsi organizuotis vietoj taip vadinama lietu-

viška valdžia — parapijiniai bei valsčių komitetai,
Survyliškio apylinkėje taip pat susitvėrė 1918 m. gruodžio mėn.

16 d. net trys parapijiniai komitetai: Survylišky, Šventybrasty

ir Paberžėj. Tų komitetų buvo vyriausiu ir energingiausiu orga-

nizatorium buvęs Šventybrasčio klebonas kun. Vegelė. Gan greit

buvo patirta, kad netolimiems bažnytkaimiams, kaip Šventy-
brasčiui (4 kilom. nuo Surv.) ir Paberžei (10 kilom. nuo Surv.)

parapijinių komitetų nereikalinga. Labiausiai buvo jaučiama
lėšų stoka. Kiekvienas komiteto išlaidoms skatikas buvo gautas
iš vietinių žmonių aukų, o aukotojų po didž. karo nuovargių

buvo maža. Tad ir buvo nutarta susijungti viršminėtiems komi-

tetams į vieną bendrą „Survyliškio Valsčiaus Komitetą“, kas ir

įvyko 1919 m. vasario mėn. 14 d.
Iš pradžių nebuvo komiteto darbuotojams lengva. Darbas

buvo pradėtas be skatiko, be prityrusių darbininkų, be ryškesnių
nurodymų iš centro. Jeigu dar pridurti, kad šį darbą trukdė

visokie priešvalstybiniai gaivalai: lenkpalaikiai šlėktos, norin-

tieji nukreipti visą veikimą Varšuvos link, bolševikai — Mas-
kvos link, tai kitas sakytų, kad darbas buvo tiesiog neįmanomas.

"Bet gi tame gaivaliniam chaose atsirado pas labiau susipratusius

lietuvius milžiniškos energijos ir ta energija, noras dirbti,

„Kurti Lietuvą“ kaip kiti kad sako, nugalėjo visas nors ir

didžiausias kliūtis. Štai kodėl pirmųjų valsčiaus organizatorių
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pavardės prašyti prašosi įrašyti į šios kuklios, bet garbingos

istorijėlės lapus. Jie yra: iš Survyliškio miest. Saliamonas Sta-

nislavičius—pirmininkas—vršaitis, ir Kazys Eibukas — sekre-

torius; iš Kujenų polv. Liūdas Skačkauskas, iš Berželės km.
Feliksas Mikolaitis ir iš Užupės km. Augustas Lukošius —
nariai. i

Pradėjus tvarkytis Survyliškio valsčiui, gretimas Kreke-

navos valsčius buvo jau užimtas raudonarmiečių. Jie sužinoję,

kad Survylišky vietos savivaldybė sparčiai organizuojasi, dirba,

1919 m. vasario 15 d. užpuolė Survyliškį ir suėmė Valsčiaus

komiteto narius ir milicininkus. Buvo suimti ir nugabenti Pane-

vėžio kalėjiman  Eibukas, Mikolaitis, milic. Jonaitis ir Kono-

navičius. Kalėjime jie išbuvo iki 1919 m. kovo 24 d.iš kur, kilus
tarp raudonarmiečių panikai, pabėgo.

Nors ir nedidelės jėgos buvo raudonarmiečių, užpuolusių

Survyliškio valsčiaus komitetą, bene 18 žm. pėstininkų, bet už-

puolimas įvyko netikėtai, milicininkų buvo tik 5, jų ginklai

skolinti ir aukoti aplūžę, užrūdiję, bet ir jų ne visiems milicinin-

kams užteko. Tad jokios galimybės pasipriešinti raudonar-

miečiams tuo tarpu nebuvo. Kas kita vėliau, kai ėmė plaukti

Lietuvos kariuomenėn savanoriai, kai susiorganizavo vietose

partizanų būriai.
Užpuolę Survyliškį, raudonarmiečiai pirmiausia metėsi

valsčiaus komiteto javų sandėlin ir išplėšę jį išvežė 35 centnerius

įvairių javų. Alkanai raudonarmiečių miniai tai buvo lašas

jūrose. Gan greit Panevėžio atskiro bataliono dalys užkirto kelią

raudonarmiečiams ir jie toliau kaip iki Survyliškio nebegalėjo

eiti priekin. Per susiremimus, pakelėj iš Survyliškio į Kalna-

beržę, ties Spigučių vienk. ganyklomis buvo nušautas Krekena-

vos revkomo pirmininkas komunistas Bačkys. Jo kapą pakelėj

piemenukas ganydamas aptvarko, akmenėliais ir žalioms šaku-

tėms papuošia.

Praėjus pavojui iš raudonarmiečių pusės, survyliškiečiai

vėl ėmė eiti savo pareigas, vėl darbas ėmė virte virti ir valsčiaus

valdybos raštinėj ir seniūnijose, arba kaip čia buvo priimta

iš pradžių vadinti, krivulėse. Net valsčiaus valdybos archyvo Ne

15 sąsiuvinys pavadintas „Krivulių Nutarimai 1919 m. —

1925 m.“
Prieš karą Survyliškio valsčius taip pat buvo, net nuo

baudžiavos laikų. Sako žmonės, kad pirmiau buvęs Šventybras-
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čio valsčius ir jam priklausęs Survyliškis. Vėliau Šventy-

brasty valsčius buvo panaikintas ir įsteigtas Apytalauky.

Tik po to, kai buvo ir Apytalauky panaikintas, valsčius buvęs

įsteigtas Survylišky. ;

1905 m. nuo Surviliškio valsčiaus buvo išrinkti ir nusiųsti

Vilniaus Seiman atstovai: Petras Vaitkevičius ir Petras Urbelis.

Jie sugrįžę iš Vilniaus ėmė raginti žmones paimti į savo rankas

valsčiaus administracija ir varyti lauk iš mokyklų rusus moky-

tojus.

Viršaičiais buvo:

1) Kujėnų polv. Liūdas Skačkauskas,

2) Kalnaberžės Kazys Grušauskas, buvo 1 1/; metų,

3) Bučionių Matas Mažeika nuo,—1925 metų birželio 24 d.

Sekretoriai:

1) Kazys Eibukas, 2) Stasys Rybelis, 3) Simas Stimbu-

rys, 4) Jonas Juozaitis, 5) Petras Šileikis zarasiškis.

1921 metais rudeniop Survylišky buvo lenkų raitelių

eskadronas, tas, kuris buvo įsiveržęs. per mūsų frontą. Jie apsis-

tojo Šetenių dvare pas Zigmą Kunotą. Lenkus atvedęs Kunoto

žentas Milošas, tuo laiku tarnavęs lenkų legijonuose. Kunoto

dukterys išėję viena už Milošo, kita už Jurevičiaus. Milošas

dar turėjo kitą prietelį kėdainiškį Benediktą Jagelavičių iš

Vidūlaukio kaimo. Lenkams pasprukus atgal per frontą, Ja-

gelavičius kažin kuriems-tikslams buvo pasilikęs ir mūsų valdžios

suimtas ir teistas už priešvalstybinį veikimą. Jis Kauno sun-

kiųjų darbų kalėjime ir mirė.

Lenkų raiteliai viršminėtam dvare išbuvo vos tris dienas.

Survylišky apiplėšė dvi krautuves, suėmė du mūsų policininkus

— Mandravicką Antaną ir Česą Joną ir išdūmė Lenkijon. Mū-

sų policininkus lenkai nurėdė, pasiėmė jų gerus drabužius, ap-

vilko savo nudriskusiais šineliais ir ties Ramygalą paleido atgal.

 

Neišėję į vienkiemius kaimai: Narušiai, Bučionys, Laive-

liai, Šeteniai, Baliskai,  Pakruostėlė.

Po antrojo lenkų sukilimo daugumas Lietuvos dvarų buvo

rusų nusavinti arba nupirkti. Tas pats atsitiko ir su Kalna-

beržės dvaru. Kadangi dvaro savininkas Čapskis nors sukilime:

nedalyvavo, bet sukilėlius šelpė, taigi tuojau po sukilimo jam
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buvo įsakyta dvarą parduoti. Labai pigiai tą dvarą nupirko“

rusų generolas Košelevskis. Po kiek laiko Košelevskis pardavė

dvarą pasižymėjusiam karuose generolui Stolypinui. Ir nuo to

laiko Stolypinas tapo nuolatinis Lietuvos gyventojas. Kiekvieną

vasarą jis praleisdavo Kalnaberžės dvare.

Be Kalnaberžės dvaro, Stolypinas turėjo dar kelius dvarus

Lietuvoje. Bet nuolatinė jo gyvenamoji vieta buvo Kalnaberžė,.

o kitus dvarus jis tik retkarčiais atlankydavo.

Stolypinas buvo tikras valdovas. Malonus šeimos ir svečių

tarpe, bet buvo griežtas valdžioje. Stolypinas be galo mylėjo

galingąją rusų imperiją. Matydamas jos silpnumą, jis pasiryžo

mirti už ją. Be to, jis mylėjo ir Lietuvą. Jis su pagarba kal-

bėdavo apie lietuvių padorumą ir ištvermingumą. Bet gi at-

vykus jam į Kalnaberžę, rusų žandarai dieną ir naktį būdėdavo

ne tik Kalnaberžėj, bet ir Kėdainiuose.

1906 m. rugpiūčio mėn. 12 d. per atentatą žuvo jo išti-

kimiausias tarnas lietuvis Staniulis, kilęs iš Kalnaberžės, ta-

čiau Stalypinas stebuklingu būdu išliko gyvas.

Stolypinas buvo griežtas kovotojas prieš kairįjį elementą.

Jis buvo prityręs politikas. Gerai žinojo priešų sumanymus ir

visomis jėgomis darbavosi Rusijos gerovei.

Kartą dūmoj kairiųjų užpultas ir smarkiai koliojamas,

pasakė: ,Vam nužny velikija potriasenija, nam nužna velikaja

Rosija“. (Jums reikalingi dideli perversmai, o mums galin-

goji Rusija.

1911 m. rugpiūčio mėnesį, palikęs šeimą Kalnaberžėj,

Stolypinas išvažiavo į Kijevą, kur tuo laiku lankėsi rusų caras.

Sužinoję tai teroristai, vadovaujami Savinkovui, ruošėsi Sto-

lypiną nužudyti. Nors Stolypinas ir jo apsauga buvo labai at-

“ sargūs, bet teatre, pertraukos metu, prisiartino Savinkovo agen-

tas Bogrovas ir dviem šūviais Stolypiną nukovė. Su didelėmis

iškilmėmis Stolypinas Kijeve buvo ir palaidotas. Po metų čia

surinktomis aukomis buvo pastatytas jam didelis paminklas,

su parašu: „Vam nužny velikija potriasenija, a nam nužna

velikaja Rosija“.
Kalnaberžės dvarą 1923 m. buvo nupirkęs poetas Kazys

Binkis. Bet jis valdžiai neįstengęs sumokėti pažadėtu laikų pi-

nigų, pasišalino nuo dvaro valdymo. Dabar tenai yra nepilna-

mečių prasikaltėlių drausmės ir auklėjimo įstaiga (berniukams).
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Įstaiga dvaro centre, žemė išparceliuota ir naujakuriai sudarė

Vytenų kaimą.

KALNABERŽĖS AUKLĖJIMO ĮSTAIGA.

Apie 14 kilometrų už Kėdainių Panevėžio link yra Kalna-

beržės dvaras. Šiame dvare išaugo ir prieš didįjį karą kasmet

atostogavo rusų premieras P. A. Stolypinas. Čia jis beilsėdamas

sugalvojo savo agrarinę reformą, kuri Lietuvai be galo pra-

gaištinga.
Kalnaberžės dvaras ir apylinkė grynai lietuviška tebėra.

Dar 1925 metais Stolypino mylimoje Kalnaberžėje tapo įkurta

nepilnamečių auklėjimo įstaiga. Vadinasi, jau devinti metai

šiame dvare nepilnamečių pulkai lietuvišką žemelę purena.

Kokia nauda iš kalnaberžės auklėjimo įstaigos? Nevykusi

gyvenimo aplinka kartais paglemžia vos pradedanti gyventi

jaunuolį. Jis nusikalsta. Iš visuomenės tarpo teismas jį pašalina.

Į Kalnaberžės auklėjimo įstaigą kasmet atvyksta 100 su viršum

nepilnamečių nusikaltėlių. Per visą laiką į įstaigą atvyko 796

auklėtiniai. Čia jie vispusiškai tiriami ir rūšiuojami,į įvairias

grupes skirstomi ir t. t.
Visus 80 ha. ūkio darbus, instruktorių prižiūrimi, jie patys

atlieka. Žiemos metu jie taip pat lanko pradžios mokyklą, o po

piet klauso vakarinių kursų sistema vedamų pamokų.
Kadangi į įstaigą patenka iki pasitaisys, tat jų likimas ir

laisvė nuo jų taisymosi pareina. Geras elgėsys ir patvaresnis

būdas nulemia trumpesnį ar ilgesnį įstaigoj buvimą. Maždaug

apie vienerius metus auklėtinis išbuvęs įstaigoj leidžiamas

tarnauti. Jie patys su ūkininku sau algą susidera ir sau ją visą

pasiima, iš įstaigos atleidžiami.
Žymi jų dauguma dėl to ir nusikalto, kad nebuvo kam

jų globoti. Jie ir leidžiami pas parinktus ūkininkus tarnauti, o

pramokę amato pas amatininkus išleidžiami.

Maždaug apie dvejus metus pas ūkininkus pratarnavę,

nepilnamečiai leidžiami į savo tėviškę atostogų, bet jų sekimas

ir toliau nenutraukiamas. Per policiją, per seniūnus, per moky-

tojus, per klebonus, per savivaldybes ir t. t. renkamos žinios apie

elgėsį: jei pasirodytų, kad jie blogai elgiasi, tai jų atostogos

tuojau nutraukiamos ir jie į įstaigą grąžinami. Tuo būdu veda-

mas nepilnamečių patronavimas.
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Ar daug auklėtinių pasitaiso? Šis gana painus klausimas

visiems labai rūpi. Reikia gerai atsiminti, kad paveldėjimas
arba auklėjamoji tėvų įtaka žymiai dalimi nulemia arba šiaip ar

kitaip nuteikia vaiko emocijas. Iš visų į įstaigą patekusių ne-

pilnamečių 7590 yra iškrikę patologiški tipai. Juos itin sunkų

"pataisyti.

“ Jaunimas vis dėlto į gerą greičiau linksta ir įtakai pasi-

duoda. Apie jų taisymasi tegul kalba skaitmenys. Iš 239

pasitaisiusių, maždaug 3,5 96 antrą kartą nusikalto, o visi

"kiti laisvėje gyvena. 2
Neturėdami visai kur prisiglausti, net po 21 metų auklė-

tiniai į įstaigą kartais atvyksta tarnybos ir k. reikalais. Apy-

linkės ūkininkai noriai juos samdo, tuo pačiu padeda įstaigai

nepilnamečius auklėti.
Per visą laiką buvo išleista tarnauti 563 auklėtiniai. Tar-

naudami nusikalto 42 auklėtiniai. Vadinas tik apie 490.

Stengiamasi auklėtinius kuo trumpiausiai įstaigoje laikyti,

nes normaliose gyvenimo sąlygose, ypač gero ūkininko globoje,

jie greit taisosi. Taigi, auklėjimo pratybas nepilnamečiai atlieka

už įstaigos sienų. Iš visų auklėtinių skaičiaus tik vienas trečdalis

blogiausieji arba neseniai atvykę, telaikomi įstaigoje, o likusieji

du trečdaliai arba tarnauja arba atostogauja. Šiuo būdu valsty-

bės išlaidos žymiai sutaupomos.
Taja pat tvarka Krakių moterių vienuolyne auklėjamos

nusikaltusios mergaitės. Per visą laiką į vienuolyną atsiųstos
137 mergaitės; iš jų pasitaisė 65; dabar yra 38 mergaitės.

2) Sūriškių, prieš karą buvo savininku Kudrevičiai. Iš-

parceliuotas 1929 metais. Centrą valdo Kudrevičiai. Ten yra

nuo baudžiavos laikų užsilikusi ir dabar tebeveikianti spirito va-

rykla.
3) Dembnos, savininkas Stasys Giedgaudas. Neparce-

liuotas.

4) Danyliškio, savin. prof. Platonas Jankauskas, išpar-

celiuotas 1925 m. Naujakuriai sudarė Lukšiakaimio kaimą.
5) Zavišynos, savin. Jaroslavas Vainauskas, išparceliuo-

tas 1931 m.
6) Ignacagrodo, išparceliuotas 1923 m. Centrą val-

do Juozas Gudzinskas. Naujakuriai sudarė Šlaitkalnio kaimą.
7) Šatenių, prieš karą valdė Kunotas Zigmas. Neparce-

liuotas. Dabar valdo Kunotienė Juozapata.
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MaK Y.KL987

1) Survyliškio pradž. mokykla įsteigta 1860 metais. Ru--

sų laikais dėstomoji kalba buvo rusų. Po 1905 metų jau ir lie- |

tuviškai buvo mokoma. Čia buvo mokytojai ir lietuviai: Kasa-
kaitis, Ambrozaitis. Įsikūrus Lietuvos valstybei, iš pradžių čia

- veikė vienas komplektas. 1920 metais buvo įsteigtas antras.

1930 m. Danyliškio prad. mokykla prijungta prie Survyliškio

prad. mok. kaip atskiras komplektas ir pavadinta III (Burvelių)
komplektas. 1920 metais prie šios mokyklos veikė suaugusiems

kursai, lankė juos 15 asmenų; 1931 m. veikė žemės ūkio klasė,

lankė 14 asm. Mokykla turi nuosavus namus ir 1,10 ha žemės.

Mokinių 1919m. buvo 77. Vėliau kasmet skaičius augo ir 1932

metais buvo 159. S

2) Kalnaberžės pradž. mokykla įsteigta buvo Rusų caro

ministerio pirmininko, to dvaro savininko, Stolypino 1903 m.

Medinis mokyklai namas buvo pastatytas 1908 metais. Pir-

muoju mokytoju buvo rusas Karpolis. Vėliau buvo įsteigtas ir

antras komplektas ir atkeltas čia lietuvis mokytojas Mozuraitis.

Mozuraitį pakeitė Kazys Ambrozaitis. Į savaitę buvo šešios

Tietuvių kalbos pamokos. Vokiečių okupacijos laiku, mokyklos

name gyveno žandarai. 1917 metais jie iš čia išsidangino ir

mokyklą mokytojas Juozas Žemaitis vėl atidarė. 1911 metais

prie šios mokyklos buvo įsteigti šaltkalviams kursai. Pirmas

tų kursų vedėjas buvo lietuvis Sikarskis. Nuo 1920 iki 1922 m.

šaltkalvių mokykla taip pat veikė, bet dėl mažo skaičiaus mo-
kinių buvo likviduota. 1924 metais mokyklos namas degė. Po

gaisro padarytas kapitalinis remontas ir vėl mokslas ėmė eiti

normaliai. Prie mokyklos yra 3 ha žemės. Mokinių buvo 1920

metais 46, 1932 m. — 83.

3) Paberžės mokykla įsteigta 1912 metais, turi nuosavą

namą ir 1,5 ha žemės. Iki 1925 metų buvo vieno komplekto,

nuo viršminėtų metų įsteigtas ir antras. 1923 m. buvo suau-

gusiems kursai, juos lankė 25 žm. Mokinių 1919—20; 1932—86.

4) N. Bakainių mokykla įsteigta prieš karą, talpinasi

samdomam bute. Nuo 1928 iki 1931 metų buvo suaugusiems
kursai. Lankė per tuos tris metus 55 asm. Mokinių 1919—50;

* 1932—52.
5) Šventybrasčio mokykla įsteigta 1919 m. 1924 m. buvo.
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pastatytas gražus ir erdvus medinis namas, kuris 1932 metais
inių

24
sudegė. Dabar, talpinasi samdomam menkučiam name. Mok

1932—67.

Šiame va
nuo 1930 metų rūgsėjo 1 dienos.

1919—40;

stasįvežios mokslas yračiuje priverstinas pradls

žsiliko gražus atmi-Survyliškio apylinkėje dar ir dabar u

kryžiaikryžiadirbį. Jo dirbtiįnimas apie senelį Vincą Svirsk

"segiep.
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yxa savotiški, gražūs ir po šiai dienai puošia daugelį ūkininkų.
sodybų bei laukų vieškelius. Svirskis, kada dirbdavęs kryžių,.

nemėgdavęs, kad neužbaigtą kas matytų, dirbdavęs užsidaręs

vienas ir mėgdavęs truputį išsitraukti. Jis buvo nevedęs, mirė

85 metų senelis 1916 m. kovo 7 d. Burveliuose. (Surviliškio

mirim. metrikų knyga 1916 m. metrika Nr. 13).

SVENTYBRASTIS. *

Prie vieškelio Krekenava — Kėdainiai, ant kairiojo Ne--

vėžio kranto, prie upelio vardu Brasta įtakos į Nevėžį, 15 kilom.

nuo Kėdainių yra Šventybrasčio bažnytkaimis.
Jeigu mes randame Lietuvoj vietų, kur gamtos gražumu

gali lygintis su pasakingais Šveicarijos ar kitų kraštų regi-

niais, tai Šventybrastį ta malone Dievulis taip pat apdovanojo.

Gerai sako vietos klebonas kun. Švambarys: „Yra kur akis

padėti“. Teisybė. Atsistoji prie bažnyčios vartų, priešais tave

„vingiuoja krumokšliais apaugęs Nevėžis; už jo kilimų kilimai

laukuose rugių ir vasarojų, o šalia tavęs tūkstančiamečiai,

sukerpėję, apsisamanoję penki seniai — broliai ąžuolai šlama

ir apie senovės lietuvių garbę ir didybę tyliai šneka

Pasakoja, kad toj vietoj, kalnely, kur dabar stovi Šven-

tybrasčio bažnyčia, buvusi senovės lietuvių stabmeldžių šven-

tykla, degusi čia amžina ugnis ir ją kurstę vaidilytės. Visa ši

apylinkė buvusi apaugusi ąžuolais, ką liudija minėti 5 ąžuolai.

Daugel kas atsimena, kaip buvę 7 ąžuolai. Du jau tapo kažin

kada kažin kieno nukirsti. Vieną iš išsilikusių penkių 1931 m.

liepos 16 d. per Škaplierną perkūnas nutrenkė. Tas ąžuolas ir“

perkūnui nepasidavė. Nuskėlė jam vieno šono žievę su ąžuo-

liškais raumenais, nusvilino šakas, kad jos ir dabar nebeatsi-

gauna, nebežaliuoja, bet ąžuolas vis dar tebestovi ir tik viena

žaliuojanti šaka jojo gyvybę skelbia.

Šventybrastis ir vardą turi greičiausia nuo upelio Brasta

ir šventyklos — Šventa Brasta — Šventybrastis.

Į pietus nuo bažnyčios, pakalnėje, panevėžiu yra gražios,

krūmeliais apaugusios lygumos, dirvonėliai, vadinamos

„mūsų parkas“. Jis yra pavasarį už didmiesčių parkus malo-

nesnis. Kiek čia paukštelių čiulbuonėlių! Lakštingalų balsais

ir čiulbėjimu negali atsigerėti, atsidžiaugti. O baltažiedžių jie--
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vų ir kitų žiedų kvapai ilgas valandas jautresnei širdžiai ne-

leidžia atsitraukti. Čia eriukai po dirvonus šokinėja, čia pie-

ninga žalmargė ėdrauja, čia juodbėriai godžiai žolę peša, o ten

piemenėliai, meškeres užmetę Nevėžin, slidžios, gardžios žuvelės

ištraukti laukia...
Už bažnyčios, antram Brastos šone, kalnely, stovėjo gra-

žiausia visam Kėdainių apskrity mokykla — medinis namas.

Bet jis 1932 metais sudegė. Dabar vaikučiai mokosi paprastoj

medinėj ankštoj trobelėj.

1932 metais Šventybrasčio kaimas išsiskirstė į vienkiemius.

Daugelis dar į savo kolionijas trobų nepersikėlė. Du kilometrų

nuo bažnytkaimio, Survyliškio link, yra Zavišynės dvaras.

Sušaudyti 1863 m. suklimo dalyviai.

Tuoj po sušaudymo atvykęs „vojinsky načalnik“ — ka-

riškas viršininkas ir radęs ant kapų kasant sušaudytiems duo-

bę. Tasai viršininkas paliepęs žmonėms laidoti juos ne kapuose:

„etu svoloč za pregradoj“, pasakęs. Ir dabar dar yra kapuose

kastos sušaudytiems laidoti duobės žymės. O šitą visą matęs

1928 metais miręs senelis Rabačauskas iš Laivelių kaimo. Jis

ir papasakoja kun. Švambariui šitą įvykį.

ŠVENTYBRASČIO BAŽNYČIA.

 

Zavišynos dvaro savininkas Ignas Zaviša 1774 m. pastatė

Sventybrasčio medinę bažnyčią. 1880 metais Zavišų įpėdinis

pasirūpino primūryti tai medinei bažnyčiai dvi mūro dalis ir

po to bažnyčia pasidarė kryžiaus formos . Varpinė statyta 1873

m.; du varpai 1915 m. išvežti Rusijon ir negrąžinti .
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“1892 m. kun. A.Petrošiaus rūpesčiu bažnyčia buvo atre-
montuota. Bažn. vardas — Viešpaties Jėzaus Atsimainymas
ant Taboro Kalno. Sventybrastis 4 Apytalaukio parapijos
filija.

1928 metais šventybrastiečių lėšomis, o kun. Švambario

iniciatyva buvo pastatytas priešais bažnyčią, panevėžy, prie

kelio cementinis paminklas, dešimties metų Lietuvos Nepri-

klausomybei atminti. Tais pačiais metais buvo nuliedinti sta-
čian kalnan į bažnyčią cementiniai laiptai.

Kapai yra šalia šventoriaus, sakyčiau šventoriuje. Už

kapų tvoros į rytus, Brastos upelio pakrantėje, pakailnėlėj yra

dveji 1863 m. sukilėlių kapai. Ten esą rusų sušaudyti 33 suki-

lėliai. Ant vieno kapo tarp krūmokšnių yra medinis, ncžemas,

paprastas kryžius. Sako, tas kryžius atsiradęs iš po nakties.
Toliau paduodama kunigų — administratorių eilė :

1828 m. kun. Stasys Gricevičius,

1929 m. kun. Petras Šadzevičius,

1837 — 1839 m. kun. Jonas Žukauskas,
1851 — 1854 m. kun. Augustinas Švaranavičius (kape-

lionas).

1859 m. sausio mėn. 2 d. — 1860 m. gruodžio mėn. 5 d.

— kun. Leopoldas Urbonavičius .

1861 m. sausio mėn. 7 d. — 1862 m. sausio mėn. 21 d.

— kun. Jonas Tomaševičius .
1862 m. vasario mėn. 9 d. — 1865 m. spalių mėn. 7 d.

— kun. V. Šliogeris.

1865 m. spalių mėn. 7 d. — 1866 m. gegužės mėn. kunigo

nebuvo .

1866 m. gegužės mėn. 14 d. — 1870 m. lapkričio mėn .22 d.
— kun. Antanas Dargevičius. Kun. Dargevičius 1870 metais

lapkričio mėn. 22 d. mirė, sulaukęs 54 metų amžiaus ir palai-

dotas Šventybrasčio kapuose .

1870 m. XI — 22 d. — 1871 m. rugpiūčio mėn. 6 d. ku-

nigo nebuvo. Pav. 1870 m. lapkirčio mėn. 22 d. krikšto metri-

kuose yra pasirašęs Survyliškio klebonas kun. F. Semelevičius.

1871 m. rugpiūčio mėn. 6 d. — 1882 m. vaasrio mėn. 1 d.

— kun. Stasys Janulevičius, mirė būdamas Rozalimo altarista.
1882 m. II-—-1 d. — 1882 m. X—-10 d. kunigo nebuvo.

1882 m. X—10 d. — 1888 m. bal. 10 d. — kun: Flarijonas

Juknevičius, mirė Saudininkų fil.
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1888 m. bal. 17 d. — 1898 m. XI--28 d. — kun. Antanas

Petrošas, — mirė 1898 m. lapkričio 28 d., sulaukęs 39 metų

amžiaus ir palaidotas Šventybrasčio kapuose. Jam mirus iki

1899 m. balandžio 7 d. kunigo Šventybrastyj nebuvo. Parapi-

jonis tikyb. reikalais buvo aprūpinami Apytalaukio klebono

kun. Stepono Macijausko. 2

1899 m. bal. 7 d. — 1901 m. gegužės mėn. 25 d. — kun:

Pranas Kuprevičius, —miręs 1901 m. geg. 25 d., sulaukęs 43

metų ir palaidotas Švent. kapuose. Jam mirus ir vėl Šventy-

brasty kunigo iki 1901 m. gruodžio mėn. 2 dienos nebuvo .

1901 m. XII-—-2 d. — 1906 m. bal. 8 d. — kun. Izidorius

Linkevičius. Penketą metų išbuvęs Šventybrasty administra-

toriu, jis daug liaudžiai gero daręs, įkalbinėjęs ir vertęs kelius

taisyti. „Reparowalem drogi, mosty, aby miec kark prosty“ 1),

kaip jis pats 1903 m. filijos aukų knygoje yra prierašą padėjęs.

Tačiau nusiskundžia kun. Linkevičius, kad žmonės, vad. jojo

parapijonis jo darbo neįvertinę ir atsilyginę už gera blogu.

Savaime suprantama, kad šventybrastiečiai būdami geri lietu-

viai, nemėgo lenko kunigo ir turbūt nenuoširdžiai jį išlydėjo

į Sidabravą, kur kun. Linkevičius 1926 m. spalių mėn. 25 d.

mirė.

1906 m. — 1910 m. bal. 18 d. — kun. Aleksandras

Švoinickas.

1910 m. V—-230 d. — 1913 m. vasario 24 d. kun. Julius

Narkevičius .

1913 m. III--20 d. — 1916 m. vasario mėn. — kun. Juozas

Žuromskis .

1916 m. III-—-26 d. — 1920 m. I-—-25 d. — kun. Boleslovas

Vėgelė.

1920 m. II-29 d. — 1922 m. XI-—-5 d. — kun. Konstantas

Kuprys.

1922 m. XII-8 d. — 1923 m. VI-—-16 d. — kun. Povilas

Gražys, miręs 1923 m. VI-—16 d. sulaukęs 55 metų, palaidotas

Šventybr. kapuose. Iki 1923 m. rugpiūčio 5 d. kunigo nebuvo .

1923 m. rugp. 5 d. — 1924 m. XI-24 d.— kun.Pranas

Vitkevičius. Po kun. Vitkevičiaus vieną mėnesį kunigo nebuvo.

1) Taisiau kelius ir tiltus, kad sprandą nenusisuktų.
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O nuo 1924 m. gruodžio 21 d. —1925 m. liepos 4 d. — kun.
Petras Kubilius.

1925 m. VII-6 d. — 1927 m. kovo 9d. — kun. Kazys.
Tamoševičius, čia 1927 m. III-9 d. mirė, sulaukęs 65 metų
amž., palaidotas Šventybrasty.

1927 m. IV—12 d. — 1928 m. 1 bal. — kun. Pranas.

Vitkevičius .

Nuo 1928 m. bal. 1 d. administratoriu yra kun. Vincas.
Švambarys .

PABERŽĖS BAŽNYTKAIMIS.

Paberžės bažnytkaimis yra prie vieškelio Survyliškis —

Gudžiūnų gelžk. stotis. Palei Paberžę teka Liaudė upelis. Nuo
Kėdainių 28 kilom., Survyliškio 10 kilom. ir nuo Gudžiūnų

gelžk. stoties 11 kilom. Nuo senų laikų Paberžės dvarą, kuris.

yra pačiame bažnytkaimy, valdė baronai Šilingai. Bet po antro-

jo lenkmečio, kai Šilingas už prisidėjimą prie sukilėlių buvo-
ištremtas, jo dvaras buvo padovanotas rusui Tichejevui. Bet

žmonės pasakoja, kad minėtas Tichejevas buvo gana demokra-
tiškų pažiūrų ir lietuviams simpatizavo. Pav., jis čia buvo įstei-

gęs amatų mokyklą. Tai mokyklai paliko „fundaciją“, už kurią
mokiniams teikdavo kasdieną užkandį. Tichejevas buvęs labai
turtingas, Paberžėj negyveno. Jis gyveno Petrapily ir turėjęs

didelę įtaką caro valdžiai. Turėdamas tvirtą žodį valdžioje, jis

išsirūpino, kad galima būtų pardavinėti jo dvarą Paberžėj tik

vietiniams žmonėms ir, kas svarbiausia, lietuviams. O juk bu-

vo praktikuojama, kad valdžios nusavintus dvarus teikdavo ru-

sams ir juos kolonizuodavo — parduodavo rusams kolonistams.

Paberžė, dėka Tichejevo prielankumu, nesusilaukė nė vieno

ruso. Prieš karą visas dvaras buvo išparduotas vietos gyven--

tojams po keletą dešimtinių, nes savininkas buvo nusistatęs po

daug dešimtinių nepardavinėti. Pačiam centre, t. y. dvaro

rūmuos, prieš karą buvo įsteigta pradžios mokykla. Ji ir dabar

ten tebėra. Buvusių Šilingų tik pėdsakai teliko, tai bažnyčios
šventoriuje marmuro 1858 m. kryžius ir bažnyčios inventoriuje:

vardas, kad'jų fudacijos bažnyčia.

Pats bažnytkaimis yra menkutis, apylinkės lygios, kuk-

lios gamtos grožybėmis, kvepančiais pušynais ar ąžuolynais-
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nepasižymėjęs. Yra paliaudėj senas medinis, jau griūvantis

malūnėlis. Seniau buvęs prūdas ir malūnas gerai veikęs. Dabar
jau tą senutį ketina griauti.

Tai, regis, ir bus trumpai apibudintas Paberžės bažn,
Gal tektų dar suminėti porą krautuvių. Žydų nėra nei vieno.

PABERZŽĖS BAŽNYČIA,

 

Ši filija yra įsteigta 1787 metais vietos dvarininko ba-

rono Šilingo rūpesčiu ir lėšomis. Žmonės sako, (taip ir 1922

metų bažnyčios inventoriuje yra pažymėta), kad pirmoji bažny-

čia buvusi medinė, gana didelė, taip pat dvarin. Šilingo lėšomis

pastatyta. Bet ta bažnyčia neilgai stovėjusi ir nauja sudegusi.

Tada baronas Šilingas nupirkęs kažkur seną mažą koplyčią,

atgabenęs ir pastatęs sudegusios bažnyčios vietoje. Prieš pat

lŽenkmetį rūpesčiu vietos klebono kun. Mickevičiaus, lėšomis

barono Šilingo, ta koplytėlė buvo žymiai padidinta. Vėliau kle-

bono kun. Ipolito Barono rūpesčiu buvo atremontuotas ir pa-

puoštas bažnyčios vidus.

Bažnyčios vardas Švenčiausios Marijos Panelės Aplan-

kymas.

„ Klebonas kun. Viktoras Grinevičius nuo 1927 m. sausio

19 d. klebonauja.

Prieš jį buvo kun. Antanas Kasperavičius 7 m., miręs

1933 m. pavas. Radvilišky.

Jonas Čiapas 1 metus, miręs 1932 m. Ugionyse.
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Viktoras Višinskis 12 m., miręs vietoje 1919 m. kovo 13 d.

Jonas Talmontas, po: jo buvo kun: Baronas, Butnis.“*'*

„ Petkevičius, 1851 metais buvo kun. VincentasRadavičius
Kapelionas (monsinioras). Nuo 1856 m. sausio | mėn. iki 1862

metų buvo kun. Antanas Mackevičius. Šis asmuo buvo žymus

tarpe 1862 — 3 metų sukilėlių. Jis ragino ir laimino sukilėlių

būrius Paberžės apylinkėj

1863 m. SUKILIMO LIETUVOJ SUKAKTUVĖS,

Niekur nėra tiek prieštaravimų ir neaiškumų, kaip

mūsų tautos praeity. Istoriški įvykiai, net primeną mums ne-

tolimą praeitį, įvairių autorių visokeriopai būna aiškinami. Pa-

našių neaiškumų teikia mums ir 1863 m. sukilimas, vadinamas

antrasai „Ilenkmetis“.

Rusų valdžia, mūsų manymu, sąmoningai stengėsi siekti

ir bendrinti Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos vietų įvykius su

Varšuvos įvykiais. Ji tą visą judėjimą tyčia „lenkmečiu“ arba

„Miatiežium“ vadino, kad tuo įgytų didesnio pagrindo rusų vi-

suomenės akyse ne vien lenkams bajorams, bet ir lietuviams

valstiečiams slopinti.
Mums 1863 metų „lenkmetis“ visai kitaip turėtų atrodyti.

Pirmučiausiai reikėtų atminti, kad tarp Varšuvos ir Vilniaus

per didelis ploto atstumas, kad prieš 70 metų, kai dar nebuvo

nei geležinkelių, nei telegrafo, nei kitokio tiesioginio susisie-

kimo, būtų buvę galima sukilimo veiksmai jungti ir koordinuoti.

Taigi, Lietuvos ir Lenkijos sukilimai, gal būt, iš dalies

pradėtieji panašiais šūkiais, buvo savarankiški. Kita vertus,

1863 m. sukilimą Lietuvoj pradėjo ir jame ilgai vyravo demo-

kratiški sluoksniai, neišskiriant pačios liaudies.

Klaidingai taip pat manoma ir kai kurių skelbiama; esą

1863 m. sukilimas turėjęs tikslo baudžiavos panaikinimą Lie-

tuvoj sustabdyti. Priešingai, rusų valdžiai darant kompromisus

lenkų didikams, tasai sukilimas turėjo tikslo panaikinti tuos

kompromisus ir pagreitinti baudžiavos panaikinimą.
Po tų, mano manymu, būtinų įžangos pastabų, bus pats

laikas pereiti prie aprašymo 1863 m. įvykių Lietuvoje. :

Dviejų ankstyvesniųjų patriotinių sukilimų (T. Kosciuš-
kos ir 1831 m.) nepasiekimai, skaudžiai palietę ne tik Lenkiją,
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bet ir mūsų gimtąjį kraštą, kuriam laikui vietos visuomenę pri-

vertė nusiraminti, pasiduodant rusų caro malonei ir valdžiai.

Caras despotas Mikalojus I sunkia valdžios letena prislėgė
Lietuvą: sudarė atskirą Vilniaus guberniją, paskyrė jai general--

gubernatorių, prigrūdoįLietuvą rusų kariuomenės ir kažokų. |

1856 m. mirė Mikalojus I-sis. Rusijos sostą užėmė Alek-

sandras II-sis. Karūnavimo proga Lietuvoj buvo laukiama am-

nestijų 1831 m. sukilimo dalyviams ir kitokių malonių. Bet caras

lauktų malonių nesuteikė. Tai iš karto sukėlė neapykantą carui.

Kitą vertus, 1857 m. Aleksandras II išleido pirmąjį res-

kriptą, kviesdamas bajorus ir kitokius didikus atleisti valstie-

čius nuo baudžiavos, leidžiant jiems nors už pinigus žemės įsi-

gyti.

Šis caro reskriptas sukėlė simpatijų tarp valstiečių, kurie

tikrų caro tikslų nesuvokė ir nesuprato.

Greta visa to, vietos šviesuomenėje atsirado naujoji grupė,

kuri „broliavosi“ su valstiečiais, stengėsi suartėti su ligi tol pa-

neigta ir skriaudžiama liaudimi... Už tos grupės atstovų rodomą

meilingumą (tiesa, dažnai gan atsargų) — valstiečiai atsakė

atvirų dėkingumu, visai pasiduodami pažangios šviesuomenės

įtakai.
Šį šviesuomenė (kaip matyti iš dokumentų ir kitų duo-

menų) ir pradėjo 1863 m. Lietuvoj sukilimą. Skirdamies nuo

senos kartos lenkiškų patriotų „baltųjų“, jie buvo vadi-

nami „raudonikiais“.

Sausio 29 d. Varšuvos „raudonikiai“, kurių vienminčiai

tuomet buvo sudarę tautinę Lenkijos valdžia, kreipėsi su atsi-

šaukimu „į brolius lietuvius“, kviesdami taip pat sikilti, nes
kitaip, girdi, caras Lenkiją visai nuslopins.

Atsišaukimas buvo paskelbtas tuo metu, kada Lenkijos

sukilėliai atsidūrė pavojuj, vadinasi, lietuviai ligi to laiko su

Varšuvos sukilėliais artimai nebendradarbiavo.

Lietuvoj — Vilniuje — tuomet jau veikė savų „raudo-

nikių“ — lietuvių komitetas. Jį sudarė šviesusai bajorų jauni-

mas, kuriam liaudies troškimai buvo suprantami ir nesvetimi.

Tačiau sukilimas prasidėjo ne Vilniuj ir net ne tuo laiku (sausio

22 d.), kurs iš Varšuvos buvo nurodytas. Susirinkusiems Kaune

žemaičių bajorams jo išvakarėse (sausio 20 d.) iš Vilniaus pra-

nešama, kad Varšuvos nutarimais sukilimo nebus. Ir tik staiga
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vasario 9—12 d. naktį būrys valstiečių netoli Trakų užpuola
rusų kareivius, lydėjusius naujokus.

Tas įvykis rusų tarpe sukelia paniką. Susirūpina ir dva-
rininKai. Neilgai trukus Panevėžio apskrity pasirodo pirmas

gerai ginkluotų partizanų būrys su kun. A. Mackevičium prieky.

Kovo 20 d. Lydos bajoras Liudvikas Narbutas su jo sudarytu

partizanų būriu išeina į Rudnikų girią. Būrių būriai ėmė rastis
visoj Lietuvoj.

Bajorai, matydami artėjant rimtą pavojų savo dvarams

ir lenkybei, išvaikė „raudonikių“ komitetą, patys stojo sukilėlių

prieky, mėgindami tuo būdu sukilėlių pasiektus vaisius saviems
tikslams sunaudoti, bet jiems tai nepasisekė.

Sukilimo vadu skelbiamas Sierakovskis, kurį „raudo-

nikiai“ buvo ankščiau nužiūrėję. Jis nustato šitokį sukilimo vyk-

dymo planą: visa Lietuva ir Gudai kartu turi sukilti. Sukilėliai

turi puldinėti rusų kariuomenės būrius, neįsileisdami į smarkias
ir lemiančias kovas.

Vyriausias sukilėlių tikslas: paimti Daugpilio tvirtovę,

kuri rusų buvo silpnai ginama. Sierakovskis — mokytas žmogus,

buvęs rusų armijos karininkas — planą neblogą sudarė. Bet
įvykdyt tą planą jam nepasisekė.

Visų pirma, Guduos prasidėjo ne sukilimas, bet paprastas

dvarų plėšimas. Tai žymiai silpnino sukilėlių jėgas ir mažino
sukilimo populiarumą.

Antra kliūtis — nebuvo ginklų. Nors sukilėlių skaičius

augo, bet geriausiu atvėju, jie turėdavo tik namų darbo me-

džioklinius šautuvus ir pištalietus.

Ginklų buvo nupirkta Anglijoj per Lietuvos sukilėlių

agentą Demantavičių ir laiku slaptai gabenami Palangon. Bet

ginklų gabenimo paslaptį vienas šnipas (žydas Tugeholdas)

pranešė rusų valdžiai, ir jie nepateko sukilėliams.

Po nelaimės su ginklais, aptarus kas reikia daryti, Siera-

kovskis per Velykas iš Vilniaus nuvažiavo į Kauną, iš

Kauno į Šėtą tikslu telkti aplink save visus sukilėlių
būrius. Dulskis, kun. Mackevičius, Kelyška ir k.

pasiekė Krementiškio girias ties Kėdainiais.
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ŽUukGIS KIAUNLĖ,

 
(Mano biografija).

Gimiau 1896 m. Bučionių kaime, Surviliškio valsč., Kėdai-

nių apskr. Tėvai mano smulkūs ūkininkai. Lietuviškai skaityti

ir rašyti mokinaus slaptoj kun. Tumo organizuotoj „škaloje“

pas „daraktorių“ viensedijoje „Nuošaly“. Po 1905 metų sukilimo

Krekenavos miestelin atkėlė mokytoją suvalkietį p. Gilį, kurs

apart rusų kalbos mokino taip pat ir lietuviškai skaityti, rašyti,

dainuoti ir kartais iš Lietuvos istorijos papasakodavo. Taigi

tokion mokyklon užrašė ir mane tėvelis, kurią aš baigiau 1909

m. Dėlei neturto, prie mano didelio noro, toliau mokytis tėvai

neleido, prisėjo likti prie ūkio. Vėliau 1912 m. tėvas mokytojo
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Gilio prikalbintas sutiko mane leisti mokytis Panevėžin „Miesto

mokyklon“, kurią aš ir baigiau 1911 met.Mokinantis Panevėžy,

norėdamas geriau pažinti gimtąjį kraštą, jo kalbąir istoriją,

dalyvavau Ateitininkų kuopelėje, kuri slaptai darydavo susirin-

kimus ir paskaitas tai pas mokytoją Grigonį, tai pas kleboną
Stakauską, tai kur kitur. Artinantis prie tėvyškės vokiečiams,

išbėgau Vilniun. Nenorėdamas tarnauti rusui, toliau nebebėgau,

bet čia ir pasilikau. Okupavus vokiečiams Vilnių, likusioji lie-

tuvių inteligentija susispietusi prie „Ryto“ draugijos tuojaus
organizavo mokytojų kursus ir gimnaziją. Aš, kaipo vyresniojo

amžiaus, patekau į mokytojų kursus, kuriuos baigiau pradžioje

1916 m. Gavęs mokytojo vardą, tuojaus drauge su kitais mo-

kytojais slaptai buvau iškomandiruotas mokytojauti provin-

cijon. Aš, kaipo labai gerai baigęs kursus pakliuvau didesnin

punktan Jonavon. Čia slaptai atvažiavęs, tuojau pakliuvau Jona-
vos komendanto globon ir 2 savaites gavau ilsėtis „šaltoje“.

Vėliaus buvau paliuosuotas ir išgavau leidimą pradėti moky-

tojauti. Išmokytojavęs metus, buvau priverstas stoti į II laidą

organizuotuos vokiečių mokyt. kursuos „Lehrerbildungskursus

fur Litauen“, kur išbuvęs 4 mėn. baigiau tuos kursus ir buvau
paskirtas mokytojauti Žeimių miestelin. Metus pramokytojavęs,

persikėliau mokytojauti į Kaplių kaimą, Šėtos valsčiuje. 1919

met. bolševikams puolant Lietuvą, aš, kaipo buvęs ateitininkas,

vadovaudamasis obalsiu: „Kristus ir tėvynė“ sausio 8 d. stojau

savanoriu Panevėžio apsaugos būrin. Sausio 13 d. ties Kulupio

kaimu netoli Kėdainių buvau bolševikų sunkiai sužeistas ir

nugabentas Kaunan. Pesveikęs, tuojau įstojau I laidon Karo

Mokyklos, kurią baigęs išvykau vėl frontan. Koviaus su bol-

ševikais ties Dauguva, su bermontininkais ir su lenkais. Tar-

nybos labui 1921 m. buvau perkeltas Kauno komendantūron.

Kaune gyvendamas vakarais lankiau suaugusiųjų gimnaziją,

kurią baigęs 1924 m. įstojau Lietuvos Universitetan ir 1928

m. baigiau klausyti ekonomijos skyrių. Nuo 1927 m. rugsėjo

mėn. buvau paskirtas į Šv. M-ją referentu. Tas pareigas einu ir

iki šiolei. Turiu L. Kar. savanorių, lietuvių Nepriklausomybės

medalius; Gėdimino ordiną IV laipsnio-ir Latvijos medalį 12 --
jos nepriklausomybę. Dabar esu L. Š. S-gos XVII rinktinės II

bataliono vadu. 1930 m. buvau Brazilijoje ir nuvėžiau broliams

lietuviams dovanų virš 3000 knygų.
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| A. a. STANISLOVAS MILIAUSKAS,

 

vienas iš pirmųjų mūsų kariuomenės steigėjų.

Kovo 3 d. Zemaičių krašte užgeso mūsų kariuomenei

brangi gyvybė: mirė atsargos karo valdininkas Stanislovas

Miliauskas, gyvenęs Telšių apskrity, Lieplaukės valsč., Pager-

monty, menkam naujakurio ūkyje.

Tai buvo vienas iš tų asmenų, kurie 1917 metais Rusijoj

sutelkė lietuvių karius į didelę sąjunga, steigė lietuvių kariuo-

menės dalis kovai už Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo

karštaširdis lietuvis, kuris daug norėjo duoti Lietuvai ir jos
kariuomenei, ypač artilerijai, kurios techniko vardą turėjo. Ne

tik pats norėjo duoti, bet ir kitų daug reikalavo. Sielojosi įvai-

riomis krašto negerovėmis, nuolat degė niu ir be laiko su-

degė: mirė nuo džiovos.

Gimė 1889 m. balandžio 13 d. Klembarko dvaro darbininkų

šeimoje, Ariogalos valsčiuje, Raseinių (dabar Kėdainių) aps-

krity.
Jaunystės metus praleido Amerikoje. Ten mokėsi techni-

kos, dalyvavo lietuvių visuomenės gyvenime, spaudoje.
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1914 metų pradžioje grįžo į tėvynę, dar Rusijos valdomą,

stojo į rusų kariuomenę. Pradžioje tarnauja eiliniu, vėliau pri-

taiko savo techniką: virsta arklių kaustytoju, 0 užėjus pasau-
liniam karui, veikia kaip prožektorininkas, Lenkijoj. Buvo

sužeistas. Pasveikęs vėl atsidūrė fronte, o 1915 metų gale buvo

nukeltas į Petrapilio Petro Didžiojo artilerijos arsenalą, kur

jau dirba kaip artilerijos technikas ir gauna grandinio laipsnį.

1917 metų rusų revoliucija jį aptinka šiame ramiame dar-

be ir duoda progos pareikšti jėgas savo tautos dirvoj. Paverg-

tosioms tautoms pradėjus bruzdėti kariuomenėj, Stanislovas

Miliauskas, pradžiai pasigriebęs brolį Miką, taip pat kareivį,

pirmas sušaukia balandžio 16 d. Petrapilio įgulos lietuvių ka-

reivių susirinkimą, kuris, jo sumanymu, taip pat pirmas iškelia

lietuvių karų sąjungos steigimo reikalą. Ta mintis aplėkė visus

lietuvius, kur tik galėjo pasiekti, ir truputį vėliau virto tikrybe.
Tokia sąjunga pirmiausia įsisteigė Petrapily. Jos komiteto pir-

mininko padėjėju buvo St. Miliauskas, to komiteto, kuris pir-

mas paskleidė po visą Rusiją vadovaujantį atsišaukimą

broliams, kuriems rūpi Lietuvos tėvynės laisvė, kieno krūtinėje

plaka. lietuvio širdis, kam brangi tautos vienybė. Jiems tvirtai

šaukė „organizuokitės!!!į lietuvių karių sąjungą. Štai ir tikslas:

„grįšime į laisvą nepriklausomą Lietuvą“. Tą pirmąjį atsišau-

kimą ir tuos žodžius rašė St. Miliauskas.

Birželio mėnesį įvykęs pirmas visuotinis suvažiavimas

išrinko jį sąjungos centro komiteto nariu. Čia vėl jis dirbo, gynė

savo kariuomenės dalių reikalingumą, nesvyruodamas ėjo tautos
kelių ir savo drąsias mintis reiškė spaudoje.

Užtat kiti metai jam buvo nelaimingi: bolševikams sugrio-

vus sąjungą ir įsteigus kariuomenės dalis, jis negalėjo mesti karo

tarnybos ir grįžti į Lietuvą, vėliau pateko į raudonąją armiją,

iš kurios paspruko tik 1921 metų gale. .

Lietuvos kariuomenėje tarnavo artilerijos sandeliuose,

dirbtuvėse ir 3 artilerijos pulke, kur vėl susižeidė bedorodamas

artilerijos sviedinius ir, sumenkėjus sveikatai, 1927 metais išėjo

su „pensija į atsargą. 2

„Karo Archyve“ yra palikęs savo atsiminimų, o betarnau-

damas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, dirbtuvių vedėju, |

parašė namų statybos vadovėlį „Gana lūšnose gyventi“. Iš
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Kauno persikėlė į Telšius tokiai pat tarnybai eiti ir, pagaliau,
dėl ligos turėjo pasitraukti į savo ūkį. : 2

Dirbo ir mokėsi, turėdavo gražių ir nepasiekiamų suma-

nymų, laimėdavo ir pralaimėdavo, griauždavosi ir būdavo links-

mas. Gyvenimas jo neglostė, bet ir jis nesilenkė nei gyvenimui,

nei žiauriai ligai. Grįžęs iš Amerikos, vadino save vargšų varg-

šu. Bet, žiūrėkite, jis kovojo už visos tautos ir valstybės gerį. Ne-

pasidavė jokioms bolševikų pagundoms, grįžo į tėvynę ir ligi mir-

ties gyveno tomis mintimis, kurias skelbė anais audringais lai-

kais. Daug jis nusipelnė mūsų kariuomenei, mūsų valstybei, bet

mažai tereikalavo: buvo labai patenkintas, kada jam, kaip be-
žemiui, klampiam paežery davė tokį sklypą, į kurį apylinkės

bežemiai nė nežiūrėjo!

Užtat dviguba garbė jam, o mums gražus pavyzdys.

J. M. Laurinaitis.
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II.

KRAKIŲ VALSČIUS

KRAKĖS, PAJESLYS.



  



MIESTELIO VARDAS IR ĮSIKŪRIMAS.

Kryžkelėje, kur susieina penki vieškeliai: nuo Dotnuvos,

Gudžiūnų, Grinkiškio, Betygalos ir Pernaravos, 25 kilom. nuo

apskrities miesto Kėdainių, yra Krakių miestelis. Tai vienas

seniausių Lietuvos miestelių, kurio praeitis glūdi šimtamečių se-
nelių kapuose ir gyvųjų atsiminimuose. Nei aprašymų, nei dokų-

mentų, nei archyvų nėra užsilikusių. Todėl pasiremsime Krakių
aprašymui gyvųjų žmonių pasakojimais, ar padavimais.

Miestelis Krakės pavadintas nuo žuvies vardo „krakė“
(karosas). Žuvis karosas, kaip mokslininkų aiškinama, tikrai

lietuviškai vadinama „krakė“, o daugiskaitoj krakės.

Krakių miestelio rybose stovėjo 3 vandeniniai malūnai.

Jiems buvo padaryti dideli tvenkiniai (prūdai). Tuose tvenki-
niuose buvo nepaprastai daug žuvų karosų. Tvenkiniuose buvo

daug dumblo ir kitų palankių sąlygų veistis krakėms. Žmonių

pasakojimų, žuvų būta labai daug. Žuvys ueisdavo tokios di-

delės, kaip „paršeliai“.

Miestelio gyventojams ir vyskupoGiedraičio dvaro žmo-

nėms svarbiausias maisto išteklius buvusios žuvys „krakės“.

Tų žuvų vardu ir miestelis nuo senų laikų vadinamas

Krakės.

4 Rusų ir lenkų kalba B buvo vadinama „„Kroki“, dėl
to ir pradžioje Lietuvos Nepriklausomybės kaikas miestelį va-

dino „Krakiai“. Bet tas pavadinimas yra neteisingas, kadangi

pati liaudis, ne tik Krakių apylinkių, bet ir kitų apskričių, va-

dina miestelį Krakės. Žmonių sakoma „važiuosim į Krakes“, o

ne Krakius, arba sakoma „tas ir tas yra Krakėse“, o ne Kra-

kiuose.

Tikslią datą, kada įsikūrė miestelis, sunku yra nustatyti.

Iš dokumentų žinoma, kad 1421 m. Didysis Lietuvos kuni-

gaikštis Vytautas visą Krakių valsčių, Trakuose duotuoju raštu,

padovanojo žemaičių vyskupams visiems amžiams. |
Vytauto Didžiojo dovanojimo rašto nuorašą nuorašo, 10-

tynų kalba rašytą, čia pridedame. Nuorašas imtas iš vyskupijų
archyvo Kaune.

p
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Iš dokumentų apie Vytauto Didžiojo veikimą Bažnyčios
naudai. (Žiūr. „Tiesos kelias“ X 2 — 1930 m.)

In nomine Domini. Amen.
Ad perpetuam rei mcmoriam.

Sanc tunc Divinae retributionis praemia infallibiter
consegui credimus, dum pro Fundatione Eclesiae et Personis
Ecelesiarticis manus muniliceutiae Nostraeporrigimus adiutri-
ces. Pronde Nos Alexander alias Wi“
toldus Dei gratia Magnus Dux Lituaniae Terrarumgue
Russiae etc. Signilicamus tenore praesentium, guibus expedit

Universis, guomodo cupientes Nostram mecmoriam hic in ter-
ris relinguere sempiternam, ut demum mortali carne deposita
aeternae beatitudinis praemia possimus adipisci Reverendo
in Xto Patri Dno Mathiae Mednicensis Divecesis Episcopo et
eins Capitulo Districtus, Bona, Homines et Villas infrascriptas,

videlicet Districtum Wyrszowiany, Item: Districtum Moywany,.
Itėm: >-Districitum >Kr1 ok 1, Rem Dištaičiug

Mednicensem  Homines dictos Wornie, una pars

Eppo, altera vero pars minor Canonicis cum terrs arabili,

pro Curia Episcopi, guam etiam Canonicorum. Item
pro Episcopo med Lacum Byrzuly, versus Fluvium Wyr-
wita. Item in Districtu Koltiniany decem homines pro Eppo,.
et terra arabilis pro Curia eius. Item in Discritu Krože decem
Homines cum terra arabili pro Curia eius. Item in Widukle
decem Homines et terra arabilis prio Curia eius. Item Ros-
seyni decem Homines et terra arabilis pro Curia. Item in
Discritu Mednicensi circu Lacum Lukszta decem Homines et
Lacus Olsedy. Canonicis vero Sexaginta Homines in Districtu
Boltynikiet Lacus Sterwa, cum omni inre et dominio, agris,

campis, pratis, pascuis, sylvis, nemoribus arvis, meliliciis, ve-
nationibus, aucupationibus, aguis fluviis, - lacubus, stagnis,
piscinis, piscaturis, molendinis, emolumentis, caeterisgue uti-
litatibus, reditibus ac proventibus universis guibuscungue, no-
minibus appelentur, guae ab antigue ad dictos Diskrictus per-
tinere ot spectare videbantur et guae utilitates pro praeventi

uti sunt, et in futurum lieri possut, meliori provisione  me-
diante dedimus, contolimus, et praesentibus damus, incorpo-

ramus et inscribimus perpetuo et in aevum, per Ipsum Domi-
num Eppum, et suos Seguaces, et Capitulum dictae Ecclesiae
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Medhnicensis, habendi, tenendi, uti fruendi et possidendi paci-
tice et guiete, in ususgue suos et Eeclesiae sue utilitates libe-
re convertendi pront sibi et Capitulo melius et utilius vide-
bitur etpedire. Harum guibur Sigilum Nostrum maius appen-
sum est Tesiimonio literarum. Datum in Troki

Die Dominca proxima autė Festum
>. Įošnnis Baptistae „Anno -/Dim
Millesimo Ouadrigentesimo Vige-
simo Primo. Praesentibur Rdo in Xto Patre Duo

Petr Eppo, Magnilicis et Strennis Militibus Duo Alberto
Palatino et Capitane, Erasmo Ostik Castellano Vilnens.
Palatino et Castellano. Sungail Castellano Trocend. Bo-

misgal ca pitaneo Samog; Zubeldo Terra Ntrae Marcchallo,
et aliis pluribus side dignis lidelibus Nostris Dilectir. Da-
tum per manus Nicolai Maldryk Secretarii fidelis Nobis sin-
cere Dilectis.

Praesentem copiam in omnibus Punctis et Clausulis
cum suo Originali de verbo ad verbum concordare attestor.

In fidem manum propriam adposui ac Sigillo drehirei Dioece-
sani communivi. Vornis. Anno Domini, Milesimo, Septingente-

simo, Nonagesimo, Primo, Die 21 mens. Mortii. Ignatiks, Stan.
Albrecht Vice Cancel. Dioec Samog., Altarista ad Almam
Ecclam Cathedralem Vornem m. p.“

Spėjama, kad vyskupo dvaras įsteigtas Krakėse tuojau po
dovanojimo Krakių valsčiaus Žemaičių vyskupams. Tuo laiku

ir ėmė kurtis miestelis. Jau 1478 metais, kada buvo pastatyta

pirmoji Krakių bažnyčia, miestely buvusios kelios gatvės ir ne-
maža namų. XIX šimtmetyj Krakės žymiai padidėjo, kas galima

matyti iš plano 1870 m. Šis planas randasi tuo tarpu apygardos

teismo byloje Krakių valsčiaus valdybos su pil. Pinkusu Vain-
„šteinu dėl užgrobtos gatvės. Paskutinis miestelio planas darytas

1923 m. Kėdainių apskr. valdybos.

Krakių miest. ūkininkų žemės perėjoįatskirų asmenų nuo-

savybę nuo liustracijos laikų ir dalis pirkta iš vienuolyno, ku-

riam apylinkės dvaro savininkai buvo nemaža padovanoję.
Krakių miest. prie keletą gatvių prieinantieji pleciai yra

nuosavybė Krakių Šv. Kotrynos vienuolyno. Tuos plecius il-

giems metams yra išnuomoję atskiri piliečiai ir pasistatę gy-
venamus namus.

231



Miestelio ribose ant upelio „Smilgaitė“ seniau vienu laiku

stovėję 3 vandens malūnai. Vienas — vyskupo, antras— Krakių

Šv. Kotrynos vienuolyno, kuris dar ir dabar tebestovi, bet ne-
veikia, ir trečias — parapijinės bažnyčios. Visi malūnai vienu

laiku vėikdavę.

Pažymėtina, kad dabartiniu laiku tame upely vandens visai

mažai, vasarą upelis veik išdžiūsta.

Krakių m. užima vieną kvadratinį kilometrą žemės plotą.

Gyventojai bendrai turi 707,30 ha žemės; skirstoma rūšimis

taip: I rūš. — 139,12 ha, II — 259,25 ha, III rūšis —215,65 ha,

IV — 80, 49 ha ir nenaudojamos — 12, 79 ha.

Miestelio vieta žema, per jį bėga upelis ,„Smilgaitė“, tiks-

liau pasakius didelis ravas. Seniau upelis buvęs didesnis.

Miestelyje yra 19 gatvių. Gatvės apšviečiamos 1929 m.

įrengta elektra. Centro gatvės išgrįstos.

Miestelyje yra: gyvenamų trobesių: 10 mūrinių, 215 medi-

nių; negyvenamų — mūrinių 2, medinių — 238. Gyventojų

yra 1659. Vyrų 699, moterų 960. Tautybėmis skirstosi taip:

lietuvių 878, žydų 575, kitų 3. Tikybom: R-katalikų 876, izraelitu

571, liuterių 8. Gyventojų verslas: žemdirbių 61, darbininkų

116, pirklių 87, tarnų 33, valdininkų 21, kurpių 27, stalių 23,

siuvėjų 32, kalvių 7, šaltkalvių 6, mūrininkų 6, šeimininkų 282,.

mokinių 181, prie tėvų gyvenančių 355, išlaikomų paliegelių

21, vienuolių 42, gydytojų 1, kitų 155.

Įstaigos: vietos valsčaus savivaldybė, policijos punktas,

įsteigtas 1919 met. 1923 met. buvo Kėdainių apskr. II nuovada.

1924 m. nuovada perkelta į Dotnuvą, Pašto ir telegrafo įstaiga

įsteigta 1919 met., Krakių girininkijos raštinė, Žemės Ūkio

Rūmų agronomas, parapijos bažnyčia, vienuolynas ir vienuoly--

no bažnyčia, žydų sinagoga (maldos namai), 4 komplektų pra-

džios mokykla, vieno kompl. Krakių Šv. Kotrynos vienuolyno

pradžios mokykla, Krakių žydų I komplekto pradžios mokykla.

Krakių smulkaus Kredito Draugija, įsteigta 1925 met., gerai

veikia, turi virš 700 narių ; bendras balansas siekia virš 1000000

litų. 1923 met. Krakėse buvo įsteigta Ūkininkų Liaudies Bankas,
kuris likvidavosi 1929 met. birželio mėn. 5 d. ir susijungė su

esama dabar Krakių Sm. Kredito Draugija. Krakių vartotojų
bendrovė, garinė pieninė, žydų liaudies bankas, žemės ūkio

kooperatyvo javų valomasis punktas, elektros stotis, garo malū-

nas ir lentpiūvė, 2 odų dirbtuvės, saldainių dirbtuvė, kolonialių,.
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geležies ir smulkių prekių krautuvių 58. Manufaktūros krautu-

vių 6, maisto produktų krautuvių 10, traktierių 2, arbatinių 2,

šaltkalvių įstaigų 1, batų dirbtuvių 6, rūbų siuvimo dibtuvių 5,
"kalvių dirbtuvių 5, stalių dirbtuvių 3, Valstybinės degtinės

parduotuvė, medičinos gydytojas 1, dantų gydymo kabinetai 2,

vaistinių 1, kirpyklų 2.

Organizacijos: Lietuvių Tautininkų Sąjungos

Krakių skyrius, šaulių būrys, skautų draugovė ir skautų-vyčių

būrelis, Vilniui vaduoti sąjungos Krakių skyrius, žydų skautų

organ., Jaunųjų ūkininkų ratelis.

KRAKIŲ Šv. KOTRYNOS VIENUOLYNAS.

Krakių vienuolynas įkurtas 1615 metais. Pradžioje
vienuolės buvo be vienuolių  kliauzūros, tiktai pačių

klebonų priežiūroje gyveno prie parapijos bažnyčios

vienai vyresniajai valdant. 1645 metais vasario mėn.

23 d. vyskupas Jurgis Tiškevičius pastatė bažnyčią ir

vienuolyną ir įvedė kliauzūrą. Vėliau gavo dovanomis žemės.

Vyskupas K. Pacas atgabeno iš Varmijos regulas. Taip ir gy

vavo iki rusų persekiojimo laikų vesdamas mokyklas, turėjo
pensijonatą ir slaugė ligonius.

Prasidėjus persekiojimams, naikinant Lietuvoje vienuo-

lynus, Krakių šv. Kotrynos vienuolyną paliko, sako todėl, kad
jis turėjo šv. Kotrynos vardą ir rusai  pagerbimui

savo karalienės Ekaterinos Didžiosios, jos vardą gerb-

dami, paliko jį. Po kiek laiko vienos kotrynietės sesers brolis,

kuris turėjo žymią valdininko vietą, sužinojo senato nutarimą

panaikinti ir tą vienuolyną. Jis pranešė tai seserims, patarda-

mas rašyti caru prašymą. Tada vienos sesers brolis

su vienuolyno prašymu nuvyko tiesiog į Petrapilį pas carą.

Seserys gi vienuolyne siuntė  maldavimų prašymus

Aukščiausiajam dangaus ir žemės Karaliui, kad teiktųsi vie-

+ nuolyną išlaikyti ir apsaugoti nuo žiauraus priešų persekio-

jimo. Pasiuntinys su prašymu stojo laukiančiųjų eilėn pats

pirmas. Galop atėjo interesantų prašymų priėmimo diena. Tą

naktį gimęs carui įpėdinis. Džiaugsmo kupinas caras, tuojaus

įsakęs pirmąjį prašymą, koks ir kieno jis nebūtų, patenkinti.

Dievo Apvaizdai rėdant, tai buvo Krakių vienuolyno prašymas.

Prašymas patenkintas ir vienuolynas paliko kaip buvęs.
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1863 m. sudegė vienuolynas, bažnyčia ir visi trobėsiai.

Tada žuvo vienuolyno visi užrašai ir dokumentai. Po to pasta-
tydino vienuolyną toliau nuo miestelio.

Per 1863 metų sukilimą žandarai rado vienuolynui pri-

klaususioje kalvėje pasislėpusį sukilėlį. Nors vienuolynas nieko

apie tai nežinojo, bet turėjo nukentėti. Paslėpime maištininko

apkaltino ne kalvį, bet vienuolyną. Tuojaus suėmė ir išvarė į

Sibirą kunigą kapelioną Vincentą Kumpikevičių, kuris ten pa-
teko pas ištremtą Žitomiriaus vyskupą Gasparą Barauską, kur

ir mirė. Vienuolyno viršininkę taip pat ištrėmė. Po nekurio laiko

leido jai apsigyventi Kražiuose. Praslinkus septyneriems me-

tams jai leido atgal grįžti į Krakes.

Po to įvykio 1864 m. lapkričio mėn. 25 dieną leido pas-

kutinį kartą trims seserims priimti apžadus. Visų apeigų metu

stovėjo keturi žandarai dabodami, kad daugiau seserų nepa-

darytų apžadų.

1865 metų pradžioje uždarė novicijatą ir griežtai uždrau-

dė veikti ir darbuotis. Ilgainiui seserų skaičius mažėjo. Rusai
to tik ir telaukė. Pagaliau beliko tik trys seserys. Rusai jau

buvo paskyrę ir žemę ir trobėsius kažkokiam urėdui, tik dar

laukė mirties senutės Viršininkės. Kitas dvi seseris žadėjo iš-

gabenti kitur. Dievas ją laikė, nors turėjo jau virš 80 metų,

tačiau buvo sąmoninga ir sugebanti tvarkyti.
Išaušo 1905 m. mūsų tėvynei nuvargintai žiauraus

tirono, atbudino iš gilaus skaudaus miego, rytas. Leido

vėl atidaryti novicijatą, bet tik su šiomis sąlygomis: 1) negali

būti daugiau, kaip 16 seserų ir 2) negalima įeiti už vienuolyno

stenų ir nieko veikti. Norinčios stoti į vienuolyną mergaitės

turėdavo gauti valdžios patvirtintą leidimą ir įvairius šeimos

carui ištikimumo liūdimus. Taip 1905 metais gruodžio mėnesį

įstojo 9 mergaitės, įnešdamos tuo gyvybę į baigiantį mirti vįe-

nuolyną. 1907 m. liepos mėn. 16 dieną keturios priėmė apžadus

ir veikimas buvo uždraustas.
Praėjus didžiojo karo audrai, kurio metu tiek daug iš-

kentėta ir turėta nuostolių, buvo liepta seserims išvažiuoti iš

vienuolyno, kame grįžusios rado tik tuščias sienas. Paėmė 15

arklių, o likusius 6 sudegė draug su visais tvartais. Padėtis

baisi, bet Dievui padedant ir gerų aplinkinių gyventojų dėka,

pradėta vėl dirbti apleisti laukai ir atgyti. Karas sutrukdė se-
serų skaičiaus augimą. Laikams nurimus ir J. E. vyskupui Kare-
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vičiui leidus, pradėta vienuolynas atgaivinti. Pagal šios kon-

gregacijos konstituciją seserys gali darbuotis ligoninėse slau-

gant ligonius ir apleistus senelius, auklėti mergaites, vesti mo-

kyklas ir auklėti nusikaltusias mergaites.
1919 m. padaryti pirmieji veikimui žingsniai atidaryta

Krakėse katechetų mokykla. 1925 m. perimta iš šv. Vincento

Pauliečio d-jos Strevininkuose invalidų ir senelių įstaiga,
Ukmergėje senelių ir vaikučių prieglauda ir mokykla. 1926

m. valdžios įsteigta prie vienuolyno nepilnametėms nusikaltė-

lėms mergaitėms drausmės ir auklėjimo įstaiga. Auklėtinės mo.

komos ruošos, įvairių rankdarbių, žiūrint kam turi gabumų;

įstaigoj esančioj mokykloje mokslo žinių ir vasarą lauko dar-

bų. Į įstaigą priimta: 1926 m. 5 mergaitės, 1927 — 16 mer-

gaitės, 1928 — 24 mergaitės, 1929 — 25 mergaitės, 1930 — 25
mergaitės, 1931 — 12 mergaitės ir 1932 m. iki vasario mėn.

22 dienos 4 mergaitės. Viso 107 mergaitės. Iš jų paliuosuotų

yra 67. Įstaigoje yra 40 mergaičių, o 67 mergaitės jau ją ap-

leido.
1914 m. gegužės mėn. Krakių miest. sudegė.

1927 metais Krakių miestelyje įsteigta pradžios mokykla.

“

 

 

Krakių bažnyčia.

Krakių pirmoji medinė parapijos bažnyčia buvo pastatyta

.1478 metais. Tai pasenus, jos vietoje Žemaičių vyskupo Lopa-

235



cinskio lėšomis 1768 m. buvo pastatyta nauja.taip:patmedinė
bažnyčia.

Klebonaujant kun. V. Mikoniui, 1897 m. parapijiečių

lėšomis buvo pradėta statyti nauja mūrinė bažnyčia. Jos sta-

tymas tęsėsi ilgai. Pagaliau 1908 metais, kun. J. Vidmontui
klebonaujant, buvo baigta statyti. Senoji medinė bažnyčia buvo
nugriauta.

1931 m. parapijiečių lėšomis pastatyti trys nauji altoriai,

nauja sakykla; bažnyčios vidus gražiai išdekoruotas.

1923 m. parapijonių buvo 6378 žm.

Bakšiškėlių vienkiemy piliečio Manioko lauke yra akmuo

su „velnio“ pėda, Krakių apylinkėse yra akmenų su iškaltais

„dubenimis“ ir „totorių“ ar „velnių“ pėdomis. Ties Montvy-

liškio kaimu, netoli geležinkelio yra piliakalnis. Minėto kaimo

lauke pamiškėj yra .du akmenys su dubenimis, o vienas toks ak-

muo yra pačiame kaime. Akmenų dubenys turi 27 cm. gilumo ir

13 cm. skersmenas ; apie akmenis pasakojama, kad senovėj juose

laikydavę švestą vandenį. Milvidų dvare rastas akmeninis kal-

tas. Mlodenuos yra piliakalnis. (Ažytėnų km.) Raudonės lauke

yra daug pylimų 3 — 7 mastų ilgio; jie visi iš vienos pusės ap-

kasti pylimu. Pašušvio dv. lauke yra kalnelis ant kurio stovi var-

pinė. Sako žmonės, kad tas kalnelis yra buvusi senovės lietuvių

pilis. Žvyrduobėj iškasama gražių senobinių bronzinių daiktų.
Ten ir yra rastas kirviukas. Plaukiuos yra senkapis, Reguluos

yra du akmenys su 10 cm. gilumo ir 20 cm. pločio dubenimis. Ši-

lainių km. prie Šušvės upės buvo rasta du bronziniu kaltu.
Ties Vazbučių dvaru dešiniajam Šušvės krante yra pilia-

kalnis, o ties Zaborakio dv. ant Šušvės kranto yrasenkapis,

kuriame randama bronzinių daiktų. !

3. MONTVILISŠKIO KAIMAS.

Montviliškio I ir II kaimas (vienoj vietoj) randasi į

rytus apie 9 kilmt. nuo Krakių miest.

Montviliškio kaimas ir dvaras yra prie vieškelio Kėdainiai-

Baisogala ir prie didžiojo geležinkelio.

1929 met. Montviliškio dvarą išskirsčius į vienkiemius,

tie vienkiemiai Žemės Reformos Valdybos nutarimu, pavadinti

„Vitaragio“ vnk. :
Senovėje Montviliškio dvaras buvo vadinamas ,„Montvi-
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davas“ arba ,Montviduv“. Dvaruiir kaimuiDavadimnjs duotas
nuo buv. savininko pavardės „Montvid“.

1592 metais Montviliškio dvaras buvo padovanotas Lietu-

vos maršalui Krištupui Montvidui — Dorochostaiskiui. Tais pa-

čiais metais tas pats dvaro savininkas Montviliškyje pastatė

evangelikų — reformatų bažnyčią. Bažnyčia skaitėsi Deltuvos

ev. — reformatų bažnyčios filija. Bažnyčia uždaryta 1735 m.

Pravedus pro Montviliškio km. vieškelį, kuris buvo

pavadintas Ekaterinos II vieškeliu, Montviliškio dvr. buvo

įsteigti dideli pašto rūmai (kurjerų stotis) . Pašto rūmai stovėjo

toje pat vietoje, kur dabar yra dvaro namai.

Knygose senovėje Montviliškis buvo skaitomas Veliuonos

apskrities ir pažymėta, kad randasi 3 mylias į šiaurę nuo Kė-

dainių miesto.

Rusų laikais, Montviliškio km. buvo skaitomas miesteliu

(gorod), bet žmonių pasakojimu, jis miesteliu nebuvo, buvo tik
didelis ir prie didelio vieškelio bažnytkaimis — kaimas.

Didžiojo karo metu atvykę rusai stebėjosi, kad Montvidovas

žemėlapy pažymėtas miestu (gorod) tuo tarpu radę tik kaimą.

Vėlesni ir dabartiniai dvaro savininkai yra p. p. Gru-

žauskai.

Žinios imtos iš knygos: „„Kosciol ev. — refomatuv v Kel-

me“ 177 pusl. Knygos autorius: B. ir M. Gružauskas. Į knygą

žinios surašytos pasiremiant „z aktuv zemskie Roseinskie“.

4. PASUŠVIO PALIVARKAS.

Dabartinis dvaro savininkas yra Kundrotas Jurgis, atsar-

gos vyr. leitenantas. Prieš didįjį karą dvaras priklausė Pilsuds-

kienėi Teodorai, maršalo Pilsudskio bobutei. Pats Lenkijos mar-

šalas tame dvare yra augęs.

15 šimtmety toje vietoje nebuta jokių sodybų.

Josvainių žemių savininkas Jurlovas, išleisdamas savo duk-

terį už-kunigaikščio Barausko Leono, 1514 met. sausio 22 d.

„netoli Šušvės krantų įsteigė dvarą, kurį pavadino Naujas Dva-

ras Pašušvio (založyl novy dvur). Minimą naują dvarą Jurlovas

atidavė valdyti savo žentui kunigaikščiui Barauskui Leonui, visų

Krakių valsčiaus vakarų dalies žemių savininkui.
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5. PAŠUŠVIO DVARAS. | pa MA
Nuo Krakių miest. į vakarus apie 6 klmtr. :

Pašušvio dvaras yra prie vieškelio Krakės — Betygala, ant

upės „Šušvė“ kranto.

Pašušvio dvr. pavadinimas duotas nuo upės vardo
„Šušvė“.

Pašušvio dvr. įsteigtas, kaip spėjama, ne ankščiau 17 šimt.

Aprašymuose Krakių valsčiaus žemių rubežių Pašušvio dv.

nėra minimas.

1812 m. valdant Pašušvio dvarą Zaborskiui, jo dvare

sustojo ėjusios per Lietuvą Napoleono armijos dalys.

Kariuomenė sustojo ilgesniam poilsiui. Kareiviai apsigy-

veno klojime, o štabo karininkai dvaro rūmuose.

Klojime buvo pastatyta: kariuomenės piniginė dėžė su pi-

nigais. Dvarininkas Zaborskis sumanė pralobti.

Vieną dieną Zaborskis iškėlė štabo karininkams puotą. Ka-

rininkai buvo vaišinami stipria degtine. Nugirdęs kari-

ninkus, jis tą patį su savo žmonėmis padarė ir su kareiviais.

Sako, degtinė buvo pristatoma statinėmis.

Visa tai atlikęs Zaborskis pasisavino kariuomenės piniginę

dėžę su pinigais. Pinigų būta daug. Po to jis padegė klojimą, ku-

ris su dalimi kareivių ir gyvuliais sudegė. Likusioji kariuomenės

dalis, manydami, kad kartu su klojimų sudegė ir piniginė dėžė,

“pasišalino iš dvaro.
Pirma Zaborskis buvo neturtingas. Gavęs tokiu būdu pini-

gų, Zaborskis padidino savo dvarą net iki 1000 ha.

Tam atminti Zaborskio sūnus, tėvo prašomas, pastatė pa-

minklą. |
Paminklas — stovyla pastatytas toje vietoje, kur stovėjo

sudegintas Zaborskio rankomis klojimas. Paminklas vaizduoja

šv. Antaną su kūdikiu rankose. Paminklo pamatas degtų plytų,

pločio ir ilgio apie 1 metrą, aukščio — 2,5 metr. Visas paminklas

stovi ant išpilto žemėmis kalniuko apie 2 metr. aukščio.
Ant paminklo plytų pamato iš pietų pusės yra toks už-

rašas:,,Isz kur pakilo blogdeista tegul bus tin garbe Diewa“ 1895

— 1901 m.
Ant stovylos prie kojų yra užrašas: „Sv. Antoni“.

Iš kitos paminklo pusės buvo lenkų kalba užrašas, būk

tokio pat turinio.
Paminklas pastatytas atminti to, kad Zaborskio, nors ir
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blogas darbas atliktas (pasisavinant pinigus), bet visgi tas gerai
išėjo, mat pralobo.

Antras padavimas apie tą paminklą senesnių gyventojų

pasakojama taip: toje vietoje, kur dabar stovi paminklas, buvo

paslėpta dalis Zaborskio pinigų. 1894 ar 1895 met. du Zabor-

skio tarnautojai, vienas raštininkas, kitas kumetis, iškasė pa-

minklo vietoj.duobė per vieną naktį, tikslui rasti ir pasisavinti
pinigus. Duobėje paliko seną katilą. Ar tie žmonės pinigų rado

ar ne, žinių nėra.

Rytojaus dieną Zaborskis pakėlęs didžiausį triukšmą.

Pakvietė policiją, vedė tardymus ir t. t.

Tam atminti būk paminklas ir pastatytas, kad Dievas nu-

baustų pinigų vagius.

Bet greičiausia tas paminklas yra pastatytas vienam ir

kitam įvykiui atminti, tą pasakoja buvęs prie Zaborskio dvaro

užveizda Bogušas gyv. Patrakės vnk., Krakių valsč. Ant pa-

minklo esanti data aiškinama tuo, kad paminklas statytas bė-

gyje 1895 — 1901 mt.

Buvęs Pašušvio dvr. savininkas Zaborskis ant Šušvės

upės kranto yra užvedęs gražų parką. Tam jis yra pastatęs

paminklą trikampio pavidalo iš tašyto akmens, ant kurio yra

užrašas lenkų ir lotynų kalbomis : „padariau kiek galėjau, tegul

daugiau daro kiti“.
Sode buvo pastatyta ir daugiau įvairių stovylų, k. t.

Sinkevičiaus ir kt., bet tos stovylos jau apdaužytos .

Zaborskis buvo didelis mėgėjas rinkti istorinę ir archeo-

loginę medžiagą. Pašušvio dvr. jo yra pastatytas 2 aukštų namas

muziejuj. Tie namai dar ir dabar tebestovi. Namo vidaus įren-

gimas pritaikintas krauti įvairiems radiniams .

Pašušvio dvr. žemėje yra žvyrynas, kur daromi kasinė-

jimai. Pirmus iškasinėjimus darė pats Zaborskis, vėliau iška-

sinėjimus darė žymūs archeologai ir kt. (pav. pulk. Tarasenka,

Nagevičius ir kt.). Ten randama įvairių senovės karių apdarų

ženklai, sagos, apykaklių, apyrankių, iš geležies ir akmens

dirbtų. Toje vietoje rasta degintų ir nedegintų kūnų kapai.

Kai kurie rasti daiktai ir kapai yra III šimtmečio po

Kristausgimimo.

Apie Pašušvio dyr. radinius yra. rašoma vokiečių ir kitų

kraštų literatūroje.
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»

Daugiausia radinių sukrauta Vilniaus Raezasiui ir ais.
rodos, Kauno miesto, ar karo muziejuj.“

Visos žinios surinktos iš vietinių SB:

Ožekmenio km. yra nuo Krakių į rytus apie 5 klmtr.

„Dabartinis antras Baksiškių kaimas prieš didįjį karą buvo

vadinamas „Ožekmenis“. Ten gyveną žmonės dar ir dabar tą |

kaimą vadina tuo vardu, tik nežinia kokiais sumetimais

pradžioje Lietuvos Nepriklausomybės, mokesčių knygose kaimas

vadinamas Baksiškiai II.

Prie pat kaimo yra didelis akmuo, aukščio apie 2 RE

virš žemės paviršiaus, plotis apie 5 metrus, viršūnės plotis apie
2 metr. .

Apie tą akmenį yra padavimas. Ta vieta, kur stovi akmuo,

buvo apsupta miškais. Vieną kartą iš miško išbėgę vilkai už-

puolę netoliese besiganantį ožį. Vilkams besivejant, ožys užšoko

ant to akmens ir vilkai jo negalėję pagauti. Žmonės pamatę,

vilkus nuvarę ir išgelbėję ožį.

Nuo to laiko akmuo pavadintas „ožakmeniu“. Nuo to ir

duotas kaimui pavadinimas.
Apie 50 metų atgal akmuo buvęs daug didesnis, veik

dvigubai.

Rūkų kaimas ir ežeras yra prie patvieškelio Krakės —

Gudžiūnai, nuo Krakių miest. atstu apie 6 klmtr.į šiaurę.

Apie 150 metų atgal toje vietoje, kur yra kaimas ir ežeras,

buvęs miškas ir neatmenamo pavadinimo kaimas.

Maždaug šimtas metų atgal, kur dabar yra ežeras, žmonių

pasakojimu, nusileido iš dangaus didelis rūkas (o gal buvo

smarkiai ūkanuotos dienos), kuris išstovėjo apie 3 dienas. Per

tas 3 dienas, esant dideliam rūkui, buvo girdėtis kažkoks

nepaprastas ūžimas ir vandens burbuliavimas. Rūkui prasisklei-
dus, žmonės pamatė, kad toje vietoje, kūr buvo miškas, prie

pat kaimo, atsirado ežeras.
"Ežero ilgis (dabar) apie 300 metrų, plotis apie 80 mtr.

Gilumo ežeras pačiame viduryj turi apie 14 metr., šiaip jo

krantai negilūs. Ežero dugne yra daug įvairių didelių medžių,

daugiausia ąžuolų, kurie dar ir dabar žmonių ištraukiami.

Nuo to laiko žmonės ežerą pavadino „Rūkų“ ir tokį

pat pavadinimą davė, esančiam prie jo kaimui.
Netoli nuo aukščiau aprašyto Rūkų ežero, apie 1,5 klmtr.,

pil. Čiapio Vlado sodyboje, prie svirno, 1927 m. lapkričio mėn.
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„pradžioje, vakare apie 20 val., ligioj vietoj staiga įgriuvo žemė

ir pasidarė duobė apie 6 mtr. pločio, Tokia ji ir dabar tebėra.

Iš pat pradžių duobės dugno negalima buvo pasiekti.

Duobėje atsiradusį vandenį traukė žemyn ir vanduo smarkiai

sukosi. Griūvant žemei, buvo girdėtis smarkus vandens

burbuliavimas. Į duobę kartu įgriuvo ten augą medeliai.

Dabar duobės gilumas apie 5 metrus. Iš paviršiaus išvaiz-

dos duobė atrodo kaip kasta sodželka (kudra).

Prof. Ruokio patarimas yra, kad visus esamus trobėsius

pil. Čiapas Vladas nukeltų toliau, nes yra žymių, kad žemė grius

plačiau.

Į rytus nuo Krakių miest. apie 10 klmtr.

Stukų dvaro laukuose, apie 1 klmtr. nuo geležinkelio, yra

atsiradusios dvi duobės. (sodželkos) apie 50 metr. pločio.

Pirma duobė, vadinama „akis“, atsirado 1896 met.

