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Prezidento gimtadieniui
– ypatinga šventė
Užulėnyje rugpjūčio 9–10 dienomis vyks Smetoninės – tradicinė šventė, skirta prezidento
Antano Smetonos gimtadieniui.
Kadangi šie metai Seimo paskelbti Antano Smetonos metais
ir šiemet minimas prezidento
institucijos 100-metis, ši šventė
bus ypatinga.
Vilma NEMUNAITIENĖ

Rugpjūčio 10-ąją gimusio A.
Smetonos gimtadieniai jo tėviškėje, Užulėnyje, minimi nuo pat
Sąjūdžio laikų. Šią tradiciją pradėjo Lietuvoje atkurtos Tautininkų
sąjungos nariai. A. Smetona buvo
vienas iš šios sąjungos įkūrėjų.
Greitai šventė peraugo į kas-

metinius į prieškario laikus sugražinančius renginius, pavadintus
Smetoninėmis.
Pastaruosius aštuonerius metus
šventė rengiama tarpukario dvasia
– dalyviai kviečiami pasipuošti to
laikotarpio drabužiais.
Smetonines kasmet organizuoja
muziejininkai. Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė
Sakolnikienė pasakojo, kad šiemet
145-asis prezidento gimtadienis bus
kaip niekad iškilus ir ypatingas, o
svarbiausiu jos akcentu taps paminklo prezidentui atidengimo iškilmės.
Sako, kad vieta paminklui parinkta labai prasminga – priešais jo
iniciatyva statytą mokyklą.
Iš mažažemių šeimos kilusiam
A. Smetonai švietimas buvo gyvenimo pamatas.
Nukelta į 8 p.

ALIO, REDAKCIJA

Saloje įsikūrė su šunimis

Vilma NEMUNAITIENĖ

Ukmergiškis redakcijai pranešė
apie aplinkinius papiktinusį incidentą karštą pirmadienio popietę
šalia Šventosios.
Pasakojo, kad žmonės nusivedė
du didelius šunis į netoli tilto esančią upės salą.
Šunys nebuvo taikūs. Pasak
skaitytojo, pradėjo pulti nieko
neįtariančius poilsiautojus, nuo
kranto bandžiusius bristi į vandenį.
„Šunys buvo saloje ir bandė
bėgti per seklumą prie mūsų. Patyrėme stresą“, – laiške redakcijai pasakojo ukmergiškis, užsimenantis
apie pakrantėje galiojantį draudimą
vedžioti šunis.
Ukmergės miesto seniūnė Zita
Pečiulienė priminė, kad mūsų
savivaldybėje nuo 2017 metų

yra įtvirtintos Gyvūnų laikymo
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse
taisyklės.
Vienas iš jų skyrių nurodo apie
draudimus. Tarp jų – šunų augintojams.
Skelbiama, kad draudžiama
„vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar
juos su savimi turėti teritorijose,
patalpose ir kitose vietose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu,
išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja
pareigūnai, atlikdami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, ir šunis
vedlius“.
Draudžiamasis ženklas turi būti
ne mažesnio kaip 8 cm pločio ar
skersmens ir pakabintas matomoje
vietoje prie įėjimo į tokias teritorijas, patalpas ar vietas.
Nukelta į 11 p.

kviečia į Dukstynos pagrindinėje
mokykloje organizuojamus
A, A1, A2, B kategorijų
VAIRUOTOJŲ KURSUS.

Pradžia – rugpjūčio 22 d. 17 val.
Kursų kaina: A, A1, A2 –
160 Eur (išlaikius teoriją
– 150 Eur), B – 260 Eur

(išlaikius teoriją – 250 Eur)
Mokome automobiliu
TOYOTA AURIS kaip „Regitroje“.

Registracija tel. 8 600 76882.

Gyventojų mažėja, bet savivaldybių
darbuotojų – nelabai

Vienas Ukmergės savivaldybės administracijos darbuotojas vidutiniškai aptarnavo 159 gyventojus. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vilma NEMUNAITIENĖ

Lietuvos laisvosios rinkos institutas skelbia, kad, nors gyventojų
skaičius šalyje per dešimtmetį smarkiai sumažėjo, savivaldybėse darbuotojų skaičius mažėja nenoriai.

Šiemet pagaliau juntamos tokios
tendencijos, bet kai kur gudraujama,
bandant pareigybes paslėpti.
„Gyventojų per pastaruosius
aštuonerius metus netekome tiek,
kiek gyvena visame Pajūrio re-

Sprogimas
lėmė mirtį

Prie Šventosios žadama pastatyti ženklus, draudžiančius vedžioti šunis.

