
Kai miesto akmenys prabyla
2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 24

Šį fabriką įkūrė vokiečių kilmės 
meistras ir pramonininkas Julius 
Lėmanas, 1892 m. (1931 m. lei-
dinyje „Mūsų Vilnius“ fabriko 
reklamoje nurodyta, kad fabrikas 
įsteigtas 1884 m.) atsikėlęs iš Vil-
niaus į Ukmergės apylinkes, tuo 
metu dar Vaitkuškio dvaro žemes 
– Pivoniją. 

Pradžioje tai buvo maža dirbtu-
vėlė, turinti 3 darbininkus, kuriuos 
amato mokė pats šeimininkas, ke-
ramikos paslapčių mokęsis iš savo 
tėvo. Pirmąją koklių degimo krosnį 
taip pat pasistatė pats J. Lėmanas. 

Nuo 1902 iki 1908 metų dirb-
tuvės buvo išplėstos iki nedide-
lės gamyklos, kurioje dirbo 25 
žmonės. Pirmojo pasaulinio karo 
metais fabrikas nedirbo ir veiklą 
atgaivino kartu su atgimstančia 
Lietuvos valstybe. 

Esant didelei koklių paklausai ir 
gerai fabriko produkcijos kokybei, 
fabrikas sparčiai plėtėsi ir XX a. 
trečiajame dešimtmetyje jame jau 
dirbo apie 100 darbininkų. 

1928 m. žemės ūkio parodo-
je Kaune ir 1929 m. pramonės 
parodoje Marijampolėje fabri-
kas buvo apdovanotas I laipsnio 
pagyrimais. 1929–1934 metais 
jame atlikta didelė rekonstrukcija: 
pastatyti nauji mūriniai pastatai, 
nupirktos modernios mašinos ir 
degimo krosnys. 

Dirbančiųjų skaičius išaugo iki 
170 žmonių, o vasaros metu jų 
padidėdavo iki 300. Siekiant dar 

Lėmano koklių fabrikas – 
stambiausia įmonė tarpukario Ukmergėje

pagerinti fabriko gaminių kokybę, 
savininkas išsiuntė į Vokietiją 
mokytis sūnų Leopoldą, kur jis 
studijavo molio pramonės tech-
nologijas. 

1939 m. fabrikas per metus paga-
mindavo 6 000 krosnių komplektų, 
arba 720 000 koklių. Gaminiams 
buvo naudojamas vietinis molis, 
gabenamas sunkvežimiais iš netoli 
esančio Vaitkuškio dvaro laukų. 
Tik glazūruotiems dirbiniams mo-
lis buvo maišomas su atvežtiniu iš 
užsienio. Molio paruošimo skyriuje 
dirbo 20 darbininkų, jiems už valan-

dą buvo mokama 48,5 ct. 
Koklių formavimo ir presavi-

mo skyriuje dirbo 18 darbininkų, 
formos buvo gipsinės, presai me-
chaniniai, darbininkai uždirbdavo 
po 1 Lt už valandą. 

Pradinio apdirbimo bare dirbo 
10 darbininkų, uždarbis – 0,5 Lt 
valandai. Koklius džiovindavo 
8 moterys, gaudavusios 36 ct už 
valandą, juos plaudavo 20 moterų, 
uždirbdavusių tiek pat. 

Glazūravimo ceche dirbo 15 
moterų, uždirbdavusių 36 ct už va-
landą, neglazūruojami kokliai bū-

davo šlifuojami, 7 darbininkams 
mokant po 48,5 ct už valandą. 
Koklių degimo skyriuje dirbantys 
3 išdegėjai uždirbdavo po 200 Lt 
per mėnesį, 9 krosnių pakrovėjai 
– 36 ct už valandą. 

Išdegtus koklius šlifuodavo ir 
rūšiuodavo 10 darbininkų. Šli-
fuotojai uždirbdavo po 60 ct už 
valandą, rūšiuotojai – 36 ct. Be 
koklių, fabrike nedideliais kiekiais 
buvo gaminami įvairūs kokybiški 
ir dailūs keramikiniai buities ir 
puošybos dirbiniai. 
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Vilma NEMUNAITIENĖ
Ukmergiškis Aleksandras Gražys 

pasiūlė mūsų laikraščio skiltyje „Kai 
miesto akmenys prabyla“ „pakalbin-
ti“ didelį akmenį, gulintį Kazimiera-
voje, netoli Šešuolių. „Apie jį dauge-
lis ukmergiškių nežino. Domintų jo 
atsiradimo istorija – kas sugalvojo, 
kas realizavo, kas amžiams iškalė tas 
reikšmingas Lietuvai datas“, – laiške 
redakcijai rašo L. Gražys.