Duobių atsiradimo istorija tokia:

Gražią rudens saulėtą dieną, per Šiluvos atlaidus, ėjo

Stukų dvaro laukais — pieva žydas, smulkių prekių nešiotojas,

atsisėdo pievoj pasilsėti ir pastebėjo, kad prie netoliese esamo

alksnio lygioje vietoje pradėjo aplink medį griūti žemė

ir pakilęs vanduo smarkiai sukosi. Žydas sušaukė dvaro ir

kaimo žmones, kurių akyse trumpu laiku įslinko (įgriuvo) žemė

ir pasidarė duobė apie 5 metr. pločio. Duobės gilumas 14—15

metr. Duobės krantai labai statūs, veik 900. Duobėj pradžioje

vandens nebuvo. Viename duobės krante buvo matyti didelis

urvas, einąs vakarų pusėn; ten įmėtus akmenį kildavo labai

„didelis atgarsis. Vėliau atsirado vandens. Kada mesdavo į duo-

bę pagalius, tai juos vanduo smarkiai išmesdavo į krantą.

Pasakojama, kad gerusiems iš tos duobės vandenį iš-

sipusdavo viduriai. Duobė savo laiku net šventa vieta buvo pa-

vadinta, eidavo žiūrėti ir pasimelsti daug vienuolių ir t. t.

Panašiu būdu atsirado ir antroji duobė, atstume nuo pirmo-

sios apie 200 metrų. Antroji duobė atsirado 1917 m. ir yra kiek

mažesnė už pirmąją.

Pastaba: Rūkų ežeras, atsiradusios duobės Rūkų km.

pil. Čiapo Vlado sodyboje ir Stukų dvr. laukuose yra vertos su-
sidomėjimo. Svarbu tai, kad ežeras ir duobės atsirado vienoje

linijoje nuo vakarųį rytus. Gal būt, kad po žeme yraupelis, aar.

kas kita.
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Stukų dvr. yra pavadintas nuo žodžio „stukai“, medinio

ratlankio dalis. Mat toje vietoje gyveno ratų dirbėjai, kurie
ypatingai gerai dirbo „stukus“.

Pirma tas dvaras priklausė p. Gružauskams ir buvo tik
dalis žemės Montviliškio dvr.

Dabar dvaras valdomas p.p. Jankauskų.

1880—1890 metais kasant vieškelį Krakės — Josvainiai,

netoli tos vietos kur dabar yra sodyba pil. Tado Jankausko

buvo randama daug žmonių kaulų ir karstų žymių.

Esant dar kaimui neišskirstytam į vienkiemius, toje vie-
toje žemės rėžiai buvo vadinami „šventoriai“. Spėjama, kad

buvo bažnyčia ir šventorius. Padavimų nėra.

Šmotiškių kaimas yra nuo Krakių apie 10 klmtr. į pietus.
Pirma Deveikiškėliai buvo vadinami „Samainiai“. 1912

m. išskirsčius Deveikiškių ir Samainių kaimus į vienkiemius,

Samainiai pavadinti Deveikiškėliais, todėl, kad ten gyvena veik

visi mažažemiai ir jie skaitomi Deveikiškių kaimo bobeliais.

Į vakarus nuo Krakių miest. apie 8 klmtr. ant vieškelio
Krakės — Betygala yra Zundelynės vnk.

Zundelynė buvo Pašušvio dvaro laukų dalis ir kitokio

pavadinimo neturėjo, kaip tik Pašušvio dvaro laukas.

Apie šimtą metų atgal čia stovėjo karčiama. Karčiamos.

savininkas buvo žydas Zundelis. Nuo to laiko tą vietą ir tas-

vienkiemis pavadintas „Zundelynė“. Kaikas dar vadina „Igna-

linė“, bet iš kur kilęs tas pavadinimas, žinių nėra.

Į vakarus nuo Krakių m. apie 8 klmtr. yra Antežerių km.

Prie pat kaimo yra ežeras. Kaimui duotas pavadinimas

nuo žodžio „ežeras“, mat, kaimas stovi ant ežero kranto.

Ežero atsiradimo istorija nežinoma. Ežeras atskiro pava--

dinimo neturi. Dabar vadinamas „Antežerių“ ežeras.

Į pietus nuo Krakių m. apie 8 klmtr. yra Patranys.

Dabartinis Patranys žemės dokumentuose vadinamas Pa--

liškių —Pališkėlių vnk. ;
Patranys pavadintas nuo prabėgančio upelio niai A

„Tranys“.

Apie 300 metų atgal, Radvilų laikais, ši vieta buvo vadi--

nama „Dvarvietė“. Čia stovėjo rūmai p. Valadkevičių (Radvilų

giminės).

Žinias suteikė p. Bogušas Polikarpas, gyv. Patranės vnk.-
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Į pietus nuo Krakių m. apie 3 klmtr. yra Pališkių vk. TV

Pališkių km. ir ynk: pavadinimo istorija nežinoma. i

Pališkių vnk. pil. Meškausko Vlado sodyboje— žemėje yra

nedidelė luoma (bala). Balos pavadinimas „Koplyčbalis“. Apie
+ą balą yra toks padavimas.

Praeityje toje vietoje stovėjo koplyčią. Vieną dieną, pa-

maldų metu, staiga sujudėjo žemė ir koplyčia drauge su lai-

kiusiu mišias kunigu įgriuvo. Dar prieš didįjį karą buvę gir-
dėtis toje vietoje varpų skambinimas.

Žinias suteikė p. Šimkienė Aleksandra.

Pališkių vnk. pil. Juozo Čeponio laukuose yra nedidelis
įdubimas (kudra). Pasakojama, kad keletas šimtų metų atgal

toje vietoje buvęs ežerėlis, vadinamas „Ringuotiniu“. Taip ta

vietair dabar vadinama. AAais
Prieš didįjį karą pil. Nagrodskis gyv.,.Pal

tos kudros dugno ištraukė medinį apdarą, plonas. pa-

našų į senovės lietuvių karišką krūtinės Riavaj :

   
   apsisaugojimui nuo priešo smugių). Skyde

tai, bet kurie neatmenama. Šį radinį p. Nagro
davęs Kauno miesto muziejui už 150 rublių?

Medininkų kaimas yra 9 klmtr. atstume nuo Ki
į pietus.

Medininkų kaimas senovėje buvęs vadinamas „Mandabū-

riai“.

Pasakojama, kad kaimas Mandabūriai visas iki pamatų

sudegęs. Tas kaimas buvęs apie 1 klmtr. toliau nuo dabartinio

Medininkų kaimo, ir ten, tiesa, dar užtinkami pamatai.

Kada kaimas sudegė, piliečiai pasistatę trobesius kitoj
vietoj, ir nenorėdami duoti naujam kaimui senąjį pavadinimą,

pavadino tą vietą „„Medininkais“.

Nuo Krakių miestelio į vakarus apie 10 klmtr. prie Šušvės
upės ir intakos Pečiupės upelio, Vazbučių dvr. laukuose, yra
piliakalnis.

Piliakalnis nemažas, aukštas, krantai statūs.

Apie piliakalnį vietos žmonės jokių padavimų nežino.

Iš pil. Jacunskienės Felicijos, Bartkuniškio dvr. Krakių

valsč. savininkės, yra gautas lenkų kalba rašytas rankraštis.

Rankratis rašytas 1784 m. gegužės 13 d. ir susideda iš
124 susiūtų puslapių, 22 x 36 cmt. didžio. Rankraštis rašytas
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Jono Sviderskio. Paskutiniame rankraščio puslapy poperyje-

įspausta antspauda ir padėtas toks užrašas: „Zgodzone z proto-

kolems Jan Sviderski Kuchmistš Ksienstva Žmudž y regent.
Saduv Civunskich“. |

Rankraštyje labai plačiai aprašyti visi dvarų ir kaimų

rubežiai valsčiaus ribose ir dalies Josvainių ir Betygalos valsč.

pradedant nuo 1500 metų. Rankraštyje taip pat surašyta visi

perėjimai dvarų iš rankų į rankas. Viskas tai patvirtinama
Teismo sprendimais ir nutarimais.

Iš to dokumento matoma, kad 16 šimtmetyje (pradžioje)

visa Krakių valsč. vakarų dalis priklausė kunigaikščiui Ba-

rauskui Leonui, kurio buveinė buvo Bartkuniškių dvr.

Krakių valsč.

Rankraštyje minimi šie dvarai ir kaimai: Aklapuodžiai,
Eismilgis, Smukonys, Petrikiškiai, Masciūnai, Juodkiškiai,.

Vailainiai, Pajuodbalis ir kiti, kurie buvo tarpe Ažytėnų km.
ir Krakių miest., bet dabar tokiais vardais kaimų bei dvarų nėra,.

matomai jie prijungti prie kitų dvarų ir kitais vardais pavadinti,

pav., Vailainių dvr. dabar vadinamas „Čistapolis“.

ŽINIOS APIE DABARTINĮ LENKIJOS MARŠALĄ

JUOZA PILSUDSKĮ.

Juozas Pilsudskis yra gimęs Krakių valsč. Pašušvio polv.

(netoli Pajeslio bažnytkm.).

Maršalo Pilsudskio seneliai gyveno dabartiniam Pašušvio:

polv. Jo senelė Teodora Pilsudskienė palaidota Pajeslio kapi-

nėse—šventoriuje, o senelis Petras Pilsudskis — Krakių se-

name šventoriuje. Maršalo tėvai gyveno tame pat dvare. Mar-

šalo tėvas Juozas Pilsudskis visus savo dvarus, kurių turėjo

daug (Pašušvio, Diksių, Pajeslio, Paskardžių, Kertelės...), dėl

politinių sumetimų ir lengvo būdo, pardavinėjo juos vienas po

kito, ir galop buvo priverstas tarnauti Vilniuje krautuvėj par-

davėju, kur ir užbaigė savo amžių.

Pats maršalas, dar tėvui gyvenant Pašušvio dvr. išėjo

užkuriom į Vilniaus kraštą, kur kaipo kraitį gavo 7 dvarus.

Mėgiamiausia vieta maršalui Pilsudskiui buvo Paropės.

dvr., kur jis atvykdavo maudytis ir klausytis armonikos.
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Žinias suteikė agt. Kundrotas Vincas iš Paropės vnk.,

Krakių valsč.

Pilsudskiai yra Lietuvos bajorai, paeiną iš Žemaitijos.

Žemės plotai, kuriuose apsigyveno Pilsudskiai (Pašušvio

dvr. ir kiti) priklausė kun.  Radvilams, paskiau kun. Baraus-

kui ir vėliau Belozorams.

1851 m. lapkričio mėn. 24 d. Pašušvio dvr. mirė Petras
Pilsudskis, palaidotas senos Krakių bažnyčios šventoriuje,
— aktas Nr. 121. *)

1886 m. spalių mėn. 5 d. Pašušvio dvr. mirė Teodora

"Butleraitė — Pilsudskienė. Butleraitė paeina iš Islandijos ba-

jorų šeimos, kuri (XVI amž.?) atvyko į Lietuvą. Palaidota Pa-

jeslio kapuose, aktas Nr. 130.

E UvVvo vaikai:

1) Juozas gim. — 1832 m. akto Ne (neaiškus)

2) Valerija—Ona — Lada NB I,

3) Julė—Elena — 1836-47-47. NO 188,

4) Terešė — 282817 Ne 49

5) Vladas — Ž840 NS,

6) Vincas—Valerijas—Ričardas 1824 „ „No 51.

Dukters ai

1) Valerija —Ona 1863 m. ištekėjo už Gedgaudo į Eržvil-

ko v. Gapšiškių dvr.
3) Teresė už Simonavičiaus ir paveldėjo Pašušvio dvarą.

Simonavičiaus dukterys pardavė dvarą Kundrotui.

BA4nuūs:i

1) Juozas išvyko į Vilnių ir, pasak žmonių, vedė netolimą

giminaitę, paveldėdamas dvarą.

2) Vladas mirė,

3) Vladas—Valerijonas—Ričardas inž.

Maršalas J. Pilsudskis gimė 1867 m. Zulevoje.

Motina palaidota Utenos apskr. Suginčių m.

Žemės plotas — baudžiavos laikais priklausė:

1) Dikšių km., 2) Paskardžių km., 3) Zirgupio km.

1882 m.valdė 372 dešimt. 1780kv. sieksnių:

Žinias surinko Krakių nuovad. v-kas Boguta 1934 m.

*) Žiūr. Krakių bažn. archyvą.
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VALSČIAUS SAVIVALDYBĖS ĮSIKŪRIMAS.

Kada valsčiaus savivaldybė įsikūrė prieš karą, negalima
sužinoti, nes visas rusų archyvas išvežtas į Rusiją. Tik žinoma,

kad valsčius yra senas.

Prieškariniais laikais valsčiaus plotas buvo didesnis

ko ne dvigubai. Prie Krakių valsčiaus tuo laiku priklausė Grin-

kiškis ir dalis Josvainių valsčiaus.

Iš prieškarinio valsčiaus veikimo pažymėtina, kad jau

1910 met. valsčiaus savivaldybės sekretoriu buvo paskirtas bene

pirmas Lietuvos savivaldybės vietinis gyventojas (Krakių m.)

lietuvis Zinkus Jonas, kuris prieš tai buvo raštininku.

Zinkus Jonas tarnavo sekretoriu iki 1926 met. , tųmetų vasarą

mirė.

Taip pat 1908 met. Krakėse buvo mokyklos vedėjas moky-

tojas Liubinas, lietuvis, kuris pirmas dėstė pamokas lietuvių

kalba.

Paskutiniais prieš didįjį karą metais, nuo 1900 met. buvę

valsčiaus viršaičiai ir kai kurie valsčiaus teisėjai dar ir dabar

tebegyvena Krakių valsčiuje. Vienas iš jų Čiapas gyvena Grin-

kiškyje.

Tada valsčiaus savivaldybė jokios pažangos nepadarė.

Dirbo tik tai, ką valdžia įsakydavo .

Prieškariniais laikais valsčiaus savivaldybė turėjo nuo-

savą namą ir policijos butą su dabokle. Tie namai stovėjo toje

pat vietoje, kur ir dabar yra valsčiaus savivaldybės namas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Krakių valsčiaus sa-

vivaldybė įsikūrė 1918 met. lapkričio mėn. 19 d.

Steigėjai "buvo: Krakių klebonas kun. Milvidas Vladas,

— dabar gyvena Panevėžy; fotografas Koniušauskas Ignas,

— gyvena Krakėse ir mokytojas Vasiliauskas Bronius, dabar

teismo antstolis, Kaune.

Pirmas parapijinis Komitetas įsikūrė tokiu būdu :

aukščiau minimi asmens, perskaitę laikraštyje „Lietuvos
Aidas“, Lietuvos Valstybės Tarybos atsišaukimą kūrti parapi-
„jinius Komitetus, tuo susirūpino ir pasitarę, nutarė sušaukti
gyventojus ir įsteigti vietos savivaldybę. Klebonas paskelbė apie

tai iš sakyklos ir ragino liaudį susirinkti į miestelį, rinkti sa-

vivaldybės organą.
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Susirinkimas įvyko Krakėse pil. Šeinausko Tado bute (tuo
laiku ten pr. mokykla), 1918 met. lapkričio mėn. 19 d.

Susirinkimui pirmininkavo mokytojas Vasiliauskas Bro-

nius.

Susirinkimas nutarė rinkti į Komitetą 7 narius. Rinkikai

sudarė tris grupės: ūkininkai, mažažemiai ir bežemiai. Žydų

tautybės gyventojai priskirti prie bežemių grupės. Kiekviena

grupė rinko po 2 atstovus—narius. 7-tą narį rinko visi rin-

kikai bendrai. Balsuojama buvo viešai, rankos pakėlimu.

Į Komitetą išrinkti: Ignas Koniušauskas, kun. Milvidas

VI., Dalbokas Jeronimas, Maziliauskas Juozapatas, Vasiliauskas

Bronius, Turkus Matas ir Kavaliauskas Vladas.

1918 metais lapkričio mėn. 20 d. komiteto nariai pasi-

skirstė pareigomis rinkimo būdu. Pirmininku išrinktas Koniu-

šauskas Ignas, vice pirmininku ir iždininku Milvidas Vladas

ir sekreoriu mokytojas Vasiliauskas Bronius. Tie asmens sudarė

patį Komiteto branduolį.

Kadangi iš žydų tautybės nei vienas į Komiteto narius

nebuvo išrinktas, tai jie savo atskirame susirinkime iš savo

tarpo išrinko Gordoną Mejerį, kuris vėliau buvo kuoptuotas su

sprendžiamu balsu.

1918 met. lapkričio mėn. 19 d. susirinkime Krakėseakiy-

vavo Pajeslio filijos Krakių valsč. gyventojai, kurie atsisakė

rinkti Krakių parapijos Komitetą ir priklausyti prie Krakių

parapijos. Praslinkus keletai dienų jie įkūrė Pajesly

Komitetą, kurio pirmininku buvo p. Rybelis Vladas. Praslinkus

trims mėnesiams Pajeslio Komitetas likvidavosi ir perdavė

visas bylas Krakių parapijiniam Komitetui. Nuo to laiko Pa-

jeslio parapijos gyventojai prisidėjo prie Krakių.

Pirmieji Krakių parapijinio Komiteto darbai .

1. Buvo leidžiami į visuomenę įvairūs atsišaukimai:

tvarkos ir ramybės dėliai, kovai su spekuliacija, draudimas

naikinti valstybinį turtą, mišką ir kt.

2. Pirmoj eilėj buvo sudaryta milicija kovai su nusi-

kaltimais; sudaryta miškų apsauga; vedama kova su vokiečių

žiaurumais.

3. Pravesti kaimų atstovų A rinkimai.
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4. Kadangi tuo laiku truko maisto, ypač biednuomenei,

buvo iš ūkininkų reikalaujama pristatyti Komitetui maisto

produktų, kurie buvo parduodami, arba duodami neturintiems
maisto.

Išvežti maisto produktus iš valsčiaus ribų galima buvo

tik Komitetui leidus; išvežamiems produktams už valsčiaus ribų

buvo uždėdami mokesčiai „muitai“, „„pošlynos“.

5. Aprūpinimas biednuomenę kūru ir maistu buvo pa-

statytas pirmoje eilėje.

6. Už įvairius nusižengimus ir nusikaltimus, k. t. už

varymą naminės degtinės, nesilaikymą švaros taisyklių, už pa-

sipriešinimus, gyventojai tuojau vietoje buvo baudžiami pini--
"gine bauda iki 150 xubl.

Komitetas rūpinosi liaudies namų pastatymu, pašto įstai-

gos atidarymu, mokyklų steigimu ir kitais reikalais.

Pirmojo Komiteto Valdyba yra nemaža pasidarbavusi ir,

kaip matome, nemažai vietos reikalais rūpinos. Žodžiu, pirmas

Komitetas buvo aukščiausia savorankiška „valdžia“ parapijos.

ribose.

Pirmieji žingsniai buvo gana sunkūs ir povojingi. Komi-

teto Pirmininką Koniušauską Igną net užmušti kesinosi. Mili-

cijai teko kovoti su bolševikais. Ypatingai buvo sunku kovoti

su gyventojais, suagituotais bolševikų. Ne geriau ir su

lenkuojančiais. Ilgą laiką jų apgyventose vietovėse negalima

buvo sudaryti seniūnijos ir vykdyti kitus darbus. Vienoje apy-

linkėje (Gersonės vnk.) kur buvo reikalas sudaryti seniūniją,

vienas iš gyventojų atsakė: „„Žadnej litevskiej vladzy nepžyz-

naję, ja pžyznaja polskiego krulia Stanislava Poniatovskiego,

vychdž z mojej chaty“. (Jokios lietuvių valdžios nepripažįstu,

aš pripažįstu lenkų karalių, išeik iš mano grįčios).

Vėliau, kada tapo sudarytos valsčių valdybos, Krakėse
pirmuoju valsčiaus viršaičiu buvo išrinktas Jankauskas Anta-

as, gyv. Šulaičių km. (dabar valsčiaus Tarybos narys), jis
išrinktas viršaičiu 1919 m. vasario mėn. 19 d.

, +
Žinios surinktos iš knygų ir bylų, esamų valsčiaus savi-

valdybės archyve ir pasakojimo buv. Komiteto Pirmininko Ko-

niušausko Igno. .
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PIRMOJO KRAKIŲ PARAPIJINIO KOMITETO PIRMAS
ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ:

„Piliečiai! Senoji Vokiečių valdžia jau gruvo. Susitvėrusi

Lietuvoje vokiečių kareivių taryba greitu laiku visiškai turi

apleisti Lietuvą ir užleisti vietą Lietuvos valstybės valdžiai.

Laikinoji Lietuvos valdžia negali ūmu laiku visa suimti į savo

rankas, sutvarkyti. Organizacijos darbas reikalauja daug spėkų

ir laiko. Taigi, Lietuvos Piliečiai, reikalinga idant mes supras-

tume to laiko svarbą dėl mūsų pačių gerovės ateityje ir užlai-

kytume savo krašte pilną tvarką ir ramumą .

Miškas, tai yra vienintelis mūsų valstybės turtas. Anglių

neturime. Daug miško išnaikinta karo metu, ir jei mes Lietuvos

piliečiai dar prisidėsime prie to darbo, tai ateityje mūsų kraštas

paliks be kūro ir trobų. Piliečiai! sauvališkai miško nekirskite.

Kreipkitės į savo Komitetą, jis užtikrina, kad aprūpins jus
kūru ir medžiaga. Piliečiai! Užkirskime kelią  speluliantams

(šmukleriams). Neparduokime jiems nei vieno grūdo. Jie iš-

veža į svetimus kraštus paskutinį  laasnį biednųjų ašarų, jų

akyse vara degtinę. Kovokime su degtindarviais (bravariukais).

Neparduokime jiems javų ir nepirkime degtinę.

Piliečiai! Ūkininkai! Neužmirškiie biednesniųjų, nei javų

kaina. Taigi piliečai, be skirtumo tikybos, kalbos ir lšties sto-

kite į bendrąjį Komiteto darbą, ir įvyks | pas mus TamMumas

i7 tvarka“.

Per 13 metų savivaldybės gyvavimo, Lietuvai atgavus ne-

priklausomybę, savivaldybė yra padariusi nemažą pažangą:

pastatyta 2 mediniai namai, savivaldybės įsteigtos veik visos

Krakių valsčiaus pradžios mokyklos; pravesta virš 30 kilometrų

vieškelių, sutvarkyti paprasto judėjimo keliai; kaskas apie

150 cementinių tiltelių.

Miestelyje išgrįsta keletas gatvių, įvesta aiščtios šviesą

ir daug kitų darbų atlikta. i

Dabar valsčiaus savivaldybė turi 2 nuosavus namus, mies-

telyje 3 sklypus ploto apie 4 ha.

Valsčiaus savivaldybės turtas siekia apie 90000 litų.

Viso valsčiaus plotas yra apie 260 kvadr.kilometrų .

Valsčiuje yra 25510 ha žemės, tame tarpe seno miško

3106,56 ha, jauno — 3000 ha. L
Dirbama žemė skirstoma rūšimis taip: I rūš. 775,76 ha,
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II — 6050,43 ha, III — 7077,12 ha, IV — 4754, 52 ha ir nesu-
naudojamos 399,24 ha.

Buvu paslėptos, bet neišskirstytos rūšimis ir neįrašytos

knygosna yra 346 ha.

Viso valsčiuje yra 1320 ūkių (atskirų vienetų). Stambiau-

sias ūkio vienetas apie 150 ha, mažiausias apie 1 ha. Dauguma

ūkių vienk. sudaro po 10 — 15 ha žemės.

Dvarai visi išparceliuoti. Kaimų neišskirstytų į vienkie-
mius yra 5. š

Žemės nusausinimas daugumai vietų atliktas.

Valsčiaus ribose yra 5 ežerai: Rūkų, Jaugilių, Antežerių,

Rimkų ir Plinkaigalių; 1 upė ir 26 upeliai.

Keliai. I, II ir III rūšies vieškelių apie 85 klmtr.

Gyventojai.

1932 met. vasario mėn. 10 d. surašymo daviniais velsčiuje

buvo 8482 gyventojai, vyrų — 4006, moterų — 4476.

Gyventojai skirstomi taip:

1. Tautybės atžvilgiu: lietuvių 7869, žydų 588, lenkų 13,
kitų 12.

2. Tikybos: R — Katalikų 7868, izraelitų 568, liuterių 58,

kalvinų 3, kitų 13.

PRADŽIOS MOKYKLOS.

1. Krakių pradžios mokykla Ne 1 įsteigta prieš didįjį

karą. Tiksli data, kada mokykla įsteigta nežinoma.

1908 metais pradžios mokyklos mokytoju buvo lietuvis

Liubinas, kuris bene pirmas Krakėse dėstė pamokas lietuvių

kalba.
Apie mokinių skaičių sunku pasakyti, nes dokumentų nė-

ra. Tik žinoma, kad mokinių būta nemažas skaičius.
Po didžiojo karo mokykla įsteigta 1918 metais pradžioje.

Steigėju buvo mokytojas Vasiliauskas Bronius. Išsyk įsisteigė

I kompl. Dabar mokykla turi 4 komplektus.

Mokinių lanko mokyklą apie 250. Pradžioje mokinių buvo

apie 20. Mokyklos patalpoms butai samdomi. Dabar pastatyti

nauji mūro namai 6 komplektams.

2. Krakių pr. mokykla Ne 2 įsteigta 1921metais. Mokyk-
los steigėjas buvo vietos žydų tautybės žmonės. Mokykla turi tik
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vieną komplektą. Pamokos dėstomos lietuvių ir žydų kalbomis.

Pradžioje mokinių buvo apie 10, dabar lanko apie 40. mokyklos

namai nuosavi.

3. Pajeslio pradžios mokykla įsisteigė 1923 metais spalių

mėn. 1 d. Mokyklą įsteigė vietos valsčiaus savivaldybė ir gyven-

tojai. Išsyk įsisteigė I komplektas. Mokinių buvo apie 69. Pir-

muoju mokytoju buvo mok. Lukošytė Morta. 1927 metais De-

veikiškių km. įsisteigė Pajeslio pr. mokyklos antras komplektas i

mokinių pradžioje buvo 45. Dabar abu komplektų lanko apie 130.

vaikų. Prieš didįjį karą mokyklos nebuvo. Mokyklos patalpoms
butai samdomi.

4. Dovydiškių pradžios mokykla įsisteigė 1926 metais. Stei-

gė valsčiaus savivaldybė. Pirmuoju mokytoju buvo Puzinienė,

Mokyklą turi tik vieną komplektą. Dabar mokyklą lanko apie

45 vaikai. Mokyklai butas samdomas. Prie rusų mokyklos ne-

buvo.
5. Plaukių pradžios mokykla įsisteigė 1924 metais sausio

mėn. 1 d. pirmuoju mokytoju buvo Balsys Juozas. Makyklą turi

I komplektą. Mokyklos steigėju buvo valsčiaus savivaldybė. Mo-

kykloje pamokos dėstomos lietuvių kalba. Dabar mokyklą lanko

apie 40 mokinių. Prieš didįjį karą mokyklos nebuvo.

6. Ažytėnų pradžios mokykla įsisteigė 1919 met. Mokyklos

steigėju buvo vietos valsčiaus savivaldybė ir vietos gyventojai.

Pirmuoju mokytoju buvo Pauraitė. Išsyk įsisteigė I komplektas.

Pradžioje mokyklą lankė apie 25 mokiniai. 1923 met. Lenčių

km. įsteigtas tos mokyklos antras komplektas. Dabar mokyklą

lanko apie 100 vaikų. Mokyklos patalpoms butai samdomi.

Šulaivių pradžios mokykla įsisteigė 1920 met. Steigėjais

buvo vietos gyventojai ir vietos valsčiaus savivaldybė. Mokykla

turi vieną komplektą. 1928 met. mokyklą lankė apie 68 vaikai.

Dabar lanko apie 45.

8. Šilainių pradžios mokykla įsisteigė 1920 m. spalių mėn.

20 d. Mokyklos steigėjas buvo valsčiaus savivaldybė ir vietos

gyventojai. Mokykla turi vieną komplektą. Ją lanko apie 35 vai-

kai. Mokyklai butas samdomas.

9. Medininkų pradžios mokykla įsteigta 1921 met. Mokyk-
los steigėjai buvo vietos valsčiaus savivaldybė ir gyventojai.

Mokykla turi vieną komplektą. Pradžioje mokinių buvo apie

20,dabarmokyklą lanko 33-mokiniai. Mokyklai butas samdomas.

251



10. Rūkų pradžios mokykla įsisteigė 1921 met. Mokyklos

steigėjais buvo vietos gyventojai ir valsčiaus savivaldybė. Mo-

kykla yra dviejų komplektų; antras komplektas yra Plaukių kai-

me. (Aprašyta atskirai). Pradžioje mokinių buvo apie 40; dabar

mokyklą lanko 52 mokiniai. Mokyklai butas samdomas. Prieš

didįjį karą mokyklos nebuvo.

11. Paskerdumio pradžios mokykla įsteigta 1926 m. Stei-

gėjai vietos valsčiaus savivaldybė ir gyventojai. Mokykla turi

vieną komplektą. Nuo šių metų pradžios Paskerdumio pr. mo-

kykla priskirta prie Pašušvio dvr. (buv. Šilainių) pr. mokyklos

ir vadinama antruoju komplektu Pašušvio dvr. mokyklos.

Pradžioje Paskerdumio pr. mokyklą lankė apie 16 vaikų; dabar

mokyklą lanko 36 vaikai. Mokyklai butas samdomas.

12. Montviliškio pradžios mokykla įsteigta 1905 m. Kas

buvo steigėju žinių nėra. Pirmuoju mokytoju buvo rusas Pavli-

čenko. Prieš didįjį karą pamokos buvo dėstomos rusų kalba.

Mokykla turi nuosavus medinius namus Montviliškio km. Prieš

didįjį karą, kaip žmonės pasakoja, mokyklą lankė apie 20 vaikų.
Po didžiojo karo mokyklos veikimas atnaujintas 1919 m. pabai-

goje. Nuo to laiko pamokos dėstomos lietuvių kalba. Dabar

mokyklą lanko apie 40 vaikų.

Apie visas mokyklas žinios surinktos iš žmonių pasakojimų

ir iš valsčiaus savivaldybės bylų. Apie mokyklų prieškarinį vei-

kimą jokių dokumentų nėra.

Visas aukščiau surašytos žinios Krakių valsčiaus Vir-

šaičio Kuprio Ričardo ir sekretoriaus Kažukausko Antano.

+ "PAJESLIO BAŽNYTKAIMIS.

Pajeslys randasi į pietų—vakarus apie 8 klmtr. nuo

Krakių.
Pajeslio bažnytkaimis stovi ant Jesios upelio krantų.

Upelio krantai aukšti. Apie 200 metrų nuo Pajeslio prabėga

upė Šušvė.
Dabartiniu laiku Pajeslio bažnytkaimyje yra medinė

nedidelė sena bažnyčia, pradžios mokykla, garinė pieninė, įsteig-

ta 1925 met., vartotojų bendrovė, įsteigta 1927 met.,1 privati
krautuvė ir pašto agentūra.

Gyventojai. Viso gyventojų yra 53, moterų — 32,

vyrų — 21; visi lietuvių tautybės, R. Katalikų tikybos.
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Bažnytkaimyj yra 10 medinių gyvenamų namų, 2 mūriniai

ir 18 medinių negyvenamų trobėsių.

Gyventojų verslas: žemdirbių 3, darbininkų 10, pirklių

2, tarnų 6, kurpių 1, kalvių 1, šeimininkių 12, mokinių 5, val-
dininkų 1 ir prie tėvų gyvenančių 12.

Pajeslio bažnytkm. pavadintas nuo“ žodžio „Jesla“, pra
bėgančio upelio pavadinimas.

a

 

Pajeslis.

Iki 1857 metų Pajeslio bažnytkm. vietoje buvo grynas

laukas, kuris priklausė Pilsudskienei "Teodorai iš Butlerių,

dabartinio Lenkijos maršalo Pilsudskio  bobutei, kuri

gyveno Pašušvio polv. atstu nuo Pajeslio apie 1,5

klmtr. 1857 metais Pilsudskienė Teodora savo  lė-

šomis ant Jeslos upelio kranto pastatė medinę baž-

nyčią, kuri iki šiol tebestovi. Pasakojama, kad minimą bažnyčią

Pilsudskienė perkėlė iš savo Pašušvio dvaro.

Pilsudskienė Teodora palaidota šventoriuje.

Praėjus kiek laiko nuo pastatymo bažnyčios, į Pajeslį at-

vyko, atsisakęs parap. kleb. kun. Rimavičius, kuris netoli baž-

nyčios pastatė pirmą gyvenamą medinį namą. Dabar tame na-

me patalpinta pradžios mokykla.

1908 met. į Pajeslį atvyko kun. Daunoravičius, kurio rū-

pesniu bažnyčia gavo parapijos teisės ir nuo to laiko kunigai
nuolat ten gyveno. Pirma pamaldos buvo laikomos. tik šven- .

tadieniais.
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Šetėlėjė parapiją, atskiri žmonės pradėjo statyti trobėsius
ir tą vietą apgyvendino.

Ežerai. Valsčiaus ribose yra šie ežerai: Rūkų, Jau-
gilių, Rimkų ir Plinkagalių. Per valsčių teka didesnė upė Šuš-
vė. Jos krantai statūs ir akmenuoti. Be to dar yra per 25

mažesnių upeliukų.

Viršaičiai. Pirmas parap. komiteto pirmininkas, at-
seit viršaitis, buvo Ignas Koniušauskas iš Krakių m., Antanas

Jankauskas iš Šulaičių km., Matas Turkus, be pastovios vietos,

bežemis, 1920 m. išvykęs Amerikon, Vladas Koniušauskas,

(brolis pirmojo), Klemas Kuprys iš Lenčių km., Kazys Manio-

kas iš Mantviliškių km., Vincas Kundrotas iš Parovės vienk.

ir nuo 1928 m gegužės mėn. Ričardas Kuprys iš Jaugilkos

vienk. Paskutinysis yra baigęs 1918 m. Maskvos gimnazijos
7 klases.

Sekretoriai. Pirmasis sekretorius buvo Br. Va-

siliauskas. Toliau — Ipolitas Nagrodskis, Vladas Budrys, Adol-

fas Baltrūnas, Jonas Zinkus, Jonas Dalbokas, Antanas Kažu-

kauskas ir Edvardas Sasnauskas.

+

" IPOLITAS NAGRODSKIS

Valstybės Teatro operos solistas.

Nagrodskis gimė Krakių miestelyje, Kėdainių apskr.

1900 metais gruodžio mėn. 2 dieną. Tėvai, smulkūs prekybi-

ninkai, neturėdami pakankamai lėšų, negalėjo savo keturius

vaikus leisti moksluos. Be Ipolito buvo dar Jonas ir Viktoras,

tai vyresnieji, Marė taip gi už Ipolitą vyresnė. Tai šis bus pats

mažasai, atseit pagrunda, išdelys. Bet ūgiu jis tam visai neata-

tinka, nes yra -didelis, stambaus kūno sudėjimo.

Ipolito bene bus įgimtas gabumas teatro menas, nes ir

tėvas Kazys Nagrodskis buvo gana muzikalus, ir buvo žinomas

kaipo neblogas muzikantas. Ir Ipolitas pramokęs kiek rašto“

Krakių pradžios mokykloj, tiesa, ją net užbaigęs, ėmė lan-

kytis pas vietos vargoninką mokytis skambinti piano, dainuoti,

gaidas pažinti. Mokėsi pas vargoninką Aleksandravičių ir Rokį.

Besimokydamas Krakėse muzikos, tai buvo 1911 — 12
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metai, vienkart rengėsi į gimnaziją. Užėjo karas. Su visa trem-

tinių banga ir Nagrodskis išvyko Rusijon, apsigyveno Charkovo

gubernijoj, kur jaunuoliui teko sunkiai dirbti, mokytis ir tėvus

beveik pačiam vienam užlaikyti. Bet parinktieji vyrai lietuviai

jau iš mažens moka ir gali nugalėti visų didžiausias kliūtis ir

 
Ipolitas Nagrodskis.

žengti artyn prie garbės vainiko. O toksai vainikas tikrai Lie-

tuvoj I. Nagrodskį laukė.

Grįžęs Lietuvon 1918 m. pabaigoj, apsigyveno iš pradžių

gimtajam miestely Krakėse. Čia iš pamėgimo ėmė dirbti scenos

srity, rengti vakarus, vaidinti. Surengtam lietuviškam vakare,

kur buvo pastatyta „Genovaitė“, Ipolitas vaidino Zigfrido ro-

lę, sesuo Marytė — Genovaitės. Jau čia publika pastebėjo Na-

grodskio nepaprastą gabumą vaidyboje. Krakėse jam teko daly-

wvauti ir vietos savivaldybės organizavime; jis buvo valsčiaus
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valdybos sekretoriu. Pradžioje kurimosi Lietuvos „xaldžios, šias

pareigas kai kur užimdavo žymesnilietuviai.

1919 m. gegužės mėn. Ipolitą palietėinteligentų mobiliza-

cija ir jis buvo patekęs Šiaulių batalionan. Teka dalyvauti ko-

voje su bermontininkais ties Šiauliais. Vėliau įstojo karo mo-

kyklos II-on laidon ir ją baigė. Iš karo mokyklos gavo pasky-

rimą 7 pėst. pulkan. 1921 m. perėjo Mažeikių gelžk. stoties

komendantūron. Būdamas Mažeikiuos suorganizavo gražų ka-

reivių chorą, surengė keletą lietuviškų vakarų, kuriuose pačiam

ir teko vaidinti. Ten išbuvęs virš metų, persikėlė Kaunan ir

ėmė lankyti Muzikos Mokyklą (dabartinę konservatoriją). Stu-

dijų metu dainavime dirbo su italu Marini. Muziką Nagrodskis

studijavo atliekamu laiku nuo kariuomenės darbų ir ne tam,

kad siektų artisto karjeros, bet kaip jis pats tada sakydavos,

iš pamėgimo šios meno srities. Belankant mokyklą, buvo paste-
bėtas jojo pedagogų balsas, koks retai pasitaiko, ir todėl jis buvo

pakviestas valstybės teatran išbandyti, parepetuoti, o vėliau ir

debiutuoti. Pirmas debiutas buvo 1928 m. balandžio 28 d.

Jeigu tai būtų galima pavadinti egzaminu į artistus, tai

Nagrodskis jį išlaikė visiškai gerai ir nuo tos dienos stojo ope-

ron, dargi karininku kariuomenėje tebetarnaudamas.

1930 m. sausio 1 d. išėjo kariuomenės atsargon kapitono

laipsny ir visiškai atsidavė teatrui, operai, tai visų mylimai

dainai — dainužei. Tai tikrai žavėtina gamtos dovana ir pavy-

dėtinas likimas! 5

Valstybės teatre iš pradžių, lyg neturėdamas drąsos, lyg

jausdamas stokos pasiruošimo, ėmė mėnkesnes roles, bet gan
greit pasirodė ir svarbesnėse rolėse, kaip Mefistofelio, Boriso

Godunovo ir kit. rolėse. Visada Nagrodskis buvo sutiktas ir

palydėtas scenoje karštu delnų plojimu.

1931 m. vasarą trims mėnesiams Nagrodskis buvo išvy-

kęs vakarų. Europon studijų reikalais. Ilgesniam laikui buvo

apsistojęs Italijoj. Sekančiais metais jau visus metus apsigy-

vėno Italijoj vien tiktai pagilinimo savo srities dainavimo, bei

muzikos studijų. Tiesa, teko keletą kartų dainuoti Italų teatre

svarbesnėse rolėse ir tas praėjo su didžiausiupasisekimu.

I. Nagrodskis dainuoja vėl mūsų vals biinkaiA =

vienas iš žymesnių mūsų solistų.
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MIKALOJUS KATKUS *)

 
M. Katkus gimė 1852 m. XII. 5 (17) d. Ažytėnų kaime Kra-

kių valsčiuje. Mokės savo kaime, paskui Dotnuvos mokykloje

ir dviklasėje Raseinių m. Į Šiaulių gimnaziją įstojo 1866 m.,

į antrą klasę, ir išėjo 1873 m. Vienerius metus pabuvęs Maskvos

universitete, persikėlė į Petro Akademiją (Petrovsko-

Razumovskąją) ir žemdirbystės skyrių išėjo 1878 m.

Pradėjo mokytis Dotnuvoje 1861 m., M. Katkus besimo-

kydamas pravertė tad 17 metų ir nenutauto. Kaip pirmą kartą

iš namų išvažiuodamas supratęs: „Gaila man nevien grūšių,

— gaila man viso sodo, sodybos, laukų, upės, takelių, šlaitų,

kelelių; gaila gyvulių; kumeliuką duona šėrinėdavau, o dabar

kas jį bešėrinės“?

Toliau apie save taip rašė:

*) Etnografas ir jo „Balanos Gandynė“, vaizdai iš neto-

limos praeities „Mūsų Tautosaka“ IV, 1931 m., 13 P 186 p.
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„Nuvažiavęs į Maskvą sutikau iš netyčių su 3-čio kurso

studentų medikų Olšvangeriu, žydų tautos žmogumi. Aš pa-

sisakiau iš Šiaulių gimnazijos, jis esąs Šiaulių gimimo, ir to

mums užteko, kad greitai susidraugavome. Gyvenome pusę

metų viename kambary, o rašinėjomės visą amžių. Aš pasisa-

kiau esąs lietuviu, tai jis žinąs dar vieną lietuvį — Vincą Pie-

tarį, 4-to kurso matematiką, Prašomas Olšvangeris nuvedė

mane pas Pietarį. Jau esame du lietuviu. Pietaris nuvedė pas

jam žinomą trečią — Basanavičių, 1-mo kurso medicinos

studentą. Dabar jau esame trys ir visi! Suseidami mes šne-

„kėdavome vien apie lietuviškus tėvynainiškus reikalus, daugiau

apie nieką. Buvo tai 1873 m. Aš reikalavau nuo Pietario, kaip

seno studento, kad jis surinktų, ar bent nurodytų visus Maskvos.

studentus lietuvius. Pietaris į tą:,, vienas, du, trys nesiskirsty-

kite, ir visi!“ Tokius žodžius tepasakė!

Studentiškos kūčios studentų — lenkų tarpe.

Prieš Kalėdas gavau miesto paštu nuo studento Kon- 2

cevičiaus laišką, kviečiantį mane į kūčias. Tam reikalui paskirto

esanti rinkliava po 50 kap. nuo asmens: kas neturįs, galįs eiti

be mokesčio, tik jeigu būtų daug nemokančių, kūčios neįvyktų.

Koncevičia — 4-to kurso matematikas iš Vilniaus gimnazijos,

visiems Maskvos lenkams studentams autoritetas tikra to žo-

džio prasme. Mane nuvedė pas jį vienas lenkas. Visi nauji

„studentai, iš jaunuolių žengią į vyrus, susitinka su klausimais,

į kuriuos nesugebėdavo atsakyti. Koncevičia tame padėdavo.

„Šnekančiam išsitarei, kolega, netikrai manai...“ ir vis sakydavo

tokiu tonu, kad klausantis jautėsi jam dėkingas. Nežinau toles-

nio jo gyvenimo bėgio, bet manau, kad jis netaip sau paprastas.
žmogus.

Tad kviečiamas nuėjau į kūčias. Ten valgėme, šnekėjome,
dainavome lenkiškas patriotiškas daineles. Vienas pirmametis

iš Minsko gimnazijos uždainavo ruskai, vienas lenkas pasisakė
nenorįs klausyti tokio dainavimo. Į tą Koncevičia: „sluszna

uwaga“, gana mes prisiklausome visur rusiškumo, bent čia pa-

kvėpuokime gryna savo atmosfera“. Nei Basanavičiaus, nei

Pietario ten nebuvo. Mačiau ten daug buvusių šiauliečių, tarp
jų Biržišką, Šakenį, Petrulevičių.

Kažin iš kur ir kaip, gali būti mano pradėtas, kilo klau-
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simas dėl lenkų ir lietuvių skirtingumo. Aš ir dar keli mano
nepažįstami ginčijomės su lenkais; šiauliečiai lietuviai ginče

nedalyvavo. Čia vėl įsikišo Konceviče, gindamas mane nuo len-
kų: „jis myli savo tautą taip, kaip visi — mylime savo motiną,

ne galvojimu, o tik jausmu, ir įrodinėjimai istoriški ar politiški

nieko nepaveiks“. Tuo ginčas baigės, o-lietuviai padrąsėjo. Ša-

kenis net uždainavo „garnys garnys tur ilgas kojas“... buvo

kas pritarė, tai dainavome ir įdavėm kūčioms bent kiek lietu-
viško pobūdžio.

Tad Maskvoj, tose 1873 m. kūčiose, prasimušė į viršų

tautinė lietuvių versmė, viešai iškilo prieaušrio sąjūdis. Jei

pirma visi lietuviai studentai margoj draugijoj rodėsi tik euro-

piškai, t. y. bent kokią „kultūringą“ kalbą vartodami, tai da-

bar viešai susikirtę dėl lenkų ir lietuvių skirtingumo ir uždai-

navę „garnys, garnys tur ilgas kojas“... — kai kurie numeta

europiškus papuošalus ir eina lietuviškose milinėse.

Šnekėdamas apie kūčias, noriu įrodyti, kad minimais
metais Maskvoje lietuviai ir nesiskyrė nuo lenkų. Nebuvo skir-

tumo net dar po penkių metų, būtent 1878 m., man išeinant

iš Maskvos, nes jei būtų susidariusi kokia lietuviška kuopa,

mano trejybės nariai — Pietaris ir Basanavičius — būtų man

pranešę. Išėjęs mokslus su Pietariu pasidalijome laiškais, aš

jam vieną, jis man vieną, jis pasiuntė man antrą, bet kad

apdraudė, o aš negalėjau gauti asmens liudymo, iš pašto neišė-

miau. Taip daugiau ir nesusirašinėjome. Su Basanavičium ma-

tėmės tik Didžiajame Vilniaus Seime 1905 m. Tiek apie bendra-
mokslius.

Mažas laivelis būdamas, plaukiau po mažą vandenėlį. Čia,
kaip ir atviroje jūroje, yra ramaus laiko, tylaus vėjelio ramių

ir malonių valandų; yra audrų; yra pavojų, gresančių net gy-

vasčiai. Žmogus gema su tam tikru fizijologiniai jam priklau-

sančiu pradu; iš jo ilgainiui išsirutuliuoja jo laimės ir nelaimės.

Kur tik jis būtų, aukštas ar žemas socijales vietas laikytų, visur

tą pradą nešiojasi su savimi ir visur randa tuos pačius išda-

vinius. Ar aš buvau tik urėdu ar apstumdeliu, ar aš būčiau išėjęs

į turtuolius, laimių ir nelaimių balansas būtų buvęs tas pats.

1884 m. perėjau gyventi į savo tėviškę nuo 27 ha žemės.

Pasijutau beesąs savo gaivale, lyg vėžys, kad vandenyje. Pri-

gimimas nepaskundė man sveikatos, reikalingos mano padėtyje.
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Dirbti ūkiškus darbus man ne naujiena, —iš mažų dienų įgavau

papratimo ir ištvermės. Tėvai varydavo mane prie darbo. Sa-
kydavo, pamatyk kaip mes sunkiai dirbame, geriau imsies

mokslo. Tuo norėta mane atstumti nuo ūkiško būvio ir per

mokslą statyti į ponišką būvį. Tik išėjo, tiesiog, atvirkščiai:

darbas man nepakyrėjo, bet pamilo; svajojau ne apiepeaiškės

tik apie ūkišką būvį.

Išgyvenau amžių, sulig sava nuotaika, sulig savu pato-

gumu. Jeigu ką nuveikiau gera, pasakys kiti.

Gindamasis, kur eisi, jei ne į teismą? Taigi bylinėjaus

su atskirais kaimynais ir sykiu su visu ' kaimu. Pasėų buvo

gerų ir blogų: nesantaikos dėliai Ažytėnų kaimas tarp pirmųjų

išsiskirstė į vienasėdžius; jau 1911 metais dirbome ant atskirų

sklypų... Bet kaimynų dėka buvau du sykiu žandarų krečia-
mas.

Užėjo 1905 metų revoliucija. Kas tik darėsi apie Krakes

ir Kėdainius, visur aš buvau prikabintas.

Nuolat bylojausi ir su nepriklausomosios Lietuvos mili-

cija bei policija ir daug nuo jų nukentėjau. Atbuvau koncen-

traciją, atbuvau kalėjimą.

Nuo aukštų kalnų bėga upelis. Ten jo pradžia. Jo vandens

putoja, kriokia, daužosi į uolas, šokinėja nuo vieno krašto į kitą,

vargina save ir visa, ką patinka kelyje. Vis tai, kol upelis įeina

į lygumą. Lygumoje teka ramiai, lygiai, į naudą visiems, ką tik

patinka: gyvuliui, augmenui, žmogui. Tas upelis, tai jaunoji

Lietuva: ji nerimsta, ūžia, juda, visuomenės srovės puola kita

kitą, stumdosi, pyksta, jaudinasi. Atrodo, lyg tokia mūsų pri-

gimtis, lyg jau taip ir tegalima gyventi arba visai negyventi.

Bet ateis laikas, kada Lietuvos piliečiai ras rimties ir ramumo,

gyvenimas tekės tiksliai ir mūsų valstybė nustos netvarkingo

gyvenimo reginiu...

Mano pragyventais laikais skola kaimiečiams buvo kas-

dienė duona; iš dešimties vienas ar du tegyveno be skolos. Aš

išgyvenau be skolos, į svetimą kišenę nėjau, tik vis buvau ne-

pritekliuje... Gyvenau lyg taip bridęs, kad vanduo ligi ausų;

prigerti nereikia, bet ir išbristi negalima...

Mano bylos rusų laikais.

1. Dėl įžeidimo viešoje kalboje Vardo Jo Imperatoriš-

kosios Didybės. Ši byla buvo nagrinėjama Vilniaus Teismo Rū-
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mų 1906 m. rugsėjo 21 d. Kaune. Mane išteisino. m teisi-

ninkas Stašinskis.

2. Dėliai sudarymo Krakių aliaisPriešvalstybinio Ko-

miteto, siekiančio nuversti esamąją tvarką. Byla buvo nagri-

nėjama Vilniaus Teismo Rūmų 1910 m. sausio 29 d. Nubaudė
6 mėn. kalėjimo. Gynėjas Augustinas Janulaitis sugebėjo nu-

imti nuo bylos politinį pobūdį.

Bylos lietuvių laikais. Visose buvau policijos skundžiamas.

1921 m. Ne Ne 499, 698, 761, 775 ir 781 Grinkiškio Nuo-

vados Taikos Teisėjo kameroje. Be to policija surašė man tris

privatinės bylas su Konciene“.

Kritiškai pažiūrėti į Mikalojų Katkų dar negreit ateis

metas. O teks tai padaryti: jis save užfiksavo lietuvių kultūros

istorijoje nepaprastu veikalu — „Balanos gadynė“.

P. Vaičiūnas, antai, „Balanos gadynę“, pavadino akva-

rėlėmis pieštą aukštaičių buitį. Aš savu baudu pasakysiu, kad

čia ištisa kasykla kaimo buities deimančiukų; to, ko aš ieš-

kodavau, mintimis nuolat grįždamas į vaikystės dienas. M.

Katkus sakos prakalboje: „Rašymas suteikė man malonių va-

landų: aš paviešėjau ne pas dėdę, ne pas tetą, tik mažystės

dienose, kurios mane žavi, kaip žavi jos kiekvieną žmogų“.

M. Katkus realistas, iš Žemaičių eilės. Gamtos vaizdavimas tas

pat. Imkime dar vieną — Julių Anušavičių su jo idilija „Viena

vasaros diena“. (Vaizganto Raštų XI t., 184—206 p.) Visų sie-

loje esama kažko bendra, kas ir tikriausią realybę nudažo ro-

mantizmu, kai paliečia grynąją gamtą betarpiškiausiais sielos

jausmais. Vaizdai esti tiek gražūs, kad jokios dirbtinės prie-

monės gražiau nepadaro. Antai, kaimo negerovių įpykintas

žmogus Katkus, kai grįžta į tas dienas, kada dar nereikėjo

zietis nei su kaimynais, nei su valstybės tvarkdariais, teranda

visam kam pateisinimo ir pagyrimo: „Patarimas už dūminę

gryčią“, darbų tvarka, tų pačių netaikių žmonių religinės apei-
gos ir k. k.

Betarpišku jausmu gaubiama „Balanos gadynė“, nors

grynai moksliškai etnografiškas kūrinys, virsta lyg beletristi-
niu; skaitai ir neatsiskaitai r nekalta vaikiška šypsena nenueina

nuo lūpų. Chrestomatijų sudarytojams čia daug pavyzdinių da-

lykų, nes M. Katkus nusako sklandžiai ir tiek pat turtinga |

sodiečių (Sassy) kalba, kaip Žemaitė - telšiečių.
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„ Kur dėtis lietuviui, aukštąjį mokslą baigusiam?

Pabaigęs Žemės Ūkio Akademiją M. K. 1878 m. grįžo į

Ažytėnus gyventi, bet čia, kaip ir kitur, amžina „tėvų ir vai-

kų“ santykių painiava parodė savo dygius ir M. K-kui. Tėvas

nesupranta sūnaus ir nepatenkintas, kad jo Mikalojus, baigęs

tokius didelius mokslus, neinąs tarnauti, neinąs ponauti ir

lengvos duonos valgyti. Dėl to tėvas niurzga ir prikaišioja sūnui,

kam jis ne toks, kaip visų vaikai. O sūnus nenori gyventi, kaip

visi kiti. Jis yra sau žmogus, jis nori Lietuvos žemėj savo ta-

kus praminti. Sūnus parsivežė iš akademijos ne vien ūkio

mokslų; jis dar parsivežė brangių idejų, o vyriausioji buvo

— tarnauti liaudžiai: šviesti ją, gaivinti tautinę sąmonę ir ruoš-

ti ją prie sąmoningo ir savistoviško gyvenimo. Bet, neradęs

pas tėvą pritarimo ir užuojautos, apleido tėvo namus ir išėjo

svetur liaudininkauti.

Tarnavo šen-ten dvaruose. Dirbo, valgė ir miegojo kartu

su kitais darbininkais, veikdamas jų galvas ir širdis. Buvo

kiek ilgiau apsistojęs Kaltinėnų Volmero dvare ir, eidamas

urėdo pareigas, gaudavo 120 rub. metinės algos, o reikėjo

dirbti po 16 val. į dieną, kad bent kiek pataisytų nusmukusį

dvaro ūkį. Kaltinėnuose begyvendamas M. K. buvo susisiekęs

su Martynu Janku dėl „Aušros“, ir ėmė plaukti iš Tilžės per

M. K. rankas lietuviškų knygelių ryšulėliai ir sklaidytis po

Lietuvos kampus, taip pat siuntinėta į Rygą. „Aušrai“ M. K.

siuntinėjo palaidų žinių, kurias ten sunaudodavo savo nuožiūra.

Šiaip, nesiskirdamas nuo darbininkų, gyveno dvaruose,

dirbo, plušėjo ir liaudininkavo 7 metus, bet nustojęs vilties už-

būti žmoniškesnį gyvenimą dvaruose, M. K. 1885 m. pradžioj

grįžo pas tėvus į brangius jo širdžiai Ažytėnus.

Dėl grįžimo į Ažytėnus M. K. rašo: „Tėvas priėmė mane

lyg tai su džiaugsmu, bet džiaugsmas jo galima palyginti prie

džiaugsmo tėvo, priimančio sugrįžusi šventraščio „marnotrauną

sūnų“. Jis matė tik sau nepasisekimą dėl savo vienaičio sūnaus,

kurį leisdamas į mokslus, teikė jam geresnį, negu savasis, būvį.

Ką gi man buvo daryti? Aš tegaliu gyventi lietuvių kalbos

srity; pasidaužiau po tą sritį ir nieko negavau geriau, kaip

tėvo namai. Parsakinėti jam — nesupras. Kaltę dėl mano nepa-

sisekimo jis ėmė ant savęs. Vilna sykį, kiek išgėręs, "pasakė:
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„aš sugriešijau... aš tėvas, man ne taip reikėjo daryti“. Gyvenu

prie tėvo nepilnus vienus metus, taikiau, kiek galėdamas, švel-

niau, kaip opai. Per šalį girdėjau, kad vieną naktį tėvas, joda-

mas su kitais vyrais iš Krakių iš valsčiaus sueigos, pasakė: „0

Mikalojus mane laukia parjojant, gult neina“. Žodžiai buvo

tikri, nes prajodami visi matė, kad mūsų seklyčioj buvo žiburys,

kad aš išėjau ir priėmiau arklį, o galėjo būti arti vidurnak-

ties. Bent tuo galėjo tėvas pasigirti manim kaimynams. Motinai

kitaip: jai gera, jei tik vaikas gyvas ir sveikas“.

Pirmas Lietuvoj aukštojo mokslo ūkininkas.

Tais pačiais 1885 m. tėvas pasimirė ir M. K. paliko ūkio

šeimininku su motina ir seseria, kurias labai mylėjo ir gerbė.

M. K., ne tik savuosius, bet ir svetimus senesnius žmones gerbė.

Jo mandagumas buvo pavyzdingas. Lankydavosi jis retkarčiais

ir pas mane, nors buvau gerokai jaunesnis. Mano motiną jis

sveikindavo bučiuodamas į ranką. Man keista atrodė, kad toks

mokytas žmogus nebijo tokių nudirbtų rankų. Tik vėliau su-
pratau, kad nudirbtos rankos daugiau gerbtinos, negu baltos

išpūškintos dykaduonių rankos.

Begyvendamas savo ūky (apie 24 ha), M. K. varė tą patį

liaudies švietimo darbą, kaip ir Kaltinėnuose: leidinėjo į žmo-

nes Tilžės laikraščius bei knygas, o kur galėdamas švietė žo-

džiu. Protarpiais jis turėdavo ir slaptą mokyklą, žinoma, ne-

gausingą. Spaudos raštams skleisti turėjo aplinkiniuose kai-

muose, bent po vieną, ištikimų žmonių. Jei kaime tokių asmenų

neatsirasdavo, tai ten prirengdavo. O prirengimo darbas jam

sekėsi. Būdamas švelnaus ir lengvo būdo, mokėjo ramiai pa-

kalbėti ir, nuosekliai išdėstydamas dalyką, įdiegti žmogui naujų

minčių ir sužadinti miegančias jėgas. Jo išmaninga įtaka gau-

siai lietė ir rašantį šiuos žodžius. Pasišnekėjus su M. K., žmo-
gus persiskirdavo apsvaigęs nuo naujų, ūmai užgimusių, gražių

minčių ir nuo sukeltų dorų jausmų. Paskui ilgai žmogus mąsto,

svarsto, kol visą girdėta pargromuliuoja, kol tas naujas mintis

įterpia į savąjį dvasinį aruodą. Drauge su tuo augdavo ir pasi-
ryžimas veikti.

Taip pat geros įtakos kitiems turėjo M. K. kasdienis

darbo gyvenimas. Jis nebevartojo nė kitų ydingų papročių. Val-

gis jo buvo paprastas, kaimietiškas; drabužiai taipogi kaimie-

tiški. Bestudentaudamas visus penkerius metus dėvėjo naminę
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milinę, su kuria nepersiskyrė iki šios dienos ir skiepyte skiepijo

tautiško drabužio gerbimą. Kaimynai jį tematė prie darbo,

o laisvomis valandomis — prie knygų ir šiaip raštų, arba prie

gražių pamokslingų pasišnekėjimų su žmonėmis. Šiaip begy-

"vendamas, vykdė altruistinį obalsį: imti sau kuo mažiausia, vi-

suomenei duoti kuo daugiausia.

Jei gražus gyvenimas yra meno srities objektas, tai M.

K. šiuo atžvilgiu buvo vienas didžiųjų Lietuvos meninkų. Gražiai
pragyventi amžių retai kam tepasiseka. Sokratas, Savonarolz.

Dž. Bruno Husas ir kt. didžiausieji pasauliniai gyvenimo meni-

ninkai. Jei M. K. ir neišaugo lygus minėtiems dvasios milžinams,

tai vis gi, atsižvelgus i jo amžiną pasišventimą tėvynės labui mes

drąsiai galime sugretinti jį, kaipo gyvenimo menininką, su L.

Tolstojumi, koks tas buvęs antroje savo amžiaus pusėje. Ar

šiaip ar taip žiūrėsim, M. K. yra šios rūšies vyras.

Ažytėnų k. ūkiai ėjo rėžiais, tai tarp kaimynų dėl gyvulių,

ypač vasaros metu, iškildavo ne mažai kivirčių, vedusių dažnai

į teismą. Negalėjo to išvengti ir M. K. Dėliai šito kai kurie

kaimynai kerštavo ir dėl knygų platinimo reikėjo labai budėti.

Tad nesantaika trukdė viešąjį darbą.

Knygnešiai ir žandarai .

Kad ir apsidairydamas varė tautos gaivinimo darbą, vis-

gi neįstengė nuo blogių akių apsisaugoti. Buvo skundžiamas ir“

du sykiu žandarų kratomas, bet be blogų pasėkų, neskaitant

šeimos išgąsčio. Dėlto gi su knygnešiais (jų tarpe užeidavo ir

Bieliakas — Bielinis) buvo susitarta, kad su knygomis ateitų

sutemus, o išeiti galėjo kada patinka. Tad M. K-aus namuose

knygnešiai rasdavo sau globą, o Tilžės raštams—sandėlį. Knyg-

nešiui pašalinus, Tilžės balandėlis M. K. leisdavo į Lenčius,

Vaitekūnus, Kairėnus, Kubiliūnas ir kitus kaimus.

Krakių žandarams buvo įsakyta kas savaitė rašyti vy-

riausybei, ką M. K. veikiąs ir kur važinėjąs. Žandarai teraši-

nėjo: sėdi namie, dirba ūkio darbus. Kitos medžiagos jiems ne-

teko gauti. Paskui patys iš savo darbo ėmė juoktis ir kitiems

sakinėti.

Tiktai dėl 1905-6 revoliucijos metų už politinį veikimą

teko M. K. nuo rusų valdžios du kartu nukentėti: viena, už
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vieną Krakių miestely prakalba, kurioj buvo įžiūrėta caro vardo

įžeidimas, ir antra, už dalyvavimą Krakių revoliucinio komiteto

darbuose. Dėl abiejų darbų M. K. gavo Vilniaus Teismo Rūmų

sprendimu kalėjimo bausmės 14 mėnesių vargti. Tokia kaina jis

apmokėjo kultūrinius ir revoliucinius laimėjimus.

 

„Balanos gadynės“ autorius M. Katkaus tėviškėj-Ažytėnuos.

Sėdi (dešinėj) M. Katkus ir Akiras.

Ūkis ir literatūros darbo mėgininmai.

Ūkio srityj jo pasiekta geriausių vaisių bitininkystės ir

sodininkystės šakose. Man lankant 1924 m. Ažytėnus M.

K. turėjo paskyręs 16 centn. medaus parduoti, o iš sodo išrin-

davo vidutiniai apie 1000—1200 litų per metus.

Reikia dar pažymėti, kad 1894 m. M. K. vedė Ažytėnų k.

ūkininkaitę Ambotaitę ir užaugino 8 vaikus, 8 dorus, šviesius lie-

tuvius ir samoningus lietuvius. M. Kuprevičius.

Iš MANO ATSIMINIMŲ. *)

„Prie progos pasakyčiau, kad mano darbuotė spaudos at-

gavime tuom buvo sekminga, kad kelius sykius pavojus praėjo

*) Žiūr. P. Rusecko „Knygnešys“.
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pro pat manęs negriebęs. Kartą buvo taip: atvežė pas mane nuo

rubežiaus du žmonės višą „Aušros“ leidinį — paką nuo pu-
santro pūdo svorio. Reikia nusiųsti jį į Rygą Juozui Myliauskui.

Išdėsčiau knygas ant balto marškono, suvyniojant jas taip, kad

pokas atrodytų, kai audimo ritinys, apsiuvau marškoniu ir ap-

vilkau audimu nuo superio maišiuku, Siuntinys nepanašus į

knygų paką. Atidaviau jį į Kėdainių paštą, ir viskas gerai būtų

baigta, tik imk tu man ir paprašyk, kad duotų už rublį smulkių

pašto markių. Supraskite: kaimiškai pasirėdęs žmogus, atiduo-

da į paštą nepaprastai didelį siuntinį ir reikalauja daug smul-

kių markių. Nuotykis įtartinas. Valdininkas pažiūrėjo į mane ir

žaibo greitumu nukreipė žvilgsnį kitur. Akys mūsų susitiko,

jis dar paklausė, kas pone, ar „priaža“? sakau ;;priaža“

nebūčiau sakęs „priaža“, bet kitaip kaip, kad būčiau sakęs čia

— verpojus. Aišku, kad valdininkas įtarė mane nebegalume. Jei

audimas, būtų panašiau. Nežinia, ar valdininkas nenorėjo da-

ryti sau žygio, gaudime kontrabandos, ar jis praardęs superio

maišiuką, pamatė baltą audinį, reiškia, čia jei nepriaža, tai au-

dinys ir tuom pasitenkino, tik blogų pasekmių nebuvo. Būtų

visas mėnesinis „Aušros“ tiražas ir mes su Myliausku būtume

atsidūrę nearčiau Sibiro.
Kam prieinamos Kėdainių pašto senos bylos, galėtų su-

rasti iš 1885 m., kuriame vidurvasario mėnesį užrašytą

siuntinį: „„Ryga, Juozui Miliauskui. Tai siuntinys su „„Aušra“.

Aš knygnešiu nebuvau, tik duodavau nešėjams užeigą ir

nakvynę. Daugiausia mane lankė Jurgis Bieliakas. Kartais lan-

kė mane ir kiti knygnešiai, bet pasivadinę slapivardžiais: tas

Žvirblis, tas Berankis, tas Bekojis, o sužinoti tikrus jų vardus

nebuvo reikalo ir buvo nepatogu. Užteko žinoti, kad nešioja lie-

tuviškas knygas. Žinau, kad Žvirblis gyveno Šilavoje; gal jo

ir tikra pavardė buvo.

Išvardinsiu nežinomus arba spaudoje neminėtus knygų

gabentojus ir platintojus.

Lynius Antanas iš Ažytėnų kaimo, Grinkiškio v.

Kėdainių apskr. Bieliakas atveždavo ir palikdavo pas mane visą

poros arklių vežimą. Knygų aš pas save nelaikydavau, bet nu-
veždavau į bobilynę pas Lynių Antaną. Bieliakas atvažiuodamas

imdavosi tiek knygų, kiek patogu dėti į vežimėlį, kuriuo važi-

nėdavo po kaimus. Apie Lynių Bieliakas sakydavo, kad nei vie-

tos geresnės, nei žmogaus geresnio nereikia.
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Daumantas. Bielako knygų pasiimti atvažiuodavo
pas mane dar Daumantas, Kėdainių Chrapovickio banko tarnau-

tojas. Man prisiminus apie pavojų, jis atsakė:
— Jeigu to darbo man nebūtų, aš gyventi nenorėčiau.

Grafas Zubovas. Dar 1902 metais apie Kelmę

pateko į policijos rankas vežimas literatūros. Lietuviškų spau-

dinių ten buvo nedaugs Daugiausia buvo rusų revoliucinio

„Iskra“ laikraščio. Tas vežimas labai nugąsdino valdžią; ji

pamatė, kad tais laikais, kuriuos išlaikė lietuvių knygnešiai,

eina į Rusiją revoliucinė propaganda. Liberališki rusų visuo-

menės sluoksniai gavo svarbų argumentą įrodinėti, kaip žalinga

drausti lietuviškas raides. Įvykis ties Kelme pagreitino spaudos

atgavimą. Minimas vežimas, kaip man tada sakė vienas knyg-

nešių, važiavo į Šaulius, į Zubovo dvarą.

Tais laikais jauni lietuviai baigę mokslus, rusų valdžiai

nepatinką, gaudavo darbą pas Zubovą. Todėl susidarė taip,

kad Zubovo tarnautojas kovojo prieš valdžią įvairiais būdais.
Revoliuciniai leidiniai su plombomis „Grafo Zubovo Šiaulių

ekonomija“ ėjo į Daugpilį ir niekas jį neįtardavo. Lietuviški

spausdiniai iš Šiaulių buvo siunčiami į paskirymo vietas.

Be viso to, turiu dar pridurti, kad Lietuvos veikėjų ir ko-

votojų susirinkimai būdavo Zubovo rūmuose. Tat gi anų laikų

kovoje dėl geresnės Lietuvai ateities piliečio Zubovo veikimas

nėra menkos reikšmės.

Nepažįstam to žmogaus nė jo vardo nežinau; surašau tai,

kas ėjo gandais, kas vadinasi „žmonių balsu“.

Rietavo Kunigaikštis Mykolas Ogin-

skis niekuomet neatsisakydavo padėti, kas galima buvo ne-
išeinant iš legalių vėžių. Bet prašomas išeidavo iš vėžių, nebo-

damas pavojaus savo ištikimumui.

Tiek pasakė man apie Oginskį šviesios atminimo P. Vi-

šinskis.

J. Myliauskas—Miglovara. Kalbant apie laikus, kada dar
knygnešių mažai buvo, būtent: apie „Aušros“ gadynę, reikia

paminėti svarbius Juozo Myliausko-Miglovaro žygius. Pirmais

metais „Aušra“ ateidavo skaitytojams per paštą, kaip ir kiti
laikraščiai. Žiūrėdavome į pašto anspaudą ir perskaitydavome:

„Ryga“. Toliau gėrėjomės karžygiškumu žmogaus, drįsu-

sio įdėti į paštą nelegalęą „Aušrą“. Manau, kad
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Myliausko žygis „„Aušros“ gyvenime yra labai svarbus. Kad

ne jis daug „Aušros“ būtų pelėję Bitėnų spaustuvėje *).

O dėl savo spaudos draudimo metu, pasakysiu, kad gavęs

iš pašto pirmą „Aušros“ numerį ir susižinojęs su Martynu Jan-
ku, priiminėjau iš jo siuntinių ir siuntinėjau per paštą mažus

siuntinėlius atskiriems asmenims. Du sykiu siunčiau į Rygą

Juozui Myliauskui kuone visa „Aušros“ leidinį. Atsiradusieji

knygnešiai turėdavo pas mane užeigą. Nelengvas buvo padė-

jimas, gyvenant kaime, varyti nelegalį darbą. Kad ir užjaus-

davo kaimynai, bet gana buvo su vienu susipykti, arba ir be

susipykimo kam liežuvį paniežėti, jau skubintų, kas ką žino-

damas, pranešti „urednikui“. Todėl knygnešius prašydavau atei-
ti pas mane sutemus.

Štai 1906 metais sėdėjau Kauno kalėjime kaip politiškas

kalinys, gubernatorius, lankydamas kalėjimą ir pamatęs mane,

pasakė mano pavardę. Iš to sprendžiau, kad buvau slaptai nu-
Totografuotas.

Ažytėnų kaimas nuo seno domėjosi knygomis ir laikraš-

čiais; pavyzdžiui 1925 į Ažytėnus pareidavo 7 egz. „Lietuvos

Ūkininko“ ir 2 egz. „Socialdemokrato“; be to buvo gaunami

laikraščiai iš Amerikos. Susidomėti knygomis ir laikraščiais

kiek padėjo ir mano ilgametis darbas.

M. Katkus

KNYGNEŠYS JERONIMAS DALBOKAS, **)

Lietuviški laikraščiai ir knygos Krakių apylinkėj pradė-

jo platintis apie 1886 m.

Vieną sekmadienį giedojau bažnyčioj rožančių. Į bažnyčią

įėjo kažkoks nepažįstamas žmogus ir priėjęs prie manęs, padėjo

man giedoti. Dar kiek palaukęs pasisakė esąs Juozas Karabinas

*) Apie I. Myliauską — Miglovarą plačiai rašo kan, doc.

Tumas knygutėje: ; Lietuvių literatūros paskaitos. Aušrininkų |

grupė. . i

Karo archyve II (Kaunas 1925 m.) yra Miglovaro atsi-

minimai ; ten jis pasakoja apie savo dalyvavimą 1863 — 64 m.

sukilime.

**) Žiūr. P. Rusecko „Knygnešys“.
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iš Šunkepių km. Žaiginio parapijos. Įsikalbėjęs pasisakė, norįs

kad imčiau iš jo platinti tarp vietos žmonių lietuviškas knygas.

Aš su mielu noru sutikau.
Karabinas būdavo laikas nuo laiko atveža man maišą

knygų, daugiausia maldaknygių, ir palieka. Kol tas išparduodų

jis man atveža kitas, tada jam gražinu už parduotąsias pinigus,

o jis vėl man atvežia knygų ir t. t. Kadangi aš buvau siūvėjas,

tai man visai nesunku buvo knygas platinti, nes aš pasiekdavau

ir apylinkės parapijas. Taip mudu laimingai darbavomės kelis

metus.
Kiek vėliau susipažinau su Jonu Lukošium iš Ariogalos,

Jis nešiodavo visokio turinio knygų ir laikraščių. Gavau iš
jo porą numerių „Aušros“ ir šiek tiek „Šviesos“, bet "Apžval-

gos“, "Varpo“, "Ūkininko“ ir "Tėvynės sargo“ tai jau gau-

davau daug.

Dar kiek vėliau susipažinau su Jonu Jurevičium iš Plina-

galio kaimo, Krakių parapijos. Buvo tai pasiturįs ūkininkas ir

apsišvietęs žmogus. Aš supažindinau ( su juo Karabiną ir Lu-

košių. Turėjom pas jį gerą užeigą ir poilsio vietą.

Paskui policija ėmė mus sekti.

Vieną kartą mum namie nėsant, atėjo Lukošius, žinoma

"su knygomis ir apsinakvojo. Mūsų kaimynas V., jau iš seno

turėjęs ant mūsų pyktį ir kerštavęs, atėjo tartum taip sau,

pasėdėti, bet po valandžiukės išbėgo, o mano sesutė pastebėjo,

kad jis nubėgo miestelio link. Suprato, kad jis skubinas praneš-

ti policijai apie mūsų svetį, ir todėl kuo greičiausiai viską paslė-

pė, o Lukošius pasiliko, nes tuomet jam dar nebuvo dėl ko labai
slėptis.

Bematant atvyko uriadnikas Tichomirov'as ir dešimtinin-

kas Sekleckis. Padarė kratą, bet nieko nepešę, išėjo, išsivežda-

mas su.savim Lukošių. Išlaikę per naktį tamsiojoj, paleido ir

uždraudę pas mus lankytis.

Paskui mūsų parapijoj atsirado knygnešys Viktoras Gik-

nius. Jis irgi keletą metų gabeno visokias knygas ir laikraščius.

Vieną kartą jis man parnešė daug įvairių dainų —,„Lietu-

viškos dainos iš „Visur surinktos“, „Volungė“ ir k. Tas dainas

be galo pamėgau ir ėmiau jas dainuoti per vestuves, gegužines,

per visokius susirinkimus ir kur tik buvo reikalas. Daug mergai-

čių ir vaikinų tas dainas išmoko. Tada jos plačiau po kaimus

suskambo. Taip buvo iki didžiojo karo. Per karą ir po karo
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jos ėmė nykti. Jų vietoje atsirado kitos dainos ir kitos gaidos. |
Karas sunkiai mane palietė. 1915 m. balandžio 23 d. vo-

kiečiai prisiartino per tris kilometrus nuo mūsų miestelio ir
paleido deguonies granatas, kurios pataikė tiesiai į mano namus.

Vos gyvybę spėjom išgelbėti, o visą mano turtą su tokiu dide-
liu vargu per tiek metų rinktą: „Viarpo“, „Ūkininko“ ; "Tėvy-
nės Sargo“, „Apžvalgos“ komplektus ir daug kitų knygų liepsna
į pelenus pavertė. : 3

Pats esu ėjęs tik tokį mokslą, kokį mačiau Petro Rimšos

pirmame „Knygnešio“ tome atvaizduota, 1)

J. Dalbokas.

1) J. Dalbokas mirė Krakėse 1933 m,
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GRINKIŠKIO VALSČIUS

GRINKIŠKIS, VOSYLIŠKIS



  
  

 

 



GRINKIŠKIS. 3

Grinkiškio miestelis yra kryžkelėj vieškelių: Baisogala —
Krakės — Gudžiūnai — Raseiniai. Iš Grinkiškio Krakiuos yra
17 klmtr., Baisogalon — 10 km., Gudžiūnuos — 10 km., Kėdai-
niuos — 40 kilometrų. Miestelis yra lygumoje, ant Šušvės
upės krantų. Jame yra taikos teisėjas, notaras, turgai, tai su-

važiuoja iš tolimų apylinkių žmonių ir tuo pagyvina miestely
judėjimą ir prekybą. m

1554 m. Nikaforas Gregoriaus sūnus Loveika priėmė už

sūnų (matyti buvo bevaikis) savo giminaitį Voitiekaus sūnij,. Ua

„Joną Bielozorą, kuriamir užrašė Šarvų dvarą, — dabart. Grin- ziS .

kiškių dvarą. Metams praslinkus šis paskyrimas bei A
buvo patvirtintas karaliaus Zigmanto Augusto. Jonas

darir daugiau turėjo brolių, bet jiems Loveika dovanojo“

dvarus. Kodėl dvaras buvo vadinamas Šarvais, ne Grinkiškiu,
synku besusekti. Pasakojama, kad ir miestelis anksčiau Šarvais

buvo vadinamas, tiktai velyvesnio Šarvų savininko Gregoriaus
(Griškio, Griškiški) Loveikos vardu dvaras ir miestelis buvęs

pavadintas. Tiesa, senovėje buvo priimta daugiau vardais ne

pavardėmis šauktis, tai galimas daiktas, kad miestelio vardo
pasikeitimas nuo to ir paėjo. Senesniuos dokumentuos taip ir

randame užrašyta „Griškiškaja volost“. 1

1587 m. viršminėto Jono  Bielozoro sūnus Stasys savo
dvarus, esamus Gudijoj (na Rusi) atidavė Stepui Loveikai.

Kad Loveikai valdė senovėje Grinkiškį, galima spręsti

ir iš užsilikusio tuo vardu kaimo Loveikonys, dabar jau vadi-

nami Levaikonys.

Miestelio gatvės: 1) Gedimino 350 mtr. grįsta, 2) Laisvės

Aikštė grįsta, 3) Merkevičiaus g-vė 300 mtr. grįsta, 4) Vil-

niaus g. 200 mtr., grįsta, 5) Knygnešių g. 200 mtr., grįsta, 6)

Bagdono — 200 mt, negrįsta, 7) Piplių g. — 150 mtr. negr.,

8) Pašušvio g. — 100 mtr., negrįsta ir 9) Basanavičiaus g-vė

150 mtr. negrįsta.
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Miestely yra viso 371 namai, iš jų 4 mūriniai. Krautu--

vių 30, traktierių 1, arbatinė 1, kepyklos 2, vaistinė 1; yra

kooperatyvas „Rūta“. Elektros stotis įsteigta 1931 m. Prie-

miestelio veikia gražiai pastatyta ir įrengta pieninė; yra garo

ir vandens malūnai, lentpiūvė, vilnų karšykla. Vosilišky yra 2

krautuvės, Meiliškių km. vėjo malūnas ir vilnų karšykla,

Kubiliūnų km. — vėjo malūnas, Puodžių km. motorinis malūnas,

Bielozoriškių vienk.— lentpiūvė.

Susisiekimas su Kėdainiais ir Kaunu palaikomas autobu-

sais.

GRINKIŠKIO BAŽNYČIA,.

Dvarininkas Krištupas Bielozoras, kariaudamas su šve-

dais ties Daugpiliu, paėmęs daug belaisvių, atsigabenęs Grin-

kiškin ir liepęs pastatyti bažnyčią. Tad apie 1626 m. bažnyčia

ir buvusi pastatyta. Bet dokumentuose randame, kad 1629 m.

Grinkišky buvo įsteigta R.-katalikų altarija. Dabar jau nuo

nebeatmenamų laikų čia yra parapija.

Grinkiškio bažnyčia pasižymi savo vidaus grožiu, gra-

žiais piešiniais ir ornamentais. Aplinkui bažnyčią snaudžia sto-

ri milžiniški medžiai, o jų pavėsy rymo nuliūdę ir giliai susi-

mąstę kryžiai. Bažnyčios šventoriuje vra palaidoti buvę šios

parapijos valdytojai, kunigai ir žymesni parapijonys. Į dešinę

nuo bažnyčios, sodybų medžiuose paskendę, tūno dvarin. Bie-

1ozoro mediniai rūmai, nuo jų į bažnyčią veda graži, tiesi liepų

alėja. O juk buvo laikai, kada visą miestelį ir apylinkę valdė

Bielozoras, buvo laikai, kai vergavo šimtai žmonių šiam išdi-

džiam sauvaliui ir jo giminei. Ponas turėjo didelę įtaką ir į

kleboną. Tas galima spręsti ir iš to, kad pačiame šventoriaus

vidury stovi geležinis kryžius, prie kurio priėjus pro švento-

riaus mūrinės sienos vartelius, puikiausiai matosi dvaran ve-
danti alėja. Po šiuo kryžium palaidotos Bielozoro dukros. Tėvas

turbūt padarė mirusioms dukterims malonę, kad jos ir kape

būdamas padarė matyti tėvo rūmus, gražią alėją. Bet nebuvo nė

kiek atkreipta domės į vergus — paprastus žmonelius — mal-

dininkus, kurie eidami su procesija aplink bažnyčią paknopstom

užsidurdavo ant kryžiaus ir nevienas savo nepasitenkinimu ant

pono kapo užrūstino Kurėją, užsitraukė nekaltai bausmę.
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Senovėje Grinkiškio apylinkės buvo apaugusios sunkiai

praeinamais miškais, kuriuos buvo plėšrųjų žvėrų ir „blogos“

valios žmonių — plėšikų. Dabartinėj Grinkiškio miestelio vietoj

per upę Šušvę pravažiuodavę keleiviai ir juos užpuldinėdavę

plėšikai, —atimdavę turtus ir pasislėpdavę miškų tankumynuose.
Ilgainiui ir miškai praretėjo ir plėšikai pranyko.

Vieną kartą laiveliais irdamiesi Šušvės upe du keleiviai

pamatę ant pavirtusio medžio sėdintį žilą senelį ir šalia jo tū-

pintį ir auseles karpantį kiškelį. Keleiviai gerai žinojo iš pa-

davimų, jog ši vieta nerami ir jau buvo besirengią apsiginti.

Senelis į keleivius taip prašnekęs:

Nebijokite manęs senelio. Ar jau aš toksai baisus? Tei-

sybė, prieš kelias dešimtis metų čionai buvo visokių atsitikimų,

bet jau laikas viską išdildė iir panaikino ir pasiliko vien šiur-

pūs pasakojimai. Šios girios esu nuolatinis gyventojas, visą šim-

tinę metų su viršum išgyvenau ir gerai atsimenu ir žinau kas

čia darėsi“.

Keleiviai seneliui tarė: „Jeigu tu čia taip senai gyveni,

kodėl apie tave niekas nieko nekalbėjo, nežinojo nei kur tu

gyveni niekas nežino?...“

Senelis gi nusišypsojo ir palingavęs galvą taip keleiviams

tarė:

„Mane matė žmonės, ir daugel kartų čia matė, tiktai tie

žmonės jau nebegyvena, o jeigu kuris ir užsiliko dar gyvas, tai

manęs gal jau nebepažintų“.

— Kas gi tu, senel, esi? — klausė vienas keleivis:

— Esu burtininkas, vadinuosi Grinius, o gyvenu viename
kiaurame ąžuole. Jeigu norite paburti, eikite šen arčiau, pri-

plaukite krantą..

Drąsūs keleiviai priplaukė krantą ir senelis nusivedė juos

į savo paslaptingąjį stuobrį. Einant siauryčiu takeliu per mišką,

kiškelis bėgo pryšaky. Vienoj vietoj jis sustojęs, pakraipęs

ausytes, atsigrįžęs, surikęs ir pribėgęs prie senelio. Senelis jį

paglostęs ir keleiviams pasakęs, kad šis mažas gyvuliukas davęs

perspėjimą: taku ateinąs luokis. Keleiviai labai persigandę,
norėję bėgti, bet senelis juos sudraudęs. Jis išsiėmęs raginę

birbynę ir skardžiai užbirbinęs. Luokis nudūmęs miško gilumon,

o senelis suvedęs keleivius stuobrin, kuriame galima buvę tilpti

bent 20 žmonių. Čia keleiviams buvo išburta ateitis ir nusakyta
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praeitis. Nuo šios dienos burtininkas Grinius pagarsėjo plačioj

apylinkėj ir žmonės pulkais ėmė vykti pas jį.
Vieną kartą žmonės atvykę radę senelį vos gyvą gulintį ant

meškos kailio. Šalia jo tupėjęs kiškelis. Pirmiau kiškelis tupė-

davęs ąžuolo skylėj, ir kai atvykdavę žmonės, keistu balsu su-

rykdavęs ir duodavęs tuo seneliui žinią. Pas senelį atsilanky-

davo svečių nebuvėlių, bet gana dažnai atvykdavę ir jau pa-

žįstamų. Pastarieji ypač pradžiugindavę senelį. Štai ir dabar
vos gyvą senelį radę jojo pažįstami ir senelis jiems taip taręs:

„Ačiū Dievui, mano noras išsipildė. Aš džiaugiuos, kad

galiu dabar viską pasisakyti. Prieš aštuoniasdešimts metų šioj
apylinkėj siautė didelė gauja plėšikų ir aš tai gaujai vadovavau.

Praslinkus keliolikai metų, susipratau, kad blogu keliu nuėjau

ir mečiau tą biaurų verslą. Daug ir bendradarbių atkalbėjau
ir jie šiame ąžuole baigė savo skurdžias gyvenimo dienas. Kiti

nesidavė mano įkalbėjimams, pasklido po Lietuvos miškus, bet

kiek girdėjau senatvėje taipogi gerais žmonėmis virto. Pen-

kiasdešimt metų tame ąžuole gyvenau; maitinausi miško žolių

šaknelėmis ir tyru gražiu oru. Naktimis išeidavau iš to stuob-
rio pasigėrėti šlamančių lapų pasakomis ir lakštingalų gies-

mėmis. Taip atsiskyręs nuo žmonių, nuo viso pasaulio dariau

atgailą, pakūtavojau už blogus darbus. Niekas iki šiol nežinojo,

kad tame stuobry gyvena plėšikų vadas ir kad daro atgailą. Štai

nesenai, 50 metų sukaktuvėse mano vienumos gyvenimo išėjau

drąsiai dieną į mišką iš to užkėrėto stuobrio ir visa mano graži

jaunystė, visa laimė, visi mano kūdikėlio džiaugsmai aky-

mirksniu prašvilpė pro mane, tarytum viesulas širdy pasikėlė

ir taip suspaudė širdį, kad net man seniui išriedėjo ašaros, kaip

pupos. Dar norėjosi pažvelgti į gražiai tekantį Šušvės tyrų

vandenėlį, bet vos atmerkęs akis, pamačiau baisiai šiurpulingą

vaizdą: štai prieš mane stovėjo visas pulkas žmonių, senai jau

mirusių, nekartą manim apiplėštų, prikankintų. Vienas iš jų

priėjo prie manęs ir aiškiu balsu tarė:
— Griniau, norėjai savo klaidas atitaisyti, tai norėk ir

pagrobtus turtus geriems tikslams sunaudoti. |

: — Štai giria suvaitojo, viskas dingo ir po mano akių
tiktai girdėjos žvėrių klaikūs kaukimai ir dar tylesnis Šušvės

vandenėlio pliuškenimas. Pasvyrom nudūlinau ąžuolo lindynėn.

Mane lydėjo alkanų vilkų gauja, bet jie manęs nekliudė. Kaipo

burtininkas žinojau, kaip nuo jųjų apsiginti. Geriausias ištisų
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metų mano draugas, tai šis kiškelis, kurį aš mažutėlį prisijau-

kinau. Štai paskutiniųjų 10 metų mano senatvės dienų jis buvo
geriausias mano draugas. Susirgau ir mano kiškelis nusiminęs
nieko nebeėda jau ketvirtą dieną.