P. Šemetos
VAIRAVIMO
MOKYKLA

Tragedija Taujėnuose – dirbdamas namuose smarkiai nukentėjo
žinomas 28 metų taujėniškis, kuris
neišgyveno.
Skaudi nelaimė nutiko pirmadienį. Tądien žmogus namuose Šviesos
gatvėje tvarkė jam priklausančią
savadarbę traktorinę priekabą. Apie
15 valandą 30 minučių, vyrui prisukinėjant priekabos ratą, šis sprogo.
Sužalotas vyras buvo išvežtas į
Ukmergės ligoninę, tačiau apie 19
valandą 30 minučių dėl daugybinių
traumų pervežtas į VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
Apie įvykį informavusios policijos teigimu, nuo smūgio sprogus
padangai taujėniškiui į smegenis
išsiliejo kraujas, lūžo kaukolės pamatas, žmogus patyrė daugybinių
šonkaulių lūžių.
Deja, medikams nepavyko išgelbėti nukentėjusiojo gyvybės. Kitą dieną apie 23 valandą jis mirė ligoninėje.
Nukelta į 11 p.

Jungtinis turas
2020 metų vasaros
išankstinis kelionių
pardavimas jau prasidėjo,
skubėkite užsisakyti.

Taikomos didelės nuolaidos!!!
Dėl kelionių prašome
kreiptis adresu: Pilies g. 2-2,
Ukmergė, tel. 8 612 88818,
info@jungtinisturas.lt

Ukmergė

gione, visuomenė sensta, taigi,
valdžios išlaikymas vienam dirbančiajam brangs“, – teigia Lietuvos
laisvosios rinkos instituto analitikas Martynas Tininis.
Nukelta į 11 p.

ČIA KELIO PRADŽIA
2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 19

Parodos –
prezidentui
A. Smetonai

Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje surengta paroda, kurioje pristatomi prezidento Antano
Smetonos išleisti kūriniai bei kitų
autorių publikuoti leidiniai apie jį.
Šiemet sukanka 100 metų, kai
A. Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės
prezidentu. A. Smetona – garsus
tautinio atgimimo veikėjas, vienas
svarbiausių nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pirmasis
ir paskutinysis jos prezidentas,
talentingas publicistas, puikus
stilistas, filosofas, pedagogas.
Aktyviai užsiėmė ne tik politine,
bet ir leidybine bei kultūrine-šviečiamąja veikla. Redagavo tokius
leidinius kaip „Viltis“, „Lietuvos
aidas“, „Vairas“, „Lietuvos balsas“,
„Tautos vairas“ ir kitus.
Taip pat dalyvavo mokslo plėtroje, yra paskelbęs originalių bei
verstinių filosofijos ir kitų mokslų
darbų. 1923–1927 m. Lietuvos universitete A. Smetona dėstė etiką,
senovės filosofiją, lietuvių kalbos
stilistiką. Prezidento ryšys su knyga visuomet buvo labai artimas.
Jis kūrė savo asmeninę biblioteką,
kurioje vyravo humanitarinių ir
socialinių mokslų literatūra, buvo
sukaupta nemažai daugiatomių
leidinių, žodynų, enciklopedijų,
knygų užsienio kalbomis.
Su dauguma leidinių apie A.
Smetoną galima susipažinti bibliotekoje. Parodoje – 1903–2017
m. išleistos knygos, dalis jų yra
originalūs leidimai, dalis – perleisti
vėliau. Tematika apima prezidento
A. Smetonos darbą, asmeninį gyvenimą, leidiniuose atsiskleidžia
tarpukario Lietuvos aktualijos.
Parodą, kuri eksponuojama
Interneto skaitykloje, paruošė Bibliografijos-kraštotyros skyriaus
darbuotojos.
Dar viena paroda, skirta A. Smetonai, veiks bibliotekos Skaitytojų
aptarnavimo skyriuje nuo rugpjūčio 2 dienos. Šioje parodoje bus
eksponuojami leidiniai, kuriuose
taip pat rašoma apie A. Smetoną,
vaizdai iš Kazio Daugėlos knygos
„Vaizdai ir veidai“, pateikiama
informacija apie prezidento gyvenimą, svarbiausius įvykius.

