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Jie garsina Klubo nariai į Ukmergę žvelgia per fotoobjektyvą
Ukmergės
kraštą

Sukanka 85 metai, kai Pabaisko seniūnijoje, Kulniškių kaime,
1933 m. balandžio 11 d. gimė
Povilas Dikčius, kompozitorius,
pedagogas. 1958–1971 m. dėstė
Ukmergės, Vievio, Vilniaus muzikos mokyklose. Mirė 1991 m. kovo
17 d. Vilniuje.
***
Sukanka 65 metai, kai Deltuvos seniūnijoje, Trainių kaime,
1953 m. balandžio 20 d. gimė
Alfas Pakėnas, J. Tumo-Vaižganto
memorialinio muziejaus vedėjas,
poetas, eseistas, žurnalistas, Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“
redakcinės kolegijos narys.
***
Sukanka 75 metai, kai Lyduokių
seniūnijoje, Skačiūnų kaime, 1943
m. balandžio 25 d. gimė Irena Marija Balčiūnienė, vertėja. Lietuvos
rašytojų sąjungos narė. Iš anglų
kalbos išvertė daugelį užsienio
rašytojų kūrinių.
***
Sukanka 95 metai, kai Utenos
apskrityje, Alantos valsčiuje, Mokilių kaime, 1923 m. balandžio
25 d. gimė Steponas Nečiūnas,
tautodailininkas, tapytojas, medžio
drožėjas, muzikantas, muzikos
instrumentų restauratorius. Mokėsi Ukmergės amatų mokykloje.
Gyveno ir kūrė Ukmergėje. Mirė
2017 m. vasario mėn.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

Pagal senas kraštotyros muziejaus fondo nuotraukas tuo pačiu rakursu užfiksuotos tos pačios miesto vietos rodė įvykusius pokyčius.

Ketvirtus metus egzistuojantis naujųjų medijų meno klubas
„Pozityvas“ kasmet įgyvendina
kūrybinius sumanymus.
Klubo įkūrėja ir vadovė Nijolė
Paškauskienė pasakojo, kad tarp
„Pozityvo“ narių yra skirtingo amžiaus, skirtingo lygio fotografijos
mylėtojų, kurių darbai priverčia
į savo kraštą pažvelgti kitomis
akimis.
Beveik kasmet jie nustebina ukmergiškius rengiamomis parodomis.
Pati pirmoji paroda buvo surengta prieš aštuonerius metus,
tiesa, dar ne klubo narių, o N. Paškauskienės vadovaujamų Užupio
pagrindinės mokyklos moksleivių.
Šis projektas buvo inicijuotas
Ukmergės kraštotyros muziejaus.
Paroda „Ukmergė. Istorija ir

dabartis“ buvo siekta parodyti
žmonėms senąją Ukmergę ir tai,
kaip laikas pakeitė mūsų miestą.
Pagal senas kraštotyros muziejaus
fondo nuotraukas tuo pačiu rakursu
užfiksuotos tos pačios miesto vietos rodė įvykusius pasikeitimus.
Vėliau įamžinti vaizdai buvo perkelti ant didelių drobių ir ne kartą
viešai rodyti Ukmergėje miesto
švenčių metu.
Pirmosios patirtys ir įgyvendinti
sumanymai padėjo tvirtą pagrindą
klubo veiklai.
N. Paškauskienė pasakojo, kad
praėjusiais metais „Pozityvo“
nariai dalyvavo labai įdomioje ir
prasmingoje misijoje – surengė
kraštotyrinę ekspediciją Prezidento
Antano Smetonos keliais.
Nukelta į 8 p.

Apie po žeme paslėptą tiesą

Paminklas, pastatytas J. Krikštaponiui.

