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Kaip kazokus kadagyne sumušė
vAiTiEKŪno pasakojimas

Į rytus nuo Viešintų, į pietus nuo Šimonių ir į šiaurę nuo 
Žliobiškių kaimo, kur prateka upelis Pelyša, yra trikampiu į 
Šimonių girią įsiterpęs Papelyšio vienkiemis.

Per 1863 metų sukilimą prie Papelyšio vienkiemio buvo 
formuojami sukilėlių būriai. Nuo palaukės apie 50 metrų Ši-
monių girios link augo labai storas ąžuolas. Jis buvo išpuvęs 
ar išdegęs, todėl į to ąžuolo kamieno drevę sulįsdavo net 
penki vaikai. Po šituo ąžuolu buvo saikdinami sukilėliai – čia 
jie priesaiką duodavo. Paskui būdavo apmokomi, apginkluo-
jami ir formuojami į būrius. Pagrindinis sukilėlių ginklas buvo 
ištiesintas dalgis. 

Į pietus už dviejų kilometrų yra Pelyšos dvaras. To dvaro 
ponas Kališka aprūpindavo sukilėlius ginklais – tokiais dal-
giais. Juos prie šito ąžuolo atveždavo jau paruoštus – ištie-
sintus.

Už Pelyšos dvaro į pietus už 1,5 kilometro yra Virsnio kai-
mas. Prie Virsnio buvo didelė pieva, priaugus kadagių krūmų. 
Tame kadagyne ir įvyko sukilėlių krikštas, pirmąkart susidūrus 
su kazokais. 

Į Papelyšio vienkiemio lauką sueina dvi plačiausios Šimo-
nių girios linijos. Viena driekiasi nuo čia Svėdasų linkui į šiau-
rės rytus, kita – į šiaurės vakarus, baigiasi ties Bilėnų kaimu. 
Šitaa linija ir atjojo iki Papelyšio kazokai. Mat kažkas kažkam 
pranešė, kad prie Virsnio kaimo yra sukilėlių. 

Šimtinė kazokų nuo Bilėnų kaimo plačiąja linija jojo 
į Virsnio kaimą gaudyti sukilėlių. O sukilėliai čia kazokus 
išprovokavo juos gaudyti – pamatę kazokus, ėmė lakstyti į 
visas puses po pievą ir slėptis kadagiuose.

Kazokai, pamatę sukilėlius slepiantis kadagių krūmuose, 
šoko vytis, juos gaudyti. Sukilėliams tik to ir tereikėjo – apsu-
po išsiblaškiusius kazokus ir juos sumušė. Iš šimtinės kazokų 
tada pabėgo tik trys. 

Po dviejų dienų į kaimą atėjo daug kareivių. Mano senelį 
rado lauke dirvą akėjantį. Aštuoni kareiviai, po keturis iš šonų, 
senelį už pažastų pakėlę ant durtuvų parnešė namo, į kiemą. 
Iš kambario paėmė suolą, išsinešė į kiemą ir paguldė ant jo 
senelį. Priėjęs karininkas išsitraukė kardą ir pradėjo seneliui 
juo pjauti kaklą. Tuo tarpu bobutei su vaikais liepė žiūrėti pro 
langą, kaip seneliui pjauna galvą už tai, kad nepasako, kur 
slepiasi sukilėliai.

Sukilėliai mūsų kaime

Anykštėnas Algimantas Vaitiekūnas sau-
go savo protėvių liudijimus apie 1863 m. 
sukilimo įvykius Andrioniškio apylinkė-
se. Foto: TK, VŽM.

Patrynęs karininkas atvirkščiu kardu seneliui kaklą, liepė 
griūti nuo suolo ir nesikelti. Nieko nesužinoję, parvedė senelį 
namo ir pasakė: jeigu kitą kartą, kai jie ateis, senelis ir vėl 
nepasakys, kur sukilėliai, tai tikrai seneliui nukirs galvą. 

O prieš žiemą visai šeimai liepė išsikelti į Bilėnų kaimą už 
2 kilometrų. Iš ten kasdien ateidavo šerti gyvulių, bet nakčiai 
vienkiemy turėjo nelikti nė vieno žmogaus. Durys visų tuščių 
trobesių turėjo būti užrakintos, nes jeigu ras nerakintą trobe-
sį – sudegins. Taip ir gyveno per žiemą. Tik pavasarį davė 4 
kareivius ir karininką, tada jau leido gyventi namuose. 

Vieną kartą atėjo tas karininkas ir sako bobutei: Anuška, tu 
šią naktį turėjai svečių. Sako, girdėjau, kaip tave šaukė: Anuš-
ka, Anuška, įleisk. Tada karininkas ir sako: manęs galite ne-
bijoti, bet kareivių turite saugotis. Dėl manęs tai gali ateiti, aš 
nematysiu ir nežinosiu, bet kareiviai neturi matyti ir žinoti...

Turėjom bijoti ir vienų, ir kitų
Stasys YLA

Sukilimo pradžią 

Kurklių apylinkėje taip nusako Ylienė-Pukėnaitė, 94 m. 
senutė, gyv. Luciūnų k. Prieš sukilimą ponai veždavę stalus 
ir „krėslus“ į Pietukų mišką. Ten suvažiuodavę iš visur kon-
gresuoti. Žmonės nežinoję, ko jie renkasi. Paskui ponai ėmę 
šaukti: „Do lasu, do lasu! Niepodam się, siepodam się!“ Ža-
dėdavo duosią žemės, o kartais mokėdavę einantiems net po 
5 rublius. Kunigai iš sakyklų taip pat ėmė šaukti, kad eikim 
gelbėti savo kraštą, ginti savo „vierą“. Taip skelbęs Anykščių 
dekanas Saraka (Ferdinandas Stulginskis – Red. pastaba), ku-
ris pats buvo kilęs iš ponų. Tuo būdu ponai privilioję daug 
žmonių.

Pradžioje „metežnikai“ dar nekėlę maišto. Tik po kelis 
susitarę erzindavę uriadninkus ir klučvistus (taip seniau va-
dindavę valdininkus). Paskui ėmę juos lupti ir užmušinėti. 
Jie užmušę ir pakorę nemažai rusų valdininkų Anykščiuose 
ir kitose apylinkės vietose. Ypač imdavę į nagus skundikus 
rusų valdžiai: juos išsivesdavę nakčiai iš namų ir beregint 
pakabindavo po šaka. Negana to, galop ėmę „valyti“ javų 
„magazinus“. Naktimis eidavę po namus, daužydavę į duris 
ir ieškodavę vyrų. Bet vyrai pasislėpdavę, o metežnikus mo-
terys nuvydavusios su kačiargomis nuo namų.