Smetoninių ištakos mena tarpukarį

Šį penktadienį 18 val. Lėno Šv.
Antano Paduviečio bažnyčioje šv.
Mišiomis prasideda Smetoninių
šventė.
Šeštadienį iškilmės persikelia į
Užugirio mokyklą-muziejų, kurio
kieme bus atidengiamas paminklas
prezidentui Antanui Smetonai, dvaro parke bus atveriama ąžuolų alėja,
skirta Vasario 16-osios – Lietuvos
Nepriklausomybės – akto signatarams atminti, vyks teatralizuota
prezidento gimtadienio šventė.
Daugelis mano, kad šventiškai
minimas pirmojo Lietuvos prezidento gimtadienis – mūsų dienų
„kūrinys“, tačiau iš tiesų šios
šventės ištakos mena tarpukarį.
Tiesa, 1918–1940 metais buvo
įprasta švęsti vardo, o ne gimimo
dieną. Tad didelė šventė buvo Antaninės, minimos birželio 13-ąją.
Remiantis Antano Smetonos
adjutanto Vaclovo Šliogerio prisiminimais, prezidentas vardines minėjo ir kaip viešas asmuo, valstybės
vadovas, ir kaip privatus.
Birželio 13 d. paprastai išvykdavo į gimtąjį Užulėnį, tad vardinių
išvakarėse jo pasveikinti į prezidentūrą atvykdavo gausus būrys
studentų, skautų ir patriotinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“
narių – jaunalietuvių.
Studentų atstovas paprastai
tardavo sveikinamąjį žodį, į kurį
prezidentas atsakydavęs, visuomet
pabrėžiant, kad studentai – tai būsimas tautos elitas.

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona Ukmergėje, Kęstučio aikštėje. Fotograﬁjos centre A. Smetona, už jo –pagarbą
Iš Ukmergės kraštotyros muziejaus fondų, F 3484.
atiduodantys kariškiai, kairėje – saliutuojančios skautės.

Pasisakius kuriam nors iš vyresniųjų, atlydėjusių skautus moksleivius, Antanas Smetona parinkdavo
labiau jų amžiui tinkančius padėkos žodžius, o kalbą baigdavo
skautišku pošūkiu: „Budėk!“
Jaunalietuviai prezidentui pagarbą išreikšdavo sustoję į rikiuotę su
orkestru priešakyje. Anot V. Šliogerio, šie sveikinimai buvo organi-

Prisiminta Siesikų
krašto praeitis

Rima VILČINSKIENĖ

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Siesikų kaimo padalinio vyresn.
bibliotekininkė
Prisimintos legendos, skambėjo dainos.

vienos legendos. Teigiama, kad
kadaise Siesikų pilyje gyvenusi
kunigaikščio Daumanto žmona
buvo įsimylėjusi riterį, su kuriuo
susitikinėdavo prie ežero.
Už neištikimybę jaunutė kunigaikštienė buvo žiauriai nubausta –
užmūryta viename iš Siesikų pilies
bokštų. Riteris, pasak legendos,
buvo užkapotas.
Kita legenda pasakoja, kad jis
buvo pririštas prie medžio miške
ir pasmerktas alkaniems lokiams,

to, prezidentas nuoširdžiai visiems
dėkodavo, su kiekvienu bičiuliškai
pasisveikindavo. Po to savo svečiams aprodydavo Užulėnį, būsimą
Užugirio kiemą, pasakodavo, kas
kur gyvena, nusivesdavo prie Lėno
ežero, kviesdavo į gimtojo namo
seklyčią, o netilpusius sodindavo
prie stalų kieme, medžių pavėsyje.
Nukelta į 8 p.

Netekome kraštiečio
monsinjoro Vincento Jalinsko

UŽ inf.

Siesikų ir jų krašto gyventojus
neseniai pakvietėme susiburti į
Lokinės kaimą prie Končių – 1831
ir 1863 m. sukilimų dalyvių bei
organizatorių – paminklų.
Istorijos šaltiniuose Lukinė kaip
palivarkas minima jau 1585 m. Iki
1971 metų kaimas buvo vadinamas
Lukine. Iki Antrojo pasaulinio karo
jis priklausė Končių šeimai. XVIII
ir XIX amžių sandūroje Končios
vietoje palivarko įsirengė sodybądvarą. Čia veikė mokyklėlė, kurią
lankė aplinkinių kaimų vaikai.
Garsių didikų šeimoje būta ne