Tęsinys (pradžia balandžio 6 d.
projekto „Kai miesto akmenys prabyla“
numeryje)
Algimantas Kacevičius

Eilutė po eilutės skaitydamas
protu sunkiai suvokiamus faktus apie
žudikų veiksmus prieš nekaltus Lietuvos piliečius knygoje „Mūsiškiai“
randu teiginį ir apie mūsų kraštietį
Juozą Krikštaponį. Ukmergėje šalia
Vytauto gatvės jam pastatytas paminklas ir aikštė pavadinta jo vardu.
Atvirai pasakius, ligi šiol nelabai

Gedimino Nemunaičio nuotr.

gilinausi už ką šis partizanas buvo taip
pagerbtas. Tačiau mane labai suintrigavo įrašas knygoje: „2002 m. Lietuvos
prezidento dekretu Juozui Krikštaponiui suteiktas pulkininko laipsnis (po
mirties), Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centras 2014 m.
pripažino Juozą Krikštaponį karo nusikaltėliu“. Čia tai bent. Vadinasi karo
nusikaltėliui mes pastatėme paminklą?
Tą pačią dieną parašiau tokį
paklausimą Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo
centrui (LGGRTC): „R. Vanagaitės
knygoje „Mūsiškiai“ yra teiginys:
„Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras 2014
m. pripažino Juozą Krikštaponį
karo nusikaltėliu“. Prašau atsakyti,
ar šis teiginys teisingas.“
Kurį laiką buvo tyla. Tada pa-

rašiau pakartotinai, klausdamas,
ar taip sudėtinga patvirtinti, ar
paneigti minėtoje knygoje parašytą
teiginį? Atsakymą gavau tuojau
pat. Keturiuose mašinraščio puslapiuose, pasirašytuose LGGRTC
vyriausiojo specialisto dr. Alfredo
Rukšėno, išdėstyta visa Juozo
Krikštaponio gyvenimo istorija.
Suglumino LGGRTC generalinės
direktorės Teresės Birutės Burauskaitės atskiras prierašas, kuriame
rašoma, kad LGGRTC yra du kartus
kreipusis į Rezistentų teisių komisiją
ir į generalinę prokuratūrą dėl karo
savanorio statuso J. Krištaponiui
anuliavimo, tačiau be rezultatų.
***
Mūsų kraštietis iš Užulėnio, Antano Smetonos sesers sūnus, mokėsi iš
pradžių Užugirio pradžios mokykloje,
Raguvos progimnazijoje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje. Baigė karo
mokyklą, jam suteiktas jaun. leitenanto
laipsnis. Toliau – pirmas paskyrimas
antro pėstininkų pulko jaunesniuoju
karininku. 1936 m. pakeliamas į leitenantus, 1938 m. perkeliamas į karo
mokyklą, paskiriamas būrio vadu.
1940 m. spalį (pirmą kartą sovietams okupavus Lietuvą) paskirtas
Raudonosios armijos 29-ojo šaulių
teritorinio korpuso 184-osios šaulių divizijos fizinio lavinimo instruktoriumi.
Iškart kyla klausimas, kaip Lietuvos
karininkas, davęs priesaiką Tėvynei,
staiga tampa okupantų instruktoriumi?
Vadinasi – tampa išdaviku?
Nukelta į 8 p.

„Pozityvo“ nariai stebina rengiamomis parodomis.

Jubiliejiniame suvažiavime
– ir ukmergiškiai

Suvažiavime dalyvavo ir Ukmergės filialo atstovai.

Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos jubiliejinis, 25-as, suvažiavimas. Jame
dalyvavo ir sąjungos Ukmergės
filialo atstovai: pirmininkė Aldona Kalesnikienė, pavaduotojas
Aleksandras Gražys, nariai Regina
Giedraitienė, Tamara Reingardtienė, Antanas Mažeikis.
Suvažiavimą pradėjo LPKTS
pirmininkas Gvidas Rutkauskas.
Buvo iškilmingai įneštos vėlia-

vos, sugiedotas Lietuvos himnas.
Dalyvius pasveikinęs arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius
pakvietė maldai už gyvuosius ir
mirusius.
Į renginį atvyko Seimo narių, Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos
narys, mūsų rajono garbės pilietis
Vygaudas Ušackas, planuojantis
dalyvauti šalies prezidento rinkimuose, kitų svečių.
Nukelta į 8 p.
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Vyksta atranka į
„Misija Sibiras ’18“ ekspediciją!

