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Jie garsina
Ukmergės
kraštą

Sukanka 50 metų, kai Deltuvos
seniūnijoje, Atkočių kaime, 1968
m. balandžio 3 d. gimė Ričardas
Šileika, poetas, eseistas, fotografas, Lietuvos rašytojų sąjungos
narys.
***
Sukanka 85 metai, kai 1933
m. balandžio 4 d. Siesikų apylinkėje, Briedžiūnų kaime, gimė
Kazimiera (Kazė) Zimblytė,
dailininkė, viena garsiausių XX
a. 7–9 dešimtmečių lietuviškojo
abstrakcionizmo pradininkių.
Mirė 1999 m. Palaidota Siesikų
miestelio kapinėse.
***
Sukanka 60 metų, kai Rokiškyje
1958 m. balandžio 5 d. gimė Rasa
Griškevičienė, žurnalistė. Nuo
2002 m. – Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos direktorė.
***
Sukanka 135 metai, kai Panevėžio apskrityje, Vadoklių
valsčiuje, Alučių dvare, 1883 m.
balandžio 10 d. gimė Eugenijus
Kulvietis, dailininkas. Dirbo
Ukmergės gimnazijoje, kur dėstė
piešimą, braižybą ir dailyraštį.
Buvo Ukmergės savivaldybės
teatro dailininkas (apipavidalino
vieną spektaklį), Ukmergės amatų mokyklos direktorius. Mirė
1959 m. vasario 13 d. Medeljine,
Kolumbijoje.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

A. Vokietaitis: mokęs ir mokytojus, ir mokinius

Lietuvos švietimo istorijos muziejuas fondų nuotr.

Antanas Vokietaitis.

Antanas Vokietaitis – Lietuvą
garsinęs mūsų šalies patriotas,
profesionalus pedagogas, aktyvus
visuomenininkas. Savo tvirtą pėdą
jis įmynė ir Ukmergėje – prieškariu
dirbo Ukmergės mokytojų seminarijos direktoriumi.
Gimė A. Vokietaitis 1877 m.
lapkričio 12 d. Bevardiškiuose,
Padovinio valsčiuje (buvęs Suvalkų gubernijos valsčius). Mokėsi
Veiverių mokytojų seminarijoje,
kurią baigė 1897 m. Anuomet tai
buvo vienintelė lietuvių mokytojų
seminarija, kurioje tarp daugybės
dėstomų dalykų, ypatingas dėmesys skirtas muzikiniam ugdymui.
Į seminariją buvo priimami tik
jaunuoliai, turintys muzikinę klausą,
visi privalėjo išmokti griežti smuiku.
Seminarijos simfoniniame orkestre
smuiku griežė ir A. Vokietaitis.
Muzikinis išsilavinimas jo tolesnėje pedagoginėje karjeroje turėjo ypa-

Velykos skatino
pasidalyti gerumu

Pedagoginiai darbo kursai. Knygrišystės darbai Ukmergėje, 1930 m.

tingą reikšmę. A. Vokietaičio dukra
mokytoja Aldona Vokietaitytė savo
atsiminimuose rašė, kad visą savo
gyvenimą iki mirties tėvas nesiskyrė
su smuiku, kasdien vakare namuose
skambėdavo nuotaikingi kūriniai.
Kadangi Lietuvoje lietuviams
nebuvo leidžiama mokytojauti, A. Vokietaitis buvo priverstas darbo ieškoti
svetur. 1897 m. jis išvyko į Lenkiją ir
savo pedagoginę karjerą pradėjo mokytojaudamas Lodzės, Varšuvos, Liublino apskričių pradinėse mokyklose.

Naujovių pradininkas
1907 m. vasario 16 d. A. Vokietaitis gavo paskyrimą užimti
Žagarės pradinės mokyklos vedėjo