Tik 150 metų – tiek praėjo nuo 1863–1864 metų sukilimo, it 
galinga audra nusiritusio ir per Anykščių kraštą. Seniai neliko gyvų 
to meto įvykių liudininkų, tačiau jų autentiški pasakojimai vis dar 
aidi, perduoti iš lūpų į lūpas artimiesiems, užrašyti ir palikti būsi-
moms kartoms kaip neįkainojamos vertės istorijos šaltinis. Istorijos, 
rašytos čia, šalia mūsų, tiesiog po mūsų kojomis.

83 metų anykštėnas Algimantas VAITIEKŪNAS saugo sąsiuvinį, 
kuriame jo giminės atstovų buvo užrašytas jo proprosenelio, kurio 
ir vardas giminės atmintyje jau išdilęs, paliudijimas apie tai, kaip 
sukilimo karštį patyrė Viešintų ir Andrioniškio apylinkių gyvento-
jai.

O istorinė jauno kunigo Stasio YLOS publikacija 1933 m. gruo-
džio 22 d. laikraštyje „Ūkininkas“ įamžino ir atkartoja jo senelių ir 
jų kaimynų pasakojimus apie sukilėlius ir juos mindžiusius „masko-
lius“ Anykščių ir Kurklių apylinkėse.
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1863 m. sukilėlių stovyklavietė Teresbore, paženklinta atminimo paminklu, 2013-ųjų vasarą, po 150 metų pasitiko menan-
čius istorinius įvykius Anykščių krašte. Foto: TK, VŽM.

Panašių žinių pateikia ir Kazimieras Vėžys, 85 m. senukas. 
Prieš 1863 m. ponai rinkę dvarų urėdus, lekajus, prasčiokus. 
Žadėdavę jiems duoti žemių, pinigų. Sodžiaus vyrai slėpda-
vęsi. Sugavę juos, išsivesdavę ir varydavęsi. Kas priešindavosi 
ar bėgdavo, tą nušaudavo arba pakardavo. Mužikai apsigin-
kluodavę atlenkta dalge, buvę basi, nuplyšę. Ponų vaikai ir 
urėdai buvo gražiai uniformuoti. Reikėję vežti sukilėliams 
visokių valgių, o jų arkliams javų. Vežęs į Desiukiškio mišką. 
Ten, mat, buvęs jų centras. Ten buvęs ir sukilėlių kariuomenės 
vadas, generolas, kunigaikštis Giedraitis (Mikalojus Giedrai-
tis, 1825–1924, sukilėlių Vilniaus vaivada – Red. pastaba). 
Jis gulėjęs ant pagalvių po medžiais, pasiklojęs šilko marš-
kas. Apie jį buvę aukštieji karininkai. Jie nerimastavę, laukę 
į pagalbą ateinant prancūzų. Generolas atrodęs puikiai, su 
blizgučiais pasipuošęs.

Ūsoris Antanas, 85 m. senukas, pasakoja pamenąs, kaip 
ponai kvietę žmones eiti į sukilimą ir sakydavę, kad ant vieno 
maskolių jų būsią 5 ir kad bematant juos išvysią. Sakydavę 
ponai, kad jei kas eisiąs metežan, tam jie duosią žemių, net 
folvarkų. Bet mūsų žmonės bijoję ir nėję. Jis pats, būdamas 
kokių 15 m. ir ganydamas su viena mergaite galvijus, Neru-
pio miške radęs paliokų su arkliais ir lavonais. Lovose gulėję 
ligoniai, juos gydę gydytojai. Galėję ten būti paliokų apie 
200.

Narušis Mykolas, 78 m. senukas, nurodo, kad sukilėlių 
kariuomenė stovėjusi Antatilčių miške ir kad kun. Turčinskas 
jiems vežęs valgyti. Kariuomenėj buvę tik ponai. Mužikai 
nedalyvavę. Tik du lyduokiečiai bežemiai Gasiniauskai bu-
vo išėjęs pas paliokus, bet paskui, metę ginklus, grįžę namo. 
Daugiau niekas nėjęs, nors už dalyvavimą ponai žadėję duoti 
žemių. Vieną Pielenkos randauninką Sirevičių už nepritarimą 
sukilėliams suėmę, nusivedę į mišką ir pakorę.

Kaip sukilimas buvo malšinamas

Jis vykęs taip, – pasakoja toliau minėta senutė Ylienė. 
– Prasidėjus neramumams, pradžioje atvykusi į Anykščius 
gvardija kazokų, o paskui pėsčių karalienės pulko kareivių, 
kurie su savim atsivežė ir dvi armotas. Radę atplėštus javų 
„magazinus“, jie tuoj prikibę prie staršinos Jono Baltrano ir 
„pisoriaus“. Surėmę juos štikais, kam jie leidę išplėšti, ir būtų 
juos nužudę, jei žydai nebūtų užtarę, sakydami, kad patį star-
šiną metežnikai buvę surišę. (Po metežio išplėštus Anykščių 
miestelio (2) ir sodžių „magazinus“ ponai turėję vėl pripildyti 

javais ir visu kuo).
Iš atvykusių rusų kiekvienam kieme sustojo po 20 ka-

reivių. Juos reikėję maitinti. Didelis paliokų su rusais mūšis 
buvęs ties Anykščiais. Buvę daug sužeistų. Sužeistieji šaukę, 
kad juos pribaigtų.

Paliokai iš Anykščių nuėję Pabiržėn, todėl ir rusams ne-
tekę Anykščiuose ilgai laukti. Mūšis buvęs ir Pabiržėj. Ten, 
matyt, greitai paliokus sumušę, nes grįžę po trijų dienų (?), at-
siveždami šilkų ir visokių daiktų. Grįžę rusai gyrėsi, kad badę 
lietuvius, ir dainavę: „Kak v Pabirži my chodili, tak po polsku 
govorili, ai daliu-li, ai daliu-li...“ Paskui dar dvi savaites pabu-
vę Anykščiuose, po 20 kareivių kiekviename kieme, ir po to 
išvykę. Likę tik nedaug kareivių apsaugai.

Su maskolių kareivių maitinimu bėdos nebuvo. Jie patys 
prisiplėšdavę iš dvarų mėsos ir produktų. Reikėję tik jiems 
išvirti. Dėl to tiems, pas kuriuos kareiviai stovėję, buvo taip 
pat neblogai. Tačiau reikėję bijoti ir metežnikų, ir maskolių. 
Metežnikai, sužinoję, kas pritaria rusams arba jiems įskun-
džia, – nušaudavo. Maskoliai gi, sužinoję, kas pritaria me-
težnikams ar juos globoja, – pakardavo. O žmonės mėgdavę 
vieni kitus įskųsti. Ar kas pavalgyt duodavo metežnikui, ar pas 
ką tik užėjęs buvo, tuoj įskųsdavę. Kitąkart pasitaikydavę, kad 
įskųsdavo visai nekaltą.