Šiemet projektas „Misija Sibiras“ ruošiasi išlydėti jau 17-ąją
ekspediciją. Projektas skaičiuoja
daugiau nei 140 sutvarkytų lietuvių
kapinių, dešimtis Sibire sutiktų
lietuvių ir tūkstančius žmonių,
prisidėjusių prie tremties istorijos
išsaugojimo Lietuvoje.
Pirmasis atrankos į ekspediciją
etapas – anketa, kurią užpildyti
galima adresu www.misijasibiras.
lt iki balandžio 30 d.
Atrinkti dalyviai bus pakviečiami į bandomąjį žygį, kuris vyksta
Lietuvoje, stengiantis atkurti iššūkius, laukiančius Sibire. Po to suformuojama galutinė ekspedicijos
komanda, vasarą vyksianti į Sibirą.
„Dažnai žmonės sustabdo save
ir net nebando dalyvauti atrankoje,
nes turi neteisingą įsivaizdavimą,
kokie žmonės gali vykti į ekspediciją. Vieni mano, jog į ekspediciją
patenka tik istorijos mokytojai ar
studentai, kiti galvoja, kad čia gali
vykti tik patyrę žygeiviai ar neprie-

kaištingai mokantys rusų kalbą, bet
tai netiesa. Į ekspedicijas yra vykę
patys įvairiausi žmonės nuo padavėjų iki geodezininkų, o ir rusų
kalba niekada nebuvo atrankos
kriterijus. Svarbiausia atrankoje –
motyvacija ir noras tapti „Misija
Sibiras“ šeimos nariu ne kelioms
savaitėms, o visam gyvenimui“, –
teigia projekto vadovė R. Kėželytė.
Pernai „Misija Sibiras“ organizatorius pasiekė daugiau nei 900
atrankos anketų, o į bandomąjį
žygį buvo pakviestas kas vienuoliktas pildęs atrankos anketą. Organizatoriai ragina anketą pildyti
atsakingai, būti savimi ir atskleisti
asmeninę motyvaciją tapti būsimos
ekspedicijos dalimi.
Taip pat svarbu prisiminti, jog
„Misija Sibiras“ yra daugiau nei 2
savaitės Sibire, nes grįžus į Lietuvą
dalyvių laukia pristatymai visoje
Lietuvoje ir pasaulyje.
„Misija Sibiras ’15“ ekspedicijos dalyvis ir projekto „Misija

Sibiras“ patarėjų tarybos narys
Algirdas Kaušpėdas teigia: „Ekspedicija man suteikė aiškumo ir
dalyvavimo jausmą. Viena yra
apie tremtį skaityti knygose ir visai
kas kita, kai prie kapinių prisilieti
pats. Taip pat iš Sibiro parsivežiau
pasididžiavimo lietuviais, kurie
nepasidavė, išgyveno, grįžo, mokė
Sibire kitus, jausmą. Išvykę į ekspediciją gauna tam tikrą patriotiškumo krikštą, kuris išlieka visam
gyvenimui. Juk net į prezidento
postą nebūna tiek kandidatų, kiek
į vieną ekspedicijos dalyvio vietą,
o tai daug ką pasako.“
Ekspedicijos maršrutas šiuo
metu dar yra planuojamas, tiesa,
tam įtakos turi ir visuomenės
palaikymas. Kiekvienas, kuriam
rūpi istorija, savo indėliu prie
projekto prisidėti gali skirdamas savo 2 proc. GPM paramą,
aukojimo portale aukok.lt arba
trumpaisiais numeriais 1891 – 2
Eur, 1892 – 3 Eur.

Lankėmės 100-metį mininčioje gimnazijoje

Ukmergės senjorai apsilankė jubiliejų švenčiančioje Antano Smetonos gimnazijoje.

