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Joninių naktis
Laužo liepsnos kibirkščiuoja,
Malkos traška ugnyje,
O papartis nerimauja,
Ar bus surastas miške.
Brangų žiedą broliai slepia,
Neišmokę pražydėt,
Pavyduolėms
Laumėms merkia –
Suklaidinus nepadėt.
Meilės deivei nėra tako.
Ši naktis labai svarbi:
Skirtą žiedą susiranda
Ir išsineša širdy.

Vasarai
Skrajoki su gėlių sūpynėm,
Viliok rugiagėlių akim.
Plevenk su staltiesėm lininėm
Įaudus spindulius širdim.
Plasnok virš jūros su žuvėdra,
Bėgioki pievom ir miškais.
Naktim paūkauki pelėda,
Pasuok lakštingala rytais.
Gaivinki žemę pasiprašius
Gaivaus vėjelio su lašais,
Auginki duonai vasarojus,
Paženklink Jonines laužais.

Jie garsina
Ukmergės
kraštą

Sukanka 70 metų, kai 1949 m.
birželio 24 d. Ukmergėje gimė Jonas Pacevičius, socialinių mokslų
daktaras, Šiaulių universiteto Vadybos katedros docentas.

Prisiminta istorija, pagerbti partizanai
Aldona KALESNIKIENĖ

Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Ukmergės ﬁlialo nariai viešėjo Dainavos krašte
Lazdijų rajone, kur dalyvavo Dainavos apygardos partizanų takais
organizuotame žygyje.
Renginys prasidėjo Lazdijų Šv.
Onos bažnyčioje vykusiomis šv.
Mišiomis už visus laisvės kovotojus. Lazdijų centre prie paminklo
Lietuvos partizanų vadui Adolfui
Ramanauskui-Vanagui vyko minėjimas, į dangų kilo salvės už
Lietuvos laisvės kovotojus. Skambėjo saviveiklininkų ir gimnazistų
atliekamos partizanų dainos.
Po to didžiulė kolona žygeivių
patraukė į A. Ramanausko-Vanago
tėviškę Bielėnų kaime Lazdijų rajone. Gimė jis Amerikoje ir grįžo
į šį kaimą gyventi su tėvais dar
būdamas vaikas. Pernai čia, buvusios sodybos vietoje, visai netoli
pasienio su Lenkija, atidengtas ir
pašventintas atminimo kryžius.
Vanago tėviškėje vyko minėjimas,
padėta gėlių. Alytaus rajono tremtinių choras atliko partizanų dainų.
Pranešimą „Adolfas RamanauskasVanagas ir Lazdijų kraštas“ skaitė
Lazdijų krašto muziejaus direktorė
Daina Pledienė.
Vaizdingomis Lazdijų krašto
vietomis žygį tęsėme link vieno
iš didžiausių Dainavos apygardos
partizanų ir NKVD kariuomenės
mūšių vietos, tai – Kirtiliškės.

Ukmergės tremtiniai Seirijuose prie paminklo.

Čia Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos moksleiviai pateikė
informacijos apie šį mūšį, atliko
meninę programą. Partizanų dainas
kartu dainavo visi susirinkusieji.
Toliau vykome į Veisiejus, kur
prie atstatyto Nepriklausomybės
paminklo Santarvės aikštėje vyko
minėjimas. Pranešimą „Lietuvos
partizanai, kovoję Veisiejų krašte“
pristatė Veisiejų krašto muziejaus
vyr. muziejininkė Regina Kaveckienė. Veisiejų seniūnijos seniūnas

***

***

Sukanka 90 metų, kai 1929 m.
birželio 27 d. (kai kuriuose šaltiniuose – liepos 27 d.) Jačionyse,
Pabaisko parapijoje, Ukmergės
rajone, gimė Petras Puzaras, kunigas monsinjoras, habilituotas
humanitarinių mokslų daktaras, teologijos licenciatas, Kauno Vytauto
Didžiojo ir Klaipėdos universitetų
profesorius. Mirė 2006 m. vasario
28 d. Palaidotas Šventojoje esančios bažnyčios šventoriuje.