Tomas Yla, apie 85 m. senukas, pasakoja pamenąs dar, 
kaip vyrai slapstęsi nuo paliokų, kurie buvę žaliai apsivilkę, 
su juodais virvėmis ir apskritomis kepurėmis su raudonais 
kutais. Kartą paliokai iš Armoniškio (Piettucho) dvaro atjojo 
pakalnėmis visu pulku, kaip „vaiskas“, prie Sičiūnų kaimo, 
vienas iš jų prijojęs prie stovinčių moterų būrelio, kažko 
paklausęs ir nujojo sau į pono Lapos (Zizdros dv. sav.) miš-
ką. Paskui po trijų dienų užėję maskoliai, ir ties Armoniškiu 
įvykęs susirėmimas. Paliokai buvę išvyti, o Armoniškio dvarą 
užėmę rusai ir viską nesigailėdami naikinę. Dvarą „išrabavo-
ję“, išleidę tvenkinį, kur radę sumestų brangių daiktų. Dvaro 
savininku Piettucho du sūnūs pabėgę į Prūsiją.

Kiek vėliau ėję pro Luciūnų km. 30 pėsčių rusų kareivių į 
Balninkus saugoti javų „magaziną“, kad paliokai jo neišplėš-
tų. Juos turėjęs lydėti Mykolas Yla – pasakotojo Tomo tėvas.

Po kiek laiko rusai varę žmones kirsti Balagano miške tam 
tikrų linijų, kad lengviau būtų galima sugauti paliokus, besi-
slapstančius miške. Per mišką eidavę du kareiviai ir vienas 
šiaip žmogus, o iškirstųjų linijų – tarpų gale stovėjo kazokai. 
Pirmieji baidę paliokus, o kazokai į bėgančius skersai iškirstas 
linijas šaudydavę. Jei sugaudavę gyvą – pakardavę...
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Kartą prisėdus išklausyti ir dar užrašyti solidžios patirties sukaupu-
sių šeimos narių pasakojimai ilgainiui tampa giminės relikvija. Kaip tik 
toks yra šis vienos anykštėnės, garsiosios Kairių giminės atstovės Anelės 
Kairytės-Šaltenienės, Pirmojo pasaulinio karo laikų liudininkės, pasakoji-
mas, kurį apie 1986 m. užrašė jos anūkas Arūnas Bagdonas. 

Anelė KAirYTĖ-ŠALTEniEnĖ 

Man buvo gal 9 ar 10 metų, kada užėjo vokiečiai 1915 metais ir džiaugėsi, kad 
labai Lietuva bagota, kad žmonės čia po kelias karves turi.

Ir niekas tada nežinojo, kad vokiečiai jau ateina, – anei šaudymo, nei ūžimo 
nebuvo. Buvo gal vidurvasaris, kai išgirdom, kad vokiečiai jau Kaune ir kad eis į 
Ukmergę, o rusų pulkai eis priešais. O mūsų Pavarėse buvo jau rusai. Pamatė, kad 
bičių turime, tai sakė: „Pridėk lėkštę medaus ir paduosi, kai grįšime“. Vieni kažkur 
nujojo, o kiti, ant Gečių namų stogo užlipę, žiūrėjo, ar kur vokiečiai neateina. 
Paskui ir karalienės baltas rusų pulkas atjojo su širmais arkliais. Kokias dvi savaites 
pro Pavares vis jojo.

Aš tai vis bijojau, kad pradės šaudyti, tai tėvas Mataušas Kairys mane nuvedė į 
slėnį. Taip pat ir dvi karves, ir dvi telyčias, ir aveles ten nuvedė, prie medžių pririšo, 
nuo karo saugojo, nes nežinia, kaip toliau bus, gal ir šaudys. Be to, kareiviai užėję 
gali atimti gyvulius.

Onutę su Uliute, vos kelių mėnesių dvynukes, pavasarį, balandžio 1 d. gimu-
sias, į tokį urvelį įkišo – jis vandens išgraužtas, ten, kur iš laukų tekėjo į Varių, dar 
ir dabar tebėra ta vieta. Tądien aš nuėjau ten dieną karvių pasižiūrėti, tai net ir kar-
vėms ašaros bėgo – gyvulys juk irgi žino, kad blogai. Net nuomaru apsirgo viena 
karvė, ją plačiosiomis mėtomis gydėme, vakare parsivedę. 

Rusų žvalgai pabuvo savaitę kitą Pavarėse ir ėmė trauktis Inkūnų pusėn, kai 
vokiečiai priartėjo. Anykščiuose vokiečiai sutrupino tiltus per Šventąją. Eidami pa-
keliui ką tik nutvėrė, viską atiminėdavo, net mergyčių maistą nuo lopšio pasiėmė.

Anykštėnai tada ėjo klebonijon ir sunešė kelis tūkstančius, nes vokiečiai buvo 
sakę: jeigu nebus pinigų, bažnyčios bokštus nugriausime. Tiek pinigų anykštėnai 
nedavė, tai vokiečiai dvi savaites Bažnyčios bokštuose minas kalė ir vis laukė, kada 
atneš vietiniai jiems pinigus.

Praėjus kiek laiko, jie nebesulaukė pinigų, tai liepos pabaigoj ir susprogdino tas 
minas bokštuose. Tą dieną aš mažutė ganiau viena, išgyniau į Ilgę, kiti nežinau kur 
nugynė. Tai tada vokiečiai ir nuvertė Anykščių bažnyčios bokštus. Kai jie griuvo, 
aš pati vos nepargriuvau, visa žemė toli aplink drebėjo. Sprogdindami bokštus, nu-
vertė jie ir šventoriaus tvoros kraštą. Tai aš sakiau tada: nepadės Dievas vokiečiams 
už tokį mūsų apiplėšimą, už bažnyčios bokštų nuvertimą.

Vokiečiai ėjo tolyn ir iki Dvinsko nuėjo, bet paskui sustojo, toliau rusai nebe-
leido eiti. Tada atėjo žiema, tai vokiečiai gudrūs – kur tik gražesni miškai, kaip pas 
mus, ten varė visus pamiškių žmones jų kirsti. Kirto berželius, šutino juos, vijo kaip 
lenciūgus, vežė prie Šventosios – ten jais sielius surišdavo ir į Vokietiją plukdydavo.  
Kiek tik jie galėjo, kirto ir vieną žiemą, ir kitą. Iškirtus miškus, prie mūsų aviečių 
priaugo, tai paskui valgėm kiek tik norėjom.