Jolita Stankaitienė

Lietuvos samariečių bendrijos
Ukmergės skyriaus pirmininkė

Velykos skatina pasidalyti gerumu, užuojauta ir meile ne tik
su artimiausiais žmonėmis, bet ir
su visais, kuriems to labai reikia.
Kurdami šventę sau, stengiamės
sukurti ją ir kitiems.
Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenė
suorganizavo dosnumo akciją,
kviesdama paaukoti konservuotus produktus ir juos dovanoti
vargstantiems. Idėjos autorės
anglų kalbos mokytoja Liudmila
Leščiuvienė ir lietuvių kalbos

mokytoja Živilė Kudlinskienė
pakvietė moksleivius ir mokytojus
būti geresnius, supratingesnius ir
užjaučiančius.
Surinktus produktus išdalyti
patikėjo Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) Ukmergės skyriaus
savanoriams.
Mokyklos auklėtinių ir mokytojų
draugystė su Ukmergės samariečiais tęsiasi beveik 20 metų. Neįsivaizduojame akcijų, renginių ar projektų be šios įstaigos savanorių. Šios
mokyklos soc. darbuotoja samarietė
Irina Krynkina yra varomoji jėga,
sutelkianti vaikus savanorystei.
Nukelta į 8 p.

suprasti žodį „sąsiuvinis“, kai jis visą
laiką vadinosi „tetradka“, pieštukas
– „alupka“, plunksnakotis – „ručka“.
Atrodė, kad aš ne lietuvaitė – tokia
nesuprantama pasirodė lietuvių
kalba. Bet taip buvo tik iš pradžių.
Mūsų naujasis mokytojas taip gražiai
ir nuoširdžiai viską išaiškindavo, kad
nedaug reikėdavo patiems mokytis.
Jis išmokė mus pajausti lietuvių
kalbos grožį, turtingumą, išmokė ją
pamilti ir gerbti.“
Naujasis mokyklos vedėjas reikalavo atsisakyti knyginio mokymo, žinių
kalimo, siekė teorinį mokymą sieti su
gyvenimo praktika, pamokose naudoti
vaizdines mokymo priemones.
Nukelta į 8 p.

Apie po žeme paslėptą tiesą

Perskaityta Rūtos Vanagaitės knyga „Mūsiškiai“ privertė
giliai susimąstyti. Juo labiau
kad ne vieną kartą joje minimas
ir Ukmergės vardas bei mūsų
kraštiečio J. Krikštaponio, kuriam
Ukmergėje pastatytas paminklas,
pavardė.
Algimantas KACEVIČIUS

Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenė suorganizavo
dosnumo akciją.

pareigas. Jis vienas pirmųjų įvedė
mokykloje lietuvių kalbos dėstymą, stengėsi dvi pirmąsias klases
mokyti tik gimtąja kalba, rūpinosi
lietuviškų vadovėlių pirkimu.
Apie tai savo atsiminimuose buvusi jo mokinė Pranciška Šimanskytė-Nemunienė rašė: „Turėdama
vienuolika metų, pradėjau lankyti
mūsų miestelio mokyklą. Mokytojas buvo rusas. Nė vieno žodžio
lietuviškai. Pamokas pradėdavome
ir baigdavome šlovindami carą. Bet
štai 1907 m. žiemą mokyklon atvyko mokytojas Antanas Vokietaitis.
Mes buvome labai nustebinti, kai
jis pačią pirmą pamoką prabilo į mus
lietuviškai. Sunku pasirodė iš karto

Knygoje autorė parašė kai kam
labai nepatogią tiesą apie gėdingus
vokiškųjų nacių okupacijos metus, kai Lietuvos aktyvistų fronto
nariai, vokiečių valdžiai pavaldūs
savanoriai, užsirišę baltus raiščius,
vokiečių vadovaujami žudė Lietuvos piliečius žydus.
Tam tikslui vokiečių okupantai
paskyrė specialų SS kilnojamąjį
dalinį „Einsatzkommando“. R. Vanagaitė aprašo daugybę šių baisių
žudynių epizodų, nurodydama vietą, laiką, aukų skaičių ir egzekucijų
vykdytojus.
Visuomenę papiktino vėlesnis
R. Vanagaitės interviu Rusijos
žiniasklaidai apie partizanų vadą
Adolfą Ramanauską-Vanagą. Patikėjusi KGB tardytojų protokolais,
autorė apšmeižė šį garsų partizaną.
Pasipylus smerkiantiems komentarams, vėliau dėl to viešai
atsiprašė.
Apie žydų žudynes Lietuvoje
anksčiau vengta kalbėti. Matyti