zuojami paties jaunimo iniciatyva.
Birželio 13 d. prezidentas drauge
su artimaisiais ir svečiais – ministrais,
karininkais, dvasininkais, kultūros
veikėjais, bendradarbiais – automobiliais vykdavo į gimtąjį Užulėnį.
Prezidento čia jau laukdavo
garbės vartai bei šilti kraštiečių
sveikinimai.
Pasak Antano Smetonos adjutan-

kurių tais laikais čia netrūko. Dėl
šios istorijos, esą, atsiradęs ir Lokinės pavadinimas.
1897 m. liepos 8 d., Šv. Elžbietos, Sicilijos karalienės, dieną,
į Lukinę buvo atvykęs Žemaičių
vyskupas Antanas Baranauskas.
Apie tai savo dienoraštyje rašė
dvaro šeimininkas Povilas Končia.
Dvare buvo labai didelė ir turtinga biblioteka, kurioje – iki 6
000 knygų.
Nukelta į 8 p.

Liepos 21 d. eidamas 95-uosius
metus Kaune mirė mūsų kraštietis Kauno arkikatedros bazilikos
altaristas monsinjoras Vincentas
Jalinskas. Apie tai pranešė Kauno
arkivyskupijos kurija.
V. Jalinskas gimė 1925 m. gegužės 11 d. Ukmergės apskrities
Taujėnų valsčiaus Užulėnio kaime.
Baigęs Taujėnų pradžios mokyklą įstojo į Užugirio progimnaziją.
Vaikai šeimoje buvo auklėjami
krikščioniško ir tautinio sąmoningumo dvasia. Vincentas nuo mažų
dienų svajojo apie kunigystę, tačiau
vis trūko materialinių galimybių
stoti į kunigų seminariją.
Karo metais jam teko tarnauti
karo medicinos sanitaru.
1945 metų pavasarį V. Jalinskas
pateko į Maskvos karinę-politinę
mokyklą. 1948 metais prieš Vincentą prasidėjo šantažo kampanija,
siekiant priversti bendradarbiauti
su saugumu, nes du vyresni jo
broliai, pasitraukę į miškus, žuvo.
Tai pačiais metais jam suteiktas
leitenanto laipsnis, ir jis buvo išleistas į atsargą.
Grįžęs į Kauną įsidarbino Kauno šilko audinių fabriko kadrų
skyriaus viršininku. Jo ir toliau
neapleido mintis apie kunigystę.
Ilgas valandas praleisdavo melsdamasis Kauno arkikatedroje. Į
pamaldų jaunuolį dėmesį atkreipė
tuometinis Kauno arkivyskupijos
valdytojas kanauninkas Juozapas
Stankevičius, kuris paklausė, ar

Vincentas negalvojantis apie kunigystę. Gavęs teigiamą atsakymą,
patarė jam išeiti iš kadrų skyriaus
viršininko darbo ir pasiūlė Kauno
arkikatedros zakristijono vietą.
1953 metais Vincentas padavė
prašymą į Kauno kunigų seminariją
ir buvo priimtas. Jau seminarijoje
užsimezgė jo pažintis su tuometiniu seminarijos prefektu kunigu
Vincentu Sladkevičiumi.
Saugumo persekiojimai tęsėsi ir
seminarijoje. Net ir prieš pat šventimus buvo spaudžiamas sutikti
bendradarbiauti, tačiau Vincentas
atsisakė ir 1958 m. kovo 23 d. buvo
įšventintas kunigu.
Pirmoji tarnystės vieta buvo
Kauno Šv. Juozapo parapija Vilijampolėje. Tačiau saugumas jo
nepaliko ramybėje, vėl tęsėsi pažadai, grasinimai, siekiai užverbuoti.
Pirmoji Vincento Jalinsko klebonavimo vieta buvo nedidelė
Santaikos parapija Alytaus rajone,
į kurią jis gavo paskyrimą 1964 m.
kovo 24 d.
1967 m. buvo paskirtas Pajevonio parapijos Vilkaviškio rajone
klebonu. Ten praleido 16 metų.
Nukelta į 8 p.

ČIA KELIO PRADŽIA

8 p.

Smetoninių ištakos mena tarpukarį
Atkelta iš 7 p.