Kada tą nuomaru susirgusią karvę pardavėme, likome tik su viena karve. Mes 
su Alfonsiuku išgynėme ir džiaugėmės, kad mažai liko gyvulių. Tėvas eidavo į 
Juodbalą šieno pjauti Stakių gaspadoriui už trečią glėbį – trečias glėbys mums, o 
kitus du gaspadorius pasiimdavo. 

Kai užėjo į Pavares vokiečiai, aš viena kambary buvau. Vokiečiai popierius ant 
stalo pasitiesė, sakė, kad čia Marikonio Pavarės. Paskui toliau po tuos popierius 
žiūrėjo, Andrioniškį, didelį miestą su bažnyčiom, kažkodėl vis minėjo... 

Išbuvo vokiečiai gal ketverius metus Lietuvoj. Vajėšiuose žmonės užkaldavo 
karves namuose kur tarp sienų, saugodavo, kad nemaurotų, ir laikė taip, o kiti šitaip 
ir kiaules nusipenėdavo. O Pavarėse buvo badas, vokiečiai neleido net ir girnų 
laikyti, tai mano mama Veronika Kiaušienė eidavo pas Tumą grūdų susimalti.

O aš Valmuso dvaran nešdavau pieną. Nors ir vieną karvę turėjom, bet jos 
pieną reikėjo išnešti. Aš dar mažutė buvau, kiek gi to pieno galėjau panešti su 
kažkokiom skardinėm. Eidavau po tiesumai, per Stakes, ten, kur akmeninis kryžius 
miške. Ligi Valmuso dvaro Elmininkuos toli, toliau nei į Anykščius. Kitos moterys 
tai surinkdavo pieną ir kas kelintą dieną tik jį išnešdavo...

Ėjo ir ėjo karas, jau kelinta suirutė buvo, kol atėjo Smetona valdžion...

Karas mažos mergaitės akyse

Anelė Kairytė-ŠALTEniEnĖ (1902–
1994) – Pavarių kaimo (Anykščių r.) ūki-
ninkų Mataušo Kairio (1868–1944) ir 
Veronikos Butkutės-Kairienės (?–1965) 
duktė. Gimė 1902 m. spalio 28 d. 
Anykščiuose (dokumentuose buvo 
įrašyta klaidinga gimimo data 1903 m. 
birželio 15 d.). Buvo vyriausia šeimoje, 
augo su broliais Jonu Kairiu, gimusiu 
1908 m., ir Petru Kairiu, gimusiu 1911 
m., bei sesute Ona Kairyte-Gutauskie-
ne-Zavackiene, gimusia 1915 m., dar 
viena sesuo Julijona, Onos dvynė, mirė 
vaikystėje Pirmojo pasaulinio karo pra-
džioje, sulaukusi tik 5 mėnesių.

Anelė vaikystėje artimai bendravo 
su bendraamžiu pusbroliu Alfonsu Kai-
riu, gimusiu 1902 metais, – tėvo brolio 
Juozapo sūnumi, būsimojo fotografo ir 
Šiaulių fotografijos muziejaus kūrėjo 
Antano Kazimiero Dilio dėde, XX a. 
pradžioje irgi augusiu kaimynystėje 
Pavarėse.

1928 m. vasario 5 d. sukūrusi 
šeimą su Jonu Juozu Šalteniu iš Vajėšių 
(Anykščių r.), A. Kairytė sulaukė aštuo-
nių vaikų: Emilijos, Antano, Geno-
vaitės, Petro, Stanislovo, Bronislavos, 
Elenos ir dar vienos Elenos, mirusios 
kūdikystėje. Tarp A. Šaltenienės anūkų 
– ir jos dukters Bronislavos sūnus infor-
matikas Arūnas Bagdonas.

Mirė 1994 m. vasario 28 d. Ignali-
noje. Palaidota Anykščių kapinėse.

Anykščių bažnyčia Pirmojo pasaulinio 
karo metais, kai vokiečiai susprogdino 
jos bokštus. Foto: VŽM.

Veronika Kairienė su vaikais: stovi Ane-
lė Kairytė ir Petras Kairys, sėdi Onutė 
Kairytė. XX a. 4-asis dešimtmetis. Foto: 
Broniaus Kairio albumas, VŽM.

n
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XIX amžiui baigiantis Debeikių valsčiaus Sindrių kaime gimęs vals-
tietis Alfonsas SRIUBAS (1892–1981), nugyvenęs kone 90 metų, buvo 
svarbiausių tos epochos įvykių liudininkas. Nors ir nebaigęs univer-
sitetų, neįgijęs išsilavinimo, jis visą gyvenimą domėjosi ne tik savo 
kaimo, bet ir viso pasaulio įvykiais, o savo asmenines patirtis iškart 
gretino su Europos istorijos raida. Su žmona Ona Karosaite-Sriubiene 
(1908–2000), iš Sterkonių kaimo kilusia, užauginęs šešis vaikus, jis pa-
liko ne tik šį svarbiausią savo gyvenimo pėdsaką, bet ir storą pageltusį 
sąsiuvinį su autentišku savo laiko liudijimu. Šįkart – tik nedidelis to 
sąsiuvinio fragmentas.

Prisiminimas revoliucijos 
ir Didžiojo karo

Alfonsas SriuBAS

Metai 1905-ieji...

1905 metais prasidėjo karas Rusijos valstybės su Japonija. 
Rusijos valdžia paskelbė mobilizaciją atsargos kareiviams, 
liepdama jiems eiti su Japonija kariauti.

Ir mūsų Sindrių kaimo du vyrus mobilizavo, Grigaliūną 
Juozą ir Kemeikį Baltrų. Išvežant juos iš namų kariauti, ly-
dėjo viso kaimo žmonės, dideli ir maži, ir aš kartu buvau. 
Nulydėjus į Debeikių miestelį, iš viso valsčiaus žmonės ten 
susirinko mobilizuoti. Jie susitarė ir išplėšė degtinės mono-
polio, tokios krautuvės, duris, nešė degtinės, kiek kas norėjo, 
ir girtų žmonių buvo pilna.

Iš Debeikių miestelio mobilizuotus žmones išvežė 
Ukmergėn, apskritin. Iš Ukmergės žmones varė Jonavon ir 
tenai sodino vagonuos plačiojo geležinkelio ir išvežė Rusi-
jon.