***

Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito
viešosios bibliotekos inf.

Plenero, skirto Žemaitkiemio miestelio vietovardžiui įamžinti, dalyviai ir organizatoriai.

Ala BUŠINSKIENĖ

UKC Žemaitkiemio skyriaus
renginių organizatorė

2019-ieji Seimo yra paskelbti
Vietovardžių metais. Ta proga
Žemaitkiemio miestelyje vyko
Ukmergės meno mokyklos Dailės
skyriaus mokinių pleneras, skirtas
Žemaitkiemio miestelio vietovardžiui įamžinti, piešiant įsimintinas
ir svarbias vietas.
Mokinius drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ir sporto skyriaus vedėjo Vytuolio
Valūno pranešimo „Lazdijų krašto
partizanai“.
Džiaugiuosi LPKTS, Lazdijų
rajono savivaldybės, Didžiosios
kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono, KAPS Dainavos apygardos
1-osios rinktinės ir Lietuvos šaulių
sąjungos narių darbu organizuojant
šį žygį. Jame dalyvavo žygeivių iš
Kauno, Šiaulių, Ukmergės, Panevėžio, Pasvalio, Pakruojo, Alytaus,
Lazdijų, Telšių, Kelmės rajonų.

Istoriko Felikso Janušio
gimtinė – Jogvilai

„Tapė“ vietovardį
Žemaitkiemis

Sukanka 35 metai, kai 1984 m.
birželio 26 d. Vilniuje mirė Ignas
Piščikas, tapytojas. Gimė 1898
m. liepos 21 d. Kunigiškių kaime,
Želvos valsčiuje.

Sukanka 75 metai, kai 1944 m.
birželio 28 d. Vepriuose, Ukmergės
rajone, gimė Jonas Gumbelevičius,
gydytojas pediatras, kardiologas.
JAV kariuomenės pulkininkas.
Paskelbė mokslinių straipsnių.

Zenonas Sabaliauskas, pasveikinęs
žygio dalyvius, pakvietė į Veisiejų
parką paskanauti Lazdijų krašto savanorių išvirtos kareiviškos košės.
Seirijuose, Vytauto aikštėje, prie
paminklo Lazdijų krašto partizanams, taip pat padėta gėlių. Seirijų
kultūros namuose klausėmės partizanų atminimo įamžinimo iniciatorės Nijolės Onos Lepeškienės
pranešimo „Seirijų kraštas partizanų kovų sūkury“ ir Lazdijų rajono
savivaldybės Švietimo, kultūros

dailei Birute Žilėniene ir dailės
mokytoja Jolita Šlepetiene pasitiko miestelio bendruomenės
pirmininkė Danutė Užkurėlytė
ir UKC Žemaitkiemio skyriaus
renginių organizatorė Ala Bušinskienė.
Tapyti pasirinkti poeto Vlado
Šlaito namelio, Šv. Kazimiero
bažnyčios, Gibavičiūtės-Šnirienės,
pirmojo pašto, pirmosios pradžios
mokyklos elementai.
Nukelta į 8 p.