Janė LAUŽECKIENĖ

Lietuvos pagyvenusių žmonių
asociacijos Ukmergės skyriaus
senjorai apsilankė šiemet 100-mečio jubiliejų švenčiančioje Antano
Smetonos gimnazijoje.
Direktorius Adolfas Girdžiūna
parodė mokinių kurtą filmą apie
gimnaziją. Pats prisistatė esantis
žemaitis iš Mosėdžio. Pasakojo,
kad šiemet gimnazijoje mokosi 404
moksleiviai ir dirba 48 pedagogai.

Supažindino su pasiekimais, gražia
bendruomene. Kalbėjo apie labai
naudingus ryšius su universitetais.
Pasidžiaugė, kad šiemet iš ESF lėšų
mokykla gaus 310 tūkstančių eurų,
kurie bus skirti modernizavimui.
Direktorius mums parodė mokyklos patalpas, kabinetus. Įstaiga
šviesi, graži, tvarkinga, su naujausiomis informacinėmis technologijomis.
Miesto bendruomenės pirminin-

kas Julius Kazėnas A. Girdžiūnai
įteikė Lietuvos valstybės istorinę
vėliavą.
Vėliau buvusi ilgametė šios mokyklos direktorė Liucija Dzigienė
supažindino su įstaigos istorija.
Įdomu buvo sužinoti apie ją baigusius įžymius žmones, pamatyti
restauruotus kryžius ir A. Smetonos portretus kabinetuose.
Už šią viešnagę dėkojame gimnazijos bendruomenei.

Jubiliejiniame suvažiavime – ir ukmergiškiai
Atkelta iš 7 p.

LPKTS vadovas G. Rutkauskas
pateikė ataskaitą. Suvažiavimo dalyviai taip pat buvo supažindinti su
LPKTS valdybos veiklos, metine
finansine, revizijos bei etikos ir
procedūrų komisijų ataskaitomis.
„Kalbėta ir apie tai, kad turim sudominti savo idėjomis, darbais jaunus žmones, – renginio įspūdžiais
dalijosi ukmergiškė T. Reingardtienė. – Todėl dalyvaujame visose
valstybinėse šventėse, einam į mokyklas, rašom ir pristatom knygas,
leidinius, atsiminimus. Leidžiamas

sąjungos savaitraštis „Tremtinys“.
Tarp suvažiavime išrinktųjų
į balsų skaičiavimo komisiją –
Ukmergės filialo valdybos sekretorė R. Giedraitienė. Sąjungos pirmininku vėl išrinktas G. Rutkauskas.
Į LPKTS valdybą išrinkta ukmergiškė A. Kalesnikienė, į tarybą – A.
Gražys ir T. Reingardtienė.
Susirinkusieji klausėsi Kauno
Juozo Naujalio muzikos gimnazijos moksleivių ir Vilniaus tautinės dainos ansamblio „Volungė“
atliekamų dainų. Vėliau LPKTS
filialų atstovai vyko padėti gėlių
vainikų prie Laisvės paminklo,
Nežinomo kareivio kapo, Lietuvos kančių memorialo Petrašiūnų
kapinėse, paminklo „Partizanų
motinoms“.
Anot T. Reingardtienės, šiais
metais laukia svarbūs renginiai:
LPKTS dainų ir poezijos šventė