Kada kariauti pradėjo Rusija su Japonija, tada Rusijos 
darbininkai nesėdėjo ramiai rankas nuleidę, važinėjo ir mi-
tingavo visur prieš valdžią. 1905 metais keli tokie revoliucio-
nieriai atvažiavo viena gražią dieną, sekmadienį, į Debeikių 
miestelį ir padarė mitingą. Einančius iš bažnyčios žmones 
sulaikė prie šventoriaus, visi sustojo ir laukė, ką pasakys. Ir aš 
buvau, man jau buvo keturiolikti metai, ir aš viską stebėjau.

Ant keturių vyrų pečiu užkėlė vieną vyrą, kuris prakalbą 
sakė. Tai buvo Baltuška Jonas iš Anykščių valsčiaus Šeimy-
niškių kaimo. Pranešė, kad reikia karaliaus valdžią nuversti, 
mokesčių už žemę nemokėti, kariuomenėn neit tarnauti, ir 
taip toliau.

Baigę prakalbą, iškėlė raudoną vėliavą ant kartelės ir ėjo 
per miestelį, giedodami revoliucines giesmes. Kartu ėjo gie-
dodamos ir davatkos, kurios gieda bažnyčioj giesmes, su jom 
ėjo ir mano tetulė davatka, gerą balsą turėjo. Nuo šventoriaus 
nuėjo per miestelį iki kapų ir sugrįžo atgal iki šventoriaus 
giedodami, paskui išsiskirstė, kas kur. Taip ir baigėsi mitingas 
ir eisena. Debeikių miestelio urėdnikas, valdžios pareigūnas, 
visai nesirodė per mitingą ir eiseną po miestelį.

Mano brolis Antanas buvo naujokas, reikėjo jam eiti rusų 
kariuomenėn tarnauti. Taigi, tuo metu mano brolis ir nebe-
siruošė kariuomenėn eiti, tik laukė rusų valdžios nuvertimo, 
kada nebereikės kariuomenėj tarnauti.

Belaukiant atėjo ir gruodžio mėnuo. Mano tėvas gruodžio 
24 dieną, per Kūčias, nuvažiavo turgun Anykščiuos, nuvežė 
kažkokių prekių parduoti ir pinigų prasimanyti, kad nupirktų 
Kūčioms silkių, cukraus ir kitų dalykų. Turguj beprekiaujant, 
tarp žmonių pasklido garsas apie pavojų. Prijojo raitelių – 
visas dragūnų eskadronas. Apsupo visą turgų raiteliai, ap-

stojo visas gatves, kad žmonės nepabėgtų, o kiti kareiviai, 
raiti ant arklių, tarp žmonių jodinėjo ir su bizūnais kapojo, 
lupo žmones. Mano tėvą pasigavo kareiviai, prilupo ir suka-
pojo bizūnais. Parvažiavo namo persigandęs, nekokios jam 
ir Kūčios buvo. Daug baisybių pridarė kareiviai, belupdami 
žmones, tas laimingas žmogus buvo, kurio nepagavo savo 
naguos kareiviai.

Mano tėvas pasakė, kad reikia ruošti kelionei Antaną ir 
rytoj išvežti Ukmergėn kariuomenėn. Davė žinią ir Meldu-
čių kaimo naujokui Sriubui Jonui susiruošti, kad kartu abudu 
išvežtų. Taip ir padarė, gruodžio 25 dieną, pirmą dieną Ka-
lėdų, tėvas išvežė Antaną kartu su Jonu iš Meldučių, abu jie 
buvo draugai. Mano brolį Antaną paskyrė tarnauti Gruzijon, 
Tbilisio miestan. Taip ir nebesulaukė karaliaus valdžios nu-
vertimo, turėjo jis rusų kariuomenėj tarnauti.

Baltuškos Jono Anykščių miesto valdžios tarnautojai ieš-
kojo, sekė, kur jis slapstosi, kad pagautų valdžios priešą ir 
pasodintų kalėjiman. Bet negalėjo surasti, kur jis pasislėpė, ir 
nepagavo. Baltuškai teko išvažiuoti iš mūsų krašto. Iš Anykš-
čių agentai slapta išvežė Baltušką Joną per vokiečių rubežių 
į Manburgo uostą, tenai sėdo laivan ir išplaukė Amerikon. 
Taip jam ir nepasisekė toliau darbuotis, kad Rusijos valdžią 
nuverstų. Tik kad savo kailį jam pavyko išnešti Amerikon.

Nors ir buvo revoliucija 1905 metais, bet karaliaus val-
džios nenuvertė ir negalėjo sudaryti darbininkai Tarybų val-
džios.

Paskui Baltuška Jonas parašė laišką iš Amerikos savo ge-
ram pažįstamam Strazdui į Anykščių miestą, o mane sutikęs 
turguj Strazdas pasakė, kad gavęs laišką. Nuėjom pas Straz-
dą namo, davė tą laišką paskaityti. Baltuška laiške rašė, kad 
jis labai džiaugiasi ir labai patenkintas esąs, kad jo darbas ir 
norai išsipildė, kad karaliaus Nikolajaus valdžią nuvertė dar-
bininkai ir sudarė Tarybų valdžią. Rašė, kad Lietuvon nebe-
parvažiuos, kad turi 70 metų, sveikata menka, likusį amžių 
pragyvens pas vaikus.    

Metai 1914-ieji...

Aš tarnavau kariuomenėj tikroj tarnyboj, 1914 metų pa-
vasarį buvau išvežtas Rusijon, Žitomiro miestan Ukrainoj, į 
dalinį 4 baterijos 5 artilerijos brigados, kur ir prasidėjo mano 
kariška tarnyba.

Prabuvęs keletą mėnesių kariuomenėj sužinojau, kad 
liepos mėnesį prasidėjo karas Rusijos su Austrijos-Vengrijos 
valstybe. Laikraščiai rašė įvairias margas naujienas. 1914 m. 
liepos 17 d. telegrafas išnešiojo po visa Rusija mobilizacijos 
įsakymą. Skelbimai nelauktai trenkė į visų Rusijos piliečių 
ramią nuotaiką. Pusketvirto milijono tvirčiausių vyrų atsar-
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ginių buvo tuo įsakymu pašaukta prie ginklų, už tikėjimą, 
carą ir tėvynę.

Tai atmintina ir visų labai skaudžiai išgyventa diena, kuri 
palietė ir sujaudino taip pat ir mūsų kraštą Lietuvą. O lietuvis 
valstietis, rugius vos nupjovęs, galvoja: kažin kas valgys jus, 
rugeliai mano... Jau daug metų nebuvo mačiusi Lietuva karo, 
o dabar ji patenka į patį karo sūkurį.