Šeimininkaudavo Smetonos
sesuo Julija Smetonaitė, tačiau
atvykusieji būdavo vaišinami ir
iš Kauno atsivežtomis gėrybėmis.
Vaišės vyko neoficialioje šeimyniškoje dvaro aplikoje.
Pradėjus temti prezidentas su
svita patraukdavo Kauno link.
Ypač originaliai vardo dienos
proga Antanas Smetona buvo
pasveikintas 1931 m. Dailininkas
Antanas Žmuidzinavičius, surinkęs
šimto Antanų iš Dzūkijos būrį, iš
Alytaus penkiais autobusais atvyko
į Kauno prezidentūrą.
Prezidentas jį pasveikinusius
bendravardžius kvietė prezidentūros kiemelyje pasivaišinti alumi.
Įdomu, kad iki pat 1940 m.
Antaninės Lietuvoje švęstos kaip
neoficiali valstybinė šventė.
Nors kai kuriose šeimose tarpukariu ir būdavo minima gimimo
diena, šis paprotys Lietuvoje nebuvo paplitęs – švenčiami tik svarbių
visuomenės veikėjų brandaus
amžiaus jubiliejai.
Daugiausia žinoma apie 1934
m. minėtą 60-ąjį prezidento jubiliejų. A. Smetona gimė 1874 m.
rugpjūčio 10 d., bet pagrindinės
jubiliejaus iškilmės vykdavo
rugsėjo 8–10 dienomis, norint
sutapatinti jas su tautos švente
– rugsėjo 8 d., žymint katalikų
Šilines ir Vytauto Didžiojo karūnavimą.
Jubiliejui pradėta ruoštis 1934ųjų pradžioje. Pirmiausia sudarytas
prezidento Antano Smetonos jubiliejaus organizacinis komitetas,
nuspręsta kuo plačiau atskleisti veiklią Smetonos asmenybę, pabrėžti
jo nuopelnus lietuvių kultūrai,
tautai ir Lietuvos valstybei.
Šiuo tikslu išleistos knygos,

moksliniai veikalai, rašomi ir
publikuojami straipsniai laikraščiuose, žurnaluose.
1934 m. rugsėjo 8–10 d. per Lietuvą nuvilnijo prezidento 60-mečio
renginiai: buvo keliamos tautinės
vėliavos, pagerbiami žuvusieji už
tautos laisvę, laikomos šv. Mišios
už tautos vadą, sakomos sveikinimo
kalbos, organizuojamos eisenos,
paskaitos, deklamacijos, koncertai,
vaidinami spektakliai, vyko iškilmingas posėdis Valstybės teatre.
Ne vieno miesto gatvė ar gražesnė aikštė gavo Antano Smetonos
vardą. Prezidento 60-io proga buvo
pasodinti dešimtys Smetonai skirtų
ąžuoliukų, Kulautuvoje atidengtas
paminklas, o Kaune, Panemunėje,
atidaryta Lietuvos prezidento Antano Smetonos alėja.
Svarstant, kokią dovaną prezidentui įteiks Lietuvių tautininkų
sąjunga, nutarta jam padovanoti
žemės sklypą gimtajame Užulėnio
kaime, Ukmergės rajone.
Didžiausią jo dalį sudarė buvęs
Lėno palivarkas, įsigytas iš Taujėnų dvaro savininko Konstantino
Radvilos, kita žemė buvo išpirkta
iš Lėno bažnyčios, Užulėnio mokyklos ir naujakurių. Dar 25 ha
miško A. Smetona gavo iš valstybės kaip Nepriklausomybės Akto
signataras.
Visus sklypus sujungus susidarė
110,2 ha valda, pavadinta Užugirio
kiemu.
Kariuomenė A. Smetonai padovanojo puikų trakėnų veislės žirgą.
Originaliausią dovaną prezidentui įteikė patriotinio jaunimo
sąjungos „Jaunoji Lietuva“ sporto
organizacija, surengusi estafetę
per Lietuvą, kuri savo mastu buvo
pirmoji Europoje. Estafetės dalyvių
užduotis – į Kauną pristatyti po