Gydytojas, vertėjas, istorikas,
literatas, varpininkas, lietuviškos
spaudos bendradarbis Feliksas
Janušis 1867 m. spalio 10 d. gimė
Jogviluose, Ukmergės apskrityje.
1887 m. baigė Kauno gimnaziją,
1893 m. – Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Maskvoje dalyvavo
slaptos lietuvių studentų draugijos
veikloje, metus buvo jos pirmininkas,
vėliau prisijungė prie socialdemokratų
judėjimo. Nuveždavo Maskvoje
studijuojantiems lietuviams tuo metu
draudžiamos spaudos.
Grįžęs į Lietuvą dirbo gydytoju
Kretingoje.
1899 m. rugpjūčio 8 d. dalyvavo pirmojo lietuviško spektaklio
Palangoje pastatyme, už tai iš
Kretingos trejiems metams buvo
ištremtas į Smolenską. Grįžo 1902
m. ir vėl dirbo gydytoju Kretingoje.
Režisavo pirmąjį lietuvišką vaidinimą Kretingoje pagal A. Keturakio komediją „Amerika pirtyje“,
parodytą 1907 m. Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo Jaroslavlyje,
Maskvoje, Tartu. 1919 m. grįžo į
Lietuvą, buvo vienas iš Kretingos
apskrities savivaldybės ligoninės
steigėjų ir vadovų.
Prieš kelerius metus per Lietuvos
radiją pasakodamas apie lietuvybės
karį F. Janušį etnologas Libertas
Klimka sakė, kad atostogų metu
tėviškėje garsusis mūsų kraštietis
rinkdavo liaudies medicinos žinias,
kurių dalį 1898 m. paskelbė Jonas
Basanavičius leidinyje „Medega

mūsų tautiškai vaistininkystei“.
Kartu su Motiejumi Čepu, Kaziu
Griniumi, Motiejumi Venslovu
parengė „Trumpą senovės lietuvių
istoriją“, kuri buvo išleista Tilžėje
1892 m. Rusų žandarų mulkinimui
knygelės viršelyje buvo nurodyta,
kad ji išspausdinta J. Zavadskio
Vilniuje dar prieš spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimą,
1864 m. Tokie knygnešių epochos
leidiniai su klaidinančia data ar
vieta vadinami kontrafakciniais.
1893 m. baigęs medicinos studijas, F. Janušis grįžo į Lietuvą.
Lietuviškos visuomeninės veiklos
neapleido, patyrė dėl jos valdžios
persekiojimų. Prisidėjęs organizuojant pirmąjį lietuvišką vaidinimą Palangoje buvo teisiamas ir
trejiems metams ištremtas į Rusiją,
Smolenską. 1904 m. kaip karo gydytojas buvo pasiųstas į Rusijos ir
Japonijos karo veiksmų zoną.
Pirmojo pasaulinio karo metu
F. Janušis dirbo gydytoju Jaroslavlyje, Maskvoje, Tartu. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, grįžo į
Kretingą, ten rūpinosi apskrities
ligoninės steigimu, buvo paskirtas
jos pirmuoju vedėju.
Savo profesines pareigas vykdydavo nepriekaištingai – pelnė didelį
žmonių pasitikėjimą ir pagarbą.
Nesulaukė F. Janušis garbaus
amžiaus – užsikrėtęs ligoninėje
šiltine mirė 1920 m. sausio 31 d.,
palaidotas Kretingos II kapinėse.
Nukelta į 8 p.
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„Tapė“ vietovardį
Žemaitkiemis

Atkelta iš 7 p.

Apie miestelio istoriją papasakojo Žemaitkiemio seniūnė Rita
Mikutienė. Mokytojoms įteiktos
knygelės „Žemaitkiemis – mūsų
tėvų ir protėvių žemė“, o mokiniams žemėlapiai su lankytinomis
vietomis seniūnijoje.
Pleneras, skirtas Žemaitkiemio

miestelio vietovardžiui įamžinti,
piešiant įsimintinas ir svarbias
vietas yra projekto „Žemaitkiemiečiai 2019 metų Seimo paskelbtuose atmintinuose metuose“ dalis, kuris skirtas tradicinei Žolinės
šventei. Mokinių plenero darbai
bus eksponuojami šios šventės
parodoje.

Ukmergėje –
Joninių renginiai

2019 m. birželio 21 d.

Istoriko Felikso Janušio gimtinė – Jogvilai
Atkelta iš 7 p.