Šio akmens istoriją gerai žino 
Šešuolių seniūnijos žemės ūkio 
specialistas Algis Macijauskas. Jis 
pasakojo, kad prieš keliolika metų 
tas riedulys buvo beveik visas po 
žeme. Kyšojo tik pats jo viršus. 

Prakalbintas akmuo 
Kazimieravoje

Pati vieta kadaise paženklinta 
krauju. 

Kazimieravos kaime, pusantro 
kilometro nuo kelio Šešuoliai–Žel-
va, 1946 metų sausio 22 d. vyku-
siose kautynėse žuvo 16 Didžiosios 
Kovos apygardos „Plieno“ būrio 
partizanų.

Vietiniai žmonės pasakojo, kad 
mūšis trukęs kelias valandas. Jo 
metu buvo nušauti ne tik partizanai, 
bet ir keli stribai. 

Šią vietą nutarė įprasminti a. 
a. monsinjoras Alfonsas Svarins-
kas. 2001 metais jis suorganizavo 
akmens atkasimo darbus. 

Nukelta į 8 p.

Šešuolių parapijos Zibalų Šv. 
Jurgio bažnyčioje vyko Šv. Mato 
atlaidai. Šv. Mišiose buvo pagerb-
tas nukankintas kunigas Kazimie-
ras Lajauskas (1892−1921).

Zibaluose, savo gimtojoje vie-
toje, klebonavęs kun. K. Lajaus-
kas ypač puoselėjo lietuviškumą. 
Kaip tik su jo atėjimu buvo atkurta 
Zibalų parapija. K. Lajauskas 

Pagerbė kunigą – 
Lietuvos patriotą

priešinosi prievartiniam gyven-
tojų lenkinimui ir rėmė lietuvių 
atgimimą.

1921 m. kovo 14 d. buvo len-
kų žandarų suimtas, apiplėštas, 
tardytas ir be jokio teismo miške, 
vos sulaukęs 29 metų amžiaus ir 
6 metų kunigystės, nužudytas – 
sušaudytas.
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Fausta Palaimaitė – vienuolė 
policininkė, darbuojasi Kauno 
policijos mokykloje, remia nepa-
siturinčias šeimas, lanko jaunimą, 
atsidūrusį įkalinimo įstaigose. 

Neseniai Fausta drauge su Kau-
no policijos mokyklos kursantais 
viešėjo Šventupėje. Čia vienuolė 
svečiuojasi jau antrą kartą, nes nuo 
praėjusių metų užsimezgė graži 
draugystė su Giletos Laskauskie-
nės vadovaujama katalikiškąja 
vaikų grupe. 

Jaunieji kursantai pasakojo 
apie policininkų profesiją, surengė 
viktoriną, už teisingus atsakymus 
dalijo prizus. Vėliau pakvietė 
vaikus į lauką, kur jų laukė įvairūs 
žaidimai. 

Tuo metu Fausta Palaimaitė 
suaugusiems renginio dalyviams 
pasakojo apie savo piligriminę 
kelionę Švento Jokūbo keliu. 

Po renginio visų laukė bendruo-
menės surengtos vaišės. 

Tuo pasirūpino Genė Adamo-
nienė, Veronika Kirvelienė, Jadzė 
Mažuolienė, Vidiškių seniūnas 
Virgilijus Štaras, klebonas Laury-
nas Grikietis.
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Šventupėje 
viešėjo 

vienuolė 
policininkė

Prieš 80 metų, 1938 m., pasta-
tyta Ukmergės Antano Smetonos 
gimnazija (architektas F. Bielins-
kis). Statybą globojo Prezidentas 
Antanas Smetona, kuris dalyvavo 
ir gimnazijos atidaryme.

***
Prieš 80 metų, 1938 m. sausio 

29 d., Ukmergėje, Vienuolyno 
gatvėje, atidaryta autobusų stotis, 
veikusi iki 1988 m. 1988 m. stotis 
įsikūrė Kareivinių g. 2016 m. ji 
buvo nugriauta, o 2017 m. pasta-
tyta nauja autobusų stotis.

***
Prieš 80 metų, 1938 m. rugsėjo 

1 d., įvyko Ukmergės mokytojų 
seminarijos, veikusios 1938–1957 
metais, atidarymas. 