— Štai, geručiai, aš jaučiu, kaip gestu, greit mirsiu. Mane
palaidokit, taip pat ir mano kiškelį, štai va prie šito stuobrio,

+ po stuobrio šaknimis urve rasite daug turtų. Juos paimkit
ir už juos kurkit čia toje vietoje kaimą, kurį ir pavadinsit mano

ir kiškelio vardu. Kad geriau skambėtų vadinkit taip: „„Grin-

Kiškis“. Ištaręs tuos žodžius senelis tuoj ir mirė. Kartu su juo

«sustingo ir kiškelis.

Paskirstė senelis gražiai savo turtą: buvęs įsteigtas kai-

mas, kuris vėliauišaugo į miestelį ir dabar tebevadinamą Grin-

kiškis.

Bielozoriškių vienkiemy, ties mišku yra 8 pylimai. Iš jų

8 sudaro kiekvienas trijų sieksnių skersmens žiedus, kiti iš-
mėtyti lygia greta su vienas kitu ir atskirti 6 mtr. pločio

grioviu.

Guodų vienk. lauke, ant Šušvės kranto, randama žmonių

kaulų. "2

VALSČIUS.

Pirmąsias žinias randame apie Grinkiškio savivaldybę,

tai kitu, būtent, Šarvų (Sarvy) vardu. Vėliau vardas pasikeitė
ir imta vadinti „Griškiški“. Prieš pirmąjį lenkmetį dar veikė

Grinkiškio valsčius. Vėliau grinkiškiečiai buvo priskirti prie

Tendžiagalos valsč. ir dar vėliau prie Aukštuolių dvaro (dabar

kaimas).

Kaip kitur, ir Grinkišky 1918 m. organizavosi parap.

Komitetas.

1919 m. gruodžio mėn. 19 d. prie šio valsčiaus prisidėjo

dar ir Vosyliškių parap. Komitetas. Pirmuoju Grinkiškio parap :

Komiteto parmininku buvo Kazys Jučas. Jis išbuvo tose parei-

gose iki 1919 m. kovo pirmų dienų. Jučą pakeitė Vincas Ancere-

vičius. Tų pačių metų balandžio mėn. pirmomis dienomis buvo
išrinktas pirmininku, o vėliau pavadintas Viršaičiu, Stasys

Čepas. Nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. lapkričio mėn.
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viršaičiu buvo Albinas Lukošius. Nuo 1924 m lapkričio mėn.

yra viršaičiu senas Lietuvos veikėjas Ancerevičius.
Valsčius yra padalintas į 7 seniūnijas, kurias atstovauja

seniūnai.

1919 m. visą kovo mėnesį buvo Grinkiškį paėmę bolše-
vikai. Bet tuo trumpu laiku jų veikimas ne kuo pasižymėjo, tad
nėra ko apie tai rašyti.

MOB TRLO B:

1) Grinkiškio 3 kompl. mokykla įsteigta 1878 metais,

2) Kubiliūnų — 1927 m., 3) Šešių — 1924 m., 4) Kairėnų

— 1922 m., 5) Vaitekūnų, 6) Traukinių — 1930 m..
7) Puodžių — 1929 m., 8) Daugirdų — 1932 m. ir 9) Vosy-

liškių 2 kompl., įsteixta 1911 m.

DVARAI:

1) Grinkiškio, centrą valdo Aleksandra Bielozoraitė

— Rimvydienė. Vaidylų palv. irgi ji valdo. Naujakurių kaimai

vadinami tais pačiais vardais. i
2) Juozapavas palv. visas išparceliuotas ir vadinasi „Die-

vogalos“ kaimu.

3) Bielozoriškių — centrą valdo Bronius Dalangauskas.

4) Tendžiogalos — centrą valdo Jonas Bielozoras ir Rožė

ir Vladas Komarai.
5) Aukštuoliukų palv. centrą valdo Edvardas Gavrilčikas.
6) Valadkaičių — visą dvarą valdo Felicija Bartkevi--

čienė.
7) Trankinių — centrą valdo Ričardas Jakubauskas.

Naujakuriai pavadinti „Sakalų“ kaimu.
8) Medeliukų palv. centrą valdo Vaitkevičiai.

9) Rudžių visas išparceliuotas.
10) Rudų — Daugirdų palv. taip pat visas išparc.

11) Godų — išparceliuotas.

Šie dvarai ir palivarkai išparceliuoti 1926 — 1927 m.

MEILIŠKIŲ PRADŽIOS MOKYKLA.

Dabartinė Meiliškių pradžios dviejų komplektų mokykla

įsteigta 1928 m. lapkričio mėn., vienas komplektas Meiliškių,

antras Puodžių kaime. Kaimyninės mokyklos (esančios jau

Raseinių apskr.) mokytojai, savo patogumui, trukdė Puodžių.
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k. kompl. įsteigti, bet vietinių gyventojų ir valsčiaus savival-
dybės pastangų dėka, šis komplektas atidarytas. Abu mokyklos
komplektu įkurti padėjo mokinių tėvai savo lėšomis padirbdinę
reikalingiausius baldus ir pradžioje net prisidėjo prie mokyk-
los išlaikymo. Pirmaisiais mokytojais paskirta Puodžių k.
kompl. mokyklos vedėjas Juozas Oponavičius ir Meiliškių k.
kompl. mokytoja Petronėlė Jokaitytė.

Kol šios mokyklos nebuvo, Meiliškių k. vaikai lankė Vo-

syliškio pradž. mokyklą apie 2 klm., o Puodžių k. apylinkės di-

desnieji vaikai lankė Burbiškių pradž. mokyklą (Raseinių apskr.

Šilavos valsč.) apie 3 — 5 klm. tolumo; mažesnieji, o ypač ne-

turtingų tėvų vaikai mokyklos visai nelankė.

Mokytoja P. Jokaitytė sekmingai dirbo Meiliškių k. ligi
1929 m. spalių m. pabaigos. Toliau jos vieton paskirta Elena
Naruševičiutė.

1929 m. gruodžio m. daugumai mokinių susirgus tymais,

mokykla laikinai uždaryta. Tuo pat laiku išsikėlė mokyklos ve-

dėjas. Nuo 1930 — Vytauto Didžiojo — m. sausio m. 6 d. pa-

skirta vedėja Antanina Tamošiūnaitė. Darbas vėl pradėtas 1930

< — Vytauto Didžiojo — m. sausio m. 7 d.

1930— Vytauto Didžiojo—m. rugsėjo m. Puodžių k. kompl.

buvo priskirtas prie Vosyliškio pradž. mokyklos, esančios už

5 klm. Tačiau vietos gyventojams prašant ir p. pradž. mok.

Inspektoriui išsiaiškinus su valsč. savivaldybe tokio paskirstymo

nepatogumą, šis komplektas vėl paliktas prie Meiliškių pradž.

mokyklos, kaip ir anksčiau buvęs.

1930 — Vytauto Didžiojo — m. spalių m. 1 d. atidarytas
trečias šios mokyklos komplektas Trankinių kaime. Pirmąja

mokytoja paskirta Janina Lazaravičiūtė.

Trankinių kaime mokykla buvo labai reikalinga, nes ap-
linkui pelkės ir blogi keliai tam tikrais metų laikais nutraukia

susisiekimą su kaimyninėmis mokyklomis. Prieš įsteigiant šį

kompl. keli šios apylinkės vaikai lankė Ažytėnų pradž. mokyklą

Lenčiųk.už 2 — 4 klm,Meiliškių mok. už 2 — 3klm. ir Vo-

syliškio mokyklą už 3 —5 klm. Tačiau dauguma tolumoir blogų

kelių dėliai mokyklos visai nelankė, ir todėl šioj apylinkėj yra

jaunimo, ypač neturtingųjų, kurie nemoka skaityti.

1931 m. spalių m. 15 d. laikinai uždarytas Meiliškių k.

kompl. dėl mažo mokinių skaičiaus, ir mokytoja iškelta kiton
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mokyklon. 1932 m. vasario m. 1 d. mokytoja grąžinta ir darbas.
vėl tęsiamas toliau.

Ligšiol mokykla turi labai maža kaštų ir mokslo prie-
monių. Tiek mokslo priemonių ir knygų, p. pradž. mok. Inspek-

toriaus žodžiais, per maža vienam mokyklos komplektui, o da-

bar tenka dalytis trims mokykloms, esančioms 2 — 4 klm. atstu-

me.

Nuo mokyklos įsteigimo, ją lankė vidutiniškai, Meiliškių

komplektą (žiemos ir vasaros mėnesiais) 33 — 36 mokiniai,

Puodžių kompl. — 38 — 42 mok. ir Trankinių k. kompl. — 38
— 42 mokiniai.

Pastarosios mokytojos, būtent, Elena Naruševičiutė—

Jakaitienė, Antanina Tamošiūnaitė — Blužienė ir Janina La--
yla)

zaravičiūtė. a

KUBILIŪNŲ PRADŽIOS MOKYKLA.

Mokykla Kubiliūnuose įsteigta 1926 m. spalių mėn. 1 d.

Anksčiau čia mokyklos nebuvo. Iš Kubiliūnų kai kurie vaikai lan-
kė Grinkiškio pr. mokyklą (5 klm. atstu). Pirmuoju mokyt. pa-

skirtas p. Čelkys Jonas, kuris energingai pradėjo rūpintis butu,

baldais ir kitomis reikmenimis. Pradžioje patys tėvai dėjo mo-

kyklai aukas pinigais, dirbo suolus, davė malkas kurui. Vėliau

prisidėjo savivaldybė. Pirmais 1926 — 7 m. mokinių buvo 38.
Butas buvo per ankštas, todėl vėliau perkelta mokykla pas p.

Juozą Kuprį, kur ir dabar tebėra. Mokinių skaičius gana pa-

stoviai laikėsi per 1927 — 8 — 9 metus (apie 40 vaikų). Tuo

laiku mokykloje buvo 3 skyriai.

1928 metais rudenį mokyt. J. Čelkys persikėlia Čelkių mo-
kyklon, palikęs ligi šios dienos gražų atminimą jaunimo ir su-

augusių tarpe. Jo vietoje nevykusiu įpėdiniu lieka mokyt. Sta-

sys Vingrys. Mokymo darbas mokykloje pablogėja, pasikeičia

ir santykiai su visuomene. Jaunimas, auklėtas J. Čelkio, laukia

iš naujo mokytojo kultūringų pramogų. Tas 1928 m. Kalėdoms

rengia vakarėlį mokykloje ir prieš pat vakarą Kalėdų 1 dieną

nusišauną. Mirties priežastys neaiškios. Nuo 1929 m. sausio

1 d. mokytoja paskirta p. Stefa Bulotienė. Ši mokytoja žino-

dama, kad jau paskutinius metus dirba mokytojo darbą, užleido
ir taip jau St. Vingrio apleistą vaikų mokymą. Oficialiai ji dir-

bo ligi 1929 m. liepos 1 d., bet faktinai mokslo dienų visiškai

280



maža padarė. Vaikų žinios atsiliko. Taip apleistą mokslo darbą

teko priimti 1929 m. rugsėjo 1 d. mokyt. Juozui Tamulevičiui.

Iš kitų pažymėtinių įvykių tenka paminėti 1930 m. vasario

mėn. 4 d. mokyklos gaisrą. Dėka mokyklos vedėjo ir kitų žmo-

nių aktingu darbu, daiktai buvo išgelbėti nuo gaisro. Tik per

gelbėjimo skubotumą žuvo dalis knygų ir kitų smulkių daiktų.

Gaisro priežastis nežinoma. Kol mokyklą atremontavo, mokslas

buvo tesiamas kitoj patalpoj.

 

Vosyliškių bažnyčia.

Vosyliškių bažnyčia pastatyta 1760 metais Vosyliškių
dvaro savin. Bielozoro lėšomis. Ji stovėjusi dvare kaip paprasta

koplytėlė. 1784 m. vyskupo Giedraičio leidimu, koplyčia buvo

paversta į altariją. Tuo pačiu laiku vietos dvarininkė Bielozo-
raitė — Bilevičienė altariją aprūpino turtu, žemės sklypu ir

nuo 1000 olandų muštinių kunigui altaristui buvo pskirtas nuo-

šimtis.

1812 metais buvo pastatyta dabartinė bažnyčia toliau nuo

dvaro, kalnely, taip pat dvarininko Bielozoro lėšomis. 1849 m.

buvo padidinta ir bažnyčios turtas ir suteiktas jai filijos teisės.

1882 m. Bielozoro ir parapijonių lėšomis, bažnyčia buvo atre-

montuota, padidinta. 1929 m. kovo mėn. 26 d. Archivyskupo

raštu buvo pąkelta į parapijinę bažnyčią ir dabar turi virš

2700 parapijonių. Klebonu yra kun. Mockus.

Vosyliškis mažutis bažnytkaimis, kuriame yra medinė
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menka bažnytėlė, bažn. tarnų namai, viena kita trobelka ir kiek

tolėliau, lauke ant kalnelio, prodžios mokyklą.

VOSYLISKIO PRADŽIOS MOKYKLA.

Rusų valdžios pasiūlymu ir gyventojų pritarimu, buvo

įsteigta mokykla 1911 m. Aukštuolių vienk., pil. V. Vaznio bute.
Toji mokykla turėjo pavadinimą: ,„Vosilišskaja narodnaja

škola“ iv veikė trejus mokslo metus. Pirmais m. metais mokė
mokytoja Olga Danylovna, o paskui Vosyljevas. Abu mokytojai

buvo rusų tautybės ir griežti carizmo garbintojai. Išskyrus ti-

kybą kiti mokslo dalykai buvo dėstoma vien rusų kalba. Lie-

tuviškai kalbėti net pertraukų metu drausdavo. Vietos gyven-

tojai į tą mokyklą žiūrėjo pesimistiškai ir nenoroms vaikučius

į ją leisdavo. Užėjus didžiajam karui, mokytojas buvo mobi- i

lizuotas ir mokykla likviduota. Per tą laiką iki 1920 m. spalių

mėn. apylinkės gyventojai vaikus mokė samdydami privatinius

mokytojus „daroktorius“.

1920 m. apylinkės gyventojams prašant, buvo ten pat

vėl įsteigta mokykla, Tuomet mokė mokytoja Barauskaitė, bet

jai ištekėjus ir nusikėlus į Babiškio vienk., kitas mokytojas ne-

buvo atsiųstas. Prie Lietuvos valdžios vietos gyventojai labai

įvertino mokslo svarbą ir naudingumą; pasipylė į Švietimo

Ministeriją, apskrities Valdybą, pradžios mokyklų Inspektorių

prašymai mokyklos atidarymo reikalu. 1923 m. buvo įsteigta

Meiliškių kaime pil. Vaicekauskio buto patalpose. Pavadinimą

turėjo „Meiliškių pradžios mokykla“. Mokė šie mokytojai:

1923/24 mokslo metais — mokytoja M. Samoškytė,

1924/25 mokslo metais — mokytojas Jurgis Kunortas,

Nuo 1925 m. spalių mėn. iki 1927 m. rugsėjo mėn. 20

dienos mokė mok. Stefanija Bielskytė.

Dėl buto patogumo nuo 192728 metų mokykla buvo per-

' kelta į Bielozoriškių vienkiemį, pil. Broniaus Dalangauskio bu-

te. Nuo to laiko ir šiais metais mokina mok. Bronius Banaitus.

Remiantis Švietimo Ministerijos raštu 1699 Nr. nuo 1928 m.

vasario mėn. 12 dienos toji mokykla pradėjo vadintis: ..Vosy-

liškio pradžios mokykla“. Kadangi mokinių skaičius smarkiai

padidėjo, tai nuo 1928 m. sausio mėn. 15 dienos buvo įsteigtas

antras komplektas. To komplekto mokytoju buvo paskirtas mok.
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Kazys Sedlauskas, kuris ir 1932/33 m. metais tebėra toje pa-
čioje vietoje.

Vidutiniškas mokinių skaičius:

Nuo 1911 m. spalių mėn. 1914 m. gegužės mėn. buvo 29

mokiniai.

1920/21 m. metais — 31 mokiniai

1923/24 „|+«„  — 33 Šš

1924/25 „ „ — 55 2

1925/26 ir 1926/27 m. metais — 39 mokiniai

1927/28 mokslo metais — 54 mokiniai

Tuo 1928 m. rugsėjo mėn. ir šiais 1932/33 mokslo metais

78 mokiniai.

Būtų mokinių skaičius toje mokykloje dar labiau padidė-

jęs, bet sąskaiton didėjimo įsisteigė nauji komplektai: Meiliš-
kių k., Trankinių vienk. ir Puodžių kaime. Tie visi trys kom-

plektai priklauso Meiliškių pradžios mokyklai.
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PAŠUŠVIO VALSČIUS

PAŠUŠVYS, ŠAUKOTAS.



 



 

PAŠUŠVIO MIESTELIS IR VALSČIUS.

Pašušvio miestelis teisingiau tariant bažnytkaimis, yra

šiaurėje nuo Kėdainių 49 kilometr. prie vieškelio Grinkiškis—

Šiaulėnai. Paliai bažnytkaimį teka Šušvė, nuo to be abejonės, ir

vietovardis šis yra kilęs. Čia pat teka upelis Žadikė ir įsilieja

ties Pašušviu į Šušvę. Pašušvys seniau buvo tyki, rami, nežymi

vieta, ir pajuto daugiau gyvumo, kai buvo perkelta iš Legečių

čionai visa valsčiaus valdyba, rusiškai tariant „volostnoje upra-
lenije“. Bet ir valsčiaus centru tapęs jau nuo 1869 metų, Pašuš-

vis neperdaug pakilo. Iki šiol net turgų čia neesti. Vis tai gy-

venimas savo vagą turi. Netoli už 4 kilometrų „turgaunas“ mies-

telis Grinkiškis. Ten yra teismas, daug krautuvių, turgai; už

kokių 10 kilometrų Šaukoto miestelis, kur taipgi yra krautuvių,

esti turgai, tai Pašušviui ir nebėra kaip kilti. Viena tik yra gat-

vė, kaip kaime, bažnyčia, klėbonija, mokykla, valsčiaus valdyba

ir dar kelios trobelės, tai ir sudaro šį bažnytkaimį. Gyventojų

yra 146. Yra pašto agentūra, krautuvė. Prie Pašušvio valsčiaus

priklauso ir Šaukoto miestelis. Apie jį toliau bus aprašyta. Vals-

čių sudaro 10713 ha žemės ir apie 3000 ha valst. miško ploto

Gyventojų 4134 žmonės.

PADAVIMAS APIE PASŠUSVIO MIESTELĮ IR DVARA.

Tuoj už miestelio tūno medinis žaliame dideliame parke

paskendęs Pašušvio dvaras. Jis taip pat stovi ant aukšto ir

stataus Šušvės kranto. Šušvė yra nemaža Lietuvos upė, ji yra

veik lygi Nevėžiui, Dubysai ir kitomis didesnėmis upėmis. Kaip

senovėje šis dvaras ir miestelis vadinosi padavimas nesako, tik
yra žinoma nuo ko jis pradėjo vadintis Pašušviu. Savaimi jau

suprantama, kad miestelis ir dvaras gavo pavadinimą nuo upės,

ir ši upė jau žiloje senovėje buvo vadinama Šušve ir su ja yra

surištas čia aprašomas padavimas.
Žiloje senovėje čia buvo medinė pilis, kurios valdovas

"buvo galingas Lietuvos bajoras, karo vadas Kudra. Jis turėjo
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savo kariuomenę ir buvo tais laikais gana žymus irplačiai ži-
nomas turtuolis, nes jis valdė didelius žemės ir miškų plotus.

Kaip jau visiems yra žinoma, amžiuos paskendusioje pra-

eityje Lietuva buvo iš visų pusių puolama įvairių priešų, kaip

tai: rusų, kryžiuočių, totorių, vikingų, mozūrų ir kitų. Nebuvo

tokios šventos, lietuviais apgyventos, vietos, kad ji nebūtų už-

klupta priešų ir aplieta krauju. Taip ir čia, nors Pašušvys yra
veik pačiame Lietuvos viduryje, tačiau jis senovėje buvo kelis

kartus priešų užpultas ir jo gražūs laukai ir žaliuojančios pievos

aplietos krauju.

Vieną kartą Kudros pilį apsupo priešai ir per kraują gin-
klų ir ugnimi skverbėsi į ją. Tuo laiku karo vado pilyje buvo

tūkstantis gerai apginkluotų karių, kurie Kudrai vadovaujant
narsiai dvi naktys ir dvi dienas grūmėsi su tris kartus gausin-

gesniu priešu. Trečioje dienoje mūšis kiek nurimo, nes užėjus

baisi perkūnija su neapsakomu dideliu ir smarkiu lietum, pri-

vertė priešus sustabdyti kovą. Perkūnija drebino visą apylinkę

ir žaibais skaldė medžius ir smaigė po jais stovinčius priešus,

kurie iš baimės drebėjo lyg lapai, manydami, kad lietuviai ant jų

užtraukė prakeikimą. Vadas, matydamas savo karių nerimą, da-

vė įsakymą pulti pilį, ir jie baimės jausmu vedami ir mirties

šešėlių lydimi, vilkų balsais kaukdami ir velnišku inirtimu ją

puolė. Užvirė baisi kova. Lietuviai netekę daugiau trečdalio savo

narių negalėjo apginti pilies ir iš lėto ėmė trauktis į Pašušvį —

aukštą ir statų Šušvės krantą. Priešai paėmė pilį nepaprastu at-

kaklumu spaudė ir spaudė vis arčiau ir arčiau, nuo smarkaus

kriokiančos Šušvės. : 2

Priešų vadas, matydamas kaip didvyriškai grūmėsi Kudra

su savo narsiais kariais ir kaip jie skinte skina jo karius, bai-

saus pykčio paimtas šoko į besigrūmiančias eiles ir savo karius,

ragindamas puolė Kudrą. Kudra visai slaptai ir nesiskubin-

damas pasitiko priešų vadą, kuris po neilgos kovos vėl pasitraukė

į savo karių eiles. Tada Kudra griausmingu balsu sušuko: Tu

bailys, bet mirties neišvengsi, nes tave laukia Pašušvys“! Ir tuos

žodžius ištaręs vėl puolė priešus, bet milžiniškos jėgos spau-

džiamas jis ir jo kariuomenę vėl ėmė trauktis ir jau atsidūrė

veik prie pat kriokiančios ir putuojančios upės kranto. Čia vėl

užvirė baisi ir paskutinė kova ir lietuviai desėtkais ėmė bėgti

Pašušviu — aukštu Šušvės krantu ir naujoj patogioj vietoj reng-

tis sutikti, pergalės balsais šukaujanti, priešą. Priešų vadas,
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pamatęs desėtkaisNacinšius Kudroskarius ir matydamas juos -

vis su didesniu įnirtimu kaunantis, ėmė iš jų tyčiotis, saky-

„damas:,„Ir tu bėgk, nes, jau trečdalis tavo karių pabėgo ir t
prieš mus neatlaikysi“.

Kudra negirdėjo, ką priešų vadas kalbėjo, tik tuo momen-

tu padavė likusiems savo kareiviams įsakymą skubiai bėgti ir

trauktis. Tai matydami priešai su didžiausiu šauksmu ir džiaug-

„smu ėmė juos upės krantu vytis. Bet čia jų šauksmą ir džiaugs-

mus užgniaužė mirtis. Įvyko tas ko jie nesitikėjo: išsipildė Kud-

ros žodžiai, „Tave laukia Pašušvis“. Štai lūžo aukštas status

Šušvės krantas ir vienoj akimirkoj pasinėrė putuojančios Šušvės

bangose. Neišvengė priešų vadas mirties. Jį prarijo su jo ka-

+reiviais šaltos Šušvės bangos. Bet draug su jais paskendo ir gar-

bingas karo vadas Kudra ir jo kuną priėmė motina Šušvė. Su

juo paskendo ir keli jo kareiviai, tik išliko tie gyvi, kuriems

buvo įsakyta apsilenkti su mirties vieta. Gi likusieji priešų ka-
riai, apimti baisios panikos, netekę savo vado ir palikę visą savo

grobį, galvotrūkčiais išbėgiojo ir išsislapstė šlamančiuose Pa-

šušvio miškuose.

Taip narsus Kudra apgynė savo gimta pilį. Sis šiurpulin-

gas planas buvo sugalvotas paties Kudros. Jis ilgus metus su

savo ištikimais kariais kasė pakrantę ir kasdami ją rėmė ąžuoli-

niais stulpais, kad be laiko nenuvirstų į Šušvę, tikėdamasis kri-

tingiausiu momentu čia atvilioti priešus ir su jais drauge žūti,

jeigu kitokios išeities nebus. Taip ir įvyko. Kada priešai įsivežė

į pilį, Kudra lėtai traukdamasis atgal į mirties pakrantę, viliojo
paskui save savo priešus, kuomet dalis vyrų ardė požeminį kran-

to sustiprinimą, griovė stulpus, ir kada priešai vydami lietuvius

susispyrė į vieną tirštą masę ir užėjo ton vieton krantas su

krūmais ir viskuo griūvo ir nugarmėjo į upės gelmes.

Po šių nepaprastų kautynių vėl buvo pastatytas miestelis

o jo pakluonėse vietoj sudegusios pilies, dvaras, kuris ir buvo

pavadintas Pašušviu.

Pirmiau, rusų laikais, Pašušvis priklausė Legečių vals-

čiui, kurio raštinė buvo Legečių dvare ir vadinosi „Legeckoje

Volostnoje upravlenije“. To dvaro pirmas savininkas buvo Le-

geckas, tai jo vardu ir buvo Davadinaa ne tik dvaras, bet ir

valsčius.

1863 m. per lenkų sukilimą, rusai ėmė gaudyti ir pliekti

sukilėlius. Tam tikslui buvo čia atsiųsta reguliarės rusų karuo-
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menės, kazokų, bet buvo paimti talkon ir vietiniai ruskeliai,

Vienas iš tokių — rusas kolonistas Karpas Kirijanovas, suži-

nojęs sukilėlių stovyklą, pranešęs apie tai rusų kariuomenės

vadovybei. Rusai, norėdami prisiartinti prie sukilėlių, paliepė
Kirijanovui vest juos į stovyklą. Ką bedarys ruskelis — savo

kareivius veda. Sukilėliai pastebėjo rusų prisiartinimą. Pažino

ir tą patį Kirijanovą. Tada vienas sukilėlių Bagdonas iš Šė-
duvos miestelio, paleido šūvį Kirijanovui ir čia pat nudėjo jį

vietoj. Sukilėlių buvo menkos jėgos. Jie negalėjo atsispirti prieš
rusus ir buvo išblaškyti. Keletas sukilėlių, tarpe kurių buvo ir

Bagdonas, buvo suimti ir Šėduvos miestely buvo visi sušaudyti.

Kai juos šaudė, Šėduvos viršaitis Gulbinas varu varė žmones

žiūrėti, kaip šaudys.
Tuojau buvo Kirijanovas iškilmingai palaidotas ir pager-

bimui „narsuolio“ buvo pavadintas jo vardu Legečių k. ir valsč.

Nuo šio laiko jau buvo rašoma ne Legečių, bet „Kirijanovskoje
volostnoje upravlenije“. Šešius metus garbino tą ruselį. 1869

metais valsčiaus raštinė buvo perkelta Pašušvin ir pavadinta
„Pašušvianskoje.Volostnoje upravlenije“. Raštinė susitalpino:

mokyklos name. Prieš perkeliant, valsčiaus plotas buvo žymiai

didesnis, siekė apie 50 kv. kilom. su sienomis: į šiaurę iki Šė-

duvos miesteliu, Puipių ir Prastavonių kaimais; į rytus iki
Užpurvių ir kitais gret. kaimais Baisogalos valsč.; į pietus iki

Gulbinų, Giedraičių km. ir į vakarus Birijočių ir kitais kaimais,

6 kilm. už Radvyliškio. Šėduva tvarkės Magdeburgo miesto tiesė-

mis, tai prie valsč. valdybos nepriklausė. Kai persikėlė valsč.

valdyba Pašušvin, jos sienos buvo žymiai apkarpytos, nes jau

aplinkui susidarė Skėmių (dabar Baisogalos) valsčius, Krakių,
Radvyliškio ir Šėduvos valsčiai. Apie tai pasakojo Legečių kai-

mo senelis Juozas Bitė.
1900 m. Pašušvio valsčius buvo likviduotas ir išskirstytas

į Baisogalos ir Šiaulėnų valsčius. Užėjo per didįjį karą oku-
pantai vokiečiai. Jie šioj apylinkėj įsteigė žandarmeriją ir jos

raštinė buvo Ginčų dvare.
1918 metų gale pasklydo gandai, kad vokiečiai danginsis

iš Lietuvos. Reikia steigti ir kurti savo lietuviškas savivaldybes.

Šio darbo pirmieji Pašušvy ėmėsi mokytojas Juozas Radzevi-

čius, Pranas Samulionis, Stasys Zapkus ir Povilas Narkus.

Pirmiausia skubotai buvo atlankyti visi apylinkės kaimai ir su-

organizuoti rinkimai atstovų į Pašušvio valsč. komiteto steigimą.
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1918 m. lapkričio 16 d. buvo sušauktas pirmas steigiamasis
valsčiaus komiteto susirinkimas, į kurį atvyko ne tik iš kiekvieno
kaimo atstovai, bet ir šiaip judresni, labiau atjaučianti Lie-
tuvos nepriklausomybės reikalą piliečiai. Susirinkimo pirmi-
ninku buvo mokytojas Radzevičius. Čia pat atvyko ir vokiečiai,
tik jau nebe tie žiaurūs ir galingi, kaip kad pirmiau buvo, ir
neparodydami jokio rūstumo geruoju prašė išsiskirstyti. Susi-

rinkimas tuo nepasitenkino, išrinko tris vyrus: Stasį Zapkų,

Vincą Buivį ir Rudolfą Breichmaną ir išsiuntė Vilniun gauti

Lietuvos Valstybės Taryboj nurodymų ir informacijų. Sugrįžus
jiems per 3 dienas iš Vilniaus, tuojau buvo sušauktas vėl toks

pat susirinkimas ir išrinktas valsčiaus komitetas, tai vyriausio-
ji lietuviška valdžia vietoje. Breichmanas buvo išrinktas ko-

miteto pirmininku, Povilas Narkus — jo padėjėju, mokytojas

Radzevičius apsiėmė būti kasininku ir raštinės vedėju. Šiuo

laiku buvo įsteigta ir valsčiaus milicija. Milicijantais buvo pa-

rinkti: Jonas Brazys viršininku, Bronius Jasaitis ir Petras

Paškus eiliniais milicininkais. Šie milicijantai buvo visam

valsčiuj su atlyginimu. Be jų, milicijantus buvo išsirinkęs ir

kiekvienas kaimas, tik be atlyginimo. Valsčaus milicijantams
buvo toks atlyginimas: milicijos viršininkui su išlaikymu vieno

arklio 120 ost. rublių, eiliniams po 60 ost. rublių mėnesiui.

Ūkininkai buvo apdėti žemės mokesčiu po 25 kapeikas nuo de-
šimtinės. Neturtingiems ir pavargeliams buvo nutarta imti iš

ūkininku po 5 svarus javų nuo dešimtinės. Vietos miškus par-

davinėti ir prižiūrėti taip pat ėmėsi valsčiaus komitetas. Teis-

mą taip pat. buvo valsčiaus įsisteigęs. Nuo ūkininkų buvo pa-
rinkti: Jonas Kleiva, Pranas Bložė ir Liudgardas Litvinas. Nuo

darbininkų: Antanas Vaicechauskas, Pranas Poškus ir Juozas

Šidlauskas. Buvo išrinkta ir revizijos komisija. Revizorais buvo

Vladas Brazauskas, kun. Antanas Tyrylis, Bolesas. Balinskas.
Komitetas dėjo mažamečiams globas, nustatinėjo samdiniams

algų minimumą ir terminą, reguliavo santykius tarp darbinin-

kų ir darbdavių, rūpinosi beturčiais ir pavargeliais, nustatinėjo
žemės mokesniųnormas, rūpinosi ir liaudies švietimo reikalais.
Vienu žodžiu, valsčiaus komitetas iš pradžių atstojo daugelį

vėliau įsisteigusių vald. įstaigų pareigas, t. y. teisėjo, girininko,
mokesčių ir darbo inspektoriaus, pradžios mokslo inspektoriaus

ir daug kitų. Ir reikia pasakyti, kad pradžioje buvo žymiai sun-

kiau dirbti, negu normaliu, įėjusiu į tikras vėžes laiku. O pa-
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dirbta, nuveikta, padėtas nesugriaunamas valstybei pamatas.

ir todėl tebūna garbė tiems pirmiesiems pijonieriams.

1919 m. sausio 12 d. buvo išrinktas Vilniaus konferenrijon
atstovu Jonas Abromikas. 1919 metais vasario mėn. 13 d. buvo:
išrinktas pirmas valsčiaus viršaitis, Ramoškių km. gyv. Bolius

Morkis. Komiteto nariais: Pagumerčių Kazys Jasaitis ir Ra-
moškų Jonas Abromikas.

i 1919 metais prie Pašušvio valsčiaus prisidėjo ir“

Saukoto parap. komitetas su visa savo apylinkė, tai padidėjęs.

valsčius dar pajuto daugiau stiprybės ir ėmė sėkmingai veikti.

„Pradžioje veikimo buvo visokių nuotykių, buvo išsišokimų tai
partinėse rietenose, tai prieš tuos pačius okupantus vokiečius.

Vokiečiai prieš kraustantis iš Lietuvos skelbė varžytines ir šiaip

kas kaip išmanydamas pardavinėjo mūsų krašte prisigrobta.

turtą. Apie vokiečius ėmė pulkuotis žmonės. Kartą 1919 metais

sausio mėn. pirmomis dienomis ir gana didelė minia jų žan-

darus apsupo. Vienas pažiopsot, kitas kad kaip nors vokietį už-

kabinti. Bet buvo pirmiausia kepšterėtas vokiečių šuo vilkų

veislės, kuris okupanto galybės laikais, žandaro palieptas šok-

davo ir draskydavo žmones. Pasiuto vokiečiai. Nusitvėrė šau-

tuvus kelius kartus šovė į minią ir mirtinai užmušė Šiaulėnų
valsč., Žasaičių kaimo gyventoją. Beginklė minia išsiskirstė, bet.

vokiečiai dar labiau pajuto, kad jiems čia nebe vieta.

PAŠUŠVIO BAŽNYČIA.

Ši parapija įsteigta 1563 metais Pašušvio dvaro savinin-

ko kunigaikščio Šimkovičiaus. Jisai minėtais metais, netoli dva-

ro kumetinių, Šušvės pakrantėje ties įtekančiu į ją upokšliu
Žadike, pastatė medinę bažnyčią ir pakvietė net 3 kunigus:

klebonu kun. Saroką, kitų kunigų pavardės nežinamos. Naujai

įsteigtai parapijai fundatorius padovanojo tris kaimus. Praėjus

keliems metams, greičiausia, fundatoriui mirus, kaž kokia Mar-

kuvienė,gal būt Šimkevičiaus artima giminaitė, Pašušvio baž-

nyčią su visais turtais atidavė kalvinams, o kleboną kun. Saroką

ištrėmė. Kun. Saroka ieškojo būdų, kaip galėtų savobažnyčią

atsiimti. Pirmiausia jis kreipėsi į kalvinų dvasišką vyriausybę,

reikalaudamas sugrąžinti jam Pašušvio bažnyčią. Kalvinai, kad

T pažadėjo palikti Pašušvio bažnyčią ir išvykti, bet prižado

savo neišpildė. Tada vyskupui Parcevskiui įsakius, buvo iškel--

ta 1652 metais Raseinių teisme byla, kurią laimėjo kalvinai.
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Katalikai betgi nenusileido. 1654 m, Grinkiškio klebonui prisi-
„dėjus, kalvinams buvo iškelta byla Aukščiausiam Lietuvos teis-

me — Tribunole ir vistik čia laimėjo katalikai. Kalvinams buvo

teismo sprendimu liepta užleisti Pašušvio bažnyčią katalikams.
Kalvinai užleisti bažnyčios nenorėjo ir prailginimui laiko grą-

žino katalikams tik vieną Vedreikių kaimą. Apie tokį kalvinų

 

Pašušvio bažnyčia.

-sauvaliavimą teismui buvo pranešta. O teismas matomai kalvi-

nus nelabai nė spaudė, nes 1665 metais kun. Daukša, Pašušvio

klebonas, iškėlė net ketvirtą kartą teisme bylą ir tur būt pa-
darė spaudimą. Tad teismas nusprendė tuč tuojau kalvinams

išsinešdinti iš Pašušvio bažnyčios ir priteisė katalikų naudai

iš kalvinų 1000 auksinų ir 420 kapų lietuviškų skatikų. Bet ir

tas nieko nepadėjo, kalvinai ir dabar bažnyčios neužleido. Kun.

Daukšai tas jau nusibodo ir jis sumanė gudrumu atsiimti bažny-

čią. Grinkišky šv. Onos atlaidų išvakarėse buvo sukviesti Parapi-

jonis, sudaryta procesija ir ji vyko per Pašušvį „neva“ į Šiaulė-

nų atlaidus. Tai buvo padaryta su tokiu apskaičiavimu, kad į Pa-

šušvį atvyktų prietemoj. Taip ir įvyko. Kalvinai buvo paprašy-

ti leisti nakčiai sudėti bažnyčion procesijos daiktus. Jie, nežino-

dami katalikų sumanymo, mielai sutiko sudėti bažnyčion karū-
nas, altoriukus irkit. Rytojaus dieną kalvinai nusistebėję pamato,

kad Kun. Daukša nei nemano kraustytis iš bažnyčios, atbulai,

jis ten daro savo tvarką, o kalvinų visą bažnytinįturtą krausto
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lauk. Taip ir įvykdė Kun. Daukša pats savo jėga teismo spren-

dimą ir jau niekados nebegrįžo kalvinai Pašušvin. Medines baž-

nytėles per miestelio gaisrą apdegus, 1793 m. klebono Straše-

vičiaus rūpesčiu ir jo paties lėšomis buvo pristatyta sudegusios

dalies vietoj „mūrinė dalis ir nupirkti vargonai. 1805 m. Kun.

Straševičiui mirus, Vyskupas Giedraitis visą Pašušvio bažny-

čios pelną paskyrė Varnių dvas. Seminarijai. Pašušvio klebonas

tada valdė 16 valakų žemės. 1863 m. per liustraciją dalis baž-

nytinės žemės buvo atimta nuo klebono ir padalinta rusų ka-

riams ir vietos gyventojams bežemiams. Pašušvio dvaro dalį

žemės su trobėsiais padalino dvaro amatininkams ir senesniems

tarnams. Apie vieną ha žemės paliko pradžios mokyklai.

MOKYKLOS.

1) Pašušvio pr. mokykla, įsteigta 1864 metais. Žmonės

pasakoja, kad pirmas mokytojas buvęs rusas, didelisgirtuok-

lis ir mokė be jokio plano, be programos. 1905 m. buvo įvesta

į savaitę vieną kartą lietuvių kalbos pamokas. Vokiečių okupa-

cijos laikais dėstomoji kalba buvo lietuvių. Bet į savaitę viena

pamoka buvusi vokiečių kalbos. Mokytojai buvo Izidorius Roč-

kus. Dabar mokykla yra dviejų komplektų, dirba du mokytojai.

2 Legečių mokykla, įsteigta vienais metais su Pašušvio,
1864 m. Kada atvykęs pirmas mokytojas, žinoma, rusas, tai jį

įvedęs rusų šventikas iš Bazilionų (Šiaulių apskr.) su didelė-

mis iškilmėmis. Buvo sušaukti apylinkės gyventojų mokyklinio

amžiaus 20 vaikučių ir prie jų popas pašventinęs mokyklą. 1914

m. čia buvo pastatytas naujas mokyklai namas. Mokytojas rusas

Kislickas pakeitė mobilizuotą rusų karan mokytoją (pavardė

žmonių pamiršta). Bet vėliau okupacijos laikais Kislickas pas.

vietos gyventojus už duonos kasnį ganė galvijus. Okupacijos

laikais mokykla neveikė. Jos name gyveno vokiečiai. Nuo 1918

metų vėl ji ėmė veikti ir dabar yra dviejų komplektų.

3) Šaukoto m. įsteigta ir namas pastatytas 1904 metais.

Prie rusų veikė trys skyriai ir buvę gana tvarkingi ir geri mo-

kytojai. Nuo 1918 iki 1931 m. buvo dviejų, dabar yra trijų

komplektų.
4) Mikališkių m. įsteigta 1922 m. lapkričio mėn. 1d.

Veikia vienas komplektas.
5) Bergailių m. įsteigta 1927 metais, vieno komplekto.

Privalomas mokslas įvestas 1928 m.
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Pašušvio valsč. apgyventų vietų sąrašas.
 

Apgyventų vietų
Pastabos

 

a pavadinimas

1 |Akmenės vk.. Atskirtas nuo Pliuškių

2 |Bagdoniškio vk, „km. ir pavadinimą gavo

3 | Balturiškio vk. nuo akmeningų laukų.

Šis vienkiemis dabar pri-

skirtas prie Balandiškių

km. (seniau Pašušvio dv.)

4 | Bargailių dv. 3 1924 m. išparceliavus

5 | Bargailių km. paliktas centras, o nauja-

6 |Čerkosų km. kuriams skirtos vietos pa-
7 | Daužnagių km. vadinta Naujėnų km.
8 |Didmiškio km. Šis kaimelis sudarytas

9 Digimiškio vk. iš mažažemių, kurie atskir-

10 | Dvarelių km. ti iš Žemųjų Levikainių
11 | Dvarčių km. km.

12 | Dvylių km. Seniau ši vieta buvo ne-

18 | Gegužinės flv. apgyventa ir buvo Karali-

14 | Giedraičių km. nės ir Dvylių km. pievos,

0 1923 m. einant į vienkie-

mius apgyvendintas vienas
Karolinės km. ūkininkas.

15 | Ginčų dv. š 1927 m. išparceliuotas

16 | Gulbinų km. ir pavadinimas paliktas tas

17 | Gužupio vk. pats.
18 | Jonaičių flv. To kaimo veik pusė gy-
19 | Kalančių km. ventojų prieš Didįjį Karą

20 |Karolinės km. yra pripirkę žemės iš Pa-

21 | Kasciuškų km. šušvio dv.
22 |Kelmynų vk. Sudarytas iš Gedraičių

23 | Kubiliškio vk. km. mažažemių ir išparce-

liuoto Gužupio plv.
24 LLePočiŲMG Senovėje toje vietoje sto-

25 | Lenkaičių km. vėjo dvarininko Legecko 
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 vyla, vėliau, per sukilimą

užmušus, žymų rusą Karpą

Kirijanovą, šis kaimas pa-
vadintas „Kirijanovo“. Da-

bar vadinamas „,Legečių
km.“



 

 

k. Apgyventų viet ia
AZ Ladėčiniois Pavadinimas

296 | Lepšinės vk. . | š Dabar priskirtas prie

27 | Žem. Levikainių km. Balandiškių km.
28 | Aukšt. Levikainių km.

29 | Mankiškių dv.
30 |Margių km.

31 | Mažuolių km. 7

32 | Mikailiškių km.
33 | Minaičių km.

34 |Mockiškių km.
35 |Nuujėnų km. . Išparceliavus, Bargailių

dv. duotas naujas pavadi-

nimas. | :
36 | Kęstutiškio km, Išparceliavus Aukšt. Le-

vikainių dv. duotas naujas

pavadinimas.
87 | Paberžių km.
38 | Pagojų km. Seniau vadina  „Svet-

39 | Pagumerčių km. lovka“.
40 | Paplanskių vk. Pašušvio dv. palivarkas.

41 Pašušvio miestelis 1924 m. išparceliuotas.

49 | Pašušvio dv. To dvaro išdalinti plotai

pavadinti Balandiškių km.
43 | Pagumerčių folv.

44 | Pinčukiškių vk.

45 | Pliuškių km.

46 |Ramoniškių km. „| | 1927 m. dalinant į vien-
47 |Ramoškių km. kiemius, priskirtas prie

Paberžių km.

48 |Ramybės vk. Seniau "vadinosi  Ma-

49 | Smulkiškių km. kovka.

50 | Sokmedžių km.
51 | Šaukoto mst.
52 | Taučiūnų vk.

53 | Vedereikių km.
54| Viktorinės dv. 1930 m. dv. išparceliuo-

55 | Žytiškių dv. tas ir pavadintas Skiečių
56 | Žydvario ferma. km  
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Priskirta prie Šaukoto
mst.
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Pašušvio valsčiaus išparceliuotų dvarų sąrašas.

 

 

 

  
 

   
 

 

 

Dvarų aaa Asai Centro savininko
2 d išparce-
| Pavadinimas 5 dvaro pava pavardė vardas |

dinimas

1| Pašušvio 1925 m.|BalandiškisĮAntanas Morkus

2|Viktorynės 1930 m. |Skiečiai Kristina Bertelienė

3| Ginčų 1927 m. |Ginčai St. Gerubavičius

4|Bargailių 1924 m.|Naujėnai M.Gecasi Bugailiškis

5| A. Levikainių| 1924 m.| Kęstutiškis |centras nepaliktas

6| Gegužinės 1924 m. |Gegužinė |Vincas Beinoravičius

Pašušvio valsčiuje esamų malūnų sąrašas.

E MelSandeda
Kur Koks malūnas, tai

L randasi malūnas| ant kokios its Da
Z upės

1|Dvylių k. vandens| Šusvės sav. Juozas Litvinas

2| Minaičių k. L Gomertos | „ Bruno Šafleris

3| Mockiškių „ 2 Šušvės „ Petras Bitė

4| Gulbinų „ 2 Žadikės „ 5m. Jankelevičius

5|Gedraičių „| vėjinis — „ Feliksas Šidlauskas|
6| Paužnagių „ 5 — „ Juozas Pilinkus

7| Šaukoto mst. 5 — „ Petras Brazaitis

8|Ž. Levikainių 2 -- „ Stasys Tomkus

9| Pliuškių k. 2 — „ Antanas Buivys

110 Mikališkių k. o — „ Kazys Staušiunas      
SAUKOTO MIESTELIS.

Kitados toj vietoj, kur dabar stovi Šaukoto miestelis, gy-

veno tulas lenkas dvarininkas. (Pavardės nesužinota). Jis buvo

pasižymėjęs dideliu žiaurumu su lietuviais baudžiauninkais ir

juos už nekalbėjimą lenkiškai plakdavo tol, kal išmokdavo. Lie-
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tuviai, kad ir plakami rykštėmis, lenkų kalbos nesimokę ir
atėję į dvarą kalbėdavęsi lietuviškai.

Toks lietuvių atkaklumas tam lenkui buvo nepakenčiamas
ir jis specialiai pakvietė iš Varšuvos stiprų lenką, kurio parei-
g4 buvo plakti lietuvius rykštėmis už dvarpono nepaklausimą.

Lietuviai tą dvarponio pakviestą lenką vadindavo kotu
(kankintoju), kuris eidamas „garbingas“ savo pareigas žuvo.

Buvo taip: vienas narsuolis lietuvis buvo pragarsėjęs sa-
vo stiprumu. Jis kelius kartus buvo nuplaktas rykštėmis, bet

vis kada tik ponas ateidavo pas dirbančius lietuvius, jis garsiai

pasveikindavo „šauk kotą, nes čia visi lietuviai“. Dvarininkas

už tokį jo drąsumą ir atkaklumą nubausdavo po 25 rykštes.Taip
tęsėsi gana ilgai.

Bet vieną kartą dvarininkas, matomai, buvo nepaprastai
piktas ir išgirdęs to atkaklaus lietuvio šiurkštų pasveikinimą

„šauk kotą, nes čia visi lietuviai“, smarkiai supyko ir įsakė savo

užvaizdai pašaukti lenką — kotą, kuriam atėjus įsakė atkakliam

milžinui lietuviui įkirsti šimtą rykščių. Visi lietuviai išgirdę to-
kią bausmę išsigando, tik nuskriaustasis linksmai šypsojos, lyg

ne jam būtų paskirta ji. Bausmė turėjo būti įvykdyta visų dar-

bininkų akyvaizdoje. Tuojau buvo atneštas pundas rykščių ir lie-

tuviui įsakyta gultis. Bet šis tuo kartu šoko ir nusitvėręs ponui

ir kotui už krūtinių parsibloškė juos ant žemės, surišo ir įkirto

po 50 rykščių kiekvienam. Dvaro užvaizda ir kiti sulenkėję lie-
tuviai, pamatę tokį netikėtą reginį, išbėgiojo kur kam pakliuvo,

bijodami pakliūti milžinui lietuviui į nagus. Drąsusis lietuvis

nubaudęs skriaudėjus ir kankintojus, atsisveikinęs su savo bi-

čiuliais išėjo į girias. Trumpam laikui praėjus tas dvaras buvo

padegtas ir nušluotas nuo žem4s paviršiaus. Vėliau to dvaro

žemės plotai pateko dvarininkui Simui Gerubavičiui ir apie

1773 m. pastarasis pastatė bažnyčią ir apie ją įsikūrė miestelis,

kuris ir gavo pavadinimą nuo paminėto įvykio — Šaukotą.

ŠAUKOTO BAŽNYČIA.

Šaukoto parapija yra įsteigta Šaukoto dvaro savininko

Simo Gerubavičiaus. Jisai prie Šaukoto kaimo 1773 metais pa-
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statė medinę bažnyčią ir atsikvietė kunigą kleboną. Kaip tik įsi-

steigė parapija, prie bažnyčios ėmė visokiais būdais suktis žy-

deliai atidarinėti karčiamas, krautuvės ir pamažėl įsisteigė da-

 

Šaukoto bažnyčia.

bartinis Šaukoto miestelis. 1863 metais, liustracijos laiku, kaž

kaip žydai gavo Šaukoto dvaro folvarką ir jį tuojau apgyven-

dino. Kada jį apgyvendino, pasidarė iš folvarko kaimelis. Ir

dabar ten žydai gyvena, kai kurie patys ir ūkininkauja ir vadi-
nasi jis „Žyddvaris“. Šaukoto miestelis turi 506 ha žemės, 484

gyventojus, pašto agentūrą, pieno perdirbimo bendrovę ir T

krautuves .
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1V.

GUDŽIŪNŲ VALSČIUS

GUDŽIŪNAI, POCIŪNĖLIAI,



 



 

GUDŽIŪNŲ PRAEITIS

Prie vieškelio Krakės — Grinkiškis, 35 kilometrų nuo

Kėdainių, yra Gudžiūnų bažnytkaimis. Šis vietovardis gavo .

vardą, kaip žmonės sako, nuo gudų. Terespolio dvaro savininko

Chrapovickio seneliai baudžiavos laikais kažin kuriuo būdu,

pirko, ar gavo iš kaž kur gudų. Gudus jie ir apgyvendinę da-

bartiniuos Gudžiūnuos. Bet prieš tai tas kaimas kitaip buvo

vadinamas. Koks jo buvo pirmykštis vardas, padavimai apie

tai nutyli. Šiam padavimui patvirtinti yra užsilkusios gudiškos

to kaimo gyventojų pavardės, kaip pav. Paraščakas ir kiti.

Apie Gudžiūnų baisogališkis J. Morkūnas vienam Amerikos

lietuvių laikršty buvo patalpinęs straipsnį, kuri ir paduodu čia
ištisai.

Prieš pasaulinį karą Gudžiūnų kaimas ir jo plačios apy-

linkės padedant grafui Chrapovickiui pasistatė gražią, gotiško

stiliaus, medinę bažnyčią . Iki Lietuvos valstybės įsikūrimo

skaitėsi bažnytkaimiu. Susikūrus Lietuvos valstybei, šis bažnyt- |

- kaimis liko pavadintas miesteliu, nes jame įsisteigė valsčiaus

valdyba, policijos skyrius ir mokykla. Šios įstaigos ir davė

pradžią Gudžiūnų bažnytkaimiui vadintis miesteliu. Kiek vė-

liau įsikūrė pašto, telegrafo ir telefono agentūra, iš kurios išau-

go pašto įstaiga. Be šių valdiškų įstaigų atsidarė kelios smul-

kių prekių krautuvės ir du ūkininkų kooperatyvai-bendrovės.

Šis miestelis yra savotiškas tuomi, kad jame nėra nei

vieno žydo, visa prekyba yra Lietuvių rankose. Miestelis gludi

gražioj Dotnuvėlės upelės pakrantėj, paskendęs žaliuose s0-

duose iš kurių žvalgos rustūs šiaudiniai ir linksmūs, sidabrinio

veido skardiniai-blekiniai stogai. Antroje pusėje upelės bal-
"tuoja didysis vieškelis, einantis nuo Šiaulių Kauno link, o už

jo einaKlaipėdos—Kauno—Virbalio ruožo geležinkėlis. To viso

dėka, gudžiūniškiai turi gerą susisiekimą, nes geležinkelio sto-

tis stovi jų pakluonėse (antrame kilometre) ir vadinasi Gu-

džiūnų stotimi.
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Dabartiniu laiku Gudžiūnų gyventojai išsiskirstė į vien-
kiemius ir vietoj senų, samanotų, šiaudais dengtų bakūžėlių,

prisistatė gražių naujų, kurios visai gražiai pakeitė miestelio

išvaizdą. Dar 1924 m. čia buvo jokių šalygatvių ir žmonės

maknodavo didžiausią. purvą. Bet 1925 metais, dėka valsčiaus
valdybos susirūpinimo ir parėdymo buvo nutiesti mediniai ša-

lygatviai. Be tovalsčiaus valdybos lėšomis yra nukastas Dotnu-

vėlės krantas ir pastatytas medinis tiltas. Čia nuo žilos senovės

žmonės važiuodami į Gudžiūnus ir leisdamies nuo upelės kranto

kalno laužydavo ratus, o kartais ir patys susižeizdavo nes ark-

liai įsibėgėję nuo kalno apversdavo ratus ir išbarstydavo žmo-

nes. Šis nukastas kalnas turi vieną savotišką ypatybę, būtent,

kad jis yra kiečiausio molio sluoksnis, o kiekvienais metais vidu-

ry vieškelio, pačiame centre kalno, atsiveria kiaurynė. Pirm

nukasimo kalno buvo sumanyta kelią pravesti kiek toliau nau-

joje vietoje, bet atsirado kai kurių kliūčių ir kalnas buvo nų-

kastas toje pačioje vietoje. Kasant kalną prisiėjo net kirkomis

kirkuoti, nes molis buvo toks kietas ir nepasidavė lopetų-spatų

jėgai.

Žmonės tikėjosi, kad nukasus kalną, 4 metrus nusikas

ir pati kiaurynė. Kasant kiaurynės vietą rasta daug

akmenų, šakų ir medžių kurie buvo kasmet į tą bedugnę verčia-

mi, kad užkimštų ją. Naujai nukastas ir gerai prižvyruotas

vieškelis iki rudens laikėsi tvirtai lyg plentas, bet rudeniui atė-

jus staiga vėl atsivėrė toje pačioje vietoje kiaurynė, į kurią

įvažiavus žmogus be pagalbos kitų negali išvažiuoti. Ir taip

kiekvienais metais toji bedugnė atsiveria ir kankina prava-

žiuojančius, nors gudžiūniečiai į jos žiotis kasmet suverčia

daugybę akmenų ir šakų.

PADAVIMAS APIE KALNO KIAURYNĘ.

Žiloje senovėje, kur dabar stovi Gudžiūnų miestelis, gy-

veno tūlas Lietuvos bajoras. Jis turėjo daug žemės ir miškų ir

be to buvo labai turtingas ir garsus kariautojas. Dažnai jo rū-

mus užpuldinėdavo priešai, bet įveikti negalėdavo ir traukdavosi

nuo jo rūmų su didžiausiais nuostoliais. Taip ir bėgo metai su

didžiausiomis karo audromis, bet to bajoro rūmų sunaikinti ne-

galėdavo. Jis buvo stabmeldis, bet sulaukęs 100 metų amžiaus

persikrikštijo ir pastatė gražią medinę bažnyčią, kurią pavadino
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savo vardu, Šv. Konrado bažnyčia. Kadangi jis buvo labai tur-

tingas, bažnyčios vidų išpuošė auksu ir sidabru, kad jis savo

gražumu ir jaukumu žmonėms maldininkams priimtų dangaus

grožybes. Apie šios bažnyčios turtus pasklido greitai kalbos ir

pasiekė piktus Konrado priešus: Šie buvo ne kartą iš pasalų-

nežiniomis užpuolę jo sodyba, bet vis būdavo sumušti ir išvaiky-

ti. Kartą, vieną tamsią rudens naktį, Konradas rimtai sirgo, jo

„sodybą užpuolė priešai, išžūdė jo kariuomenę ir išplėšė bažnyčios
turtus, ją padegdami. Konradas su dviem desetkais vyrų liko

"gyvas, nes nors ir skaitlingi priešai buvo, bet stiprių jo rūmų

sienų negalėjo pralaužti. Konradas dalyvauti mušyje dėl sunkios

ligos negalėjo, o jo vienintėlis sūnus besigrumdamas su priešais

ir atkakliai gindamas savo gimtą lizdą žuvo. Sužinojęs tėvas

„apie bažnyčios išplėšimą, jos sunaikinimą ir sūnaus žuvimą,

skausmingai sušuko ir pašokęs iš lovos pribėgo prie lango. Aušo

gražus rudens rytas, šypsojosi saulė, o aplinkui jo rūmų vaitojo

mirtinai sužeisti kareiviai. Priešai su pagrobtais bažnyčios tur-

tais traukė į kalną. Konradas mirtinai išbalęs ir prisišliejęs

veidu prie lango žiūrėjo į tolstančius priešus. Jo lūpos virpėjo,

kojos linko ir jei nebūtų tarnų sulaikytas būtų susmukęs ant

žemės. Pagaliau atsidarė jo lūpos ir išsiveržė karštas maldos

balsas: „Viešpatie! Viešpatie, pasigailėk manęs mirštančio, iš-

klausyk mano paskutinį prašymą ir padaryk stebuklą. Neleisk

“tau paaukotus turtus pagrobti, paslėpk juos Dotnuvėlės kranto

gelmėse!“

Jo balsas buvęs išgirstas: atsivėręs kalnas ir prarijo visą

būrį kareivių ir bažnyčios pagrobtus vežamus turtus. Konradas

savo akim išvydęs stebuklą persižegnojo ir susmukęs ant grindų

su ašaromis ėmė melstis ir dėkoti Dievui už Jo neišpasakytą

gerumą ir teisingumą. Taip baigė senelis Konradas karštoj savo

maldoj savo ilgo amžiaus dienas.

Dabar seni žmonės pasakoja, kad ši kiaurynė atsiverianti

„kalne patvirtina šio liaudyje užsilikusio padavimo teisingumą,

atsiverdama kiekvienais metais.

PILIAKALNIS,

Dar yra šio valsčiaus ribose, netoli Pilionių kaimo, milžin-
kapis, vietinių gyventojų vadinamas Svedkapiu, kurio padavimą

"taip pat paminėsime.
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Žiloje senovėje lietuviai kariavo ne tik su kryžeiviais,

xusais ir totoriais, bet ir'su švedais (vikingais) ir kitais priešais.

Švedai labai dažnai įsibriaudavo į Lietuvą, o kartą įsidrąsinę žy-

giavo į Kauną, mažai tekreipdami dėmėsio į Kėdainius, nes jų

pulkų skaitlingumas užtemdė vadams protus. Bet vos tik pirmi

pulkai praėjo Pilionių kaimą, kaip staiga iš visų pusių, miškuose:
pasislėpę, lietuviai puolė švedus. Užvirė smarki ir atkakli kova, |

kuri tęsėsi dvi dienas ir naktis. Lietuviai taip sumušė švedus,

kad šie per šimtmečius su baime minėjo kėdainiškius kareivius

ir jų vadus, o apie Kauną ir sapnuoti nenorėjo. Visi švedai buvo

paimti į nelaisvę, o šimtai jų brolių amžinų miegų užmigę Lie-

tuvos miškuose. Kūnus laidojo tris dienas ir buvo suverstas jų

didžiausias kalnas. Švedų belaisviai kareiviai savo kritusiems.

draugams skrybelėmis (sako švedai tada nešioję skrybėles)

sunešę ir supylę milžinišką kapą. Po žiauraus mūšio švedai

. nebemindė gražių Gudžiūnų valsčiaus laukų.

MARIMPOLĖS SENIŪNIJOS UPĖS, UPELIAI, EŽERAI,

"GRIOVIAI, PELKĖS, BALOS IR PAŠLAIČIAI.

1. Stebė — upelis teka Marimpolio — Terespolio

laukais. Ilgio turi 3 km. Išteka iš balių Šilkšnio vietovėje. Įteka.

į Dotnuvėlės upelį

2, Nikis — upelis yra  Likaičių laukuose, ilgio turi 2

kilm. Išteka iš Terespolio miško pelkių. Įteka į Margininkų

laukus.

Ežerai:

1. Balsių ezeras, buvęs „Panitavos“ ežeriukas. Yra

Juozo Matulio sklype, gyv. Balsių km. Gudžiūnų valsč. užima

0,25 ha ploto.

2. Balsių ežeras, buvęs „Terespolio ežeriukas“

dabar užaugęs, aklas. Yra Antano Gapšio ir Jono Čeko skly-

puose. Užima 0,15 ha ploto.

3. Terespolio ežeras. — Aklas. Yra Terespolio

laukuose. Užima 0,20 ha ploto. 3

4. Terespolio ažeras. — Aklas. Yra DE

Draustinių — Terespolio kelią. 0,80 ha didumo.
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Grioviai:

1. Žoske, teka Balsių — Draustinių — Mlodzinavos
laukais. Įteka į Dotnuvėlę. Ilgio turi 3,5 km.

Pelkės, balos ir pašlaičiai :

1. Barombala— krūmais apaugę ganyklos Balsių .
km. lauke. 19 ha ploto.

2. Dulbe — taip pat ganyklos, 15 ha ploto užima dalį

Balsių k. ir valdžios žemės. 2

3. Pašylva — ganyklos, krūmai, balos. Vikaičių lau-

ke. Yra Staugos Mato ir Vansiaus Liudviko sklypuose. Plotis
6 ha.

4. Borkas — pušynas. Tremtinių lauke. Bagdonavi-

čiaus Jono ir Rutkausko Vlado sklypuose. Plotas 5 ha.

5. Silalis — ganyklos, krūmai. Draustinių laukuose.
Banaičio Jurgio ir Gailiūno Mato sklypuose. Plotas 3 ha.

6. Juodbalis— ganyklos, krūmai, Senkaimių km.
Damašo Kazio ir Sereikos Antano sklypuose. Plotis 25 ha.

7. Borkas — ganyklos — krūmai. Senkaimių lau-
kuose, Vlado Žukausko sklype. Plotas 6 ha.

SENIAUSIAS GUDŽIŪNUOSE PILIETIS.

BONIFACAS BLANDIS.

Jo senelį vadindavo Lenartavičium. Bonifacas nei paso nei

metrikų neturi, tad negalima susekti metus. Jis turįs virš 80 m.

Sako, kad niekur neiną, jau per 20 metų kaip iš Gudžiūnų nie-

kur kojos neiškeliąs tai ir pasas jam nebereikalingas, o graban

paso negibedėsi. Senelis gerai atsimena 1863 m. lenkų sukilimą,

jau buvęs paaugęs bernaitis ir pats norėjęs eiti į sukilėlių eiles.

Bet jam nepatiko, kad viskas buvę lenkiškai, kad sukilėliams
vadovavę lenkai dvarininkai ir motina kaipo vyriausį sūnų

verkdama draudusi neiti, tai ir pasilikęs namie.

GUDŽIŪNŲ BAŽNYČIA.

Dabartinė Gudžiūnų bažnyčia pastatyta 1910 metais.

Pirmiau čia buvo menka koplytėlė ir tik retkarčiais atvykdavo

kunigas atlaikyti mišias. Per Sekmines būdavo atlaidai, prieš

Velykas rekulekcijų metu taip pat atsilankydavo kunigas.
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Gudžiūnų bažnyčia.

Nuo 1910 m. jau nuolat gyvena kunigas klebonas. Pir--

masis buvo kun. Masiulis, po jo buvo kun. Dambrauskas ir“

dabar kun. Šiliūnas.

Bažnytkaimy gyvena 365 žmonės, užima !/5 kilom. plotą;

yra 2 bendrovės ir 5 privačios krautuvės. Pažymėtina, kad Gu--

džiūnuose nėra nė vieno žydo. +

GUDŽIŪNŲ VALSČIUS.

Gudžiūnų valsčius yra naujas valsčius, įsikūręs tik Lietu--

vos nepriklausomybės pirmomis dienomis. Prieš karą Gudžiūnai

ir apylinkė priklausė gretimiems valsčiams, o didesnė dalis

Baisogalos valsčiui. 1918 m. pabaigoj, kaip kituose miesteliuos

ir bažnytkaimiuos, ir Gudžiūnuos buvo įsisteigęs, taip vadina-

"mas, valsčiaus komitetas. Parapijiniu komitetu nepasivadino to-

dėl, kad šį valsčių sudarė kaimai, priklausanti prie Grinkiškių,

Pociūnėlių, Gudžiūnų, Krakių ir Surviliškio parapijų. Kaip stei-

gėsi šio valsčiaus komitetas dokumentų nebėra, tad tenka pasi-

tenkinti tų laikų dalyvių pasipasakojimais. Pirmojo komiteto

rinkimai įvyko prie kaimų įgaliotinių sueigos. Į pirmąjį komi-

tetą buvo išrinkti šie asmenys: Vincas Polikaitis — pirmininku,

A. Girštautas, Ign. Sudickas ir R. Šlėvė — nariais. Šiam komi-

tetui veikti buvo gana sunku, nes netolimam Terespolio dvare

įsisteigė komunistinis „revoliucijinis komitetas“, kuris visai

priešingoje plotmėje veikė ir, kas blogiausia, šiundė Baisogaloj

stovinčius raudonarmiečius ateiti ir paimti Gudžiūnus. „Lietu- |

308

 



viškam“ komitetui teko rimtai skaitytis su esama tada padėtimi

ir su raudonarmiečiais. Kad išlaikyti komiteto egzistavimą ir

nuslopinti komunistinio komiteto veikimą, teko prieš valią pil-

„dyti ir atvykstančių iš Baisogalos raudonarmiečių reikalavimus.
Nors komunistinio komiteto pastangomis 1919 m. pradžioje

buvo raudonarmiečiais išvaikyta Gudžiūnų milicija, bet komite-

"to negalėjo likviduoti, nes jo nariai sugebėjo nuo raudonarmie-

čių pasislėpti. Tada Terespolio revkomas nutarė priskirti Gu-

džiūnus prie Baisogalos, tokiu būdu manydami atsikratyti jiėms

nepageidaujamo valsčiaus komiteto, „„baltagvardiejiško“ veiki-

mo ir gyvenimo. Raudonarmiečiai, sužinoję kas yra Gudžiūnų

Valsč. komiteto pirmininkas, V. Polikaitį išsišaukė Baisogalon.

Čia atvyksta ir Terespolio revkomo atstovai. Šie pareiškia no-
rį prisidėti prie Baisogalos, o Polikaitis pasisako prieš ir pažymi,

kad gudžiūniškiai nori patys tvarkytis, kaip jiems patinka, Ta-

da raudonarmiečiai prižadėjo palikti komitetą, bet su sąlyga,

kad jie kontroliuosią šio komiteto veikimą. Gan greit atsilankė

į Gudžiūnus raudonarmiečiai, neva tikrinti komiteto veikimą.

Nežinia kokie būtų buvę „tikrinimo“ rezultatai, jeigu paliai

Gudžiūnus nebūtų pasirodę Lietuvos kariuomenės kariai, kurie

ir išvijo raudonarmiečius ne tik iš Gudžiūnų, bet ir iš Bai-
-sogalos.

Praėjus bolševikų pavojui, vėl ėmė valsčius normaliai

veikti.
Valsčiuje yra 125 kv. kilometrai, arba 12478, 34 ha žemės;

gyventojų 5068 žm.

MOKYKLOS.

1. Gudžiūnų pr. mokykla įsteigta 1906 metais. Pirmuoju

mokytoju buvęs rusas Teodoras Sabkovskis. Mokyklą užlaikė

rusų valdžia, mokė rusiškai. Pirmiau mokykla buvo privačiam

name, o 1910 metais buvo pastatytas dabartinės mokyklos me-

dinis namas. Taip ji veikė iki 1914 m. t. y., iki didžiojo karo:

Per karą ji neveikė. 1919 m. pradžioje vėl mokykla atidaryta.
Pirma buvo 1 komplekto, mokytoja — Elena Jakštaitė. 1920

metais buvo atidarytas II-as komplektas, 0 1931 metais atsidarė

ir II-as. 1919 m. buvo 77 mokiniai; 1920 — 118 mok.; 1921

— 110 mok.;.1922 — 104 mok.; 1923 — 173 mok.; 1924 — 160
-mok.; 1925 — 108 mok.; 1926 — 86 mok.; 1927 — 78 mok.;
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1928 — 80 mok.; 1929 — 92 mok.; 1930 — 112 mok.; 1981

— 136 mok.

2. Devindonių mokykla, įkurta 1909 m. Žiniomis surinkto-
mis iš gyvenančių Devindonių kaime senelių — Stugienės,

Simparozijos, 95 m., Venskūno, Antano 89 m. Veliulio Salia-

mono 79 m., Veliulienės Ulijonos 74 m. ir kitų asmenų, teko šitą
sužinoti apie prieškarinį pradžios mokslą šioj apylinkėj.

Prie dvarysčių lietuviškai skaityti mokęs Staugas Motiejus,

beto jis sekmadieniais mokydavęs, gadzinkas, rožančių ir kt.

Mokė kaip mokėjo ir išmanė. Už mokymą ėmęs nuo vaiko

15 kapeikų. Vaikščiojęs po kiemiais. Lietuviškai mokyti ponai

drausdavę. Beveik tuo pačiu laiku mokė Jankevičienė ir jos

duktė Petronė. Mokė taip pat, kaip ir Staugas Motiejus; turėjo

ji ir mokinių tiek pat. Yra žinių, kad mokęs ir Sabanskis.

Penkeriems — šešeriems metams praslinkus po dvarysčių

vaikus mokė Birmantas. Jis buvo bendorius, gyveno buv. ligoni-

nėje, čia ir mokė. Sėdi senis vidury grįčios dirbdamas savo

ratelius, kibirėlius, o aplink jį susėdę vaikai mokosi skaityti.

Paskui mokė jo sūnus Ksaveras. Tas buvo jau gerai mo- -

„ kytas, nes buvo 4 klasių. Jis, kaip ir jo tėvas, mokė savo bute,

buv. ligoninėje, bet mokydamas vaikus, kitu darbu neužsiimdavo,

kai, jei kas norėjo. Mokė iš knygos: lietuviški žodžiai ir rusiš-

kos raidės. Lenkiškai mokyti valdžia gindavo ir todėl, vaikai

pamatę uredniką, lenkiškas knygas slėpdavo po savim t. y. atsi-

sėsdavo ant jų. Ksaveras, rodosi, mokė ir rašyti. Vaikai ateidavo

į „mokyklą“ prieš dieną ir iki pusryčių išmokę vieną lekciją,
bėgo namo pusryčiauti. Po pusryčių vėl ateidavo ir mokėsi iki

vakaro. Jie ateidami sau turėjo atsinešti ir žvakę. Mokėsi

susedę už didelio didelio stalo, čia vidury  grįčios pastatyto,
suolų nebuvo. Mokinių susirinkdavo iki 80—40. Be to Birmantas

mokė lotyniškai prie mišių. Vakarais vaikai suklaupę gražiai

kalbėdavo poterius ir skirstėsi namo.

Apie 1875 met., kada valdžia atidarė Gudžiūnų kaime

pradžios mokyklą, Birmantas Ksaveras buvo perkeltas į tą mo-

kyklą mokytoju.

Jam išvykus į Gudžiūnus, Devindonyse tulą laiką mokė

Poška, buv. viršila, baigęs pradžios mokyklą. Jis mokė vaikus -

lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Turėdavo mokinių apie 30

— 40,
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Paskui mokė Bergenas (4-ių klasių). Tas mokė po keletą
vaikų lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.

Stonkienė Katrė mokė tiktai skaityti lietuviškai, net ir pati
tiek temokėjo.

Jos sūnus Stonkus Vincas, kaip tikras „daraktorius“

vaikščiojo su savo mokiniais iš  grįčios į grįčią. Pas kurį mokė,

pas tą ir valgė, galėjo ir nakvoti, jei norėjo. Valgyti duodavo

tą patį, ką ir patys valgė, žinoma, mokytojui pataikydavo ge-

resnį kąsnelį. Nakvine retai tesinaudojo, nes turėdamas kaime

savo namus, dažniausiai  pareidavo namo nakvoti. Stonkus

turėjo mokinių apie 30. Jis mokė tiktai skaityti ir giedoti šven-

tas giesmes, nes ir pats tiek temokėjo. Stonkus dar gyvena.

Kada klausiau jį apie jo mokyklą, jis „kytriai“ tylėjo ir daugiau

sužinojau iš kitų asmenų, negu iš jo paties.

Bendrai visi Devindonių „daraktoriai“ gaudavo po 15

„— 80 kap. mėnesiui už 1 mokinį.

Taip vargo Devindonių žmonės iki 1908 m. 1905 metais

revoliucija išjudino ir Devindonių kaimą: gyventojai pradėjo

reikalauti mokyklos.

Valdžia pildydama jų prašymą, 1908 metais įsteigė De-

isijema kaime pradžios mokyklą — ,„Devindonskoje narodnoje
"241224

Pirmas mokytojas buvo Virkutis Nikodemas. Iš pradžių

mokykla buvo patalpinta Šlinkšės Nikodemo namuose, vėliau

Gailiūno Antano.

 

Baudžiavos metu Chrapovickis buvo pastatęs Devindonių

kaime ligoninę. Sukilimo metu tuose namuose buvo valsčius

paskui valsčių perkėlė į Pociūnėlių miestelį, vėliau į Baisogalą.

Ligoninė perėjo kaimo nuosavybėn. Kaimas ją išnuomuodavo.

Tūlą laiką čia gyveno Bismontas. Čia ir vaikus mokė. Paskui,

kaip nekuri sako, čia buvusi karčiama. Dar vėliau čia gyveno

kalvis. Bet galų gale tie namai liko tušti, juose nieks nebegyveno,

juos pardavė Grigaliūnui ir tas juos sugriovė.

Toje vietoje 1912 m. prižiūrint mokytojui Virkučiui Nika-

-demui, rusų valdžia perstatydino dabartinius mokyklos namus.
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1914 m. kilus karui, Virkutis evakuavos į Rusiją ir mo-

kyklą užsidarė. Okupavę Lietuvą, vokiečiai 1916 m. atidarė Dė-

vindonių mokyklą ir paskyrė mokytoją, Račį Juozą. Kiek
mokinių jis turėjo, nežinia. Apie 1917 m. į Devindonius vokie-

čiai paskyrė Gustaitį Leoną; Račį gi perkėlė kitur. Gustaitis.

mokytojavo ir 1918 m. nes jis aktyviai dalyvavo pirmame vaka-

rėly, surengtame Devindonių kaime 1918 metuose. Kiek moki-

nių jis turėjo, nežinia.

1918 metais vėl neilgai mokytojavo grįžęs iš Rusijos Vir-

kutis. Vėliau keitėsi čia mokytojų net 10.

3. Pociūnėliuose mokykla įsteigta 1895 metais. Tai pirmoji

mokykla Gudžiūnų valsčiuje. Šią mokyklą įsteigė rusų valdžia.
Pirmas mokytojas buvęs rusas Nikalojus Dimša. Tokių pavar-

džių ir daugiau Lietuvoje yra. Gal buvo koks persikrikštėlis.

Nuo 1905 metų be rusų kalbos dar buvo įvesta ir lenkų kalba.

1889 metais rusai pastatė dabartinius mokyklai medinius na-
mus. Namas yra pastatytas ant Pociūnėlių dvaro savininko Po-

vilo Sčerbakovo dovanotos !/; dešimtinės žemės. Nuo 1913 m.

ėmė veikti II-as komplektas. Kiek lankė mokinių rusų viešpa--

tavimo laikais — nežinia. 1919 m. buvo 65; 1920 — 70; 1921

— 100; 1922 — 90; 1923 — 120; 1924 — 185; 1925 —115;

1926 — 80; 1927 — 130; 1928 — 135; 1929 — 118; 1930
— 129; 1931 — 138.

4, Alksnėnuose mokykla įsteigta 1922 metais. Pirmasis.

mokytojas buvo Jonas Grigas. Nuo 1930 m. atsidarė ir Il-as

komplektas. Mokinių buvo: 1922 — 36; iki 1980 m. buvo 36

— 45; 0 1931 m. kai atsidarė II komplektas pašoko iki 88.

5. Margininkuose mokykla įsteigta 1924 m. Pirmas mo-

kytojas buvo Juozas Mikoliūnas. Nuo 1929 metų atidarytas.

antras komplektas. Kai buvo vieno komplekto mokykla, mokinių
buvo apie 40, prie dviejų komplektų 70 buvo mokinių.

6. Jokubaičių mokykla įsteigta 1927 metais.

Jokubaičiuose buvo mokoma jau gana senai. Pirmiau mokė

privatūs Mokytojai, „daraktoriai“. Gal prieš kokį 50 metų jau

čia švietė jaunimąAleksandrasGirštautas, dabartinis Gudžiūnų

valščiaus viršaitis. Prieš kokius 35 metus mokė Dominykas

Daukša, prieš pat didįjį karą — Tadaušas Blandis. Po karo

mokė čia Jonas Norkūnas ir Kajatonas Klėina, po to — Stru-
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myla Juozas, Drasutis Juozas ir Kleiva Steponas. Prieš pat val-

džios mokyklos atidarymą Jokubaičiuose mokė Vincas Pletkus,

kuriam mokėjo po 2 litų ir po svarą lašinių nuo vaiko per mė-

nesį. Be šių, pasakoja, daug ką pralavino skaityt ilgumetė „,da-

raktorė“ Ona Damašienė, bet ši daugiausia poterius temokin-

davo. (Pagal A. Pletkaus nusipasakojimo). .

Dabartinės mokyklos įkūrimu daugiausia pasirūpino Juo-

zas Galginas, Antanas Pletkus ir Jurgis Petrauskas: Jie pir-

mieji ir materialiai prie mokyklos kūrimo prisidėjo. Pletkus ir

Petrauskas sudėjo žyminio mokesnio po 2 litų, o Galginas pa-

rašė prašymą Žemės Tvarkymo Komisijai. Ir buvo paskirta

mokyklai 3,11 ha, žemės. Suolus vaikams sėdėti ir rašomąją lentą

pasidirbo tėvai, kurių vaikai ėjo į mokyklą. Kas tik norėjo leisti

vaikus į mokykla, turėjo, pagal jų pačių nutarimo padaryti

mokyklai po suolą. 1927 metais buvo atidaryta valdžios mokykla.

Pirmuoju mokytojų buvo paskirta Apolonija Lašaitė.

Mokslas pradėtas rugsėjo mėn. 21 d. 1927 m. 38 mokiniai, 1928

m. 38, 1929 m. 37, 1930 m. 47, 1931 m. 47 ir 1932 m. 58.

7. Piliuniuose mokykla įsteigta 1927 metais. Pirmoji mo-

kytoja buvo R. Lašaitė. Mokinių esti 30 — 40 per metus.

 

Pociūnėlių bažnyčia.

Pociūnėlių bažnyčia pastatyta parapijonių iėšomis 1805 m.

1911 metais ji buvo atnaujinta, paremontuota. Šiai bažnyčiai

yra duotas vyskupo Valančiaus atlaidų dokumentas 1856 metais

gruodžio mėn. 30 Nr. šv. Jono ir šv. Martyno atlaidams. Bažny-
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čios vardas Šv. Jono Krikštytojo. Parapijonių yra 2800. Klebonu
— kun. Steikūnas. Prieš jį 4 metus buvo kun. Domas Žukauskas,
prieš jį 4 metus Feliksas Paškonis. 1 !/5 metų buvo kun. Pranas
Gričius, jis čia mirė tifų ir vietoje yra palaidotas. Po jo 9 metus
buvo kun. Antanas Kungis, prieš jį buvo apie 30 metų I. Mar-

tenkus, dar prieš jį kun. Dambrauskas, o toliau sunku besusekti.

Pirmiau buvo Pociūnėliai Baisogalos altarija, paskum filija,

o nuo 1909 metų prie kun. Kungio tapo atskira parapija.

Pociūnėliai yra nesenas miestelis. Pirmiau čia buvęs dvaras

ir kažin koksai dvarininkas, Pociūnėlių savininkas, sumanęs pa-

statyti čia bažnyčia. Prie šio sumanymo prisidėję ir apylinkės

žmonės. Kaip tik pastatė bažnyčią, atsirado ir žydo karčiama.

O kadangi žydeliui karčiamninkui gerai sekėsi, tai dar ir dar

atsikėlė čia žydelių. Tokiu būdu 100 metų bėgyje Pociūnėliuos

priviso jau 15 žydų šeimynų. Bet jie gana skurdžiai čia gyvena;

jų krautuvėlės, namukai menki, švara taip pat nepavydėtina,

tad miestelis skurdų vaizdą daro.

Prieš lenkmetį Pociūnėlių dvarą vedęs tūlas lenkas Towgin,

lietuviškai tariant Tauginas. Po sukilimo jo dvarelį rusų valdžia

konfiskavo ir pasodino rusą Sčerbakovą, kurio ainis ir dabar te-

bevaldo tą dvarelį. Sčerebakovas buvo „zemski načalnik“ kilimo

iš Saratovo gub. Ten jie taipogi turėję dvarą.
Pociūnėlių yra 250 gyventojų, 90 namų ir 10 krau-

tuvių. Miestelis negrįstas, be šaligatvių, beelektros.

VLADAS RYBELIS.

VI. Rybelis yra gimęs Pilsupio kaime, Josvainių valsč.

1886 m. gruodžio mėn. 2 d. Pradžios mokyklą ėjo Pilsupio pradž.

mokykloj. Būdamas Voroneže prieš karą mokėsi privačiai, nes

negavęs ištikimybės liūdijimo, negalėjo įstoti rusų mokyklon.

Jo ypač buvo norėta mokytojų seminariją lankyti. Ištikimybės

liūdijimo negavo, kaipo įtartas lietuviškame veikime ir todėl

buvo nekartą iškrėstas. Atitarnavęs Voroneže rusų kariuomenėj

grįžo tėviškėn. VI. Rybelis smarkiai buvo pamėgęs tais laikais

einančius lietuviškus laikraščius, pats juos uoliai skaitė ir pla-

tino. Štai užeina didysis karas. V. Rybelį rusų kariuomenė ati-

traukė nuo visų studijų ir veikimo lietuvybės dirvoj. Po karo grį-

žo Pilsupin, ir pirmasis jojo rūpesnis buvo, atnaujinti per karą
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panaikintą jo gimtinėj—Pilsupy, pradžios mokyklą. Tas Rybeliui

pasisekė ir mokykla dar prie vokiečių ėmė veikti.

Kuriantis Liet. vyriausybei, Rybelis Josvainių —Pajeslio

apylinkėje organizavo savanorius — kūrėjus ir taip pat aktingai

„prisidėjo prie vietos savivaldybės įsteigimo. Pažymėtina, kad

 
Vladas Rybelis.

a

šis darbštus vyras visą laiką buvo nuošaliai verpetais kunku-

diuojančios politikos, o griebėsi pačio naudingojo, t. y. kultūros

darbo. Tad ir matome VI. Rybelį daugelio kultūrinių organi-

zacijų veikėjų tarpe.

Nuo 1919 m. kovo 23 d. dirba Kėdainių apskrities savi-
valdybėje.
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Nuo 1919 m. iki 1924 m. buvo apskrities valdybos pirmi

ninku. Vėliau apskr. valdybos nariu, ||| |

V. Rybelio pastangomis buvo 1919 m. įsteigta Kėdainių

keturklasė mok., vėliau gimnazija; taip pat įgytas apskr. są-

vivaldybei namas. Tai du didesnieji darbai ir rūpesčiai. Be to

visa eilė yra smulkesnių nuveiktų darbų, kurie palieka apie

V. Rybelį šviesią atmintį. Dar gyvas, pilnas energijos aprašo-

masai asmuo, ir apie jį gal nevienam plunksnos darbininkui

teks rašyti, o aš pasitenkinsiu šiuo trumpu rašinėliu ir tuo

nors dalinai atmokėti p. Rybeliui už visus vargus ir rūpesčius

ne savo asmens, bet mūsų apskrities naudai. p

Dabar V. Rybelis gyvena netoli Gudžiūnų, Naujaupy, kur

įsikūrė sau ūkį.

 

Girštautų koplyčia.

Gudžiūnų viršaitis Girštautas 80 metų senelis, bet gana

veiklus ir sumanus lietuvis,turi savo nemažą 80 ha žemės ūkį

Naujaupy, 3 kilom. nuo Gudžiūnų. Senovėje čia buvęs kaimas

vardu: „Novoriečka“. Prieš 50 metų iš kaimo buvo padarytas

polvarkas r pavadintas: „Novaja vies“. Pirko šį polvarką rusas

generolas Chmieliauskas. Apie 20 metų pagyvenęs jį pardavė

taipogi rusui pulk. Alsufjevui. Nuo Alsufjevo ir nusipirko 1920

m. Aleksandras Girštautas. Paliai polvarką eina didysai vieš-

kelis. Tas vieškelis Rusijos carienės Ekaterinos II liepimu buvo
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nuo Kauno iki Rygos apsodintas medžiais ir buvo žymus pre-

kybos traktas. Prie vieškelioir polvarko, kur upelis Ziostka įte-

ka į Dotnuvėlę, yra gražus piliakalnis, Girštautų pavadintas
„Aukso kalnelis“. Piliakalnis turi 100 mtr. ilgio, 50 mtr. pločio,

10 mtr. aukščio. Kalnelio viršūnėje auga krūmai ir jauni, pa-

ties senelio Girštauto tvarkingai alėjomis pasodinti, berželiai

ir mažos eglaitės. Bendra piliakalnio forma pirmiau buvo šie-
no vežimas, viršūnė papliokščia ir jos šiaurės pusėj yra nu-

piauto kūgio pavidalo apie 4 mtr. aukčio iškilimas. Iš to galima

būtų spėti, kad ant to piliakalnio buvo senovės lietuvių šven-
tykla, degė amžina ugnis, kurstė ją vaidelytės. Dabar piliakal-

nio vaizdas žymiai pasikeitė. Vietoj senovės tikybos aukuro, ant

piliakalnio yra pastatyta Girštautų mūrinė koplytėlė, užvieš-

patavusios beveik visą Lietuvą katalikų tikybos šventovė. Tą

koplytėlė statė Girštautas su sūnum, kuris yra atsargos kari-

ninkas ir Mariampolės apygardos teismo narys.

o Minėtas upelis Žiostka prasideda Terespolio dvaro laukuos

iš mažiuko, nesenai atsivėrusio ežerėlio. Nepersenai prieš didįjį
karą visai ten ežero nebuvo. Buvo tik perbrendama baliūkštė.

Štai apylinkės žmonės pastebi, kad atsivėrė „akis“. Niekas
jau prie tos akies arti nebegali prieiti, pakraščiuos velėna grim-

stavandenin, o jo gilumą matuoti nepasiekiama dugno. Jau ir
žuvies ima atsirasti

Dotnuvėlė prasideda nuo Palonų iš Baisogalos valdiškų
miškų ir įteka Kėdainiuose į Nevėžį.
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BAISOGALA.

2 Šis miestelis pagal padavimus ir legendas vardą yra gavęs

nuo žodžių „„Baisus galas“.