yra suinteresuotų asmenų, kad
ta gėdinga mūsų istorijos dėmė
būtų pamiršta. Peršasi mintis, kad
reakcija už pasisakymus apie A.
Ramanauską-Vanagą kartu yra ir
už knygą „Mūsiškiai“.
***
Kodėl dauguma žydų gyvena
išsibarstę po visą pasaulį tarp kitų
tautų? Iš istorijos žinome, kad pirmame mūsų eros šimtmetyje žydai
sukilo prieš okupantus romėnus.
Sukilimas buvo numalšintas, Jeruzalės šventykla sugriauta, žydai
iš tėvynės ištremti. Jie tapo tauta
be tėvynės. Pradžioje apsigyveno
Rytuose tarp arabų, vėliau šiaurės
Afrikoje ir per Pirėnų pusiasalį
atkeliavo į Europą.
Neturėdama savo valstybės tauta privalėjo išgyventi „ant kampo“.
Gyvendami tarp kitų tautų žydai
neretai pasirodydavo darbštesni,
sumanesni ir dėl to susilaukdavo
pavydo. Laikas nuo laiko būdavo
sukuriama „pasaulio žydijos sąmokslo teorija užvaldyti pasaulį“,
tartum nedidelė tauta būtų pajėgi
tai padaryti.
Įvairiose šalyse žydus savaip
ujo, ribojo gyvenamąją vietą getuose. Carinėje Rusijoje, kuriai
priklausė aneksuota Lietuva, žydams buvo draudžiama įsigyti
žemės, todėl jie gyveno miestuose
ir vertėsi kaip išmanydami: malė,
kepė, siuvo, prekiavo, skolino pinigus. Niekas netrukdė šito daryti
ir lietuviams, bet, matyt, pritrūko

sugebėjimo.
Primetama žydams kaltė, neva
jie išnaudojo lietuvius už didelius
procentus skolindami pinigus. Bet
juk pinigų skolinimasis buvo paslauga, kurios palūkanos, priklausė
nuo paklausos.
Prieškario Lietuvoje žydams
nebuvo leidžiama užimti tam tikrų
valstybinių pareigų ir pirkti žemės,
bet jie sugebėdavo verslauti savo
namų valdos sklypeliuose.
Tai jie pirmieji Kėdainiuose
pradėjo agurkų ir pomidorų verslus – pasinaudodami tuo, kad pro
Kėdainius riedėjo traukiniai iki
Peterburgo, užaugintas daržoves
vežė ten parduoti.
Gal dėl to – kad išgyventų – buvo
susitelkę tarpusavyje, išlaikė savo
tikėjimą, papročius, laikėsi Dievo
įsakymų, nesistengė niekam daryti
bloga. Žydų jaunimas veržėsi į
mokslą. Tarpukario Lietuvoje Vytauto Didžiojo universitete vienu laiku
net 30 proc. studentų buvo žydai. Iš
visų 800 Nobelio premijos laureatų
apie 12 proc. sudaro žydai, kai tuo
tarpu tarp visų pasaulio gyventojų
žydai tesudaro apie 0,3 proc.
Nukelta į 8 p.
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Apie po žeme
paslėptą tiesą

Atkelta iš 7 p.