Traukia vyrai į mobilizacijos punktus, lydėjo juos ašaro-
jančios moterys, vaikai ir seneliai. Lietuviams didysis karas 
buvo karas brolio prieš brolį, didžioji lietuvių tautos dalis 
buvo Rusijos pusėj, ir lietuviai buvo mobilizuoti į Rusijos ka-
riuomenę. Bet nemažai lietuvių Rytprūsiuos, iš kur jie buvo 
mobilizuoti Vokietijos armijon. Tuo būdu lietuvis ir kariavo 
prieš lietuvį.

Prasidėjus karui, aš pagalvojau, kad man reikia pradėti 
rašyti karo eigos dienyną, užsirašyti, kokie įvykiai nutinka 
kuriomis dienomis kariaujant, kad prisiminčiau jei išliksiu 
gyvas, jei neužmuš per karą manęs, Sriubo Alfonso, Jurgio 
sūnaus. Ir pradėjau rašyti, rinkau žinias iš visur, visokius mar-
gumynus iš laikraščių, iš žurnalų, ir viską rašiau į vieną vietą. 
Kad išlikus gyvam būtų galima prisiminti pergyventą karą, 
pergyventas visokias baisenybes, visokius pavojus, kurie grė-
sė ir mano gyvybei.

Išbuvau karo pozicijose nuo 1914 metų rugpjūčio 10 
dienos 10 valandos, kada mes pervažiavom Austrijos-Ven-
grijos sieną ir stojom į pirmą mūšį, iki 1917 m. gruodžio 30 
d. – iš viso 3 metus ir 143 dienas, arba 1238 dienas.

Iš Žitomiro miesto liepos 26 dieną išvažiavom visa 5 divi-
zija – šešios baterijos po šešias patrankas ir keturi pulkai pės-
tininkų po 4 tūkstančius kareivių. Susikrovė stoty į traukinį, 
važiavom iki Austrijos-Vengrijos pasienio. Tenai rusų kariška 
vadovybė laimino ir linkėjo gero pasisiekimo kariuomenei, 
nugalėti priešą. Važiuojant kariuomenei per sieną, grojo ka-
riškas orkestras maršą. Važiuojant per Austrijos žemę ir ten 
susitikus su priešo kariuomene, tai jie nepasitiko su kariška 
muzika, bet sutiko su patrankų, kulkosvaidžių, šautuvų šū-
viais ir sprogimais.

Mūsų 4 baterija išvažiavo ir stojo į savo pozicijas, šaudė 
į priešo kariuomenę. Buvo pirmas mūšis prie Žukovsko kai-
mo, ir pamatėm, kad jau ateina rusų kareiviai sužeisti ir su-
bintuoti. Rugpjūčio 11 dieną rusams pasisekė sumušti priešo 
kariuomenę, išvyti iš pozicijos, ir turėjo priešo kariuomenė 
trauktis atgalios, palikus savo pozicijas, per keletą kilometrų. 
Kitas mūšis buvo prie Litovciko ir Žukovamo miestelių. Pa-
sisekė rusam sumušti priešo kariuomenę, ir turėjo ji trauktis 
atgalios, o rusų kariuomenė iš paskos spaudė priešą ir varė 
tolyn austrus, kol jie sudarė fronto liniją pasipriešinimui. 

Trečias mūšis buvo rugpjūčio 16 ir 17 d. prie Permyšlino 
miestelio ir Krasnenkos kaimo, rusai smagiai sumušė priešo 
kariuomenę, ten daug buvo užmuštų kareivių, gerų ardė-
nų arklių, į vežimus pakinkytų, gulėjo ant kelio. Ir priešas 
traukės atgal, palikdamas daug amunicijos ir ginklų. O rusų 
kariuomenė, iš paskos pridūrus, varė priešo kariuomenę ir 
užėmė Lvovo miestą. Ir mūsų baterija važiavo pirmyn per 
Lvovo miestą rugpjūčio 21 dieną.

Ir ketvirtajame mūšyje nuo rugpjūčio 24 iki 30 dienos 
prie Rava Ruskaja miestelio ir Pomlinos kaimo austrai ne-
atlaikė rusų puolimo, traukėsi atgalios, palikdami arklius su 
vežimais ir kitu inventorium. Mes važiavom iš paskos (...) 

Šeštas mūšis buvo rugsėjo 25 dieną netoli Lancuto miesto 
ir Gano kaimo. Tenai maisto, duonos ir druskos, mum nepri-
statė 4 dienas, tai suradom akmenį sūrų ir vartojom, kol at-
gabeno maisto į pozicijas. Kai ilgai vietoj nestovim, nežinai, 
iki kolei stovėsim. Aš pasirūpinau maisto atsargų – džiūvėsių 
ruginių, lašinių rūkytų visą laiką turėjau atsargoj. Kai nepri-
statys maisto, kad turėčiau ką pavalgyti, lašinių gaudavau 

pirkti pas žmones, ir valgiau, kada tik norėjau. (...)
Mūšis septintas buvo nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 23 d. 

prie Manastežo kaimo ir Suvskos. Austrija-Vengrija sutraukė 
didelę kariuomenę, norėjo sumušti rusus ir nustumti atgalios, 
bet nepasisekė. Priešai kareivius varydavo po aštuonis kar-
tus kasdien, bet rusų kariuomenė spėdavo iššaudyti austrus. 
Priešo vadai suprato, kad nieko nepadaro ir nenugali rusų ka-
riuomenės jėgos, mūšis buvo nepaprastas, ėjo be pertraukos 
dieną naktį, šaudė vieni į kitus, norėjo vieni kitus sumušti.

Austrijos-Vengrijos vadovybė sugalvojo sustiprinti kariuo-
menę, sutraukė jos dar daugiau ir girdė kareivius degtine, 
kiek kas galėjo gerti, tada varė atakon prieš rusų kariuome-
nę. Vežė degtinę statinėm į pozicijas, ne tik kad davė gerti 
degtinės kareiviam, bet dar buvo pripiltos ir gertuvės pilnos 
degtinės, tos, kurias su savim turi vandeniui atsigerti. Prie Sa-
nos upės po 24 parų mūšio paimti nelaisvėn kareiviai austrai 
tardomi pasakė, kad vežė degtinę statinėm, girdė kareivius ir 
girtus varė atakon prieš rusų kariuomenę.

Kai ėjo kareiviai girti atakon, tai rusų kariuomenė iš 
apkasų pirmų linijų šaudė juos šautuvais, kulkosvaidžiais, 
minosvaidžiais ir artilerijos patrankomis, skynė kariuomenę 
kaip kopūstus nuo dirvos, krito jie kaip lapai nuo medžių, 
nurūdiję rudenį. Bet Austrijos-Vengrijos kariuomenė nebega-
lėjo išlaikyti rusų kariuomenės puolimo ir spaudimo, turėjo 
trauktis atgalios su dideliais nuostoliais. Prie Sanos upės per 
24 paras mūšyje gyvos jėgos ir technikos nuostolių turėjo 
abi pusės.