Žiloje senovėje visa Lietuvos šalis buvo apaugusi milži“

niškais šimtamečiais miškais ir giriomis, per kurias didesnių

miestų ir miestelių vienintėlis susisiekimas buvo upės. Ilgainiui

susisiekimas upėmis nustojo savo primityviškos reikšmės, nes

buvo pravesti sauskeliai. Buvo kertamos girios ir kirstais me-

džiais klojami keliai, Todėl vieškelis einantis nuo Kauno Šiaulių

link buvo vadinamas mediniu vieškeliu. Antras kelias einantis
nuo Raseinių Panevėžio link perkirsdavo medinį vieškelį toje

vietoje, kur dabar stovi Baisogalos miestelis. Šiais keliais įvai-

rūs pirkliai varinėdami ir vežiodami prekes iš miesto į miestą

veik visuomet toje vietoje buvo užpuldinėjami plėšikų ir apiplė-
šiami. Čia būdavo didžiausios gaujos plėšikų-žmogžudžių, ir pir-

kliai tą vietą pavadino „baisiu galu“.

Antras padavimas yra užsilikęs net iš devinto šimtmečio.

IX šimtmetyje labai užpuldinėdavo ir plėšdavo Lietuvą baisios

gaujos švedų kariuomenės. Tais laikais švedai buvo užgrobę

didelius plotus Žemaitijos ir pasiekę N. miestelį

N. miestelis, kaip ir visi kiti Lietuvos miestai ir mieste-

liai, buvo apsuptas šimtmečiu braškančiu mišku. Tris dienas
ir tris naktis mediniu vieškeliu nuo Šiauliųlink Kauno ėjo skait-

linga švedų kariuomenė ir kaip bitės avilį, taip jie iš visų pusių

apsupo N. miestelį. :
N. miestelį iš rytų pusės supo ir saugojo didelis melsvas

ežeras, iš žemių pusės tekėjo gilią vagą išrėžęs upelis. Švedų
„skaitlingi kariuomenės pulkai apsistojo ant kairiojo upelio kran-

to nedrįsdami pereiti ir pulti galingą ir rimtą lietuvių kariuo-

menę, kuri lyg mūro siena, stovėjo dešiniajame upelio krante.

Praėjo kelios dienos, o užpuolikai vis dar nedrįso pirmi

pradėti baisų mūšį. Lietuvių kariuomenės vadas, netekęs kan-
"trybės, griausmingai prabilo į savo narsiuosius karius — kar-

žygius:
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— Jūs, narsūs Lietuvos karžygiai, matote štai mirtį ir“

vergiją nešančius skaitlingus priešo pulkus, kurie pamatę mūsų
gerą nuotaiką ir geležinę valią nusiminė ir kelinta diena stovi

nuleidę ginklus lyg prašydami taikos ar pasigailėjimo. Mes ne-

privalome drebėti prieš tuos nors ir skaitlingus, bet susnūdusius.

priešų pulkus, mes jiems privalome savo gimtinės pakluonėse
padaryti baisų galą! Gana jiems mus erzinti!.. Gana kiršinti!..

Tuos žodžius ištaręs, vadas pirmas puolė į priešus perei-

damas upelį, o paskui jį ir geležiniai jo kariuomenės pulkai.

Užvirė smarkus mūšis, kuris tęsėsi nuo ryto iki velyvos.

nakties. Švedai buvo visiškai sutriūškinti.ir su kraujais ir žeme
sumaišyti. Nuo to laiko N. miestelis ir buvo pavadintas Baiso-

gala, nuo baisaus galo, o upelis, Kiršinu, nuo žodžio kiršino —

erzino.
Baisogalai buvo karalius Stanislovas Augustas 1780 m.

birželio mėn. 1 d. davė prekybos lengvatų, 0 1791 m. lap-
kričio 10 d. miesto teisės ir herbą. Tas yra pažymėta pas.
Balinskį: „Starožytna Polska Welkie Ksęstvo Litewskie, tom

„JK. str. -6788. “

PRANCUŪZMETIS.

Karo pradžioje Baisogalos miestely stovėjo Tenginsko pės--

tininkų pulkas. Karui prasidėjus ir prancūzams persikėlus per

Nemuną, VI.24 d. pulkas išėjo iš Baisogalos į „karo žygį“. Mies-
tely liko pulko ceichauzas, keliamoji cerkvė ir atsargynės apran-

gos ir ginklų dalis. Daiktams prižiūrėti ir jiems evakuoti Baiso-

galoje buvo paliktas patikimas senas puskarininkis Vasilijus

Prokofjevas, Šv. Jurgio kryžaus kavalierius ir keli eiliniai.
Jie turėjo gabenti paliktus daiktus į Dinaburko tvirtovę.

VI. 27 d. puskarininkis sužinojo iš pasirodžiusio Baisoga-

loje kazokų būrio apie tai, kad prancūzų jėgos artinasi prie mies-

telio. Prokofjevas įprašė kazokus padėti jam surinkti iš vals- -

tiečių vežimų. Kazokai suvarė valstiečius su vežimais iš arti-

mesnių kaimų į miestelį. Puskarininkis Prokofjevas su savo -
eiliniais sukrovė į vežimus pulko daiktus ir išvažiavo su visa
„gurguole“ į Šeduvą.

Kelyje valstiečiai, sužinoję, kad prancūzai esą visai netoli

puolė gurguolės palydovus ir pradėjo grobstyti valdiškus daik- -
tus. Jėgos buvo nelygios: valstiečių 20 vyrų, o palydovų, gin- -
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kluotų „tesakais“ (kardokšliais), 5 kareiviai. Puskarininkis

Prokofjevas liepė savo 4 eiliniams išsitraukti  kardokšlius ir

sulaikė valstiečius nuo plėšimo, daiktųdalis nors ir buvo iš-

grobta. Bet už tat valstiečiai, nujausdami visus malonumus ke-

liauti kažin kur su kariškais daiktais, nesiginčydami daug su

kareiviais išmetė visus jų daiktus iš vežimų ir su arkliais ir
vežimais išsiskirstė.

Likęs kelyje sų daiktais ir 4 eiliniais Prokofjevas pamatė

kitą kazokų joją. Šie kazokai turėjo sekti prancūzų žygį, reiškia,

prancūzai buvo jau nebetoli. Puskarininkis pranešė kazokams

apie atsitikimą ir nuolankiai prašė surinkti vėl vežėjus iš apy-

linkės valstiečių. Šįkart jo pastangos išgelbėti valdiškus daiktus

nebuvo sutrukdytos. Visa gurguolė laimingai pasiekė Mintaujos

miestą.

 

  

 

 

Baisogalos bažnyčia.

Baisogalos bažn. inventoriuje, surašytam 1890 metais pa-

žymėta, kad pirmoji bažnyčia buvo čia pastatyta 1539 metais

karaliaus Zigmanto lėšomis. 1774 metais liepos 8 d. Baisogaloj

buvo didelis gaisras ir sudegė kartu su kitom triobom medinė

bažnyčia. Tada vėl buvo pastatyta medinė bažnytėlė, bet ne toj
vietoj kur dabar stovi bažnyčia, o klebonijos darže.
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1882 m. Vladas Komaras ir jo žmona Ona Konvaitė —

Komarienė davė lėšas ir žemės sklypą ir pastatė dabartinę mūro

bažnyčią. Tada Baisogalos bažnyčiai priklausė Polonų ir Pociū-
nėlių filijos.

Klebonų yra kun. dekanas Bitis Vincas, 1923 parapijonių

buvo 4078 žm. Bet kai Pociūnėliai tapo atskira parapija, nebe
Baisogalos filija, parapijonių sumažėjo..

BAISOGALOS DVARAS.

Šį dvarą valdo V. Komaras. Tai yra vienas iš stambiausių

Lietuvoj kultūrininkų Jo bendras plotas siekia apie 1200 ha.
Vien ariamos žemės yra apie 800 ha. Ūkio pagrindas — grūdų

ūkis. Tai bus turbūt vienas geriausių laukų ūkių Lietuvoj. Čia

auginama daug įvairių javų atmainų. Rugių atmainų ypač der-

linga yra „Champagner jager“; kviečių „Kuvert Weisep“ ir

„Dotnuvos 2411“; miežių „Heine“ ketureiliai. Avižų visai nesėja.

Baisogalos beveik visas dvaro laukas yra drenuotas. Neiš-

drenuotose vietose tebetęsiamas drenavimas. Komaras į drena-

vimą žiūri, kaip į ūkio trobėsius, kurių remontas labai brangus,

bet būtinai reikalingas. Dvare yra 5 traktoriai, arti 100 darbinių

arklių. Karvių auginama daugiausia olandų veislės, jų yra apie

60. Per metus iš jų gaunama vidutiniškai arti 2847 kilogr. pieno

su 98,6 kilogr. riebalų.

Dvare yra spirito varykla ir didžiulis daržas.
 

Ties Andriūnų km. yra du piliakalniai 5 — 6 sieksnių

aukščio ir 25 sieksnių aplinkio. Augmenų km. laukuos, ties

Vengrupio upeliu yra senkapis. Kasant jame žvyrą po okmenių

grindiniu iškasama žmonių griaučių. Ties Baisogala esantį Pe-

palų kalną vadina dar ir piliakalniu. J. Laboiko iš D. Poškos

žodžių pastebi, kad ties Baisogala yra apie 200 pilkapių ir iš jų

iškasama ginklų ir kitų senobinių padarų. Ties Baisogala yra

didelis akmuo vadinamas velnio akmeniu. Šiose apylinkėse

buvo rastas akmeninis kirviukas (Kauno miesto muziejaus

katalogas 348 Ne). Ties Kemerių km. yra „Pilė“. Pelenų km.

prie Dotnuvėlės upės yra piliakalnis 746 sieksn. didumo (Žiūr.
Petro Tarasenkos „Lietuvos archeologijos medžiaga“ 93, 97,

100 ir 209 psl.).
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„ BAISOGALOS DAINA.

Kas legendų, padavimų gražių negirdėjo,

Kas Baisogalos nematė, kas jos neregėjo,

Tam pravartu pravažiuojant jąją atlankyti

Ir garbingą šį miestelį mūsų pamatyti.

Nors čia nieko ypatingo negalėsit rasti,

Bet galėsit susikaupti ir mintys paskęsti,

Kaip sustosit prie paminklo žuvusių karžygių,

Ar kapuose atsidursit tarp tyliųjų kryžių.

Čia daug ilsisi jaunuolių, daug narsių bernelių;

Čia daug randa motinėlių ir jaunų seselių;

Nes čia ilsis jų svajonės, jų džiaugsmų žiedeliai —

Čia vienturiai sūnužėliai ir mieli broleliai.

Čia kovojo tie karžygai su raudonarmečiais,

Kurie veržės į miestelį, lyg kad bitės spiečias ...

Ir kovojo mūs broleliai kiek tiktai galėjo,

Nes jie savo gimtą šalį ir laisvę mylėjo.

Čia savanoriai — kūrėjai rusus nugalėję,

Atvaduot kitų miestelių paskubomis ėjo,
Bet sutikę naują priešą — žiaurųjį Bermontą,

Kaip bematant jį surangė ir sulaužė frontą.

Taip sutruškinę bermontus ir kovas laimėję,

Jie dainuodami ir linksmi kult lenkų nuėjo.
Ir taip narsūs savanoriai, mumis išvadavę,

Iš Giedraičių ir Sirvintų lenkus laukan šlavė ...

0 senovėje kas buvo, kiek čionai kovota,

Kiek jau kartų to miestelio degta ir liepsnota?
Dar šiandieną mūrų griaučiai riogso ir trunija,

O kapuose kiek lavonų ir kaulų kirmija?
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Kiek senovėje čia priešų pulta, puldinėta,

Kiek čia ašarų, kiek kraujo nekalto išlieta?

O kiek čia žilų motučių, kiek jaunų seselių,

Verkė, klykė ir raudojo žuvusių brolelių ?...

Niekas to tikrai nežino, pasakyt negali,

Kiek čia mirštančių jaunuolių rado kapuos dalį,

Nes kovojo mus seneliai su priešais plėšriausiais:

Su kryžiuočiais, nuožmiais rusais, vikingais pikčiausiais...

Ei, Baisogala, tu baisi savo praeitimi,

Juk tu žaidei ir šypsojais drauge su mirtimi,

Kada čia mūsų senoliai su priešais kovojo

Ir gražias tavo pakluones lavonais nuklojo !

Juk nuo tų baisių skerdynių, nuo baisaus to galo,

Kada kruvinas upelis tris dienas nebalo,

Tu gavai tą baisų vardą ir šiandie nešioji,

Ir visiems liūdnai tą mūšį kuždi — pasakoji.

Tu sakai, kad kiaurą dieną ir naktį kovojo,

Ir visa tavo aplinka gaisruose liepsnojo.

Tu sakai, kad tokios kovos nuo amžių nebuvo,

Ir niekad tavo laukuose tiek priešų nežuvo.

Tu sakai, kad tąją dieną saulės nesimatė

Ir audra, baisus perkūnas, gamtą purtė — kratė...

Tu sakai, kad tąjį kovą laimino Perkūnas,
Ir lietuviai nugalėjo vikingus galiūnus.

"Tai baisi tu jiems, kaip gelmė juodo okeano,

"Bet tu mums brangi, maloni per laikus, iš seno

Ir esi mūs numylėta, gražiai išsvajota,
Padavimais apipinta, dainoms apdainuota !

Nors esi žila, senutė, bet mumis vilioji,
Lyg graži naktis gegužės kvepianti, šventoji;

Nes tavyje daug ką randam, sielas atgaivinam

Ir gražių laurų vainiką tavo garbei piniam...
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Taigi tu, brangus lietuvi, dukra ar sūneli, .

Jeigu eisi ar važiuosi per šią mūsų šalį, |
Tai sustoki pažiūrėti to garsaus miestelio;

Jo paminklų, jo bažnyčios ir brolių kapelio.

Jei nuo Šeduvos važiuosi, tai gale miestelio,

Pamatysi ten paminklą kairėje, prie kelio,

Kuris mums visiems byloja, kad čia kovos buvo,

Ir brangios mūsų tėvynės priešų daug pražuvo..

O kada jau įvažiūosi į patį miestelį,
Tai išvysi, kad paminklas čia vėl galvą kelia,

Tik jisai mums pasakoja, kad verguvė griuvo

Ir, kad daug narsių lietuvių dėl tėvynės žuvo...

O kaip eisi į bažnyčią, tai ten ant šventoriaus
Pamatysi, priešais durų didžiojo altoriaus,

Jezų Kristų labai sunkiai nešant kryžiaus naštą,

Po kurio Jisai sulenkęs žvilgsniu rinkon skęsta.

Jezus ten išvydęs pilką jaunų vyrų minią,

Kurie dieviškąją meilę širdy užgesinę,

Juokias, šaiposi, trukšmauja ir Mišių neklauso,

Jis su pirštu į juos rodo ir lyg šaukia balsu:

— Aš jumis, mano vaikeliai, taip karštai mylėjau:

Už jumis miriau ant kryžiaus ir kraują praliejau.

Ir už tai, brangus jaunime, to nesitikėjau...

Aš jumis šv. bažnyčioj matyti norėjau...

O iš čia ir pas kleboną — Bittę mūs tėvelį —

Jis jau, ketvertą desėtkų metų klebonauja...
Jis svečius mielai vaišina ir jų uūkurauja...

Ir svečius mielai vaišina ir jų lūkurauja.

Jei važiuotum į Kėdainius, tai tuoj už miestelio

Pamatytum ten sodybą Šarauskų prie kelio,
Iš kurios-tėvynės ginti trys broliai išėjo.
Ir dar daug kitų jaunuolių draug eit prikalbėjo.
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Ir dabar vyriausias Juozas dar tebetarnauja,

O kiti du karininkai šiaip valdininkauja.

Ir laiminga toji šeima, džiaugias jie, tėveliai,

Kad tiek daug pasitarnavo savo gimtai šaliai ...

i *
*

Nepraeikite pro šalį ir Komero dvaro,

Kurs mažai ką nukentėjo nuo didžiojo karo.

Jis dabar gerai gyvena pavyzdingam ūky... .

Taigi, eidamas pro dvarą ir pas jį užsuki.

Čia galėsi pamatyti mūrinį malūną;

(Nors truputį jau apleistas ir po biškį griūna).

Jisai yra Lietuvoje skaitomas gražiausių,

O, gal būt, kad savo amžiu skaitos ir seniausiu.

Ir šiaip daug ko pamatysi, daug ką sužinosi,

Ir sugrįžęs pas savuosius jiems papasakosi,

Kokie gražūs ir didingi dvarininko rūmai,
Ir kokios čia auga rožės ir gėlėti krūmai...

Čia lyg šeimiškasis rojus visus taip vilioja,

Kad auksinės, gražios mintys su žvilgsniais plasnoja,
Čia plasnoja jie paguodos ir džiaugsmų ieškoti,
Bet senovę atsiminę, ima jo bijoti:

Nes senovėje lietuviai čia ponams vergavo,
Ir ne sykį skaudžių rykščių desėtkais ragavo.

Ir taip dirbę, prakaitavę, prieš ponus drebėję

Jokios laimės nepažinę į kapus nuėjo...

Bet jau tie laikai praėjo, verguvė sugriuvo,

Ir visi vargai, nelaimės ir skurdas pražuvo.

Ir baudžiauninkas lietuvis šiandien lygus ponui

Ir „pan Juzef“ lygus Juozui, o „pan Jan“ mūs, Jonui.

Juozas Morkūnas.
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KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

BAISOGALOS APYLINKĖJ.

1919 metų pradžioje, vos spėjus iš Baisogalos apylinkės

keletui mūsų. savanorių išvykti į organizuojamą Kėdainiuose

Lietuvos kariuomenės savanorių būrį, kai besiveržanti į Lie-
tuvos gilumą raudonarmiečių kariuomenės banga pasiekė Bai-

sogalą. Čia jie užgrobę savivaldybės įstaigas pradėjo šeimi-
ninkauti. Prasidėjo kvotos, konfiskavimai, rekvizicijos, areštai.

Žmonės dejavo, kentė ir laukė ateinant Lietuvos savanorių,

kurie išvaduotų iš bolševikų vergijos. Kėdainių apskrities sa-

vanorių būrys, vokiečių padedamas, kovo mėn. 4 d. puolė Bai-

sogalą. Raudonarmiečių Baisogaloje būta daugiau. Kautynės

nusitęsė iki vakaro. Raudonarmiečiai neišlaikė ir bėgo Seduvos

link, palikę pakinkytą kulkosvaidžių vežimą su kulkosvaidžiu.

Kėdainiškiai savenoriai, būdami toli nuo savo bazės — Kėdai-

nių, ir mažame skaičiuje, pasitraukė į Kėdainius neužėmę Bai-

sogalos. Bolševikai Baisogalon nebegrįžo. Mūsų nuostoliai —

sužeistas vienas savanoris ir vienas arklys.

O kovo mėn. 16 d. mūsų kariuomenės rinktinė, žygiavusi

per Baisogalą — Šeduvą į Panevėžį, visai išvijo raudonarmie-

čius iš Baisogalos apylinkės.

Šias pirmąsias mūsų kariuomenės kautynes ties Baiso-

gala, baisogaliečiai sumanė pažymėti — palikti prisiminimą

jaunosioms kartoms. Iškilmingai atidengė didelį akmenį — plytą

su atatinkamu parašu, padėtą toj pat vietoje, kur buvo pirmas

sužeistas Kėdainių srities būrio savanoris, ant Kėdainių — Bai-

sogalos vieškelio, pusė klm. nuo miestelio.

1919 metais vasarą pradėjo sukti sau gūštą šiaurinės Lie-

tuvos dalyje mūsų naujas priešas Bermontininkas. Jaunutei

Lietuvos kariuomenei teko užkirsti kelią besiveržančioms į Lie-

tuvos gilumą bermontininkų  gaujoms. Užėjo sunkūs laikai.

Susisiekimas su šiaurės Lietuvos dalimi buvo beveik perkirstas.

Okupantai šeimininkavo: konfiskavo, rekvizavo, areštavo ir

net šaudė žmones ... Padėtis rimtėjo, nes priešas buvo gausin-

gas, gerai ginkluotas ir šarvuotas, o mūsų kariuomenė tuo

metu kovėsi su kitu priešu — raudonarmiečiais .

Sujudo visuomenė, susirūpino vyriausybė bei karo vado-

vybė. Mūsų karo vadovybė dalį kariuomenės atitraukė nuo

raudonarmiečių fronto ir perkėlė prieš bermontininkus. Pas-
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tarieji, užėmę Šiaulius, Radvyliškį, traukė į Baisogalą tais pat

keliais, kuriais buvo įsiveržę pavasarį raudonarmiečiai. Bet

Baisogalą nebuvo lemta jiems užimti. Mūsų karių —ginėjų eilės

pastojo jiems kelią.

Tada Baisogala tapo visų lietuvių dėmėsio centru. Čia

buvo veikiančios prieš bermontininkus mūsų kariuomenės

štabas.
Plėšriajam priešui čia neilgai sekėsi. Nepaisydama jo

skaičiaus ir apginklavimo, mūsų kariuomenė, Nepriklausomy-

bės ginimo idėjos vedama ir būdama nenugalimos dvasios, įtem-

pusi savo jėgas sutriuškino bermontininkų galią. Priešas trau-

kėsi ir bėgo, palikdamas ne tik iš gyventojų išplėštą turtą, bet

ir savąjį karišką: ginklus, amuniciją, automobilius, traukinius,

orlaivius. Čia dar viena gėlelė buvo įpinta į mūsų kariuomenės

laimėjimų vainiką.

Šios paskutinės kovos giliai įstrigo į baisogaliečių atmintį:

Baisogalos senose kapinėse palaidota 15 mūsų karžygių — Tė-

vynės gynėjų.

Šie brolių kapai baisogaliečiams brangūs. Juose ilsisi tie,

kurie už tėvynę galvas padėjo. Prisimindami tuos netolimos

praeities pavojaus ir baisenybių išgyventus laikus,baisogaliečiai

įvertino mūsų kariuomenės pasiryžimo nuopelnus, ir gerbdami

juos lenkia galvas žuvusiems. Vietos jaunimas rūpinasi jų

kapais: sutvarkė, aptvėrė, kryžiais pažymėjo, sesės gėlėmis

apsodino. , .

BAISOGALOS PAMINKLAS.

Pastatyti Baisogaloje paminklą buvo numatyta 1925

metų pavasarį. Sumanymas kilo vietos šaulių tarpe. Vietos

inteligentai ir liaudis šiam sumanymui karštai pritarė. Gan

greit susidarė komitetas. Šaulių Sąjungai tarpininkaujant,

paminklui projektą padarė dailinikas Aleksandravičius. Komi-

tetas lėšas sudarė beveik iš loterijų. Jos davė arti 10.000 litų

pelno, o išlaidų beveik nebuvo, nes loterijos laimėjimus—daiktus

paaukojo apylinkės gyventojai. Akmenis ir žvyrą suvežė ŽMO-

nės. Tik dėl paminklo vietos buvo susidariusios kliūtys, dėlei

ko bent kiek susitrukdė ir jojo statymas. Tačiau 1928 metais

gegužės mėn. 15 d, buvo vidury miestelio pašventintaskertinis
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akmuo pamato, o spalių mėn. pradžioje jau buvo paminklas
baigtas.

Spalių mėn. 14 d. šis paminklas buvo iškilmingai ati-
dengtas. Paminklas, kaip matyti atvaizde, keturkampės formos,

apačioje tašyto akmens trys laiptai, aukščiau eina keturi kūbai
vienas už kitą mažesni ir pastatyti ant vienas kito. Viršuj pa-

minklo kryžius. Kūbuose įdėtos įvairios valstybinės emblemos.

Priešakinėje pusėje, viršuj — Vytis, žemiau — Gedimino stul-

pai, dar žemiau — krašto ginimo emblema — trimitas, sukry-

 

 

 

Baisogalos paminklas.

žuotas su šautuvu ir pridengtas skydu. Apatiniam kūbe nyšoje

yra padėtas parašas: „Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės“. Visi

ženklai šlifuoto akmens. Apatiniam kūbe, kairėj — Vyties kry-

žius ir prierašas: „Garbė Jums, Didvyriai, Tėvynės Sūnūs“ ir

ąžuolo šakelė. Užpakaly didelis skydas ir jame iškaltas senovės
lietuvių tiesus kalavijas, o skersai jo parašas: „Iš praeities tavo

sūnūs te stiprybęsemia“, viršuj — Baisogalos herbas ir parašas:

„Baisogala 1928“. Dešiniam  kūbo šone kryžius su parašu:

„Baisogalos kapuose ilsisi 15 karių, žuvusių 1919 m. kovose su

bermontininkais“. Čia galima būtų pažymėti, kad laiptai, visos
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kūbo briaunos ir viršuje kryžius padarytas yra iš vieno suskal-

dyto akmens. Apie paminklą yra sodnelis, aptvertas geležine,

iš Kauno fortų atgabenta, tvora. Aikštelei žemę paaukojo vietos

dvarininkas Komaras.

Šio paminklo atidengimo spalių mėn. 14 dės visas mies-
telis, gelžkelio stotis ir apylinkės kaimai buvo pasipuošę tau-

tinėmis vėliavomis. Iš aplinkinių kaimų ir gretimų valsčių jau.

nuo pat ryto ėmė plaukti žmonės. Buvo pėsčių, raitų, važiuotų,

šaulių, savanorių ir šiaip piliečių. Jie rinkosi pagerbti savo

kovos draugus, kuriems pastatytas paminklas. Iš Komaro dvaro

atvyksta 2-ro artilerijos pulko būrys; pasirodo ir 8 pėstininkų

pulko dūdų orkestras. Paminklas pridengtas balta namų darbo

drobe. Iš kairės nuo paminklo stovi vainikais papuošta tribūna.

Erdvėje suūžė mūsų sparnuočiai, atskridę iš Kauno 6 lėktuvai.

Apsuko miestelį ratu, nufotografavę jį iš viršaus, nutupė pasi-

rinktoj netolimoj vietoj. Pilnas miestelis žmonių. Arkliai ir

vežimai sustatyti už miestelio. Gelžkelio stoty įrengti garbės

vartai. Stotis papuošta vainikais, o perone išrikiuotas Dotnuvos

Akademijos šaulių būrys.

Specialu traukiniu iš Kauno siekė Ministeris Pirmi-

ninkas, Užsienių Reikalų Ministeris ir1. e. pareigas Krašto
Apsaugos Ministeris prof. Voldemaras, Švietimo Ministeris pas

Šakenis ir kiti garbingi svečiai.

Prof. Voldemaras prie paminklo pasakė šitokią prakalbą:

„Įvairių gražių iškilmių šiemet kupina visa Lietuva,

švenčianti savo nepriklausomos valstybės 10-ties metų
sukaktuves. Nepriklausoma Lietuva atgijo tokiu laiku, kada

visus Europos rytus buvo apėmęs didelis politinis ir revoliucinis
potvinis. Rytuose siautė baisi revoliucija, vakaruose buvo su-

gniužinta militarinė vokiečių galybė. Karo metu okupavę Lie-

tuvą vokiečiai, gavę smūgį vakaruose, demoralizuoti traukėsi iš

Lietuvos. Iš rytų jų pėdomis sekė chaosą ir nelaisvę nešdami

rusų bolševikai. Iš pietų pasirodė lenkai, norį Lietuvąpasi-

glemžti. Mūsų tautai buvo labai rimta mėginimo valanda. Bet

dėl tėvynės meilės daug jos sūnų stojo savo noru, kiti atėjo

pašaukti Tėvynę ginti. Bolševikai buvo sustabdyti, lenkai buvo

kiek atgal atstumti, — Lietuvos valstybė greitai kūrėsi. Bet

štai visai netikėtai atsirado naujas Lietuvos priešas iš šiaurės.

Nebuvo tai mūsų broliškoji latvių tauta. Europosvakaruose tada |

buvo sumanyta atgaivinti senoji Rusija, kurią revoliucija jan
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buvo gerokai išardžius. . 1919 m. rugsėjo mėnesį į Kauną atėjo
žinių, kad naujas Bermonto Avalovo surinktas įvairių avan-
tiūristų debesys gresia užlieti visą Lietuvą ir kitas Pabaltijo
valstybės, kad gręsia praryti visa tai, kas mūsų tautos vaikų
krauju jau buvo atkovota. Ir štai lietuviams teko kovoti sykiu
trijuose frontuose: prieš bolševikus, lenkus ir bermontininkus
— vokiečius, norėjusius atstatyti seno rėžimo Rusiją.

Tačiau galinga pabudusios tautos dvasia neleido mums
nusigasti ir iškrikti. Tuojau į naujo iškilusio pavojaus vietą
buvo mesta mūsų kariuomenė, kovose jau išbandyta. Kariuo-
menei padėjo ir partizanai iš vietos gyventojų. Smarkiai už-
pultas priešas buvo nugalėtas ir jo sukeltas pavojus mūsų pačių
jėgomis buvo išblaškytas. Jei tinkamu laiku to nebūtų buvę
padaryta, tai šiandien mes, tur būt, nesidžiaugtume savo tautos
laisve ir nešvęstume 10-ties metų sukaktuvių.

Paminklas yra tas priminimas visiems apie dorųjų vaikų
pasišventimą. Juo daugiau bus Lietuvoje šių paminklų, tuo
giliau į visų širdis skverbsis Tėvynės meilė, tuo daugiau stipry-
bės mes iš savo didvyrių pavyzdžio pasisemsime. Paminklai yra
tai lapai iš didelės Lietuvos istorijos knygos. Ir Baisogaloj p2-
statytas paminklas yra amžinos garbės puslapis mūsų tautos
istorijoj. Šis gražus puslapis rodo visiems — lietuviams ir sve-
timtaučiams — kad Lietuvoje yra didvyrių. Tai yra amžinos
garbės paminklas. Ateis laikai, kad Lietuva ir visas pasaulis,
regėdami įvairiuose mūsų žemės kampuose gražius paminklus
žuvusiems dėl laisvės, nustebę turės pripažinti, kad Lietuva
tikrai daug didvyrių turi.“

Po prakalbų ant paminklo buvo sudėta 12 gražių vainikų
su gražiais parašais, pav.: „Ir mes mylėsime taip Tėvynę, kaip
Jus mylėjote Ją“; arba: „Kas iškovota — mylėti mokėsim“.
Aviacija savo vainiką nuleido iš orlaivio.

Garbė baisogaliečiams, kad moka įvertinti kilnių sūnų
pasiryžimą 1 |

SKĖMIAI

Skėmių kaimas prieš 60 metų turėjo valsčiaus teises ir

vadinosi Skėmių valsčium, tik vėliau šis valsčius buvo nukeltas

į Baisogalos miestelį ir jo vardu buvo pavadintas. |
Apie pačius Skėmius iš žilosios senovės yra užsilikusių

335

 



daug įvairių pasakų, padavimų ir legendų, iš kurių tris įdomes-
nes ir aprašysim.

Senovėje Skėmių kaimą iš trijų pusių spaudė šimtametės
girios, o kaimo galūlaukėse telkšojo neišbrendamos balos, ku-
riose gyvendavo velniai.

Velniai dažnai ateidavo į kaimą ir skėmiečiams įvarydžvo
daug baimės ir nerimo. Kartais velniai pasivertę vilkų gaujomis

puldavo kamą ir pridarydavo daug nuostolių, o kartais pasi-
versdavo į keleivius ir atėję prašydavo nakvynės ir poilsio.

Tokie keleiviai daug skėmiečiams pripasakodavo įvairių pasakų
ir tik pirmiesiems gaidžiams pragydus jie, pasikeitę į juodus

katinus ar juodvarnius, išlėkdavo pro aukštinius, palikdami
grįčiose nemalonų sieros dūmų kvapą.

Vieną kartą į kaimą atėjo kažkoks keleivis ir įėjęs pas
ūkininką Stukonį paprašė nakvynės, sakydamas, kad jis einąs

iš Vengrijos ir esąs geras daktaras. Stukonis tokį malonų sve-

čią mielai priėmė, pavaišino ir apnakvino, nes svečias pasi-

žadėjo jo sergančią dukterį Barborą išgydyti.

Žinia apie apsinakvojusį „daktarą“ žaibu aplėkė visą kai-

mą ir bemantat prisirinko pilna grįčia smalsuolių pasižiūrėti
„Stebūklingo daktaro“. Dėdė Vašgauskas, nors ir nujautė, kad

tariamasis daktaras yra velnias, bet ir“ jis nuėjo pasižiūrėti,

Daktaras tik ką buvo apžiūrėjęs ligonę ir atsisėdęs ant šaly-

pečio pasišildyti. Kada susirinko skėmiečiai, jis jiems pradėjo

pasakoti nebūtų dalykų, negirdėtų pasakų ir baisių nuotykių.
Skėmiečiai užčiaupę lūpas ir atydžiai klausės daktaro pasako-

jimo. Apie 12 valandą nakties Barbora suklykė nesavu balsu ir

ėmė blaškytis mirties agonijoje.
Senelis Vašgauskas prisiartino prie ligonio ir ėmė garsiai

kalbėti poterius. Daktaras nutilo. Dabar visų skėmiečių akys

buvo nukreiptos į mirštančią Barborą ir kaip jie neapsokomai
nustebo pamatę gale ligonės galvos stovintį didelį juodą katiną

su daktaro veidu. Visus nupurtė ledinis šiurpas,kada jie pamatė,

kad tariamasis daktaras buvo pavirtęs į baisųjį katiną.

Moterys ir seniai puolė katiną ražančiais mušti, bet šis
baisiai sukniaukęs iššoko pro aukštinį ant aukšto, o paskui jį ir

kažin iš kur atsiradęs -juodvarnis baisiai kvarksėdamas išpla-

snojo pro tą patį aukštinį ant aukšto.

Žinoma, visi skėmiečiai tuoj suprato, kokio svečio būta...

Moterys, bijodamos piktų dvasių, tylomisšnibždėjo:
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Barboros dušia pasivertus į juodvarnį išplasnojo paskui
juodąjį katiną, o katinas ir buvo ne kas kitas, kaip tik velnias.

Kad jam būtų geriau pasigauti dūšią, jis pasivertė į žmogų

— daktarą ir apsinakvojo, o dabar ir išlėkė su ja į pragarą.

Barboros dūšia į dangų ir negalėjo įeiti, nes ji nusmaugė pa-

vainikį — tokias išvadas darė moterėlės mirus Barborai...

Kaip pažindavo velnią.

Sunku, rodos, būtų pažinti velnią, jei jis pavirtęs žmo-
gumi, o senovėj pažindavo. Jei tik kaime pasirodydavo koks

nepažįstamas žmogus keleivis, vietiniai gyventojai stengdavosi

kaip nors pažiūrėti jam į nosį, ir jei tik nosyje būdavo viena

skylutė, tai jau, sako, būta velnio, ir jau su juo kitaip apsei-

davo. Bet, sako, ir tas ne visada nusisekdavo, nes senovėje

žmonės nešiodavo dideles barzdas ir taip pat ūsus, kas už-

dengdavo nosies skylutes. O kad įsitikinus ar žmogaus ar velnio

esama, nejaugi paimsi svečiui už nosies ir tyrinėsi kiek skylučių

nosyje esama... Velniai gi, bijodami būti pažintais, tik pava-

kariais slankiodavo po kaimus. Gerai velnią pažinti jei jis

rūkorius. Jis, užsimiršęs ir bečiulpdamas kiaurę, paleisdavo per

nosį dūmus ir čia tuoj išsiduodavo, nes dūmai eidavo tik pro

vieną skylutę. Žinoma, toks keleivis turėdavo kuo greičiausiai

neštis pro duris, o žmonės suprasdavo, kad tai būta piktos

dvasios!

Geriausia pažindavo velnius senelis Masiliūnas. Jis buvo

seniausias visame kaime žmogus ir nemažai piktoms dvasioms

įvarydavo baimės. Kartą pas jį atėjo senas į kuprą peraugęs
elgeta ir ėmė prašyti išmaldos, bet vengė minėti Dievo vardo

ir šiek-tiek dvokė sieros dūmais. Masiliūnas, supratęs, kad čia

esama velnio, staiga užmetė jam ant kaklo ražančių. Elgeta

pastiro, veidas pajuodavo ir išaugo kumšties didumo ragai.

Senelis ėmė kvatoti, o velnias maldauti, kad nuimtų jam tą

baisią sunkenybę nuo kaklo. Senis sutiko nuimti jeigu jis su-

tiks išvaryti visus velnius iš Laužų balos, kad daugiau skėmie-
čių neerzintų ir nelandžiotų. Velnias sutiko, ir senis jį išlais-

“ vino. Velnias išeidamas pro duris girgždančiu balsu tarė:

—Ką pasižadėjau, tą padarysiu, visus velnius iš Laužų
balos išvarysiu, tik pats tai pasiliksiu joje gyventi, nes to ne-

 reikalavai sutikdamas nuimti nuo kaklo ražančių!
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Ir tikrai, po to įvykio, Laužų baloj velniai kaip grybai iš-
nyko ir tik retkarčiais koks užklydėlis atsilankydavo į kaimą.

Apie velnių visokius skėmiečiams“ iškrėstus šposus apra-
šyti daug reiktų užimti vietos. Baigdamas priminsiu kaip ir
pats paskutinis velnias iš Laužų balos išnyko, palikdamas sau
ir po šiai dienai teberiogsantį paminklą. Šis paminklas yra di-
delis viduryje balos tūnantis akmuo. Kad geriau įsivaizdinus
šio akmens didumą, pažymėsiu štai ką: paviršiuje žemės ky-
šo apie 1 metrą aukščio ir pusketvirto metro pločio, o kiek jo
esama žemėje, sunku pasakyti. Žingeidumo dėlei, prieš karą su-
sitarę trys skėmiečiai norėjo akmenį atkasti, bet įsikasę apie
tris metrus į žemę jo galo nesuradę, metė nebaigtą darbą ir
taip po šiai dienai tas milžinas guli neištirtas.

1928 metais savininkas Šveistys (jo kolonijoj randasi šis

akmuo) norėjo susprogdinti jį, bet akmenų skaldytojas už to

milžino suskaldymą pareikalavo iš Šveisčio šimtą litų. Pas mus
šimtas litų tai didelė suma pinigų ir dėka tam, akmuo išvengė
pražuvimo Laužų balos paviršiuje.

Kaip velnias sausina Laužų balą.

Kartą senelis Masiliūnas begrybaudamas Laužų balos apy-

linkėje, pamatė joje kelis didelius liepsnojančius laužus. Senelis

ilgai suko galvą, kas juos galėjo uždegti, bet jam taip begalvo-

jant, suliepsnojo dar vienas naujai įkurtas laužas. Senis ilgai

negalvodamas, nusprendė eiti ir ištirti, koks ten drąsuolis pa-

dega laužus. Nuėjo ir nustebo: žiūri, kad tas pats velnias, kuris.

seniau pasivertęs elgėta buvo atėjęs pas jį. Velnias kūrė naują

didelį laužą ir taip buvo užimtas darbu, kad nepastebėjo, kaip

senelis priėjo prie jo ir tarė:

— Nagi tu, senas durniau, ką čia veiki: nori padegt visą

mišką?

Velnias nustojo pūtęs ugnį ir pakėlęs keturkampią,

ožio ragais ir samanomis apaugusią galvą, šiurkščiai pro dan-

tis sušvokštė:
— Bene velnias čia tave atnešė, kada aš užimtas dideliu

ir skubiu darbu;svarbiausia, kad prie šio darbo negali dalyvauti

joks gyvas žmogus, nes mano planas nepasieks reikiamų ir

siekiamų vaisių.
Senelis patraukė pečiais ir rūsčiai žvilgterėjęs į velnią

atšovė: — Jei mane velnias nešiotų tai tavo velniško darbo
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nesutrukdyčiau, o kaip emu su Dievu, lydimas angelo sargo,
tai ir trukdau.

Velnias, išgirdęs Dievo vardą, pašoko lyg įgeltas ir vel-
nišku mandagumu maldaujančiai tarė: — Sakyk, seni, ko tau

reikia ir aš viską pristatysiu, tik susimildamas, neminėk man

tų nepakenčiamų žodžių!

— Man nieko nereikia ir aš nieko netrokštuų, — tarė

senis, —tik noriu sužinoti, kokius čia šposus kreti padegdamas
visus Laužų balos laužus?

— O, seni, į šį klausimą man labai sunku atsakyti, bet

gerai žinodamas tavo užsispyrimą, atsakysiu, — nenoromis

kalbėjo velnias.

— Tik žiūrėk, tu ožragi, sakyk teisybę; jei meluosi, tai

čia pat nusuksiu ragus ir šiame lauže tave susmalinsiu —-grąsino

senis.

— Pasakysiu tikrą teisybę. Tu gerai atsimeni kada aš

buvau pasivertęs elgeta ir atėjęs pas tave prašyti išmaldos.

Ši mano kelionė baigėsi nepasisekimu ir aš priverstas buvau

pasižadėti ir išvaryti visus savo brolius iš čia. Dabar man pra-

garo valdovas ir išvarytieji broliai neduoda ramybės. Valdovas

įsakė man išdžiovinti šią balą ir jei šis mano darbas pasisektų,

tada išvarytieji velniai vėl galėtų sugrįžti ir apsigyventi šioje

vietoje. — Lyg bijodamas baigė savo pasakojimus velnias. Se-

nis gardžiai nusikvatojo ir pašiepiančiai tarė:
— Durnas tu ir tavo valdovas, jei nežinot, kaip ir kuo.

nusausint Laužų balą. Nors man vis jūsų velniškas sumanymas

nelabai patinka, bet kaip senam pažįstamam ir per mane nu-

kentėjusiam velniui patarsiu, kas daryti. Surask didelį akmenį,

nusinešk jį į pragarą ir įkaitink taip, kad jis kiaurai persi-

šviestų ir imtų iš karščio lašėti; tada paimk ir kuogreičiausia

atnešęs mesk jį į balą. Vanduo išgaruos ir bala liks sausa, ga-

lėsi nors kiaušinius ritinėt, ar ritulį mušti. Tik kada mesi ak-

menį, turi man pranešti, aš turiu prabilti kelius žodžius į balą,
kitaip šis darbas neturės pasisekimo ir akmuo, pramušęs Laužų

balos dugną, dar labiau ją užtvindins. — Baigęs velniui aiškinti,

senis Masiliūnas lazda pasiramstydamas nuėjo namo.
Velnias ilgai negalvodamas ir sužavėtas senio patarimu, nu-

dūmė į Suomiją ir atsiplėšęs nuo akmeninės uolos didelį akmenį,

užsivertęs ant kupros nušveitė į pragarą.
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Senelis Masiliūnas vakarieniavo, kuomet į jo langą pasi-
beldė velnias ir prislėgtu balsu tarė:

— Blogai, seneli: pasirinkau tokį didelį akmenį, vargau,

prakaitavau benešdamas, o kai norėjau įnešti į pragarą, pasi-
rodė, kad perdidelis ir pro duris nelenda. Dabar nežinau ką
daryti ir kaip jį įkaitinti.

— Kvailas tu, velniau, gaila, kad tą vardą nešioji ir ži-

nai tik pragariškas gudrybės, Aš tau patarsiu kur įkaitinti

akmenį. Tik neužmiršk, kad aš reikalauju pranešimo, kada ak-

menį mesi į balą. O dabar skubėk, paimk akmenį ir dumk

į saulės karalystę, ten tu jį įkaitinsi, kad ir pačiam bus karšta
grįžtant į žemę!

Kaip buvo sunaikintas paskutinis velnias.

Velnias padėkojo seniui, vienkart pranešdamas, kad jis

šiąnakt prieš pačią dvyliktą grįš iš saulės su įkaitintu akmeniu

ir mes į balą. Velnias išnyko nakties tamsumoje, o senelis ne-

baigęs vakarieniauti nuėjo pas savo bičiulius ir išpasakojo
visą atsitikimą su velniu, ir baigdamas pasakojimą tyliu balsu

tarė:

— Dabar mes padarysim galą ir paskutiniam velniui.

Prieš pačią dvyliktą valandą turim visi išeiti į orą ir pamatę

grįžtantį velnią su įkaitintu akmeniu, pradėti iš viršaus žegnoti.

Velnias tuo laiku sėdės ant viršaus akmens ir pajutęs bekrin-

tančius kryžiaus ženklus, spruks į apačią akmens, o tuo tarpu

mes vis žegnosime ir taip akmuo nukris į balą prislėgdamas

velnią. Velnias, sykį apgautas, nepasirodo ir negrįžta į tą vietą,

kurioj prieš apgavimą gyveno. Tokiu būdu mūsų Laužų balą

visai išvalysim nuo velnių.

Kaip nutarta, taip ir padaryta. Vidurnaktį visas dangus.

nušvito — tai velnias lėkė dausomis su įkaitintu akmeniu į Lau-

žų balą. Senelis Masiliūnas su savo bičiuliais pradėjo žegnoti

akmenį ir visi nustebo kuomet pamatė susirietusį ir prisiglau-

dusį prie akmens apačios juodą, kaip juodvarnį, velnią. Akmuo
krito ir velnią prislėgė. Po to atsitikimo Laužų baloj žmonės

velnių nebematydavo nei pėdsakų.

Taip ir išnyko paskutinis velnias ir į Skėmius niekuomet

nebesilankydavo ir nebesilanko piktos dvasios. Tiesa, pasirodo |
ir dabar, bet žmonės, ne velniai. Jei kartais koks neblaivus mer-
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gininkasnaktibalda įsirioglina į Laukų Bab griovį, tai grįžta |
į namus visai panašus į velnią.

Antraspadavimas.

Sukilimo laikais, 1863 metais, visa Skėmių jaunuomenė

Aiguravo sukilėlių eilėse ir slapstėsi miškuose. Kaip jau minėjau

pirma, Skėmių kaimas apsuptas iš trijų pusių miškais, tik anais

laikais tie miškai buvo milžiniški ir neįžengiami rusų karei-

viams. Ne vieną kartą maskoliai, apšaudomi iš trijų pusių, bėg-

davo galvotrukčiais iš Skėmių kaimo, drąsių sukilėlių vejami.

Vieną pavakarį į kaimą atėjo 50 rusų kazokų ir ėmė ka

poti nagaikomis gyventojus — vyrus ir moteris — už palai-

kymą ir slapstymą savo miškuose sukilėlių. Ši skaudi žinia žai-

bo greitumu pasiekė ir girioj gyvenančius sukilėlius, kurie vie-

noj akimirkoj apsupo kaimą ir visus kazokus iki vieno iškapojo

kardais ir kirviais. Ir po tokio baisaus įvykio skėmiečiams

gręsė iš rusų pusės kruvinas kerštas. Visi kaimo vyrai išsi-

slapstė girioj nujausdami artėjantį pavojų, liko tik vienas 150

metų senelis Ruošbalis, moterys ir vaikai. Rytojaus dieną at-

vyko daugybė rusų kazokų gaudyti miškuose pasislėpusių

sukilėlių. Bet pirmiausia ėmė kratyti kaimą ieškodami pasislė-

pusių vyrų. Jų neradę, ėmė nagaikomis kapoti moteris ir vai-

kus. Po to kazokų vadas įsakė padegti visą kaimą. Tuo laiku

prisiartino visas sumuštas. ir kraujuose pasinėręs senelis Ruoš-

balis ir drebančiu balsu tarė:

— Ponas, nedeg kaimo, kur dings tie maži vaikeliai ir
nekaltos noterys. Aš už tą malonę atsidėkosiu ponui, tik leisk

man slaptai su ponu pasikalbėti.

Senelis buvo tarnavęs 15 metų rusų armijoj, taigi galėjo

gerai susikalbėti su vadu rusiškai.

Vadas, sutikęs išklausyti senelio prašymą, įėjo su juo į

tuščią grįčią. Čia senelis jam nusiskundė apie sukilėlių žiau-
rumus, kurie išmušę kazokus pagrobę ir jo turtą, o radę pas

jį paslėptą kazoką jį patį taip sumušė, kad jis be sąmonės iš-
gulėjęs kelias valandas. Senelis pasiryžo sukilėliams atkeršyti

ir nutarė jų visą miške pasislėpusią įgulą išduoti rusams.

Vadas senelį išgyrė ir pažadėjo nesudeginti kaimo.

Naktis buvo rami, kada kazokai, su vadu priešaky, senelio
vedami, išėjo iš kaimo ir pagužomis nuėjo į rugių lauką, paskui
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slinko į toliau juoduojančią girią. Vadas senelį pažadėjo apdo-

vanoti už jo pasitarnavimą carui.

Miške slėpėsi virš šimto sukilėlių. Senelis prisiartinęs

prie girios sustojoir tyliu balsu kreipėsiį vadą sakydamas:

— Dabar vesiu man gerai žinomu siauru takeliu per klam-

pią balą, tat visi kareiviai turi išsitiesti į ilgą grandinę ir po

vieną eiti mano pėdom. Sukilėliai šiuo keliu nelaukia ateinant

jokio pavojaus. Jų palapinės yra prie pat pelkės, į kurias mes

papulsime jiems bemiegant.

Vadasiš to džiaugėsiir seneliui tarė: — Žiūrėk, tėve, kad

laimėjimas būtų mūsų pusėje!
Senelis prisiekė, ir tyliai ilga eile siauru takelių slinko

kazokai per klampią pelkę. Išsyk kelionė ėjo nieko sau, bet toliau

darėsi sunkesnė ir pavojingesnė, nes kiekvienas paklydimas

galėjo išduoti sukilėliams artėjančius priešus.

Pagaliau senelis atsisuko į vadą ir tarė: — aš paklydau

ir toliau vesti negaliu. Darykit su manim ką norit, man mirtis

nebaisi, pasisekimas mūsų pusėje.

Tuos žodžius ištaręs, senelis persižegnojo, o kazokų vadas,

supratęs esąs apgautas, išsitraukė revolverį ir senelį sušaudė.

Pasigirdo daugiau šuvių, sudrebėjo giria nuo šaudimų, ir štai

prie senelio krito negyvas ir kazokų vadas. Mat, senelis Ruoš-

balis buvo susitaręs su sukilėliais ir klastingu būdu atviliojo

kazokus į sukilėlių rankas. Kada pasigirdo vado šūviai, vos tik

šaipės pazarai, o kada užgeso paskutinis šūvis, saulė plačiu

veidu šypsojosi pusryčiuose. Sukilėliai laimėjo mūšį, kazokus

išmušė iki vieno ir pasiėmė sau karo grobį. Pasigailėjimo ne-

buvo, nes ir rusai paimtus į nelaisvę sukilėlius žudydavo..

Sukilimas buvo rusų nuslopintas ir visa Lietuva paskan-

dinta kraujų liūnuose. Taip baigėsi 1863 metų lietuvių ir lenkų

sukilimas prieš rusų valdžią. Prabėgo dešimtys metų, o senelio

Ruošbalio vardas nemirė, ir po šiai dienai o ta Skėmių bala vadi-

nama Ruožbala. )

Apie Skėmių kaimą.

Dar prieš sukilimą rusų kareiviai ištisas vasaras ir žiemas

stovėdavo kaimuose, taip pat stovėjo ir Tarpgirių kaime (taip

senovėje vadinosi Skėmių kaimas). Tarpgiriečiai labai gerai

buvo pripratę prie rusų kareivių, o šie prie Tarpgiriečių. Kartu

šokdavo, kartu linksmindavos, o kartais ir susipešdavo.
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Vieną kartą tarpgiriečiai surengė  vakaruškas, į kurias

atėjo ir rusai kareiviai, tarp jų ir vienasIšsigėręs „adelionas“,

lietuviškai sakant grandinis, kuris ir ėmė ieškoti priekabių. Šie,

pasitarę su blaiviais kareiviais, sugriebę grandinį ten pat gero-

kai apdaužė jam antausius.

Rytojaus diena „rotnas“, pamatęs apdaužytą veidą savo

grandinio, šiurkščiu balsu užklausė: „S kiem ty podralsia?“

Tuo tarpu pro šalį eidama sena bobutė, supratus apie ką eina

kalba, pašiepiančiai tarė: — „„S“kem—ėmei ieškoti priekabių tai

ir gavai!“ :

„Čto eta baba govorit? Čto eto značit „Skemiai“? — rot-

nas kreipėsi į kareivį.
Kareivis rotnui išaiškino savotiškai, o tarpgiriečiai nuo

to tapo parkrikštyti į skėmiečius. Ir nuo to įvykio Tarpgirių kai-

mas pradėjo vadintis Skėmiais.

Miestelis, kuris turi puikią kleboniją, bet bažnyčios jokios.

Palonai yra Kėdainių apskrityje. Dabartinė jo iš-

vaizda labai menkutė ir paprasta. Mažai kuo skirtųsi nuo kaimo,

jeigu jį nepuoštų dviejų aukštų, gelsvai nutepti klebono rūmai.

Prieš karą čia tunojo maža medinė bažnytėlė, bet laikas ją par-

gyveno ir ji dingo nuo žemės paviršiaus. Buvo rinkta aukos

naujai bažnyčiai statyti, bet jos intencijai išdygo dviejų aukštų

klebonija ir žmonės į ją žiūrėdami įsivaizduoja sau, kad tai nau-

jo stiliaus bažnyčia, kuriai dėjo aukas ir tikėjosi joje melstis.

Kada stosis tikra bažnyčia, sunku pasakyti, turbūt dar daug

metų prabėgs iki paloniškiai susilauks-pasistatys bažnyčią.

Miestelyje yra keletas krautuvių, pieninė ir mokykla. Į

artimiausią geležinkelio stotį penki kilometrai.

Miestelio ateitis tamsi. Kiti Lietuvos miesteliai ir bažnyt-

kaimiai turi gyvą augimo pobūdį, o šis artinasi prie išnykimo,

ir jei laukiamoji bažnyčia neiškels savo galvos jame, jis, pra-

slinkus keleriems metams, bus įtrauktas į kaimų sąrašus.

Padavimai.

14-me šimtmetyje, viešpataujant didžiajam kunigaikščiui

„Gediminui, kur dabar stovi mažas Palonų miestelis, dingsojo

tarp žaliuojančių miškų ir žydinčio sodo graži medinė pilis. Jos

„savininkas buvo Lietuvos bajoras, suvokietėjęs grafas, Štem-
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bergas. Nors jis buvo gimęs ir augęs Lietuvoje ir joje gyveno,

bet jisai daugiau pritarė vokiečiams kryžeiviams negu savo

tautai. Vieną kartą, užplūdus kryžeiviams Šeduvą, Štembergas

. buvo pasiųstas su savo kareiviais juos iš ten išvyti, bet jis mūšį

pralaimėjo ir su didžiausiais nuostoliais ėmė trauktis į savo pilį.

Kryžeiviai, pasigrobę turtų ir paėmę daug Štembergo kareivių,

jo nesivijo, bet patraukė atgal į savo namus.

Sužinojęs Gediminas ape Štembergo pralamėjimą, didžiai

nustebo, kad jis su savo kariuomene negalėjo nuveikti nedidelės

gaujos įsiveržusių kryžeivių. Ilgai negalvodamas, Gediminas

pasiuntė į Šeduvos ir Palonų apylinkes savo ištikimą karininką

Gardievutį kaipo špiegą, kad jis tą pralaimėjimą vietoje ištirtų.

Bet Gardievutis nespėjo savo užduotį išpildyti, kaip Gediminas

jį iš ten atšaukė, pavesdamas jam sulaikyti besiveržiančius kry-

žeivius į Raseinius. Gardievutis išvyko su didele kariuomene,

be to, jam į pagalbą turėjo atvykti ir Štembergas. Gardievučiui

buvo įsakyta akylai sekti Štembergą, bet Štembergas pralai-

mėjęs ties Šeduva mūšį susirgo ir savo vieton pasiuntė su nedi-

dele kariuomene savo sūnų Rudolfą. Kryžeiviai buvo sumušti ir

su didžiausiais nuostoliais turėjo pasitraukti iš Raseinių.

Gardievutis grįžęs iš karo nuėjo pas kunigaikštį Gediminą

ir pranešė, kad jis nakčiai įsibriovęs į kryžeivių stovyklą matė

ten grafą Štembergą, kuris neva dėl ligos pats negalėjo vykti

į mūšį. Štembergas pasiūlė kryžeiviams dabar be mūšio pasi-

traukti iš Raseinių, kad lietuviai išsiskirstytų, o paskui miškais

slaptai naktimis atsidangint į Palonus, o iš čia jis pats kry-

žeivius nuves į Kėdainius ir tokiu būdu tą miestą paims. Kryžei-

vių vadai su Štembergo siūlymu mielai sutiko ir pasižadėjo dar

tą pačią naktį pasitraukti. Gardievutis visa tai girdėdamas,

grįžęs „į savo pulkus tuoj puolė jau besitraukiančius kryžeivius-

ir juos sutriuškino. Štembergui gi pavyko pasprukti, bet buvo

paimti du kryžeivių vadai su kuriais Štembergas tarėsi.

Gediminas išklausęs Gardievučio pranešimą, lyg perkūno

trenktas, pašoko šaukdamas: „Sušaudykit prakeiktą išgamą!

Nukankinti tą tėvynės išdaviką  žiauriausiomis priemonėmis!

Tuoj vyk su kariuomene į Palonus, apsupk jo pilį ir paėmęs ji.

surakink retežiais ir pristatyk man, o aš jam sugalvosių tinkamą

atlyginimą! Jeigu jis nenorės pasiduoti ir priešinsis, paversk

jo pilį į pelenus.“

Gardievutis su pulku raitelių, pagal kunigaikščio Gedimino
-
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įsakymą, dar tą pačią naktį slaptai įjojo į Palonus. Saulei tekant
pilis buvo apsupta. Štembergas su penkiais kryžeivių vadais ką

tik buvo grįžęs iš Raseinių. Pamatęs lietuvių kariuomenę,

įsakė savo įgulai jų neįsileisti, priešintis ir ginti pilį iki
paskutiniųjų. Įgula nieko nežinojo, kad su juo drauge grįžo ir

kryžeivių vadai. Štembergas savo kariuomenei pranešė, kad tas

lietuvių raitelių pulkas yra parsidavęs kryžeiviams ir atėjo

juos išterioti. Išgirdus savo grafo pranešimą pilies įgula

pasiryžo geriau mirti ginantis, kaip pasiduoti į užpuolikų

rankas.

Gardievutis matydamas atvirą pasipriešinimą įsakė savo

kareiviams pulti pilį. Užvirė smarki ir atkakli kova. Pilies įgula

neapsakomu smarkumu gynėsi. Gardievutis matydamas pilies

nepaimsiąs mūšiu, įsakė kareiviams ją padegti. Saulei leidžiantis

jau visa Palonų pilis buvo paskendus liepsnos glėbyje.

Stembergas ir jo įgula išsiveržė pro liepsnojančios pilies vartus

ir puolė narsią Gardievučio kariuomenę. Daug žuvo abiejose

pusėse, bet laimėtoju buvo Garduvietis. Jis su likusiais savo

kareiviais ' pristatė sužeistą išdaviką Štembergą, du kryžeivių

vadu ir 50 Štenibergo kareivių kunigaikščiui Gediminui.

Gediminas sudegino ant laužo Štembergą ir du sugautu

kryžeivių vadu. Gi Štembergo kareiviams grąžino laisvę, nes

tardymas parodė, kad jie buvo išgamos Štembergo apgauti.

Praslinkus vieniems metams Palonuose vėl buvo pastatyta

medinė pilis, kuriai vardą davė pats Gediminas, pavadindamas

ją Pelenų pilis. Pilis buvo padovanota narsiam Gardievučiui.

Bet neilgai ta pilis puošė šią apylinkę. Vieną tamsią rudens
naktį kryžeiviai, keršydami Gardievučiui, puolė ją ir sudegino,

„o jos liepsnose žuvo ir pats Gardievutis

PULKININKAS JUOZAS SARAUSKAS.

Pulk. Šarauskas yra gimęs 1394 metais sausio 20 d.

Komariškių vnk. Baisogalos valsč. Pradžios mokslus ėjo Bai-

sogalos prad. rhokykloj, Šiauliuos gimnaziją ir Kijeve mati-
-ninkystės ir gidrotechnikos ir karo mokyklą Maskvoje 1916 m.

Taip pat jisai Kaune baigė Aukštuosius karininkų kursus. Tar-
naudamas rusų kariuomenėj nuo 1914 m. gruodžio mėn.,daly-

vavo fronte Vilniaus, Gardino ir Suvalkų gub. Buvo sužeistas

1915 m. Punios (Alytaus apskr.) rajone. Dar dalyvavo mūšiuose

Galicijoje.
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Pulk. Šarauskas aktyviai dalyvavo Rusijos lietuvių ka-

xiuomenės organizavime. Po 1917 m. revoliucijos organizavo

Varonežo įgulos lietuvių karius, kurį laiką jiems pirmininkavo

ir kaipo įgulos atstovas dalyvavo I-me lietuvių kariškių

suvažiavime Petrograde ir taip pat Rusijos lietuvių seime.

1917 m. gruodžio mėn., būdamas 28 pėst. Polocko pulke

Galicijoj, surinko pulke esamus lietuvius kareivius ir išrūpinęs

 
Pulk. J. Šarauskas.

jiems leidimą, savo lėšomis ir pastangomis jos atvežė Smo-

lensko lietuvių batalionan. Pakely buvo sustojęs Varneže, kur

su a. a. prof. Jablonskiu pulk. Šarauskas savo iniciatyva vertė

ir taikė rykiuotės statuto terminus gimstančiai Lietuvos kariuo-

menei. Tie terminai buvo nusivežti Vitebskan, kur pirmame

atskirame lietuvių batalione buvo pirmą kartą naudoti. Budinti
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kuopa buvo iššaukta išsklaidyti  susirinkusią minią. Lietuvių

kalba paduodamos komandos ir paliepimai buvo suprantama

tiktai kariams. Minia to nesuprasdama ir nenumatydama kokios

gali būti išvados, greitai pildė lietuvių karių reikalavimus. Tai

gal pirmas atsitikimas, kada atgimstančios Lietuvių tautos sū-

nūs — kariai, lietuviška komanda tvarkė rusų minią.

Pradžioje 1918 m., kada Rusų kariuomenėj vyravo visiška

dezorganizacija, kada vokiečiai artinosi prie Vitebsko, mieste

buvo visiškai pairusi tvarka ir gyventojai atsidūrė didelin ne-

ziman dėl ateities. Prasidėjo anarchija, plėšimai, užpuolimai.

Tvarkai ir žmonių ramybei palaikyti buvo susidaręs taip vad.

miesto apsaugos štabas, rusiškai tariant: „Štab ochrany goroda

Vitebska“. Į šitą štabą įėjo: miesto atstovas, lietuvių, baltgudžių,

lenkų kariuom. dalių atstovai. Lietuvių batalioną atstovavo ka-

rininkas J. Šarauskas. Šis štabas kaipo vyriausia miesto valdžia
buvo paskelbęs apgulos stovį ir buvo išleidęs ganagriežtąįsa-

kymą. Aktyviai prisidėjus prie to Vitebsko lietuvių batalionui,
greitai tvarka buvo atstatyta.

Po dviejų mėginimų susisiekti su Lietuvių Tautos Taryba

Vilniuje dėl organizuoto Vitebsko liet. batal. grįžimo Lietuvon

ir sudarymo branduolio Lietuvos kariuomenei, buvo nutarta
išsiformuojant, nors bat. vėliavą — kaipo simbolį, jungiantį

vardan Lietuvos Nepriklausomybės karius, pargabenti Lietuvos

Vyriausybei: Tam buvo išrinkti 3 asm.: karin. Šarauskas, mo-

kytojai (kariai) Balčytis ir Jurgelionis. Besilikviduojant bata-

lionui, karin. Šarauskas, matydamas, kad per frontą bus sunku

su vėliava ir bat. dokumentais (įsakymai, protokolai ir kit.)

pereiti, nes buvo girdėtis daromos didelės kratos ir rusų ir vo-

kiečių, nuvyko Smolenskan. Smolenske, kad rusai, sužinoję apie

vėliavą ir dokumentus neatimtų, kar. Šarauskas apsigyveno

slaptai 2'/5 kilom nuo miesto pas lietuvius Baltramiejų ir Mariją

Miliušius, Šie geri lietuviai noriai padėjo apsaugoti ir slėpti tą

brangią Lietuvos kariuomenei vėliavą, o kar. Sarauskas tris

mėnesius dieną iš dienos vaiksčiojo Smolenskan pas Povilą Ma-
"tulionį, buv. Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos Rektorių ir jie-

du slaptai dirbo Lietuvos žemėlapį. Karin. Šarauskas buvo

Rusijoj surinkęs rusų generalio štabo išleistą 1:84000 Lietuvos

žemėlapio komplektą. Tuo jis prisidėjo prie sudarymo Matu-

lionio žemėlapio. Tai buvo pirmas lietuviškas didelio form. žemė-
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lapis. Karin. J. Šarauskas3 mėnesius P. Matulioniui talkinin-
kavo.

Pagaliau užbaigus darbą ir apsirūpinus visais reikalingais

dokumentais iš Smolensko ir Maskvos lietuvių Komitetu, buvo

leistasi kelionėn į tėviškę. Užtruko visas mėnuo, kol iš Smo-

lensko pasiekė Baisogalą.

Nežiūrint, kad rusai ir vokiečiai perleisdami per sieną po
kelius kartus krėtė, karin. Šarauskas vėliavą ir dokumentus taip
buvo gudriai ir gerai paslėpęs, kad jų vistik jieškotojai nesurado

ir tas viskas sekmingai buvo atgabenta Šarauskų tėviškėn —

Komariškiuos.

Tėviškėje —Baisogaloj vietos klebonui kun. Bitei padedant,
su broliais (vėliau savanoriais) Broniu ir Vincu karin. J.

Šarauskas įsteigė jaunuomenės organizaciją, kurios daugelis

narių prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės ginimo: dau-

gelis vyrų stojo savanoriais, mergaitės siūvo broliams—-karei-

viams šovinynus, ir kit., taip pat rinko pas gyventojus pirštines,

kojines, baltinius ir t. t.

1918 m. gruodžio mėn. 28 d. Vilniuje Krašto Apsaugos.

Ministerio įsakymu karin. Šarauskas buvo paskirtas Kėdainių

srities apsaugos viršininku. Kėdainių aps. sritin įėjo Kėdai-

nių, Ukmergės ir Kauno apskr. be Kauno miesto. Čia jis organi-

zavo savanorių apsaugos būrį ir vadovavo pirmose dėl Lie-

tuvos Nepriklausomybės kautynėse. 1919

m. kovo mėn. sritis buvo performuota į komendantūrą ir karin.

Šarauskas tada buvo paskirtas Kėdainių Komendantu. Komen-

dantu išbuvo iki 1920 m. spalių mėn. Komendanto pareigos

anais laikais buvo daug platesnio maštabo, nes ne vien kariškos.

pareigos ir reikalai, bet ir visuomeninių buvo begalės darbų, tuo.

labiau, kad Kėdainių apylinkė tai gerokai buvo sulenkintas kraš-

tas. Čia gal pravartu dar būtų pažymėti, kad ir tokius komen-
danto, sakytumėm, pašalinius, bet tuo laiku būtinus darbus:.

vos susikūrusi Lietuvos geležinkelių valdyba stigo malkų. Buvo
šauktasi į Karo Komendantus padėti tame sunkume. Būdavo

dažnų atsitikimų, kad beeidamas traukinys sustoja, nes malkų
pristigo. Kėdainių Komendantas karin. Šarauskas ir čia pri-

buvo. Buvo išsiuntinėti į visą apskritį raiteliai, surasti užsili--
kusių vokiečių malkų; jos buvo gabenamos į Kėdainių stotį.

Stoty buvo atgabentos rekvizuotos mašinos malkom piauti ir iš-
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čia buvo taip reikalingos malkos gabenamos Jonavon, Radvy-

liškin ir kitur.

Generolo Nagevičiaus rūpesčiu Kėdainiuose buvo įsteigtas

1919 m. rudenį Kėdainių moterų ratelis, kuris rūpinosi rinkti

aukas (baltinius, šiltus rūbus ir kit.) ir laikė Kėdainių gelžk.

stoty pravažiuojantiems kareiviams maitinimo punktą. Per de-

šimtį mėnesių punktas suteikė nemokamai pravažiuojantiems

kareiviams kavos su užkandžiais apie 11,000 žm. Įdomu tai, kad

į ta ratelį įėjo Kėdainių moterys, be tikybos ir tautybės skirtu-

mo. Pirmininkavo tam rateliui karin. J. Šarauskas.

 

Šarauskų šeima.

1920 m. spalių mėn. besiformuojant 4 pėst. divizijai,

karin. Šarauskas buvo paskirtas į 12 pėst. Kauno pulką, for-

muoti batalijoną. Iš čia buvo pasiųstas 1921 m. bal. mėn. į aukš-

tuosius karininkų kursus. Juos baigęs, grįžo vėl į pulką. Kurį

laiką buvo bare prie neitralės zonos: Varėna — Merkinė —

Druskininkai.

1922 m. bal. mėn. buvo paskirtas Vyriausian štaban,

operacijos skyr. Viršininko padėjėju.

Būdamas Kaune pradėjo darbą su jūros skautais, vėliau

su šauliais. Į tą darbą buvo įsitraukęs su dideliu atsidėjimu ir
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1926 m. su šaulių vadų ekskursija buvo išvykęs į Suomiją, susi-

pažinti su suomių šaulių organizacija. Grįžęs iš užsienių orga-

nizavo pirmuosius Lietuvos šaulių manevrus ties Kaunu. Kaipo-

veiklus ir energingas šaulių organizatorius 1928 m. išrinktas.

Šaulių Sąjungos centro valdybon.

Dirbęs ilgesnį laiką su šauliais, 1929 m. vėl atnaujino

darbą su skautais, globodamas Kauno skautų Vyčius; 1930

Vyt. Didž. m. spalių mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento —

Skautų Šefo paskyriamas Vyriausiuoju Skautininku (skautų

vyriausiuoju vadu). Tas pareigas jau eina penktus metus. Per

tą laiką dalyvavo įvairiose skautų stovyklose, skautų vadų

konferencijose užsieny: Austrijoj, Šveicarijoj, Estijoj, Veng-

rijoj ir Latvijoj.

1929 m. balandžio mėn. buvo paskirtas vyr. štabo spaudos

ir švietimo skyriaus viršininku. Tas pareigas jau eina šeštus

metus. 1930 metais lapkričio mėn. 23 d. pakeltas į pulkininkus,

o kaipo skautas pakeltas į vyresniojo skautininko (aukščiausias

skautų laipsnis) laipsnį 1931 m. sausio mėn. 4 d.

Už nuopelnus Lietuvai yra apdovanotas: Vyčio Kryžiaus

II rūšies 5 laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjo — sa-

vanorio ir 10 metų Lietuvos Nepriklausomybės jubil. medaliais ;.

Šaulių žvaigžde, Klaipėdos atvadavimo medaliu, Latvijos Ne-

priklausomybės medaliu. Skautiškais ordinais: Gėdimino —

Vilko ordinu, Lelijos ord. Latvijos skautų organizacijos sidab-

rinio vilko ordinu ir baltosios lelijos ordinu.

Baisogalos gyventojai, atsidėkodami pulk. J. Šarauskui

už jų išlaisvinimą, 10 metų Lietuvos Nepriklausomybės sukak-

tuvių proga, tą gatvę (kelias į Kėdainius), kuria Juozas vaikštė

pradžios mokyklon ir kuriuo keliu atėjo jo savanorių būrys,

pavadino Juozo Šarausko gatve.

Pulk. J. Šarauskas 1922 m. yra vedęs Sofiją Sabaliaus-

kaitę. 1919 — 1920 m. Sabal; mokytojaudama Kėdainiuose,

aktyviai dalyvavo viršminėtame moterų rately ir buvo jame

valdyboje. Vėliau, kaipo išklausiusi Maskvos „„Petrovsko Razu-

movskoje“ Žemės Ūkio Akademiją, dirbo Dotnuvos Akademijos

Selekcijos Stoty pas prof. Rudzinską asistente. P. Šarauskienė

— paskautininkė, nuo 1933 m. darbuojasi jaunųjų skautininkų

terpe. P-ai Šarauskai turi sūnų Algirdą, II kl. gimnazistą ir“
dukrą Laimutę, III skyriaus mokinę, — abu jaunieji skautai.

350

  



 

 

Jo Ekscelencija Valstybės Prezidentas Antanas Smetona Šarauskų šeimoj

— Komariškiuos, Kryželiais paminšti pulk. J. Šarausko tėvas ir motina.

Nedaug yra Lietuvoj šeimų, kurios net penketas yra buvę

(kiti ir tebėra) Lietuvos kariai. Keturi iš jų karininkai (3 sa-

vanoriai). Du karininkai, pulkininkas Juozas ir jaun. leitenan-

tas Martynas tebetarnauja.

Iš visa Šarauskai turi vaikų: Mykola — did. karo dalyvį,

Juozą — pulkininką, Bronių — atsarg. kapitoną, Vincą — at-

sarg. leitenantą, Praną — atsarg. grandinį, Veroniką, Kazi-

mierą — šaulį, Martyną — jaun. leitenantą, Mečių — studentą

— skautininką ir Marytę.

Tėvai, turėdami 35 ha žemės vaikus išauklėjo patriotiškoj,

lietuviškoj dvasioj ir šešiems vaikams davė mokslą. Tėvai patys,

būdami sąmoningi Lietuvos sūnūs, ypač motina — Šarauskienė

skiepijo kaimynų tarpe tautinį susipratimą ir ragino prie

visuomeninių, valstybinių pareigų atlikimo. Tas buvo ytin svar-

bu 1919 m., kada vyravo įvairiose vietose visokie priešvalstybi-

niai gaivalai, bei agitatoriai.

Karin. J. Šarausko tėvai Antanas ir Viktorija Šarauskai

aktingai prisidėjo prie išgelbėjimo 1-jo atskiro lietuvių bata-

liono Vitebske vėliavos ir dokumentų. Karin. J. Šarauskas, iš-

vykdamas į Kėdainius, parvežtą vėliavą pasiimti negalėjo, nes

buvo numatomas greitas susidūrimas su priešais. Vėliava ir
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dokumentai buvo palikti tėvų apsaugai. Baisogalą užima bolše-

vikai. Kaipo pas savanorio tėvus, bolševikai darė kratas, kon-

fiskavo turtą ir grąsino sušaudymais. Taip pat reikalavo žinių

ir dokumentų, kur „baltagvardiečiai“, kur karininkas Juozas

ir savanoris Bronius. Per kratas pasiėmė sau daug knygų ir

šiaip raštų, kurie jiems atrodė įtartini. Bet vėliavos ir doku-

mentų negalėjo surasti, nes buvo gana gudriai paslėpti: vėliavą

Šarauskienė įsiūvo į pagalvį po užvalkalu, o dokumentus tėvas.

Šarauskas paslėpė ant tvarto spaliuose po statine, pripilta javų
ir tie javai būk tai buvo slėpiami nuo vokiečių.

Atsargos kapitonas Bronius Šarauskas aktingai dalyvavo

pirmose Kėdainių apsaugos būrio kautynėse dėl Lietuvos Ne-

priklausomybės, vėliau baigęs II laidą Lietuvos Karo Mokyklos,

dalyvavo kautynėse su bermontininkais ir lenkais. Kautynėse

su lenkais buvo pakliuvęs nelaisvėn, iš kur sumaniai paspruko

iš lenkų sargybos ir grįžo vėl vadovauti jam pavestu padaliniu.

Už narsumą apdovanotas Vyčio kryžiu.

1919 m. kovo mėn. 5 d. karin. Šarausko Kėdainių srities

apsaugos būrys užpuolė Baisogaloj esančius bolševikus ir po

kautynių bolševikai atsitraukė. Atsitraukdami išsivežė įkaitu

Vincą Šarauską Panevėžin. Vincą daug kartu bolševikai tardė

ir grąsino sušaudymu, jeigu nesuteiks žinių apie brolius, ypač

apie karininką Juozą. O vistik Vincui pavyko pasprukti iš bol-

ševikų, grįžti lietuvių pusėn ir čia jis įstojo savanoriu Lietuvos

kariuomenėn ir buvo karininku.

1927 metais važinėdamas po Lietuvą Valstybės Prezi-

dentas A. Smetona, generolo Žukausko painformuotas Baisoga-

loje, kad čia netoliese yra karininkų Šarauskų — savanorių šei-

ma, rado reikalo tą šeimą atlankyti. Nors aukštojo svečio laukė

tada Grinkiškis, tačiau Ekscelencija Ponas Prezidentas vyko į

Komariškius ir tuo savo atsilankymu pagerbė Tėvynės gynėjų

tėvus ir šeimą ir tarytum padėkojo jiems už pasiaukojimą Tė-

vynės labui. 3
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VIII.

ŠĖTOS VALSČIUS
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SEEA:

Šėtos miestelis, lenkų literatūroj (Starožitina Polska

Wielkie Ksiestwo litewskie, Michal Balinski str. 274) vadina-

mas „Szaty“, yra prie vieškelių kryžkelės: Kėdainiai — Panevė-

žys — Ukmergė. Per miestelį teka upelė Obelė, kuri prasideda

apie Kirdeikius ir įteka palei Kėdainius į Nevėžį. Nuo Kėdainių

bus 18 kilometrų.

Seniau Šėta priklausė Petkevičiams, dar vėliau — Bog-

danui, kuris valdė ne tik Šėtą, bet dar ir Liduokius, Obelius

ir jis Šėtoje pastatė pirmąją bažnyčią.

1785 metais lenkų karalius Stanislovas Augustas leido

Šėtos miestely turgus.

Žmonės mini vėlesnį Šėtos savininką kažkokį vokietį,
atsikėlusį nuo kryžiuočių laikų dvarininką Dirvanauską (Ho-

paną). Esą jis įsikūręs čia dvarą. Vėliau nuo jo prisipirkę žemių

Šėtos apylinkės dvarininkai ir šiaip ūkininkai. Daugiausia že-

mės'prisipirko dvarininkas Orsa. Vėliau Orsa savo žemes ėmęs

pardavinėti. Gyventojai nusipirkę sklypelius, pasistatę grįičias

ir kitus trobėsius ir tokiu būdu įsikūręs Šėtos miestelis.

Pirmoji Šėtos m. nelaimė buvusi, kai Lietuvoj siautę
"švedai. Jie visiškai sudeginę miestelį. Pats miestelis buvęs kitoj,

negu dabar jis yra vietoj. Kur dabar netoli miestelio yra šilas

(1 kilom. nuo miestelio pietų link), ten buvęs miestelis. Kai

jis sudegė, patys švedai miestelio vietą išarę ir užsėję, o mies-

telis ėmęs kurtis dabartinėj vietoj. ; 2

Per lenkmečius rusų ir sukilėlių dalys apie Šėtą taip pat
turėjusios smarkesnių susirėmimų. :

Per didįjį karą Šėtą buvo užėmę rusai kazokai. 1915 m.
rudeniop prisiartino vokiečiai, ir kai rusai geruoju nepasidavė,

jie puolė rusus ir ėmė Šėtą apšaudyti artilerijos ugnim. Nuo

artilerijos šūvių užsidegė keli namai ir miestelis kuone visas

sudegė. Vokiečių okupacijos laiku miestelis ne tik neaugo ir
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jo padėtis nepagerėjo, bet dar pablogėjo; gyventojai, vokiečių

spaudžiami visiškai suvargo. Tiktai 1918 m. gale, kai okupantai
išsidangino vėl šėtiečiai pasijuto laisvėje laimingi. Tačiau ir

šios laimės padangė gan greit apsiniaukė: artinosi nauja karo

šmėkla — lietuvių kova su rusais raudonarmiečiais.

1919 m. sausio mėn. 28 d. be mūšio užėmė raudonarmie-
čiai Šėtą. Alkana, suvargusi, apdriskusi rusų raudonarmiečių

minia metėsi prie miestelėnų negausaus maisto ištekliaus, tai

prievarta, tai už nevertingus popergalius — pinigus jį pasi-

imdama. Nuo to Šėtai buvo ne nauda, bet žala. Nuskurę gyven-

tojai dar labiau biednėjo. Laimė, kad bolševikai neilgai Šėtoj

viešpatavo. Palei Kėdainius ėmė mušti bolševikus Lietuvos ka-

riuomenė. Tiesa, čia krito pakelėj iš Kėdainių į Šėtą pirmas
Lietuvos karys Povilas Lukšys, bet bolševikai buvo stumiami

atgal ir jie buvo priversti pasitraukti iš Šėtos. Ties miesteliu

buvo gana smarkus susišaudymas, vienuolika rusų krito mū-

šio lauke ir daug pateko lietuviams į nelaisvę. 1919 metais va-

sario 11 d. Šėta nuo bolševikų buvo išlaisvinta,

Dabar Šėtoj yra šios gatvės: Ramygalos 400 mtr. Visa

grįsta, šalygatviai vietomis cementiniai, vietomis lenteliniai;

Kauno, grįsta ir su šalygatviais iki tilto, ilg. 100 metrų; Uk-

mergės, negrįsta, be šalygatvių; Kėdainių, grįsta ir su šaly-

gatviais iki kapinių. Turgaus Aikštė su šalygatviais, negrįsta.

Gyventojų 1092. Išjų: R-K. 712, žydų 364, čigonų 16.

Namų yra 140. Iš jų 8 dviejų aukštų, mūrinių 10,

kiti visi vieno aukšto mediniai. Krautuvių 73. Lietuvių 14,

kitos žydų. Beto dar yra 2 degtynės parduotuvės,

aludės 2, arbatinė 1, baldų dirbtuvė 1,  automobi-

liai visame valsčiuje 3; juos turi dvarininkai, motociklas 1,

prieglauda 1 su 30 asm., įsteigta 1919 metais. Elektros nėra.

„ Paštas veikia nuo pirmų Lietuvos nepriklausomybės dienų.

Naujokų kaime yra 2 vyno dirbtuvės. Miestely yra 2 malūnai

kartu ir lentpiūvės. Paksčių kaime yra vandens malūnas.

ŠĖTOS BAŽNYČIA.

“ Šėtos Rymo-Katalikų parapija įsisteigė 1499 metais, kada
dvarininkas Bogdanas pastatė čia savo lėšomis bažnyčią. Tai
buvo medinė menka bažnytėlė. Ilgainiui ji paseno, sugriuvo.
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Sėtos bažnyčia.

Tad 1779 metais buvo pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

Bet ji per didįjį karą buvo smarkiai apdaužyta. Laimei šėtiškių

čia buvo atkeltas veiklus, sumanus ir gabus rašytojas kun.
Jurgis Tilvytis (Žalvarnis), kuris ir pasirūpino atremontuoti,

aplopyti apdaužytą bažnyčią ir bendrai aptvarkyti parapijos

trobėsius ir visą parapiją.
 

Dargužių kaimo lauke, kasant Cypliokalny žvyrą, ran-

dama daug žmonių kaulų. Kalnų Kaplių km. yra senkapis. Liud-

vinavo ir Normainių dv. laukuose taip pat yra po senkapį. Ten

yra rastas akmeninis kirviukas. Piliakalnio km. yra apvalus

150x30 žingsnių piliakalnis. Songailių km. yra piliakalnis ir

senkapis. Staigių km. taipgi piliakalnis. Stoginių km. laukuos

yra keletas senkapių. Vienas kilom. nuo Šėtos yra piliakalnis;

laukuose yra senkapių, taip pat rasta formos bronziniams pa-
gražinimams lieti. Prie Sulenos upelio rastas senoviškas gele-

žinis kalavijas. Beržių pelkėje yra 2 !/; varstų ilgio senobinis

kelias.
Trys kilometrai nuo Šėtos Panevėžio link, kairėj vieškelio

pusėj yra nedidelis kalnelis. Žmonės jį vadina piliakalniu. Jonas

Siemaška ir Jonas Žilinskas apie jį šiaip pasakoja:
Kai Šėta buvusi senovėje nemažas miestas, tai visas ke-

lias iki to piliakalnio buvęs nustatytas trobomis. Gale miesto,
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kur dabar yra piliakalnis, buvusi graži pilis ir greta pilies sto-
vėjusi bažnyčia. Pily gyvenę du jauni pilies savininkai; brolis
ir sesuo. Brolis buvęs labai nedoras ir persekiodavęs gyvento-
jus, ypač kankindavęs merginas ir moteris. Sesuo buvusi gera-
širdė ir todėl abu su broliu nesugyvenę.

Kartą brolis jojęs į kaimus kankinti moterų. Prieš jojant
sesuo verkdama maldavusi brolio to nedaryti, bet jis neklausęs.

Supykusi sesuo palinkėjusi, kad kelionėje jį nutrenktų per-

kūnas. Brolis už tai jai atsakęs, kad ji žemėn prasmegtų. Šių
dviejų išdidžių ponų, brolio su seserim, prakeikimai išsipildę:

vieną nutrenkęs perkūnas, kitą su visa pilim prarijusi žemė

ir toje vietoj ėmęs tyvuliuoti didelis ežeras. Ežeras buvęs pava-

dintas gretimo kaimo vardu Songailų ež.

Vietos klebonas kartą susapnavęs, kad žuvusi pilies mer-

gaitė prašanti prie ežero atlaikyti mišias, nes ji per mišių au-
kas būsianti išgelbėta. Kunigas mergelės prašymą pildydamas,
anksti rytą su bažnyčios tarnais laikęs prie ežero mišias. Iš gi-

lumos ežero iškilo užkeiktoji mergelė ant dėžės su visokiais

brangumynais. Jau ji visai artinosi prie kranto ir pasibaigus

mišiomis lipo iš ežero. Tačiau atsitiko nelaimė: zakrastijonas,

pamiršęs žvakių gesintuvą, ėmd užpūsdinėti žvakes. Ir kaip tik

prasidėjo toks žvakių gesinimas, užkeiktoji ėmė tolti ir skęsti
ežeran. Skęsdama pasakiusi: „Žūnu amžinai dėl zakristijono
kaltės“... Šiuos žodžius ištarus nuskendo ir jau daugiau niekad

niekam nepasirodė.

Ežeras buvęs gana didelis ir tęsėsi nuo Šėtos miestelio

(dabar Paukštynės kaimo) pro Sangailių, Papurvių kaimus,
Tranjakos dvarelį, juosė Taujėnų kaimą ir tęsėsi apie

20 kilom. net iki Truskavos miestelio. Metai bėgo, ežero

krantai ėmė želti, pats ežeras mažėjo ir dabar beliko mažutis

ežerėlis, šalia jo kalniūkštis piliakalniu vadinamas. Piliakalnį
esą supylę totoriai, tenai paslėpdami savo ginklus.

Vainiūnų kaimo lauke yra kalnelis, vadinamas Švedkapiu,

Žmonės sako, kai buvę Lietuvoj švedai, Vainiūnų kaimo laukuos

buvęs didelis mūšys, kuriame daug švedų žuvę. Švedai palaidoję

savo karius ir toj vietoj supylę kalnelį. Kalnelis yra 12 metrų

aukščio. Šilely prie Milžemių kaimo yra apaugęs spygluočiais

kalnelis, panašus į piliakalnį. Ardami laukus, žmonės randa ne-

toli šio kalnelio žmonių kaulų. Vietos žmonės sako, kad čia gal

bus palaidoti prancūzai.
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Užkapių kaimas pirmiau buvo rusų generolo Stomo

nuosavybė. Dalis dabartinio kaimo seniau priklausė dvarinin-

kui Strebeikai. Gen. Stomas tada buvęs Zabelsčiznos dvaro sa-
vininkas. Zabelsčiznos dv. pagal Vyriausybės žiniuose 377 Nr.