Šeši Nobelio premijos laureatai žydai yra gimę LDK žemėse
(litvakai). Iš jų du gimę Lietuvoje
– Ukmergės apskrityje, Želvoje,
gimęs Aronas Klugas ir iš Utenos
kilęs pasaulinio garso kardiologas
Bernardas Lounas. Įvairių specialybių žydų tautybės mokslininkai,
tapytojai, skulptoriai, aktoriai,
muzikai, atlikėjai, kino veikėjai,
fizikai, šachmatininkai, verslininkai ryškiai dominuoja tarp kitų
tautybių atstovų.
Reikėtų paminėti ir tokius mokslo korifėjus kaip Izaokas Niutonas
ir Albertas Einšteinas. Žydų tautos
įnašas į pasaulio kultūrą ir civilizaciją be abejo ryškus. Nežiūrint į
tai, pasaulyje vis dar egzistuja toks
reiškinys, kaip antisemitizmas.
Lietuvoje žydai, kaip ir kitos
tautinės mažumos, gyveno nuo
Vytauto Didžiojo laikų. Vertėsi
amatais, tarnavo kariuomenėje,
naudojosi visomis piliečių teisėmis, mokėsi, dirbo.
***
Tarpukario Lietuvoje žydų gyveno apie 200 tūkst. Kiekviename
mieste jie sudarė 30–50 proc. vietinių gyventojų.
Žydų savanoriai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose.
Nemažai jų gavo valstybinius apdovanojimus. Tarpukario Lietuvoje
veikė net žydų savanorių draugija,
kurios narius vėliau sovietai persekiojo, nemažai jų ištrėmė į Sibirą.
19-o amžiaus pabaigoje Ukmergėje gyveno 7 287 žydai (53,87
proc. nuo visų miesto gyventojų).
Dabar šalyje likę vos keli tūkstančiai, o Ukmergėje gyvena tik
keliolika žydų.
Dalis ukmergiškių šiandien
gyvena buvusiuose žydų namuose.
Kur jie, buvę tų namų gyventojai?
Tik nedidelė dalis išgyvenusiųjų
holokaustą sovietiniais laikais
sugebėjo ištrūkti į Izraelį. O tūkstančių kauleliai guli po žeme Pivonijos šile ir kitose Lietuvos vietose.
Kai kas sakys, kad dalis žydų
sovietmečiu dirbo represinėse
struktūrose, ypač KGB, prisimins
Petrą Raslaną, Nachmaną Dušanskį, dar kelis kagėbistus. Bet kiek ir
lietuvių dirbo KGB, tardė, kankino
ir vežė į Sibirą savo tautiečius. Išdavikų, kolaborantų visais laikais
kiekvienoje tautoje buvo, yra ir
bus. Tačiau apie saviškius mes
linkę nutylėti.

Kaip nesinori kelti į viešumą to
juodo mūsų tautos istorijos laikotarpio, tačiau nepavyks ištrinti iš atminties žmogaus pripėduotų įvykių
arba pakeisti istorijos. Prezidento
A. Brazausko atsiprašymas kadaise
Izraelyje neišpirko mūsų tautos
kaltės. Kaip atsiprašymo simbolį
turėtume pastatyti didelį paminklą
visiems Lietuvoje sušaudytiems
žydams, kad ateinančios kartos
matytų, žinotų ir kad tai daugiau
niekada nepasikartotų.
Kad antrą kartą „mūsiškiai“
nepadarytų to, ką padarė, turime
žinoti apie tuos įvykius. Deja, gyvų
liudininkų, kurie apie tai papasakotų, liko mažai.
***
Apie žydų šaudymą vaikystėje
ne kartą girdėjau kalbant tėvų
namuose. Tada tas baisus blogis
mano vaikiškai galvelei buvo sunkiai suprantamas. Tuo labiau kad
tai vyko kažkur toli nuo mūsų, o
mūsų – Viliukų – kaime negyveno
nei žydai, nei žydšaudžiai.
Perskaičius knygą „Mūsiškiai“, bei kitas knygas šia tema,
suprantama, netapau šio klausimo
žinovu, tačiau iškilo svarbiausias
klausimas – kodėl dalis lietuvių
per holokaustą šaudė savo piliečius
– vyrus, moteris ir vaikus, o kai
kurios kitos tautos juos išgelbėjo.
Pavyzdžiui, Olandija savo šalies
žydus išvežė į Skandinaviją ir taip
išsaugojo 90 proc. savo piliečių.
Kodėl Lietuvos nedraugai kartais lietuvius pavadina žydšaudžių
tauta? Net žydai lietuvių tautos
taip nevadina. Laikui bėgant vis
sunkiau pasakyti, kiek galėjo
būti Lietuvoje žydšaudžių, gal
keli tūkstančiai. Apytikriai –
tūkstančiui gyventojų – vienas
žydšaudys.
Žydšaudžiai pasisavino arba jiems
buvo atiduoti nužudytųjų daiktai, drabužiai, baldai ir kitas turtas. Valstybei
liko arba ji pasisavino žydų nekilnojamąjį turtą – namus, parduotuves,
maldos namus. Tik dalis to turto
nepriklausomybės laikais grąžinta.
Garsus sionistų lyderis Vladimiras Žabotinskis yra pasakęs:
„Leiskite visoms tautoms turėti savo
niekšų“. Ar būtų žydai žudomi Lietuvoje, jeigu gretimi nusikalstami
režimai nebūtų sukėlę karo, jeigu
Lietuva nebūtų okupuota niekšingojo nacių Trečiojo Reicho? Nebūtų!
Tęsinys kitame „Kai miesto
akmenys prabyla“ numeryje

Velykos skatino
pasidalyti gerumu

Atkelta iš 7 p.