Šilalėje birželio 16 dieną, pasaulinė
lietuvių dainų šventė Vilniuje, kitos šventės. Taip pat suvažiavime,
pasakojo ji, kalbėta apie Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio tarybos
Deklaracijos pasirašymo 70-ąsias
metines – jos bus minimos kitąmet
vasario 16 dieną.
„Šia proga būtų simboliška
įamžinti visas partizanų apygardas,
kurių vadai atvyko pasirašyti Deklaracijos. Kauniečiai tikisi šią datą
paminėti atidarant Partizanų alėją,
taip baigiant 2010 metais pradėtą
darbą. Gauta beveik 42 tūkst. eurų
parama, bet jos nepakanka, todėl
kviečiami norintieji paaukoti alėjos
statyboms“, – sakė ji.
Lėšas galima pervesti į LPKTS
sąskaitą: LT53 7044 0600 0810
3591, AB SEB bankas, banko
kodas 70440.
UŽ inf.
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1941 m. birželį prasidėjo karas
ir vienus okupantus pakeitė kiti. J.
Krikštaponis 1941m. rugpjūčio 1 d.
priimamas į Kauno komendantūros
Tautinio darbo apsaugos batalioną
kuopos vadu, o rugpjūčio 25 d. perkeliamas į majoro Antano Impulevičiaus vadovaujamą pagalbinės policijos batalioną kuopos vadu. Taigi,
tampa naujų okupantų koloborantu.
Kas tas majoras A. Impulevičius?
Tai profesionalių žudikų bataliono
vadas. Vaikas būdamas dažnai
girdėjau tėvų pokalbius apie jį kaip
apie baisų blogį, tačiau mano vaikiškai galvelei buvo sunku suprasti, ką
bloga darė tas negeras dėdė.
1941 m. spalio 6 d. 2-asis batalionas, kartu ir kuopos vadas J.
Krikštaponis, gauna įsakymą vykti
į Baltarusiją. Rezistencijos centras
rašo: „Atlikti istoriniai tyrimai rodo,
kad Baltarusijoje vokiečių okupacinė
vadovybė panaudojo batalioną žydų,
karo belaisvių, civilinių gyventojų
persekiojimui ir naikinimui vykdyti“.
Batalionas likvidavo Rudensko
miestelyje veikusį žydų getą. Buvo
sušaudyti 188 žydų tautybės asmenys. Vikipedijoje šie duomenys dar
siaubingesni: „1941 m. rudenį Baltarusijoje 2-asis batalionas kartu su
vokiečiais sušaudė 46 tūkst. žmonių, daugiausiai beginklių žydų“.
Jau daug vėliau, kai buvusiems leitenanto J. Krikštapnio kuopos kariams
reikėjo prieš prokurorus atsiskaityti už
savo juodus darbus, jie pasakojo, kaip
kuopos vadas davė nurodymus šaudyti
žydus. Kai kuriems žydšaudžiams nuo
patiriamo kraupaus reginio darydavosi
bloga ir imdavo drebėti rankos, tada
vadas leisdavo pasitraukti ir stebėti
egzekuciją iš šono.
Batalionas taip pat dalyvavo karo
belaisvių naikinimo operacijoje.
Gal reikia galvoti, kad tuo metu,
kai bataliono kariai vado įsakymu
šaudė pasmerktuosius, pastarasis
meldėsi už kankinių sielas?
1942 m. pirmoje pusėje J. Krikštaponio tarnyba batalione dėl nežinomų priežasčių baigiasi, o jau 1943
m. leitenantas tampa Lietuvos laisvės armijos (LLA) nariu.Tai slapta
lietuvių tautinė, politinė ir karinė organizacija, siekusi atgauti Lietuvos
nepriklausomybę ne tik politinėmis,
diplomatinėmis priemonėmis, bet ir
ginkluotomis karinėmis pajėgomis.
Dėl suprantamų priežasčių su vokiečiais tuoj pat kariauti jie nesirengė,
laukė tinkamo momento.
Traukiantis vokiečiams, 1944
m. liepą, LLA paskelbia karinę
padėtį. Visi jos nariai, pajėgūs naudoti ginklą, turėjo burtis į rinktines,
išsidėsčiusias miškuose.
1944 m. rugpjūtį J. Krikštaponis paskiriamas 2-ojo LLA rajono
(Taujėnų, iš dalies Deltuvos valsčių)