Nekrologą jam parašė Kazys
Grinius, studijų metų bičiulis,
būsimasis Lietuvos prezidentas,
pavadinęs velionį „varpininku“. F.
Janušio dukra Liūnė Janušytė tapo
rašytoja, satyrike, naujosios bangos
lietuvių literatūroje lydere.
Gydytojas F. Janušis yra ir pirmojo lietuviško leidinėlio apie
astronomiją autorius. Tai žurnalo
„Ūkininkas“ 1893 m. priedas Nr.
11, pavadintas „Apie dangų: Saulė,
Mėnuo, Žvaigždės, Plianetos ir Kometos“. Spaudinys turi 16 puslapių,
jo tiražas – 1 000 egzempliorių. Dalis
tiražo buvo išspausdinta kontrafakciškai, nurodant leidėju J. Zavadskį
Vilniuje ir 1864-uosius metus. Tekste
populiariai pateikiama žinių apie
pagrindinius dangaus šviesulius.
Iš pradžių pasakojama, kaip jie
atrodo žmonėms, tada – mokslo
žodis. Kalba – kasdieniška, paprasta,

bet ganėtinai vaizdinga. Štai kaip
pradedamas skyrelis apie saulę:
„Žmonėms rodosi, kad saulė kaip
koks ratas rieda arba čiaužia sau per
dangų, o dangus kaip kokia marška
tiesiasi aukštai virš žemės...“ Kad
žinios būtų įsimintinesnės, knygelėje
kalbama palyginimais. Pavyzdžiui,
sakoma, jeigu Žemę būtų galima
apvažiuoti per mėnesį, tai tuo pačiu
greičiu Saulę – tik per devynerius
metus, o nuvažiuoti jas skiriantį
atstumą prireiktų 300 metų.
Autoriaus žodžiais, „retkarčiais
ant dangaus atsiranda savotiškai
šviečią daiktai, mūsų žmonių vadinami šluotomis, rykštėmis ir kitaip.
Mokyti vyrai juos vadina kometomis. Retai atsirasdamos ir navatnai išrodydamos kometos seniau
labai gąsdindavo žmones. Žmonės
mislydavo, kad, joms ant dangaus
atsiradus, būtinai turės būti didelės baisybės, kaip tai: visuotinas

badas, didelės karės, baisios ligos
ir t. t., bet paskui žmonės patyrė,
kad visiškai nekaltai ant kometų
užsikliapodavo, nes joms nerūpi,
kas ant žemės dėstis, – jos turi
gana darbo su saule: jos turi suktis
aplink jąją didesniais ratais, nekaip
planetos. Ilgumas reikalingo laiko
apsisukti kometoms vieną kartą
aplink saulę nelygus: vienoms gana
kelerių metų, kitoms reikia kelių
tūkstančių metų...“
Kretingoje F. Janušio atminimas
saugomas ir kaip gydytojo, ir kaip
kultūros veikėjo. Prie jo šeimos
pasistatydinto namo Kęstučio g.
14 pritvirtinta memorialinė lenta.
„Felikso Janušio asmenybė – tai
pilietiškumo, inteligento pareigos
tautai supratimo, nuoširdaus darbo
lietuvių švietimo ir kultūros sklaidos baruose pavyzdys“, – pasakojo
L. Klimka.
Parengė Ala Bušinskienė