Aš tenai buvai paskirtas sanitaru sužeistiem kareiviam 
perrišimus daryti, turėjau tvarsčių su vaistais ir sanitarinį ve-
žimą su būda, jį tempė du arkliai, ir aš juo važinėjau.

Mūsų 4-tai baterijai reikėjo važiuoti pirmyn, bet nebuvo 
galimybės nei keliu, nei per lauką – visur gulėjo negyvi ka-
reiviai, vienas ant kito po du tris, nebuvo tuščios vietos net ir 
kojai pastatyti. Mūsų kareiviai pirma ėjo, negyvus kareivius 
krovė į krūvas kaip malkas, taip tuštino kelią, kad būtų gali-
ma kariuomenei pravažiuoti. Žinoma, nepatogus tas darbas, 
kai lavonai kareivių guli be galvų, be kojų, be rankų, o kitas 
suardytas ir visai nebepanašus į žmogų. 

Bekraunant negyvus kareivius, parūpo patikrinti ir jų ki-
šenes, tai rado visokio turto ir dar gertuves, pilnas degtinės. 
Pradėjo skanauti mūsų kareiviai ir nusigėrė, dar prisinešė 
gertuvių su degtine į bateriją ir kitus kareivius nugirdė – suži-
nojo visi, kokia skani degtinė Austrijos. (...)

Metai 1915-ieji...

1914-ieji metai baigėsi, o karas ne tik nesibaigė, bet jis 
atrodė dar esantis tik pačioj užuomazgoj. Karui prasidėjus, 
kai armijos žygiavo nepaprastai greitai, kai vokiečiai per 33 
dienas priartėjo per 30 kilometru nuo Paryžiaus, kai rusai 
greit atsidūrė prie Karaliaučiaus, susidarė įspūdis, kad karas 
gali tikrai greit baigtis. Taip ir pranašavo: gal trys mėnesiai, 
o daugiausiai – šeši, ilgiau toks milžiniškas karas negali už-
trukti.

Bet naujiems 1915-iems metams atėjus jau niekas taip 
nebekalbėjo. Tik nedrąsiai kai kas dar sakydavo, kad metų 
karo pakaks. Geriausiai karo ateitį numatė Anglijos karo 
ministras, kuris karo pradžioj sakė, kad karas bus sunkus ir 
užtruks ne mažiau kaip 3 metus.

Pirmieji penki karo mėnesiai jokių aiškių rezultatų nepa-
rodė. Ir viena, ir antra pusė patyrė ir laimėjimų, ir pralaimė-
jimų. Per pirmus karo mėnesius abi pusės išeikvojo beveik 
visą taikos metais paruoštą šovinių atsargą. Teko skubiai pirk-
ti, užsakinėti ir gaminti, ypač sunkioj padėty atsidūrė Rusija, 
kurios karo pramonė buvo labai silpna. 

Prasidėjus naujiems 1915 metams, Naujų metų proga 
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visur skambėjo linkėjimai nugalėti priešą. Rusų žurnalas su 
žemėlapiu, kuriame Berlyne įsmeigta Rusijos vėliavėlė, buvo 
linkėjimas skaitytojams kurie sekė padėtį fronte ir žemėlapy-
je vėliavėlėmis smaigstė užimamus ir prarandamus miestus.

Tą pavasarį rusai sulaukė vieno ir paskutinio džiugaus lai-
mėjimo. Kovo 20 d. Austrijos-Vengrijos Galicijoje pasidavė 
Peremyšlio tvirtovė, kuri buvo apsupta 6 mėnesius. Pristigo 
maisto kariuomenei, kurį gabeno lėktuvais tvirtovėn. Mūsų 
4 baterija numušė austrų lėktuvą, kuriuo gabeno maistą tos 
tvirtovės kariuomenei. Čia rusai paėmė į nelaisvę 11 gene-
rolų, 2565 karininkus ir 125.000 kareivių, perėmė ir 950 
patrankų ir daug kitos kariškos technikos. Rusijos caras Ni-
kolajus aplankė Lvovą ir Peremyšlį kaip nugalėtojas. Rusijoj 
Peremyšlio užėmimas buvo pažymėtas džiaugsmo manifes-
tacijoms, kurios paskui daugiau nebepasikartojo.

Vokiečiai ir austrai-vengrai sutraukė dideles pajėgas prieš 
rusus, jų jėgos buvo žymiai stipresnės už rusų. Prieš 5 rusų 
divizijas jie turėjo 10 stiprių divizijų, prieš 130 rusų patrankų 
vokiečiai ir austrai čia pastate 572 patrankas, o sunkiųjų pa-
trankų vokiečiai turėjo 160, kai rusai tik 4. Prasidėjus artileri-
jos apšaudymui prieš puolimą, vokiečių patrankos per keletą 
valandų galėjo išleisti kiekviena iki 700 šovinių iš lengvųjų 
ir iki 250 šoviniu iš sunkiųjų patrankų. O rusams, šovinių 
trūkstant, buvo įsakyta juos taupyti. Visos 4 rusų sunkiosios 
haubicos turėjo teisę per dieną iššauti ne daugiau kaip 10 
šovinių.

Tokiomis sąlygomis prasidėjo didysis rusų fronto pralau-
žimas Galicijoj. Vokiečių patrankos pradėjo savo pragarišką 
darbą – paleido ugnį 100 minosvaidžių, apkasus griaudami. 
Medžiai lūžo kaip skiedros, storiausi medžių liemenys lakstė 
į dangų, mūrinės namų sienos virto griuvėsiais, o žemė fon-
tanais šoko į viršų. Visa žemė drebėjo, atrodė, kad perplyš. 
Iš rusų apkasų po tokio apšaudymo neliko nė ženklo. Rusų 
kareiviai, daug baisenybių pamatę, visiškai sumišo tame pra-
gare.

1915 metų balandžio 23 d. vokiečiai ir austrai-vengrai 
sumušė ir pralaužė pirmas pėstininkų pozicijas, ir prasidėjo 
rusų kariuomenės pasitraukimas atgal iš Galicijos. Mūsų 4 
baterija, Tarnovo miestą palikus, važiavo dvi paras. Balan-
džio 26 d. prie Danbuvos miestelio ir Višnicos kaimo už-
ėmėm pozicijas, čia buvo mūšis, bet nepasisekė sulaikyti 
priešo kariuomenės, turėjom trauktis atgal. Paskui balandžio 
27 ir 28 d. prie Radamišlio miestelio ir Dulna Malo kaimo 
vėl buvo mūšis, bet ir tose pozicijose priešo kariuomenės 
spaudimo neatlaikę rusai turėjo trauktis iš Galicijos.