saują žemių iš vienuolikos Lietuvos pasienio vietovių: Skuodo,
Laižuvos, Žagarės, Naujojo Radviliškio, Pasubačiaus, Smėlinės
(už Zarasų), Skirmuntiškės (už
Vievio), Merkinės, Kapčiamiesčio,
Kybartų ir Palangos.
Visų šakų užduoties ilgis siekė 2
129 km. Estafetėje dalyvavo 1 064
sportininkai, kurių kiekvienas įveikė po 2 km distanciją perduodamas
saują žemių kitam bėgikui.
Startavę 1934 m. rugsėjo 8 d.,
Kauną bėgikai pasiekė rugsėjo
9-osios vakarą. Žemių saujos, simbolizavusios krašto prisirišimą prie
tautos vado, subertos į specialiai
pagamintą dėžutę, buvo iškilmingai įteiktos prezidentui.
Pasak istorikės dr. Ingridos
Jakubavičienės, valstybės vadovų
jubiliejai, kurių svarba ir minėjimo
būdas beveik nesiskyrė nuo valstybinių švenčių ne tik Lietuvoje, bet
ir kitose šalyse, tapo proga priminti
tautos vadų nuopelnus.
Galima sutikti ir su Liubošo
Šveco teiginiu, kad valstybės vadovo jubiliejus tapdavo valstybinės
ideologijos ir kulto dalimi net ir
tada, kai vadovas nebuvo linkęs
į autoritariškumą. Tai puikiai atspindi 1930 m. Čekoslovakijoje
plačiai minėta prezidento Tomašo
Masariko 80-mečio šventė.
Mūsų dienomis švenčiamų
Smetoninių tikslas skiriasi – šiuo
renginiu pirmiausia siekiama išsaugoti atmintį apie pirmąjį Lietuvos
Respublikos prezidentą Antaną
Smetoną, mūsų kraštietį, bei atgaivinti laisvos tarpukario Lietuvos
dvasią.
Parengė Ukmergės
kraštotyros muziejaus
muziejininkė
Simona Zvicevičiūtė

Prisiminta Siesikų krašto praeitis
Atkelta iš 7 p.

Daug leidinių buvo išleista lenkų,
prancūzų kalbomis, čia galėjai rasti
istorinės tematikos knygų, įvairių
žurnalų.
Bibliotekos turtai rodo dvaro savininkus buvus plačios erudicijos,
turtingos dvasinės kultūros. Knygos išleistos 1597–1926 metais.
1501 m. išduota krikšto metrika
buvo saugoma asmeniniame šeimos archyve.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui biblioteka labai nukentėjo, daug vertingų leidinių buvo
išgabenta. Dalis dokumentų atsidūrė Jogailos bibliotekoje Lenkijoje.
Medardas Končia (1808–1899)
buvo vedęs Pauliną Bialozorovaitę,
jie turėjo tris sūnus: Pranciškų, vedusį Mariją Monkevičiūtę, Pavlą,
vedusį Gabrielę Melžinskaitę, ir
Medardą. Susilaukė ir keturių dukterų: Ana ištekėjo už Vladislavo

Komaro, Eleonora – už Pranciškaus Kosakovskio, Paulina – už
Antano Veisenhofo. Zofija tapo
vienuole.
Medardas Končia aktyviai dalyvavo 1831 m. sukilime, buvo
išrinktas vadu. Jis buvo nuolat
tardomas, tačiau didesnių bausmių
išvengė. Už aktyvią patriotinę
veiklą, dalyvavimą sukilimuose
1838 m. buvo suimtas ir 1839 m.
ištremtas į Velikij Ustiugą netoli
Archangelsko (kitais duomenimis
– į Vologdos guberniją). Po kelerių metų apsigyveno Mintaujoje
(dabar Jelgava), o vėliau sugrįžo į
Lukinės dvarą.
1858 m. M. Končia išrenkamas Ukmergės apskrities bajorų
maršalka. Šias pareigas ėjo iki
1863 m., kol ir vėl buvo suimtas.
Yra išlikę 1863 m. sukilėlių parodymai, kad M. Končia vežiojo
sukilėliams į mišką maisto. Apie

metus jis laikytas Ukmergės bei
Vilniaus kalėjimuose, o dvaras vėl
konfiskuotas.
Vėliau dvaras buvo grąžintas
M. Končiai, kur jis gyveno iki
mirties. Dvaro savininko palaikai
ilsisi giminės koplyčioje Siesikų
kapinėse.
Renginio, kuriame pasakotos
šios istorijos, metu iš Lukinės dvaro sklido ne tik knygos šviesa, bet
ir daina. Visi kartu paminėjome M.
Končios 120-ąsias mirties metines,
Vietovardžių metus ir Mindaugo,
vienintelio Lietuvos karaliaus,
karūnavimo dieną.
Bendruomenės pirmininkei
Leokadijai Talalienei dėkojame
už dovanas. Taip pat esu dėkinga
Ukmergės kultūros centro Siesikų
skyriaus meno vadovui Pauliui
Geišai ir jo žmonai Daliai, kurie
visada savo muzika, dainomis
papuošia mūsų renginius.