Į dosnumo akciją susirinko visų
klasių mokiniai, Velykų Bobutė ir
Velykų Kiškis su pyragu rankose.
„Dosnumo takas“ greitai užsipildė paaukotais produktais,
kuriuos atnešė kiekviena klasė
velykiniuose pintuose krepšiuose.
Visų akys spindėjo ir širdys džiaugėsi bendru rezultatu. Suaukota
labai daug konservų, saldumynų,
džiovintų vaisių ir prie jų didžiausias pluoštas rankų darbo spalvotų
su pavasario dvelksmu atvirukų,
kuriuos samariečiai padovanos
kartu su maisto paketais.
Mažieji mokiniai žaidė įvairius

žaidimus, Velykų Bobutė pasakojo
apie Velykų šventės tradicijas ir
papročius.
Dalytis visada lengviau nei
prašyti. Bet ne visi išdrįsta kreiptis
pagalbos. Todėl pamatykime skurstantį, sergantį, vienišą. Parodykime
jiems dėmesį ne tik per šventes.
Gerumas nieko nekainuoja.
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A. Vokietaitis: mokęs
ir mokytojus, ir mokinius

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Pastate, kur kadaise dirbo garsus pedagogas A. Vokietais, šiuo metu įsikūrusi Ukmergės specialioji mokykla.

Atkelta iš 7 p.

Kad mokiniai geriau įsisavintų
gamtos mokslus, A. Vokietaitis prie
mokyklos užveisė sodą ir daržą.
Geografijos pamokas neretai pravesdavo gamtoje. Mergaites ugdė,
kad jos būtų tvarkingos, rūpintųsi
klasės jaukumu, atneštų žydinčių
gėlių. Ypač reikalavo, kad būtų
švarūs sąsiuviniai. Tada tai buvo
nauja ir pažangu.
A. Vokietaitis rūpinosi ir suaugusiųjų švietimu. Sekmadieniais
po pamaldų mokykloje lietuviškai
skaitydavo paskaitas. Organizuodavo lietuviškus vakarus, rodydavo
spektaklius.
Tokia aktyvi šviečiamoji veikla nepatiko caro valdininkams,
todėl mokytojas buvo nuolatos
sekamas, o 1913 m. perkeltas
dirbti į Kuršėnų pradinę mokyklą vedėju. Pirmojo pasaulinio
karo metais A. Vokietaitis buvo
mobilizuotas į carinės Rusijos
kariuomenę. Tarnavo Daugpilyje,
vėliau – Vitebske.

Ugdė pedagogus
Po karo, 1918 m., A. Vokietaitis
grįžo į Lietuvą. Nedelsdamas pradėjo mokytojauti Rietavo progimnazijoje – buvo išsiilgęs mokytojo
darbo, už kurį, jo nuomone, nėra
kilnesnio ir malonesnio.
Nuo 1919 m. dirbo Vilniaus,
Kauno, Alytaus apskričių, o 1932–
1938 m. – Kauno miesto pradinių
mokyklų inspektoriumi. Jam teko
rūpintis naujų lietuviškų mokyklų
kūrimu, mokymo priemonėmis,
vadovėliais. 19 metų jis važinėjo
po Lietuvos miestų ir miestelių
pradines mokyklas ir tikrino mokytojų darbą.
Visada pabrėždavo didelį vaizdinio mokymo pranašumą prieš
abstraktų, žodinį. Patarė, kaip
pamokoje panaudoti kraštotyrinę
medžiagą.
Pirmaisiais nepriklausomos
Lietuvos metais labai trūko kvalifikuotų mokytojų, tad buvo organizuojami vasaros mokytojų kursai.
A. Vokietaitis vadovavo ir dėstė
mokytojų Pedagoginiuose darbo
kursuose, kurie vyko įvairiuose
Lietuvos miestuose, o taip pat ir
Ukmergėje.
A.Vokietaitis buvo didelis
autoritetas mokytojams. Visus
stebino jo nepaprastas punktualumas.
Sakydavo, kad didžiausia žmogui duota brangenybė – laikas ir
niekam nevalia juo piktnaudžiauti.
Visada būdavo pasitempęs, ener-

Antanas su broliu Juozu stebi Veliuonos valščiaus pradinių mokyklų sporto
ir dainų šventę 1930 m.

gingas, temperamentingas, kupinas
naujų idėjų, kūrybingas, pasižymėjo nepaprastu darbštumu.