Kraštas, menantis pirmąjį Lietuvos prezidentą
Milda AUGLYTĖ

Taujėnų miestelio bendruomenės
pirmininko pavaduotoja

Vilma MULEVIČIŪTĖSABALIAUSKIENĖ

Nenuspėjamai bėga laikas, saulė
ir vėl apsuko ratą. Jau visai netrukus
susibursime prie Joninių, Rasos,
Kupolių šventės laužų sustiprinti
savo ryšio su gamta, pasisemti
energijos, o gal net ir ateitį sužinoti.
Tai – jaunimo, o kartu ir linksmiausia metų šventė. Seniau gražesnėje vietoje jaunimas statydavo
kartį, ant kurios užmaudavo stebulę ar pritaisydavo statinę, uždegdavo ir linksmindavosi, dainuodavo,
šokdavo, sulaukdavo aušros. Buvo
paprotys ieškoti paparčio žiedo.
Sakoma, kad paparčio žiedas
pražysta trumpai akimirkai. Jis pasirodo tik geriems žmonėms ir tik
kartą gyvenime. Būta papročio ir
šokinėti per laužą pavieniui, po kelis
ar būryje. Merginos būrė vedybinę
laimę. Puošdavo šakotą kartį, ant
kurios mėtė žolynų vainikėlius.
Kurios vainikas užkibs, ta – ištekės.
Galėjo būti lemtingas ir pats trumpiausios nakties pasilinksminimas.
Tikėta, kad skirstantis nuo laužo
susitikus mylimąjį (mylimąją) „tą
patį reiškia, ką ir žodį duoti, – tada
jau nebereikia vienas kitam pasižadėti“. Taip pat tikėta, kad gali būti
lemtingas ir pats jaunimo bendravimas, manyta, kad pora, susidraugavusi Joninių naktį, būtinai susituoks.
Šventės išvakarėse sodiečiai ėjo
rinkti stebuklingų žolelių, tinkančių vaistams, galinčių atnešti žmogui laimę ir sveikatą. Stebuklinga
ir rytmečio rasa – būtinai reikia
pabraidyt ar net pasivolioti, kad
būtum sveikas ir gražus.
Kad ir kokie būtų jūsų planai
trumpiausiai vasaros nakčiai,
keliaukite į gamtą, pasibūkite
užmiestyje, kad tikrai pajustumėte stebuklą. O Ukmergės rajone
birželio 20–29 d. švenčiama Rasos, Joninių, vasaros šventė tiks
neapsisprendusiems, kur švęsti,
visokiems skoniams ir poreikiams.

20 d. 15 val. Dainavoje
etnopopietė vaikams „Joninių tradicijos ir papročiai“.
21 d. kviečia stovyklavietė „River Camp Lithuania“
Šventupėje atvykti su palapinėmis, apsigyventi visam
savaitgaliui, gera draugija
– garantuota, 23 d. 20 val.
atrakcijos, žaidimai, koncertas, trumpiausios nakties
burtai.
22 d. 20 val. šventė „Joninių laužas“ prie Želvos
kultūros namų, koncertuos
Varinės folkloro ansamblis,
Želvos kapela „Želvelė“.
22 d. 21 val. „Paparčio žiedas tankmėj atsimerkia“ Žeimiuose, lauko scenoje smagios
dainos, šokiai ir žaidimai.
22 d. 21 val. prie Žemaitkiemio ežero paplūdimio
vyks „Stebuklinga Joninių
naktis žolelės stiprybėje“.
Galėsite paskanauti gardžia
arbata, o šokiai ir dainos
prie laužo suteiks stiprybės
ir jėgų.
23 d. 19 val. visus Jonus
kviečia Vidiškių seniūnijos
Radiškio k. seniūnaitis Jonas,
bus laužas, žaidimai, Vidiškių
meno kolektyvų programa ir
galimybė pajodinėti.
23 d. 20 val. „Kol įsižiebs
Joninių laužas“ Liaušiuose.
23 d. 21 val. tradicinė
Joninių šventė prie Siesikų
kultūros namų. Koncertuos
Želvos armonikieriai, kapela
„Želvelė“ bei Siesikų saviveiklininkai.
23 d. 21 val. Rasos šventė
prie Gavenonių tvenkinio.
Sližių folkloro ansamblio „Siemanys“ bei Jonavos kapelos
„Savi“ koncertas.
25 d. 19 val. kapelos „Magaryčios“ koncertas„Pasitikus
vasarą“ Deltuvoje.
29 d. vasaros šventė Veprių šile.
Tad gražių akimirkų ir smagių susitikimų!