Netekome kraštiečio
monsinjoro Vincento Jalinsko
Atkelta iš 7 p.

1983 m. paskiriamas Lazdijų
parapijos klebonu, o dar po kelerių
metų – Lazdijų dekanu.
1990 m. popiežius Jonas Paulius
II paskyrė jį Jo Šventenybės kapelionu monsinjoru.
1992 m. pradėjo eiti Kauno
arkikatedros bazilikos administratoriaus ir Kauno dekano pareigas.

1997 metais buvo paskirtas arkikatedros altaristu, ypatingai jo globai
pavedant arkivyskupą emeritą
kardinolą Vincentą Sladkevičių.
Būnant altarijoje monsinjoro
veikla nesumažėjo – nuolat buvo
skiriamas Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausiu, dalyvavo
visuomenės gyvenime, buvo aktyvus „Marijos radijo“ bendradarbis,

prie jo klausyklos arkikatedroje
visąlaik tęsėsi žmonių eilė. Šviesus
ir draugiškas savo konfratrams,
apdovanotas humoro jausmu monsinjoras Vincentas buvo pavyzdys
ir jaunajai kunigų kartai.
Paskutinius kelerius metus jis
praleido ligos patale.
Monsinjoras palaidotas Kauno
arkikatedros šventoriuje.

2019 m. rugpjūčio 2 d.

Prezidento gimtadieniui –
ypatinga šventė
Atkelta iš 1 p.

Nuo pat mažumės jis linko prie
knygų, todėl šeima jį vienintelį iš
vaikų išleido į mokslus.
Gal dėl to, kad pačiam kelias į
Taujėnų pradžios mokyklą buvo
toks tolimas, tapęs prezidentu,
A. Smetona nutarė savo gimtojo
kaimo vaikų gyvenimą palengvinti.
1935 m. parinko vietą naujai
mokyklai savo tėviškėje. „Statybomis rūpinosi jis pats ir sesuo Julija.
Pastačius mokyklą ji čia mokytojavo. Užugirio mokykla buvo labai
moderni: turėjo centrinį šildymą,
kanalizaciją ir vandentiekį, didelę
salę ir butus mokytojams.
Prezidento vienas iš siekių buvo
padaryti Lietuvą raštingą. Jo vadovavimo laiku pradinis mokslas tapo
privalomu ir nemokamu“, – pasakojo muziejaus direktorė.
Nebelikus mokinių mokykla 2013
metais buvo uždaryta. Dabar šiame
pastate – muziejus. Priešais jį jau kitą
savaitę bus atidengta 2,5 metro aukščio A. Smetonos bronzinė skulptūra.
Ją sukūrė skulptorius Antanas
Žukauskas.
Po pamatais šią savaitę buvo
užkasta kapsulė su aukojusiųjų
paminklui pavardėmis.

Sutvarkytas parkas
V. Sakolnikienė pasakojo, kad
Smetoninių šventės dalyvius šiemet nudžiugins sutvarkytas parkas.
Šis parkas užima 24,15 ha ploto.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad jo
įrengimu kadaise rūpinosi prezidento
žmona Sofija Smetonienė ir sesuo
Julija. Čia buvo sodinami ne tik parko medžiai, bet ir vaismedžiai. Nuo
anų laikų išlikęs didelis obelų sodas,
lazdynų alėja, yra išlikusių ir didžiulių
tujų, iki ežero vedantis beržų takas.
Parko tvarkymo darbai tęsėsi
bemaž dvejus metus ir kainavo 286
tūkst. eurų. Jie atlikti Ukmergės rajono savivaldybei parengus projektą
ir pasinaudojus europine parama.
Genėti ir kirsti medžiai, krūmai,
įrengti takai, pasėta žolė, įrengtas
lieptas. Pagal dar vieną atskirą,
taip pat ES lėšomis finansuojamą,
projektą atstatyta paežerės pirtis.
Smetoninių šventėje parko lankytojai galės pasidžiaugti ir pasodinta ąžuolų alėja, skirta Vasario
16-osios akto signatarams atminti.
Alėjoje pasodinta 20 ąžuoliukų
– tiek, kiek buvo signatarų. Prie kiekvieno medelio ant akmens bus pritvirtinta lentelė su signataro pavarde.
Šventė Užugirio krašte kitą
savaitę vyks dvi dienas.
Rugpjūčio 9 d., penktadienį, 18
val. Lėno Šv. Antano Paduviečio
bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios už Lietuvą. Jas aukos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir
vietinių parapijų klebonai.
19 val. bažnyčioje bus pristatytas
monospektaklis „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“, skirtas prezidentui
Antanui Smetonai. Vaidins aktorius Vidmantas Fijalkauskas. Šis
spektaklis buvo pastatytas Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečio proga.
Jo režisierė – Natalija Kovarskienė.
Rugpjūčio 10 d., šeštadienį,
pagrindinės iškilmės prasidės vidurdienį Užugirio mokykloje-muziejuje, kur bus iškilmingai atidengtas
paminklas prezidentui A. Smetonai.
Po to šventės dalyviai bus palydėti
iki prezidento vasaros rezidencijos
parko, kur bus atidaryta ąžuolų alėja,
skirta Vasario 16-osios akto signata-