1932 m. vasario mėn. 23 d. paskelbtu nutarimu pavadintas

Akupėnų kaimu. Iš dvaro kaimiečiai gavę žemės, ėmė kurti

ūkius. Užkapių kaimas gavo tokiu būdu savo vardą: šis kai-

mas susikūrė už Vainiūnų kaimo, kurio laukuose yra supiltas

kalnelis, Švedkapiu vadinamas. Užkapių kaimo gyventojai bau-

džiavos laikais eidavę dvaran dirbti laukų ir ūkio darbų ir pa-
mena senesnieji žmonės tokių atsitikimų, kad žmogus buvo kei-

čiamas į šunį ar kokį kitą gyvulį. Dar ir dabar tebegyvena Už-

kapiuos senelis Trinkauskas, kurio tėvas Adomas buvo iškeistas

pono Strebeikos su Bukonių dvaro savininkų į šunį. Zabelsčiznos
dvare į Laukesos upelį įteka upelis Vaiskulys. Šis pa-
vadinimas kilęs ruo istorinio atsitikimo. Per lenkmetį nuo Žei-
mių sukilėliai, pamatę atvykstant rusus, išsigandę ir surikę:

„A, unt voiska kulisia...“ Nuo to ir upelis, pas kurį buvo susi-

kulys. Kiti sako, kad jame tyras, vaiskus vanduo ir nuo to pa-

vadintas Vaiskuliu.

Papurvių kaimas gavęs žemę iš dvarininko Riaubos.

Iš pradžų šis ponas davęs žemės sklypus šešiems baudžiaunin-

kams: dviems Stankevičiams, trims Dirsiams ir Blusiui. Visi

šeši baudžiauninkai tam tikromis sąlygomis gavę po 40 dešim-

tinių žemės. Papurviais pavadintas buvo todėl, kad kaimas sto-

vi slėny ir visada jame būdavę ir dabar yra purvo. Iš pradžių

buvę pastatytas menkos dūminės gryčiutės. Keletas dar ir dabar

jų yra užsilikę ir liūdija apie skurdų baudžiauninkų gyvenimą.

Juškonių kaimas taip pat sudarytas iš Drobiškių

dvaro, kuriam eidavę baudžiavą. Pirmieji kaimo kūrėjai buvo

12 ūkininkų. Už gautąją žemę jie turėjo ponui atidirbti, o ka-

dangi ponui reikėjo dirbti dienomis, tai savo laukus ir kitus

darbus dirbdavo naktimis.

„-Pauliukų kaimo gyventojai baudžiavos laikais priklausė

Miteniškių dvarui. Tai buvo prieš šimtą metų. Dvydešimts vie-

nas valakas žemės buvo padalinta 21 ūkininkui po valaką. Už
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tai jie turėjo ponui atidirbti. Kiekvienas ūkininkas privalėjo

ponui duoti po vieną tarną ir tarnaitę. Jeigu kuris negalėjo

tuos tarnus dvaran nusamdyti, tai privalėjo siųsti jų vieton

savo šeimynos narius. Samdytam tarnui mokėdavo 4 rublius,

tarnaitei—3 rublius metams. Be atlyginimo, dar turėdavo tar-

nams pasėti savo ne dvaro, lauke po 1 pūdą miežių ir po ke-

letą gorčių sėmenų. Dvaro gyvulius reikėjo „ganyti pauliukie-

čiams. Jiems reikėdavo samdyti kerdžius ir jam duoti maistą

ir drabužius. Kaimo vaikams ir tiems buvo uždėtos pareigos

— plėšyti dvare plunksnas. Vaikams, žinoma, toks darbas įkyrė

davo, atsibosdavo, tai jie sugalvodavo visokių gudrybių, pav.,

nešdavo plunksnas kur nors sodnan, ar laukan slėpti, kad tik

mažiau būtų plėšyti, kad greičiau iš nemielo dvaro pasprukus.

Būdavo atsitikimų, kad plunksnas slepiant sugaudavo. Tasyk,

nežiūrint į tai, kad vaikas, gaudavę rykščių.

Kiekvieną naktį iš kaimo po 2 vyru eidavę dvaran „unt

vortos“—saugoti, budėti. Budėtojai ir naktį du darbu dirbdavę:

saugodavę miegančius ponus nuo užpuolimo ir atlikdavę šeimi-

ninkėms visokius patarnavimus, kaip tai: prinešdavo virtuvėn

ir gyvuliams vandens, prinešdavo visom krosnim malkų ir kit.

Kas sekmadienį reikėdavo pavakarį ateiti visiems kaimo vyrams
ir pasirodyti dvaro ponui, kad negirti. Kai pasirodydavo kuris

neblaivus, bausdavo rykštėmis, arba uždėdavo kokią kitą pa-

baudą. Taip, pav., be pono leidimo negalėjo iš savo kaimo ir

dvaro rajono niekur išvykti. Reikalui esant turėjo prašyti pono,

kad leistų. Be šių visų suvaržymų, kiekvienas ūkininkas kasmet

turėjo ponui nunešti po 2 gaidžius ir po 1 žasį; moterys iš savo

linų suverpti po 26 tolkas lininių siūlų, ir plonai pakulų suverpti

ir išausti po 3 maišus. Jeigu kurios nors šeimininkės verpimas

ar audimas nepatikdavo, tai ponas plakdavo ją rykštėmis. Kar-

tais dvaro darbai padidėdavo ir tarnai ir reguliarūs darbinin-

kai nesuspėdavo apdirbti, tai Pauliukų kaimo gyventojai buvo

šaukiami eiti „gvoltan“, reiškia viską pametę turėjo eiti dvaran

dirbti. „„Gvoltas“ būdavo per rugiapiūtę, šienapiūtę, javų kuli-

mo'metu. Dirvų apdirbimo metu iš kaimo buvo reikalaujama
„pusgvoltės“, tai reiškia nuo 21 ūkininko ponas pareikalaudavo
ekstra po 1 vyrą ir arklį ir tas vadindavosi: „dvydešimts vienas
arklas ir arklys“. Šitą visą gerai atsimena Pauliukų kaime te-

begyvenantis šimtametis senelis Matas Kieliauskas.
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VALSČIAUS VALDYBA -

 Šėtoj ir prieš karą prie rusų buvo valsčiaus valdyba. Prieš

30 — 40 metų Šėtos viršaitis Jonas Blusis pasirūpino nupirkti

žemės sklypa apie !1/; ha ir pastatė valsčiui ir mokyklai namus.

Tie namai ir dabar tebestovi toj pačioj vietoj ir tebetarnauja

valsčiaus ir mokyklos reikalams. Apie valsčiaus valdybos veiki-

mą rusų laikais mažai kas įdomesnio žmonių atsiminimuose

beužsiliko. Matoma ir jaučiama tik tiek, kad į savivaldybės
veikimą žmonės mažai buvo įtraukti, jos įsikūrimo niekas ne-

žino ir neatmena, tik žinia, kad buvo miestely įstaiga, kurios

reikėjo bijoti ir visus jos reikalavimus, ar jie buvo teisingi, ar

ne reikėjo pildyti. Vokiečių okupacijos laikai nei kiek nebuvo

lengvesni, negu rusų jungas. Šie laikai pasižymėjo ypatingu

vokiečių žiaurumu ir žvėriškumu. Tiktai 1918 m. pabaigoj, kada

okupantai kraustėsi iš Šėtos ir iš Lietuvos, visos apylinkės žmo-

nių užtarėjas ir gerasis ganytojas vietos klebonas Kun. Jurgis

Tilvytis ėmė organizuoti Šėtos parapijinį komitetą. Tai ir buvo

Šėtos lietuviškosios savivaldybės užuomazga, kuri vėliau išaugo
į valsčiaus valdybą. Gaila, nė vieno iš tų įdomių savivaldybės

kūrybos darbų neužsiliko dokumento, nes visus protokolus, visą

archyvą kun. Tilvytis turėjęs pas save klebonijoj, o kai artinosi

bolševikai, kad jie nesusektų komiteto veikimo ir veikėjų, visas

archyvas buvo sudegintas. Maždaug 1918 m. lapkričio mėn. pa-

baigoj parapijos salėj buvo susirinkę valsčiaus kaimų įgalio-

tiniai ir jie išrinkę parapijinį komitetą. Į komitetą buvo iš-

rinkti: Kun. Tilvytis pirmininku, Antanas Dirsė, Mikas Žab-
nevičius, Juozas Ivanauskas, Motiejus Marcinkevičius ir Petras

Motiejūnas nariais. Pirmieji milicijantai buvo Juozas Čepas,

Jurgis Vasiliauskas ir Martynas Zavadskis.

Nuo 1919 metų jau yra valsčiaus valdybos archyvas ir

galima aiškiau matyti valsčiaus valdybos veikimą. Štai 1919
m. sausio mėn. 5 d. įvyko kaimų įgaliotinių susirinkimas dėl iš-

rinkimo atstovų Vilniaus seiman. To paties mėnesio 19 d. vėl

įvykoįgaliotinių susirinkimas, kuriame buvo nutarta kuo grei-

čiausiai suorganizuoti vietose pradžios mokyklas; išrinkti miš-

kams tvarkyt komisiją, nusamdyti „tam tikrą raštininką, kuris
vestų visas raštinyčios knygas lietuvių kalba“;atidaryti sergan-

tiems ligoninę. 1919 m. vasario mėn. 2 d. protokolo 3 Nr. nu-

tarta mokytojams mokėti algas iš valsčiaus komiteto lėšų; visus
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asmenis, kurie trukdys valsčiaus komitetui veikti, bausti nema-
žiau 15 rublių, arba 3 paroms arešto. Komitetas bausdavo smar-
kiai ir šmugelninkus, nes tada buvo jaučiama javų, duonos sto-
ka. Tad vasario mėn. 16 d. randame baudos protokolą, kur
vienas Pašėtės kaimo gyventojas buvo sugautas parduodant
šmugelninkui javų ir jam buvo uždėta štai kokia bausmė:
apskaičiavus kiek jam reikalinga iki sekančiai  rugiapiūtei
duonai ir sėklai javų, tiek palikus, visi javai nuo jo buvo kon-

Tiskuoti — atimti valsč. komiteto naudai. Tame pačiame baudos

protokole buvo ir kitas, jau tikras šmugelninkas, miestelio žyde-

lis nubaustas už šmugelio keliu supirkinėjimą javų 300 rublių

pabauda. Bet jis buvo nuo bausmės atleistas, kai pasižadėjo pri-

statyti Šėtai 150 pūdų druskos. Tas protokolas yra dar ir tuo

įdomus ir žymus, nes antraštėj parašyta: „Turėjo būti posėdis

9. II. 1919 m., bet tą dieną posėdis neįvyko, nes Šėtoje buvo

mūšis“. Penkioms dienoms praslinkus komiteto posėdy buvo

svarstyta ir nutarta perduoti vietos klebono nuožiūrai nubausti

tuos žmones, kurie nuvilko drabužius nuo žuvusių karių.

1919 m. kovo mėn. 30 d. kaimų įgaliotiniai savo posėdy
perrinko parapijos komitetą ir šis komitetas persiformavo į

valsčiaus komitetą. Komiteto pirmininkas, ikšiolinis valsčiaus
galva, buvo pavadintas viršaičiu. Į komitetą buvo išrinkti šie

asmenys: Jeronimas Kiela, Antanas Dirsė, Juozas Ambraze-

vičius, Mykolas Zubnevičius ir Jurgis Ivanauskas. Kandidatais

liko Matas Marcinkevičius ir Matas Grigas. Iš komiteto narių

buvo išrinktas viršaičiu Antanas Dirsė. Tame pat įgaliotinių
susirinkime buvo išrinktas ir valsčiaus teismas. Teisėjais buvo

išrinkti šie asmenys: Juozas Budreckas, Stepas Pilipavičius,
Petras Pabrinkis, Mikas Čiapas ir Stasys Smailys. Persitvar-
kęs komitetas, nors į jį įėjo beveik tie patys žmonės, ėmė dar

energingiau dirbti valsčiaus tvarkymo darbą. Kilo klausimas,

prie ko valsčiui prisidėti — prie Ukmergės, ar Kėdanių

apskrities. Komitetas savo posėdy 1919 m. balandžio mėn. 21 d.

nutarė prisidėti prie Kėdainių apskrities, prie kurio ir dabar

priklauso. Tais laikais labai aktualus darbas buvo surinkti ka-

riuomenei maistą ir drabužius iš visų valsčiaus kaimų. Kamėnų

kaimui atsisakius duoti maistą — mėsą, komitetas nutarė su-

šaukti sueigą ir išreikalauti raguotį (telyčią). Besitvarkydami

savo valsčiuje, komiteto darbuotojai pastebėjo, kad dvarininkai

ir jiems prijaučianti „šlėktos“ ėmė agituoti žmones prisidėti
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prie lenkų ar rusų: Tą dalyką iškėlė viešumon ir 1919 m. gegu-

žės mėn. 25d. nutarė tokius gaivalus persekioti ir už prieš-

valstybinę agitaciją pristatyti Šėtos policijai juos patraukti

atsakomybėn. Tas labai paveikė į Lietuvai nepalankius elemen-

tus ir jiems visiškai užkirto kelią Šėtos valsčuje veikti.

Valsčiaus komitetas* yra parodęs netik „činovnikišką“

jausmą veikimu, bet ir tikro žmoniškumo. Taip, pav., 1919 m.

birželio mėn. 1 d. posėdy nutarė įsteigti nemokomą valgyklą,

maitinti karius, grįžtančius iš nelaisvės. Buvo nutarta surasti

butą, kur kariai galėtų nors trumpam laikui, nors nakvynei

apsistoti. Tam tikslui buvo padaryta rinkliava ir surinkta gana

daug bulvių, grūdų, miltų, kruopų. Šita rinkliava buvo nepriva-
loma, aukojo kas ką galėjo ir kiek galėjo, todėl ji buvo pavadinta

„meilės rekvizicija“. Čia galima pažymėti, kad šį sumanymą
davė ir švelnius raginimus teikė vietos klebonas kun. Tilvytis.

Kada iš apskrities valdybos atėjo valsčiun platesnių nuro-

dymų ir instrukcijų, kai valsčiaus komitetas nudirbo pačius

pirmuosius ir pačius sunkiausius organizacijinius darbus,

komiteto veikimas įėjo į normališkesnes vėžes. Taip ir prasidėjo

ramesnis, tvarkingesnis, bet intensyvus savivaldybės darbas.

Net ir tokie reikalai, kaip pašto įsteigimas, prieškarinio Šėtos

banko atnaujinimo darbas ir tai valsčiaus komitetui tada buvo

aktualiausias klausimas. 1919 m. liepos mėn. 28 d. buvo išrink-

tas atstovas Antanas Dirsė vykti Kaunan ir su centro valdžia
susitarti šiuo reikalu. Be šių svarbesnių reikalų, reikalinga buvo

dar pasirūpinti ir savo ūkiu bei trobėsiais. Prieš karą pasta-

tytas valsčiaus valdybos namas, ilgus metus neremontuojamas,

ėmė visai irti ir lūžti. Dideliam remontui buvo reikalinga daug

ir pinigų. O lėšų anais laikais labai trūko. Tad namų remontui

buvo apsidėta po 25 kapeikas nuo dešimtinės ir namai už su-

rinktus pinigus buvo atremontuoti. Kada buvo gauta iš apskri-
ties valdybos parėdymas išrinkti valsčiaus tarybą, buvo suda-

ryta rinkimų komisija, valsčiaus paskirstytas į šešius rajonus

—-apskritėlius. Į tarybą buvo išrinkti šie asmenys: Mikas Mila-

šauskas, Motiejus Marcinkevičius, Juozas Ivanauskas, Juozas

Pakštaitis, Antanas Grinevičius, Aleksas Čiapas, Julius Ragai-
šis, Antanas Macionis, Jonas Sereikis, Bolius Čičinskas, Stasys

Dirsė, Kazimieras Stankevičius, Juozas Barauskas, Juozas

Daugvila, Grinblat Lipman, kun. Feliksas Kapočius, Petras

Žardinskis ir Petras Pabrinkis. :
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Ši taryba pirmame savo. posėdy išrinko viršaičiu Kazir
mierą Stankevičių, kuris ir perėmė šias pareigas nuo A. Dirsės.

Valsčius užima 16164,69 ha žemės plotą, gyventojų yra
6427 žmonės.

Prieš didįjį karą Šėtoj buvo audimo fabrikėlis, kuris
priklausė dvarininkui Montvilui. Savininkas tą savo fabrikėlį

likvidavo ir buvo belikę tik trobėsiai. Tuos trobėsius jis paau-

kojo senelių prieglaudai. 1906 metais ir buvo įsteigta senelių

prieglauda. Iki Lietuvos nepriklausomybės, net gi pirmaisiais

savivaldybių kūrimosi metais, senelių prieglauda nebuvo pavyz-

dingai tvarkoma. Tiktai 1922 ir 1923 metais valsčiaus valdyba
susirūpino, kad seneliai nebeeitų elgetauti, kad jiems būtų tin-

kamai sutvarkyta prieglauda. Valsčiaus ribose buvo padaryta

rinkliava, ir nuo tos rinkliavos valsčiaus gyventojai, sulig pa-

pratimo, kasmet prieglaudai vis kiek kas gali atveža aukų —

maisto arba drabužių. :

Prieglaudoje nuolat gyvena 23—25 seneliai ir bobutės.

Vykdant žemės reformą, senelių prieglaudai buvo paskirta

3,022 ha žemės.

Prieš 40 metų pil. Eidrigevičius savo nuosavam name

įsteigė aptieką. Prieš karą šiam aptiekoriui sekėsi gana gerai,

bet po karo aptiekos Šėta jau nebeturėjo. Tiktai 1921 metais

provizoriaus Juozo Tričo rūpesčiu buvo čia aptieka atidaryta,

bet tokiomis sąlygomis: Tričo vardas, leidimas, o Eidrigevičiaus'

namas, inventorius, vaistai. Beaptiekaudami jiedu ėmė nebesu-

tikti. Tričas norėjo gautąjį pelną nukreipti į didesnę apyvartą,

nupirkti daugiau vaistų, o Eidrigevičius už kekvieną mėnesį

reikalaudavęs nuo savo kompaniono pelno—pinigų. Dėlei šių

smulkmenų kilo didesni nesusipratimai ir rezultate — persi-

skyrė; Tričas Eidrigevičiui primokėjo ir aptieka liko Tričo

nuosavybė. Jis 1929 m. pasistatydino tinkamą aptiekai namą ir

dabar Šėtos aptieka visai padoriai atrodo.

„ŠALTINIS“

Pastangomis J. Stasiukonio, M. Zubnevičiaus, J. Pilipa-

vičiaus ir J. Dirsės, 1919 m. birželio 11 d. buvo atidarytas

kooperatyvas „Šaltinis“. Pagrindinis kapitalas — bendrovės

pajai. Metinė apyvarta siekdavo 70 — 80 tūkstančių litų. O.
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1930 metais siekė net 108.430 litų 45 cent. Nuo 1931 m. liepos

mėn. 29 dienos „Šaltinis“ buvo pavadintas: Šėtos Žemės Ūkio
Kooperatyvas „Šaltinis“.

MOKYKLOS

1) Vidurinė mokykla įsteigta kun. Tilvyčio rūpesčiu 1918

metais lapkričio pirmomis dienomis parapijos namuose. Ji buvo

pavadinta „Saulės Draugijos Šėtos Progimnazija“. Tokį vardą

ji turėjo tik vieną mėnesį. Kai Šėtą užėmė bolševikai, progim-

nazijos veikimas susitrukdė. Pirmieji mokytojai: Bronius Lie-

sis — direktorius, kun. Tilvytis, kun. Feliksas Kapočius, Zosė

Taujanskaitė ir Jadvyga Tilvytytė.

1919 m. spalių 1 d. ta mokykla buvo atgaivinta, perėjo

Švietimo Ministerijos žinion ir užlaikyman ir buvo pavadinta:

„Šėtos 4 kl. vidurinioji mokykla“. Mokytojai paliko tie patys,

o direktoriu buvo paskirtas Jonas Misiūnas. Iš pradžių veikė
tik dvi klasės, I ir II; jas lankė 78 mokiniai. 1922/3 mokslo

metais susidarė visos 4 klasės ir lankė 95 mokiniai. 1930 m.

mokykla vėl perkrikštyta į „Šėtos valdžios vidurinę mokyklą“.

Direktoriu yra Petras Radžiūnas.

2) Pradžios mokykla Šėtos miestely veikė ir prieš karą.
Atsimena žmonės rusą mokytoją Pikuckį. Jisai dėstė rusų kalbą,

bet mokėjęs gerai lietuviškai irlietuviams simpatizuodamas mo-

kydavo vaikus ir lietuviškai. Karta vienas vaikutis atsisakęs

nuo lietuvių kalbos, tai mokytojas kirtęs jam į veidą. Tiesa,

bausmė buvo nelabai tinkama, bet parodo, kad mokykloje būta

ir lietuviškos dvasios. 1919 m. gegužės mėn. vėl pradėjo veikti

per karą apmirusi mokykla. Mokytojais buvę J. Misiūnas ir

Tovianskaitė. Mokinių buvo tik 29. 1932 m. mokinių jau

buvo 147.

3) Šėtos žydų pradžios mokykla įsteigta 1925 m. pastan-

gomis Nochumo Aizikevičiaus ir Orelio  Glazo. Pirmaisiais

metais buvo 39 mokiniai. Pirmasis mokytojas buvo Sisas. Po

jo buvo Orlianskaitė,  Šuraitė, Valavičius, Brandaitė ir nuo

1930 m. Vidokleraitė.

4) Užkapių pr. mokykla įsteigta vokiečių okupacijos lai-

kais. Kartą atvykęs vokiečių mokyklų inspektorius iš Ukmer-

gės, surado butą paspil. D. Vaitkevičių. Tai buvo 1918 metais.
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Pirmoji mokytoja buvusi Adėlė Tamošaitė. Mokinių buvę apie
40. Mokė vokiečių ir lietuvių kalbomis. 1920 metais iš Užkapių

mokykla buvo perkelta į Zabelsčiznos dvarą, dabar vad. Aku-

pėnų kaimu, 1922 metais Zabelsčiznos dvarą užėmė lietuviai

kariai. Mokyklos suolai dešimt mėnesių išgulėjo lauke išmesti

ir mokslas tuo laiku buvo nutrauktas. Po šios pertraukos mo-

kykla vėl buvo atidaryta Užkapiuos. Mokytoju čia buvo Do-

mininkas Juškevičius. Paskum buvo Kazys Jovaiša, Puodžiū-

naitė, Skinulytė ir nuo 1931 m. rugsėjo 1 d. Jonas Vaitkevičius.
Mokinių per metus būna 36 — 40.

5) Paežerių pr. mokykla įsteigta 1921 metais pastangomis

vietos ūkininkų Juozo Šarausko ir Kazio Stankevičiaus. Bet ir
visi to kaimo ūkininkai labai buvo susirūpinę, kad čia įsteigtų

mokyklą. Mokyklos naudai Bronius Pažerskis ir Stasys Sula-

dauskas pasižadėjo paaukoti po 1 ha žemės. Buvo paduotas pra-

šymas mokyklų Inspektoriui, kad atidarytų mokyklą. Šie geri

ūkininkų norai gan greit išsipildė, mokykla buvo atidaryta, mo-
kytoja buvo Elzė Vertelkaitė. Lenkuojantiems nepatiko, kam

lietuviškai, ne lenkiškai, mokoma. Mat, Paežeriečių ir Taujė-

niečių ūkininkų dalis laikė save „šlėktomis“, namie lenkiškai

kalbėjo ir jie sukėlė dėl lietuvių ir lenkų kalbos didžiausią ėr-

miderį. Vieną dieną atvyko mokyklon „šlėktos“ ir norėjo mo-

kytoją išvaryti. Po šio nesusipratimo dalis vaikučių buvo iš

mokyklos atitraukti ir išėjo taip, kad mokytoja apleido mo-

kyklą. Tada savininkai aukotosios žemės po 1 ha, atsisakė au-

koti, žemę atsiėmė atgal. Paežeriuos butą mokyklai atsakė. Tad

mokykla buvo perkelta iš Paežerių Taujenų kaiman ūkininko

Antanaičio naman. „Šlektos“ ir dabar nenurimo ir dėjo pastan-

gas, kad ši lietuviška mokykla užsidarytų. Iš dalies vistik jų sie-

kimai išsipldė: Antanaitį prikalbėjo atsakyti mokyklai namą.

Tada beliko viena išeitis, — mokyklą uždaryti. Pirmasai mo-

kyklos steigėjas Juozas Barauskas, dabartinis seniūnas, maty-

damas, kad nebėra išeities, ėmė ir pastatė mokyklai triobesį ir

„šlėktoms“ buvo nulaužti ragai. Lenkuojantieji ir dabar dar

nenurimo ir tik apskrities viršininko uždėta po 500 auksinų

jiems pabauda apramino. Nors ji vadinasi Paežerių mokykla, bet

ir dabar yra Taujėnuose. Mokytojai buvo: J.Stašaitis, E. Veve-

ras, K. Matulaitytė, o nuo 1930 m. rugsėjo mėn. St. Janke-

vičiutė. :
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6) Kamenų pr. mokykla įsteigta 1918 metais gegužės mėn.

Pirmas mokytojas buvo E. Požėla. Po jo buvo E. Vertelkaitė,

T. Grybaitė, E. Zaturskis, J. Jarušaitė — Jačionienė,

J. Žemaitis ir Gražina Budreckaitė — Žemaitienė. Mokinių esti
apie 70.

7) Gaižūnų pr. mokykla įsteigta 1918 m. pastangomis

kun. Tilvyčio, mokyklų inspektoriaus Matučio, leitenanto Ki-

linsko ir Gaižūnų ūkininko I. Ivanausko. Mokyklai visą invento-

rių įtaisė patys gaižūniškiai. Vaikučių lanko 40 — 45. Moky-

tojai buvo: Z. Taujanskaitė, S. Steberekaitė, V. Bernotavičiutė

E. Zatorskis, J. Balsys, A. Paukštys, N. Paknytė.

8) Kaplių pr. mokykla įsteigta 1918 m. Pirmoji mokytoja

buvo Juodakaitė Marė. Po jos buvo J. Kiaunė, Z. Banikaitė,

St. Zigmantaitė, Antosė Dargytė, A. Dzikaitė, S. Čekavičius,

Ona Jurevičiutė. Mokyklą lanko per metus 36 — 38 vaikučiai.

9) Pašėtės pr. mokykla įsteigta 1920 m. lapkričio mėn.

18 d. pil. Sakausko ir Kutkausko pastangomis. Pirmoji moky-

toja buvo Povilauskaitė, paskui buvo Kasperavičius, Puzinaus-

kienė, Augustavičienė, Kožukauskaitė — Ramonienė, Januške-

vičienė ir Bronė Rimšaitė. Mokyklą lanko apie 40 vaikučių per

metus. 1921 metais mokykla buvo perkelta iš Pašėtės dv. į Lio-

lių km. Bet gyventojų patogumui, 1929 metais vėl mokykla

grąžinta atgal Pašėtės dvaran.

10) Juškonių pr. mokykla įsteigta 1922 metais gruodžio

mėn. pastangomis Juozo Petrusevičiaus, juškoniškio. Pirmas

mokytojas Antanas Kirvelaitis. Po jo buvo J. Kurapka, Pr. Ga-

zalevičius, Povilas Kimaitis. 1931 metais mokykla buvo perkelta

iš Juškonių Pauliukų kaiman, kur ir dabar tebėra. Nuo 1932

metais mokytoja yra Eugenija Musteikienė. Pradžioje buvo 64

"mokiniai, o vėliau tik 37 per metus.

11) Milžemių pr. mokykla įsteigta 1927 metais vasario

mėn. Macionių pastangomis. Pirmas mokytojas buvo Bronė Na-

ruševičiutė. Po jos buvo Janė Vaitkevičiutė, Ona Baltramienė,
Jonas Vaitkevičius, Adelė Motiekaitytė. Lanko 33 mokiniai per

metus.

12) Papurvių pr. mokykla įsteigta 1929 metais. Pradžioje

buvo 24 vaikai. Pirmas mokytojas buvo Kazys Antulis.
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Šėtos paminklas.

ŠĖTOS VALSČIAUS DVARAI.

1) Miteniškių dv., sav. prieš karą ir dabar VI. Montvilas.

Išparceliuotas 1928 m.
2) Drobiškių dvr., sav. prieš karą ir dabar Svolkėniai.

3) Normainių dvr., jis prieš karą buvo baronų Brunow.,

dabar Mackevičių, išparceliuotas kartu su Mitėniškių dv.

4) Biliuškių dv., prieš karą valdė Stankonavičius, dabar

Banevičius, išparceliuotas 1932 m.
5) Sarafiniškių dv., sav. buvo Monginas,— miręs.

6) Jovaišų dv. buvo Čechavičiaus, dabar Pugačiauskų,

išparc. 1926 m.
7) Pašėtės dvr. buvo Gintautų, išparc. 1926 m. Pašėtės

II — km.
8) Pašėtės dv. buvo Jesinsko., dabar Vaišvila — Goš-

tautas, išparc. 1925 m. linksmavietės km.
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9) Joniškių dv. buvo Gintauto, dabar Jasiukonio.
10) Kirdeikių dv. buvo Obakevičiaus, dabar visas- Sakė,

savanoriams.

11) Taujankai II buvo Skladausko, neišparc.

12) Taujankai I buvo Domeikų, neišparc.

13) Pašumerio dv. buvo Velickų, dabar Medekšo, išparc.
1925 m. ir pavadintas Trakučių km.

14) Aukšt. Kaplių dv. buvo Gintautų, dabar Gudeliau-

„skienės, išparc. nuo 1927 m.

15) Pakštelių dv. buvo Gintautienės, dabar Mėjerio.

16) Zabelsčiznos dv. buvo rusų Generolo Somo, dabar jo

:žmonos, išparc. ir pavadintas Alkupėnų km.

17) Evoniškių dv. buvo barono rusų generolo Adomo Ši-
lingo, dabar vaikų — Zigmo ir Leono.

18) Glaušių dv. Gintautų tebėra,

'19) Jaskaičių dv. buvo Stomienės, dabarRindževičių.

20) Markūnų dv. savin. Klapatauskas.

Neišparceliuoti kaimai Šėtos valsčiuje.

1) Garmiškių km., 2) Gerdvilų km., 3) Juškonių km.,

4) Kaulių km., 5) Kačėnų km., 6) Zem. Kamėnų km., 7) Liolių

km., 8) Milžemių km., 9) Naujokų km., 10) Normainių km.,

11) Normainėlių km., 12) Norbutiškių km., 13) Pručių km.,

14) Pakštelių km., 15) Užkapių km., 16) Vainiūnų km.,

17) Glaušių km., 18) Kamėnų Aukšt. km. 19) Kazimieravos

km., 20) Bajoriškių km., 21) Pašetės km.

KUN. JURGIS TILVYTIS-— ZALVARNIS.

Kun. Jurgis Tilvytis gimė Gaidžių kaime, Tauragnų pa-

rapijos ir valsčiaus, Utenos apskrities 1879 metais smulkių ūki-

-ninkų šeimoje. Šioje skurdžioje ir pamaldžioje parapijoje tuo

metu mažai kas drįsdavo savo vaiką leisti „į kunigus“, o apie

svietiškus mokslus negalėjo būti nė kalbos. Tik dideliu tėvo

užsispyrimu Jurgis "Tilvytis pradėtas mokinti, kad vargais+

negalais padarytų jį kunigu. — i
Jis mokėsi Mintaujos gimnazijoj, bet už pasipriešinimą

rusiškai kalbėti maldą, iš ten buvo pašalintas. Dideliu tėvo rū-

pesčiu tas incidentas buvo likviduotas. — Tilvyčiui leista toliau
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„metu Tauragnuose — Gineičių dvare. Gal dėlei tokio jauname
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mokytis, bet jis turėjo pasirinkti kitą gimnaziją ir mokslą tęsė |
jau Jaroslave.

Mokytis jam sekėsi, bet piniginiai ištekliai buvovisiškai
menki, todėl jis turėjo uždarbiauti pamokoms, ruošti silpnes-

nius, bet turtingesnių tėvų vaikus — gimnazistus, o atostogų

amžiuje pavargimo, jis tepajėgė baigti 5 klases ir stojo į dvasinę

seminariją. Įšventintas kunigų 1904 metais.

Jau būdamas vikaru pasireiškė kaipo visuomenės veikėjas,

jaunimo organizatorius ir iš viso judrus kunigas. Jis greit gavo

paskirimą į Paystrį Panevėžio apskr. (klebonu). Čia jis rado

seną, sukrypusią koplytėlę, daug parapijiečių pasidavusių ma- -
rijavitų įtakai, todėl jam čia buvo progos parodyti savo ga-

bumus, kaipo apaštalautojo. Greit jis paklydusius parapijiečius |
patraukė savo pusėn, pastatė gražią bažnyčią ir visą šį triūsą

triūsas“. 1
Kuomet šioji parapija jau buvo visiškai pastatyta ant

kojų, kunigą Jurgį Tilvytį skiria į karo išdegintą miestelį Šėtą,
kur jis rado vėl vienintėlė apdaužytą bažnyčia. Čia jis labai

greit visa sulopė, pastatė didelę špitelę, klebonijąir t. t.

Čia jam sukantis aplink stetvb2 užčio ir bolševikai. Nors

jis mokėjo susikalbėti ir su bolševikais, bet vis dėlto turėjo pats

gyventi šalia miestelio griįčiutėje arba netolimam venkiemy
Petraičiuose pas p. Dirses.

Iki bolševikų užėjimo jis jau buvo suspėjęs įsteigti keletą
mokyklų kaimuose (Šėtos valsčiuje), miestely vidurine mokyklą, |

suorganizuoti savivaldybę, gaisrininkus ir t. t. Pirmas mūsų
sužeistas savanoris p Kiaunė ir buvo sužeistas prie kun. Jurgio |

Tilvyčio isieigtos Kaplių pradžios mokyklos (Kaplių aa

Šėtos valsč.)
Bolševikus išvijus, pradėjo organizuotis mūsų savanoriai.

Jis Panevėžio batalijonui atidavė visus savo arklius, vežimus, |

o štabą patalpino klebonijoj. Tais laikais jis buvo daugiau užim- |
tas „kariškais“ reikalais, negu bažnyčia. Rašė kariš dainas, Ua

  

į visokius posėdžius, pasirašinėjo raštus ir t. t. ,
Visus svietiškus reikalus galūtinai iš jo perėmė p.

liečiai, padėtis aprimo ir jis vėl grįžo price ganytojiško darbo.
Praėjo dar keletas metų. | MAš J



   

Jam pasirodė, kad parapija ir klebonija per maža dirva,
kad jis būdamas toliau nuo klebonijos smulkių ūkiškų intrygų,

galės daugiau patarnauti Dievui ir žmonių labui. Todėl vieną

gražią dieną visą savo turtą atiduoda seserim Kazimierietėm

Kamanduliuose, pats stoja į marijonų broliją, nuvyksta į Kauną

ir stoja į Teologijos fakultetą. Pagilinęs žinias keliasi į Pane-

vėžį ir pradeda misijonorišką darbą. Iš Panevėžio savivaldybės

pusiima visas elgetas, įsteigia šv. Vincento Pauliečio draugiją,

išrūpina prieglaudoms rūmus ir ten juos visus apgyvendina.

Jis Panevėžy ir buvo žinomas kaipo „ubagų karalius“, tas ti-

tulas ir jam pačiam labai patikdavo.

Kaip poetas, jis yra palikęs daug eilėraščių, dainelių,

giesmių, poemų, bažnytinių bei pasaulinių himnų ir kapitalinį

savo darbą „Giesmyną“. Jo parašytų eiliuotų knygų priskai-

toma apie 12 pavadinimų. Jis daugiausia pasirašinėjo A.

Žalvarniu.

Mirė 1931 metais Kūčių diena Panevėžio kapinėse saky-

"damas pamokslą apie mirtį. Paskutiniai jo žodžiai buvo tokie:

„Būkime pasiruošę, nes mirtis ateina, kaip vagis“.

Kun. Jurgis Tilvytis palaidotas Marijampolės kapinėse.

(Iš kun. Tilvyčio atsiminimų).

1919 m. sausio mėnuo. Tamsi nešalta naktis. Vokiečių

Šėtoje kaip nėra. Visa Šėtos valdžia valsčiaus tarybos rankose.

Aš jos pirmininkas, aš turiu ir vieną kitą šautuvą, tačiau man

neramu: bolševikai Ukmergėje ir Panevėžy. Jau 12 val. nakties.
Kažin kas beldžiasi į duris. Mano draugas kun. F. Kapočius

manęs vieno neleidžia išeiti. Einarne abu.

— Kas čia?

— Tėvynės sargas.

Įleidžiu. Įeina Stasys Balčas. Rudine apsivilkęs, juosta
nusmukus, išvargęs, apžėlęs..

— Iš kur? Kas crdši?.

— Dabariš Ramygalos. Bolševikai Panevėžy. Yra jų per

:80. Važiuojame Kaunan, gal gausime kulkosvaidžių.
- — Gal esate nevalgę?
„ . — Dėkui, nevalgysime. Mums duokit arklius į Kauną va-
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žiuoti, o trečią joti atgal į Ramygalą su pranešimais.

— Gerai. Svetys išsiėmė iš kišenės Lietuvos žemėlapį (iš.
kalendoriaus išplėštą), pažiūrėjo...

— Šėta, čia svarbi pozicija! Na, tai su Dievu klebone,

jau, rodos, arkliai yra. Greitai su kariuomene čia ateisime.

— Dievuliau mano, ar tik ne sapnas! Po kiek laiko, vaka-

re, atvyko Ramygalos keliu pirmosios mūsų ginkluotos jėgos.

Šėton. Jų vadas buvo Variakojis. Čia neilgai tebuvo. Persikėlė

į Kėdainius. Vienas už kitą baisesni gandai apie bolševikus.
p MiapŲ TAS

1919 m. sausio mėn. 13 d. pietų metų įeina šikšniniais

rūbais, matytas, iš kalbos pažįstamas žmogus. Tai buvo politinis.

komisaras, vyriausias Kronštadte tribunolo teisėjas, Jonas Bi-

kelis, gimęs Pikčiūnų kaime, Vajasiškų parapijoj. Jis kadaise

tarnavo bernu pas mano kaimyną. Gyrėsi — einą paskui jį du

pulkai kariuomenės. Jis pareiškė, kad Šėta jau esanti raudon-

armiečių valdžioje.

Šiurpas nupurtė visus. Žiūri kambarius. Išsirinko sau ir

palydovui vieną. Čia nakvosiąs. Dar blogiau... Vakare ateina

buvęs tuomet Kaplių pradžios mokyklos mokytojas Jurgis Kiau-

nė, vakar diena išdrožęs aikštėje prieš bolševikus prakalbą.

Einame komisarą klausinėti „gnaibyti“ apie bolševizmą. Kiaunė

gerokai susikirto. Jo norėta Bikelis suimti. Daryta net žygių,

būtent, ieškota draugų miestely, tačiau nė vieno nesurado.

Rytą komisaras išėjęs miestelin, sužinojo, kad mokytojas

Kiaunė ieškojęs draugų jį suimti. Sugrįžęs klebonijon Bikelis
man prikaišiojo, kam aš tokius žmonės leidžiąs klebonijon, kaip |

Kiaunę. Pats su palydovu išdūmė Ukmergės link.

Po geros valandos atvažiuoja Jurgis Kiaunė, Edvardas Po-

žėla ir Vytautas Gintautas, pasiruošę savanoriais į Kėdainius.

Sustojo ties klebonija (dabar 4 kl. mokykla), paėmė iš manęs

šautuvą ir važiuos į Kėdainius. Tik pasipylė miestely būrelis rai-
tų bolševikų, buvę jų arti 10. Aš, tą pastebėjęs, kuo greičiausiai

patariau saviems Pagirių keliu važiuoti iš miestelio, nes dar tenai

nepastebimi gali išsprukti. Išvažiavo laimingai. Bet Kiaunė,

matyt, nutarė tą pačią dieną vykti į Kėdainius. Jis aplink mies-

telį — marš į Kėdainius. Netrukus bolševikai suėję į kleboniją,

pareikalavo lašinių pusryčiams: josią Kėdainių imti. Jie pusry-

čiavo ilgoką valandą. Paskui išdūmė Kėdainių „gimnazistų“ iš--

gainioti pas mamas: taip jie vadino Lietuvos savanorius.
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Kiaunė baigė prijoti Kėdainius, rodos, ties Kalupių kaimu
jau buvo, susitiko du mūsų raitelius ir trise joja šnekučiuoda-

miesi į Kėdainius. Bolševikai bežiūrint pasivijo Kiaunę, baisiai

primušė. Ypač mušė jį komisaras keršydamas už vakar dieną;
mat, pažino. Kai Kiaunė apalpo, atrodė jau nebegyvas, tuomet

tik liovėsi mušę.

Bolševikai po to įvykio nebejojo toliau, bet grįžo Šėton.
Jodami sugalvojo, kad reikia nudėti Šėtos klebonas, kam jis
Kiaunę į Kėdainius siuntė. Atjojo baisiai įpykę miestelin, baisiai
rėkaudami:

— K stienke nastojatielia!*)
Su Kiaune taip atsitiko, nes jisai iš Šėtos visai į priešingą pusę

buvo išvažiavęs. Nesislepiu. Sueina klebonijon visa 10 bolševikų.
Apstoja mane ratu. Bikelis vaikščioja piktas, man jau skaito

nusikaltimus: be bausmės tas palikti esą negalima. Aš neatsi-

menų viso, ką sakiau. Tik geriausiai juos įtikinau pasakęs, kad

bolševikai su kariuomene nenori kovoti ties Kėdainiais, o vien

tik su beginkliais kunigais, lyg kad jie būtų kokie komendantai,
o mokytojai būtų klebonų vergai...

Po to įvykio bolševikų daugiau apsigyveno Šėtoje: apie 60

žmonių vieną vakarą atsibaladoja. Man su vikaru skyrė vieną
kambarį, o šiaip visą kleboniją užėmė. Tačiau gulti eidami klau-
sinėjo, kiek kilometrų iki Narvos. Tenai juos, mat, pamušė. Pa-

aiškėjus, kad toli, užmigo.
Po kelių dienų atėjo iki 600 bolševikų — „dva litovskich

polka“..
Rodos, vasario mėn. 4 — 5 d. atėjo klebonijon rusų stu-

dento rūbais apsivilkęs jaunikaitis. Pasisakė esąs Tamošiūnas
iš Daugailių. Jisai mane pažįstąs. Jam reikia pabūti Šėtoje porą
dienų. Prašo buto. Aiškinau, kad nebe aš valdau namus. Jis man

sako:
— Tai nieko, kur čia štabas? Rekomenduojasi vienam

"bolševikų karininkų, kad esąs studentas, ieškąs Šėtoje klebono
žinioj esančių mokyklų mokytojo vietos. Jisai taip mokėjo štabą
sužavėti, kad dvi dienas geruoju gyveno. Tačau dieną pradėjo
rūpintis namo. Laimingai jam pavyko išvažiuoti. Būta kontra-
žvalgo. Viską puikiai sužinojęs, vyko pas savuosius. Po kelių

dienų pirmadienį, rodos, vasario 10 d. Panevėžio atskiro bata-
M——

 

*) Prie sienos klebonas — reiškia sušaudyti.

B 373



liono savanorių kariuomenę su keliolika vokiečų talkininkų

po pietų apsupę Šėta iš trijų šalių(apsuptiems bolševikams tik

atgal į rytus teliko kelias), išvijo bolševikus. Bolševikai bėgdami

metė šautuvus, milines, diržus, paliko 2 dėžės proklamacijų ir

literatūros, 18 telefono aparatų ir kito turto. Daugiau bolševikai
jau Šėton nebegrįžo.

Kaip 602 bolševikų galvotrūkčiais bėgo, manėm visi, kokia

turi būti galybė. Vaizdavomės labai daug. Betgi nebuvo daugiau

kaip 60. Kun. Kapočius man sako:

— Aš, pamatęs pirmąjį lietuvį kareivį, vis viena kas jis.
bus, apkabinsiu glėbin, o paskui atsiprašysiu už drąsą.

Įvyko ne taip kaip manė. Mat, jį du parapijiečiai netei-
"singai įskundė Kauno štabui, kaipo bolševikų prietelių. Vyriau-

siojo štabo įsakymu atėjo du kareiviai jo areštuoti. Netrukus pa-

aiškėjo, kad šmeižtas. Nesuėmė. :
Bolševikai iš Šėtos išbaidyti, atsidūrė tą pačią dieną Uk-

mergėj. Betgi netrukus vėl grįžo į Pagirius, Siesikus ir t. t.

Tiekimo komisaras Pagiriuose susirinkusiems žmonėms

ėmė įrodinėti, kad būsianti reikalinga javų rekvizicija Rusijoj

badaujantiems „tavorščiams“, kurie jau treti metai užmiršę

duonos skonį: samanas valgo. Suūžė minia. Komisaras nutraukė

kalbą. Kai kuriems atėjo mintis ginkluotis ir vyti bolševikus

iš Lietuvos. Po to triukšmingo susirinkimo susilaukiau iš Pa-

girių ir Siesikų 13 svečių, savanorių, kurie, susižinoję su Kėdai-

nių kariuomene, organizavo Šėtoje atskirą kuopą. Prašo leisti

apsigyventi jiems klebonijoje. Tik tik buvau po gaisro atstatęs

naują kleboniją... Leidau. Išsirinko vadu J. Reikalą ir pavaduo-

tojų — Dėdelę Stasį. Dvi dieni pasiruošęėmė veržtis į mūšį su
bolševikais. Jau 17 savanorių. Eina į Pagirius savųjų ginti.

Puikus pasisekimas. Grįžta nugalėtojai dainuodami. Žinoma,

likti Pagiriuose neturėjo pajėgų. Šis žygis savanorius labai

padrąsino. Netrukus dešimtimis ėmė rinktis savanoriai. Vyriau-

sias štabas nesuskubo karininkų jiems ganėtinai surasti. Pav.,

buvo karininkas Čechavičius, kuris nemokėjo lietuviškai. Betgi,

kad jo darbas buvo reikalingas, laikinai ėjo pareigas.
Įdomus buvo raitelių organizatorius Matas Raila. Tai sta-

čiai senovės karžygių tipas. Kur tik jis pasisuks, viena jo iš-

vaizda taiso kareivių ūpą. Tai tikras „„Bova bogatyr“. Apie jį

buvo susidarę pasakingų dalykų. Čia jis vienas tris bolševikus.

nuginklavęs atvarė Šėton, čia vėl kur kas didesnį bolševikų
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būrį į pelkes suvarė... Ypatinga jo išvaizda. Vyras didelis, plau-

kai ir ūsai ilgi, plačių pečių. Jo arklys žaibu skrenda. Jaunimas
paskui jį galvotrūkčiais: su Raila nebaisu joti pirmyn.

„ Be galo dyla atmintyje praeities pergyvenimai. Maniau,

sėsdamas rašyti, labai daug prirašysiu, bėtgi nuolat reikia susto-

jus galvoti, kažin, begu visa atitinka tiesai. Taigi ir šias žinutes

patiekęs, nesu tikras, ar ligi smulkmenų teisingai aprašiau.

JULIUS STARKA.

Julius, Motiejaus sūn., Štarka gimęs 1884 m. spalių 4 d.

Lėlių kaime, Šėtos valsčiaus, Kėdainių apskr.

Būdamas 7 metų, atvyko su tėveliais gyventi į Kauną.

Turėdamas didelių gabumų muzikai, iš pradžių mokėsi pas

J. Naujalį. Su juo kartu mokėsi St. Šimkus ir Kazėnas (jau
miręs). Kaipo gabus ir muzikalus, J. Štarka buvo pasiųstas

į Varšuvos konservatoriją, kurią 1913 m. baigė. Varšuvos kon-

servatorijoje kartu su Štarka studijavo M. Čiurlionis, A. Žmui-

dzinavičius, P. Rimša. Baigęs konservatoriją, dar studijavo 2

m. kompoziciją.

1910 m. gruodžio mėn. 28 d. Štarka savo suorganizuotu

choru pirmą kartą surengė koncertą kas jam netikėtinai gerai

pasisekė. Lietuviai daug dėjo vilties, jog iš Štarkos bus gabus
choro vedėjas.

Kilo karas. Štarka su tremtiniais išvyko į Rusiją. Gyveno

daugiausia Gruzijoj, Tifliso m. ir darbavosi lietuvių tremtinių

tarpe, turėjo gan gerą chorą, rengdavo koncertus ir t. t.

1918 m. grįžo į Lietuvą, į Vilnių. Atvykęs į Kauną, tuo-

jau ėmė organizuoti chorą. Koncertuodavo Liaudies namuose,

Gulbės salėje, Tilmanso teatrė, „„Vilkolaky“ ir kt.

Greitu laiku Kaunas sužinojo apie Štarkos gražų chorą
ir mielai lankydavo jojo rengiamus koncertus.

1920 m. organizavosi lietuvių operą. Jon ir buvo pa-

kviestas, kaipo gabiausias ir energingiausas choro vedėjas Ju-

lius Štarka. Jam buvo pavesta suorganizuoti Operos choras, ką

jisai su dideliu atsidėjimu padarė ir nepertraukiamai darbuo-
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jasi Valstybės teatre, kaipo operos choro dirigentas.

1924 m. vasarą buvo „Dainų diena“. Vyriausiais diri-

gentais buvo, be J. Naujalio, St. Šimkaus, taipogi J. Štarka.

Yra parašęs: „Reguiam Mussae pro defunctis ad unam

Vocem cum organe“, kas buvo 1912 m. Varšuvoje išspaudinta.

Turi parašęs dar keletą gražių kūrinėlių ir šiaip liaudies daine-
lių chorui ir solo.

A. a. MYKOLAS DURYS--DURICKIS.

Vasario 6 d. mirė Kaune žinomas kalbininkas, prof. Būgos.

mokinys ir kelių mokslo įstaigų mokytojas, M. Durys. Vėlionis

buvo gimęs 1887 m. Šėtos val. Kėdainių ap. Mokėsi kauno gim-

nazijoje, dvasinėj seminarijoj ir jis ėjo aukštuosius dvasinius.

mokslus Petrapily ir Amerikoje.

Nuo pat jaunų dienų tekdavo vėlioniui susidurti su sunku-
mais. Pav., jau dvasinėj seminarijoj jis pakelia kovą su tuometi-

niais kunigų bei klierikų lenkintojais. Štai kaip tą įvykį jis pats

savo „fragmente iš biografijos“ aprašo:

„Įstojęs į seminariją, blogai vartojau lietuvių kalbą, nes |
kilęs esu iš šeimos, kuri namie kalbėjo lenkiškai. Dvasinėj semi-

narijoj pradėjęs dar „homiletiką“ klausyti lietuvų kalbos pa-

mokų ir ruoštis jas iš užrašų, Jauniaus paliktų seminarijoje,

ėmiau ją lyginti su klasikinėm (graikų ir lotynų) kalbom ir,

rasdamas daug panašumų, nepaprastai džiaugiausi ir gėrėjausi

lietuvių kalba.

Bet tas mano atsidavimas lietuvių kalbai ir kartu lietu-

vybės idėjai seminarijoje sukėlė prieš mane sulenkėjusią vy-

resnybę, ypač inspektorių kun. Kriškijoną (sulenkėjusį latvį)

ir kun. Liaušą, kurie mane nežmoniškai persekiojo. Sulenkė-

jusios dvasinės vyresnybės žygiai prieš mane privertė mane

iškeliauti į Ameriką. Bet svetimoje šalyje man buvo ilgu ir

liūdna...

Karui pasibaigus, kaip tik atsidarė keliai, tuoj grįžau į
Lietuvą (1920 m., pavasarį) ir, įsikūręs Vilniuje, ėmiausi .

mokytojo darbo“. ;

Savo kunigavimo metu M. Durys pasižymėjo nepaprastu

duosnumu Lietuvos reikalams ir patriotizmu. Nebuvo ne vienos.
iš Kauno siunčiamos delegacijos aukoms rinkti, kurios jis būtų
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neapdovanojęs. Nesigailėdamas aukojo M. Durys Lietuvos lais-
vei nemaža dolerių.

Pats sugrįžęs Lietuvon, M. Durys meta kunigavęs ir stoja

į Lietuvos universitetą, kurį baigia 1926 m. Pasidaręs žymiu

kalbininku, autorium kelių veikalų, jis specializuojasi lietuvių

ir lotynų kalbose. Jo sudaryti vadovėliai ilgai bus vartojami

mūsų mokyklose, būtent: „„Kalbos mokslo pagrindaiį, „Lotynų

kalbos gramatika“, „Lietuvių kalbos sintaksė“ ir kiti.

Tai buvo labai darbštus ir uolus mokslo darbininkas, mė-

giamas pedagogas ir lotynų kultūros šalininkas. Jis vengė veid-

mainiavimo ir įsitikinęs kurių pažiūrų tikslingumu vykdė jas,

nesidairydamas ar tai kam patinka ar ne. Savo pažiūrose jis

buvo realistas, siekė to, kad kiekvienas žygis būt gyvenimo
tikrų reikalavimų pateisinamas.

Jo motinos , Andriuškevičiutės, gimtinė, Gailiušių km.

Babtų val., priklausė kadaise Daukšams, kurių vienas, kun.

Mikalojus Daukša, buvo pasižymėjęs mūsų literatūroje, kaip

„Postillos“ autorius (1527—1613).

Tuo būdu M. Durys buvo jo tolimas palikuonis; jį pagerb-

«damas net baigiamąjį universiteto darbą parašė „Linksniavimas

Daukšos Postilėje“.

Skursdamas ir įvairius persekiojimus pakeldamas, darban

įsikibęs, velionis, galima sakyti, nebuvo matęs šviesiųjų dienų.

Todėl gyvenime laimę ir paguodą jis rado tik pats mokydamasis,

kitus bemokydamas ir rašydamas mokslo knygas.

Palyginti, jaunas dar būdamas, jis mirė beveik su

plunksna rankoje. Jo pavyzdys turėtų skatinti lietuvius, jau-

nuolius taip, kaip jis, nenuilstamai dirbti, mylėti savo kraštą,

kalbą, mokslą, teisybę, atvirumą ir, reikale, nebijoti dėl savo

įsitikinimų nukentėti. Dėl per „didelės drąsos“ vieną kartą

Durį norėta pašalinti iš dv. seminarijos. Atvykusiems tėvams

sugraudinti inspektorius Kriškijonas surėkė: „Ja jemu muwi-

lem, že jego ta Litwa zgubi. O to Litwa jego i zgubila“. (Aš jam
sakiau, kad jis žus dėl tos savo lietuvybės, štai ir žuvo).

Tais laikais į lietuvius klierikus lenkininkų dvasininkai

žiūrėjo, kaip į „chlopus“ įsibrovėlius. Bet a. a. Durys to nepaisė

ir dirbo, pelnydamas lietuvių akyse amžiną garbę.
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IX.

ŽEIMIŲ VALSČIUS



 

 

 
    



  

ZEIMIAI

Žeimių miestelis, lenkų literatūroj vadinamas „Žejmy“,

"kryžiuočių kronikose „Zajmen“ ir „Zymen“, yra prie vieškelio

Zeimių gelžk. stotis — Šėta, 12 kilom. nuo Šėtos, 3 kilom. nuo
"Žeimių gelžk. stoties. Strykovskis rašo, kad 1317 metais tarp

"kryžiuočių ir lietuvių ties Žeimiais buvęs gana didelis mūšis.

Kryžiuočių vadas šiam mūšy buvęs Henrikas V. Plotzke, Lietu-

"vos kariai buvo D. L. K. Gedimino vadovaujami. Lietuvos ka-

riuomenėj buvo ir totorių. Kryžiuočiai artindamies prie Žeimių
turėjo labai daug ir stiprios kariuomenės. Išterioję visą Žemai-

tiją, paėmę virš 4000 žemaičių nelaisvėn, jie artinosi prie Kau-

no, bet visai jie nesitikėjo ties Žeimiais susitikti su Gedi-

mino kariuomene. Gediminas mūšin pirmon eilėn išstatė to-

torius, sparnuos paleido baltgudžius, o pats su narsiausiais rite-

riais stojo vidury. Prisiartinus vokiečiams prie Žeimių, įvyko

kruvinas mūšis ir jis tęsėsi lygioj persvaroj. Pergalė tai vienoj,

tai kitoj pusėj buvo, bet visgi kryžiuočiai neišlaikė

ir ėmė bėgti. Gedimino kariuomenė persekiojo,  nai-

"kino kryžiuočius net iki Akmenės. Pilni keliai, laukai ir miškai

"buvo užmuštų ir sužeistų vokiečių. Vietos gyventojai su šakė-

„mis ieškojo gulinčių kryžiuočių, negyvus užkasė žemėn, gyvus

kabino ant medžių šakų, tuo nors atkeršydami vokiečiams už

"dažnus plėšimus ir teriojimus Lietuvos žemės.

1363 metais Žeimiai dėl to susilaukė vokiečių keršto. Kry-
"žiuočių mistras Vinrikas Kniprode su Bavarų kunigaikščiu Ru-

-pertu ir Volfgangu susidėjęs, sudarė didelę kariuomenės dalį,

ir atvykęs sudegino ir sunaikino Žeimius. Trims metams praėjus

"ta nelaimė iš vokiečių vėl Žeimiams pasikartojo.

Kalvinų dvasiškoji vyriausybė,  parėdymu  Jokū-

bo Cieševskio, atgabeno  Žeimiuos, iš Jokūbo Mar-
kevičiaus spaustuvę. Ta spaustuvė išspausdino  Po-
vilo  Gilovskio veikalą:  „Wyklad  Katechizmu  Kos-
-ciola  chrzesčianskiego“. Apie tai rašo M. Balinskis
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savo knygoj: „Starozytna Polska wielkie Ksieztwo Litewskie“
str. 433.

Baudžiavos laikais Žeimių dvarus valdęs tūlas Medekša.
Paskui I-jį dvarą valdęs Kasakauskis, II-jį Klevščinskis ir

baudžiavą panaikinus, dalis jų žemės atiteko miestelio ūki-

ninkams. Miestelio sklypai buvo iš virš minėtų ponų nupirkti

ir tokiu būdu Žeimiai atsikratė nuo atskirų dvaro karaliukų

priklausomybės.

Kai dar nebuvo geležinkelio, Žeimiuos gana buvo pato-

gumų sustoti keleiviams. Šioj apylinkėj buvo net keleta kar-

čiamų, o jų savininkai buvo dvaro ponai ir klebonas. Karčia-

mos buvo išnuomotos žydams. Žymesnės labiau lankamos ir

mėgiamos karčiamos buvę viena Žeimių miestely ir kita netoli

miestelio prie ežerėlio. Prie ežerėlio karčiamoj būdavę nuolati-

niai muzikantai su armonika, smuiku ir klernetu, ir keletas

gražių merginų keleiviams ar šiaip atsilankiusiems palinksmin-

ti. Šios karčiamos yra užsilikę tik pamatų žymės. Miestely bu-

vusios karčiamos namas tebėra. Jame įrengtas Berelio Enteso

motorinis malūnas.

Dabar miestely gyvena 490 žm., kurie sudaro 82 šeimas.

Dauguma gyventojų sulenkėję lietuviai. Iš vietinių miestelio

gyventojų, neskaitant valdininkų, grynai lietuviškai kalbančių

yra tik 4 šeimynos. Žydų yra 14 šeimynų. Žydai gyvena gana

skurdžiai, jų krautuvėlės mažutės, namukai apskurę, seni, ir jie

patys suvargę. Tik vienas yra pasiturintis, buv. Jonavos deg-

tukų fabriko akcininkas. Dauguma miestelio ūkininkų patys že-

mės nedirba, išnuomuoja kitiems. Nuomininkais daugiausia yra

miestelio žydeliai, kurie patys žemės taip pat nedirba, o vėl

išnuomoja arba duoda dirbti samdiniams. Visi namai mediniai,

tik vienas mūrinis. Miestely yra tik 2 šuliniai. Vanduo labai

giliai, todėl sunku šulinį iškasti. O žydeliai ir „šlėktelės“ ne-

rangūs geresniam apsitvarkymui, tai veža sau vandenį stati-

nėmis iš ežerėlio 1 kilom. nuo miestelio.
Iš tokių šlėktelių — išsigimėlių ir dabar pasitaiko sutikti

beslankinėjantį puskvailį po Žeimių miestelį ar kaimus. Žiemą

dar ramesni ir darbą dirba ir sukalbami, bet vasarą visai pa-

krinka ir pusiau bepročiais pasidaro.
Bet pasitaiko ir kitokios rūšies išsigimėlių, tai plėšikų ir

žmogžudžių, kuriems lygaus plėšimo ir žudymo sunku surasti.

Štai, pav., 1927 m. gruodžio mėn. 27 d. 8 val. vak: Blauz-
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džių kaimo Vaclovas Bagdonas ir Juozas Jankūnas, abu po 22

met. amž. užpuolė to paties kaimo gyventoją Šimatonį. Tuo la-

biau, kad jie buvo girdėję, jog Šimatonis gavęs iš banko daug

pinigų.

Užpuolikai nužudė Šimatonį, jo žmoną, 4 sūnus, nuo 12

„iki 4 metų amžiaus ir uždegė namus. Tai negirdėtas plėši-
kavimas !

Apsitvarkyti šlėktelės nemėgsta, bet prie tuščio išdidumo,

pasipuošti turi labai didelį palinkimą. O išgerti ir palėbaut dar

labiau. Pirmiau buvo suminėtos karčiamos su merginom. Jose
ir prasėdėdavę per dienas, naktis apylinkės šunbajoriai ir jų

akli pasekėjai „šlėktos“. Ne vienas išsinešė iš tų landynų užkre-

čiamą ligą, ne vienas gyvas ėmė pūti ir paliko žymių jie

dabartinei kartai. Valsčiuje beveik nerasi kaimo, iš kurio

po vieną nebūtų išvežta bepročių ligoninėn psichinei nesveiką
žmogų. Rašančiam šiuos žodžius pirmutinis vaizdas Zeimiuos

atsilankius istorijos reikalais, buvo ratuose surištas, apsidrąs-

kęs, apsikruvinęs beprotis, atvežtas iš netolimo kaimo.

Žeimiuos yra 9 žydų, 1 lietuvio krautuvė ir vartotojų

bendrovė „Vienybė“, 1 vaistinė, smulkaus kredito draugija. Gy-

ventojų miestely 490.

Miestely yra šv. Vincento a Paulo senelių prieglauda, dar

prieš did. karą įsteigta. Prieglauda telpa nuosavuos namuos,

prie namų yra daržas. Valsčiaus valdyba prieglaudai kasmet

skiria 200 —300 litų pašalpos, taip pat duoda žabų kūrui.„Prie

glaudoje esti apie 10 pavargėlių.

Žeimių valsč. 1934 m. ėjo šie laikraščiai:
1) Mūsų Rytojus — 98, 2) Chata Rodzina — 83, 3) Ūki-

ninko Patarėjas — 44, 4) Noviny — 32, 5) Mūsų Laikraštis—29, |

6) Savivaldybė — 18, 7- Bendras Darbas — 15, 8) Liet. Enciklo-

pedija — 9, 9) Diena — 8, 10) Trimitas — 8, 11 Naujoji Romu-

va — 7, 12) Karys — 7, 13) Ūkininkas — 7, 14) Dzien Ko-

vienski — 7, 15) Mūsų Vilnius — 6, 16) Lietuvos Aidas — 5,

17) Naujas Žodis — 1, 18) Vienybė — 1, 19) Sargyba — 4,

20) Dienos Naujienos — 3, 21) Šaltinis — 3, 22) Darbininkas

— 8, 23) Rytas — 3, 24) Vapsva — 3, 21) Ateitis — 3, 26) Idi-

"še Štime — 3, 27) Vairas — 3, 28) Žemaičių Prietel. — 2,
29) Vyriausybės Žin. — 2, 30) Žemės Ūkis — 2, 31) Jaunoji

Karta — 2, 32) Zydinis — 2, 33) Talka — 1, 34) Pavasaris

—1, 35) Memeler Dampfboot — 1, 836) Momentas — 1, 37) Lie-
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tuvos Ūkininkas — 1, 38) Paštininkų Zodis — 1, 39) Zvaigždė-

— 40, 40) Vaikų žodis — 1.

Žeimiuose tebėra prieškarinė Žeimių Smulkaus Kredito

Bendrovė, įsteigta 1880 m. Šiai bendrovei vadovavo Žeimių

valsčiaus dvarininkai, Mečislovas Klevščinskas, Julijonas Mich-

nevičius, Marijonas Kosakauskas ir kiti. Bugalteriu ištarnavo *

apie 30 metų Kazys Liutkus, kuris šiuo metu dirba Žeimių

smulk. kredito draugijoje. Bendrovė turėjo 754 narius iš Žei--
mių, Jonavos, Turžėnų, Lapių, Babtų, Josvainių, Kėdainių ir“

kitų valsčių. 1905 — 1906 mt. pasistatė Žeimiuose mūro namus,

kurie kainavo 8000 rublių. Kaip matyti iš 1914 metų apyskaitos,

bendrovė turėjo nuosavą kapitalą 79.927 rublius ir per metus.

yra padarius 205.037 rubl. apyvartos. Nuo 1915 metų bendrovė

savo veikimą pertraukė. Bendrovės dakumentai užsiliko. Nuo
1925 mt. pradėta bendrovės likvidacija. Šiuo metu likvidacinę-

komisiją sudaro: Kazys Liutkus, Feodoras Černiauskas ir Be-

liajevas Grigorijus. Šios bendrovės (Banko) namuose yra ne--

maža salė, kurioj jaunimas rengia vakarėlius ir ruošia pa-

skaitas.
Žeimių Smulkaus Kredito Draugija įsteigta 1925 m. rug-

piūčio 31 d. Steigėjai buvo ir dabar įeina į valdybą: Kazys Liut-

kus, Jaroslavas Montvilas ir Vitoldas Jaloveckas. Šiuo metu

draugija turi 373 narius ir savo kapitalą 26.916 lt. Iš šios drau-

gijos Žeimių valsčiaus gyventojai turi gavę paskolų virš

120.000 litų. Draugija veikia gerai, 1931 metais turėjo 4.150 It.

gryno pelno.

Žeimių Vartotojų Bendrovė, įsteigta'1919 metais, šiuo-

metu turi 88 narius. Apyvarta daro menka, kasmet galų su

galais nesuduria, eina menkyn.

Žeimių koplytėlė, pastatyta 1864 m.

ši koplytėlė stovi gale miestelio prie kryžkelio, priešais“

dvarą. Žmonėssako, Žeimių dvaro savininkas Kosakauskasiš--

davęs sukilėlius rusams. Bet sukilėliai išdaviką sugavę ir pa-

korę liepoj, stovėjusioj toj pačioj vietoj, kur. dabar yra koply--

tėlė. :

| Taižmonių pasakojimas. Iš tikrųjų gi tas paminklas taip

atsirado: 3

Trysdraugai ir nariai „barskej konfederaciji“ ikovojusiai.
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prieš rusus, panorėjusius Lenkiją ir Lietuvą užvaldyti, žeimiš-

kis Dominykas Medekša, šėtiškis Gasperas Brunovas ir vėpriš-

kis Podbereskis sumanė pastatyti kiekvienas savo. apylinkėj
po paminklą. Kiekvienas iš jų nežinojo kas kokį paminklą

statys. Ir jų sumanymas per kelius metus buvo įvykdytas. Me-

 
Žeimių paminklas. “

dekša pastatė Žeimiuos, Brunovas Šėtoj, o Podbereskis Vėp-
ziuos, visi po paminklą ir tie paminklai po šiai dienai tebestovį.

Apie Žeimių paminklą randame mažoj Adomo Medekšos

knygutėj, lenkiškai parašytoj ir išleistoj 1877 m. Lvove, šitokių

Žinių:

„Nasamprzod oplacitoblitą ofiarę krwi, gdyž 29 oktob-
ra 1768 roku, jak apiewa Oowcžesny mahusĖrybt „pod
Wysoką Budą, na trakcie z Kowna do Pilwiszek, zabity jest

385



Ymc, Pan Teodor Medeksza syn podkomorzego, ' marsz. |
konfederacijų Kow. męžnie broniący się gdyž kilku sam
Wpržėd zabil, dzidami skluty“. Na pamiatką jego smerci,

ojciec postawit w žejmach murowaną figurę, a lud litewski
do dzis dnia przechowat pamigč 0 jego smierci w litewskiej

pišsni: „7 ; 2

Medekšai nuo senų senovės Kėdainiuose buvo žinomi ir

dideli veikėjai, žinoma, lenkų naudai. Kaip paprastai, dvarinin-
kai visuomet buvo linkę į Varšuvą ir tik retas buvo atsidavęs

Lietuvai. Iš Medekšų užvis žymiausias buvo Stepas — Pranas,

pseudonimu pasirašinėdamas dar „Zz Prėszeza“. Jisai užėmė
gana žymias Lenkų Valstybėj vietas ir buvo kelius sykius pa-

siuntiniu Rusijoj, o vėliau Kauno Seime buvo užėmęs vado-

vaujamą rolę. Kitaip sakant Pr. Medekša buvo Karaliaus Jono

Kazimiero sekretoriu ir Kauno teisėju.

Pr. Medekša paliko didelį pundą savo atsiminimų, rašytų

1654 — 1668 metais. Tie atsiminimai ir raštai rankraščiuos

išgulėję virš 200 metų.

Pagaliau Medekšų giminėse užsilikusieji tie rankraščiai

pasiekė Krokuvos aukščiausią mokslo įstaigą — Akademiją ir

prof. dr. Vlado Seredinskio aptvarkytas buvo atiduotas spaudon.

1875 metais šis leidinys Krokuvoj buvo išspausdintas ir sudarė

nemažą 526 puslapių tomą. Tai rinkinys visokių raštų ir atsi-

minimų, kada Pranas Medekša važinėjo Rusijon pas carą ir kit.

Jie permirkę lenkiškumu ir todėl mums lietuviams nėra įdomūs

ir brangūs.

Medekšai nuo senai valdė Žeimius, jau įsigalėjus rusams

Lietuvoje, ėmė smukti, dvaras nyko ir Dominyko (jis mirė

Žeimiuose) sūnus pardavė Žeimius Juozui Kasakauskui, kuris

vėliau buvo vyskupu. Medekšai tada nusipirko Arvistavo dvarą,

netoli Kėdainių ir jų ainiai tebegyvena čia ir po šiai dienai.

 

Žeimiuose yra Jasnagurka vadinamas piliakalnis.

Miestelio apylinkėse yra senkapių. Į vakarus nuo miestelio

yra mažas kalniukas, kuriame stovi trys mediniai kryžiai, jau

visai pasenę, pakrypę, Seneliai vadina tą kalnelį vokiečių kapais.

Netoli šių kapų — kalnelio yra kitas kalniukas, kurį žmonės va-
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dina „Zamek“, „Zomkas“, reiškia pilis. Apie šią vietą užsiliko

toks padavimas: Kare lietuvių su kryžiuočiais žuvęs kryžiuočių
vadas. Pagerbdami savo vadą, kryžiuočiai skrybėlėmis supylę

jam kapą — piliakalnį.

Dargužių kaimas ir Martyniškių dvaras.

Jonas Grebliauskas, 91 metų amžiaus senelis. pasakoja,

kad prieš 100 metų Dargužių km. gyveno virš 10
ūkininkų, kurie buvo Martyniškių dv. baudžiauninkai.

Vėliau pro šį kaimą buvo pravestas geležinkelis. Tuo metu

tai buvęs gyvenimas, į diena galima buvę uždirbti po 3 rublius

prie geležinkelio statybos darbų. Karo metu Dargužių kaimas

buvo apdegęs.

Tas pats pilietis pasakoja apie Martyniškių dvaro savi-

ninką grafą Kosakauskį Mykolą, kuris baudžiauninkams nebuvęs

perdaug blogas, kaip kiti ponai. Tačiau dėl jo ištvirkimo vals-

tiečiai labai nekęsdavę. Ypač labai kankindavęs jaunas moteris,

kurių dažnai jo dvariškiai atgabendavę į dvarą. Savo žmoną

laikydavęs užrakinta atskirame kambaryje ir niekur neišleis-

davęs. Pasipriešinusias jam teikti po jungtuvių pirmą naktį mo-

teris, bausdavęs rykštėmis, prirakindamas jų kojas prie ka-

ladžių. Tam reikalui laikydavęs vieną tarną „kotu“ vadinamą.

M. Kosakauskį pasmaugę jo paties tarnai naktį. Palaidotas Žei-

mių parapijos šventoriuje, kur pastatytas Jam paminklas yra

užsilikęs ligi šios dienos.

Vaivadiškių laimas .

Vaivadiškių kaimas įsikūręs gana senai. Nuo ko gavo sa-
vopavadininmą, nežinoma. Rusų laikais priklausė Jonavos

valsčiui. Šio kaimo valstiečiai baudžiavą eidavo į Vaivadiškių

dvarą, kuris priklausė Juozui Balsevičiui. Baudžiauninkams

Balsevičiai buvę geri, todėl ir baudžiavą panaikinus, jeigu val-

stiečiai tarp savęs susipyko, tai eidavo pas Balsevičių, kad jis

nuteistų. Jis dažniausia susipykusius sutaikindavo ir duodavo

degtinės iš savo bravaro. Liustracijos metu kaimas gavo žemės iš

paminėto pono. Šiame kaime gyvena Knypų šeima, iš kurios

pagrečiu seniūno pareigas dabar eina 3-čias asmuo — sūnus

Leonas Knypas. Vokiečių okupacijos ir rusų laikais jo tėvas

Adomas išbuvo „storasta“ 16 metų. Ankstyvesniais laikais

taip pat storasta buvo jo senelis. Iš Vaivadiškių kaimo yra ki-
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lęs žymus bugalterijos žinovas Jonas Ilgūnas, kuris dabar gy-

vena Kaune. Prie kaimo yra nuo senų laikų kapeliai. Dabar

gražiai sutvarkyti. Čia laidojami šio kaimo mirusieji ir

šiais laikais. |

Zeimelių kaimas .

Seniau vietoje šio kaimo buvo dvaras tuo pačiu vardu ir

priklausęs Vronskiams, kurie subankrutavę ir dvarą pardavę

rusams. Dabar šiame kaime gyvena išimtinai rusai sentikiai.

Prie pat kaimo yra ežeras ploto apie 7 ha, priklausąs to kaimo

ūkininkams.

 

 

Senoji Žeimių bažnyčia.

Žeimių pirmąją R.-k. medinę bažnyčią pastatė Žeimių

dvaro savininkas Zaviša 1524 metais. Keletai metų praslinkus,

užvaldė ją kalvinai ir ėmė laikyti savo pamaldas. 1631 metais

katalikai vėl savo bažnyčią atgavo. Pradžioje XVIII šmt. Žeimių

dvaro savininkais buvo Medekšai. Iš jų vienas buvo kunigu ir

Žeimių klebonu. Jis, būdamas turtingas, Žeimiuose pastatė nau-

ją medinę bažnyčią, kuri išbuvo iki 1698 m. Tada buvo pasta-

tyta trečia iš eilės medinė bažnyčia, kurią 1906 metais pakeitė

ketvirtoji mūrinė dabartinė bažnyčia, pastatyta parapijonių
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lėšomis. Planą darė inž. V. Miknevičius, žeimiškis. Per didįjį

karą 1915 m. rugpiūčio mėn. 8 — 9 d. išbėgdami rusai susprog-

dino bažnyčios bokštus, bet visai bažnyčios dėl to nesugriovė,

Sprogimo metu subirėjo vienas bokštas, išbirėjo visi gražaus

spalvuoto stiklo langai ir taip pat sutrupėjo 4.200 rublių vertės

 
Dabartinė Žeimių bažnyčia.

nauji vargonai. Rusai išvežė bažnyčios varpus Rusijon, kurių ne-

pavyko atgauti. Po karo sugriautas bažnyčios dalis pavyko

sutaisyti, atremontuoti. Okupacijos Aaikais vokiečiai bažnyčioj

statė arklius, kunigas buvo pabėgęs.

Netoli Jučiūnų kaimo yra kapeliai, kuriuose stovi medinė

koplyčia,„pastatyta Adomo Valičkos lėšomis 1817 metais. Vieną

kartą per mėnesį ir Šv. Onos atlaidų dieną būna laikomos pa-

maldos.

Klebonu yra kun. Gėgžna, buvęs Tytuvėnų vikaras. Para-

pijonių 5500 žm.
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Liutkūnų kaimas .

Liutkūnų kaimas seniau priklausė dviem ponam. Kelias
iš kaimo į ganyklas buvo tų dviejų ponų žemių siena: Stašai ir

Liutkūnai. Stašuos gyveno daug Stasionių, Liutkūnuos Liutkų

ir Levinskų. Ir dabar gyvena Stašuos 5 šeimos Stašionių, 6

kitų gyventojų, o Liutkūnų dalyje — 3 šeimos Levinskų ir 9 kitų

pavardžių gyventojai. Senutė Ona Stašionienė 98 metų dar

visai sveika ir tvirta, gražiai lietuviškai kalba irdi atmena ir
šiaip nupasakoja baudžiavos laikus:

„Seniau baudžiavos laikais moterims reikėdavo sunkiai

dirbti. Reikėjo iš trijų svarų vilnų suverpti 15 tolkų ir verpalai

turėjo būti taip ploni, kad per žiedą viena tolka galėtų pralįsti.

Ponams žmonės turėdavo rinkti riešutus. Kiekvienas turėjo su-

rinkti po 4 kvortas. Jei ponas rasdavo netikusį riešutą, tai jis

visus supildavo į statinę su pelenais ir liepdavo rinkti tol, kol iš-

rinks visus riešutus. Vieną kartą jos vyras Adomas Stašionis

būdamas mažas ganė kiaules ir išbaidė gandrus iš lizdo. Su-

žinojęs apie tai ponas Černeckis iš Rudenų dvaro liepė jam su-

rasti tuos gandrus, o jei nesuras gaus 10 rykščių. Adomas 3

dienas ieškojo gandrų, bet nerado ir dėl to gavo 10 rykščių. Po

savaitės gandrai sugrįžo į savo lizdą. Dienomis visi vyrai ir mo-

terys turėjo eiti į dvarą dirbti. Vaikus palikdavo namie
uždarytus, bei pririštus prie stalo kojos. Sau dirbdavo

tik naktimis. Vienas kampininkas, gyvenęs Liutkūnuose

(senutė jo pavardės nebeatsimena)  bepiaudamas dvare

šieną užmigo. Pamatęs užveizda, nuvedė jį pas poną.

Ponas liepė duoti jam rykščių. Mušant ponas vis kartojo: —

gavai pusryčių, gausi ir priešpietį. Kampininkas neiškentė ir

ponui pasakė: — 0 ponas gausi „pečanką“. Tą pačią dieną kam-

pininkas įlindo į krosnį ir ugnyje sudegė, tik kojos liko.“

1915 mt. vokiečiams okupavus Lietuvą, Žeimių bažny-

čioje vokiečiai laikė savo arklius. Kunigas buvo išbėgęs pas

Turkevičių Girelkos vienk., kur dvi savaitės gyveno ir laikė

mišias. Girelkos vienkiemis yra netoli Liutkūnų kaimo.

Liutkūnų kaimas 1917 m. gegužės mėn. sudegė. Gaisras

kilo dėl išdykėlių vaikų, kurie buvo padegę padžiautus ant

tvoros linus. 5

Dabar Liutkūnų kaime gyvena amerikietė lietuvė p-lė

Apolionija Stašaitytė, kuri dalyvauja literatūriniame darbe,

pasirašinėdama slapivardžiu Stella Maris.
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Liepių kaimas .

Pasakoja, kad Liepių kaimo vardas yra kilęs nuo augusių

toje vietoje daug liepų. Dabar liepų nedaug tėra, bet

sodybose  užtinkama storų liepų kelmų, kurie vis

leidžia atžalas. Miręs 1930 m. Sadauninkas turėjęs apie 90 metų

amžiaus, dalyvavęs turkų kare ties  Plevna, pasakodavo apie

Liepių ežerą, kuris buvęs dabar esančio raisto vietoje. Ežeras

buvęs didelis, labai ūžęs, lyg verdas vanduo. To ežero vardas

niekam nebuvo žinomas. Žmonės kalbėdavę, kad reikia įspėti

jo vardą ir jis nustosiąs ūžti. Tačiau niekas neįspėjo. Po kiek
laiko visas.vanduo.nusekęs ir ežeras išnykęs. Sako, kad jis po-.

žeminėmis gyslomis perbėgo į Žeimelių ežerą. Dabar toje vietoje,

kur senovėje buvo ežeras, yra didelis raistas ir jame užsiliko

pailgos formos 6X9 mtr. akis, apaugusi krūmais.

Liepių kaimas yra degęs 1920m. Sako, kad buvo padegę
vaikai bešaudydami žvirblius iš naminių „pištalietų“, kuriuos

uždegdavo degtuku. 1924 mt. gaisras padarė kaimui daug

nuostolių, nes gaisras išteko vidurdienį Sekminėse, kada visi

žmonės meldėsi bažnyčioje. Nukentėjoir Liepių mokyklos turtas.

Kaip matyt iš akto 1924 mt. — VI — 12 d. sudegė turto vertės

332 It. 70 ct.

VALSČIAUS VALDYBA.

Žeimių valsčius įsteigtas dar prieš karą, bet kuriais metais

negalima susekti. Rusų laikais valsčius buvęs beveik du kartu

didesnis už dabartinį, Jis turėjo savus namus, kuriuose ir

dabar talpinasi valsčiaus savivaldybė. Iš buvusių prieš karą

viršaičių paminėtinas Simonas Stasiukonis, kuris viršaičiu iš-

buvo apie 25 metus. Jis buvo beraštis, bet gana sumanus ir

apsukrus žmogus. Mokėjo pataikauti rusų valdžiai, tačiau vi-

suomet užsistodavo už savo valsčiaus gyventojus. Ypač, sako,

mylėjo jį vaikai, nes dažnai juos kalbindavo ir saujomis berda-

vo į susirinkusių vaikų būrį saldainius. Stasiukonis mirė prieš

pat did. karą.
Prieškarinių laikų jokių savivaldy“ės raštų nėra užsili-

kę. Visas valsčiaus archyvas karo metu buvo išgabentas į

Rusiją. Kur jis dabar — nežinia.

Vokiečių okupacijos metu valsčiaus savivaldybės nebuvo.
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Visus reikalus tvarkė keletas vokiečių žandarų, kurie buvo pa-

siskyrę 10 vietinių valsč. gyventojų šaltišiais. Žmonėms šalti-

šiai buvo blogi, kadangi turėjo nurodinėti žandarams ką ūki-

ninkas prisigyveno. Buvo suregistruotas visųgyventojų visoks

turtas iki paskutinio vištos kiaušinio. Ūkininkai buvo apkrauti
didelėmis rekvizicijomis, reikėjo vokiečiams duoti grūdus, gy-

vulius, pieną, kiaušinius ir t. t.

Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, dar tebesant vokie-

čiams, 1918 m. lapkričio mėn. 26 d. Žeimių miest. įvyko pirmas

kaimų delegatų susirinkimas parapijos komitetui rinkti. Susi-

rinkime dalyvavo 65 asmenys. Išrinktas parapijos komitetas

iš 7 asmenų, kurie šiaip pasiskirstė pareigomis : pirmininku

— Mironas Gabrilavičius, vice-pirmininku — Juozas Tamulionis

ir nariais — Jonas Narbutas, Kostas Turkevičius, Vincas Be-

reišis, Stepas Bereišis ir sekretorium —Leonas Gutauskas. Dele-
gatų susirinkimo protokolas surašytas dvejuose ekzempl., vienas

lietuviškai ir vienas lenkiškai. Kiek vėliau į komitetą įėjo Je-

ronimas Kasperavičius. Tokiu būdu komitetas susidarė iš 4
lenkų. Tačiau visą vadovaujamą komitete rolę paėmę lenkai.

Jie svajojo sukurti atskirą „Žeimių respubliką“. Nenorėjo pri1-

klausyti Kėdainių Apskrities Komitetui ir dėjo pastangas Žei-

mių valsčių prijungti prie Kauno apskrities, arba tiesioginiai
priklausyti Vilniuje esamai valdžiai. Tačiau jai visos pastangos

nuėjo niekais. 1919 m. kovo mėn. 31 d. kaimų įgaliotinių susirin-
kimas nutarė Žeimių valsčių prijungti prie Kėdainių apskrities,

pakeičiant parapijos komiteto pavadinimą į valsčiaus komitetą.

Komitetas buvo nusistatęs prieš lietuvių kalbą. Protokolus

ir susirašinėjimą rašė lenkiškai: policijos tarnautojai nemokė-

dami lenkiškai turėjo rašyti rusiškai, bet ne lietuviškai. Komite-

tas nenorėjo matyti lietuviško užrašo valstybinėje antspaudoje.

Kadangi tą antspaudą komitetas negalėjo užsisakyti bei vartoti,

tai komitetas pasidarė antspaudą su lotynišku užrašu „Mini-
cipium Zejmense ad curandum ordinem publikum“, vidury

Vytis, aplink parašas. Štampai buvo su lenkiškais užrašais.

Tokius štampus ir anspaudą komitetas vartojo iki 1919 m.

birželio 17 d. ir buvo pakeisti Kėdainių apskrities komendanto

karininko J. Šarausko įsakymu, kurį čia paduodu: .

392

 



Kėdainių Apskrities

Karo Komendantas
1919 m. birželio m. 11 d. Žeimių Valsčiaus Viršaičiui.

“Nr. 8198

Kėdainiai.

Siuo įsakau Tamstai tuojau neatide-

liojant lenkiškas ir lotyniškas anspaudas ir

štampus pakeisti lietuviškomis. Tą visą
Tamsta privalai atlikti nevėliau, kaip iki

17 birželio. Senas antspaudas ir štampus

įsakau pristatyti Apskrities Valdybai ir

apie tai pranešti man. Dakumentai su loty-

niška antspauda ir lenkiškais štampais po

17 birželio skaitysis neteisėtais. Neišpil-

dyme šio įsakymo Tamsta būsi pašauktas

atsakomybėn.

(pas) Komendantas J. Šarauskas.

Nuo 1918 metų viršaičiais buvo: Vitoldas Kilčiauskas,

Juozas Jankūnas, Juozas Ūškurys, Vincas Bereišis, Juozas Be-
reišis, Jeronimas Kasperavičius, Juozas = Tamulionis,

Stepas  Dovidonis, Mikas Kaupas. Sekretoriais:  Va-

cys Žvičevičius, Kanonas -Karolkovas, Mikas Milašauskas,

Petras Karaniauskas Vladas Stasiukonis, Juozas Martinaitis,

Vytautas Narbutas, Tadas Vasiliauskas, Aleksas Markevičius
ir Vladas Kulpavičius.

Susiorganizavęs komitetas pasamdė 7 milicininkus ir mi-

licijos vadą Joną Baltaduonį. Milicininkams mokėjo po 100 rubl.

mėnesiui algos, o vadui, arba viršininkui — 150 rubl.

Vokiečiams pasitraukus iš Lietuvos, valščiuje atsirado

daug vagių, spekuliantų, bravarininkų. Komitetas ėmėsi viską

tvarkyti savarankiai. Konfiskuodavo bravarėlius su degtine ir

nusikaltėlius bausdavo iki 1000 rubl. baudos, 1096 skirdamas

milicijai ir 1094 pranešėjui.

Panašiai elgtasi ir su spekuliantais. Komitetas ėjo ir teisė-

jų pareigos. Buvo išspręsta keleta bylų. 1919 m. sausio mėn.

7 d. komiteto yra nutarta įsteigti dvi lietuviškas ir dvi lenkiš-

kas mokyklas, tačiau lenkiškos įsteigtos nebuvo. 1919 m. vasario

393



mėn. 5 d. buvo nusamdytas pirmas pradž. mokyklos mokytojas J.

Martynaitis, kuris buvo pasižadėjęs mokinti Žeimių pradž. mo-

kykloje vaikus lietuvikai ir lenkiškai pagal tėvų norą. Lenkiškų

pamokų nebuvo, matomai, tėvai to nenorėjo. Pradžioje komitetas

ėmė šias rinkliavas: už liudijimus arkliams ir karvėms parduoti

savo valsčiuje po 13 rubl. ir kitur po 10 rubl., už laikinus pa-
sus — liudijimus po 1 rubl., už leidimą ginklui laikyti po 3 rubl.