vadu. Gruodžio mėnesį iš 1-ojo ir
2-ojo LLA rajonų, įkūrus Vyčio apygardą, paskiriamas apygardos vadu.
J. Krikštaponis žuvo Užulėnio
miške 1945 m. sausio 12 d. mūšyje
su NKVD kariuomene. Laidojimo
vieta nežinoma. Kaip rodo datos,
apygardos vadu jis išbuvo vos mėnesį.
***
Grįžkime prie apdovanojimų J.
Krikštaponiui (po mirties).
1997 m. jam pripažintas kario
savanorio statusas, 2002 m. LR
Prezidento dekretu suteikiamas pulkininko laipsnis. Ukmergiškiai tuo
metu suskubo pastatyti paminklą, ant
kurio parašyta: „Lietuvos partizanų
Vyčio apygardos vadas kap. Juozas
Krikštaponis, žuvęs 1945 m.“.
Tačiau LGGRTC dokumente ir
biografijos aprašyme nėra teiginio,
kad J. Krikštaponiui būtų suteiktas
kapitono laipsnis. Už kokius nuopelnus jis taip pagerbtas?
J. Krikštaponio patriotizmas dalyvaujant trumpalaikėje rezistencinėje
kovoje prieš sovietinius okupantas nesuderinamas su koloboranto, karinio
nusikaltėlio statusu. Šalies piliečiai
niekada negerbs tokios valstybės
ir valdžios, kuri stato paminklus
žudikams. Jeigu padaryta klaida, tai
laikas ją ištaisyti. Deja, į Lietuvos
nepriklausomybės šimtmetį atėjome
su didele dėme rajono vėliavoje.
Ne man vienam galvoje kirba
mintis apie J. Krikštaponį. Jau anksčiau asociacija „Lietuva be nacizmo“
rajono savivaldybės reikalavo paminklą nugriauti ir aikštę pervadinti.
2015 m. vasarą prie paminklo
buvo surengta akcija.
Rajono valdžia teigia, neva jie
kreipėsi į LGGRT centrą, o „gautas
atsakymas neišsklaidė abejonių, nes
mesti kaltinimai nei paneigti, nei
patvirtinti“. Tada kyla klausimas:
gal reikėjo, visų pirma, tas abejones
išsklaidyti ir tik tada imtis veiksmų.
Deja, pasielgta priešingai. O juk
tokie klausimai sprendžiami rajono
savivaldybės taryboje.
Atsiprašau J. Krikštaponio giminių
(jeigu tokių yra), jeigu juos įžeidžiau.
Gerbiu partizanus, kovojusius ir
atidavusius savo gyvybę už Tėvynę.
Pažinojau juos ne iš knygų, ar kieno
nors atsiminimų, bet gyvai. Užaugau
Viliukų pamiškėje, ilgamečio Viliukų
miško eigulio šeimoje. Partizanai
buvo nuolatiniai svečiai mūsų troboje.
Ir dabar iš vaikystės prisimenu brolių
Vytauto Riklicko-Liučio ir Povilo Riklicko-Vytenio, Juozo Gavėno-Šturmo, Juliaus Belicko-Klevo veidus.
Jų Viliukų miške buvo daug. Jų kova
nebuvo beprasmė. Apie tai rašiau
savo atsiminimų knygoje „Viliukų
ąžuolų paunksmėje“.
Keliu šį klausimą apie Tiesą, kuri,
nors paslėpta po žeme, anksčiau ar
vėliau išlenda į paviršių.

Klubo nariai į Ukmergę
žvelgia per fotoobjektyvą
Atkelta iš 7 p.

Važiavo po apylinkes, kurias prieškariu lankė po Lietuvos provinciją
daug keliavęs ir susitikimus su
gyventojais rengęs Prezidentas.
Ukmergiškiai įsitikino, kad net
senųjų kaimų kai kur nebelikę,
vietovės ir dvarai pakeitę pavadinimus, o išlikusiose jau sunku buvo
rasti ilgaamžių, kurie atsimintų
pirmąjį Prezidentą.
Praėjusiais metais „Pozityvas“
įgijo naujos patirties ieškant ir

fotografuojant Ukmergės krašto
piliakalnius. Kovo 11 d. nuotraukos eksponuotos kraštotyros
muziejuje.
Šiems metams klubas turi naujų sumanymų – ketina surengti
Tarptautinį fotografijos plenerą
„Fokuso taškas – Deltuva“ bei
kaip partneriai organizuoti pernai
vykusio projekto „Fotoodė grafui
St. K. Kosakovskiui“ dalyvių darbų
parodą.
UŽ inf.