rams atminti.
Teatralizuotą prezidento gimtadienio šventę ves ir koncertuos aktorius
Marius Jampolskis, taip pat dainuos
Irūna Puzaraitė-Čepononienė.
Šios šventės tradiciniai akcentai
– prezidento pasitikimas, jo sveikinimo kalba, ponių rinkimai.
Muziejaus direktorė pasakojo,
kad šventėje vyks mugė, įvairūs
edukaciniai užsiėmimai, tarpukario
fotoateljė, ekskursijos po dvarą, kur
eksponuojama Vytauto Didžiojo
karo muziejaus kilnojamoji paroda.
Džiaugiasi sena gražia draugyste su muziejaus partneriais VšĮ
„Skautų slėnis“, klubu „Miško
broliai“. Jie ne tik talkins renginio
organizatoriams, bet ir šventės lankytojams žada linksmų pramogų.
„Miško broliai“ prezidentą atveš
prieškario laikų automobiliu.
Šventėje turėtų dalyvauti ir
asociacijos ANBO ESKADRILĖ
lakūnai. Jei tik leis oro sąlygos,
praskris pro Lėną, nuspalvindami
dangų dūmų uždanga.
Šie aviacijos aktyvistai siekia
atstatyti tarpukario lėktuvų konstruktoriaus Antano Gustaičio lėktuvus ANBO. Tokiu lėktuvu buvo
skraidinamas ir pats A. Smetona.

Atkurta tarpukario dvasia
2019-ieji mūsų šalyje paskelbti
Lietuvos Respublikos prezidento
Antano Smetonos metais, tad ir
į šiųmetę Smetoninių šventę pakviesta daug garbingų svečių. Tarp
jų – ministras pirmininkas Saulius
Skvernelis, šalies prezidentas Gitanas Nausėda, buvę prezidentai Dalia Grybauskaitė, Valdas Adamkus.
Ukmergės kraštotyros muziejaus
direktorė pasakojo, kad prezidento
gimtajame Užulėnyje šiuo metu veikia visas tarpukario laikus menantis
muziejaus kompleksas. Čia atkurta
vasaros rezidencija su šalia įsikūrusiu
viešbučiu svečiams apsistoti. Lankytojams atdara mokykla-muziejus.
Joje atkurtos tarpukario ir sovietinių laikų klasės. Kraštiečio Gedimino Budniko iniciatyva mokykloje
atkurtas ir mokytojų kambarys,
išlikę daug autentiškų eksponatų.
Prie istorijos išsaugojimo renkant eksponatus daug prisidėjo
buvusi ilgametė šios mokyklos
mokytoja Regina Šviežikienė.
Muziejininkai įkūrė ir prieškario
mokytojo butą, autentiškai atkūrė
net mokyklos aplinką. Kaip ir tarpukariu, čia įrengtas daržas.
Mokykloje-muziejuje rengiamos
edukacijos „Lino kelias, „Duonos
kelias“, kepamas šakotis, kugelis.
Lankytojai taip pat turi progos
prisiliesti prie tarpukario laikų
žaislų ir net jais pažaisti.
Nuolatos sulaukiama ir prezidento dvaro lankytojų.
Praėjusiais metais komplekse
apsilankė apie 5 000 lankytojų,
vyko per 90 edukacijų.
„Siekiame, kad prezidento A. Smetonos dvasia išliktų. Smetoninių šventė
taip pat rengiama prezidento dvasia –
atvykti visi kviečiami pasipuošę retro
stiliaus drabužiais, siūloma pasiimti
skėtį ir pledą poilsiui gamtoje“, – į
šventę kvietė muziejaus direktorė.