1919 m. II. 19 d. komitetas kreipėsi į Jonavos m. vokiečių ko-

mendantą, kad išduotų komiteto vice-pirmininkui ir visiems

milicininkams ginklus, bet ginklų negavo. 1919 m. kovo mėn.

31 d. kaimų įgaliotinių susirinkime pirmuoju valsčaus viršai-

čiu buvo išrinktas Vitoldas Kilčiauskas iš Žeimių miest. Kil-
čiauskas viršaičiu išbuvo beveik vienus metus.

1919 m. liepos mėn, 13 d. kaimų įgaliotinių susirinkimas

nutarė įvesti Žeimių m. vieną kartą per savaitę turgus, tačiau

nesant palankių sąlygų, turgai iki šiolei Žeimiuose neprigijo.

1923 metais gruodžio mėn. 6 d. valsčiaus Taryba nutarė

įsteigti Žeimiuose traktierių (su visokiais gėrimais ir patogu-

mais anų laikų savivaldybininkams). Traktierius buvo įsteigtas

nuo 1924 m. pradžios Žeimių banko namuose. Kadangi buvo
nusamdyti nesąžiningi tarnautojai ir pati valsč. valdyba nesuge-

bėjo tinkamai vesti reikalų, tai traktierius negalėjo išsilaikyti

iki galo metų. Likviduojant pasirodė esama nuostolių sumai

3471 lit. Byla pateko teisman, kur buvo apkaltintas traktieriaus

vedėjas Pranas Sekmokas. Tačiau padaryti nuostoliai liko ne-

padengti ir dėl to valsčiaus savivaldybė pradėjo lįsti į skolas.

Beto valsčiaus savivaldybės finansinė būklė dar labiau pablo-

gėjo, kada reikėjo valsčiaus lėšomis pastatyti 4 didelius tiltus

per Lankesos upę 1926 — 1928 m.

Valsčiaus savivaldybės rūpesniu įsteigtas Žeimiuose paš- |

tas nuo 1928 m. birželio mėn. 15 d. Tais pačiais metais į Žei-

mius pravestas ir telefonas. Iki to laiko paštas buvo Jonavoje,

o Žeimiuose — tik pašto agentūra.

1928 m. valsčiaus savivaldybės lėšomis pastatytas Lie-

tuvos Nepriklausomybės 10-ties metų sukaktuvėms paminėti
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paminklas — gražus ąžuolinis kryžius miestelio darželyje, prie

„Vilniaus“ ir „Aušros“ medžių. Kryžius kainavo 700 It.

1928 metais valsčius padalintas  į10 seniūnijų, būtent:
Zeimių, Aklių, Akmenių, Dargužių, Kuigalių, Liepių, Svolkenių,

Ručiūnų, Širvių ir Žeimelių. Iki to laiko seniūnijų skaičius bu-
vo nepastovus. Seniūnija sudarydavo beveik kiekvienas kaimas.

Seniūno pareigas eidavo iš pradžių ūkininkai iš eilės, o vėliau

seniūnai buvo renkami.

1920 m. parceliuojant Žeimių dvarą, valsčiaus savival-

dybė gavo sklypa 0,29hažemės, skirtos Žeimių miestelio pra-
plėtimui.

Nuo 1930 metų pradžios pradėta imti valsčiaus savival-

dybės reikalams iš viso 30 76 nuo valstybinio mokesčio, o iki to

laiko buvo imama valsč. savivaldybės reikalams 20 04 ir žyg.

arklių stočiai lailkyti nuo 5 iki T 76.

1930 metais prie viršaičio Stepo Davidonio pradėta sta-

tyti ant vieškelių cementiniai tiltai. Per dvejus metus, t. y.

iki 1932 m. pradžios pastatyta 45 iš cementinių vamzdžių tilte-

liai, kurie kainavo 3.560 litų. Atsikėlus į Žeimius sekretoriui

Vladui Kulpavičiui buvo likviduoti seni užsilikę darbai, iš-

rinkti užsilikę mokesčiai ir per paskutinius dvejus metus iš-

mokėta virš 10000 lit. skolos. Valsčius užima 14.304,72 ha žemės

plotą ir turi 951,39 ha valst. miško. Gyventojų 6320; arklių

1589; galvijų 3481; avių 2370 ir kiaulių 2636.

MOKYKLOS

1) Žeimių mokykla įsteigta bene 1865 metais rusų val-

džios rūpesniu. Tai pirmoji Žeimių valsčiuje mokykla. Senesni

žmonės pasakoja, kad iš pradžių niekas nenorėjo tos mokyklos

lankyti, dėl to mokiniai buvo varu verčiami mokytis rusiškai.

Mokyklai žemės sklypą 0,12 ha davęs Žeimių II dv. savininkas
Klevščinskas. 1898 m. šalia senosios pastatyta vieno komplekto

nauja mokykla ir 1912 metais pristatytas antras komplektas.

1918 — 1922 metais veikė tik vienas komplektas. Atgavus Lie-

tuvos Nepriklausomybę, šioje mokykloje pirmuoju mokytoju

buvo Juozas Martynaitis, kuris jau vokiečių okupacijos metu

čia pat mokė vaikus. Dėstomoji kalba buvo lietuviška ir pagel-

'binė — lenkiška. Antras komplektas įsteigtas mok. Martynai-
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čio rūpesniu 1922 metais rugsėjo mėn. 1 d., o trečias kompl.
mok. Pr. Garalevičiaus rūpesniu. 1930 metais lapkričio mėn.
15 d. 1929 metais mokyklai paskirta iš Žeimių I dvaro 3 ha že-
mės. 1931 — 1932 met. prie mokyklos veikia žemės ūkio kla-
sė kurią lanko 14 mokinių. 1921 m. lankė 71 vaikas, 1932m.
124. Nuo 1926 — 1928 m. veikė Žeimiuos lenkų mokykla,
„Pochodnia“.

2) Akmenių, įsteigta 1917 metais Akmenių gyventojų
rūpesniu. Pirmuoju mokytoju buvo Martynaitis. Mokslas visą

laiką einamas lietuvių kalba. Mokykla vieno komplekto, talpi-
nasi samdomuose G. Virbickio namuose.

3) Liepių, įsteigta 1922 metais. Pirmuoju mokytoju buvo

Bronius Juškevičius, Mokslas visą laiką einamas lietuvių kalba.

1926 m. vasario mėn. įsteigtas antras komplektas. Dabar abu

komplektu talpinasi savuose namuose, kurie buv. viršaičio

Jeronimo Kasperavičiaus rūpesniu 1925 m. perkelti iš Vaiva-
diškių km. ir pastatyti ant dvaro žemės, paskirtos šiai mokyklai.

Tie namai prieš karą buvo pastatyti Vaivaviškių mokyklai, bet

galutinai neįrengti ir mokykla juose prieš karą nebuvo įsteigta.

Prie mokyklos yra įsteigta žemės ūkio klasė, kurią veda mo-

kytojas M. Koretka.

4) Kuigalių, įsteigta 1923 m. spalių mėn. 1 d. kun. Suginto

ir Jono Smailio rūpesniu. Pirmuoju mokytoju buvo Povilas

Makarskis. Mokykla tebėra vieno komplekto. Mokslaseinamas

lietuvių kalba. 1927 mt. šios mokyklos rajone Podmlinko vienk.

pas pil Butkų buvo įsteigta „„Pochodnios“ lenkų pradž. mokykla
ir 1928 m. likviduota. Kuigalių mokykla nuo įsteigimo iki 1930

m. buvo Bogumilavos vienk. Jono Smailio namuose, o dabar

Paduobių vienk. Ipolito Jočimo namuose. 1930 m. mokyklai pa-
skirta 3 ha žemės iš Kuigalių dv. Mokinių per metus 50 — 40.

5) Vaivadiškių, įsteigta 1923 m. sausio mėn. 1 d. Pir-

muoju mokytoju buvo Juozas Kurapka. Mokslas visą laiką ei-

namas lietuvių kalba. 1929 metais lapkričio mėn. 1 d. įsteigtas

antras komplektas Karaliūnų kaime. Šios mokyklos pirmas

kompl. yra Širvių kaime Bronio Činčio bute ir iki 1930 metų

buvo vadinama Širvių mokykla. 1926 m. mokykla gavo iš Di-

dėnų dvaro 2,50 ha žemės. Per metus lankė vaikų 1924 m. — 53,

1932 m. — 85.

6) Aklių, įsteigta 1927 metais gruodžio mėn. 1 d. Aklių
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kaime vietos gyventojų rūpesniu. Pirmuoju mokytoju buvo

Kleras Urbšys, kuris ir šiuo metu čia tebemoko. Moks-

las visą laiką einamas lietuvių kalba. Mokykla talpinasi pil. Juo-

zo Andriūno bute. 1932 m. sausio mėn. 1 d. Rudenkos vienkiemy,

Panotarių valsč., pas pil. Antaną Čepą. 1928 m. 25 vaikai, 1932

m. 57.

 

 

Žeimių gelžkelio stotis.

7) Zeimių stoties mokykla, įsteigta 1928 m. vasario 15

d. Ručiūnų kaime, pil. Miko Pešynos bute. 1930 Vytauto Did-

žiojo met. rugsėjo mėn. mokykla perkelta į Dargužių kaimą

pas pil. Oną Klibavičienę ir pavadinta Žeimių stoties pradžios

mokykla. Pirmoji mokytoja buvo Ona Kirkilionienė. Mokykla

vieno komplekto. Mokslas einamas lietuvių kalba. 1929 mt.

mokykla gavo iš Martyniškių dv. 3,06 ha žemės. Lankė 1929 m.

33 vaikai, 1932 m. 70. Privalomas prad. mokslas įvestas 1930
metais.
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Nuorašas.

HauanbHukb

MKežiuenckodMunnuiū

H. Banranonnce

28 auBapa 1919 r.
Mžcreuko JKejiMai,

FUocnoxuuy Mpesecy JKeliMenckoro

[Mapabiabuaro Komura,

PAIIOPT'b.

MpencraBnaa  npuceMb NaTbA6CATP

py6Gnei JIlenekb 214 Mmuub Branucnas+

Ckynosuub, uTO6HI a He NHCa/b NpoTOKONO

H HH4erO HHKOMY He TO8B0pHA16 YTO Y Cky-

noBHya eCTb BukokypHbii 348016 Ha noA-

HOMb XOAY.

Hauvanuuko Munnuiū Haaus BanTanoHKuCb

28 auBapa 1919 r.

MicTeuko Kežusi,

+ Šis nuorašas nurašytas raidė raidėn iš

originalo, kuris yra Žeimių valsč. savival-

dybės archyve.
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Nuorašas.

IPOTOKOJTb.

27 ausapa 1919 rona. Hauanbuuko Munnuii mbcTeuKa

JKeūubi no nocTauoBAeKiio ŽKežmencKoro KOMKTeTA  MpOoTOKO/IO

oryJbHoro 3a6pania 7 auBapa 1919 rona H OAKOrAacHaro O 34-

KpbiTH BCeXb BbIHOKYpOBb, 1 Hauaibunkb  MununiA Cb MAan-

IIHMBb MHAKIeuepoMo  Crauucnaso Harynacb, Pa3034aBb  uTO

Baanucnasb PomonbxOB44b CkynoBuYb TOHKTB BOTKY, TO A Ha-

Ya/IbHKHKb MHIKIjiK Ha CKO4HBb JUIA OGbICKAa H O6HapyXWIb Ha-

croaujid BanokypasiA saB0x5. Bb Apyrod monoBuuk JĮloma He-

XHIOTO Bb YrA5 Cb npaBOH CTOPOHBI OKOAO CTeHKH NegKaH Ha-

nbuKb CTOHTb pa30pBapb H Cb pa30pBapa NMpOoXONMT Bb 4

Gowk4 uepecb HMmeONieca Bb HHXb TpYGbi, A 34 TEMb BL OCO-

Gyi0 GOoyKy CAHMBaIOTb AAA OWHCTKW BOTKH 32 TEMb OJHa G60/1b-

Liaa GyTbIAKA HenOAHAA BOTKM H HeGO0JbUIOH (604eHOK BOTKM H

elle Bb HeGonbUOA Kup3uub Bb GyT5iAK6 BoTKa. A 3aTeMb

6paau lab Gonbiuuxb Goku OAWa Benepb 30, A Jlpyraa 20

Bexepb A BaKbi no 25 Bexepb JĮsb Banbi. A CkynoBuvb Jlaio

CBOIO NOjuKHCb Bb TOME uTO ĮĮopaaacuenia JĮbao ueGyxy nop-

TATb H 32 yTO Gyny OTBeTCTBeH. XXX HerpauoTHiū BiajucnaBb

Ckynosuvb. XX Anxamb Annpykace. |. HlukoBckiū A. DžMOoHTE,

Šis nuorašas nurašytas raidė raidėn iš originalo, kuris yra

Žeimių valsčiaus savivaldybės archyve.
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X.

JOSVAINIŲ VALSČIUS

JOSVAINIAI, LABUNAVA.



 



JOSVAINIAI *) '

Gražioj Šušvės pakrantėj 14 kilom. nuo Kėdainiųkryž-

kelyje: Kėdainiai — Čekiškė — Ariogala, yra Josvainių miest.

Nuo Ariogalos pusės ant Šušvės kranto yra kapinės, toliau ilga,

ūkininkų gyvenama Ariogalos gatvė. Tarp ūkininkų šioj gatvėj

įsimaišęs yra vienas kitas amatininkas, o arčiau į vidurį mies-

telio atsiranda ir žydelių grįčios — krautuvės. Miestelio vidury

pora ir mūrinių namų raudonuoja, kiti mediniai, vieno aukšto.

Toliau nuo vidurmiesčio skiriasi keliai: vienas į Panevežiuką,

antras į Kėdainius. Baigiant važiuoti iš miestuko Kėdainių
keliu, po dešine eina kelias per Labunavą Kaunan.

Iki Lietuvos — Lenkijos valstybės padalinimo miestelio

pakrašty, kur dabar yra valsčiaus valdyba ir pradžios mokykla,

buvo Josvainių seniūno dvaras. Žmonės jau nebepamena jo

pavardės, o raštuose ir dokumentuose taip pat neužtinkama.
Seniūnas buvo svarbus administracijos asmuo „poviete“ —

apskrity, nelyginant, kaip dabar apskrities viršininkas.

1640 metais Josvainiuos buvo seniūnas ir Josvainių dvarą

valdė Jonas Katkevičius. Jis pasirašydavo „Storosta Žomaitski“

ir yra pasirašęs dokumente Gruzdžių bajorų dėl žemės teisėto

valdymo.2) Prie Šušvės upės, kalnely, buvo senovės pilis, pui-

kus parkas su liepų alėjomis, tvenkinys. Apie pilį buvo daug

medinių ir mūrinių trobų, bravoras ir koplyčia. Seniūno graži

ir jauki sodyba, visokie administraciniai reikalai, taip pat dį- -

džiulis bravoras ėmė traukti į save apylinkės gyventojus, amati-

ninkus ir prekybininkus, ypač žydelius. Atėjūnai, gavę seniūno

tokiu būdu kūrėsi Josvainių miestelis.

Po Lietuvos—Lenkijos valst. padal., Josvainių dv. perėjo

*) Žinios imta iš „Pamiatnaja Knižka Kovenskoj Guberniji

1919.“ ir vietinių žmonių.

2) „Akty Vilenskoj Archeografičeskoj Komisiji t. XXIV, 487.
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rusų valdžios nuosavybėn. Iki baudžiavos panaikinimo šis dvaras

buvo išnuomuojamas. Baudžiavą panaikinus dvaras buvo išda-

lintas bežemiams. Tada miestely jau buvo apie 35 namus. Dva-

ro centras buvo atiduotas valsčiaus valdybai ir mokyklai. Tada
pilies jau nebebuvo. Jau ji buvo pasenusi ir sugriūvusi. Dar

prieš karą, senesni žmonės sako, piliavietėj imdavę plytas ir

akmenis trobų pamatams ir šiaip statybai, o pradžios mokyklos
mokytojai persodinėję vaismedžius iš tos vietos, kur buvo didikų

sodas. Gražuolė liepų alėja, patekusi bežemiams kariams, buvo

iškirsta ir išnaikinta, o Šušvė keisdama savo vagą paplovė ir

išgriovė visa, kas dar ir šiandien liekanomis būtų liūdiję apie

dvaro didybę ir grožybę. Vienintėlis liūdininkas ir ligi šios dienos
pasiliko tik senas valsčiaus valdybos namas. Jis liūdija tuos lai-

kus, kada Josvainių dvaras perėjo rusų valdžion. 1900 metais

dar tebestovėjo rusų atsargos magazinas — grūdų supilas.
Vėliau tame magazine buvo smuklė. Prieš pat didįjį karą šį

magaziną valdžia pardavė žydelkai, kuri nugriovė jį ir parsi-

gabenus pasistatė vidury miestelio ant bažn. žemės sklypo namą.

Kryžiuočių kronikose Josvainiai yra minimi vardais

„Gessy“, „Jessy“ ir „Gayssy“. Josvainiai daugel kartų buvo

kryžiuočių užpulti ir naikinami.

1365 metais kryžiuočių mistras pasirengė Lietuvos užpuo-

limui. Reikia pasakyti, kad tada buvo beveik kasmet rengiami

tokie užpuolimai. Minimam užpuoliman kryžiuočiai net svečių

iš užsienių pasikvietė. Naruševičius rašo, kad jame dalyvavęs

ir kunigaikštis Vladas Gnievkovskis — Baltasis V „awanturnik
niepospolity“.

Kryžiuočiai tais metais labai sunaikino Labunavos mieste-

Įį. Paliai Labunavą buvo Kęstučio anūko Jono dvaras. Jau kuni-

gaikštis Jonas buvo priėmęs katalikų tikėjimą ir manė, kad

jeigu ir ateitų kryžiuočiai, tai jam kaipo jau apsikrikštijusiam

nieko nedarytų. Tuo labiau, jeigu jis geruoju kryžiuočiams pasi-

duotų. Kada prisiartino prie Labunavos vokiečiai, kun. Jonas

gera valia pasidavė jiems ir taip pat atidavė visas savo gery-

bes, ką tiktai turėjo, kad tik nežūdytų jo šeimynos ir nenaikintų

dvaro. Kur tau kryžiuočiai pasigailės ir nieko nenaikins!?

Tasai dievobaimingas vienuolis — barbaras kryžiuočių

vadas Šindekopf'as įsakė sukaustyti geležiniuos pančiuos kun.

Joną, išžudė visus apylinkės gyventojus ir sunaikino visą dva-

rą ir Labunavos miestelį. O jie užmiršo (kaip rašo T. Narbutas.
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savo knygoj „Dzieje narodu Litewskiego“, Wilno, 1839 r. t. y. V.

str. 148 — 151) Didž. Lietuvos kunigaikščio Kęstučio su jais

pasielgimą. Nors Narbutas ir nerašo, koks ten buvo pasielgimas
Kęstučio, bet galima atspėti, kad jis buvo pasigailėjęs vokiečių

belaisvių, kuriuos lietuviai po pergalės norėjo sudeginti kaipo

auką dievams.

Nuo Labunavos vokiečiai siekė Žeimius, kur juos Lietu-

vos raitininkai, istoriko Voigto pavadinti kazokais, gerokai ap-

kūlė. Čia vokiečių daug žuvo nuolietuvių raitininkų kardų. Nuo

Žeimių vokiečių apdaužytos dalys pasiekė Vilniaus apylinkes,
bet pulti nemėgino ir grįžo atgal.

1370 metais lietuviai atkeršijo vokiečiams už pirmiau ap-

rašytą užpuolimą ir davė jiems didžiulį smūgį ties Rudava.
Kryžiuočių čia krito virš 400, o jų svarbesniųjų vadų 26. Apie

tai ir tų pačių kryžiuočių kronikoj yra atvirai pasisakyta. Gan

greit po to užėjo ant Lietuvos kryžiuočių didžiulis kerštas, Su-
sirengė kryžiuočiai žygin prieš lietuvius, o su jais ir žymūs

„Svečiai“ iš visos Europos: Austrijos gercogas Leopoldas, Bava-
rijos gercogas Steponas, Čekoslovakų kunigaikščiai, Silezijos,

Lenkijos kunigaikščiai. Kryžiuočiai ėjo Lietuvon dviem vorom:

viena Jūros upės pakraščiais ėjo Kaltinėnų link, antra — per

Labgirius, Pameldžius *). Štai ir vėl nukenčia Josvainių mies-

telis, o taip pat Raseinių ir Ariogalos apylinkės gyventojai iš-
bėgiojo į miškus ir ėmė užpuldinėti kryžiuočių gurguoles ir

maisto sandėlius. Čia jie sužeidė ir paėmė į nelaisvę Inster-
burgo viršininką Rudolfą Nusplingena. Pagaliau ir aukščiau mi-

nėti „svečiai“ tarp savęs susibarė ir susipešė ir susipykė išsi-
skirstė. Gal metams po to užpuolimo praslinkus, lietuviai ir vo-

kiečius gerokai apkūlė. Lietuvių vadas Dorsūnas su savo sakalais

įsiskverbė į Prūsus ir paėmė Tamnovo pilį. O Kęstutis tada

atėjo iki Bišofsburgo ir paėmė Sestono pilį. Šiame žygy daug
vokiečių buvo išguldyta ir daug turtų nuo jų paimta.

Greit vokiečiai vėl padarė „vizitą“ lietuviams. Šiame už-

puolime dalyvavo vokiečių pusėj jų svečiai, kunigaikštis Brigas

ir kiti. Josvainiai ir dabar nebuvo aplenkti. Vokiečiai buvo užėję

Viduklėn, Kaltinėnuos, Pastovan, Darsūniškiuos ir per Vai-

„guvą grįžo Vokietijon, išsiveždami apie 400 belaisvių.

*) Pamedžiai, arba Pamediniai 1900 m. buvo Monkūnų

valsč.
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1576 metais tik ką vokiečių apgriautą lietuviai atstatė ir

atremontavo Kauno pilį. O juk Kaunas buvo vokiečiams kaip

"koks monas, kuris niekaip neleisdavo jiems Lietuvoj įsigalėti ir

savo sekmingus „reizus“ daryti. Tad jie sugalvojo gudrumu

Kauną paimti ir jį sunaikinti. Tuo tikslu didysis kryžiuočių

mistras su savo kariuomene ne tiesiai, bet aplink per Varnius

(Medininkus), Raseinius, Ariogalą, Josvainius, Pastovas ėjo

žygiavo Kauno pilies imtų. Nuo Pastovų jie paskubom persikėlė

per Nevėžį ir 1376 metais vasario 10 d. jau jie ėmė šturmuoti
Kauną. Lietuviai atkakliai gynėsi, čia užėjo palaidinys, išsilie-

jo upės ir vokiečiai su didžia gėda grįžo sau į Vokietiją.

Bet nepraėjo nė treji metai, kai Lietuvą vėl užpuolė vo-

kiečiai, vadovaujami maršalo Tuno Gatenšteino. Labai nuken-

tėjo vėl Labunava ir Josvainiai. Ties Kaunu maršalas su-

sitiko su seneliu Kęstučiu ir saloje padarė taiką. Visgi ir toliau

kryžiuočiai nesiliovė Lietuvą užpuldinėti ir terioti. -

Josvainiai vistik buvo senovėje žymus miestelis ir daug

didesnis negu dabar kad jis yra. Peržiūrėjus Centralinio Vil-

niaus rusų archyvo aktų knygas, Josvainių, arba kaip rusai rašė:

„Jasvonskaja Volst“, miestelis paminėtas virš 300 sykių. Ypač

pabrėžta „Jasvonski veliky gostinec“ — didysai vieškelis. Mi-

nėtuose aktuose yra pažymėta, kad prad. XVI amž. Josvainiuose

buvo 130 namų. Josvainiai karaliaus universalu 1699 m. buvo

sulyginti su kitais žymiais Lietuvos miestais. Šiems žymes-

niems miestams nustatytas mokesnis 12,000 lenkų auksinų per

metus, o Ariogalai tik 20, tuo tarpu, kai Ariogala dabar daug

didesnis miestelis.

XVI amž. prie Josvainių priėjo didžiuli karališki miškai,

kurių vienas galas buvo ties Vilkija prie Nemuno ir tęsėsi:

„až do Šušvy ku granicy Jasvenskoj vdolž“.
1559 metais seniūnas Jurgis Valavičius »sustatydamas

„viedomost spisauja granic pūsči Vilvyskoje“, išvardina visus

prie „,„puščios“ sienos gyvenančius žmones ir vietas, o apie bajo-

rus Kompovus sako: „„Kotoryje siediat vedlia Neviažy i na riekie

Šušvie, až s tymi bajori Dombroviči, Katorije Jazrobki ne maly-

je majut pod granicu Jasvenskuju, tut sia mbie storome pusči

Vilkskoje ku riecie Šušvie žyžli“. *)

*) Vilenskaja archigogrofičeskaja Komisija 1867 g. str.

44 — 46.
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1528 m. Seimo buvo nutarta, kad „Jasvoinsky dvor“ turi

reikale duoti 47 apginkluotus raitelius ir tas įpareigojama ba-

jorams, kurių net ir pavardėssuminėtose: Dovainovič, Petraše-

vič, Stegvilovič, Mostovič, Bilevič, Stanevič, Sutno — Romanovič

Baltramiejus (Akty Vilenskij komisiji t. XXIV, 67).

Pac — Dovinovič, Mac — Radinovič ir kaž koks kunigaikštis.

Karalius Zigmantas Augustas 1569 metais Josvainių ka-

rališką dvarą atidavė iki gyvos galvos Lietuvos raštininkui

Jeronimui Kliveckui. Jam mirus dvaras atiteko 1571 m. Stasiui

Mališauskui. 1626 metais Josvainius gavo Lietuvos maršalas

: Stasys Sapiega. Vėliau Sapiega savo šias teises perleido Kauno

maršalui Aleksandrui Masalskiui. Masalskis 1643 metais per-
leido Aleksandrui Judickiui, kurio sūnus Jurgis Konstantinas

mirdamas paliko Josvainius žmonai Katrei. Katrė antrą kart
ištekėjo už Smolensko Kaiklūno Christoforo Ščito, tad ir Josvai-

niai perėjo Ščitų nuosavybėn. Vėliau juos valdė Petronėlė Ščitie-

nė — Valodkevičiaitė, o kai ji ištekėjo už Vitebsko kaštaliono

Simo Siručio, tai Josvainiai tam Siručiui teko. *)

Vėliau Josvainiai tapo svarbiu apskrities miestu, gavo

karaliaus Stanislovo Augusto laikais 1792 m. kovo 29 d. Magde-

burgo teises ir miestas tada mokėjo valdžiai mokesnius, sumoje
3,248 lenkų auksinų. Tai vadinosi „Kwarty“, arba karališkojo

dvaro įplaukos, papildymui bendro karališkojo iždo.

Prancūzmety Josvainiai matė daug prancūzų ir rusų kareivių,

sako čia įvykęs ir mūšis, kuriame daug prancūzų žuvę. 1880 m.

pakalnėje Pašušvy ties valsčiaus valdyba daug radę žmonių

kaulų ir prancūzų karo pabūklų liekanų. Spėjama, kad tai bus

prancūzų kapai.

Dabar Josvainių miestelis užima apie 50 ha žemės plotą.

Iš jų 20 ha užimo trobesiai ir gatvės, o 30 ha — daržai ir

. sodai. Čia pat ties miesteliu teka Šušvė 6 sieksnių platumo. Kai
ji pavasarį patvinsta, tai siekia iki 12 sieksnių platumo ir būna

iki 1 sieksnio gilumo. Šušvė prasideda už Baisogalos ties Daujo-

tava ir įteka į Nevežį ties Paliepiais.

*) Slownik geografižny Krėolewstwa Polskiego i innych
Krajow stowianskich, Warszawa, 1882 r., III zeszyt XXXI,
str. 505.
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1915 metais Josvainiuos veikė blaivybės draugijos skyrius.

su 350 narių, ūkio ratelis su 70 narių. Vartotojų bendrovė su

218 nar. Dabar Josvainiuose yra 1269 gyv.; iš jų katalikų
871 žm., žydų 374 žm. stačiatikių 12 žm., evangelikų — refor-

matų 7 žm., sentikių 5 žm. Gyventojai verčias žemės ūkiu,
daržininkystė, prekyba, puodų dirbimu, kalkių gesininmu ir kt.

 

Čiukiškių km. laukuose buvo rasta akmeninių kirviukų.
Gaižavos dv. yra Papiliokalnio kalnas ir yra laukas vadinamas

Kapelių lauku. Josnogurkas polv. aukštuma, ant kurios stovi

polv. trobos, vadinama Piliakalniu ir yra pakasta pylimu, kuris

jau yra išartas. Ariant lauką buvo rasta keleta akmeninių ru-

tulių. Paliai Josvainius rastas akmeninis kirviukas. Pakapių

(Lopliūnų km.) lauke randama žmonių kaulų. Palieniuose rastas.

akmeninis kirviukas.

Užiedupio vienk. gavo vardą nuo upelio „Žiedupis“, pra-

minto dėl būnančių pavasarį daug gėlių žiedų. Degimų vien-
kiemis pavadintas dėl savo ypatingos padėties, nes toje vietoje

nušienautas šienas per lietingus metus sudegdavo. Plaktinių km.

gavęs vardą nuo baudžiavos laikų, nes to kaimo žmonės pono
būdavo dažniau ir smarkiau plakami. Graužių km. gavo vardą

nuo medelių, kurių daug buvę Šušvės krantuose ir juos vadindavę
„graužiukais“. Paliepių dvaras gavo vardą nuo žodžio liepti,

liepia, dvaras paliepė. Nuo to Paliepiai. Kampų km. senovėje
buvo vadinamas Kondratonių kaimu. Apie XVI šmtm. bajorui

Kondratui buvo dovanotas šis kaimavietis ir apie 2000

ha. žemės ir miško. Mirdamas jisai paliko žemę ir turtus 4 sū-

nams. Kampų vardą gavo daug vėliau, kada apgyventos vietos

buvo padalintos į valsčius. Šis kaimas, matomai, atsidūrė val-

sčiaus kampe, todėl ir gavo vardą Kampiai. Lipniūnų kaimo gy-

ventojai už dalyvavimą lenkų sukilime 1863 m. buvo ištremti
Sibiran, o jų vieton įsikūrė rusai kolonistai. Patį kaimą buvo
rusai pavadinę „Novoskiolki“, bet Lietuvos nepriklausomybės

pradžioj kaimas atgavo pirmykštį savo vardą.

APIE ŠARAVŲ MIŠKA VIETINIS GYV. M. VALADKA

ŠTAI KA RAŠO.

1863 metais Šaravų miške slapstėsi sukilėliai. Kas rytas-
jie susirinkdavo prie vieno ąžuolo pasimelsti. Prie to ąžuolo buvo

408

  



pastatytas altorėlis. Viršuj medžio buvo prikaltas kryžius. O

pačiame ąžuole buvo iškaltas įdubimas, kuriame būdavo slepia-

mas Švenč. Sakramentas. Septyni kunigai čia kas rytas laiky-

davo paeiliui šv. Mišias. Mano tėvelis, kuris tik vienas išliko
gyvas iš visų tų sukilėlių, štai ką man papasakojo:

„Vienąrytą visi kunigai laikė Mišias, klausė išpažinčių
ir dalino Švenčiausiąjį. Aš tarnavau per visas Mišias iš eilės.
Tuomet aš tebuvau vos 17 metų. Pasibaigus Mišioms, kunigas

užgiedojo suplikacijas. Vyrų buvo labai daug, bet niekas nebuvo

pasirengęs kovai. Staiga sudundėjo šūviai, sučerškėjo kardų ir

durtuvų smūgiai. Rusai su kazokais apsupo mus iš visų pusių ir
žudė besimeldžiančius . Nei gintis, nei bėgti jau nebuvo galima.

Kunigas, kuris klūpojo šalia manęs, greitai sukniubo nuo kazokų

kardo. Aš, gavęs į šoną su durtuvu, buvau tik truputį sužeistas.

Greitai pasiritau po krūmais, o iš ten pasprukau į Šaravus. Čia
pasislėpiau kluone. Bet po kelių valandų buvau pagautas. Su-

žinojau, kad visi kunigai buvo be pasigalėjimo išžudyti.

Daugelis vyrų buvo po tuo pačiu ąžuolu pakarti. Tik

vėliau jų visų kūnai buvo palaidoti Saravų kapuose. Visi

suimtieji buvome surakinti ir nuvežti į Kėdainius. Ten

aš tik iš tolo pamačiau savo tėvelį, kuris buvo ve-

žamas į Sibirą. Aš patekau į rekrutus ir tik po Rusų— Turkų

karo, kaip garbingai pasižymėjęs karys, grįžau į savo tėvynė
Lietuvą Taip pasakojo mano tėvelis, miręs didžiojo karo metu.

Šaravų vyrų apaštalavimo nariai, minėdami tas skaudžias 70 m.

sukaktuves, savo kaimo kapuose, kur ilsisi septyni kunigai, tais

metais pasiryžo pastatyti koplytėlę.
O tasai ąžuolas ir šiandien tebestovi, aukštai iškėlęs savo

viršūnę virš visų kitų medžių. Tik tas įdubimas, kur buvo laiko-

mas Švenč. Sakramentas, vėl užaugo. Bet žmonės dar ir dabar

tebežino tą vietą, kur buvo prikaltas kryžius. Mat, ąžuolo žievė

apaugo aplinkui ir paslėpė jį savyje. Du kiti kryžiai buvo toje

vietoje prikalti. Ir juos ąžuolas priglaudė į savo širdį Tik pasku-

tinio kryžiaus viena dalelė vis tebematyti dabar.“

JOSVAINIŲ BAZNYČIA.

Josvainių bažnyčia kun. Motiejaus Kobilinsko rūpeščiu

buvo pastatyta 1590 metais. Tai tas pats kun. Kobilinskas, kuris

27 m. bylinėjos su Kėdainių savininkais dėl Kėdainių R.—Ka-
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talikų bažnyčios, apie ką jam buvo šios knygos pradžioje rašyta.

Vidury XVII amž. buvo pilna visokių Lietuviai nelaimių.

Iš pradžių kazokai su totoriais naikino Lenkiją iš pietų vakarų,

Svedai užplūdo Lietuvą, Karoliui X pasidavė Poznanius, Kro-

kuva,Varšuva; iš rytų ėmė skverbtis rusų pulkai. Cavui Aliek-

 
Josvainių bažnyčia.

siejui Nicharlovičiui buvo priversti atidaryti vartus Mogilevas,

Polockas, Vitebskas, Minskas, Gardinas, Vilnius ir Kaunas.

Lenkijos— Lietuvos karalius Jonas Kazimieras pabėgo Silezijon.

Lenkija ir jos skaudžiai globota Lietuva atsidūrė ant bedugnės

krašto.
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Laimė pati į rankas rusams ir švedams atėjo. Bet čia įsi-

kišė dar mūsų trečias kaimynas —-vokiečiai. Jų imperatorius

Ferdinandas III aiškiai suprato, kad jam čia neprošaliai bus

pasiūlyti savo gudrius ir diplomatiškus patarnavimus. Jis siūlo

carui Aleks. Michailovičiui susitaikyti su lenkais, o jis pats taip

padarysiąs, kad mirus bevaikiui karaliui Jonui Kazimierui,

lenkai savaime išrinks karaliu Aleks. Michailovičių. Taip ir

buvo taika lenkų su rusais padaryta 1656 m. gegužės 3 d. Rusų

caras, žinoma, buvo apgautas. Kelerius m. dar rusų kariuo-

menės dalys buvo užsilikę užkariautuos miestuos. Bet Lenkijos

Lietuvos sienose suirutės ir netvarka nemažėjo. Kunigaikštis

J. Radvila Kėdainiuos ir Biržuos negyveno. Tam tikrais sumeti-

mais buvo juos atidavęs tai švedams, tai rusams, tai lenkams.

Pagaliau su lenkais visai buvo nutraukęs santykius ir juos „pro

langus“ norėjo išmėtyti. Šitokiu laikotarpiu, kai valstybių sienos

griuvo, kai valstybėje nebuvo tvarkos ir ramybės, mies-

tuos ir miesteliuos darėsi anarchija. Kaipo pavyzdį galima imti

Kėdainių magistrato pranešimas kun. Radvilai, kurį štai ištisai
ir paduodu.

!) „Nie dawnemi czasy to: jest dnia 12 Junii kilka towarzyst-
wa chorągwie J. M. p. Prosenskiego exactores na ten czas
pleban Jaswonskiėgo, accito in societatem facinoris x-dza
Jaswonskiego z zwyczayney niechęn ku miastu  Kieydanskie-
mu W. X. M. pana naszego milosciwego, lubo tež z chciwos-
ci ztuwidem Moskiewskim, w kilkunastu koni naiachali miasto,

a glasami Moskiewskimi okrzyk uczyniwszyna, co odium
wiernych poddanych W. X. M. kazalo y niepohamowana chsi-
wosc radzla czynic po ceczeli ebs perterriti naiazdem — w
zdrowia, w prędkim razie omni medio obronienia zdrowia i
maigtnosci swojch destituli, gwaltu zawolali; na ktory klosą
uderzyl we dzwon w kosciele saskiem, tamže congressati im-
petui swawolnych restiferunt, a nalagczywie następniąsych,
strzebą, kilku wzieli, y xiędza. Jaswonskiego prawie principa-

lem excessus, arbitrati Moskalon; a že się intencij nie dosic
stalo Ichmciom, totum facinus miastu imputuią įpred. J. M. p.
„oboznim fortiter instigują, per multas colmnis a wzgardziwsžy

!) Archeografičesky sbornik dokumentov, ainosiaščichsia
istoriji  Sievero — Zapadnoi Rusi, Wilna 1870 g., t. VIII
str..377 — 378.
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sluchaniem inggizycyi, na ktorą zeslal. J. M. p. oložny, cnaz
difisi swoiej spraw edliwosci lerrum, igne m gue miastu
minaut. A tak milosciwe xiąže panie y dobrodziem nasz wierni
W. X. M. poddani supplices im ploramus auxilium W. X. M.
iako pana naszego miloseiwego, protege "Tuos defen degue-

insontes, niechay malevali uznaią moc ramienia  W. X. M.,
Vereant celsissimam y wszystkie stani przechodzącą dignitatem
Xigžęcą, miech do tych czas sgnalidi unperio incomoetentis
domini rosweselą się wierni podani W, X. M. Pana naszego-
miloscivego, Te nasze pokorne supplicationes suspiriague

offiaruiemy milosciwey lasce W. X.M, ktoržy vitam fortunam,
resąue nostras celsissimo Nomini W. X. M. libere derovemus-
conseramusgue die 6 juli 1659 r. w kieydan'ach. Piotr Sy
guntowicz skow. burmistrz. Jerzy Bermett rajca Jerzy

Andesion lawnik“ i

Josvainių gyventojai (karališkojo = dvaro) nuo

senų senovės buvo Lenkijos karaliaus paklusnūs vergai, kaipo

katalikai dar buvo Kėdainių priešai. Kėdainiuose vyravo evan-

gelikai. Štai kartą ėmė ir suorganizavo josvainiškiai užpuoli-

mą ant Kėdainių. Tai buvo 1659 m. gegužės 12. d. Užpuolimą

organizavo Josvainių klebonas. Vėlai vakare josvainiškiai, nuda-

vę esą rusų kareiviai, prisiartino prie Kėdainių ir ėmė kėdainiš-

kius lupti. Kėdaniuose kilo riksmas, ėmė skambinti varpai, su-
bėgo žmonės ir atrėmė užpuolikus. Susirėmime keletas josvainiš-

kių buvo sužeisti, keli pateko į nelaisvę. Tarpe nelaisvių buvo

paimtas ir Josvainių klebonas.
1903 metais, klebono kun. Jono Novickio rūpesčiu, para-

pijonių lėšomis pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Statant šią

bažnyčią, kasant jos pamatus, buvo rasta keletas desėtkų smul-

kių sidabrinių rusų pinigų su herbu ir parašu: „Ų. Tiempr

Alekc“.

1923 m. klebonu buvo kun. Pranas Vasiliauskas, o vikaru

kun. Antanas Gulmintas.

VALSČIUS.

Josvainių valsčius yra Nevėžio upės dešiniajam šone, iš

abiejų pusių Šušvės upės; žemės paviršius, išskyrus vieną kitą

nedidelį kalnelį — lygus, be žymesnių įdubimų, tik kur-ne-kur

išraižytas ankščiau buvusių ir dabar esamų aukščiau minėtų
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upių vagomis. Žemės rūšys: I-824,74 ha, II-—-4242,10 ha, III--
5964,97 ha, IV — 3652,38 ha, miškų 3794,10 ha, nenaudingos

665,99 ha. Bendras valsčiaus žemės plotas 18644,01 ha. Ūkių
yra 1289. 1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašinėjimo

duomenyse pažymėta, kad valsčiuje buvo 6957 žmonės. Iš jų

3289 vyrai ir 3668 moterys. 1933 m. valsčiaus gyventojų priaugo

iki 7406 žm.

Tikybos atžvilgiu gyventojai šiaip skirstosi: R.-Katalikų—

6884, žydų 388, stačiatikių 169, sentikių 32, evangelikų 14 ir
kitų 19.

Kai rusų caras Mykolas I — sis 1837 m. davė teisę savi-
valdybėms su renkama vyriausybe, Josvainiai nuo tada ėmė

vėl gyventi ir tvarkytis savarankiškai. Prieš karą šis valsčius

buvo žymiai didesnis. Jam priklausė net dalis dabartinio Kėdai-

nių valsčiaus, kaip antai: Kolupiai, Melagiai, Bubliai, Šilainiai,
Slikiai ir kiti kaimai.

Sušvitus Lietuvos laisvei, 1918 metais spalių mėn. 20 d.
buvo sušauktas Josvainių valsč. steigiamasis susirinkimas. Jį

sušaukė šie 4 iniciatoriai: Vaclovas Vaidotas, Mikalojus Griga-
liūnas, Stasys Gulbinas ir kun. Gudavičius. Susirinkime dalyva-

vo 42 kaimų atstovai, pimininkavo V. Vaidotas, sekretoriu buvo
M. Grigaliūnas.

Susirinkime buvo svarstyta:

1) Rinkimas Josvainių parapijos "Komiteto ir jo uždavi-

niai,

2) Santykiai su vietine vokiečių valdžia,

3)  Apsaugojimas visuomenės turto Josvainių parapijos,

4) Rinkimas delegatų į apskrities suvažiavimą,

5)  Rinkimas delegatų į Vilnių,

6) Einamieji reikalai.

Į parapijinį Komitetą buvo išrinkti: pirmininku Vaclovas

Vaidotas, sekretoriu St. Grigaliūnas, nariais: Mikas Grigaliū-

nas, Jakaitis, J. Vaitkus, Rainys ir A. Grigaliūnas. Kun. Gudavi-

čius buvo išrinktas garbės nariu.

Pirmomis savo veikimo dienomis, Komitetas surašė betur-

čius, apdėjo mokesčiu gyventojus po 25 kapeikas nuo dešimti-

nės beturčių šelpimui ir kitiems parap. Komiteto reikalams;
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nusamdė 5 milicininkus palaikymui tvarkos, pasirūpino apsau--

zoti miškus, uždraudė gaminti degtinę, rūpinosi steigti mokyklas:

ir kit. Apsitvarkius, pasamdytoji milicija ėmė daboti tvarkos
ir švaros kaimuose ir miestely. Už neprisilaikymą švaros bu-

vo dedamos ir pabaudos nuo 10 iki 50 auksinų.

Nuo 1919 metais vasario 12 dienos valsčiaus persitvarkė

iš parapijonio komiteto į valsčiaus valdybą ir tarybą. Pirmu

viršaičiu buvo išrinktas Auginių km. gyventojas Vincas Ra-

kevičius ir išbuvo ik 1919 m. rugsėjo mėn. Po jo buvo viršaičiu

Antanas Grigaliūnas iš Čiukiškių km. iki 1920 m. vasario

3 dienos. Nuo 1920 m. II-83 d. iki 1920 m. pabaigos buvo Juozas.

Grigas.

LABUNAVA.

Labunavos bažnytkaimis, kur dabar jis randasi, palyginti

nelabai senai įsikūrė, maždaug apie 1780 m. Yra žinių bažnyčios

inventoriuje, kad Labunavoje bažnyčia pastatyta 1783 m. Tuo-

laiku ir kūrėsi dabartinėj vietoj šis bažnytkaimis. Ankščiau

Labunavos miestelis buvo kalne, kur dabar dvaras. Labunava

kaipo esanti netoli Nevėžio upės, senovėje buvo dažnai užpul-

dinėjama kryžiuočių ir yra jųjų kronikose minima 1365 m.,

1376 m.; 0 1812 m. užėjus Napoleono kariuomenei, Labunavos

miestelis buvo sudegintas.

keletas gyvenamų namų.

Dabar Labunavoj gyvena 46 žmonės, yra 2 krautuvės ir

1855 metais Zabielų lėšomis ir parapijonių triūsu buvo

pastatyta dabartinė bažnyčia. Klebonu 1923 m. buvo kun. Mečius

Dambrauskas. Parapijonių 1925 žm. Dvarininkas Zabiela.

1852 m. ir koplyčią yra pastatęs.
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XI.

PERNARAVOS VALSČIUS

PERNARAVA, LESČIAI.



 

 

 

 



 

PERNARAVA.

Apie kilometrą nuo vieškelio Kėdainiai — Ariogala, 25

kilometrai nuo Kėdainių yra Pernaravos bažnytkaimis. Iki

1918 m. čia buvo tik bažnyčia, klebonijos trobesiai, mokykla ir

dvarelis. Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, įsisteigė valsčiaus
valdyba, kuri pasistatė sau nuosavus namus, vietos kooperaty-

vas taip pat pasistatė sau nuosavų namelį ir tokiu būdu jau

pasidarė ši vieta valsčiaus centru — bažnytkaimiu. Pažvelgus
Pernaravos praeitin, randame gana įdomių dalykų. Lenkai ir

"rusai vadindavo „Pernorovo“, vokiečiai savo kronikose vadina

„Perney“.

Pernarava su visa apylinke seniau buvusi Lietuvos kuni-

gaikščių nuosavybė. Istorikas T. Narbutas savo veikale „Dzieje

narodu Litewskiego“ mini Pernaravą ir pažymi, kad čia prieš

600 metų buvusi pilis. Tą patį tvirtina ir J. Jaroševskis 1859
m. išleistame veikale ,„,Pismo sbiorėw Wilienskie“. Taip pat

lenkų rašytojas H. Šeinacha savo istoriškoj apysakoj „Jagello
i Jadwiga“ sako, kad 1363 m. kryžiuočių grosmistras, vykdamas

iš Ariogalos Labunavos link per Pernaravą, pilį sugriovęs ir

pilies ginėjus išnaikinęs, o šventąją Žinyčia išdrąskęs ir sunaiki-

nęs. Netoli Pernaravos buvęs gražus miškelis „gojeliu“ vadina-

mas. Nuo žinyčios, kuri buvusi toj vietoj, kur dabar klebonijos

trobos, vaidilytės, pasipuošusios rūtų. vainikais su žibintais

rankose ėjusios „gojelin“ melsti dievų, kad žmonėms suteiktų

palaimą ir pasisekimą darbuose, kad derlius gerai derėtų, kad

medžioklė geriau. sektųsi, kad bitės medaus daugiau prineštų,

žodžių — visokių malonių ir gerybių. Kelias į gajelį buvęs apso-

dintas eile ąžuolų, kaip to reikalaudavęs senovės lietuvių tikybos
kultas. Vienas iš tų ąžuolų yra užsilikęs iki šių dienų ir yra Jono

Samalionio sodelyje, buv. Pernaravos dvaro centre.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino laikais Pernaravoj

buvęs didelis žirgynas. Per Pernaravą ir iš čia varydavę žirgus

Vilniun, Kaunan, Gardinan ir  sakydavę „per nu varo...“, kaip

žemaičiai kad sako „per anu“, arba „nu“ Aukštaičiai sakytų
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„per ji vora“. Nuo to ir bažnytkaimio vardas kilęs ir ilgus metus

ne taip kaip dabar buvo tariamas, bet „Pernuvara“. Dar yra

„Žmonių senelių, kurie ir dabar Pernaravą, vadina senoviškai
Pernuvara,

Lietuvai susijungus su Lenkija, Pernarava ėmė smukti,

nykti, nes dvaras perėjo Lenkijos karalių nuosavybėn ir jie šio

dvaro, 0 taip pat ir miestelio neprižiūrėjo. Po Lenkijos

— Lietuvos padalinimo tai yra 1795 metais. Pernarava perėjo

rusų caro nuosavybėn. Prie rusų jau ir Pernarava lyg ėmė

atbusti. Carienė Ekaterina II-ji Pernaravos, Juodžių, Saku-
nėlių, Šaravų dvarus ir Simentavos polv. padovanojo grafui

Henrikui Zabielai. Grafas, būdamas mokytas žmogus, važinėjęs

po užsienį mokslo reikalais, mėgdavęs dailę-meną. Jojo tėvą
lenkų sukilėliai pakorė už prielankumą rusams. Dėl to carienė ir

pamėgusi nužudytojo sūnų Henriką, gyvenusį josios rūmuose, ir

užtai apdovanojusi jį dvaru. PriegrafoZabielos Pernarava ėmė
kilti ir puoštis: buvo kertami miškai, dirbdami laukai, statomi

rūmai ir t, t. Gerai tvarkydamas ūkiškus reikalus, nepamiršęs ir

žmonių sveikatos. 1810 metais jis buvo čia įsteigęs ligo-

ninę su 6 lovomis, 1 felčeriu ir akušėre. Gydytojas atsilankydavo
iš Ariogalos. Ši ligoninė išsilaikė iki 1866 metų. Grafas H.

Zabiela 1816 metais per puotą kartomis pralošė visą Pernaravos
dvarą grafui Benediktui Tiškevičiui. Viskas paliko Pernaravoj,

kaip buvo užvesta ir sutvarkyta graf. Zabielos, tik Tiškevičius
tą dvarą išnuomavo 1823 m. Pieslekams, kurie valdė jį beveik

šimtą metų (nuo 1823 iki 1920 metų). Grafas Tiškevičius buvo
įsteigęs Pernaravoj didelį bravarą ir apylinkėj kelias karčia-

mas. Vyskupui Valančiui pavarius blaivybės akciją, Pernaravos

bravaras buvo uždarytas.

Dabar bažnytkaimy yra 57 žmonės, 4 krautuvės; iš jų

viena kooperatyvo bendrovė, įsteigta 1919 metais.

PERNARAVOS BAŽNYČIA.

Pagal Lenkijos karaliaus Jono Sabieckio leidimą 1671

metais Pernaravoje buvo įsteigta Rymo katalikų parapija ir ant

Jono Milvydo padovanotos žemės buvo pastatyta medinė baž-

nyčia. Žemės buvo padovanota 2 margai. Žmonės sako, kad
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Pernaravos bažnyčia

bažnyčia buvo pastatyta toj vietoj, kur seniau buvo žinyčia.
: 1815 metais grafo Henriko Zabielos ir parapijonių lėšo-

mis buvo pastatyta nauja bažnyčia, o senaja bažnyčią nugriovus
jos vieton pastatė bažnyčios tarnų namą — špitolę.
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Jučių dvaro lauke kairiajam Genevės upės krante yra sto-
ras ąžuolas. Jojo kamienas turįs apie 3 1/; metro. Jučiuos gy-
vena Antanas Šimkus, kuriam pasakojęs, dabar jau miręs, in-
žinierius V. Kšeristauskas, kad po tuo ąžuolu stabmeldžių lai-
kais buvo kurenama šventoji ugnis. Šis inžinierius, parduoda-
mas dvarą Lukminams, įrašė dokumetuos, kad to ąžuolo nega-
lima kirsti. Tokius pat reikalavimus dėl ąžuolo statė ir kiti
perleidėjai. Priekapiuos yra trys kalneliai, vadinami: Pama-
strakalnis, Palapkalnis, Žibartas. Žmonės sako, kad tuos kal-
nelius senovėje kariai supylę apsiginimui nuo priešų. Pama-
strakalnis gavo vardą nuo žodžių „pamatė strioko“, tai reiškia,
kad lietuviai užpulti priešų pamatė strioko ties tuo kalnelių,
nuo to Pamastrakalnis. Palapkalnis iš pradžių vadinosi Palauk-
kalniu, nuo žodžio „palauk“. Priešams lietuviai norėjo atkeršyti,

graižydamies ties tuo kalneliu vaikštinėję ir sakę „palaukš

man, palauk...“ Nuo to kalnelis ir gavo vardą Palapkalnis.
Žibarto kalnelis esąs užvis svarbiausias, nes jame esąs palai-

dotas lietuvių karo vadas Žibartas.
Yra keletas senkapių. Vienas prie vieškelio Jakšiai

— Pernarava apie 600 mtr. nuo Pernaravos; kiti Gegužių, Gri-

nių, Preikapių, Blandžių, Pavinksnių, Žostantų, Rugėnų ir Jan-
kūnų kaimų laukuose.

Kelias iš bažnytkaimio iki vieškelio Josvainiai — Ariogala
buvęs labai šlapias, sunkiai pravažiuojamas ir truputį kitoj

vietoj negu dabar jis yra. Dabartinį patiesino, pravedė ir lygiai
gražiai žvyru išpylė jau lietuviška valsčiaus valdyba.

1897 metais buvo gauta žinia, kad lankysis Pernaravoj
vyskupas Baranauskas. Buvo sumanyta šiam aukštam svečiui
atvykstant bent nužvyruoti gerai vieškeliuką 1 kilm. nuo Jos-

vainių — Ariogalos vieškelio. Prie vieškelio Pernarava — Jak-
šiai senkiapiuose buvo užtikta gero keliui žvyruoti žvyro, tad

ir buvo iš ten imamas žvyras. Beimant žvyrą buvo surasta

daug apdegusių žmonių kaulų, senų žalvarinių papuošalų, ginklų

ir kitų daiktų.
Šitokie radiniai atkreipė rusų valdžios dėmesį, ir ji įsakė

dvaro nuomininkui drausti iš ten imti žvyrą.
Gegužių kaimo senkapiai užsilikę nuo prancūzmečio, nuo

1812 m. Pasakoja, kad prancūzai grįždami betvarkėj iš Ru-

sijos, užkliuvę ir Pernaravos apylinkėn. Gegužių ir Mila-

sių kaimų laukuos juos užklupę rusai. Prancūzų čionai labai
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daug buvo užmuštų, nudurtų ir nukautų. Zmonės juos suvežę, su-

krovę į krūvas ir apypilę žemėmis. Prancūzų buvo daug, tad ir

žemių juos apipilti buvo daug suveržta, dėl to ir pasidarė ne-

mažas kalnelis.

Pernaravos dv. išparceliuotas ir jo žemė išdalinta Palie-

diškių mažažemiams. Naujieji ūkininkai pavadinti Žiogučių

kaimu. Juodžių dv. taip pat išparceliuotas Pavinkšnių ir Juodžių

km. mažažemiams; taipgi sudaryta savanoriams ir atskirų
ūkių. Naujakuriai pavadinti Nausėdžių kaimu. Išparceliuoto

Sakunėlių dvaro naujakuriai pavadinti Jakšių kaimu. Šaravų

dvaro naujakuriai pavadinti Skaistgiriais. Varputėnų dvaro

savininkė Vaidotienė pasakojo, kad pirmiau tas dvaras priklau-

sęs Kasakauskams, o ji paveldėjusi įpėdininkystės keliu.

Jučių dvaras priklausė Pšenstauskams. Jučių kaimo žmo-

nės gavę nuo dvaro pono po 10 — 15 dešimtinių žemės ir už tai

eidavę dvaran baudžiavą. Kai baudžiavą panaikino, Jučių sa-

vininkė Kšenstauskienė. pasikvietė baudžiauninkus ir prašė dar

ilgiau pas ją pasilikti. Bet gyventojai, laisvės paragavę, pabėgo

iš dvaro, tik vienas Rimša pasilikęs. Dėl to Kšenstauskienė

nenorėjusi savo baudžiauninkų skriausti ir apdovanojusi juos,

kad ir trejiems metams praslinkus, po 3 dešimtines žemės ir 25

dešimt. bendros ganyklos. 1927 m. Kšenstauskas Jučių dvara

pardavė Lukminiams. Lukminai atskirais sklypais dvarą parda-

vė trims asmenims. Lesčių dvaras, kaimas ir vienkiemis ir Pa-

luonių kaimas XVII šimtmety priklausė Romeriams. Jie 1868

metais dvarą pardavė Jurgiui Rickevičiui, o Paluonius ir Les-

čius pardavė Eduardui Šemberiui, kuris 1897 metais tą viską

pardavė Jurgiui Rickevičiui. Dabar Lesčių dvarą valdo Matas ir

Martynas Rickevičiai.

Gožių dv., Duogių ir Gižiemių kaimai priklausė Millerams.

Pats savininkas gyvendavo Čekavos dvare, Ariogalos valsč.

Maždaug apie 1850 m. pakrasčius Gožių dv. žemės išpardavi-

nėjo apylinkės ūkininkams — Gižiemių ir Duogių kaimų. 1924

metais šis dvaras išparceliuotas, naujakuriai pavadinti Gožio

kaimu.
Vytautėlių polv. anksčiau buvo vadinamas Bispoliu.

1861 m. iš gretimų Jakšių ir Rudakių kaimų žemių buvo suda-

rytos Rispolio polv., vietos gyventojų vadinamas Naujadvariu.

1925 metais išparceliuotas ir naujakuriai pavadinti Vytautėliu

kaimu.
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Milvidų kaime pas Z.. Bernotavičienę yra dokumentai, o
taipogi nusako ir žmonės, kad Milvidai, Sauskojai, Pakalniš-
kiai, Milašiūnai, Gegužiai ir Jankūnai buvę Lenkijos karalių
dovanoti lenkams „ricieriams“. Milvidus ir Sauskojus valdęs
Donilevič. Pakalniškius valdęs Kirsnauskas,-kurio įpėdiniai
išpardavinėję gyventojams, dabartinių savininkų seneliams. Mi-
lašiūnų kaimas buvo vadinamas Mongolaičiais. Kažin kuriuo
būdu Mongolaičiai perėjo Milašio nuosavybėn. Nuo tos pavardės
ir kaimas gavo Milašiūnų vardą. Gegužių kaimas buvo vadi-
namas Valantiškiais. Blandžių ir Žostautų kaimai buvo va-
dinami „karališki“. Abu kaimai 1910 metais išėjo į vienkiemius.
Blandžių, Prekapių ir Žostautų mažažemiai vadinami „masko-

liški“, todėl kad jie gavę po 1 — 3 dešimtines iš rusų valdžios
už tarnavimą rusų kariuomenėj po 25 m.

VALSČIUS.

Pernaravoj gyvena pagyvenusi pana, veikėja I. Juškytė,

ji pasakoja, kad valdant Pernaravą grafui Henrikui Zabielai,

geresniam dvaro sutvarkymui admininstracijos žvilgsniu, 1812

metais grafas įsteigė Pernaravoj valsčių. Valsčiui pastatė na-

mus, pakvietė raštininkus, viršaitį ir jo valsčius veikė iki

1864 m., iki lenkmečio likvidavimo. Minėtais metais valsčių
Pernaravoj likvidavo ir išdalijo Ariogalos ir Josvainių vals-

čiams. Paskutinis valsčiaus viršatis buvęs Rimkus iš Juodžių
kaimo. Sekretorium buvęs iš Pernaravos dvaro Juškevičius.

Lietuvos nepriklausomybės pirmomis dienomis daugiau

veikė Pernaravoj buv. valstybės Tarybos narys Jonas Jakima-

vičius. Jis paprašė kleboną kun. I. Imbrą, kad pasakytų iš

sakyklos parapijonims susirinkti 1918 m. gruodžio 13 d. kle-

bonijon Pernaravos parapijinį komitetą rinkti, svarbesnius

klausimus aptarti. Toks susirinkimas minėtoj dienoj įvyko ir

buvo išrinktas komitetas iš sekančių asmenų: I. Jusevičius

— pirmininku, klebonas kun. Juozas Imbras — iždininku, Mi-

kas Štuikys — sekretoriu, Jonas Jakimavičius ir Motiejus Vis-

čius — nariais. Pirmomis komiteto veikimo dienomis

buvo pasirūpinta beturčiais, jais rūpintis buvo išrinkta ko-

misija. Vokiečių okupacijos metu buvo atsiradę daug plėšikų,

prie jų prisidėjo žymi dalis grįžtančių iš Vokietijos belaisvių.

Jie veikė dar ir pirmomis dienomis Lietuvos nepriklausomybės.
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Buvo reikalinga susirūpinti valsčiaus gyventojų saugumu ir

tvarkos palaikymu. Tam reikalui buvo išrinkta milicija iš 3

žmonių: Jono Čėso, Jono Mišeikos iš Pelutavos km. ir Antano

Mankevičiaus iš Gegužių km. Sunkiai suprantamas dabar daik-

tas „išrinko miliciją“, kada yra Valstybės  Saugu-

mo Departamentas, statutai, instrukcijos, vadai ir prie-

žiūra. Tada reikėjo ne samdyti, priimti, bet rinkti miliciją.

Ir rinkdavo pačius rimčiausius, pačius ištikimiausius vyrus, nes

jiems buvo uždėtos pareigos visiškai savarankiai jas atlikti ir

blogos valios žmonės čia galėjo labai daug kuo pasinaudoti ne

visuomenės, bet savo pačių naudai. Pirmajai milicijai

ginklus parūpino Jaronimas Jasevičius. Milicijantai pradėjo

eiti savo pareigas 1919 m. sausio 8 d.
Parapijinis komitetas 1918 m. gruodžio 17 d. nutarė ap-

dėti piliečius — ūkininkus rekvizicija po 10 svarų rugių, miežių,

kviečių ir žirnių nuo kiekv. 10 dešimtinių kas turi 10 — 500

dešimtinių. Už javus vistik davė šiokį tokį atlyginimą — 2

rubl. už pūdą. Penki svarai nuo 10 dešimtinių buvo imama be

atlyginimo. Surinktus javus parap. šelpimo komisija dalino
juos vietos biednuomenei. Kas nebegalėjo dirbti duodavo veltui,

kas dar galėjo darbuotis, bet neturėjo savo žemės, imdavo už

pūdą grūdų po 2 rublius. Biednuomenės komisija pastebėjus,
kad visų biednųjų negalės aprūpinti, įvedė Pernaravoj turgų.

Turgai buvo trečiadieniais ir per tokius 3 — 4 turgus buvo tiek

privežta javų, kad apsipirko ir apsirūpino visi bežemiai ir

mažažemiai.

Susiorganizavęs Kėdainių apskrities komitetas kartą pa-
reikalavo iš parapijinių komitetų, reiškia iš valsčių, po 400

auksinų. Pernaravos komiteto iždas tasyk buvo visai tusčias.

Tai komiteto nariai iš savo kišenių sudėjo ir vistik reikalau-
jamus pinigus apskritin nusiuntė. Papildymui komiteto iždo

buvo nutarta kas turi daugiau 5 dešimtinių žemės apdėti mo-

kesčiu po 10 kapeikų nuo dešimtinės. Pareikalavus iš Kėdainių

apskrities komitetui prisiųsti raitą milicininką, Pernaravos
parap. komitetas tuojau tą įsakymą išpildė. Arklį šiam milici-

ninkui paaukojo Kazys Hanusauskas iš Grinelių kaimo. Pori-

nius ratus prisiųsti taip pat apskrities komitetui paaukojo Je-
ronimas Jasevičius iš Elandžių kaimo.

1919 m. vasario 1 d. buvo išrinkta pirmoji valsčiaus val-

"dyba. Pirmas viršaitis buvo iš Pavinušnių Antanas Juška. Iž-
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dimuku — Stasys Alijauskas ir ir sekretorių — Martynas Saf-
rončikas, dabart. Kėdainių advokatas. 1920 m. sausio 17 d.
buvo išrinkta pirmojivalščiaus taryba. Į ją įėjo Juozas Jurcys,
Bronius Pečiulis, Kazys Čėsas, Adomas Arstikis, Jurgis Brazaus-
kas, Adomas Venslauskas, Antanas Steponas, Pranas Martinkus,
Matas Morkus, Antanas Maziliauskas, Jonas Čepas ir Kazys
Baranauskas. Naujoji taryba 1920 m. 31 d. išrinko viršaitį iš
Prekapių Joną Čepą.

1925 m. ant nupirktos nuo grafo Tiškevičiaus žemės pasi-
statė valsčiaus valdyba namus. Juose telpa valsčiaus valdybos

raštinė, jos tarnautojai ir policijos raštinė.

Gyventojų valsčiuje yra 3879, žemės plotas 12173,27 ha.

Valsčiuje yra 8 krautuvės: Pernaravoj 4 ir valsčiuje 4. Gyven-

tojų Pernaravoj 57.

Mokykiosi

1) Kada įsteigta Pernaravos pradžios mokykla— žinių nėra.

Vietos žmonių pasakojimu, pirmutinė čia mokykla buvusi priva-

tiška, prie valsčiaus valdybos — jos sekretoriaus vedama, kuris

laisvai susitardamas su gyventojais mokęs jų vaikus lenkiškai.

Tokią mokyklą laikęs ir paskutinis valsčiaus valdybos sekre-

torius J. Jusevičius, kuris, valsčiaus valdybą panaikinus, nustojo

vaikus mokyti ir išnuomojo iš graf. ' Tiškevičiaus Pernaravos

dvarą.
Apie 1864 metais rusų valdžia įsteigė Pernaravoj valdišką

(valdžios) mokyklą, buvusiose valsčiaus valdybos namuose. Na-

mai buvo toj pat vietoj, kur yra ir dabar, nes graf. Za-

biela, steigdamas valsčiaus admistracinį punktą jame skyrė ir
žemės sklypelį (64 ar.), kuris, panaikinus valsčių, teko (buvo

priskirtas) mokyklai.

Pirmieji mokytojai buvo rusai, kiti ukrainiečiai — kapt.

Kravcenko, Fedorenko, Dovicenko ir kažin koks poetas, Anol

slapyvarde, jo tikrosios pavardės niekas nežinojo.

Po 1905 m. buvo į Pernaravą paskirtas lietuvis mokytojas

Simas Vaznelis, miręs 1933 m. Jis čia išbuvo ketverius metus.

Mokoma buvo rusiškai.

S. Vazneliui išsikėlus, rusai atsiuntė kitą mokytoją lietuvį

Bronių Vasiliauską. Maždaug tuo pačiu laiku ir mokykla pada-
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"vyta dviejų komplektų. Antras mokytojas buvo rusas Taran-
čukas.

Mokyklą padarius dviejų komplektų, senieji namai jai

buvo per maži, nes mokinių buvo gana daug ir 1912 m. rusų

valdžia pastatė mokyklai dabartinius dviem komplektams tin-
kamus rūmus.

Prasidėjus 1914 m. didžiajam karui mokytojai buvo mo-

: bilizuoti. Mokykla liko tuščia. 1915 m., kada rusų — vokiečių

frontas apsistojo prie Dubysos, rusų kariuomenė mokykloj buvo
įrengusi karo ligoninę. Visas mokyklos knygynas, mokslo prie-

monės, inventorius ir k. mokyklos įrengimas, rusų ir vėliau vo-

kiečių kareiviams šeimininkaujant, žuvo. Langai ir durys buvo

išdaužyta ir viskas išvaginėta. Mokyklos namas stovėjo niekieno

nenaudojamas.

1916 m. ir-1917 m. vokiečiams pradėjus organizuoti visoj

Lietuvoj vokiškas mokyklas, nuo to sąjudžio neatsiliko ir Per-

narava. Vietos gyventojai davė lentų mokyklos durų ir k. in-

ventoriaus pagaminimui. Tuo būdu, buvo padaryta keletas rei-

kalingiausių baldų: suolų, rašomoji lenta ir k. Atrasta keletą

baldų pas kai kuriuos gyventojus iš prieškarinių laikų: 3 stalai,

2 lovos, 2 spintos, kamodžiukė ir kiti mažesni daiktai. Sutvar-
kius mokyklą, gyventojai laukė mokytojo. Vokiečių valdžia mo-

kytoju paskyrė Jarą Stasį, gyv. Jakšių km. to pat valsčiaus,

rašytojos Žemaitės — Žymantienės anūką.

Mokoma buvo vokiškai ir lietuviškai.

Pradėjus kurtis Lietuvos kariuomenei, mok. Jaras Stasys

1919 m. įstojo į kariuomenę savanoriu. Mokykla liko be mo-

kytojo. Tų pat metų, t. y. 1919 m. rudenį čia mokytoju paskyrė,

jau Lietuvos valdžia, Trumpą, kuris išbuvo vos kelis mėnesius—

iki lapkričio mėn. 1 d. Nuo lapkričio mėn. 4 d. mokytoja — ve-

dėja buvo Kumevičiutė Apolionija.

2) Jakšių pr. m—la įsteigta 1919 m. X mėn. Baltramiejaus

Dociaus ir Antaninos Gukevičaitės rūpesčiu. Įsteigėja ir buvo
pirmoji mokytoja. Iš pradžių mokykla buvo Sukunėlių dvare.

1920 metais perkelta Rudakių kaiman, 1922 m. į Bispolio polv.,

dabartinį Vytautelių kaimą. Visą laiką mokykla vadinose Ru-

dakių prad. mok. 1930 m. pertvarkant mokyklų tinklą, ši mo-

kykla pavadinta Jakšių ir atidarytas II-sis kompl.
3) Lesčių pr. m—-la įsteigta 1926 m. Broniaus Golecko rū-

peščiu. Pirmuoju mokytoju buvo Jonas Kazlauskas, jis ir dabar
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tebemokytojauja. Iš pradžių buvo vadinama Preikapių prad.
mok. Dabar tos mokyklos veikia du komplektai, vienas Prei-

kapiuosir antras Lesčiuos.

4) Kupsčių pr. m—-la įsteigta 1920 m. Juoz. Jurčio rūpes-

čiu. Pirmoji mokytoja buvo Bronė Pociutė,
5) Pelutavos pr. m—la įsteigta 1926 m. vietos gyventojų

rūpesčiu. Pirmoji mokytoja Elena Vaitkevičiutė. 1930 m. per-

tvarkant mokyklų tinklą, Pelutavoj paliktas Pernaravos II-sis

komplektas.
6) Rugėnų pr. m—-la įsteigta 1920 m. Pirmas mokyt. buvo

Antanas Digrys. 1930 m. pertvarkant mokyklų tinklą, mokykla

priskirta prie Jakšių mokyklos ir Rugėnuose paliktas tos mo-

kylos antrasis komplektas.

LENTELĖ APIE MOKINIŲ SKAIČIŲ PERNARAVOS

PRADŽIOS MOKYKLOSE 1918 — 1931 m. m.

 

 

 
 

                 

2|8|*|2]2|*|3|*|5|*|*|*|2|S
Mokyklos |Z|S|S|ž|3|5|5[5|*[5|5131 |5

2 Z|Zla|Zlalal 3|A5| Gala | A>7|AaA| | 0
pavadinimas | | 5| | | Į | >| | | | 2,51 3| 3

— — — - — - "“ m — m — — — -—

Pernaravos | 41|43| 39| 65[ 36| 51| 55| 56| 46| 49| 58| 47|111 130]

Jakšių 651 64| 64| 48| 47| 46| 41| 38| 32| 46| 40| 62| 67

Lesčių 34| 36| 69| 68| 66Į 63

Kupsčių 72161 53| 42| 41| 37, 35| 42, 44| 59| 60| 59

Pelutavos 42| 50| 48| 44

Rugėnų bu 45| 44| 45| 43| 46| 42| 37| 32| 36| 29| 34

Išviso:Į 41|153|219|235|179|186|184,171 230,245| 294|292|299,319|

 

1. Juozas Kunevičius, gyv. Žostautų km. Pernaravos valsč.

gimė 1868 metais spalių mėn. devynuoliktą dieną Žos-

tautų km. Pernaravos valsčiaus.Mokėsi Raseinių „pavieto“ mo-

kykloje, kurią baigė 1887 metais. 1889 m. įstojo į Gruzdžių sto-

ties telegrafo kursus, kuriuos baigęs parvyko gyventi savo gim-

tinėh.
Po kiek laiko (neprisimena kada) prašė rusų valdžią

skirti tarnybon kur nors Lietuvoje, bet gavo atsakymą ir kartu
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paskyrimą vykti tarnybon į Rusiją. Tarnybon nuvyko, bet
ilgėdamasis savo krašto, neilgai buvęs, sugrįžo Lietuvon ir apsi-

gyveno gimtajame Žostautų kaime.

Grįžęs tėviškėn, būdamas susipratęs lietuvis, susipažino

su knygnešių Jonu Lukošium, gyv. Ariogalos miest., kuris tuo
laikugabeno iš Prūsų „Tėvynės Sargą“, "Ūkininką“ ir "Varpą“.

Jis pradėjo tuos laikraščius pats skaityti ir po kiek laiko platinti

tarp savo pažįstamųjų.

1894 — 1896 m. įsteigė Pernaravoje spaudos platinimo
draugiją, kurion įėjo Aleksandras Bieliauskas, gyv. Juodžių

km., Motiejus Visčius, gyv. Pelutovos km., Petras Martinkus

gyv. Pavinkšnių km. ir Jonas Zinkus, gyv. Krakių m.

Įsteigtoji spaudos platinimo draugija, kurios vadovu buvo

Juozas Kunevičius, gaudavo laikraščius ir knygas daugiausia iš

knygnešio Jono Lukošiaus, gyv. Ariogalos miest. ir platindavo

Pernaravos parapijos ribose.

Juozui Kunevičiui, kaip to laiko vienam susipratusiam lie-

tuviui, rūpėjo ne vien spaudos platinimas, bet ir liaudies švie-
timas. Platindamas spaudą, jis prikalbinėjo gyventojus, kad jie

„mokintų savo vaikus lietuviškai. Susiradus keletai norinčių mo-

kyti savo vaikus lietuviškai, Juozas Kunevičius savo namuose,

Žostautų km., pradėjo mokyti savo artimųjų vaikus lietuviškai

skaityti ir rašyti. Kaip sako pats J. Kunevičius — „Savo pe-
dagoginio darbo pradžioje turėjau visą dešimtį vaikų ir tuo

buvau labai patenkintas. Bet, dėja, neilgai teko tuo džiaugtis

— buvau įskųstas policijai už slapta vaikų mokymą ir Kauno
gubernatoriaus buvau nubaustas 7 parom kalėjimo“. :

Atlikęs bausmę J. Kunevičius savo pradėtą vaikų moki-

mo ir spaudos platinimo darbą nemetė, bet dar su didesniu uo-

lumu ir, žinoma, su didesniu atsargumu varė toliau.
Kadangi slaptas vaikų mokymas buvo nė kiek nemažiau

pavojingas, kaip slaptas spaudos platinimas, Juozas Kunevi-

čius su kitais spaudos platinimo draugijos nariais pradėjo pri-

kalbinėti vietos ūkininkus, kad šie savo vaikus neleistų rusų
mokyklon ir prašytų rusų valdžią, kad Pernaravos mokykloje

būtų įvesta lietuvių kalba.
Ta jų agitacija paveikė gyventojus ir 1903 — 1904 m.

Pernaravos mokyklą telankė 6 — 9 mokiniai, o kolektyvius pra-
šymus pernaraviečiai siųsdavo Mokslo Direkcijai kiekvienais

metas, tik, žinoma, nesulaukdavo teigiamų rezultatų.
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Po 1905 m. Pernaravos mokykloje buvo įvesta lietuvių
kalba. | , . S

„Mokyklon buvo paskirtas lietuvis mokytojas Vaznelis.
Juozas Kunevičius, matydamas, kad lietuvių kalba jau:nedrau-
džiama mokyti, susipažino su Pernaravos mokytoju Vazneliu
ir gavo rūsų valdžios leidimą „savo mokykloje“ mokyti lietu-

viškai prižiūrint Pernaravos mokytojui. Jis taip mokė „da-

raktoriavo“ iki 1908 m.

Juozas Kunevičius pernaraviečių tarpe vadinamas „dėde“
ir yra pernaraviečių tautinio susipratimo patriarchas. Nuolat
gyvendamas kaimiečių tarpe, jis nuo vaikystės dienų skiepijo
juose lietuvybę ir tautišką susipratimą įvairiais būdais: spaudos
draudimo laikais platindamas lietuviškus laikraščius bei kny-

gas, mokydamas — „daraktoriaudamas“, pagaliau 1912 — 1913

m. dirbdamas agronomijos srity, kaipo „,agronomičeski

starosta“.

Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo

organizaciniame susirinkime steigiant Pernaravos parapijos
komitetą ir kūriant valsčiaus valdybą. Aktyviai dalyvauja iškilL
mėse bei organizacijų susirinkimuose ir visur kelia tautinę

sąmonę.
2. Jakimavičius Jonas, gyv. Juodžių dv., Pernaravos valsč.
Jakimavičius Jonas gimė 1889 m. gegužės mėn. 3 d.

Šeštokiškių kaime, Labunavos parapijos, Kėdainių apskrit.
Mokslus ėjo Liepojos realinėj mokykloj, kurią baigė 1907 m.
1908 m. įstojo į Dorpato veter. institutą, kurį baigė 1912 m.

Būdamas Dorpato veter. institute priklausė Lietuvių Dor-

pato studentų draugijai, kurios 1911 m. buvo pirmininku.
Baigęs veterinarijos mokslą, kaipo valdžios stipendininkas

turėjo vykti tarnauti į Rusiją, bet nuo to atsisakė ir pasiliko

gyventi Lietuvoje.
1917 m. dalyvavo 1-moj Lietuvos Valstybės Konferen-

cijoj, Vilniuje. Po to kartu su kitais konf. dalyviais: kun.

Milvidu ir p. Cirtatu važinėjo po Kėdainių apskritį ir surengė

11 mitingų, kuriuose ragindavo organizuotis, skelbė atgimstan-

čios Lietuvos ideją ir ragino stoti Lietuvos kariuomenėn sa-

vanoriais ir pats savanorius organizavo ir pristatė į Kauną.

Jonui Jakimavičiui Pernaravos apylinkėje pavyko surasti

virš dešimties savanorių.

1919 m. sausio mėn. Kėdainių apskrities Valdybos buvo
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deleguotas į Il-rąją Lietuvos Valstybės E intarenciją Kaune.

1919 m. sausio mėn. 19 — 20 d. buvoišrinktas Valstybės Ta-

rybon, kurioje ėjo prezidiumo nario — pavaduotojo pareigas.

1919 m. sausio mėn. 30 d. įstojo Lietuvos kariuomenūn sava-

noriu, kurtarnavoligi 1923 m. veterinarijos gydyt.leitenanto
laipsnyje.

Kaipo vienas iš inteligentų žmonių “Pernaravos valsčiuje,

ėmėsi iniciatyvos kurti Pernaravos parapijos komitetą, kuris
buvo įkurtas 1918 m. gruodžio mėn. 13 d.

Dabartiniu metu gyvena savo ūky, Juodžių dv.

3. Mikalojus Štuikys, gyv. Blandžių km., Pernaravos
valsč.

Gimė 1880 metais gruodžio mėn. pirmą dieną Blan-

džių kaime, Pernaravos valsč. Baigęs tik pradžios mokyklą. Sa-

vo veikimu labai daug prisidėjo kūriant savivaldybę.

1918 m. gruodžio mėn. 13 d. buvo išrinktas pirmuoju

Pernaravos parapijos komiteto pirmininku ir tas pareigas ėjo
iki 1919 m. vasario mėn. 1 d.

Turint galvoje to laiko darbo sąlygos ir esant krašte ne-

ramumams, 0 apylinkėse siaučiant banditams, parapijos ko-

mitetui, o ypatingai jo pirmininkui Mikalojui Štukiui, neturint

veikimui jokių instrukcijų, buvo gana sunkus darbas ir reikėjo

daug dirbti.

Mikalojus Štuikys, kaipo pasišventėlis, darbštus, uoliai

ėmėsi pildyti jam uždėtas pareigas: organizavo vietoje

miliciją, kad palaikytų apylinkėje tvarką, įsteigė Pernaravoje
biednuomenės šelpimo punktą, kad numalšintų biednuomenės

bruzdėjimą, kad nebūtų naikinamas krašto turtas — miškai,
komiteto pirm. M. Štuikio inciatyva buvo vedamos derybos su

graf. Tiškevičiaus girininku — „laučų“ dėl  nupiginimo

miško medžiagos. Derybos davė teigiamų rezultatų ir miško
medžiaga buvo nupiginta iki minimumo. To dėka, Pernaravos

apylinkėse nebuvo tuo laiku taip vagiamas ir naikinamas miš-

kas, kaip kitur.

Mikalojus Stuikys iki šiol aktyviai dalyvauja savivaldybės

darbe kaipo Valsčiaus Tarybos narys.
 

Rusų caro valdžios šnipas Pr.  Petrusevičius, lenkiukas

nuo Pernaravos, beturtis, mokytis buvo leidžiamas vienos dva-

rininkės. Būdo buvęs nepavydėtino: tinginys, nenuorama, bet
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greitas ir žvalus. Mokslo maža teišėjo. Jisai buvo visgi net 3
kurse Kauno kunigų seminarijoj. Seminarijoje būdamas. nesi-
mokė, blaškėsi, apgaudinėjo auklėtojus ir savo ponią globėją.
Globėjos knygas pardavė, pinigus praleido. Tarp knygų buvo'
2 —3 pakai ir kun. A. Juškos dainų. Kai iš seminarijos pavarė,
trankėsi po Rusijos miestus, žulikavo. Nieko geresnio nebesu-
galvojęs, Petrusevičius sumanė paštu siuntinėti apdėtu mokes-
čiu siuntinius. Taip, pavyzdžiui, baronui Ed. Ropui
pasiuntė  apdėtu mokesčiu seną bevertės knygą —

šlamštą. Kitą apdėtu mokesčiu siuntinį iš jo gavo Min-

taujos klebonas kun. I. Leparskis. Bet čia buvo bent kiek apsi-

žiūrėta. Kun. Leparskis iš niekur nelaukdamas siuntinio, atsi-

sakė mokėti ir paprašė pašte parodyti, koks siuntinys. Atplėšus
siuntinį. rasta ryzų, makulatūros. Tada paštas siuntėją patraukė

atsakomybėn. Petrusevičius vistik išprašė iš kun. Leparskio

atleidimą.
Paskum niekas nebežinojo, kur gyvena ir ką beveikia Pr.

Petrusevičius. Ima marijavitai meilintis rusų valdžiai. „Ge-

raširdė“ valdžia priima juos.savo globon ir net įsteigia jiems
laikraštį vardu „Teisybė“, o redaktorium paskiria Pr. Petru-

sevičių. Šiuo laiku jo jau suskubta pasidaryti rusų šnipų och-
rankos nariu. Jis dabar pažada rusų valdžiai atskleist „„Sazo-
bločit“ katalikybę ir lietuvybę.

Štai jo pranešimas Vilniaus gub. žandarų viršininko
pad. rotmistrui Terentjevui, 1900 m. spalių 19 d.: *)

„Per 1899 metus iki dabartinio laiko aš sužinojau iš lie-

tuvių partijos žmonių Vilniuje apie šiuos kunigus, palaikančius
artimą pažintį su Vilniaus lietuvių agitatoriais ir vedančius
lietuvių agitaciją prieš valdžią ir provoslaviją. Ž

Vilniuje kun. Juozas Ambrazevičius, šv. Jono bažnyčios

vikaras. Kun. Antanas Pakštys, šv. Rapolo bažnyčios vikaras.
Kun. Julijonas Račkauskis, Vilniaus labdarių Draugijos Koply-

čios kapelionas, kun. Kostantinas Kontrimas, Misionorių

bažnyčios klebonas. Apie visus tuos kunigus ir jų agitaciją aš

buvau Tamstai pranešęs savo raštuose prie protokolų iš 1890

m. gruodžio 29 d. Daugiau apskričiuose.
Vilniaus apskrityje. Lavariškių klebonas Mironas. Lava-

riškio parapija yra 4-toj nuovadoj Mickūnų . valsčiųj. Kun.

*) Žiūr. Mūsų senovė Nr. 3, pusl. 385.
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Mironas aplanko kun. Ambrazevičių. Kun. Ambrazevičius sakė

man, kad Mironas norįs viską lietuviškai vesti. Inturkės kle-

bonas kun. Kritaitis, 3-0j nuovadoj Malėtų valsč. Jį kovo 4 d.
minėjo man kontrabandininkas Zigmas Rubikas, Malėtų valsč.

Lielių kaimo. Musninkų klebonas kun. Šimkūnas; Musninkų

valsčius 2-0j nuovadoj. Čiobiškio klebonas kun. Šlamas,
2-0j nuovadoj. Kernavės klebonas kun. Miškinis, Musninkų

val. 2-0j nuovadoj. Apie kun. Šinkūną, Šlamą ir Miškinį kun.
Ambrazevičius sakė, kad jie esą Lietuvos šviesuoliai. Beto, kun.
Ambrazevičius pasakė jiems, esą gera veikti, nes jie turi

po ranka Malėtų valsčiuje lietuviškųjų knygų sandėlius.
Juos dažnai aplanko iš Suvalkų gubernijos Lietuvos geradariai,

t. y. kontrabandininkai iš Kaišiadorių. Beto, progai pasitaikius,

iš Kauno vyskupo Paliuliono lupų gauna išgirsti nuraminimo
stiprinimo žodžių. „Bet ką mes čia Vilniuje nuveiksime turėdami

tokį žvėrį, kaip mūsų vyskupas Zveravičius“ — kalba jie.

Trakų apskrityje. Žąslių klebonas kun. Kybelis, Žąslių

val. 2-0j nuovadoj. Žaslių vikaras kun. Krištaponis, Butrimonių

klebonas kun. Kazimieras Daukša. Butrimonių val. 3-0j

nuovadoj. Dusmenų klebonas kun. Valentinas, Onuškio val.

4-0j nuovadoj. Jėzno klebonas kun. Masiulis, Jėzno val.

3-0j nuovadoj. Valkininko klebonas kun. Kuolas, Valkininko

val. 4-0j nuovadoj. Apie šiuos kunigus minėjo man Kazys Būda,

tarnaująs Vilniaus Apskrities Teisme. Kazys Būda susirašo su

Butrimonių klebonu kun. Daukša ir važinėja pas jį šventėmis.

Beto, Būda man sakė, jis gerai pažįstąs Donatą Malinauskį,

apie kurį aš Tamstai pranešiau protokolu iš 1899 m. gruodžio

3 d. Būda sakė, kad Jėzno klebonas kun. Masiulis esąs brolis to
Masiulio apie kurį aš Tamstai rašiau. Būda sakė, jog visi tie

kunigai labai draugauja su Donatu Malinauskiu, suvažiuoja pas

Malinauskį arba visi nuvažiuoja pas vieną iš savo tarpo ir ren-

gia lietuviškus literatiškus pasikalbėjimus. Visas tas ratelis
gaunąs visokių lietuviškų knygų ir brošiūrų iš vieno Stakliškių

parapijos kontrabandininko ir iš Suvalkų gubernijos.
-Švenčionių apskrityje. Daugeliškių klebonas kun. Burba,

Daugeliškių valsč. 2-0) nuovadoj. Kuktiškių klebonas kun.

Vilūnas, Kuktiškių val. 2-0j nuovadoj. Lingmenų klebonas kun.

Nenevskis, Lingmenų val 2-0j nuovadoj. Lintupių klebonas kun.