Veiklus visuomenininkas
A. Vokietaitis buvo didelis Lietuvos patriotas, profesionalus pedagogas ir aktyvus visuomenininkas. Dalyvavo Lietuvių mokytojų
sąjungos, Šaulių sąjungos, Vilniui
vaduoti sąjungos ir kitų draugijų
veiklose. Pedagogikos klausimais
rašė straipsnius ir publikavo periodinėje spaudoje
Esant bet kokioms gyvenimo
situacijoms, daug dėmesio skyrė
estetikai, poezijai, muzikai, teatrui,
menui. Tiek šventės metu, tiek
kasdienybėje, tiek draugijoje, tiek
vienumoje jis siekė grožio ir gėrio
harmonijos.
Ukmergės mokytojų seminarijos direktoriumi A. Vokietaitis
dirbo nuo 1938 iki 1944 metų.
Kad jam rūpėjo estetika, menas,
galime suprasti iš vieno jo gyvenimo epizodo.
Jis atkreipė dėmesį, kad mokyklų aplinka gana niūroka ir
reikėtų ją praskaidrinti meno kūriniais – paveikslais. Pasirūpino,
kad Ukmergės savivaldybė skirtų
lėšų ir 1942 m. žiemą Ukmergės
burmistras Stasys Martinaitis,
dailininkas Petras Tarabilda, mokytojas J. Žemaitaitis ir A. Vokietaitis
išvyko į Kauną pas Antaną Žmuidzinavičių.
Dailininkas maloniai juos priėmė savo kabinete ir prie kavos
puodelio aptarė ir susitarė, kaip A.
Žmuidzinavičiui tarpininkaujant iš
Kauno dailininkų nupirkti per 100
paveikslų.
Netrukus tie paveikslai jau kabėjo vienoje Ukmergės mokyklų
salėje – tai buvo bene pirmoji
dailės paroda Ukmergėje. Vienas
didžiausių Petro Kalpoko tapy-

bos darbų „Sielininkai“ papuošė
Ukmergės gimnazijos vestibiulį.

Knyga, smuikas ir šachmatai
Ištikimiausi A. Vokietaičio gyvenimo draugai ir nenumaldoma aistra
buvo knyga, smuikas ir šachmatai.
Jo nuomone, tikras inteligentas
negali būti abejingas muzikai, menui, grožiui. Kiekvieno pedagogo
pareiga – skatinti jaunimą domėtis
ir pamilti teatrą, dainą, meną.
Iki gyvenimo pabaigos jis atsidavęs dirbo pedagoginį darbą. 1938–
1940 m. ir 1941–1944 m. vadovavo
Ukmergės mokytojų seminarijai. Po
karo dirbo Kauno mokytojų seminarijoje bei jaunimo mokyklos mokytoju.
Mirė 1950 m. lapkričio 19 d. Kaune.

Paskirtis – tik pedagoginė
Pastate Ukmergėje, kur kadaise
dirbo garsus pedagogas A. Vokietais, šiuo metu įsikūrusi Ukmergės
specialioji mokykla. Beje, skelbiama, kad šis pastatas niekada nebuvo praradęs pedagoginės paskirties.
Šio pastato istorija siekia 1840
m., kai buvo baigta statyti ir įkurta
mokykla bajorų vaikams. Nuo 1846
m. joje buvo įsikūrusi rusų progimnazija, vėliau – gimnazija. Nuo 1918
m. – lietuvių gimnazija. Nuo 1938
m. – mokytojų seminarija.
1941 m., žlugus nepriklausomos
Lietuvos valstybei, mokytojų seminarija nenutraukė savo veiklos, tik
mokytojai ir mokiniai buvo orientuojami į socialistinės sistemos
garbinimą. Vokiečių okupacijos
metais Mokytojų seminarija veikė,
bet vėl su naujomis ideologijomis.
Pasitraukus vokiečiams, seminarija
buvo pavadinta Vlado Žvirblio
pedagogine mokykla.
1956 m. patalpose buvo įsteigta
Ukmergės pagalbinė mokyklainternatas.
Parengta pagal Kaunodiena.lt