Turbūt nėra Lietuvoje žmogaus,
kuris nežinotų Antano Smetonos –
pirmojo nepriklausomos Lietuvos
prezidento. Neretai visas tarpukario Lietuvos istorijos etapas vadinamas Smetonos Lietuva.
Šiemet sukanka 145 metai, kai
gimė, ir 100 metų, kai buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu vienas iškiliausių tarpukario
Lietuvos valstybės ir visuomenės
veikėjų – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Antanas
Smetona.
Taujėnų miestelio bendruomenė kartu su kultūros namais
bei biblioteka šiais metais vykdo
projektą „Kraštas, menantis pirmąjį Lietuvos prezidentą“. Viena
iš jo veiklų – prezidento atminimo
pagerbimas, paminint jo vardo
dieną – Antanines.
Renginio metu susirinkusieji,
pasveikinti Taujėnų seniūnijos seniūnės Elvyros Tulušienės, girdėjo
Smetonos laikų romansus, kuriuos
atliko kultūros namų mišrus ansamblis (vadovė Nijolė Janulienė).
Paskaitą apie A. Smetoną skaitė
kraštietis Mykolo Romerio universiteto profesorius Saulius Nefas.

Susirinkusiesiems – Smetonos laikų romansai.

Profesorius itin domisi pirmuoju
Lietuvos prezidentu, jo politine,
visuomenine veikla bei asmeniniu
gyvenimu.
Dar viena iš projekto veiklų
– literatūrinis konkursas „Mano
laiškas Prezidentui Antanui Smetonai“. Konkurse dalyvavo Taujėnų
gimnazijos gimnazistai ir ne vienas
kraštietis.
Renginio metu skaitytos laiškų
ištraukos bei apdovanoti nugalėtojai. Prizai įteikti mokiniams: Laurai
Bujokaitei, Emilijai Ivoškaitei ir
Mantui Pintukui.
Už itin įdomius laiškus papildomais prizais – knygomis ir puodeliais – apdovanotos ir taujėniškė

Laima Rinkevičienė bei šventupietė Vanda Buteikytė-Urbanavičienė.
Dėkojame mokytojoms Loretai
Zdanienei ir Mildai Titenytei už gimnazistų paskatinimą dalyvauti projekte, o projekto rėmėjui, Ukmergės
kraštotyros muziejui, ir jo direktorei
Vaidutei Sakolnikienei – už puodelius su A. Smetonos dvaru.
Po renginio visi vaišinosi pagal
smetonišką receptą keptu pyragu ir
sūriu bei buvo pakviesti aplankyti
bibliotekoje veikiančias parodas:
Taujėnų gimnazijos mokinių piešinių parodą „Prezidentas Antanas
Smetona“ ir literatūros parodą
„Pirmasis Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona 1874–1944“.

„Ištark, išgirsk, išsaugok“ Taujėnuose

Milda AUGLYTĖ

Ukmergės kultūros centro Taujėnų
skyriaus renginių organizatorė

Birželio 14-ąją sukako 78 metai
nuo tos dienos, kada Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje vienu metu
prasidėjo masiniai areštai ir žmonių
deportacija į Sibirą.
Gedulo ir vilties dieną jau tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių
kalinių vardų ir likimų skaitymo
akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“,
kurios metu išsaugome ne vien
istoriją, bet ir kiekvieną likimą.
Taujėniškiai taip pat prisijungė
prie šios akcijos ir skaitė Taujėnų
krašto tremtinių bei partizanų
pavardes.
Renginio metu visų žuvusių už
Lietuvos laisvę prisiminimą pagerbėme tylos minute, padėjome
gėlių ir uždegėme žvakutes prie
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui skirto paminklo. Kalbėjo
Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušie-
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nė, kraštietis Mykolo Romerio
universiteto profesorius Saulius
Nefas. „Misija Sibiras“ dalyvis,
VU Istorijos fakulteto dėstytojas,

lektorius Norbertas Černiauskas
papasakojo, kodėl jis nusprendė
prisijungti prie šios misijos, ką
matė ir ką nuveikė Sibire.