Būgenis, Lintupių val. 1-0j nuovadoj. Apie tuos kunigus
pasakoja man Simanas Žižys, būvęs Kauno R-Katalikų
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Seminarijos auklėtinis ir Simanas Usanis, buvęs Ukmergės“
apskrities mokyklos mokinys. Kaip jau Tamstai minėjau savo

pranešime, Žižys ir Usanis dabar gyvena Vilniuje. Jie sakė, kad

šitie kunigai gauną knygų iš Ukmergės ir pas Lingmenų kle-

boną esąs vargonininkas Petras Šukevičius, kuris gaunąs lie--

tuviškų knygų iš kontrabandininkų. Visi tie kunigai yra at-

kaklūs lietuviai ir uoliai platina visokias lietuviškas kenksmin-

gas knygas.

Ašmenos apskrityje. Vyšnevo klebonas kun. Bertulis,

Vyšnevo val. 4-0j nuovadoj. Grinkiškio klebonas kun. Ignas.
Šopara, Grinkiškio valsč. 1-0j nuovadoj. Derevnos klebonas kun.

Gelažiūnas, Derevnos valsč. 2-0j nuovadoj. Salų klebonas kun.

Pakalnis, Salų val. 1-0j nuovadoj. Dėl tų visų kunigų sakė man

kun. Ambrazevičius, kad jie vedą lietuvių propagandą; beto, pats

kun. Ambrazevičius jiems padedas, kaip liudija laiškas, rašytas

kun. Ambrazevičiui Grinkiškio klebono kun. Igno Šoparos, ku-
riame šis prašo kun. Ambrazevičių parūpinti jam įvairių lie-

tuviškų knygų. Kun. Šoparos kun. Ambrazevičiui rašytą laišką

esu Tamstai įdavęs 1900 m. vasario mėn.
Lydos apskrityje. Varanovos klebonas kun. Jurgis Zimkus,

Binekaimių val. 2-0j nuovadoj. Rodunės bažnyčios klebonas kun.

Burbulis, Rodunės val. 4-0j nuovadoj. Apie šiuos kunigus

kalbėjo kun. Ambrazevičius, daktaras Vileišis, Juozas Bubišis

ir kun. Zimkaus giminaitis Antanas Kurmis. Juozas Rubišis,

daktaras Vileišis ir Antanas Kurmis susirašinėja su kun.

Zimkum. Beto, kun. Zimkus kas savaitė atvažiuoja pas daktarą

Vileišį, kaip jau rašiau Tamstai savo pranešimuose. Antanas

Kurmis, sakė man jo dėdė, ir kun. Zimkus turįs ryšių su Petra-

pilio lietuvių draugija, iš kur jis gaunas ir lietuvių kontra-

bandos. š
Dysnos apskrityje. Ikasnės klebonas kun. Butvydas, Pere-

brodės val. 3-0j nuovadoj. Kun. Butvydas gauna knygų vardu

kažkokio Juozo Rodko per Braslavo paštą, Kauno gub. Zarasų

ap. Pas šitą Butvydą gyvena buvęs Vilniaus R-Katalikų

Seminarijos auklėtinis Šaulys. Juozas Rupšys susirašinėja su

Šauliu. Apie Šaulį Juozas Rupšys sakė, kad jis važinėjąs pas
lietuvių kunigus, atvežąs įvairių lietuviškų knygų, už gerus

pinigus. Šaulys norįs įstoti Kauno Seminarijon. Daktaras Vi-

leišis, kun. Ambrazevičius, Simanas Žižys, sakė man, Papa

atsiuntęs bulą lietuvių kalba. Šią bulą kunigai lietuviai skaitą
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žmonėms bažnyčiose patardami aukoti pinigus nuodėmių atlei-

dimui. Žižys sakė bula esanti hektografuota. Šitie pinigai eina
lietuvių propagandai“.

LESČIŲ BAŽNYČIA.

Lesčių bažnyčia pastatyta 1789 metais. Šią parapiją įkūrė
'Lesčių dvaro savininkai Katrina ir Ignas Romeriai. Jie pado-

vanojo šiai parapijai 20 ha žemės, jie ir bažnyčią pastatė. Iki

1924 m. Lesčiai buvo Pernaravos filija. Vėliau tapo savaran-

kiška parapija. Lesčiuos dar yra klebonija, bažnyčios tarnų
namai, mokykla ir 2 smulkios krautuvės.

JADVYGA — TEOFILIJA JUŠKYTĖ.

Jadvyga Juškytė gimė 1869 metais sausio mėn. 1 d.

Jos tėvas Jonas — Lukošius kilęs nuo Panevėžio iš Girsteikių,

Ramygalos valsčiaus. Jisai baigė Panevėžio gimnaziją ir, sako,

gerai mokėjęs lotynų kalbą. Iš pradžių mokęs dvaruose ponų

vaikus, paskum darbavosi Kaune teisingumo įstaigoj (Sudeb-

naja palata). Panaikinus baudžiavą, Juška buvo pasiųstas per-

naravon ir jam buvo pavesta pravesti čia žemės reformą. Čia

jis vedė pasiturinčią Marę Seliuto ir kraičio gavo Pernaravos

dvarelį.
Jadvyga mokslus ėjo namie, ją mokė tėvas. Ir buvo tiek

prasilavinus, kad kaimynų aukštesniųjų klasių gimnazistai

„atvažiavę atostogų ir susidūrę su J. Juškyte, nerasdavo ją men-

kesnio išsilavinimo. Iš pradžių tėvas pats ją mokė, paskum pa-

samdydavo vieną kitą mokytoją. Paaugus ir tinkamai išsila-

vinus, Jadvyga ėmė pati mokyti. Mokė kumečių ir apskritai

kaimiečių vaikus slaptai, nes rusų valdžia draudė. Kaip kituos
dvaruos ir  dvareliuos Lietuvoje, taip ir Pernaravoj anais lai-

kais buvo įsigalėjusi lenkystė — lenkų kalba. Jadvyga taip pat

mokėsi ir mokė lenkiškai, tiktai kaipo pridedamas pamokas ar

pasikalbėjimus turėjo lietuviškus. O vistik ankstokai Juškytė

susiprato esanti lietuvė, grįžo į lietuvybę nebesugrįžtamai. Ko-

dėl taip atsitiko ?
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Pernaravoj klebonu buvo Jono Šliupo dėdė, kaip tada
rašydavos, Šliupavičius. Būdamas studentu dažnai pas dėdę

Jonas atvykdavo ir pernaraviškiams, taigi ir Juškaitei, jis buvo
nebesvetimas. Kartą Jonas Šliupas atvyko nepaprastai geroj

nuotaikoj su „„Auszros“ pirmuoju numeriu. Skaitė tą lietuvišką

laikraštėlį, tą vienintėlį lietuvių šviesos žiburį visi šviesesni

žmonės; labai atydžiai jį peržiūrėjo, perskaitė ir Juškytė, Dabar

jau senatvėje ji negali ramiai prisiminti to momento, kokį jai

padaręs ir laikraštis ir Šliupas milžinišką įspūdį. Nuo tos dienos,
kai ji susipažino su „Auszra“, tapo tikra lietuvė iki dabar ir

jau per tiek metų įgijo lietuvės veikėjos garbingą vardą. Už

nuopelnus yra apdovanota Vytauto Didžiojo ordenu. Taip pat

Vyriausybė duoda jai pragyvenimui pensiją. Be  dar-
bavimosi ir  krutėjimo lietuvybės dirvoje, Juškytė 16

metų buvo mokytoja. O privačiai prieš tai ji taip pat.

mokė. Ji sako, girdi, visą amžių mokytojavau. Tiktai pasku-

tiniaisiais metais ją surėmė ligos, paraližavo koją ir ranką, taigi

pusę kūno, ir ji nebegali mokyti. Ji labai gailisi, kad nebeleidžia

jai gyvenimo sąlygos numylėtoj srity dirbti. Bet laikas atsiima

savo — senatvė atėjo.

Dabar gražiais atsiminimais gyvena, kai pedagoginį dar--

bą dirbdama, parašė, o Petras Vileišis išspausdino, pirmą lie-

tuvių kalba „Vaikų skaitymėlį“. Autorė ir pati tokios kny-

gutės nebeturi. Kažin ar yra kur jų užsilikusių? Juškytės pir-

mas viešai pasirodęs rašinėlis buvo kalendoriuje tilpęs.

straipsnelis „Ubagas“.

Šaulių organizacijose dirba J. Juškytė nuo pat pirmųjų

dienų, kai dar Putvinskis ją kūrė. Pernaraviškiai šauliai bendra

tvarka norėję pakeisti seną Juškytės šaulišką bilietą nauju.

Ką, sako, aš keisiu jums bilietą, kuriame yra padėtas paties

V. Putvinskio parašas? Niekados!

Taip ji brangino Sąjungos Šefo ir Kūrėjo ranka padėtą

parašą. Bendrai Juškytė turėjo daug įvairių raštų ir dokumen-
tų, liečiančių Kėdainius, Pernaravą ir kitas žymesnės vietas.

Net Ožeskienės ranka rašytas laiškelis pas ją atsirado. Visi tie

dokumentai ir raštai jau nuvažiavo iš Pernaravos Kėdainių

apskrities valdybos muziejun.
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MANO ATSIMINIMAI.

1885 m. budamas pirmoi klasei Raseiniu apskrites mokikloj

"laike Kaledų atostogų man esant namuose gavau Pernaravos

klebono kun. Šliupo du egzep. Aušros ir Aušros kalendoriu, bet

ju negalejau perskaityti, nes nusivežus i Reseinius greit susir-

gau, (šiltimis) tapau perveštas i savo gimtini kaimeli Žostautus.

Susidejus tokioms aplinkibems mano gauta literatura pasiliko

Reseiniuse. Moksla testi nuvažaviau tik po Veliku. Bet nelaime,

radau buta, kureme aš gyvenau sudegusi. Žinuma, ugnyje žuvo

 

Juozas Kunevičius.

visas mano paliktas turtas, kas man buvo brangiausia Aušra ir
jos kalendorius. Baigiau mokikla 1887 m. neturedamas jokio
tautiško supratimo. Kuri laika namuose pasibasčius, nuvikau
Gudžiunu stotin ir mokinaus telegrafo. Apsigyventi tiako Gu-
džiunu sodžiuje. Čia gyvendamas susipažinau su pilečiu Žiups-
niu, vardo jo neatmenu, Žiupsnis buvo susipratęs Lietuvis (bai-
ges 4 kleses gim.) Iš Jo gavau penkius egzemplorius tuo laiku
leidžiamo Tilžije laikraščio Apžvalga. Ja perskaites sužinojau
kas aš toks esu: vadinas, esu lietuvis, privalau dirbti tik Lie-
tuvai, o niekam kitam, na ir grebiaus praktikuoti; pletoti dir-
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bti tautiško dirvo, kuri tada beabejo buvo apželusi neižengia-

mais diglais. Parvažavias i Žostautus, iš man pažistamo knig-

nešio, gavau pirkti apie 20 egz., „Apžvalgos“. Perskaites su

dideliu pamegimu, stengeus suprasti kekvieno žodžio reikšme,

tuo pajutau dar didesne pareiga dirpti, diegti savo tautiečiams

lietuviška dvasia nešti suvargusiams broliams nors nedideli, bet
karšta šviesos žibureli. :

Iš pradžiu turejau reikala tik su gerai man pažistamais
ir draugais na ir su kaiminais taip vadinamai gerais žmonimis;

tarp Jų man paviko išplatinti visa mano pirkta literatura. Iš-

mokes telegrafisto amata prašiau rusu valdzios, kad duotu

man, kur nors Lietuvoje tinkama mano specialybei vietele, bet,

deja gaunu atsakima, kartu ir paskirima tik i Rusija, o čia

taip norėtusi likti Lietuvoje, nes laikeu savi tikru ir net su-

sipratusiu lietuviu, buvau usimojes kuo galedamas prisideti

pri gaivinančios tuo laiku lietuviskos idejos gaivinti lietuvyse

visur ir visumet. Bet susidejus gyvenimo aplinkybėmis išva-

ževau Rosijon, tarnavau telegrafistu, savo amatu nebuvau pa--
tenkintas, jaučeus apviltas, tarp svetimuju jaučeus svetimas,

ilgejaus Lietuvos (kuriai buvau daug žadejas) ir namiškiu gal

tas, o gal kas kitas pakirto mano jegas, suarde sveikata. Ne-

ilgai trukus sirgdamas sugrizau i Lietuva pas saviškus. Šiek

tiek pataises sveikata, budamas nomuose susipažinau su knig-

nešiu Jonu Lukošium gyviananti m. Airiogalos isai gabiano iš

„Prusu“ Tevines Sarga ir „Ūkininka“, o Aušra Apžvalga ir
Šviesa buvo jau žlugie, užtai ju vieton išėjo „Tevines Sargas“,

„Ukininkas „Varpas. Pirmieji du skiriami  liaudžei „Varpas“

inteligentams. Man kaip parvažiavusiam iš „tolimo krašto“ bu-

vo naujiena, kad lietuviai nesnaudzia ši ta dirba, aš irgi buvau

pasirižes sekti Ju pavyzdžiu, vadinas vėl mėginau testi savo:

pradeta darba. Pirkau viršminėtuosius laikraščius, pats skai-

čiau ir kitiems dalinau. Su kokiu atsargumu reikėju anais sun-

kiauseis laikais platinimo darba dirbti paminesiu šiek tiek: aini i

vakaruškas ar šeip i koki susirinkima arba kuopa (kaimai taip

vadinama ukininku susirinkima, šiam ar tam pasitarti), isitrau-

ki iš palepes, arba iš kokiu kubilo ar iš užpeckio savo biblioteka,

pasikiši po skverno, ar i kišene ir aini kaip Moiže su istatimais,

žinoma žiuri kas per žmonis, kokia Ju nuotaika, jeigu palanki

perskaitai sulig ju upo iš laikraščio straipsneli, ne kurems bruki,
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kad persineštu namo paskaityti, kad duotu savo ir kaimino vai-

kams pasiskaititi. Visa laika elgeus panašiu budu, žinoma kar-

tais pasiseka vienam, kitam ikišti, o kartais pereini nieko nepe-

šes. Vistik nepasisekimais nelaikeu apviltu, turejau vilties ir

noro, kad toleu seksis gereu dirbti. Sudareme platintoju drau-

gija prie kurios priklausi: Aleksandra Beliauskas Juodžių s0-

džiaus, Motiejus Viščius Pelutuvos kaim., Piatras Martinkus

Pavinkšniu kaim., Baltrus Dočius Budakiu kaim., Jonas Zin-

kus Krakiu mest. Šitie mano sandarbininkai jau a. a. mire.

Visu musu nusistatimas buvo: kodaugeu išplatinti lietuvišku

laikraščiu ir knygelių, daugiausia teko ta „rykštė“, kaip dau-

guma vadino sodžeus giventoju, — kaiminams giminems ir

pažistamems, piršom, kišom jiems kaip tik galedami; beto dar

prikalbinejom, kad jie leistu savo vaikus mokytis, žinoma lie-

tuviškai, skaititi ir rašiti, kuriu mokitojais buvome mes patys.

Karta persigabenau iš Prusu lapeliu su lietuviškomis spaudin-

tomis ir rašitomis raidemis. Pagalba tu lapeliu pradejau Žas-

tautuose mokiti lietuviškai skaititi, rašiti, šiek tiek skaitliuoti,

savo brolio ir kaiminu vaikučius kuriu pradzioj savo „peda-
goginio“ darbu turejau visa dešimti. Tuo buvau labai patenkin-

tas, tesiog jaučeus laimingu, bet deja neilgai teko dziaugtis, vie-

no savo kaimino iskustas Josvainiu urednikui,tas atvažiavės i

namus, kuriosia aš mokinau, sustati protokola ir kaipo už slapta

mokynima iš Kauno gubernatoriaus gavau 7 paras kal. Pabauda

buvo nebaisi, nes gaves kyši urednikas protokola stengesi su-

švelniti. Tas nuotikis manes nei kiek pri žemes neprilenkė.

Atlikes paskirta bausme, jeučeus dar stipresnis energingesnis,

ir drąsesnis, ir kaip užginto vaiseus, kuris yra du kart ska-

nesnis. grebiaus už savo pradeto darbo — vaiku mokymo ir
literaturos platinimo, tik bukau daugeu atsargesnis. Laikui be-

gant sumaneu kovoti, kad mokiklose butu ivesta lietuviu kalba,
prašem, kad Pernaravos mokikloi butu ivesta lietuviškas mo-

kimas. Agitavau ukininkus, kad neleistu savo vaiku i mokikla
jei nebus ivestas mokimas lietuviu kalba, kas metai siuntem

prašimus su ukininku parašais i Mokslo direkcija, kad leistu
rusųvaldžia mokyti lietuviškai. Tas darbas tesesi 4 m. per

visa laika iš pernavarečiu Mokslo derekcija gaudavo prašimus
kuriu vienas tikslas buvo, kad leistu lietuviškai mokiti, o čia

vaikai nustojo lanke mokikla paskutineis 4-tais) miatais lankė

tik 5 — 6 mok. ir tie tik vietos kumečiu. 1904 m. užejus Japonu
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karui ir sąjudžiui Pernaravos mokytojas atsidurė Kaune ir

deugeu i Pernarava nebegrįžo. Jo vietoj susilaukem jau Lie-

tuvi mokytoja S. Vazniali, kuris jau mokino ir lietuviškai. Man

su juo susipazinus ryžaus savo Žostautu „mokyklai“ išgauti
rusu valdžios užtvirtinimą ir gavau, žinoma už tai turiu tarti

širdinga ačiu p. Vazneliui. (kuris jau yra mires). Taigi rusu
valdzios Kauno mokyklu direkcija leido man mokytojauti Žus-
tautuose po prežiura Pernaravos mokytojo Vazneliu. Spauda

atgavus turiu pasakyti, kad pernaraviečiai irgi nesedejo rankas

sudeja vistiek šiek tiek darbavus, tarpe kairiujų.

Kad išpildzius Tamstos prašima stengeus parašiti nesavo

vieno darbuote bet visu pernaraviečiu kurie tada šiek tick pri-
sidejo. Rašeu api tuos su kureis dažnai man teko darbuotis ir

mintimis dalintis, dar turiu pasakiti, kad neprivalau užmiršti

pan. J. Juškites kuri mano išmanimu daug daugeu yra pasidar-
bavosi už mane gal ir už kitus, ir daug ką nuveike. Ji dirbo

(manau kad Tamsta api jos darbus gerai zinai) Inai dirbo ko

tik galėjo: čiepidama i musu mažuteliu nekaltas selas ne suter-

šta bet grynai lietuviška sekla.

1907 miatai miršta brolis priseina ukiauti ir padeti bro-

lenei auginti vaikučius, 1910 m. išeinam i vienkemius; ir priseja

darbuotis Žemės Tvarkomojo Komisijo, 0 tos komisijos laikie
karo tapo pakrikštitos, rekvizicijos komisijoms. Koliak ne

užeme Vokečei Kedainius visa laika aš darbavaus Kedainiusiu,

1915 miatusia tapum išvesti i Tveri kur susirgau krauligia ir

nu to gavau slogas viduriu, kurios ir dabar mani tebekankina.

Dabartinem laikie givenu su broliu vaikais Žustutuosia, turiu

usisodines sodneli, tamia sodneli sodinu ar pomidorus (šabel-

bonus) pupeles ir tuomi usidirbu centa kita sau ant visokiu

savo reikalu. Labai man gaila kad negaliu su Tamsta ipatiškai

pasimatiti, nes turedamas silpna sveikata ir 65 miatus am. že-

mos laikie nekur iš Žustautu neišvažiuoju.

Paveiksla koki turiu tokiu ir siunčiu.

Su pagarba Jusu žemutis tarnas

I. Kunevičius

* Žustautai 1934 miatai Kovos 21 diena. *)

*) Kalbą palieku netaisyta. Red.
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Jonas Jakimavičius.

„Gimiau 1889 m. gegužės m. 31 d. Šeštokiškių k., netoli La-+
bunavos. Nors šeimoje nuo mažens buvau auklėjamas lenkų

dvasioje, bet jau būdamas III-je klasėje susipažįstu su

draugais lietuviais, pradedu skaityti lietuvių kalba leidžiamus

tuomet laikr. „Tėvyn. sargą“, „Ūkinin.“, „Varpą“ ir pats pa-

lieku karštu lietuviu. Mokslą ėjau Liepojuj. |
Parvažiavęs atostogų namo į Juodžius, susipažįstu su Ži-

nomu mūsų krašte darbuotoju Juozu Kunevičium iš Žostautų
ir kitais kaimynais. Mūsų būrelyje svarbiausiu rūpesčiu buvo

per spaudą skleisti tarp žmonių tautinį susipratimą. Nepaisy-

dami jokių kliūčių, drąsiai platinom savo ideją. Jeigu kur ne-

mokėdavo skaityti, ten mes patys balsiai skaitydavom, apie
atsilyginimąužknygeles retai kada ir klausdavom. Mūsų vei-

kimas buvo nežymus, lėtas, bet visgi reikėjo ką daryti, kad

nedavus užgesti paskutinei lietuvybės kibirkštėlei.

Tuo tarpu priešingoji pusė buvo stipri.

Sulenkėję bajorai ne kartą užsipuldavo ant mano „litvo-
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manijos“, kurios jie labai nemėgo. Atsimenu, kartą Ariogaloj

per jomarką, man lietuviškai šnekant, kažkoks bajorėlis rėžė:

„Jei nori kalbėt lietuviškai, tai užsidėk vyžas“. Aplankydavo

mumis kai kada ir rusų žandarai, bet ir mes išmokom nuo jų

puikiausiai apsisaugoti. Apskritai — tai buvo sunki, nelygi

kova.
Jeigu aš palyginčiau prieškarinius ir dabartinius laikus

— tai labai didelis skirtumas.
Daug lengviau dabar suorganižuoti kokią draugiją ar

kongresą, negu pirma surengti vakarėlį ar gegužinę.

1910 metais per visas vasaros atostogas dirbau, kol su-

rengiau Pernaravoje lietuvišką vakarą. Vaidino „Inteligentus“.

Viskas pavyko gerai, net „Viln. Žin.“ įdėjo ilgoką straipsnį su

antrašte „Pasisekęs vakaras Pernaravoje“. Visi buvo paten-

kinti, ne tik žmonės, bet ir „,„ponybė“, kurios prisirinko čia gan

apsčiai.
Po to visuomenės pasitikėjimas manimi padidėjo ir, man

dar tebesant studentu, buvau du kart renkamas teisėju. (Pirmą

kartą skirstantis į viek. Pališkių k. Krakių v., antrą kart

Gegužių k. Ariogalos v.).
Mokslus pabaigęs, išsižadėjau rusų valdžios pyrago ir

pradėjau privačią praktiką, nuomuodamas iš gr. Tiškevičiaus

polvarką. Taip begyvendamas pripratau prie savo kaimo, kad

net didysis karas nevaliojo manęs iš vietos išjudinti.
Savo akimis mačiau žiaurią vokiečių okupaciją, pergy-

venau daugel sunkių valandų ir pastebėjau, kad visur buvau

reikalingas.
Žvelgdamas į netolimą praeitį, turiu pasakyti, kad mes

prieškariniai lietuvių inteligentai išėjome gerą mokyklą, kol

išsilaisvinom nuo trejopos savo kaimynų įtakos, kol iškovojome

savo Tėvynei laisvę“.

Veterinarijos gydytojas Jonas Jakimavičius

Dabar gyd. Jakimavičius gyvena Juodžių dvare Perna-

ravos valsč.

442

 



XII.

ARIOGALOS VALSČIUS



 

 

 

 
     

  



 
Ariogalos herbas.

 



 

 

 

 
  



 

ARIOGALOS PRAEITIS. AB

Prie vieškelio Kaunas — Raseiniai, 50 kilom. nuo Kauno,

ant Dubysos kranto yra Ariogalos miestelis. Lenkų liter. va-
dinamas „Ejragola“, vokiečių „Eroglen“, Ergalle“, o lotyniškai

„Erraoscolae“. Tai yra vienas iš seniausių Lietuvos miestelių,

“senovės Lietuvos kunigaikščių sodyba ir pilis. Ariogala senuose

raštuose ir vokiečių kronikose yra minima. Strikovskis taip apie
Ariogalos atsiradimą rašo: ,„Potem zasie ciz Wloszy, iako Lato-

piszce Litewskie swiadczą puscili sie z Niemna rzeką Dubissą
przeciwwodzie ku wschodu slonca i pulnocy w mniecyszych

wodnych naczyniach, a drudzy ziemią ciagnęli, až przyszli do

tego mieysca, gdzie dzis Erraygola starodawne w  Žmėdzi

miasteczko, ktėre się od tychže Wlochėw zda byc (iesliz iest

zdaniu wiara) zbudowane i nazwane z lacinskiego ięzyka

Erraoscolae, id est Errantium Colonia“, *)

Bielinskis savo knygoj „Starozytna Polska, Wielkie

Ksieztwo litewskie, tom III“ pusl. 561, rašydamas apie Ario-

galos vardo kilmę yra suklydęs. Jis rašo: ...Nemonn i towarzysze
jego przybiwszy  wreszcie w jednem miejscu do brzegu, za-

volali: E! ira galas! — co w litewskim języku znaczy, niema

konca!...“

Kaip tik atbulai — iest koniec, o ne „niema konca“.

Apie Ariogalos vardą daug yra padavimų. Vieni sako,

kad senovės arėjas aręs lauką ir pavargęs, atsisėdęs ant arklo

pasakęs „Ario galas“ — arimas užbaigtas, galas. Kiti, kad

„yra galas“, t. y. galas priešams. Lietuvos užpuolikams, nes

paliai Ariogalą dažnai sukuldavę lietuviai priešus.

Apie Ariogalos miestelio gyvavimą, ar sunykimą jokių

dokumentų neužsiliko. Yra tiktai 1869 m. miestelio planas,

kuriame matyti, kad Ariogala buvo tais laikais mažesnė negu

„dabar kad yra. Bet senesni žmonės nusako padavimą, kad Ario-

gala senovėje buvo daug didesnis miest. už dabartinį ir užėmęs

 

*) „Kronika Lit. ksieg. III.
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daugiau 2 kvadr. kilometrų plotą. Šis pasakojimas iš da-

lies ir pasitvirtina, nes miestelio apylinkėse ariant laukus arba.

statant naujakurių triobesius, randama net trys grindiniai,

vienas nuo kito užgulti maždaug per 0,5 mtr. žeme. Grindiniai
akmeniniai ir gana tvarkingai užsilikę. Miestelis prieš karą.

daugel kartų degė, 3 — 4 kartus žuvo visai sudegęs ir vėl atsi-
statė, o 1915 m. gegužės mėn. per kovas rusų su vokiečiais

Ariogala visai sudegė. Viso miestelio užsiliko tik apie 30 nuo-
šaliai stovinčų trobesių.

Dabar ir vėl miestelis gražiai atsistatė. 1922 m. Vidaus

Reikalų M — jos Atstatymo Komisarjatas naujai miestelį supla-

navo, suskirstė į 264 sklypus ir išvedė šias gatves: Vytauto,

grįsta, šalygatviai cementiniai, ilg. 1640 mtr.; Laisvės, negrįsta

be salyg. 130 mtr.; Taurupio dalinai grįsta, šalygatviai cementi-

niai, 265 mtr.; Juozapavičiaus, negrįsta, be šalygatvių, 125 mtr. ;

Eimučio, dalis grįsta, šalygatviai mediniai ir akmeniniai, 340
mtr.; Žalioji, negrįsta, be šalyg., 210 mtr., Sodų, negrįsta;.

be šalyg., 500 mtr.; Aukštoji, negrįsta, šalyg. mediniai, 400

mtr.; Valsčiaus, dalis grįsta, šalyg. mediniai, 90 mtr.; Dubysos,
negrįsta, be šalyg.,620 m.; Sinagogų, negrįsta, be šalyg., 100 m.;

Gaisrininkų, negrįsta, šalyg. cementiniai, 160 mtr.; Pirties, ne-

grįsta, be šalygatvių, 80 mtr., Kalnų negrįsta, be šalyg., 185 mtr-
Tado Daugirdo, negrįsta, šalyg. mediniai, 100 m.; Turgavietė.

Mūrinių namų 20, iš kurių 7 dviejų aukštų. Kiti vieno,

Gyventojų 2500 žm.

Prekybos įstaigų miestely buvo: 1916 metais tik 1, 1917 m..

9, 1918 — 23; 1919 — 39;1920 — 46; 1922 — 94; 1929 — 113
ir 1933 m. 108. Miestely yra šios įstaigos: valsčiaus valdyba,

policijos nuovada, paštas, ūkininikų taup. skolinamoji kasa,

žydų smulkaus kredito draugija, pieno perdirbimo bendrovė,

ambulatorija, elektros stotis. R.—K. bažnyčia, evang. — liūte-

ronų bažnyčia, žydų 3 maldų namai; yra 1 gydytojas, 1 felčeris,
1 akušerė, 1 dantų gydytoja ir 1 veter. felčeris. Be to valsčiaus

ribose yra Pagausančio smulkaus kredito draugija ir pieno per--

dirbimo bendrovė.

Apie kilometrą nuo Ariogalos, prie vieškelio, 1900 metais

buvo pradėta statyti rusų cerkvė. Ją ėmė statyti savo žemėje

ir savo lėšomis Čekuvos dvaro savininkas Aleksandras Mileris..
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Buvo suvežta cerkvei visa medžiaga ir užvestas pamatas, įvyko

pamato pašvent. iškilmės ir kryžius buvo pastatytas. Bet tas

kryžius niekieno neprižiūrimas nugriuvo, o cerkvei statyti me-

džiaga vėliau buvo sunaudota ligoninės statybai.

„Ariogalai esant toliau nuo didesnių miestų, jau 1900 m.

„ Čekuvos dv. sav. Mileris buvo įsteigęs netoli savo dvaro ligoni-
nę. Tam reikalui, 1 kilom. nuo miestelio prie vieškelio, pastatė

medinį namą. Tas namas vėliau pasirodė neatatinka ligoninės

reikalavimams, buvo perankštas. Tai „mirovoi posrednik“ ir

apylinkės dvarininkai susirūpino ir pastatė mūrinį ligoninei na-

mą E. Burkovaitės žemėje Ariogalos miestely. Ligoninė buvo

visiškai gerai įrengta, su vandentiekiu ir kitais patogumais, su

trobėsiais ligoninės personalui ir t. t. Ligoninės rūmų pasta-

tymas kainavo 50,000 rublių. Pirmuoju šios ligoninės daktaru
buvo Šapošnikovas, o felčeriu Povilas Valtas. Valtas ir dabar

tebegyvena Ariogaloj ir verčiasi medicinos praktika. Ligoninė

buvo skirta ambulatoriniam apžiūrėjimui, su gimdančiu, chirur-

gijos ir užkrečiamų lygų skiriais. Visas išlaidas šios ligoninės

išlaikymui duodavo savivaldybė „iz zemskich sum“. 1915 m. per
rusų — vokiečių kovas ligoninė visai buvo sunaikinta ir liko

vien griūvėsiai. 1931 metais Kėdainių apskr. valdybos rūpesčiu

ir lėšomis, prisidedant Ariogalos ir Pernaravos valsčių valdy-

boms, ligoninė tapo vėl atstatyta.

Jau tryliktam šimtmety Ariogaloj buvo medinė pilis, ku-

rioje gyveno apie 1262 m. Lietuvos kunigaikštis Liutaveras.

Sioj pily gimęs Kunigaikštis Vitenis. XIV štm. dažnai užpuldi-

nėdavo Ariogala kryžiuočiai. Pirmieji pažymėjimai apie Arioga-

los užpuolimą kryžiuočių kronikose yra 1348 m. Šiais metais

kryžiuočių vadas Dahenfeldas su skaitlinga kariuomene ėmė

naikinti žemaičius ir Ariogalą pasiekęs gerokai jos pilį apardė.

Didysis Lietuvos kunigaikštis Mindaugas, tarp kitų savo

dvarų ir pilių 1217 m, mini ir Ariogalą. Prie Kęstučio vis dar
buvo Ariogalos pilis. Vygandas rašo, kad ją 1382 m. sudeginęs

Kuno Hattenštei nas.

Lenkų karalius Vladislavas IV—sis 1640 m. gegužės mėn.
26 d. davė Ariogalai teises prekybinėms lengvatoms ir įvedė tur-

gus, o karalius Stanislavas Augustas II 1781 m. tas privilegijas
patvirtino ir tolimesniam laikui. Tas pats karalius 1792 m.

kvietūra d. davė Ariogalai Magdeburgo teises ir herbą. Ario-
galos seniūnija mokėdavo 765 kvortas auksinų.
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Dabar nė žymės nebeliko kur stovėjo seniau Ariogalos
pilis. Tačiau iš žmonių pasakojimų ir iš šiokių tokių žymių|
galima numanyti, kad ji buvo ten, kur dabar stovi: evangelikų |
bažnyčia ir kapinės. Toj vietoj yra aukštas kalnas, iš vienos
pusės apsuptas Dubysa, iš antros pusės apriečia aukštais kran-
tais čiurlenantis upelis. Pats kalnas, ypač jo viršūnė, atrodo lyg
sukasta ir turi ketvirtainę formą. Už Dubysos, apie 2 kilom.
Kalniškių kaimo lauke, ant aukšto Dubysos kranto, tarp dviejų
didelių griovių yra supiltas, gana aukštas apvalios formos pi-
liakalnis. Jį vadina žmonės „barsukakalniu“ todėl, kad jame
būdavo daug barsukų.

Iš Barsukakalnio aiškiai matyti spėjamoji Ariogalos pilis
(piliavietė), miestelis, Betygalos piliakalnis 12 klm. nuo Ario-
galos ir taip pat per 20 kilometrų aukštos Dubysos pakrantės.
Yra manoma, kad tai buvo sargybos vieta, stebėjimui pavojų iš
priešų pusės ir reikiamai apsiginti. Kaip tik iš tos pusės P.
grėsė Ariogalai ir Baisogalai pavojus iš kryžiuočių. Kad Barsu-
kakalny būta senovės lietuvių karių būveinės, liūdija ir tas, kad
to kalno pietų pusėj prie ūkininko Stasio Rudžiansko sodo yra
vieta „Kapeliais“ vadinama. Ten ariant arba šiaip kasinėjant
randama žmonių griaučių, žalvarinių daiktų, iš kurių galima
spręsti, kad jie buvo vartojami tiktai karių. Tasai kalnelis nėra.
niekieno globojamas ir vietos žmonės imdami iš jo žvyrą
savo reikalams, nuolat ardo ir griauna jį. Pačioj jo viršūnėj
vaįkščiojant, jaučiamas vidury dundėjimas, atrodo, kadvidury
jis yra tuščias.

Lenčių — Raičiškių  — Negirvos kaimų žemių sienose
didžiulėj lygumoj, yra ketvirtainės formos piliakalnis, apie
150 metrų sversmeny ir apie 15 mtr. aukščio. Žmonės tą kalnelį
vadina „Višpelis“. Seneliai sako, kad jis yra supiltas 1812 m.
grįžtančių iš Rusijos prancūzų. Kalnely imant žvyrą randama
žmonių kaulų ir gana ilgų; iš to sprendžia, kad būta didelių žmo-
nių. Senesni žmonės pamena, kai tame kalnely buvo 4 kryžiai, bet
jųjų ir žymės jau senai išnyko. Paskutiniuoju laiku šiame kal-
nely laidoja nelaimingai mirusius, nusižudėlius ir nekrikštytus
kūdikius.

Gėlavos dvare naujakurio Boliaus Karčausko lauke prie
Dubysos yra prūdas akmeniais išgrįstas, apie 20 mtr. pločio,
50 mtr. ilgio, 5 — 8 mtr. gilio. Tą prūdą, vietiniai žmonės va-
dina „kapanica“. Šis prūdas, sako, iškastas pirmojo lenkmečio
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laiku, t. y. 1831 m. Dubysos uostui, nes tais laikais buvo ma-

"noma Dubysą sujungti su Venta. Apie prūdą laukuose ir visu

padubysiu buvo ir dabar daug dar galima rasti tašytų akmenų.

"Rusų valdžia manė padaryti čia ravą (kanalą) ir sujungti
Nemuną, Dubysą ir Ventą ir tokiu būdu plukdyti miško medžia-

gą Liepojaus uostan.

Kalniškių kaime, Petro Lukošiaus žemėje, šiuo metu jau

apaugusia mišku, vietos senelių atminimu, apie 25 — 30 mt.

atgal stovėjo, dar keli mediniai kryžiai. šiuo metu tų kryžių Žžy-

mių jau nėra.

Šližių — Paginevių k. lauke, Galinausko Antano žemėje,

yra kapeliai, vadinami „Senkapiais“. Vietos žmonių pasako-

jimais juose buvo kartuvės, kur kardavo ir laidodavo baudžiau-

ninkus, nusikaltusius savo ponams.

Pagojo dvaro lauke, Kiršnovės upės šlaite, kalnelyje, va-

dinamam „Plikalnis“, stovi akmens kryžius apie kurį apkastas

nemažas plotas žemės gana aukštu grioviu. Senesnių žmonių

pasakojimais, čia buvę kapai, kuriuose apie 100 metų atgal

buvo laidojami žmonės, per siautusį Lietuvoje marą „cholera“.

Nuo didžiojo karo laikų — 1915'metais, einant Dubysos

kalnais mušiams, iš abiejų pusių buvo labai daug žuvusių, kurie

palaidoti šiose vietose: Plembergo dvaro lankoje apie 280 asme-
nų, Plembergo dvaro sodne — 100 asmenų, Plembergo dvaro

kieme apie — 5 asm, Putrių kaimo lauke — 100 asm.,

Ariogalos dvaro lauke — apie 1000 asm. (šie parceliuo-

jant Ariogalos dvarą yra atskirti). Padargupių kaime

—- 100 ams., Draustinės k., Meliausko lauke — 4 asm., Ario-

galos miestely, Panfilos k., Šaparausko lauke — 1 asm.,

Aleksandrovkos k., Kemzuros lauke — 1asm., Stenionių kaimo

laukuose, 4 vietose, skaičius nežinomas, Pajakališkių k. lauke,

trijose vietose, skaičius nežinomas, Paliepių k. prie parapijos

neaptverti ir apleisti.
Ariogalos senobinė lietuvių sodyba. nekartą minima kry-

žuočių, vardu: Eroglen, Ergolle, su medine pilim. Netoli ka-

pinių nuo buvusios čia pilies yra likęs piliakalnis, sudarytas

kyšulio tarp Dubysos ir jos mažo intako. Piliakalnis jau visai

suardytas ir dabar turi 20 mtr. ilgio ir 9 — 13 pločio; nuo

lauko pusės piliakalnis atskirtas 9 metr. aukščio ir 3 mtr. pločio

pylimu. Laukuose rasdavo įvairių akmeninių padarų. Pav., Ro-
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žėvalios lauke rastas akmeninis kirvukas (Kauno miesto mu-

ziejaus katalog. 17 Nr.) Galinių km. lauke buvo rasta akmeninių

padarų. Geluvos dv. lauke ant Dubysos kranto, tarp dviejų gilių

skardžių išsikišęs yra piliakalnis, atskirtas nuo lauko pusės

pylimu ir grioviu. Piliakalnis turi 72 mtr.ilgioir 38 mtr. pločio

Žmonės tą piliakalnį vadina kalniuku. Pakarklių km. lauke yra

rastas akmeninis kirvukas Plembergo dvaro lauke rasta akme-

ninių kirvukų, bronzinė ietis ir XI — XII šimt. lie-

tuvių kultūros senkapis. Putrių km. lauke rastas akmeninis

kirvukas.

 
Ariogalos bažnyčia.

Seniausias ir gražiausias istorinis pastatas Ariogalos

miestely buvo miestelio bažnyčia, Lietuvos Didžiojo Kuni-

gaikščio Vytauto rūpesnių statyta 1416 m. Tais metais kuni-
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gaikštis apkrikštijo 30000 žemaičių ir liepė pastatyti bažnyčias

Raseiniuos, Viduklėj, Kelmėj, Kaltinėnuos, Luokėj, Kražiuos,
Ariogaloj ir Veliuonoj. Ariogalos bažnyčia buvusi kryž-

minės formos, medinė, kuri didžiojo karo metu, su visais jos

senovės istoriniais turtais, iš kurių pažymėtini labai brangūs

bažnytiniai rūbai, kokių, kaip pasakoja Ariogalos bažnyčios

klebonas kun. Simonavičius, nebuvę jokiose bažnyčiose, didžiojo

karo metu 1915 metais gegužės mėnesy liko sudeginta. Toje

pat vietoje dabartiniu metu statoma nauja mūrinė baroko sti-

liaus, pagal Šveicarijos architekto Peyrr planą, bažnyčia, kurios

darbams vadovauja Lietuvoje žinomi bažnyčių statytojai Grau-

das ir Pukis, kurie yra pastatę ir Šiluvos koplyčią. Bažnyčios pa-

statymas, kaip apskaičiuojama, kainuosiąs nemažiau 300.000

litų, neskaitant darbo, kurį atlieka parapijiečiai. Kasant naujai

statomai bažnyčiai pamatus, be senosios bažnyčios pamatų rasti

dar prieš ją buvusios bažnyčios pamatai, kuri buvusi taip pat

kryžminės formos ir, kaip spėjama, toje pačioje vietoje buvo

stovėjusi dar iš senesnių laikų. Bažnyčia statoma parapijonių

lėšomis. Vienas iš stambiausių aukotojų yra Gėluvos dv. sa-

vininkas Juozas Baltrušaitis, kuris nupirko du varpu už 10000

litų.
Ariogalos kapinėse yra mūrinė koplyčia, pastatyta 1850 m.

Plembergo dvaro savininko Stasio Daugirdo rūpesčiu ir lėšomis,

Koplyčioje įrengtas rūsis, kuriame palaidoti Lietuvos bajorų

Daugirdų ainiai, jų tarpe Stasio Daugirdo sūnus, Lietuvoje ži-
nomas kaipo visuomenės darbuotojas, archeologas, Kauno miesto

muziejaus įkūrėjas. Tadas Daugirdas mirė 1919 metais. Tuose

pat kapuose dar yra rūsis, kuriame palaidoti buvusių garsių

dvarininkų Chlevinskių ainiai, kurių tarpe Vanda Pilsudskaitė-

Chlevinskienė, mirusi 1910 metais. Pastaroji paeina iš lenkų

maršalo Pilsudskio giminės. Ant to rūsio yra pastatytas 1877 m.

gražus, keturkampės formos iš visų pusių apdėtas balto mar-

muro lentomis, paminklas, kurio visi užrašai lenkų kalba.

Švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės pirmus metus vals-

'čČiaus ribose pastatyti šie nepriklausomybės paminklai —kryžiai,

—-mediniai gilios senovės lietuv. stiliaus, meno:atžvilgiu gana

gražūs, būtent: Ariogalos miestelyje ant aukšto Dubysos kalno,

savivaldybės ir visuomėnės rūpesniu; Paliepių bažnytkaimy prie

bažnyčios — vietos mokytojo Bakano ir ūkininko Vinco Ado-
maičio rūpesniu; to pat kaimo lauke prie kalno Paliepiai —Gra-
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jauskai — vietos mergaičių rūpesniu, Šliušių k. lauke — vietos
ūkininkų  rūpesniu ir Šilų kaime — mokytojo Stočkaus
ir ūkininko Žiniaus Vinco rūpesčiu.

vVALSCIUS.

Ariogalos savivaldybės įsikūrimas siekia 1863 metus. Dar

baudžiavos laikais, miestelyje, toje pat vietoje, kur savivaldybė

dabar turi savo nuosavą namą, buvo būstinė rusų valdžios kaž-
kokio pristavo. Toje būstinėje talpinosi ir jo raštinė. Tam pri-

stavui priklausė laisvi nuo ponų, karališki gyventojai, kur jie

ir atlikinėjo visas tuo reikalu pono prievoles. Per sukilimą čia

buvusioji raštinė sukilėlių buvo išvežta už miesto ir sudeginta.

Tam sukilimui vadovavo vietos dvarininkai.Po sukilimo, suki-

lėlius numalšinus, 1876 metais iš Petrapilio atvažiavo kažkoks

valdininkas, surašė visus miestelio gyventojus ir jų valdomus

sklypus, išdavė žemės mokesčiams mokėti lapus, atskyrė gy-

ventojus nuo Ariogalos dvaro ir netrukus įkūrė miestelėnų val-

dybą, tuomet vadinama  „Meščanskaja uprava“. Valdybos pir-

muoju viršaičiu buvo miestelio gyventojas Joselis Zivas, sekreto-

rius — Šibolius. Maždaug tuo pat metu, nežinia kieno lėšomis,

buvo nupirktas buvusio pristavo namas su žemės sklypu.ir jame

patalpinta tuo pačiu metu vadinama „volosincoj: upravlenija“.

Kas buvo pirmuoju jos viršaičiu ir sekretorium, sužinoti ne-

pavyko. Įsikūrusios valsčiaus savivaldybės būstinė ir archyvas

buvo išlikęs net iki pat didžiojo karo. 1915 metais balandžio

mėnesy, pasirodžius pirmiems vokiečių žvalgų būriams, valsčiaus

savivaldybės archyvas buvo išvežtas į Rusijos gilumą, kur ir be

žinios dingo. Pats gi namas sudegintas. Tokiu budu iš prieškari-

nių laikų valsčiaus savivaldybės darbuotės jokių dokumentų ne-

liko.

Šios žinios surinktos iš vietos gyventojų atsiminimų,

būtent: Mišelevičiaus Mendelio — 95 m. amžiaus, Vaintrobo

Iciko — 80 m. ir Eiziko Chilevičiaus — 77 m. Praūžus didžia-

jam karui, 1917 metais gruodžio mėnesį, esant dar okupantams

vokiečiams, iš aktyvesnių valsčiaus gyventojų suorganizuotas

parapijinis komitetas. Jo būstinė buvo Taurupio kaime, ūki-

ninko Širvydo Antano name. Komiteto sąstatas buvo toks:

Navickas jonas, Šliužių kaimo ūkininkas, Širvydas Antanas,

Taurupio km. ūkininkas ir Digrys Juozas, Semeniškių k. ūki-
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ninkas. Tas parapijinis komitetas ir davė pradžią dabartinei sa-

vivaldybei. Čia reikia priminu, kad kaip į parapijinį kamitetą,

taip pat ir į vėliau rinktą pirmają savivaldybės valdybą,

“ gyventojai žiūrėjo su didele baime, bijodami okupantų, o į Lietu-

vos kūrimosi eigą, kaip į kokią neįvykdomą svajonę. 1918 m.

gruodžio mėnėsio 16 dieną buvo sušauktas visuotinas valsčiaus

gyventojų susirinkimas, kuriame išrinkta pirmoji valdyba. Į

valdyba įėjo: viršaičiu, — Tamošaitis Jonas, Ariogalos miestelio

amatininkas ir nariais : Bersėnas Kazys, Šemeniškių k. ūkinin-

kas ir Digrys Jonas, Božėvalės k. ūkininkas. Išrinktoji valdyba

perėmė iš parapijinio komiteto visas bylas ir perkėlė būstinė iš

Taurupio kaimo į Ariogalos miestelį, į išnuomuotą iš Sesieckio

Sliomos, nuo karo likusia lūšnelę. Tuo pačiu metu dalis valsčiaus

su 6 kaimais buvo nuo Ariogalos valsčiaus atskilę ir prisidėję
prie naujai organizuoramo Ilgižių valsčiaus. Tam valsčiui nesusi-

organizavus, atskilę kaimai grįžo prie Ariogalos valsčiaus. 1921

metais birželio mėn. išrinkta pirmoji valsčiaus "Taryba iš 18

narių. Taryba pirmam savo posėdy valsčių suskirstė seniūni-

jomis, kurių didumas apėmė tik vieną kaimą. Seniūnijai

vadovauti pavedė išrinkti kaimo įgaliotinį. 1923 metais valsčius

padalintas į 4 seniūnijas su rinktais, apmokamais, seniūnais ir

jiems padėjėjais. 1923 metais rugsėjo mėn. 2 d. valsčiaus sa-

vivaldybė senoje vietoje pradėjo statyti valsčiaus savivaldybei

namą. Statybos darbai buvo atiduoti Lietuvos Vienybės B-vei
Kaune už 44.300 lit., be miško medžiagos. Už statybos darbus

užmokėta tik 39.590 lit. o ne visa suderėta suma, nes buvo at-

skaityta už nevykusiai išpildytus darbus. 1924 metais valsčiaus

savivaldybė savo raštinę perkėlė į naujai pastatytą nuosavą

namą.
Valsčiaus ribose vieškelių bei bendro naudojimosi kelių

yra: I-os rūšies 27,643,64 kilometrai, II-—-os — 25,358,90

kilom. Viso vieškelių — 53,002,54 kilom. Trečios rūšies kelių

— 35,000 kilom.; tiltų 1932 m. sausio mėn. 1 d. buvo: betoninių

14, bendro ilgio 36,03 mtr., vamzdinių — 77, bendro ilgio 49,20

mtr. ir medinų 4, bendro ilgio—14,00 mtr. Viso 91 tiltas; bendro

ilgio 99.23 mtr. Be to, valsčiaus ribose yra Plentų ir Vandens

Kelių Valdybos žinioje tiltas per Dubysą, ir kitas tiltas per

Kiršnovės upę, esantis Kėdainių apskrities valdybos žinioje.

Susisiekimas su Kaunu, Kėdainiais, Raseiniais palaikomas au-

tobusais ir 1 lengvąja mašina.
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Valsčiaus valdybos turtas 1932 m. sausio 1 d. buvo: nuo-
savas žemės sklypas nuo prieškarinių laikų 190ha, vertės 7,000

litų; gautas iš išparceliuoto Ariogalos dvaro sklypas 3,95 ha,

vertės 5,000 litų; gyvenamas miestely namas vertės 45,000

litų ir inventorių 2,442 lit. vertės. Dar savo inventoriaus turi

valsčiuje esančiose mokyklose ir jo vertė siekia 522,25 lit. Viso

valsčiaus valdyba turi judamo ir nejudamo turto vertės

59,964,25 lit. Valsčiaus valdyba yra atidavusi iš koncesijos

elektros stoties įrengimą, kurios turtas 1952 metais pereis irgi

valsčiaus savivaldybei. “

Valsčiuje yra žemės 14,505,58 ha. Ariamos 8,567 ,79 ha;

pievų 2,981,71 ha, ganyklų 2,435,93 ha, miškų privačių 392,40

ha, vandenų 16,35 ha ir nenaudojamos 104,40 ha. Valdiškų

miškų 3,423,95 ha. Ūkių yra 1158: nuo 1 — 10 ha — 594; nuo
10 —20 ha — 372; nuo 20 — 30 ha — 116; nuo 30 — 50 ha

— 52; nuo 50 — 100 ha — 20; ir virš 100 ha — 4 ūkiai.

1871 metais išėjo į vienkiemius 4 kaimai; 1884 m. 1 km.,

1900 metais 1 km.; 1909 m. 1 km.; 1910 m. 3 kaimai; 1911 m.

4 kaimai; 1912 m. 3 kaimai; 1920.m. 1 km.; 1930 m. 2 kaimai;

1931 m. 1 km. Viso išėjo į vienkiemius 21 kaimas su 7,421,73 ha

žemės plotu. Dvarų išparceliuota 1923 m. 2; 1924 m. 6; 1925

m. 1; 1930 m. 2. Viso išparceliuota 11 dvarų su3,567,79 ha;

Dar neišėjusių į vienkiemius kaimų yra 9 su 186 ūkiais.

Valsčiaus ribose gyventojų yra 6500 žm. Pasirėmiant

1923 m. Lietuvos surašinėjimo daviniais pagal tautybės,

gyventojai skirstomi šiaip: lietuvių 5529, žydų 464, lenkų 20,

rusų 67, vokiečių 34, latvių 1.

1923 m. valsčiuje buvo 3 malūnai, 1 plytų dirbtuvė ir 1

odų dirbtuvė. 1930 m. buvo ir dabar tiek tebėra: 2 malūnai, 4

lentpiūvės, 3 plytų dirbtuvės.

Yra Ariogalos pavasarininkų knygynas su 500 knygų, 1000

lt. vertės. Knygynas įsteigtas 1926 m. Dar yra ir žydų liaudies

knygynas, su 470 knygomis, įsteigtas 1918 m. Prieš karą veikė

„Saulės“ draugijos skyriaus knygynas, įsteigtas 1908 m. kartu

su šio skyriaus mokykla.

Nuo valsčiaus įsikūrimo: iki šiuo laiku valsčiaus viršai-

čiai ir sekretoriai.
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1. Tamošaitis Jonas, kilęs iš Ariogalos, tarnavo nuo 1918
m. gruodžio mėn. 16 d. iki 1919 m.

2. Dubinskas Domininkas, kilęs iš Būdų k. Ariogalos v.

3. Širvydas Antanas, kilęs iš Taurupio km. Ariogalos v.

4. Digrys Kazys, kilęs iš Baževalės km. Ariogalos valsč,

Nustatyti datomis, kuris kiek laiko tarnavo negalima, nes

nėr davinių. |

5. Adomaitis Vincas, kilęs iš Paliepių k. Ariogalos valsč.

Tarnavo nuo 1924 m. spalių mėn. iki 1928 m. spalių mėn.
6. Gulbinas Stasys, kilęs iš Lenčių km. Ariogalos valsč.

Tarnavo nuo 1928 m. iki 1929 m. gruodžio mėn.

T. Savickas Juozas, kilęs iš Pakarklių km. Ariogalos valsč.
Tarnavo nuo 1929 m. iki 1930 m. spalių mėn.

8. Adomaitis Vincas, kilęs iš Paliepių km. Ariogalos v.
Tarnavo nuo 1930 m. iki 1934 m.

Sekretoriai:

1. Jankauskas Augustas, kilęs iš Ariogalos m. Tarnavo

nuo 1919 m. iki 1922 m. rugsėjo mėn.

2. Nenėnas Justinas, kilęs iš Kabičiūnų k. Antalieptės v.

Tarnavo nuo 1922 m. iki 1929 m. kovo mėn. 1 d.

3. Narbutas Vytautas, kilęs iš Kėdainių m. Tarnavo nuo
1929 m. iki 1930 m. rugsėjo mėn. '

4. Ročas Paulynas, kilęs iš Gižių bažnytk., Raseinių apskr.

Tarnavo nuo 1930 m. iki 1933 m.

Prekybos įstaigų kaimuose yra: Paliepių bažnytkaimyje

—-3, Kasiulkų kaime — 1 ir Šilų kaime — 1.

MOKYKLOS.

Prieš d. karą Ariogalos valsč. buvo 4 pradžios mokyklos.

Ariogaloj buvo dvi mokyklos berniukams, vėliau ir mergaitėms,

—-kitos dvi Paliepiuose 'ir Šliužuos.

1) Ariogalos berniukų mokykla buvo atidaryta 1878

metais, talpinosi valsčiaus valdybos bute ir buvo iš pradžių iki

1907 metų mišri berniukų ir mergaičių. Tiktai nuo 1907 metų

mergaitės buvo atskirtos į atskirą mergaičių mokyklą. Beto,
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1908 metais Ariogaloj buvo įsteigta Lietuvių „Saulės“ draugijos

Ariogalos skyriaus pradžios mokykla. Pirmuoju mokytoju buvo

Juozas Morkus, dabart. apskrities valdybos narys, antruoju

Sirutis ir trečiuoju prieš pat didįjį karą buvo Juškevičius.

„Saulės“ mokykloje buvo dėstomoji lietuvių kalba. Prie mo-

kyklos buvo įkurtas lietuvių choras ir to choro vedėju buvo

Lapėnas, dabart. „Maisto“ direktorius. Pirmieji „Saulės“

dr-jos skyriaus valdybos nariai buvo: Vladas Daugirdas, kun.

Gudzinskas ir daktaras Ralys.

Vokiečių okupacijos metu miestelis buvo sudegęs, kol atsi-

statė, kol apsitvarkė, mokyklos Ariogaloj nebuvo. Bene 1922 m.

tik ėmė normaliau veikti Ariogalos prad. mokykla. Pirmas mo-

kytojas buvęs Beliauskas. Iš pradžių buvusi tik vieno komplekto.

Dabar jau ji yra 4-rių komplektų. Parceliuojant Ariogalos

dvarą, mokyklai buvo skirta 2 ha žemės su sodu. Dabar mo-

kykla susitalpinus erdviuos mūriniuos namuos ir mokinių tu-

rėjo: 1922 m. — 52; 1926 m. — 110; 1928 m. — 140; 1988 m.

— 185.

2) Ariogalos žydų pr. mokykla įsteigta 1923 m. Pirmas

mokytojas buvo G. Gerzonas. Nuo 1926 m. veikia šios mokyklos

du komplektai ir vaikų turėjo: 1923 m. —52; 1926 m. — 68;

1931 m. taip pat 68.

3) Žąsinių pr. mokykla įsteigta 1920 m. spalių mėn. 2 d.

Pirmas mokytojas buvo Zenonas Masaitis. Iš Gelovos dvaro

mokyklai duota 3 ha žemės. 1924 m. mokinių buvo 42; 1932 m.

— 56. Žąsinių mokykla vadinama Gelavos vardu.

4) Negirvos (buvusi Šliužių) pr. mokykla įsteigta prieš
karą. Laisvoj Lietuvoj ėmė veikti čia mokykla 1920 m. Prie

mokyklos yra 2 ha žemės. Mokykla dviejų komplektų, pirmoji

mokytoja buvo Benedikta Lukošytė. Antras komplektas įsteig-

tas Lenčių kaime. 1921 m. mokinių buvo 69; 1932 m. — 37.

5) Paliepių pr. mokykla įsteigta 1918 m. Pirmas moky-

tojas Vincas Cibulskis. Vėliau buvo įsteigtas ir II sai

Mokinių buvo 1921 m. 58; 1932 m. — 77.

6) Šilų pr. mokykla įsteigta 1927 m. Pirmas mokytojas

buvo Jonas Stočkus. 1927 m. buvo 34 mokiniai; 1932 m. — 42.

7) Grajauskų (buvusi Kaisulkų) pr. mokykla įsteigta
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1926 m. Nuo 1930 m. veikia ir 2-ras komplektas. Pirmoji
mokytoja buvo Zita  Augustinavičiutė. 1927 m. mokinių 40;
1932 *h; — Š1.

8) Stenionių pr. mokykla įsteigta 1929 m. Pirma mo-

kytoja buvo Aurelija Jakubauskaitė. 1929 m. mokinių 42;

1982 m. —-87,

9) Pakarklių (buvusi Pagausančių) pr. mokykla įsteigta

1926 m. Pirma mokytoja buvo Julė Gribauskaitė. 1926 m. mok.

41: 1982 m. — 43;

Nuo 1929 m. sausio 1 d. įvestas visame valsčiuje priva-
lomas pradžios mokslas.

Kovoje dėl Lietuvos Nepriklausomybės yra žuvę šie Ario-
galos valsčiaus gyventojai:

1) Eimutis Pranas, 2) Saltonas Vladas, kilęs iš Čekuvos

dvaro, dingo be žinios, 3) Petrauskas Kazys, kilęs iš Pakarklių

k. — užmuštas, 4) Petrauskas Andrius, kilęs iš Pakarklių k.

— užmuštas, 5) Urba Antanas, kilęs iš Pigainių k. — ušmuštas,

6) Tiškus, kilęs iš Paliepio k. — miręs, 7) Cvirka Kazys, kilęs

iš Čekuvos dv. — miręs, 8) Bersėnas Antanas, kilęs iš Žei-

miniškių k. — miręs. 9) Gaižauskas Pranas iš Padargupių k.,
jų prisiminimo lenta su parašu yra Kėdainiuose, Šv. Jurgio

bažnyčioje.

Jonas Lukošius, Stasys Žilinskas, Kazys Rakutis ir Šar-

kus yra žinomi kaipo knygnešiai, kurie gabendavo iš Mažosios

Lietuvos įvairias lietuviškas knygas bei laikraščius, kurias

netik patys, bet ir per jiems žinomus veikėjus platino po visą

Lietuvą.

Adomaitis, Ariogalos klebonas Gudzinskas, Stenionis ir

Juškevičius visuomenėj užimdavo svarbesnias vietas ir žmonėse

turėjo pasitikėjimą, kartu su aukščiau pasakytais veikėjais da-

lyvavo bendrame darbe.

JUOZAS MORKUS.

Morkus Juozas, buvęs prieš karą Ariogaloje „Sau-

lės“ mokyklos vedėjas, kurioje buvo dėstoma vien lietuvių kalba,

turėjo su apylinkės lietuviais nemažą pažintį, kurios taip pat
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netrūko ir iš centro, nes iš ten dažnai, atvažiuodavo tos mo-

kyklos ir „Saulės“ draugijos reikalais inteligentai, iš kurių dėl
vietos veikimo gaudavo daug informacijų. Morkus Juozas labai
glaudžiuose santykiuose gyveno su Jurgiu Savicku ir Lapėnu

su kuriais svarbiausius reikalus svarstydavo ir juos žmonėse

skiepydavo. Taip pat Morkus buvo iniciatorium rengtiems tuo

metu įvairiems pasilinksminimams, kuriuose buvo varomas lie-
" tuvių susipratimo darbas.

TADAS DAUGIRDAS.

Tadas Daugirdas yra gimęs Plembergo dvare, Ariogalos

valsčiaus, iš turtingos bajorų šeimos. Mokslus ėjo Vilniaus reali-

nėj mokykloje, paskiau Vilniaus paišybos mokykloj, toliau stu-

dijavo Petrapilio Meno Akademijoj ir Miunchene. Baigęs mokslą,

Varšuvoj buvo atidaręs savo paišybos dirbtuvę. Vasaros metu

dažnai atvažiuodavo į savo tėviškės dvarą. Čia jį paveikė graži

tėviškės apylinkė savo paslaptingais istoriškais padavimais ir

paminklais—piliakalniais, kapais ir kt. ir jis čia pradeda kasinėti

vieną piliakalnį, vadinama ,„Belskio kalnu“, (Betygalos valsč.)

kur randa įvairių priešistorinių žalvarnių ir kitokių daiktų. Tas,

matomai, Daugirdo nusistatymą pakreipė kiton pusėn, nes jis

lieka archeologas. Jis gražiai, gyvai lenkų kalba archeologiniam

leidiny aprašė mūsų piliakalnius, milžinkapius, senovės karių

stovyklas ir įvairius radinius, juos gražiai derindamas su įvai-
riais liaudies padavimais. Pakreipęs gyvenimą kita linkme ir įsi-

gilinęs daugiau į Lietuvos praeitį, Daugirdas pradeda pamilti

savo kraštą ir pasijunta esąs lietuvis ir čia pradeda dirbti nau-

dingą lietuvių tautai darbą. 1891 metais jis galutinai apleidžia

Varšuvą ir grįžta į savo gimtąjį Plembergo dvarą. Atgavus

lietuviams spaudą, jis pradeda joje dalyvauti. Renka įvairius

archeologinius, skulptūrinius, meno ir šiaip įvairius senovės

daiktus, kas tik rišasi su Lietuvos praeitimi ir jos istorija. Visą
tą rinkinį patalpinaį Kauno miesto muziejų. 1908 metais pa-

kviestas to muziejaus direktoriumi. Tose pareigose lieka jis visą

laiką net ir sunkiausiu karo metu, nes bijojo, kad nedingtų bran-

gūs įstoriniai daiktai. 1919 metais dar tebebūdamas Kauno

miesto muziejaus direktoriumi Tadas Daugirdas mirė. Jo kūnas
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parvežtas į Ariogalos parapijos kapines, kur palaidotas“ sta-
tytu 1850 m. jo dėdelio, Stasio Daugirdi, koplyčios rūsy.

A. a. PRANAS EIMUTIS,

 

Atgijusios mūsų tautos gyvenime yra istorinių datų, ku-
Tias lietuviai kasmet kuo iškilmingiausiai mini. Tarp visų tų

brangių mums datų štai kovo 18 dieną Kauno karo komen-

dantūra kasmet iškilmingai mini. Ta dieną 1919 m. žiauri vo-

kiečio ranka atėmė gyvybę komendantūros kariui savanoriui
2. 2. Pranui Eimučiui, kuris stovėjo sargyboje, saugodamas

Amerikos maitinimo misiją Metropolio viešbutyje. Tol gynė
savo sargybos postą nuo puolančių jį vokiečių, kol tik gyvas
buvo.

A. A. Pranas Eimutis yra gimęs 1897 m. Kėdainių apskr.,
Ariogalos valsč., Rančiškių km.

Prano tėvas Antanas, gimęs Raseinių apskr., Betygalos
valsčiuje, Rajinčiškių kaime, mirė 1913 m. 55 m. amžiaus, pa-

laidotas Ariogalos kapuose. Motina Ona, kilusi iš Betygalos
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valsč, dar tebegyvena Čekuvos dvare Ariogalos valšč.: kur
valdo gautą iš valdžios 16 ha. žemės sklypą. 3

Prano brolis Stasys gyvena su motina; Juozas jau 30 m.

kaip Amerikoj, apie jį jokių žinių neturi. Sesers — Antanina

ir Marijona — gyvena Lietuvoje, jau ištekėjusios.

A. A. Pranas 1919 m. sausio mėn. 15 dieną įstojo sava-

noriu į Kauno karo komendantūrą. Kaipo gabus buvo paskirtas

 

 

Pr. Eimučio kapas Kauno kapinėse.

į mokomą būrį. Buvo laukta iš jo gero sumanaus puskarininkio.

Bet likimas jį patį ir tuos, kurie laukė, apvylė. Vos bepradedąs
gyventi, jaunas, pilnas pasiryžimo, energijos, pabuvęs jau-

nutėje mūsų kariuomenėje vos porą mėnesių, — žūsta

vienas pirmųjų vidaus fronto aukų. Karo policijos mokykloje

jo vardas aukso raidėmis įrašytas. Tauta taip pat įvertino did-

vyrišką žygį ir vargu ar atsiras lietuvis, kuris nežinotų šio

vardo.
A. a, Pranas niekieno neverčiamas pastojo į

tą saujelę, tais laikais, mūsų kariuomenę, kada nebuvo

nei rūbų, nei maisto, nei ginklų, kada aplink virė kautynės dėl

nepriklausomybės.
Savanoriai ėjo mirti ne dėl to, kad užkariautų svetimos

žemės, ne turtų ir garbės jie ieškojo—jie ėjo savo tėvynės ginti,
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Pr. Eimučio lenta prie „Metropolio“ Kaune.

ėjo vaduoti savo žemės, kurią sentėviai mums paliko, kuri nuo

amžių mums priklausė.

Nors daug aukų sudėjo mūsų savanoriai ant tėvynės au-

kuro tais laikais, bet jiems pasisekė tik du trečdalių Lietuvos

atvaduoti. Mūsų Motina Aušros vartuose ir jos vaikai tebėra

supančioti. Ir mūsų galiūno Vytauto giminės lopšys — Trakai

- prašosi laisvės.

Taigi  minėdami A. A. Prano Eimučio mirtį

būkime pasiruošę, pasiryžę atiduoti tai savo  mažytei

nepriklausomai, visų persekiojamai ir teisybės ieškančiai tė-

vynei brangiausia savo turtą gyvybę — atiduoti ją taip, kaip

atidavė ją didžiavyris A. A. Pranas Eimutis, kurio vardas

skambės ir bus gyvas per amžius, kol tik lietuvio akys žibės.
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RAŠYTOJAS JURGIS SAVICKAS.

 
Jurgis Savickas, gyv. Pagausaučių kaime, eida-

mas užsieny aukštuosius "mokslus, dažnai  parvažiuo-

davo į savo tėvynę ir ruošdavo vakarėlius,  pri-

sidėdavo prie vietos veikėjų ruošiamų paskaitų bei šiaip

pasikalbėjimų, tuo duodamas netik vietos veikėjams patarimų

bei jėgų, bet ir nustatydavo jiems gaires tolimesniam darbui.

JONAS LAPĖNAS.

Jonas Lapėnas buvo Ariogalos Vartotojų Bendrovės vė-

dėjas ir turėdamas ryšius su prieškariniais pažangesniais ūki-

ninkais ir šiaip su vietos inteligentija, rengdavo lietuvybeį

dirvą pats prisidėdamas ir kitus ragindamas prie lietuvių ren-

giamų įvairių pasilinksminimų, pasitarimų, vakarų bei paskaitų.
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| XIII.

DOTNUVOS VALSČIUS

DOTNUVA, ŠLAPABERŽĖ,



 

 

 

  



     

VISUR GERA— DOTNUVOJ UŽVIS GERIAU. k

Daug kur teko ir dar teks buvoti; įdomu svetimuos kraš-

tuos pamatyti visokių įdomybių, gražu ir miela Lietuvos mies-

tuos ir miesteliuos, ežerų, upių ir upelių krantuos. Bet užvis mie-

liausia vistik savo gūšta. O tokią gūštą susisukau netoli Dotnu-

vos, Šlapaberžės dvare, kur gavau kaipo savanoris žemės sklypą

ir įsikūriau dešimties hektarų ūkelį. Gavau sklypa, atsistojau

vidury lauko, parinkau troboms vietą, įkaliau kuolelį ir tariau:

čia išdygs, kokias išgalėsiu, triobos, čia baigsiu amželį. Stojosi

prieš mane Anykščiai, Liūdiškių kaimas, kur gimiau, augau;

Vyžuonos, kur vargų vargt aš išmokau paskui plūgą ir akėčias

sekdamas ir paskutinį sudiev ten nusiunčiau. Ag, brangu ir

miela atsiminti, kur kaip viščiukas iš kiaušinio išsiritai, kur

pirmuosius žingsnelius darei, kur vaikiškais klyksmais ir šūka-

vimais vyšnių žiedelius žemėn barstei, kur žirniauti ir riešutauti
laukuos takelius pramynei, bet tas jau buvo senai. Kada

tavo paties paausiuos vyšnelės ima žydėti, vaikiški sapnai

ir svajonės gražios lieka nuošaliau o pryšakin stojas svarbesnių,

rimtesnių dalykų, ir kaip paukštis nejauniklis skrendi kovon

dėl buvio.
Taip ir Lietuva, kad pats atėjau jos laisvės ginti

pavojaus ir vėtrų sukury, paskyrė man žemės sklypą, kad čia

kovočiau dėl būvio, kad gyvenčiau. O gyventi reikia. Juntu, kad
privalau ne vien žemelę purenti, bet dar ir daugiauką naudingo

veikti. Ir visi mano veikimai ir darbai dabar jau bus glaudžiai

surišti su Dotnuva. Anykščiuos ir Vyžuonuos nieko nepaliko, tik

atsiminimai ir vienas kitas giminė. Ką brangesnio turiu, tai jau

turiu čia — Šlapaberžėj: jėgų ir noro dirbti Lietuvos naudai;

armoniką — radio klausytojus ir kaimynus linksminti; gėgelę -

žmonytę Anelytę — širdžiai nuraminti.

Miela dabar pažiūrėti į savo žemės kalnelį, kur sulipdžiau,
„sudėliojau kuklias trobeles, malonu buvo paleisti vaga nuosavą

širmutę, pririšti pievon žaląją. Per pievą teka upeliūkštis Kruos-

tas, pavasarį ir rudenį užliedamas net pievą ir, regis man, ta-
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Trytum, vargšės ašaros vilgo visą skausmu išraižytą veidą. Pievai

geriau, kai jąužlieja —derlingesnė; moterei lengviau, kai ji pa-
verkia. Kitai, sako, gera, kad nors ašaroms išlieja skausmą,

kitaip širdis plyštų.

Nelinksmas medis esti persodintas kiton vieton, nevisai

ramų buvo pirmomis įsikūrimo dienomis. Čia ištekliai nevisai
dengė didelės įsikūrimo išlaidas, čia žmonės dar nepriprasti, čia

artimiausio kaimyno— Šlapaberžės dv. nekasdieniniai įvykiai.
Miršta visos apylinkės geradaris ir Lietuvai nusipelnęs dvaro

savininkas Mikolas Kvinta. Miršta nelaiku, kažkaip susidė-

jus keistomis sąlygomis, miršta, galima sakyti, pačiam žydė-

jime, kada kaimynas artojas laukė dar ir kartais užtarimo

arba pamokymo. Nepraėjo nei vieneri metai po jo mirties, 0
„ponia“ Kvintienė, regis, kaž kieno patariama, išteka už

tarno ir, deja, „vokietuko“ Naujoko. Išteka ir gan greit pamato

klaidą, graužiasi, nesugyvena, o skolininkai dvarą paleidžia
varžytinės. Kvintienė susigraužus taip pat ankstokai pasitinka

mirtį ir tą gražų dvaro centrą, kur prie Mykolo Kvintos suva-
žiuodavo gražūs lietuvių būriai svečiuos, kur skambėdavo pa-

rinktinės lietuviškos dainos, kur nekartą yra koją įkėlusi Ponia
Prezidentienė Smetonienė, ėmė valdyti vokietis ir žydas. Tiesa,

jiedu Lietuvos piliečiai, bet jau dvasia, siela negi vaidilos

laiminta. :
Tie įvykiai skaudžiu šūkiu perėjo pro šalį. Dar skaudesni

dalykai, kai mūsų gardžią duoną valgydami kiti žiūri Varšuvos
link ir kiekvieną lietuvio lietuvišką krutėjimą pašiepia. Supran-

tama gerai, kad tai liekanos lenkų dvarininkų pasėtos sėklos, bet

nesuprantama, kaip tu, žmogeli — šlėkta, neatjauti savo padė-

ties, kad savo tikrai, gerai motinai — Lietuvai skaudžiai savo

darbais kandi. Tokių apie Dotnuvą ypač daug yra ir laukia jie

užsitarnauto pasmerkimo.

Šiaip čia miela ir gražu. Trejetas kilometrų nuo Šlapa-

beržės — Dotnuvos stotis. Ari sau lauką, o ten nepertoliausia

gyvačiukščių rangos traukinys iš Kauno ar Kaunan. Prisireikė -

kokių -ūkiškų patarimų,sėklų, ar kitko — čia pat žemės ūkio
mokslų židinys — Akademija. Už Akademijos ir Dotnuvos mies-

telis su viso valsčiaus centru — valsčiaus valdyba. Miestely taip

pat savotiškas gyvenimas. Storas klebonas žiemą pinigus pun-

dais pasidėjęs skaito ir pro langą miestelin žiūri, vasarą klebo-

nijos kieme šakoto kaštano pavėsy sėdėdamas snaudžia. Visuo-
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meniniam'darbe,ypač lietuvybės darbe, jojo nepamatysi. Kartą

buvo minima brangi Lietuvai Vasario 16 diena. Vietos šauliai

iš anksto su klebonu susitarę dėl pamaldų laiko, atėję visu būriu

su vėliava bažnyčion sutartu laiku, rado kleboną baigiančias

mišias. Nuostabu buvo ir tai, kad tokioj iškilmingoj dienoj

mišioms degė vos dvi mažiukės žvakutės, dar nuostabiau, kad

ne pamokslą klebonas, kaip žadėjo, sakė, bet kelius žodžius,

o už vis nuostabiausia, kad virš klebonijos pro kaminą iškišta

tryspalvė vėliavaį skudurį buvo panaši. Menkiausios žydo lūš-

nelės savininko ir tai gražesnė vėliava plevesavo.

Nuovados viršininkas nuolat užimtas visokių įvykių

kvotas vesti, ypač su lenkuojančiais pochodniakais „vajavotis“.

Viršaitis toks tylus žmogus ir valsčiaus reikalų ir savo ūkio

žiūri. Sekretorius, turėdamas gražią žmonelę ir dukrytę, nuo

namų neatsitraukia. Kad nėra kur nei atsitraukti: čia raštinė,

čia butas, čia interesantai, čia šeimyna. Svečių jam tai nestinga.

Kas iš šviesesnių atvyksta, kur — pas sekretorių. Ir man pa-

čiam ne kartą teko čia net po kelias dienas būti. Junti net

materialią skriaudą darąs. Ir nutari: sekantį kartą, kai atvyksi

be kumpio ar skilandžio, nepasirodyti. Bet baugu, kad rhalonūs

šeimininkai su visu skilandžiu už durų nepaliktų.
Ir ką gi veikti laisvalaikiu tokiam mažam miestely švie-

sesniam lietuviui? Vyrai kortas truputį papliekia, moterys lie-

žuvėlius paplonina, o kai reikia bendras darbas — šauliškas,

visuomeniškas, dėlto viską meta ir dirba, tiesa, ne visi pilna

energija ir didžiu atsidėjimu.

Taip ir eina, slenka dienos mums dotnuviškiams, atneš-

damos tai džiaugsmų, tai nusiminimų, tai didesnių darbų ir

rūpesčių, tai malonaus poilsio.
Negaliu pamiršti ir šiai knygai medžiagos rinkimo laiką,

kada teko atsilankyti ir į valsčiaus valdybos raštinę. Pajutau

ir pamačiau nemažesnį susirūpinimą, kaip čia gražiau ir

tiksliau tą atliktus. Padavus man savo kelionių knygą, valsč.

valdyba įrašė šiuos nuoširdžius žodžius:

„Miela mūsų valsčiui, kad Tamsta, Didžiai Gerbiamas

Pupų Dėdė ir plunksnos darbininke, palikai, regis ant visados,
geriausius Anykščius, Vyžuonas su žavingom šventosios pakran-

tėm irpasirinkai kuklų savanorišką kampelį Šlapaberžy. Trupu-

ti esame ir susirūpinę, ar pakeis mūsų dotnuviškos niurios lygu-
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mos ir nelabai skambi šios apylinkės praeitis taip gražiai
Tamstos pirmtakūnų. | Baranausko, Biliūno, Vienuolio apdai-
nuotus ir aprašytus Anykščius. Labai norėtųsi rasti visokeriopo
Tamstos jautriai širdžiai peno, reikale visaip talkininkauti, kad
pas mus tikrai prigytumėt, kad mūsų žemę, apylinkes, visą gamtą
ir žmonės pamylėtumėt. Tada jau bent būtumėm ramūs, kad ir

mūsų iki šiol tik dėl Akademijos žymi vieta, imtų garsėti, o vie-

tos žmonės lietuviškoj dvasioj stiprėtų.

Prieš porą metų godžiai vartėme Jūsų parašyta ir išspaus-

dinta Lietuvos miestų ir miestelių I tomą — Alytaus apskritį.
Laikraščiuose skaitėme ir atsiliepimus. Kaip visada vieni išgyrė,
kiti papeikė. O mums tenka tik pasveikinti gerb. Akirą, kad
ėmėtės už paties sunkiausio ir nedėkingiausio merdėjančios

Lietuvos literatūros darbo, būtent, miestų ir miesteho aprašymo.

Bepigu sėdėti kur nors Kaune puošniai įrengtoj redakcijoj,

arba jaukiam savo bute ir versti kokį romaną, rašyti straipsnius
ar knygą. Atrodo žymiai sunkesnis ir keblesnis Tamstos darbas,
nes jis reikalauja kelionių medžiagai surinkti; taip pat objek-
tingumo ir istoriko uoslės, kad numanyti, kur ir pas ką galima

reikalingos medžiagos rasti ir gauti. Per tuos visus sunkumus
tik Tamstos energija ir didžiulis pasišventinimas gali praeiti.

Tamsta pirmaisiais dviem tomais: Alytum ir Biržais jau įrodei,
padavei viltį, kad visa Lietuva bus taip vaizdžiai, gražiai apra-

šyta. Prisipažinsime, jog nekantriai laukėme, kada ateis ir
Dotnuvai, bei Kėdainių apskričiui eilė. Štai ir sulaukta. Var- |
tydami šią Tamstos kelionių knygą, radome ir įsitikinome, kad

jau visas apskritis yra lankytas, atseit ir medžiaga surinkta.
Dabar dar vienas lūkestis: kada išvysime išėjusią Pono Akiro
knygą — Kėdainių apskrities aprašymą? (Jau susilaukėt!
Red.). O jos lauksime su didžiausiu nekantrumu“.

Dotnuvos Valsčiaus Viršaitis P. Mikolaitis,

Sekretorius Antanas Kažukauskas.

DOTNUVOS MIESTELIS.

Pradžioje XVII šimtmečio, kida Dotnuvos savininkas.

Bžastauskis buvo pastatęs Dotnuvoj medinę koplyčią ir atsi-

gabeno kunigą, Dotnuvos miestelį galima įsivaizduoti dar kū-
rimosi stadijoj. Prie koplyčios buvusi pono karčiama,karčiamoj
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„šinkorius“ žydas ir šalia karčiamos viena kita nuskurus žyde-

lio krautuvėlė. Pasipirkti rūbų, odos, geležies ir kitų svarbesnių

reikmenų, dotnuviečiai vykdavo į Kėdainius.

Kada Dotnuvoj buvo pastatytas vienuolynas ir mūrinė

graži bažnyčia, kada buvo pravestas geležinkelis ir 4 kilom. nuo

vienuolyno buvo pastatyta gelžkelio stotis, Dotnuvos miestelis

bent kiek pakilo. Bet didesniam jo augimui trukdė nuo senai

garsūs 11 kilom. atstumo nuo Dotnuvos Kėdainiai ir Krakės.

Taip ir paliko iki dabartinių laikų nežymus miestukas, turintis

valsčiaus valdybą, policijos nuovadą, paštą, du "malūnus

1 odų dirbtuvę, 1 aptieką, daktarą, degtinės parduotuvę, 2

arbatinės, 8 krautuvės. Tik viena krautuvė lietuvio, kitos žydų.

Miestely yra 4 mūriniai namai, iš jų 2 dviejų aukštų,Mėdiniai-.

tik vieni dviejų aukštų, kiti vieno aukšto. Elektros /mėrai“ |
Gatvės: Vytauto 1450 metrų, negrįsta, šalygatvi ė

Valsčiaus gatvė 500 mtr., negrįsta,. be šalygat p ar. y a
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siaura Sinagogos gatvė, Vilniaus, Naujojij,

Pirties, Amatininkų, bet jos dar  nesutvark r

yra 157. Gyventojų 507 žm.

1911 metais degė visas miestelis. Net bažnyčia mūrinė
ir ta degė. Sudegė jos bokštai ir stogas. Dar gerai nebuvo at-

sistatęs po pirmo 1896 metų sudegimo, štai praslinkus 16 metų

vėl visas sudegė. Tai vis miestelio neturtingiems gyventojams

sunkiai pakeliami smūgiai. .

Dotnuvos miestelis yra ant kranto Dotnuvėlės upelės ir

prie vieškelio Kaunas — Šiauliai. Ties Dotnuvos dvaru atskyla

vieškelio šaka į Krakes ir į Grinkiškį.
 

Dotnuvos dvaro lauke, vad. Choronžiskiais, ties Dotnuvėlės

upele yra Kūgio pavidalo piliakalnis trijų sieksnių aukščio.

Vainotiškių km. taip pat prie Dotnuvėlės yra senkapis.

Ramėnų seniūnas Aleksas Sakalauskas nusakė šiuos Dot-

nuvos valsč. ribose esamus upelius:

1) Kruostas; (šlėktos vadina „Krosta“) jis ima pradžią

Alksninių kaimo laukuose, Gudžiūnų valsč. Jis Urbelių kaimo

gale įteka į Nevėžį. 2) Alkas, ima pradžią Vensgalių lauke ir

įteka į Kruostą Vaidatonių lauke ties Butkaus ir Mickevičiaus

'sodybom. 3) Žalčiupis; jis prasideda Sosių miške ir Šlapa-

'beržės ir Naujaberžėk laukų susidurime, įteka į Kruostą.
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4) Skaudinis išeina iš Sosio miškų, eina per valdišką mišką,
per Kalnaberžės, Močiūnų ir Vaidatonių laukus ir įteka į
Paversmį arba kitų vadinamų upeliu „Panamiai“, nes panamiais
teka. Senovėje Panamį vadindavo Barškučiu. 5) Balnavalkis;
jis ima pradžią Kalnaberžės miške, jis ties Vaidatoniu kaimu
įteka į Skaudinį — Panamį. 6) Liūnas, jo pradžia yra Močiunų
krūmuose — ganyklose. Iš pradžių teka dvišakiai, bet ties.
Župerkos ir Gavrilčiko kolonijomis susijungia į vieną upelį
smarkiai padidėja ir įteka į  Skaudinį — Panamį. 7) Latupis,
kuris iš viso ilgio gal pusantro kilometro. Jis prasideda Vaida-
tonių laukuos.grioviu ir to paties kaimo laukuos ties Civilkos ir
Aksinaičio kolonijomis įteka į Kruostą. 8) Močiūnų 3 kilom.
ilgio upelis prasideda ir gi grioviu Kalnaberžės laukuose ir įteka
Močiūnų kaimo gale į Panamį. Visi šie upeliai dugne turi daug
akmenų, vietomis net vandens paviršium išlindusiu. Yra juose
ir žuvies, daugiausia lydekų.

Senieji žmonės negali atsistebėti, kaip viskas per pora,
trejetą dešimtį metų. jau kitaip virto. Jau tų ir akėčių medi-
nių niekur nebematyti. Pirmiau būdavo įmesi į sėdžiulką ar į
upelį, pamirkei, kad kuolai nebirėtų ir eini akėti, o dabar gele-
žinės, Arklai mediniai dar kai kur maišosi, ypač vartojami bul-

vėms aparinėti ir sodinti. Naminės girnos, nors vokiečiai taip jau

buvo aprankioję, dar kuone pas kiekvieną ūkininką galima rasti.

Jomis mala kiaulėms beralą ir alui daryti grūdus. Piesto grū-
dams grūsti nebenaudoja. Pas ką dar buvo senovės užsilikęs, tai

vaiką motina pečių kurdama pasisodina, arba iš jo taiso vietą
vištoms kiaušinius dėti. Kultuvais javų niekas nebekulia. Jei

bent kas kūlius daro, tai juos dar panaudoja.

DOTNUVOS BAŽNYČIA,

XVI šimtmety, ar pradžioj XVII šimtmečio Bžostauskiai

pastatė čia medinę koplytėlę, prie kurios užlaikė pasikvietę

kunigą. Pabaigoj XVII šimtmečio Vladas Bžostauskas su žmona

Konstancija Korčak — Mlečkaite — žemaičių seniūnaite nutarė.

čia pastatyti vienuolyną. Tuo reikalu jie su Vilniaus bernardi-
nais sudarė sekančią sutartį: dovanoti jiems Dotnuvoje sklypa

žemės; iki vienuolyno pastatymo išmokėti kasmet po 1400 lenkų

auksinių (1 lenkų auksinis — 15 kap.), be to, mokėti kasmet po.

1000 lenkų auks. per keturius metus jų išlaikimui po 200 I.
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auks. metams. Bernardinai iš savo pusės pasižadėjo apsigyventi

Dotnuvoj; vyskupo leidimu tvarkyti parapiją, laikyti pamaldas

ir melstis už savo geradarius Bžostauskius. Sutartis ta buvo
pasirašyta Vlado ir Konstancijos Bžostauskių ir provincijolo

tėvų bernardinų kun. Mykolo Račkausko, taip pat Vilniaus bro-

lijos kun. Bonaventūro Svirkauskio. Žemaičių vyskupas, kuris

 

 
Dotnuvos bažnyčia.

tuo laiku gyveno Vilniuje, kun. Jonas Kryšpinas Piršteinas pa-

tvirtino tą sutartį. Po sudarymo sutarties tuoj ir mirė Vladas

Bžostauskas.
Jo sūnus Juozas, kuriam teko Dotnuva, peržiūrėjęs tėvo su-

- tartį, rado, kad jį apsunkina. Sužinojęs tą nepasitenkinimą  pro-
vincijolas, pasistengė sutartį taip pakeisti kad abi pusės būtų

patenkintos. Todėl Bžostauskas davė vienuolynui amžinon nuo-

savybėn 3 valakus'ir 4 margus žemės ir išmokėjo vienkartiniai

10.000 1. auks. Pradžioj bažnyčią ir vienuolyną pastatė medinius.
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Paskui 1774 m. padėjo pamatą mūriniai bažnyčiai ir vienuo-

lynui. Bažnyčia galutinai pastatyta 1790 m. rinktomis po

Lietuvą aukomis, taip pat ir vienoaukšto vienuolynas. Vienuolių

gyvendavo 23. 1796 metais švietimo komisija leido tėvams ber-
nardinams atidaryti 3-jų klasių mokyklą, bet greitu laiku jie

atidarė 6 klases. Mokinių kasmet būdavo daugiau ar mažiau

trijų šimtų. 1835 m. perdėtinis Kėdainių mokyklos Jurkovskis,

vyriausybės liepimu, mokyklą užantspaudavo. Dabar vienuolių

nėra. Parapiją valdo klebonas ir vikaras.
Parapijonių 6005 gyventojai.