Buvo dienų, kai važiavom atgal dieną ir naktį be poilsio ir 
alkani, maisto negalėjo pristatyti, kareiviai labai išvargo, kad 
eidami pradėjo miegoti, kai ima švisti, tik tada nubunda, o 
jeigu važiuodami sustoja, tai kareiviai čia pat virsta ir miega. 
(...)

Rusų frontas Galicijoj buvo ištęstas apie 600 kilometrų, ir 
jų dėmesys vis labiau krypo į Karpatus, kur tebebandė veržtis 
į Vengriją. Vokiečiams ir austrams lengva buvo užimti pirmą-
ją rusų apkasų liniją, kur jie paėmė 17.000 rusų nelaisvėn. 
Už savo vadovybės negabumą ir valstybės netvarką rusų ka-
reiviai turėjo atsakyti milžiniškomis aukomis, prieš galingą 
priešo techniką turėjo kautis beveik nuogom rankom, nes 
rusų patrankos prieš vokiečių viesulo ugnį beveik tylėjo. 
Birželio mėnesį vokiečiai ir austrai užėmė Peremyšlio tvir-
tovę, kurią su tokiu vargu buvo laimėję rusai. O birželio 22 
d. teko rusams apleisti ir Galicijos svarbiausią miestą Lvovą, 
ir vis Galicija netrukus buvo vokiečių ir austrų-vengrų užim-
ta. Perniek buvo visos dideles kovos ir aukos, kuriomis rusai 
buvo Galiciją užkariavę ir ją atkakliai gynė. Pasitraukdami 
iš Galicijos, rusai neteko 503.000 vyrų, paimtų į nelaisvę, ir 
356 patrankų.

Šovinių ir šautuvų trūkumas dabar pasidarė visai katastro-
fiškas, negalėjo būti kalbos apie puolimą, net ir gynybai šau-
namos medžiagos nepakako. Buvo taip, kad rusų kareiviai 
buvo siunčiami į frontą be šautuvų, o juos gavo tik likusius, 
žuvus kitam kareiviui. Buvo net planas apginkluoti kareivius 
ant ilgų kotų užmautais kirvukais kaip viduramžiais, anais 
senais laikais.

Dėl visų tų priežasčių Rusijos vyriausioji vadovybė nusi-
statė atitraukti kariuomenę iš Lenkijos į tvirtovių liniją, kuri 
turėjo eiti nuo Rygos pro Kauną ir Gardiną iki Lietuvos Bras-
tos. Tačiau ir vokiečiai su austrais-vengrais nemiegojo. Jie 
stengėsi neduoti rusams taip lengvai ištrūkti iš apsupto maišo 
ir pradėjo pulti smagiai rusus. Bet rusų kariuomenė trauktis 
jau buvo gerai išsimiklinusi ir apsupama nesidavė.

Tos manevrines kautynės laikomos didžiausiom pasau-
lio istorijoj, čia frontas turėjo daugiau kaip 1000 kilometrų 
ilgumo, o kautynių dalyvių skaičius visame fronte buvo apie 
3.200.000 vyrų. Rusijai tos kautynės buvo didelė katastro-
fa, neteko apie 1.100.000 vyrų ir didelių žemės plotų. Prie 
Sanos upes rusu kariuomenę sumušė, nebegalėjo atlaikyti 
priešo, ir rusai turėjo trauktis atgalios. Išvažiavom iš Galicijos 
per pasienį rusų... (...) 

Didžiojo karo skaičiai

Didysis pasaulinis karas ėjo 4 metus ir 103 dienas. San-
tarvininkų valstybės buvo per visą karo laiką mobilizavusios 
39.100.00 vyrų. Iš jų žuvo 5.720.000, sužeista apie 13 mi-
lijonų, pateko į nelaisvę arba dingo be žinios 4.300.000. 
Taigi, iš viso nuostolių apie 23.800.000 žmonių: netekusių 
gyvybės sveikatos ar laisvės.

Vokietija su savo sąjungininkais turėjo kiek mažiau 
nuostolių. Jie buvo mobilizavę 21.200.000 vyrų, iš jų žu-
vo 3.540.000, sužeista apie 7.300.000, pateko į nelaisvę ir 
dingo 3.450.000. Iš viso vokiškos sąjungos valstybės turėjo 
nuostolių 14.290.000 žmonių.

Abiejų pusių nuostolius sudėję, gaunam 38.070.000 
žmonių, iš kurių kautynių laukuos žuvo 9.260.000 žmonių. 
Kiek dar mirė sužeistų, kiek išmirė belaisvių, kiek civilių 
gyventojų mirė dėl ligų ir bado, to tiksliai niekas negali nu-
statyti. Ir reikia prisiminti, kad karo laukuos žuvo geriausias 
jaunimas, stipriausi 20–30 metų vyrai.

Lietuviam teko kariauti įvairiuos karo frontuos, net vie-
niem prieš kitus, nes lietuvių buvo abiejų priešingų pusių 
armijose. Vokiečių pusėj lietuviai kariavo Rusijos fronte su 
rusais prieš vokiečius ir austrus, Kaukazo fronte su rusais 
prieš turkus. Be to, lietuvių buvo ir rusų pulkuose, kuriuos 
nugabeno į frontą Prancūzijoje. Amerikos lietuviai taip pat 
kariavo Vakarų fronte. Įvairiuose frontuose už Vokietijos rei-
kalus teko kariauti Prūsijos lietuviams.

Šio karo laimėjimai negalėjo padengti jo milžiniškų nuos-
tolių. Karo pasekmės buvo lygiai skaudžios tiek laimėtojams, 
tiek ir pralaimėtojams. Vienintelis atpildas už skaudžias ir 
milžiniškas aukas tebuvo tik laisvės laimėjimas po to karo. 
Daug tautų, kurios tegalėjo apie laisvę ir nepriklausomybę, 
apie savosios kultūros suklestėjimą tik svajoti, įsikūrė savo 
nepriklausomas Valstybes ant buvusių Rusijos ir Austrijos-
Vengrijos imperijų griuvėsių. O ir tos tautos, kurios savo 
valstybių neįkūrė, įgijo žymiai didesnę tautinio ir kultūrinio 
veikimo laisvę. 

Yra vilčių, kad niekas neišdrįs uždegti visuotinojo karo 
gaisro. Ir viena iš tokių garantijų tampa susipažinimas su Di-
džiojo karo istorija, kuri parodo liūdną trijų valstybių, Rusi-
jos, Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos monarchijų likimą.

Ne veltui sakoma, kad karą dabar lengvai galima pradėti, 
bet niekas nežino, kas ir kaip jį pabaigs... n