VALSČIUS.

Dotnuvos valsčius yra, palyginamai su kitais Lietuvos

valsčiais, jaunas įsikūręs vos 1918 metais. Reiškia jis įsikūrė

kartu su Lietuvos valstybe, tačiau pradinis šio valsč. veikimas
lietuviams nėra džiuginantisfaktas. Dotnuvos valsčiaus pirmieji
organizatoriai nebuvo pilnai atsidavę Lietuvai, nelabai norėjo

eiti Lietuvos keliais o traukė vis labiau Varšuvos link. Paėmus

pirmykščias 1918 — 1919 metų valsčiaus valdybos bylas, ran-

dame beveik viską vesta lenkų kalba: kertinis štampas, an-

spaudas valsčiaus komiteto nutarimų. protokolai lenkiškai ra-

šyti.
Kėdainių karo komendantas atkreipė į tai dėmesį ir

1919 m. kovo mėn. 19 d. raštu 156 Nr. kreipėsi į Dotnuvos vals-
čiaus Komitetą, reikalaudamas štampus ir susirašinėjimą pa-

keisti lietuvių kalba. Šį reikalavimą 1919 m. balandžio mėn. 1 d.
ir gegužės mėn. 28 d. (690 Nr.) Komendantas pakartojo. Ne-

gana to, Kėdainių apskrities Komitetas raštu 469 Nr. 1919 m.

bal. 15 d. taip pat pareikalavo Dotnuvos Komiteto reikalų

vedimą, susirašinėjimą pakeisti, valstybine — lietuvių kalba ir
vis dar nenorėjo dotnuviškis nusileisti, vis dar laikėsi lenkiš-

kumo. Tiktai apskrities seimelio nutarimas, likviduoti prieš-

valstybiniai nusistačiusi Dotnuvos valsčiaus komitetą, sujaudino

šio kimiteto „ponus“ ir jie matydami, kad teks atsisveikinti su
„paralialny komitet“ tik paviršutiniškai pakeičia savo politiką:

štampus ir antspaudus užsako lietuviškus. Tokiu būdu apskri-

ties seimelis savo nutarimą dėl Dotnuvos komiteto likvidavimo

1918 m. lapkričio mėn. 18 d. atšaukė.
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1919 m. valsčiaus valdybos, raštinėj bylų nėra. Seniausios

bylos prasideda nuo 1920 metų. Prieš karą čia valsčiaus nebuvo.

Pirmieji Dotnuvos parapijinio komiteto organizatoriai: Pra-

nas Batūra — Komiteto pirmininkas, Mykolas Butkevičius —

kasininkas, Antanas Zapolskis — sekretorius. Vėliau pirmininku
ir pirmuoju viršaičiu buvo Simas Aksinavičius.

Sekretoriai be minėto Zapolskio dar buvo: Miškinis, jos-
vainiškis Edvardas Sasnauskas ir surviliškietis Antanas Kažu-

kauskas. 2 : i
Nuo pat pradžios parap. komiteto įsikūrimo iki 1919 m.

balandžio 1 d. buvo . laikomi ir algos mokomos 4 — 6 milici-

ninkams. Vėliau milicijos užlaikymas perėjo valdžios žinion,

tai valsčiaus savivaldybė tada tik davė butą, nustatytą normą

malkų, žibalą ir arkliams pašarą. i

Pradžioje pasitaikydavo ir apskričių centruose mažai raš-

tingų, ypač lietuviškai blogai mokančių, bet gana svarbias vie-

tas užimančių žmonių. Štai ištisai paduosiu vieno Dotnuvos

milicijai įsakymo nuorašą, iš kurio galima bus spręsti, kaip tada

nuovados viršininkas mokėjo rašyti.

, Nuorašas.

Kėdainių Apskrities

Valdyba

24 vasario 1919 m.

Nei.

Kėdainiai.

: Įsakymas: 1

Dotnavos Valsčious Milicijei

Šiomi pranešu del tamstu kad tamstus no šios denos pri-

klousot nuo Kedainiu Apskričio Apsaugos Viršininko. Ir pri-

-gulit prie Kedainio novados. Tą reiške ked visose atsitikimose

"turit klausiti ir pildyti prisakymus KedainioNovados viršininko.

Ir vis protokolai turi buti prisiusti i Kedainios ipač pasilekant
:sau kopia o ariginala atsiusti i Novado. Taipogi visi areštavi-

mei ar sugavimei bravaru ar vagiu turbut neatbutinei prista-

"tita į kedainiu novada. Ir ant pareikalavima pagelbos nog musu

tei apturesit netbutinei. Ir meldžiu atsiusti sąroša vardu ir

"pavardes milicijantu ir skaitlu ir numera ginklu.

Kedainiu Novados Viršininkas

J. Romanovskis.
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J. Romanovskis 1925 m. savo pavardępakeitėįRimvydo -

Rimvydas. Šis raštas yra Dotnuvos Valsčiaus Valdybos archyvo

byloj Ne 1, 1919 m. puslapis 12. Klaidos netaisytos. (Aut.).

Prie valsčiaus komiteto 1919 m. vasario mėn. 14 d. buvo

išrinkta teismo komisija, kuri sprendė civilines ir baudžiamas
bylas iki buvo įsteigti Teisingumo Ministerijos teismai.

Keliai.

1920 metais valsčiaus valdyba pradėjo daugiau žiūrėti į

kelių taisymą. Permatavo visus vieškelius ir suskirstė sklypais

proporcingai visiems nejudamojo turto savininkams. Iki 1924
m. vieškeliai taisomi buvo blogai. Nuo 1924 metų į vieškelių tai-

symą buvo atsižiūrėta daugiau ir dabar jie išžvyruoti gerai.

1934 metais prieš pavasario kelių taisymo sezoną vieškeliai

permatuoti iš naujo ir paskirstyti nejudamojo turto valdy-

tojams nioAgos kelio taisymo atžvilgiu ir gyventojų pa-

togumo.

Valsčiaus ribose yra I-os rūšies vieškelių 33 klm. ir 657

mtr. ir Il--os rūšies 5 klm. ir 856 mtr., viso 39 klm. 314 mtr.

Valsčiaus savivaldybė nuo pat įsikūrimo savo žinioje laiko

184 tiltus, iš kurių 53 pakeitė cementiniais ir liko dar medinių

131.

Sveikatos reikalai.

Valsčiaus savivaldybė ligoninės bei ambulatorijos neįstei-

gė, tik apmoka už savo valsčiaus beturčių ligonių gydymą.

1931 m. nuo 1 balandžio iki 15 lapkričio valsčiaus savival-

dybė mokėjo po 75 lt. mėnesiui pašalpos akušerei apsigyvenusiai

Dotnuvoje.

Savivaldybės pajamos:

Nuo pat savivaldybės įsikūrimo iki šiol didžiausias pajamų
šaltinis — žemės mokestis, kuris sudaro ape 85 96 visų pajamų.

Kitos savivaldybės pajamos vos siekia iki 1 96 ir daugiau bendrų

pajamų. Todėl iki valsčiaus savivaldybėms veikiąs žemės

mokesčių įstatymas leido imti žemės mokestį iki 10 76, valsčiaus

savivaldybė finansiniai buvo visai nuskurusi ir negalėjo bent

dalį atlikti uždedamų jai pareigų, todėl savivaldybė turėjo įsi-

skolinti. Pagerėjus finansiniai padėčiai, tuo pačiu pagerėjo

savivaldybės rūpimi reikalai, ypatingai — švietimo ir susisie-

kimo, taip pat mažėjo skolos.
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Išlaidos.

Didžiausios savivaldybės išlaidos yra jos pačios išlaiky-

mui, kurių nuošimtis kasmet augant savivaldybės biudžetui,

mažėjo; nuo 57 96 sumažėjo iki 36,5 7. Didėja švietimo rei-

kalams išlaidos, kurios dabar siekia 23 7“, po to susisiekimo

reikalams išlaidos iki 6 7, skolų gražininmo išlaidos virš 13 96,

Kaip matome, kad nemažą savivaldybės nuošimtį sudaro

skolų grąžinimas. Jei savivaldybė neturėtų skolų, galėtų tas

sumas sunaudoti kitiems reikalams, arba eiti prie sumažinimo

žemės mokesčių. Savivaldybė daugiausia skolinga  ligo-
ninėms už beturčių ligonių gydymą.

Bendros žinios .

Dotnuvos valsčius užima  143,08 kv. kilometrų plotą.

Valsčiaus ribose yra apgyventa 72 vietovės. Gyventojų pasta-

ruoju laiku priskaitoma 7000. 1930 metų visuotinino žemės ūkio
surašymo daviniais, valsčiuje yra 14387,99 ha žemės, tame skai-

čiuje ariamos žemės 9548,51 ha. arklių 1861., galvijų 3475., avių

1270. ir kiaulių 3017.

Pramonės įmonių yra: lentpiūvių 2, vandens malūnų 1,

vėjo malūnų 2, garo malūnų 1, motorinių malūnų 2, odų dirb-

tuvė 1.

Prekybos įstaigų 20.

Dar neišėję į vienkiemius kaimai: Doškonys, Mištautai,

Ramėnai ir Šiponys.

MOKYKLOS.

1) Dotnuvos pradžios mokykla įsteigta prieš 70 metų.

Pradžioj mokykla buvo vieno komplekto, o prieš karą buvo jau

4 komplektų.

Atstačius Lietuvos Nepriklausomybę, pradėjo veikti 2

komplektai, vėliau 3 komplektai, o dabar 4 komplektai. Vienas

komplektas nuo 1933 metų sausio mėn. 1 d. iškeltas į Ažuo-

laičių kaimą.
“Mokyklą lankė: 1923 m. — 145 mokiniai, 1924 m. — 154,

1925 m. — 133, 1926 m. — 100, 1927 m. — 97, 1928 m. — 99,

1929 m. — 146, 1930 m. — 180, 1931 m. — 157.
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2) Dotnuvos dvaro pradžios mokykla įsteigta 1919 metais
valsčiaus savivaldybės rūpesčiu ir pačių gyventojų lėšomis. Mo-

koma tada buvo lenkų kalba. Mokytoja Janina Žirgulevičiūtė.

Nuo 1922 metų mokykloje buvo mokama lietuvių kalba. 1925

metais lapkričio mėn. 15 d. atidarytas antras komplektas Žemės.

Ūkio Akademijos a. a. prof. Matulionio rūpesčiu. Pažymėtina,
kad algą antro komplekto mokytojui pirmus du mėnesius mo-

kėjo prof. Matulionis.

Jau atidarytas ir trečias komplektas.

Mokyklą lankė: 1923 m. — 31 mokiniai, 1924 m. — 56,
1925 m. — 67, 1926 m. — 98, 1927 m. — 107, 1928 m. — 115,

1929 m. — 116, 1930 m. — 120, 1931 m. — 145, 1932 m. — 164:

Nuo 1930 metų mokykla patalpinta į nuosavą gražų mūro

namą, kurį pastatė Ž. Ūkio Akademijos Dotnuvos dvaras su

Švietimo Ministerijos pašalpa.

3) Vaidatonių pradžios p įsteigta 1911 metais,

vieno komplekto. Pirmuoju mokytoju buvo J. Karčauskas. Moks-

las buvo einamas rusų kalba. Antras komplektas atidarytas

1930 m. lapkričio mėn. 1 d.

Mokykla talpinama nuosavam mediniam+ name.

Mokykla lankė: 1922 m. — 48 mokiniai, 1923 m. — 52, 1924

m. — 483, 1925 m. — 45, 1926 m. — 50, 1927 m. N 44, 1928 m.

— 80, 1129 m. — 48, 1930 m. — 76, 1981 m. — 81, 1982 m.

— 82.

4) Šlapaberžės pradžios mokykla įsteigta valsčiaus savi-
valdybės rūpesčiu 1922 m. rugsėjo mėn. 1 d. Pradžioje buvo

vieno komplekto, o nuo 1930 m. lapkričio mėn. 1 d. įsteigtas
antras komplektas. Pirmuoju mokytoju buvo Kamantauskas.

Juozas. Mokslas einamas lietuvių kalba. Statomas naujas namas.

Mokyklą atidarius pirmais metais, ją lankė 65 mokiniai,

1934 mokslo metais 94 mokiniai.

5) Kėbonių pradžios mokykla įsteigta 1927 metais rugsėjo-
mėn. 1 d., vieno komplekto. Mokslas einamas lietuvių kalba.

Pirmoji ir dabartinė mokytoja yra Monika Jodinytė — Kučin--

skienė.

6) Rusencų pradžios mokykla įsteigta 1930 m. rugsėjo“
mėn. 1 d. vieno komplekto. Pirmoji mokytoja buvo Petokaitė

— Navasaitienė. Mokslas einamas lietuvių kalba.

Mokyklą lankė: 1930 m. — 30 mokiniai, 1931 m. —50,.
1932 m. — 68.
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7) Doškonių pradžios mokykla įsteigta 1930 m. lapkričio

mėn. 1 d., vieno komplekto.Pirmuoju mokytoju.buvo Bronius

Globys.

Mokyklą lankė: 1930 m. — 25 mokiniai, 1931 m. — 45.

 

Šlapaberžės bažnyčia.

Bažnyčia pastatyta 1861 metais Slapaberžės dvarininko

Tado Gintauto lėšomis. Vardas — Jezaus Kristaus grabo. Iš

pradžių buvo ir dabar ji yra Dotnuvos filija; prie bažnyčios

nuolat gyvendavo kunigas, šios filijos valdytojas. Štai nuo

1933 metų rugpiūčio mėn. 1 d. naujai paskirtas filijalistas kun.
A. Jakas. Jisai Šlapaberžin atsikėlė gyventi iš Dotnuvos.

Jis pirmiau ten buvo vikaru. Prie kunigą Jaką, Šlapaberžy

buvo kun. Šufinskas. Tai penketo desėtkų metų apžilęs, nelabai

simpatingos išvaizdos kunigas, kuriam daugiau rūpėjo turėti

klebonijoj degtinės išteklių, negu pamaldos ir avelės. Bet ir

„avelės“ nebuvo patenkintos savo ganytoju, nes ne jis, o jį

reikėdavo ganyti. Turėjo jis sau gaspadinę vardu Barborą, ir

tos Barboros labiau klausydavo visuose reikaluose, kaip ko kito.

Prieš kun. Šufinksą Šlapaberžėj buvo kun. Paškanis, prieš
jį buvo kun. Racevičius, kas prieš juos buvo — sunku ką su-

sekti. Bažnyčios inventorius lenkiškai surašytas yra 1861 met.

Lietuvių kalba yra sustatytas inventorius 1930 m. balandžio

21 d. Prie bažnyčios mūre yra rūsis, kur palaidotas paskutinis

Šlapaberžės! dvaro savininkas Mykolas Kvinta. Dvaras 1933
m. rugsėjo mėn 26 d. parduotas iš varžytinių.
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A. a. MYKOLAS KVINTA-. i

 

Mykolas buvo pasiturinčio dvarponio sūnus. Auklėjamas,

kaip ir daugumos dvarponių šeimų Lietuvoje, ėjo lenkiška kryp-

timi ir neigimu tautiško lietuviško atgijimo. Nežinomi velionies.

jaunų dienų nustatymai, bet 1918 m., esant vokiečių nelaisvėje,

jisai prisidėjo prie lietuvių karininkų grupės, gyveno lietuvių

karininkų barake, su jais draugavo, nors letuvių kalbos tuomet

dar nemokėjo. Jis nuolat buvo kviečiamas pereiti į lenkų baraką

gyventi, bet visuomet atsokydavo, esąs lietuvis dvasioje ir nieko-

bendro su lenkų orientacija neturįs. Čia pravartu priminti, kad

21918 metais Lietuvos padangė buvo apsiniaukusi, nieko aiškaus

nebuvo matyti. Dėl stiprios lenkų ir kitų agitacijos prieš lietu-

vius atrodė, kad Nepriklausoma Lietuva yra tik kelių asmenų

svajonė, ir kad toji svajonė neįvyks. Mykolas tuo sunkiu laiku

"buvo lietuviško nusistatymo. Grįžęs į Lietuva ir pradėjus kurtis

kariuomenei, stojo į jos eiles savanoriu ir sąžiningaiėjo visas

pareigas. Pažinau jį 1919 metais gegužės m. 1 pėstininkų pulke.

Pulkas kovojo su bolševikais Ukmergės — Utenos — Zarasų|
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— Daugpilio kryptimi. Velionis buvo jaunesniu karininku 6

kuopoje, bet dėl karininkų stokos buvo keliamas iš vienos kuopos

į kitą, kuri kuopa turėjo svarbesnį uždavinį kautynėse. Kokio
nors nepasitenkinimo ar bailumo neparodė. Jo idealas buvo

Nepriklaus. Lietuva ir jos atvadavimas nuo svetimo jungo. Bu-

vo pasiryžęs žūti ar laimėti. Gegužės m. 31 d. paliai Aluntą

teko velioniui dalyvauti nesėkmingose kautynėse, kur kuopa

turėjo trauktis. Krito arti bolševikų sviedinys ir jis buvo kon-

tūzytas, negalėjo trauktis. Jo pakliuvimas bolševikams į rankas

atrodė įvykęs faktas. Atsirado drąsuolių, kurie jį išgelbėjo,

būtent: trys ar keturi šaudė į bolševikų artėjančias grandines,

o du raitininkai, priešo apšaudomi, prijojo prie jo ir pasodinę

ant arklio išgelbėjo. Bet vienas iš.gelbėtojų čia pat žuvo. Velio- |

nis buvo evakuotas į Kauną ir po mėnesio grįžo į pulką. Sveikata

jo buvo bloga, jam reikėjo ilgiau gydytis, bet karininkų stoka

vertė grįžti į frontą atgal. Atsižvelgiant į jo sveikatos stovį,

buvo jam paskirta tvarkyti užpakalį: ėjo pulko komendanto

pareigas ir šiose pareigose buvo ligi paleidimo iš kariuomenės

atsargon (1920 m. balandžio mėn.).

Gegužės mėn. 31 d. įvykis ties Alunta surišo jį su mūsų

kareviu amžinai. Jis mėgdavo visur ir visuomet pabrėžti lie- |

tuvio kareivio prisirišimą prie savo vado ir, kad sunkioje va-

landoje mūsų kareivis nepalieka savo vado, nors jo gyvybei

gresia pavojus. Tekdavo išsikalbėti apie daugumos dvarponiu

elgesį Lietuvos atžvilgiu. Visuomet atsakydavo, kad jie klysta,

užmiršo savo pareigas ir kad darbas lenkų naudai yra Lietuvai

žalingas. Be to, pabrėždavo, kad yra reikalinga aiški tautišką
orientacija ir darbas šioje kryptyje privalomas visiems. Nu-

siskųsdavo, kad daug jo pažįstamų mokyklos draugų ir net

artimų jam asmenų yra Lenkijoje ir tenai dirba pragaištingą

Lietuvai darbą. Sakydavo, kad jie klysta, nes Lietuvos pusėje
yra tiesa, reikia tik dirbti ir viskas bus gerai. Išėjęs iš kariuo-

menės, pradėjo ūkninkauti savo Šlapaberžio dvare (Dotnuvos

valsč., Kėdainių apskr.) ir tenai dirbo  tautišką darbą. Nuo

senų laikų apylinkė buvo aplenkinta, bet jis prisidėjo prie jos

sugrąžinimo: vedė lietuvišką liniją — savo dvare įvedė lietuvių

kalbą ir pats išmoko ją. Bažnyčioje, kurios jis buvo kolatorius,

sudarė sąlygas, kad pridedamospamaldos būtų lietuvių kalba.

Organizavo šaulius ir buvo toje apylinkėje šaulių vadas, nuo-
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lat turėjo ryšį su savanoriais ir buvo Kėdainių apskrity sava-

norių kūrėjų valdyboj. Bendrai, Mykolas ne žodžiais, bet darbu
prisidėjo prie Lietuvos atstatymo ir visą laiką toje kryptyje

dirbo ligi pat mirties. Jo dvaras, tai buvo lietuvių būrelio dva-

ras. Tenai rinkdavosi į svečius, tenai pasikalbėdavo,kaip geriau

sutvarkyti apylinkę administracijos ir ekonomišku atžvilgiu.

Apskritai, jis mėgdavo visuomenės darbą. Jei lietuviai yra pa-

tenkinti Mykolo veikimu ir nuoširdžiai jį gerbia, tai užsispy-

rusieji lenkų orientacijos asmenys priešingai: pikti, kerštingi

dėl jo veikimo — nuolat darydavo intrigas, boikotuodavo jį,

nėnorėdavo jo susitikti, aplankyti ir panašiai, "bet

jo nusistatymas buvo aiškus, griežtas ir darbu pa-

remtas. Mykolas yra pavyzdys mūsų“ dvarponiams, kaip

reikia Lietuvą mylėti ir jai dirbti, o mums, lietuviams, brangus,

kad dirbo kariuomenėje ir savo apylinkėje kultūringą lietuvišką

darbą. Mirė 1932 m. liepos mėn. 11 d. pakeliui į Kauną, su-

laukęs vos 41 metų amžiaus. Jo staigi mirtis greit pasiekė jo

draugus ir pažįstamus. Liepos mėn. 12 d. 11 val. jo kūnas 2

pėst. pulko orkestro ir jo draugų ir pažįstamų buvo palydėtas

į Kauno stotį, iš kur nuvežtas į Dotnuvos stotį, o iš ten į Šla-

paberžės dvarą. Liepos mėn. 13 d. 10 val. jo kūnas 2 artilerijos

pulko orkestro, apylinkės inteligentų ir žmonių buvo palydėtas

į Šlapaberžės bažnyčią, kur buvo pamaldos už jo vėlę. Tą pat

dieną 18 val. buvo laidotuvės. Toje valandoje prisirinko iš

apylinkės žmonių, draugų, pažįstamų ir iš bažnyčios kūnas per-

neštas į koplyčią, kurioj viename iš rūsių buvo palaidotas.

Eisena graudinga. Ypatingai šaulių skyrius, kuriam jis

vadovavo, susirinko su šautuvais ir paskutinį kartą atidavė pa-

garbą savo viršininkui. Prie karsto kunigas pasakė gražiąkalbą,

apibudindamas velionies asmenį, kaipo valstybeipasidarbavusį

ir turintį Vyties kryžių, savanorių kūrėjų medalį ir kitus pasi-

žymėjimo ženklus. Be to, nurodė velionies ypatingą būdą —

gerumą ir švelnumą, mokėjimą su visais santykiauti. Tą ypatybę

velionis turėjo, — kiti gali tik pavydėti ir stengtis sekti jo pa-

* vyzdžiu. Užmūrytos-sienos angoje išdygo daugybė vainikų, tarpe

kurių krašto apsaugos ministerio; 2 pėst. pulko irkitų asmenų |||

bei draugijų.

Pulk. Čaplikas.
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ISTORINĖS TAUTIŠKOSIOS VĖLIAVOS SAVININKAS

ADOMAS KANTAUTAS.

 
Nėra kėdainiečio, kuris nepažintų bent iš matymo Adomo

Kantauto iš Daškonių, Dotnuvos valsč. Tai nepaprastai simpa-

tingas 62 metų amžiaus pilnas jėgų ir jaunatvės judrumo „jau-

nas senelis“. Nebūna Kėdainiuose iškilmių, kuriose jis nedaly-

vautų. Ir visuomet kartu su jaunuomene tautininkų ir šaulių
eilėse.

Adomas Kantautas — susipratęs ir karštas patriotas. Gy-

vendamas sulenkėjusių bajorų, vadinamų „szlachta laudanska“,

tarpe, pats būdamas jų kilmės, dėl lietuvybės yra nemaža nu-

kentėjęs. a

Dar jaunose dienose persikėlęs iš Peterburgo į Šiaulių

gimnaziją ir patekęs tarp lietuvių, susiprato esąs lietuvis ir
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amžinai išsižadėjo lenkiškosios bajorystės. Tuo metu Šiauliuose

jau buvo slaptai platinama gimnazistųtarpeką tik pasirodžiusi

dr. Basanavičiaus „Auszra“, kuri paveikė ir Kantautą. Ir nuo

to laiko Adomas Kantautas sulenkėjusioje savo apylinkėje viešai

skleidė lietuvybę, už ką lenkuojančiųjų buvo vadinamas „zdrai-

ca, litwoman“.

Išėjęs iš gimnazijos ir iš tėvo paveldėjęs Daškonių kaime,

Dotnuvos valsč., nemažą ūkį (per 100 ha), kur ir dabar tebe-

gyvena Kantautas sukūrė gražią, išauklėtą grynai lietuviškos

dvasios šeimą, tebelaikydamas santykius vien su lietuviais, kurių

anais priespaudos laikais šioje apylinkėje buvo visai nedaug.

Tamsūs, sulenkėję kaimynai Adomą Kantautą skundė ru-

sams; jis nuolat buvo persekiojamas. 1911 m. vasarą galingajam

rusų valdžios ministerių pirmininkui Stolypinui atostogaujant

savo Kalnaberžės dvare, kuris randasi vos keli kilometrai nuo

Daškonių, pas Kantautą buvo įsakyta apgyvendinti stražniką.

Kantautas tam pasipriešino ir stražniko į savo namus nejįsileido,

nurodydamas, jog kaimynų namai didesni ir patogesni. Tačiau

tas valdžios sargas prievarta buvo apgyvendintas  Kantauto

svirne. Ir kol Stolipinas atostogavo, dažnai Kantautą lankyldavo

civiliai apsirengę, neva pravažiuojantieji asmens. O tai būta

slaptų rusų „ochrankos“ šnipų. = :

Iš didžiojo karo griūvėsių pradėjus atgimti nepriklau-

somai- Lietuvai, Adomas Kantautas žodžiu ir darbais uoliai dir-

bo jos stiprinimui. 1917 m. dalyvavo kartū su kitais Kėdainių

apskr. delegatais (kun. Vegelė, veter. gyd. Jakimavičiu, kun.

Milvydu ir kit.) Vilniaus konferencijoje. Ir kai, grįžęs iš Vil-

niaus, ėmė skelbti nepriklausomos Lietuvos atstatymą, visi su-

lenkėję kaimynai dar griežčiau smerkė, girdi „Sprzedai nas, lit-

woman“, — parduok mus...

1918 m. Kantautas pirmutinis Kėdainių apskrity įsigijo

gražią šilko trispalvę tautišką vėliavą su Vytimi vienoje pusėje

ir Gedimino stulpais — kitoje. Su šia vėliava buvo manyta vykti

į Vilnių, į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, tačiau oku-

pantai vokiečiai tam nedavė leidimo. Vėliava, kaipo atgimusios

lietuvių tautos relikvija, buvo laikoma Kantautų namuose.

1920 m. lapkričio 20 d. prasiveržusi per frontą raitų lenkų

legionininkų gauja užklupo Daškonius. Legionininkai, matyti,

„gerųjų“ kaimynų nurodyti, įsibrovę į Kantauto namus. Na-

muose tebuvo Kantauto žmona, o pats Kantautasbuvo išėjęs
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šerti gyvulių. Ir tas išgelbėjo jo gyvybę. Legioninkai, grasin-
dami Kantautienei, reikalavo nurodyti kur yra „litewski krėl“
(Lietuvos Karalius. Taip vietiniai lenkai pašiepdami vadino

Kantauta) ; kartu reikalavo atiduoti jiems vėliavą ir brauningą.

Iškrėtę visus namus, legioninkai pasitenkino radę Vytį, kurią

čia pat sudraskė į smulkius gabalėlius, o kabėjusią ant sienos

mažą dekoratyvinę vėliavėlę pasiėmė su savim. Tikroji gi vė-

liava, kurios jie ieškojo, Kantautienės buvo paslėpta papečkyje

ir jos lenkai nesurado.

Kantautas, gavęs iš žmonos žinią, jog jis legioninkų ieško-

mas, išbuvo daržinėje, pasislėpęs šiene. Mūsų aeroplanams pa-

sirodžius, lenkų legioninkai pasiskubino iš Daškonių išsineš-

dinti. Vienas legionininkas jodamas laikė rankoje atimtą wėlia-

vėlę.

Taip stebuklingai išgelbėtoji vėliava visą laiką puošė Kan-

tauto namus, o 1930 — Vytauto Didžiojo — metais Kantauto

sūnaus tapo perduota pulkin. Šarauskui atiduoti karo muziejui.

Adomas Kantautas nuo pat nepriklausomybės pradžios

yra aktingas šaulys; nepriklausomybei kuriantis priklausė prie

žemdirbių s-gos, o vėliau, įsisteigus Lietuvių tautininkų są-gai,

jos narys ir vienas Kėdainių skyriaus stegėjų. Nors nebejaunas,

nas, Kantautas yra uolus ir aktingas tautininkas, nepraleidžiąs

nė vieno svarbesni susirinkimo, iškilmės bei šventės, nors Kė-

dainius pasiekti jam per 10 klm. kelio.

AKIRAS — BIRŽYS

(Rašo stud. V. Normantas).

Betaisydamas šios knygos korektūrą, apsižiūrėjau, kad

trūksta čia redaktoriaus P. Akiro atvaizdo ir jo gyvenimo ap-
rašymo. O juk jis dabar skaitosi kėdainiškiu, nes kaipo sava-

noris gavo Dotnuvos valsč. žemės, pasistatė Šlapaberžėj trobas

ir tenai, kaip sako, prigijo ir baigs gyvenimo dienas. Tad var-

gais negalais gavau sutikimą p. Akiro ir apie jį šitą parašyti
šios knygos lapuose. Tuo labiau man yra malonu apie šį asmenį

rašyti, kad aš jį pažinau prieš dešimtį metų, kada aš buvau

dar pirmaklasis mokiniukas, o Akiras buvo mūsų Radviliškio

progimnazijos mokytoju.
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Petras Biržys — Akiras, arba radio klausytojų „mylimas

Pupų Dėdė, yra gimęs 1898 m. rugsėjo mėn. 22 d. Liūdiškių kai-
me, Anykščių valsčiaus, Utenos apskrities. Pradžios mokyklą

lankė Anyksčiuos ir Vyžuonuos,nes tėvai, turėdami Liūdiškiuose

tik pustrečios dešimtinės žemės, ėmėsi kito verslo: laikė arba-
tinę, vėliau aludę, ir kitaip vertėsi.
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Akiras — Biržys.

Kilus did. karui, P. Biržys buvo išvykęs Rusijon, kur

baigė komercinę mokyklą.

Grįžęs Lietuvon studijavo siai veraiiojė humanitarių

mokslų fakultete trejetą metų. 1919 m. baigė Karo mokyklą.

(II laidą).

Šešetą metų tarnavo Lietuvos kariuomenėj; ilgesnį laiką

1 pėst. D. L. K. Gedimino pulke. Savanoriu įstojo 1919 m.
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gegužės mėn. 14 d. Vilniaus batalijonan. Trejetą metų buvo

mokytojų: metus pradžios mokyklos vedėju Alovėj, 1 metus

Klaipėdos krašte valdininkams lietuvių kalbos kursų vedėju

Pagėgiuose ir 1 metus Radviliškio progimnazijos mokytoju.

Iš kariuomenės buvo du kartus pats savo noru išstojęs. Pirmą

kartą 1924 metais, kada išvyko lankyti Pietų Amerikos val-

stybes; antrą kartą 1927 metais, kada panorėjo dar studijuoti

universitete. Nuo šio laiko jokion tarnybon nebestojo ir ėmėsi
literatūros kūrybinio, menininko — vaidybos darbo. P. Akiras

ėmė aprašinėti Lietuvos miestus ir miestelius, o kaip gabus

kūrėjas ir vaidintojas pasigirdo per radio kaipo Pupų Dėdė.

Valst. radiofone Pupų Dėdė dirba nuo pirmųjų jo įsteigimo

dienų su mažomis pertraukomis šešetą metų: iš pradžių jis, pa-

keitęs balsą, sakė pasakas, paskum vaidino „kaimo vestuvinin-
kus“, „kaimo gexužinės“, „kaimo vakaruškas“, „Pupų Dėdės

karčiamą“, o vėliau „Pupų Dėdės pastogėje“.

Vaidinti teko Akirui ir šiaurės Amerikoje, kur išbuvo

septynius mėnesius. Tenai su artistais — Antanu Vanagaičiu ir

Juozu Olšausku jie buvo sudarę trupeleę, vardu ,,„Dzimdzi-

Drimzdi“ ir vaidindami aplankė apie 50 lietuvių kolonijų. Bū-

damas Amerikoje Akiras susipažino su turtingu lietuviu Juozu

Bačiūnu, kuris žymiai parėmė grįžus Lietuvon Akirą plunksnos

darbe, išleisdamas Lietuvos miestų ir miestelių I tomą Alytaus
apskritį. Apskričių aprašymas ir jų išleidimas tai  Akiro

— Biržio gyvenimo tikslas. O kadangi tas darbas nuostolingas,

tai „duonos bakaną“, kaip pats redaktorius kad sako, gauna iš

radiofono už vaidinimus. Radiofone Pupų Dėdė kas savaitę

turi po pusvalandį. Tam pusvalandžiui jam tenka sukurti kas

kart vis naują radio vaizdelį ir jį su savo trupele suvaidinti.

Svarbiausioji ,„Pupų Dėdės pastogės“ dalyvė, be paties Dėdės

—Akiro — Biržio žmona, abelietė Anelė Sadauskaitė.

Pupų Dėdė — Akiras su žmona yra apvažiavę ir Lietu-

vos daugel miestų ir miestelių, kur rinko istor. medžiagą ir

' rengė pupų:dėdiškus ; spektaklius. Taip pat jiedu vaidina

ir kino divertisimentuose. 1934 m. vasarą Akiras suorganizavo

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijoj gegužinę ir ta gegužinė buvo
sų garsiakalbiu nufilmuota.

Pupų Dėdė filmoj yra svarbiausioj rolėj. 1933 metais .

p. Akiras kukliai savo draugų tarpe šventė 20 metų vaidybos

jubiliejų. Pirmą kartą jisai scenoj pasirodė 1913 metais
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Anykščiuose žydo rolėj. Vaidinimas tada taip gerai pavyko,kad

mažam Biržiukui daugelis tada pranašavo didelę ateitį scenos

srity. Karas, kariška tarnyba ir pagaliau Vaičkaus „patarimas“

atitolino Akirą nuo scenos bei vaidybos ir tik mikrofonas“

— radiofonas padarė jį garsiu Pupų Dėde radio klausytojų|
tarpe. Akiras ir gramafono plokštelių yra įgrojęs ir įdainavęs.
Yra jų labai populiarių: "Senelio polka“, "Grįžk namo“,

"Ramtatulis“, polka "Gėlė“ ir kit. Viso „e“ įgrojo ir įdai-

navo 17.

Kaip plunksnos darbininką mesAkirą- Biržį žinome nuo

1917 metų, pseudonimu "Liūdiškietis“. Tais metais p. Biržys,

būdamas Rusijos lietuvių seime atstovu parašė ir „Rygos Garse“

išspausdino savo pirmuosius straipsnelius ir eiles "Lietuvaitė“.

Voroneže 1916 m. leido šapirografuotą juokų laikraštį, vardu

"Sumtis“. 1918 m. Vilniuje rašinėdavo - eiles ir straipsnelius

"Pavasary“, "Tėvynės Sarge“, kalendoriuose ir kit. laikraš-

čiuose. 1919 m. išleido savo eilių rinkinėlį, vardu "Sielos Spar-
nai“. 1924 metais išėjo "Sielos Sparnų“ antra papildyta laida.

Tai graži knygelė, tiesiog liuksusinė laida ir greitai buvo iš-

pirkta. 1929 m. išspausdino atskira knygele eiles „Karo Metu“.

Tais metais taip pat buvo išspausdinta knygelė „A. a. karin.

Juozapavičius“. 1927 metų pradžioj p. Biržys, būdamias vyresn.-

leitenantu, buvo karininkų laikraščio „Kardo“ redaktoriu.

Pagaliau Akiras — Biržys sumano leisti Lietuvos miestus

ir miestelius. Iš pradžių rinko medžiagą ir spausdino atskirai

miestelius. Išėjo iš spaudos "Vyžuonos“, "Anykščiai“, “Tau-
jėnai“. Pagaliau ėmė leisti sistematingai apskričiais, abėcėlės

tvarka ir jau turi parašęs šešius apskričius: Alytaus, Biržų,

Kėdainių, Kauno, Kretingos ir Klaipėdos kraštą. Trys pirmieji

išspausdinti, o kiti laukia leidėjų. Per metus Akiras suskumba

paruošti spaudai vieną apskritį. Tokiu būdu dar turi 15 aps-

kričių (be Vilniaus krašto) ir užtruks dar 15 metų kol visus

laisvosios Lietuvos miestus ir miestelius parašys ir išspausdins.
Nuo 1926 metų Petras Biržys metė savo pseudonimą „Liū-

diškietis“ ir ėmė pasirašinėti „„Akiras“. Kai kam gal įdomu,

kaipir kodėl p. Biržys pasirinko pseudonimą.,„Akiras“. |

Kartą Kaune ėjo kino filma: „Akirasir BaltaGėgelė“. Fil-

moje buvo labai simpatingasjaponas kino artistas Akiro rolėj.

Filmoj „„Akiras“ buvo geraširdis, visų skriaudžiamas, daugelio

niekinamas;bet kantriai iškentėjęsneužtarnautus pažeminimus,

488



  

pagaliau susipratusios minios buvo apvainikuotas. Atėjo p. P.

Biržiui galvon mintis būti tokiu Akiru. Jis dar neišėjęs iš

kino pasakė sau: „Aš Akiras“! „Aš būsiu Akiru“... Nuo to laiko

p. Biržys ėmė pasirašinėti Akiru ir, kaip matome, joj gyvenime

buvo minios mesti pažeminimai, net spaudoj buvo rašyta, kad

Akiras— Biržys nusidėjėlis, nors joks teismas p. Biržį dar

nėra už jokius nusidėjimus niekados pasmerkęs. Tuo tarpu kaip

plunksnos darbai, nuoširdūs ir tikrai gražūs vaidinimai su

garsia Pupų Dėdės armonika p. Akirui — Biržiui pina garbės
vainiką.

P. Biržys kaipo savanoris—kūrėjas yra apdovanotas sava-

norių ir 10 metų Lietuvos Nepriklausomybės medaliais; už mik-

lią plunksną Čikagos lietuviai apdovanojo aukso medaliu, o už

vaidybą Detrojto „Vyčiai“ apdovanojo taip pat medaliu.

Akiras 1925 m. ima leisti mėnėsinį iliustruotą laikraštį

vardu: „Pupų Dėdė“. Stud. V. Normantas.

KUNIGAS VILIUS BALANDIS.

Kun. Balandis yra gimęs 1891 metais gegužės 25 d. Gus-

čiūnų dvare, Pucinėlių parap., Gudžiūnų valsč. Mokslus ėjo Lie-

puojuj, dvasišką seminariją baigė Kaune 1914 m. Pradžioj

vokiečių okupac. buvo vikaru Aluntoje, Utenos apskr. Nuo 1916

m. išvyko savo noru Vokietijon kapelionu lietuviams belais-

viams. Ten išbuvo iki 1918 m. lapkričio mėn. Grįžęs Lietuvon

vėl pateko senon vieton — Alunton. 1919 m. birželio mėn. 22

d. stojo Lietuvos kariuomenėn savanoriu Panevėžio batalijonan

ir tebetarnauja iki šių dienų.

Kariuomenėn įstojęs kun. Balandis rūpinosi ne vien sava-
„norių dvasios ir kultūros reikalais, bet fronte, statydamas savo

gyvybę pavojun patarnavo savo dalies vadovybei dėlei ko pul-

kas turėjo laimėjimų. Už' tai kun. Bal. yra apdovanotas Vyčio

Kryžiaus ordinu V-—-jo laipsnio. Taikos metu šis kun. kapelio-
nas irgi nenuilstamai dirbo karių kultūros ir švietimo srity ir už

ypatingus jo nuopelnus yra apdovanotas Gedimino ordinu IV

laipsnio.
Kaipo savanoris gavo taip pat ir savanorių medalį ir 10

metų Lietuvos Neprikl. jubiliejaus medalį.

Dešimtį metų ištarnavęs 4 pėst. D. L. K. Mindaugo pulke,

persikėlė'1 pėst. D. L. K. Gedimino pulkan ir čia išbuvo apie
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Kunigas Vilius Balandis.

1, metų. Pulke įsteigė, kaipo švietimo vadovas, liktinių pus-

karininkių gimnazijos 4 kl. kursus ir tuos kursus kiti puskari-

ninkiai su pasitenkinimu baigė. Tai buvo vienas iš didesnių ir

ryškesnių kun. Balandžio 1 pėst. pulke darbų. Iš 1 p. pulko

kun. Balandis persikėlė Klaipėdon 7 pėst. D. L. K. Butugeidžio

pulkan ir ten išbuvo du metu. Šiuo metu yra 8 pėst. Kauno Ku-

nigaikščio Vaidato pulko kapelionu ir švietimo vadovu.

Būdamas ilgus metus kapelionu kun.Balandis įgijo tarpe

karininkų ir kareivių daug simpatijos ir prielankumo. Bažny-

čioje geras pamokslininkas, o už draugiškumą ir bešališkumą
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karininkų šeimynoje visų gerbiamas ir mylimas. Todėl ir -su-

silaukė mylimo ir amžino kapeliono vardo. Reikėtų nepamiršti,

kad kun. Balandis yra Lietuvos kariuomenės pirmas ir seniau-

sias kapelionas t. y. kapelionų veteranas.

DOTNUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA.

Keletas žodžių apie Lietuvos žemės ūkio mokslą iki didžiojo karo.

Jau Karaliaus Mindaugo laikais Lietuvoj buvo gaminama

tiek daug javų ir auginta galvijų, kad pakankamai buvo Ne-

munu, Dauguva ir Vysla siųsti į užsienius. Už javus, medžius,

žvėrių kaulus, žalius kailius ir galvijus lietuviai iš svetur gau-

davo ginklų, brangių audeklų, druskos, geležies, sidabro ir kitų

brangenybių. Vilnius tada buvo pasidaręs mainikavimo turgum

tarp Rytų ir Va:arų Europos valstybių. Tad Lietuvai rūpėjo

tada žemės derlingumas, ūkininkų darbštumas ir miškų gau-

sumas.
Iš pradžių ūkininkavimas buvo gan primityvus: paprasti

buvo ūkio įrankiai, dažnai pripuolamas ir žemės sėjimui pa-
sirinkimas. Įsės, kur tarp miškų lidimuos plotą, paskum ir vėl

šaknelėms kitą įtręšta lauką vėl aria ir sėja.
Nelengva būtų nustatyti, kada kilnojami po miškus lau-

kai pasidarė nuolatiniais ir kada buvo įvesta trilaukė Lietuvos

ūkininkų sistema. Žinome tiktai, kad karalius Zigmantas I-sis

1529 metais išleido įstatymą vardu: „„Ustavy dvorov našych u

V. kn. Litovskom“ ir įsakė: „...budut povinnij dvienadcat den

na toloki v godu do dvo:0v našych služitije, to jest tri dni na

paranim (pūdimą) orati, tri dni na žito, a tri dni sierpom žito
žati, a tri dni jarinu, a sieno kositi po staromu *). Žymė tikro
trilaukių įsigalėjimo randame 1557 metais, kada karalius Zig-

“ mantas Augustas išleido „Ustava na voloki“. Dviems metams

praslinkus, buvo duotas antras įsakymas: ,Revizija pušči

perechodov zvierinnych“. Šis įsakymas padėjo pagrindus apsau-

goti ir tvarkyti giriose valstybiniam ūkiui.

1641 metais buvo sudaryta komisija, kuri pristatė karaliui

Vladislovui sutvarkytas valst. 38 girias. Komisijos sąstatas bu-

vo toks: Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos vyr. girininkas

*) Albino Rimkos Teisių fakulteto darbai. I kn. 1924 m.
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Petras Isakas, kanauninkas Pacas ir Upytės maršalka Krištu-
pas Bialozoras. i

Lietuvos žemės ūkis būtų žengęs sparčiais žingsniais pir-

myn, kad ne 1569 m. Liūblino unija, kuri atnešė mūsų Tėvynei

sunkiausią verguvę, apsikrovė nepakeliamais mokesčiais ir nai-

kino Lietuvos turtus. Lietuvos liaudis lenkų bajorų buvo pa-

versta dirbančia be iniciatyvos, be žado jėga. Švietimas atiteko
dvasiškijai 0 ji buvo kilusi kuone išimtinai iš ponų — bajorų,

tad jiems ir pataikavo.

1579 m. įsteigta Vilniuje Jėzuitų Kolegija, 1773 m. vir-

tusi Akademija ir 1803 m. Universitetu (uždarytas buvo 1832

metas gegužės 1 d.) krašto ūkiu nepasirūpino, nepalietė. Tiktai

botanikai broliai profesoriai Junzilai ėmė rinkti medžiagą že-

mės ūkio mokslui.

1842 metais buvo įsteigta Gori — Gorkoje (Minsko gub.)
žemės ūkio mokykla, skirta Rusijos vakarams, t. y. „Sie-

vero zapodnomu kraju“. Šitą mokyklą lankė tik bajorų vaikai.

Per antrąjį lenkmetį (1863 m.) ji buvo perkelta Petrapilin ir

performuota į žemės ūkio institutą. Betgi Lietuvos didžiūnų

vaikai žemės ūkio mokslus ėjo Galicijoj, Poznany, Prūsuose,

Čekoslovakijoj ir kitur. Kiek vėliau rusai ir Lenkijoj, Pulave,

įsteigė žemės ūkio institutą. Ši

1865 metais Maskvoj buvo įsteigta Petrovsko—Razu-
movskaja Akademija su agronomijos ir miškininkystės sky-

riais. Šią akademiją ir Petrapilio miškų institutą pradėjo lan-
kyti ir iš vergijos išlaisvinti lietuvių ūkininkų vaikai ir paskum

Lietuvos žemės ūkio mokslui buvo šviesūs krislai, kaip: prof.

P. Matulionis, Rukuiža, Suveizdis ir kiti). Prieš pat did. karą

buvo Vilniaus ir Kauno gubernijose įsteigta po vieną aukštesnę

žemės ūkio mokyklą.

1919 m. Laisvoji Lietuva ir jos žymesnieji darbuotojai

ypatingo dėmėsio kreipė į žemės ūkį, į žemės ūkio mokslus

ir įsteigė pirmiausia agronomijos ir miškininkystės aukš-

tesniąją mokyklą Dotnuvoj, kuri 1924 metais pertvarkyta į Že-

mės Ūkio Akademiją.

Trumpa Žemės Ūkio Akademijos istorijėlė. |

Gražiai keletą metų padirbėjęs Dotnuvos Žemės Ūkio
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Technikumas prirengė atsakančią dirvą Akademijai, sudarė ge-

rą užuomazgą Akademijai reikalingoms mokslo įstaigoms ir

taip pat išauklėjo eilę būsimų Akademijai profesūros narių.
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Prie to prisidėjo ir buvęs Kauno universiteto agronomijos ir

miškininkystės fakultetas. Jisai irgi davė Akademijai žymių
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1924 m. rugsėjo 23 d. paskyrė Akademijos Profesorių Tarybos
nariais ir katedrų vedėjais.

Pirmoj eilėj buvo išrinktas Rektoratas. Pirmasai Tarybos

posėdis buvo 1924 m. rugsėjo 24 d. Žemės Ūkio Akademijos

„Rektorium vienbalsiai išrinko prof. Paulių Matulionį,

prorektorium — docentą A. Rukuizą, sekretorium — doc. Juozą

Tonkūną. Šiam Tarybos posėdy paaiškėjo, kad studentų pra-
šymų, priimti į Akademiją buvo paduota 49. Iš jų į 1-mą kursą

27, į Il-14 — 8ir į Ill-čią — 14. Taip ir buvo nutarta atidaryti

visus tris kursus. ,

Buvo prašyta Žemės Ūkio Ministerijos atatinkamo pa-
rėdymo, kad Žemės Ūkio Technikumas *) nuo 1925 m. sausio 1 d.

dvaro ūkį ir miškų urėdiją perduotų Akademijai. Taip pat, kad
Akademijai užleistų reikalingus butus, perleistų kabinetus bei

laboratorijas.

1924 metų spalių mėn. 15 d., dalyvaujant Žemės Ūkio.
Ministeriui, seimo pirmininkui, Universiteto Rektoriui ir ki-

tiems aukštiems svečiams, Dotnuvos Žemės Ūkio Akademija
buvo iškilmingai atidaryta. Rektorius prof. Pr. Bučys vardu

vyresniojo brolio — universiteto nuošrdžiai pasveikino gimusią

seselę — Akademiją ir palinkėjo gražiai ir laimingai išaugti

ir pakelti tinkamon aukštumon Lietuvos žemės ūkį.

A. a. PIRMASIS DOTNUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS

REKTORIUS PAULIUS MATULIONIS.

Prof. Paulius Matulionis yra gimęs 1860 metų rugsėjo

mėn. 18 d. Kupiškio miestely, Panevėžio apskrities. Išmokęs

nuo vyresniųjų brolių ir seserų skaityti, jau turėdamas septy-
nerius mt. skaitė kitiems garsaus Aleknavičiaus, kun. Strazdelio,

Vysk. Valančiaus ir kt. raštus. Kupišky jam teko ir liaudies mo-

kyklą baigti. 1873 m. įstojo Daugpilio realinėn mokyklon, kurią

baigė stipendininkų 1882 metais. Tris metus gyveno Matulionis

po dvarus mokė ponų vaikus ir tuo uždarbiavo ir taupė tolimes-

nėms mokslo studijoms. 1885 m. įstojo Petrapilio Miškų insti-

*) Apie jį bus toliau. Red.
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tutan ir jį baigė valst. stipendininku.Nors gavo pasiulymą pasi-

likti prie Instituto, bet norėdamas arčiau pažinti miškus atsi-

sakė nuo pasiūlijimo. Tada buvo paskirtas prie Petrapilio

Pskovo miškų valdybos urėdo padėjėjuir už sumanumą ir darbš-

  
Pirmes Akademijos Rektorius prcf. Povi.zs Matulionis.

tumą 1892 m. buvo apdovanotas ir pakeltas į jaun. taksatorius.

Šiuo laiku jam buvo pasiūlyta urėdo vieta, bet vis tam geresniam

miškų pažinimui ir nuo šios aukštos vietos Matulionis atsisakė.

Pagaliau jam pasisekė kaipo miškų takstoriui persikelti
Vilniun ir nuo 1894 m. veikė Kauno ir Vilniaus gubernijų miš-

kuose, ir, kas svarbiausia, lietuvių tautos žadinime.
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1905 m. P. Matulionis buvo Vilniaus revoliucinio Vykdo-

moji Komiteto narys, Didžiojo Vilniaus Seimo narys, pirmųjų

lietuviškų vakarų, surengtų Vilniuje, režisierius ir šiajp pirma-
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eilis lietuvių veikėjų tarpe. Gi savo specialybės srity — miš-
kininkystėj jau nuo 1900 m. buvo skaitomas dideliu žinovu. |

Nuo 1898 m. buvo pakeltas į vyresniuosius taksatorius

ir Vilnijos juodašimčiams įskundus buvo rusų valdžios išsiųstas 4

Suomijon girias tvarkyt. Bet neilgai trukus gavo šešių gubernijų
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miškus tvarkyti ir apsigyveno Smolenske. Ten jis ištraukėiš

lenkų organizacijų lietuvius, įkūrė lietuvių dr-ją, odidž. karo
-metu globojo Smolensko lietuvių tremtinius.

Grįžus Lietuvon, du kartu buvo pasiūlyta P.Matulioniui

užimti Žemės Ūkio Ministerio vietą, bet jis sutiko būti tik
Vice-Ministeriu, 1923 m. sausio 20 d. buvo Lietuvos universitete

vienbalsiai išrinktas Gamtos Matematikos fakulteto ordinariniu

profesorium.

1932 m. kovo mėn. 15 d. prof. P. Matulionis mirė. į

Jo mokslo darbai:

1) Lietuvos ir jos paukščių žemėlapis.

2) Lietuvos krašto kalnuotumas,

3) Lietuvos dirvos,

4) Lietuvos kraštas, gamta ir turtai,

5) Lietuvos dirvožemiai ir jų miškai,

6) Lietuvos flora,

7) Kopa Lietuvoje,

8) Žolynas ir kit.
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BUVĘS AKADEMIJOS REKTORIUS

prof. JUOZAS TONKŪNAS.

Prof. Tonkūnas yra gimęs Stačiūnų kaime, Pasvalio valsč,

Biržų apskrity.Gimnazijos mokslus ėjo Mintaujoj. 1913 m.

įstojo Maskvos Petrovsko Rozumovskon Žemės Ūkio Akademi-

 
'Prof. J. Tonkūnas, antrasis Ž. Ū. Akademijos rektorius.

on ir išbuvęs joje penkis metus gavo mokslingo agronomo var-

da. 1918 m. grįžęs Lietuvon, savo gimtam Pasvaly organizavo

partizanus ir valsčiaus savivaldybę. Paskuri buvo pakviestas

Zemės Ūkio Ministerijon prie dvarų parceliacijos; buvo Ma-
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riampolės, Seinų, Alytaus, apskr. rajono Žemės Ūkio Inspekto-
riu, paskum žemės reformos Komisijos pirmininku ir nuo 1922

m. buvo Žemės Reformos Departamento direktoriu. 1924 m. bu-

vo pakviestas Lietuvos Universitetan docentu prie agronomijos -

skyriaus. Kada Dotnuvoj įsikūrė Žemės Ūkio Akademija, J.
Tonkūnas buvo pakviestas užimti žemdirbystės katedrą. 1924,
m. rugsėjo mėn. 24 d. buvo išrinktas pirmuoju Akademijos Ta-

rybos Sekretorium; 1927 m. gegužės mėn. 16 d. buvo paskelbtas

ekstra ordinariniu profesoriu ir tais pačiais metais buvo išrink-

tas Akademijos Prorektorium. 1928 m. lapkričio mėn. Respubli-

kos Prezidento aktu buvo paskirtas Akademijos Ba 0kjum. Da-

bar yra Švietimo Ministeriu.

 

1926 m. Žemės Ūkio Akademijoj buvo padaryta keletas
permainų. Ministerių kabinetas nutarė nuo 1926 m. rudens

semestro pirmuosius Žemės Ūkio Akademijos kursus perkelti

į Kauną prie Lietuvos Universiteto. Šiam nutarimui priešinosi
Dotnuvos Profesorių Taryba, tačiau šis nutarimas buvo įvykdy-

tas ir pirmieji kursai buvo prijungti prie Gamtos Matematikos

fakulteto Kaune.

Perkėlus pirmuosius semestrus į Kauną, kiti profesoriai

nustojo darbo ir turėjo pasitraukti iš Akademijos. Taip pat |

buvo uždaryti trys Žemės Ūkio Akademijos kabinetai: zoolo-

gijos, fizikos ir geodezijos. Tačiau šių kabinetų inventorius buvo

paliktas Akademijoj.

Sąryšy su šia reforma gyvas reikalas buvo padaryti kai

kurių pakeitimų Žemės Ūkio Akademijos statute. Tuo reikalu
1926 m. rugsėjo mėn. 13 d. buvo išrinkta komisija, kuri turėjo

rūpintis Akademijos reikalais.

Profesorių Taryba matė, kad Akademijos padalinimas į

dvi dalis yra kenksmingas tinkamam agronomų paruošimui.

Po gruodžio mėn. 17 d. perversmo naujam  Ministerių Kabi-

netui susidarius, Dotnuvos prof. taryba nutarė daryti žygių, kad
šį klausimą Ministerių Kabinetas persvarstytų. Taigi, buvo pa-

rašytas memorandumas ir įteiktas Ž. Ū. Ministeriu. Taip
pat buvo patiektas ir studentų pareiškimas, kuriame buvo pra-
šoma Profesorių Tarybą dėti pastangų, kad nuo 1927 — 28
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mokslo metų rudens studentams duotų galimybės eiti mokslą.
Dotnuvoje. 1927 m. gegužės mėn. 5 d. Ministerių Kabineto nu-

tarimu visi Žemės. Ūkio Akademijos mokslai buvo grąžinti į
Dotnuvą.

Šiame Ministerių Kabineto posėdy buvo nutarta likviduoti

įAkademijoj miškininkystės skyrių. Šis nutarimas buvo patiektas

 
Prof. V. Vilkaitis, trečiasis Ž. Ū. Akademijos rektorius.

Dotnuvos profesorių tarybai, kuri nutarė į tą skyrių naujų“

studentų nebepriimti. Esant Akademijoj tik vyresniųjų se-
mesirų studentams miškininkams, buvo likviduotas. bendrosios
miškininkystės kabinetas, o nuo 1927 m. gruodžio mėn. 31 d.“
buvo panaikinta Ž. Ū. Akademijos miškų urėdija.
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Tais pat metais buvo padaryta kai kurių pakeitimų |
Ž. Ū. Akademijoj agronomijos skyriuje. Akademijos Profesorių

Taryba suskirstė šį skyrių trimis sekcijomis: žemdirbystės sek-

cija, gyvulinkystės sekcija ir ekonominė sekcija. Žemdirbystės
sekcijoj buvo nutarta kreipti dėmesį į žemdirbystės ir auga--
lininkystės mokslus, gyvulininkystės sekcijoj — į gyvulinin-

kystės mokslus, pienininkystės ir ekonomijos sekcijoj — į Že--

mės ūkio ekonomijos ir kooperacijos mokslus.

Be to, buvo rūpinamasi įsteigti ir ketvirtą sekciją stu-

dentėms, kurioms be bendro agronominio išsilavinimo buvo-

norima duoti žinių iš namų ūkio ir ruošos srities.

Tai šitokios reformos buvo padarytos Dotnuvos Ž. Ū.
Akademjoj 1926 — 1927 metais. Tačiau nežiūrint visų reformų,

trukdymų, Akademijos gyvenimas sparčiai žengė pirmyn, stip-

rėjo. Pati Akademija juo toliau, juo labiau domina mūsų vi--

suomenę. Kiekvienais metais Akademija yra lankoma ekskur-

sijų. Ypač daug ekskursijų atlankė Dotnuvos Akademiją 1927

m. vasarą.

Akademijos suskaldymas tęsėsi tik vienerius mokslo me--

tus. Štai 1927 m. rudenį visas aukštasai žemės ūkio mokslas vėl
tapo sukoncentruotas Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijoj. Šiais.

metais Akademijos mokslai buvo paskirstyti trimis sekcijomis:

žemės dirbimo, gyvulių ūkio, žemės ūkio ekonomijos. Įvedimas.

šių sekcijų tai paruošimas siauresnių specialybių žinovų.

Kai buvo nutarta pertvarkyti agronomijos skyriaus
mokslai, imta likviduoti Akademijos miškinikystės skyrius. Į

šį skyrių paskutinieji studentai buvo priimti 1925 m. rudenį.

Tiems ir buvo leista šis skyrius baigti, kurie iki aukščiau mi-

nėto laiko buvo įstoje.

1928/29 mok. metų pradžioje buvo paskelbtas naujas Aka-

demijos statutas, o kiek vėliau ir reguliaminas. Pagal statutą

Z. Ū. Akademija yra aukštoji žemės ūkio mokykla, laikoma
žemės ūkio Ministerio žinioje, Mokomąjį personalą sudaro:

a) vyresnįjį mokomąjį personalą — ordinariniai, ekstra ordina-

riniai, profesoriai ir privatdocentai; b) jaunesnįjį mokomąjį

personalą—lektoriai, asistentai ir laborantai. Mokomojo persona-

lo nariai ir kiti Akademijos tarnautojai turi būti Lietuvos pi--
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liečiai.. Profesoriusskiria Respublikos Prezidentas, privatdocen-

tus ir lektorius — žemės ūkio Ministeris, laborantus ir Aka-

demjos dvaro administratorių. skiria Akademijos Rektorius.

Dėstomieji Akademijoje dalykai paskirstomi šiomis ka-

tedromis:

1) Chemijos katedra, 2) Agronominės chemijos katedra,

-8) Geognozijos katedra, 4) pritaikomosios botanikos katedra,

5) bendrojo žemės dirbimo katedra, 6) specialinio žemės dir-

bimo katedra, 7) bendrosios zootechnijos katedra, 8) specia-

linės zootechnijos katedra, 9) zoohigienos ir veterinarijos ka-

tedra, 10) bendrosios žemės ūkio ekonomijos katedra, 11) spe-

cialinės žemės ūkio ekonomijos katedra, 12) žemės ūkio inži-

nerijos katedra.

Akademijos Rektorių iš vyresniojo personalo tarpo skiria

Respublikos Prezidentas 5 metams. Šia tvarka skiriamas ir pro-

rektorius. Sekretorių renka Akademijos Taryba iš vyresniojo

mokomojo personalo tarpo irgi 5 metams.

Rektorius atstovauja Akademijai, pirmininkauja Akade-

mijos tarybojeir diplominių egzaminų ir diplominiams darbams
priimti komisijoje, vykdo Akademijos tarybos nutarimus, pri-

žiūri paskaitų ir praktikos darbų vykdymą, prižiūri Akademijos

turtą ir veda visus jos reikalus, pristato žemės ūkio ministeriui

tarybos posėdžių protokolus, nutarimus ir pageidavimus, skiria

Akademijos tarnautojus...

1930 metais Akademijoj buvo įsteigta namų ūkio sekcija.

Ši sekcija specialiai studentėms, kad paruoštų inteligentę su

aukštuoju mokslu, kuri per mokyklą ir šeimą sutvarkytų Lie-

tuvos namų ūkį. Šiam reikalui pastatyti nauji gražūs rūmai.

Tai buvo labai aktualus ir pribrendęs reikalas, nes vos tik

įsteigus šią sekciją, atsirado daug daugiau studenčių, norinčių

joje studijuoti, negu Akademijos vadovybės buvo numatyta.

Netgi ir tos studentės, kurioms mažai beliko iki Akademijos

užbaigimo, ir jos pareiškė norą sekcijoj pasilikti, kad ir ilgiau

užsitęstų mokslas. 1930 m. Akademija jau turėjo 5 ekstra or-

dinarinius profesorius, 11 docentų, 10 lektorių, 3 asistentus,

14 laborantų. O juk Akademijai 1924 m. įsisteigus buvo vos 1

ord. profesorius ir 6 docentai. 1932 m. jau buvo 6 ekstraordina-

riniai profesoriai, 10 docentų, 15 lektorių, 6 asistentai ir 14

laborantų.
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„1938 m. pradžioje baigusių Žemės Ūkio Akademiją ir
gavusių diplomus buvo 34 asm., iž jų 2 moterys. Miškininkystės
skyrių baigė 12,bendrąjį agronomijos skyrių 10, žemės dirbimo
5, gyvulių ūkio 3 ir žemės ūkio ekonomijos sekciją 4.
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Akademijos bibliotekai gana laimingi buvo 1927 metai,

nes tais metais jo turtas padidėjo 19162 lit. 52 cnt. Per tuos

metus įsigyta2550 tomų knygų ir žurnalų komplektų. Jau 1928
m. Akademijos bibliotekoj buvo 10620 tomų ir visas bibliotekos
turtas siekė 73.783 lit 20 cent.
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Žemės Ūkio Akademija, kai arčiau prisižiūri yra, tartum,

kokia atskira respublika. Didelis būrys studentų—čių, rimti

profesoriai, skruzdės — darbininkai, mūriniai rūmų — rūmai

sudaro rimtą įstaigos vaizdą. Akademija ir ekonomiškai gražiai

yra susitvarkius. Studentų, dauguma stiprių ūkininkų vaikai.

Jau 1923 m. buvo įsteigta smulkaus kredito draugija.
Iniciatoriais ir steigėjais buvo doc. Gaigalaitis ir Krikščiūnas.

Studentiškam gyvenimui tarpininkavimas smulkaus kredito

labai reikalingas. Pirmiaus ta draugija vadinosi žemės ūkio

Technikumo smulkaus kredito banku, ir šis vardas buvo varto-

jamas 1927 m., kada buvo likviduotas Technikumas. Paskolos

buvo duodamos nuo 25 — 300 litų, terminui nuo 6-ių dienų

iki trijų mėnesių. Pav. 1927 m. buvo išduota nariams dau-

giau, kaip 30.000 litų paskolos. Metinė apyvarta siekė per

300000 litų. ,
Kaip tik įsikūrė Dotnuvoj Technikumas, buvo suorgani-

zuota valgykla. Joje už 60 litų mėnesiui gaudavo studijozai

pilną maistą: pusrytį, pietus ir vakarienę. Tada valgykla atrodė

kareiviška: pusryčiams kava, pietums košė (kartais ir koks

mėzgalis), vakarienei kruopos. Valgykloje ant ožiukų ilgi

stalai, prie jų ilgi suolai — kareivinė ir gana. Valgyklos reika-

lais tada rūpinos vienas asmuo — valgyklos vedėjas. Įsikūrus

Akademijai, privažiavus daugeliui studentų, pirmykštė valgyk-

los tvarka pasidarė nepakenčiama ir ją būtinai rekėjo keisti.

Studentai susiorganizavo į savo Ekonominę draugiją. Ši drau-

gija ir pasiėmė pertvarkyti valgyklą. Valgyklos komisija šalia

bendros vakarienės ir pusryčių įvedė bufetą. Buvo pakeista ir

atsiskaitymo sistema. Vieton už visą valgymą mokėti už mėn.

iš anksto, buvo mokama už valgį kiekvieną kart. Maistas buvo
išduodamas ne už pinigus, bet už atskirus kvitelius — čekučius.

Valgykla su visomis savo įmonėmis užima 12 kambarių, ją

aptarnauja 11 tarnautojų ir valgyklos komisija.
Štai kas rašoma kasmet leidžiamame Dotnuvos Žemės

Ūkio Balenujs 1928 m. metrašty, str. ps tas iš studentų
gyvenimo“

- Vasėrės atostogų metukai kurieAdautai žiaiidis:

E ot Akademijos: Rugsėjo pradžioj suvažiuoja beveik dau-

guma studentų baigti rengtis vasaros metu pradėtų egzaminų.

Tačiau paskutinėms atostogų dienomis, apie 15 — 20 d. rugsėjo

mėn., dėmesys patraukiamas iš dalies kiton pusėn — laukiama
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naujų kolegų. Kartais tuo klausimu net raštinėn užsukoma.

Pagaliau — laukiamoji imatrikulacijos diena. Po pamaldų su-

sirenkama salėn, Rektorius pasako atatinkamą kalbą ir per-

skaitomos naujai priimtųjų pavardės. Kiekvienam paspaudžia
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Rektorius ranką ir įteikia studijų knygelę. Dar vienas kitas

Rektoriaus linkėjimas ir Akademijos šeima padidėjusi bent 75

nariais. Taip buvo porą paskutinių metų. Tai aktas duodantis

teisės tarp savęs vadintis kolegomis. Bet kaipgi vadinsi kolega
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nepasipažindamas, tai lietuviobūdui nevisai prieinama. Reikia

susipažinti.-Susimetama po 1,5, ar po 2 litus, na ir susipažinimo
vakarienė. Prieš tai vėl susieinama salėje. Dabar kalba. stu-

dentų atstovybės pirmininkas. Asmeniškai susipažįstama, pa-

sisveikinania, o paskum pirmos pažinties proga vakarienė stu-

dentų valgykloj. Dainos, šnekos tik ošia, tik skamba, Rektorius

ant studentų rankų kyla į palubę. Ir taip kasmet.

Tokių progų susirinkt visiems bendrai pasitaiko ir dau-

giau, būtent: Žemės Ūkio Akademijos metinės sukaktuvės, ku-

rios švenčiamos kasmet spalių mėn. 15 d. Be oficialiosios dalies,

pamaldų ir iškilmingo akto salėj su šventės savoka neatski-

riamai rišasi šeimyniškoji ar linksmoji dalis — koncertėlis ir

vakarienė. Šioj vakarienėj kartu sustudentais dalyvauja ir pro-

fesoriai. Prie vakarienės stalo pačią garbingąją vietą užima

“pats žemės ūkio Ministeris. Okiek čia kalbų, kiek minčių, dainų?

Kalbama, dainuojama, sėdima tol, kol nusibosta. Gi, kad nebūtų

liūdna, būna tam tikrų priemonių ... Tačiau ši vakarienė ypa-
tingai įdomi tuo „kad studentams nieko nekaštuoja, — ji ren-

giama Ž. Ū. Akademijos administracijos.

Tai stotys, kuriose malonu sustoti einant akademiškuosius

metus. Be šių dviejų didžiųjų balių būna ir mažesnių, tik jau ne
visiems — tai korporacijų sukaktuvių šventės, semestro kolegų

vardadieniai ar šiaip ekstra progos. Nukenčia vis tas nabagas

vynas, kurį gamina pačių studentų Ekonominė Draugija...“

1929 — 30 m. metrašty randame taip pat gerą pluoštą

žinių iš studentų gyvenimo: |
„Šešeris metus išgyvenusi Akademija išaugino studento

tipą, kurs kiek skiriasi nuo Kauno studento. Tą tipą apibudinti

būtų sunkoka, nes čia yra gal vienintėlė vieta, kur aukštąjį

mokslą einą žmonės gyvena plačiuose ir ramiuose laukuose.

Daugumai studentų mažai pažįstamas miesto gyvenimas,
daugelis mažai tegali sekti moderniškąjį gyvenimą platesniu
mastu. Turėdama tai galvoje Akademijos vadovybė išrūpino

studentams papigintus geležinkelių tarifus, kuriais 4 kartus per

semestrą galima vykti į Kauną už !/+ bilieto kainos. „Tuo dau-

gelis studentų naudojas ir gyviau dalyvauja mūsų laikinosios

sostinės gyvenime. Nuvykimas į Kauną vis dėlto sudaro šiokių
tokių išlaidų, taigi stengiamasi įvairių pramogų vietoje pasi-

"teikti. Galima skirti dviejų rušių pramogas: visuomeninio pobu-

„džio ir reikšmingų Akademijos bei Tautos dienų minėjimas ir
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studentiško pobudžio pramogos. Šios pastarosios daromos Stu-

dentų Atstovybės ir organizacijų iniciatyva. Tai būva jaunat-

vės energijos pareiškimas ir ja pasidžiaugimas.
Iš visuomeninės reikšmės iškilmių Akademijoje 1929 ir

1930 metais minėtina keletas.

1929 m. spalių mėn. 15 d.Akademijos 5 metų sukaktuvės.
„Akademija tą dieną iškilmingai buvo nusiteikusi. Iškilmių pra-

džia bažnyčioje, paskum iškilmingas aktas salėje, bendra vaka-

zienė, pasilinksminimas. Iškilmėse pirmą kartą dalyvavo stu-

dentų organizacijų vėliavos: šaulių būrio, tautininkų korpora-

cijos „Jaunoji Lietuva“ ir ateitininkų klūbo „Algimantas“.
1930 metų imatrikuliacija rugsėjo mėn 20 d. buvo laukia-

ma labiau, negu kitais kartais. Mat, tą dieną „į Akademiją

priimta daugiau moteriškos, negu vyriškos lyties studentų.

Moteriškąsias čia sutraukė atidaromoji IV — ji namų ūkio

sekcija. Tas faktas Akademijoje sukėlė nepriprastą nuotaiką.

Ir per iškilmingą imatrikuliacijos aktą, ir per stud. Atstovybės

suruoštą susipažinimo vakarienę buvo ypač pabrėžiama, kad nuo

šio laiko Akademijoje gyvenimas pakitės ar bent kita kryptimi

ims eiti. Į namų ūkio sekcijos studentės visi sudėjo daug vilčių.

Panašia nuotaika praėjo ir Akademijos 6 metų sukaktuvės

1930 m. spalių mėn. 15 d. Tą dieną pašventinti dar nebaigti

įrengti namų ūkio sekcijos namai ir pavyzdingi pradžios moky-

los rūmai. Dalyvavo p. Ž. Ū. Ministeris Kauno spaudos žurna-
listų būrelis 4r kitų svečių. Visur buvo pabrėžiama — „Duokite

kelią moterims“. Tai nemažas perversmas, „„Vyriškoje“ Akade-

mijoje.
Tuo būdu Akademija apėmė platesnes darbo sritis.

Kartu su tuo ir akademijos vardas populiarėja, visuomenė, ja

vis labiau domisi. Tą parodo gausus ekskursijų lankymas. Pasta-
raisiais metais ypač daug atvyksta įvairių Lietuvos mokyklų

mokinių. Visi grįžta patenkinti. Studentai stengiasi juos tinka-

mai sutikti ir kiek galėdami patarnauti. Taip pat buvo ekskur-

„sija iš užsienių. Du kartu buvo atvykę Rygos Universiteto gru-

pėmis mokslininkai bei šiaip žemės ūkio besidomį žmonės.

Tačiau visas studentų veikimas reiškiasi per organizacijas.

Berods, nėra nė vieno studento, jokiai organizacijai nepriklau-

sančio. Organizacijos pratina savo narius organizuotam socia-

liniam gyvenimui ir rūpinasi jų reikalais. Organizacijų esama

trejopo pobudžio — pasaulėžiūrinių, profesinių ir ekonominių.
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Pasaulėžiūrinės organizacijos apima 3 vienetus: Ateitininkų

sąjungą, susidedančią iš Ateitininkų Korporacijos, Klūbo ,„Algi-

mantas“ ir Ateitininkių draugovės „Gabija“, Tautininkų korpo-

raciją „Jaunoji Lietuva“ ir „Kultūros“ būrelį. „Jaun. Lietuva“,
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2. 
Ateitininkų Korporacija ir Klūbas „„Algymantas“ turi savas

vėliavas, su kuriomis organizuotai dalyvauja Akademijos iš-

kilmėse. Ateitininkų Korporacija, „Jaunoji Lietuva“ ir „Kul-

tūros“ būrelis savo veikimą pradėjo beveik kartu su Akademijos
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įsikūrimu, ir jau 1929 m. minėjo savo 5 metų gyvenimo su-

kaktuves. "a *ą
Iš profesinių organizacijų plačiai veikia Visuomeninės

Agronomijos Draugija. Ji gausia pagalba remiama profesorių,
varo platų darbą, padedama studentams ruoštis savo specialybei

ir būsimoms pareigoms. Jos iniciatyva suorganizuojamos eks-

kursijos į pavyzdinius ūkius, rengiamos paskaitos, pranešimai.

1929 m. vasarą savo nariams buvo išdalijusi prof. Tonkūno

paruoštą ankietą žemdirbystės padėčiai tirti. Tos ankietos su-

rinktos žinios turi didelę reikšmę žemės ūkio istorijai.

Taip pat išsiuntinėta ankieta agronomams ž. ū. mokslų studi-

javimo klausimų.

Ekonominiams reikalams yra trejetas organizacijų: stu-

dentų ekonominė draugija, smulkaus kredito draugija ir koope-

ratyvas „„Laumė“.

Ekonominės draugijos žinioje yra studentų valgykla,

skalbykla; ji turi savo fondą, šelpiantį narius beprocentinėmis

paskolomis. Kadangi čia viskas tvarkoma pačių studentų, tai

viskas atseina gana nebrangiai: valgykloje pigiai pavalgoma,

skalbykloje darbas atliekamas dykai. Čia yra skiriamos ir Aka-

demijos pašalpos.

Kooperatyvas „Laumė“ ir smulkaus kredito draugija vei-

kia kaip ir visos Lietuvos tokios pat įstaigos.

Šių ekonominių organizacijų reikalai yra virtę visų stu-
dentų reikalais. Organizacijų nariais yra beveik visi Akademijos

studentai. Susirinkimuose -jų klausimai svarstomi taip, lyg

būtų kiekvieno asmeniškas reikalas. Dėlto ir tos įstaigos metai

iš metų tobulėja.

S Be aukščiau minėtų organizacijų dar veikia muzikos mė-
“gėjų būrelis „Akordas“, apstinentų būrelis, Vilniui vaduoti

sąjugos skyrius ir šaulių būrys. Šie du pastarieji veikia prie to
pat vardo centralinių organizacijų. Jose darbas eina smarkiu

+

“tempu. Tautos ir valstybės šventes jos pamini visos Akademijos

 

mastu. Jose gausiai dalyvauja profesoriai. Taip pat yra suor-

ganizuotas Akademijos sporto klūbas. Jis remiamas Akademijos

"skiriamomis lėšomis.

Meniškosios Akademijos jėgos yra susispietusios chore

ir simfoniniame orkestre. Šių jėgų tvarkytojas yra Muzikos
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Instruktorius p. A. Budriūnas. Šeimyniškiems pasilinksmini-

mams groja pačių studentų džiaz-bandas.

Apskritai imant, pastaraisiais metais Akademijos darbas

ima plačiau reikštis. Kasmet išeina nemažas skaičius baigusiųjų.
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Sie stengiasi įsigyti diplomus — laiko egzaminus, diplominius

darbus gina. Jaunesnieji kolegos šiuos vyresniųjų darbus gyvai

seka ir jais domisi. Nevienam sukelia minčių, kad ir jis pats
panašioj pozicjoj bus. To momento kiekvienzs laukia. Smagus
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studento gyvenimas, tačiau jis nebepatenkina subrendusio jau-

nuolio. Studentas laukia, kada ims savarankiškai gyventi, kada|

pats kurs ir vykdys planus. Jau daugeliui šios svajonės pildosi“.

£.V.

DOTNUVOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKUMAS.

1911 m. rugsėjo mėn. 28 d. Dotnuvos dvare 3 kilom. nuo

Dotnuvos miest., 1 kilom. nuo Dotnuvos gelžkelio stoties ėmė

veikti Kauno Vidurinė žemės ūkio mokykla. Mokyklos direkto-

rium buvo agronomas N. Vasiljevas. Kilus didž. karui, ši mo-

kykla buvo iškelta į Bogorodieką, vėliau į Kurską,oDotnuvoj

mokyklos rūmuose ir dvare stovėjo tai rusų, tai vokiečių ka-

riuomenės. Mūšių įkarščio metu čia buvo įsteigtos ligoninės, o

vokiečių okupacijos laikais mokyklos rūmai buvo paversti grū-

dų sandėliais.

Susikūrus Vilniuje Lietuvos Vyriausybei, 1918 metais
gruodžio mėn. Dotnuvos dvarą ir mokyklos rūmus nuo vokiečių

okupacinės valdžios perėmė mūsų valdžios įgaliotinis agro-

nomas V. Ruokis. Mūsų žemės ūkio mokslininkams parūpo
atgaivinti Dotnuvoj buvusią mokyklą ir tas jiems pasisekė:

1919 metais spalių mėn. 13 d. buvo atidaryta „Dotnuvos Žemės

ir Miškų mokykla“. Vedėju buvo paskirtas agron. Ruokis.

1921 metais rudenį prie mokyklos buvo įkurti specialūs agro-

nomijos ir miškininkystės skyriai. Jau 1920 m. rudenį vieton

agr. Ruokio mokyklos vedėju buvo paskirtas agron. A. Vieno-

žinskis, o 1922 m. vasario mėn. Vienožinskį pakeitė A. Rukuiža.
Prie šio naujojo direktoriaus buvo peržiūrėtas mokyklos sta-

tutas, nuo rugsėjo mėn. buvo atidarytas III skyrius (kultūrtech-

nikų) ir pats mokyklos pavadinimas buvo pakeistas šiaip: „„Dot-
nuvos Žemės Ūkio Technikumas“. Ž

Mokytojais 1924 metais buvo šie asmenys:
A. Rukuiža — direktorius, J. Stanišauskas — vice - direk-

torius, P. Matulionis, I. Končius, L. Gimbutis, S. Morkauskas,
J. Krikščiūnas, I. Skirgaila, V. Jankauskas, S. Nacevičius 1.

Zakžeckis, V. Ragauskas,V. Gaigalaitis, A. Kunkė, V. Ruokis,

K. Aleksa, St. Kolupaila,I. Lazauskas, Z. Vidugiris, Kun. Rad-

žius, Kun. Kemėšisir gyd. I. Plepys.
“Mokykloj 1919 m. buvo tik 11 mokinių; 1920/21 m. 64;

1921/2 m. 122; 1922/3 m. 198; ir 1923/4 m: 274: Tauty-
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bėmis šiaip jie skirstėsi: lietuvių 98,5 Yo, lenkų 5 6, žydų 5 0,

Prieš karą 1911 — 1917 m. buvo šiaip: lietuvių 17,2 7, rusų

45,6 Yo, lenkų 29,8 “6, latvių 3,6 70, estų 1,8 7, vokiečių 2,0
S. Tad po karo Dotnuvos mokykla savaime atsipalaidavo nuo

svetimų gaivalų ir dabar vien Lietuvai tarnauja.

Technikumas buvo žinioje žemės ūkio ministerijos, turėjo
keturius kursus, kuriuos praeiti buvo reikalinga keturi metai.

Pirmieji du kursai buvo bendri visiems mokiniams, o nuo III

kurso mokiniai turėjo pasiskirti specialybę: agronomiją, kultūr-

techniką, ar miškininkystę.

Iš viso Technikumas išleido dvi laidas: 1923 ir 1924 me-

tais. Pirmoj laidoj baigė 14 agronomijos skyrių, 6 miškininkys-

tės. Viso 20 asmenų. Tai buvo pirmieji mūsų agronomai ir miš-
kininkai, kurie Lietuvoj pradėjo ir užbaigė mokslą. Antra ir pas-

kutinė jau dabar nebeveikiančio Technikumo laida buvo 1924

metais ir išėjo: 25 agronomai, 11 miškininkų ir 5 kultūrtech-
nikai, viso 43 asm.

Įsteigus Dotnuvos Žemės Ūkio Akademija, Technikumas

dar gyvavo iki 1927 metų liepos 1 d. ir naudojosi su EAR

bendromis patalpomis.

 „Klaipėdos paminklas, pastatytas A-jos parke 1924 m.
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DOTNUVOS DVARAS.

Dotnuvos dvaras, priklausantis Žemės Ūkio Akademijai,
turi 403 ha. ariamos žemės, 50 ha. pievų, 10 ha. dirbtinosganyk-
los, 3 ha daržo ir 2 ha žvirduobių, 16 ha užima sodyba ir parkas,
3 ha miškmedžių daigymas, 19,5 ha bandymų laukas ir 16 ha
selekcijosstotis, — viso 468,5 ha.

Dvaro laukai yra lygūs, nenuotakūs, todėl lietingais metais
permirksta žiemokčiai ir vasarojus. Prieš karą laukuose grioviai

buvo panaikinti ir ruoštasi prie drenavimo. Bet karas šį suma-

nymą sutrukdė įvykdyti. Tad 1924 m. Technikumas pradėjo dre-

navimo darbus: iškasė apie 2 kilom. ilgio magistralinius grio-

vius, prirengė drenažui medžiagą ir pastatė per vieškelius tiltus

1924 m. dvaras davė pajamų 153.623 litus 62 ent. Išlaidų
turėjo 155,161 lit. 45 cnt. Tad dvaras davė deficitą 1, 537 lit.
83 cent.

1930 m. dvaro laukai buvo visai užbaigti drenuoti. Tada

buvo dvaro žemės naudojimas iš pagrindų peržiūrėtas ir su-

darytas naujas planas. Buvo numatyta žemės naudojimas toks:

1) Ariamos žemės 313,5 ha, 2) dirbtinų gamyklų 55,3 ha,

3)pievų 13,0 ha. 4) miško ir krūmų 55,4 ha, 5) sodybos 13,1 ha,

6) kelių, vandenų ir nenaud. žemės 8,0 ha, viso 458,3 ha.

Dotnuvos dvaras yra įsisteigęs XVI šimtmety. Jau tuo

laiku, kaip mini „Slėwnik Geograficzny“, dvaro savininku mini-

mas Izaikovskis, vėliau paveldėjimo keliu atiteko Mlečkams.

XVI šimtmečio gale dvaras taip pat paveldėjimo keliu atiteko

Bžostauskiams. 1707 metais jį nusipirko Ščitauskiai. Gale XVIII

šimtm. dvaras pateko į Chrapovickių rankas. Antras Chrapovic-

kis, vedęs Eveliną Mirskaitę (jos vardu, reikia manyti, buvo

pavadintas palivarkas Vėlinava). Kelius kartus Dotnuvos dvare

priiminėjo Rusų Imperatoriaus Aleksandro I žmoną Elžbietą.

Mirus Antanui Chrapovickiui, jo dvarus pasidalino įpėdiniai.

Dotnuvos dvaras teko sūnui Adomui. 1867 metais, dvaras buvo

parduotas iš varžytinių grovui Šuvalovui, iš kurio po 2 metų jį

atpirko grovas Kreitzas, kuris yra palaidotas dvaro parke. Po jo

mirties dvaras ėjo iš rankų į rankas.
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AKADEMIJOS BAŽNYČIA,
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Gyvavęs Dotnuvos dvare Technikumas ir 1924 m. įsikūrusi

čia Akademija neturėjo jokio maldnamio. Šalia dvaro stovėjo

apleista, prieš karą rusų pastatyta cerkvelė, kurios įrengimui ir

pritaikymui katalikiškai bažnyčiai buvo reikalinga keleto tūks-

tančių litų. O lėšų tada stigo, tad Akademijos docento kun.

Kemėšio rūpesčiu privačiuose namuose prie Akademijos buvo

įrengta pamaldoms koplytėlė. Jos įrengimui buvo gauta iš Vy-
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riausybės piniginė parama, taip pat iš Akademijos profesorių,

studentų ir darbininkų buvo gautos gana gausios aukos. Ši ko-

plyčia, gavus iš žemaičių vyskupo atatinkamą leidimą, 1924 m.

lapkričio mėn 28 d. buvo pašventinta. i
1925. m. valdžios lėšomis buvo atremontuota viršminėta

cerkvelė: įdėtos durys, langai, uždėti nauji bokštai, kryžiai.

1925 m. rugsėjo 20 d. Pral. Maironis — Mačiulis iškilmingai

pašventino šią Akademijos bažnyčią ir nuo tos dienos ji ne

rusams, kaip pirmiau buvo, bet lietuviams dvasios reikaluos

patarnauja. Kasdien joje esti laikomos mišios 6 !/5 val. rytą, 0

šventadieniais 10 val. rytą

Bažnyčios rektariu yra kun. F. Kemėšis.

 

Dotnuvos gelžkelio stotis.
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35 pusl. 17 eil. turi būti kasmet ne arklių
paroda, bet mūgės— jomarkai.

150 pusl. 23 eil turi būti ne Kožnovickis, bet
Kognovickis. Sekančiam puslapy 2 eilutėj vieton
Kognovickio turi būti Krapovickis. Šiame puslapyj
po 10 eilutės praleistas sakinys, kad Kėdainiuose
1922 m. įsteigta gimnazija.

154 pusl. 22 eil. turi būti ne „pradėta statyti“,
bet atstatyti Ariogalos ligoninės namas. Tam pa-
čiam puslapy 29 eilutėj privalomo mokslo įvedimo
metai turi būti ne 1934 bet 1930.

237, 244 ir 245 pusl. kur minimas Juozas
Pilsudskis įsibrovė klaida dėl jo gimimo vietos.
Lenkijos diktatorius Juozas Pilsudskis yra gimęs ne
Krakiuos, bet Zulevoj, Krakių valsč. jo giminių
buvo, pas kuriuos Juozas atvykdavo paviešėti.

431 pusl. 16 ir 17 eil. minimas pirmas Per-
naravos parapijos komiteto pirmininkas Mykalojus
Štuikys, turi būti J. Jusevičius.

456 pusl. 2 eilutėj turi būti ne 190, be' 1,90 ha.

 