***
Prieš 80 metų, 1938 m., pasta-

tyta valstybinė amatų mokykla. 
Pokario metais čia buvo įkurta 
žemės ūkio mechanizaci jos 
mokykla. 1960 m. – Ukmergės 
žemės ūkio mechanizacijos tech-
nikumas. 2000 m. – Ukmergės 
aukštesnioji verslo mokykla. 
Nuo 2005 m. liepos, Lietuvoje 
vykdant švietimo reformą, mo-
kykla tapo Technologijų ir verslo 
mokykla.

Vlado Šlaito viešosios 
bibliotekos inf.

Prieš 80 metų 
Ukmergėje

Nuotraukoje fabriko darbuotojai 1930 m.

Pagerbti dvasininką pakvietė jo giminaitė Alfreda Verbickienė. 

Julės Grigaliūnienės nuotr.

Prieš keliolika metų šis riedulys buvo beveik visas po žeme.
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Lėmano koklių fabrikas – 
stambiausia įmonė tarpukario Ukmergėje
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Fabrikas savo produkcijos san-
dėlius turėjo visuose didesniuose 
Lietuvos miestuose, produkciją 
demonstruodavo įvairiose paro-
dose, kur už gerą koklių kokybę 
ir puikią jų išvaizdą pelnydavo 
įvairius apdovanojimus. 

Nors to meto socialdemokra-
tinėje spaudoje spausdintas ne 
vienas fabriko darbininkų laiškas, 
kuriuose jie skundėsi sunkiomis 
darbo sąlygomis ir mažais už-
darbiais, darbo santykius fabrike 
galime vadinti patenkinamais 
– darbininkams buvo įsteigtas 
kultūrinis klubas, darbininkai buvo 
susiorganizavę futbolo komandą 
„Koklis“, kurią rėmė fabriko sa-
vininkas. 

1937 metų liepos 24 d. laikraštis 
„Darbas“ rašė: „kuomet pabrango 
pragyvenimas, tai nelaukiant įsa-
kymų, čia būk buvę pradėti mokėti 
pakelti atlyginimai“. Bet atlygini-
mai, lyginant pagal to meto lygį, 

nebuvo labai dideli. 
Koklių fabriko istorija nutrū-

ko sovietams okupavus Lietuvą. 
Fabrikas buvo nacionalizuotas, 
J. Lėmanas su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. 

Nors jam buvo siūlomas vado-
vaujamas postas dideliame molio 
pramonės fabrike Vokietijoje, jis 
atsisakė, o vokiečiams okupavus 
Lietuvą, grįžo į Pivoniją. 

Deja, fabrikas liko vokiečių 
valdžios žinioje, ankstesnioji jo 
darbo sistema buvo suardyta, paty-
rę darbininkai išsibėgiojo, kai kurie 
jų buvo sovietų ištremti. 

Tačiau išvažiuoti iš Ukmergės J. 
Lėmanas nebenorėjo, apsistojo ne-
toli fabriko buvusiame „stačiatikių 
dvasininko vasarnamyje“, kur 1943 
m. liepos 23 d. mirė. Palaidotas 
Pašilės kapinėse. 

***
Įprasminant fabriko įkūrėjo 

atminimą Vilniaus gatvėje, šalia 
buvusios fabriko teritorijos, ant 

išlikusio raudonų plytų buvo 
pritvirtinta atminimo lenta. Joje 
rašoma: „Šioje vietovėje 1884 
m. keramikos meistras Julius 
Lėmanas įkūrė koklių dirbtuvėlę, 
kuri pamažu plėtėsi ir tarpukariu 
virto nemenku fabriku – didžiausia 
pramonės įmone Ukmergėje su 
moderniomis degimo krosnimis ir 
mašinomis. Neįkainojamas fabriko 
turtas buvo patyrę darbininkai-
meistrai ir gražus jų sugyvenimas 
su šeimininku. Aukšta gaminių 
kokybė ne kartą buvo įvertinta ap-
dovanojimais garsiose pramonės 
gaminių parodose.

Lietuvą okupavę sovietai fabri-
ką nacionalizavo. 

Vokietijos ir TSRS karo metu 
Lietuvą okupavę vokiečiai šeimi-
ninkui fabriko negrąžino. J. Lėma-
no ilgus metus kurta ir puoselėta 
fabriko struktūra buvo suardyta: 
nebeliko patyrusių darbininkų, 
fabrikas ėmė gaminti ne tik koklius, 
bet ir kitokią produkciją. 

1967 m. fabrikas buvo prijung-
tas prie Dvarčionių keramikos 
gamyklos ir tapo Ukmergės koklių 
cechu. Jame vykdytos didelės re-
konstrukcijos, perstatymai, kurie 
pavertė cechą įprastine sovietine 
gamykla.

Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę ir atvėrus rinką užsienio 
gamintojams, Dvarčionių kerami-
kos gamyklai atėjo sunkūs laikai. 
Ukmergės cechas gamybą visai 
nutraukė. Įmonės pastatai ėmė 
nykti, o 2014 metais 2,4 ha teritori-
joje išsidėstę pastatų likučiai, kaip 
avariniai, buvo nugriauti“.

Parengė Ukmergės 
rajono savivaldybės Kultūros 

ir turizmo skyriaus 
vyr. specialistė Violeta Širmenė

Fabriko graviūra 1934 m.

Pagerbė kunigą – Lietuvos patriotą
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Pagerbti dvasininką, jį prisime-
nant, sumanė jo giminaitė Alfreda 
Verbickienė su kitais artimaisiais. 
Kunigas buvo jos mamos pus-
brolis. Apie tai papasakojo mūsų 
laikraščio skaitytoja ukmergiškė 

Milda Keršanskienė.
Anot jos, baigęs Vilniaus kunigų 

seminariją K. Lajauskas kunigavo 
Švenčionyse. Dirbo kapelionu lie-
tuvių gimnazijoje. Vėliau paskirtas 
dirbti į Zibalus.

„Tuo metu bažnyčiai reikėjo 
remonto. Kunigas joje rado senų 
vėliavų ir sudegino kartu su kitu 
bažnyčioje buvusiu šlamštu. Tai 
buvo 1863 m. sukilimo vėliavos. 
Lenkai labai įsiuto ant kunigo dėl 
tų sudegintų vėliavų ir pranešė 
žandarams“, – istorijos žiniomis 
dalijosi M. Keršanskienė.

Nutaikius progą, kunigas ir 
buvo suimtas bei nužudytas. 
„Kūną, kad niekas nerastų, apmetė 
šakomis. Artimieji visur jo ieš-
kojo. Praėjus dviem mėnesiams 
motinai prisisapnavo sūnus ir 
pasakė, kur jo ieškoti. Naktį, kad 
tik niekas nepastebėtų, motina 
su savo broliu atsivežė jo kūną ir 
palaidojo bažnyčios šventoriuje“, 
– pasakojo ji.

Vėliau parapijiečių rūpesčiu ir 
lėšomis buvo pastatytas paminklas 
pagerbti kunigą K. Lajauską. 

UŽ inf.

Melstasi už kunigą Kazimierą Lajauską.

Šventupėje viešėjo 
vienuolė policininkė
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Apie susitikimą papasakojo 
Šventupės kaimo bendruomenės 
pirmininkas Vytautas Marčauskas.

Sesuo Fausta – Šventosios šei-
mos seserų kongregacijos vienuolė 
(SF), Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto akademinės sielovados 
koordinatorė, viena iš nedaugelio 
šių dienų lietuvių, dirbusių misio-
nierės darbą skurdžiausiuose Pietų 
Amerikos regionuose.

Sesuo Fausta – Rasa Palaimaitė 
– gimė 1976 m. Kaišiadorių r. Augo 
netikinčioje šeimoje, tačiau nuo 

trylikos metų pradėjo lankytis baž-
nyčioje, draugauti su ateitininkais. 

Vytauto Didžiojo universitete 
baigė teologijos studijas. Įstojo į 
Šventosios šeimos seserų kongre-
gaciją ir jau noviciato metu bei po 
laikinųjų įžadų dirbo su jaunimu 
Marijampolėje. 

Po amžinųjų įžadų išvyko į 
Romą ir saleziečių universitete 
baigė jaunimo sielovados magistro 
studijas, įgijo teologijos licenciato 
laipsnį. Beveik metus išbuvo sese-
rų skalabriniečių vienuolijoje Bra-
zilijoje ir dirbo misionierės darbą. 
2007 m. grįžo į Lietuvą.

Prakalbintas akmuo 
Kazimieravoje
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Ant trijų metrų pločio ir septynių 
metrų ilgio akmens Dailės akademi-
jos profesorius Antanas Kmieliauskas 
iškalė datas 1940 06 15–1990 03 11, 
žyminčias mūsų šalies pavergimą ir 
nepriklausomybės atgavimą.

Šalia buvo pastatytas medinis 
kryžius, pasodinta ąžuoliukų, 
pušaičių, nuolat šienaujama ir pri-
žiūrima teritorija. 

Prieš ketverius metus šioje 
vietoje vykusiose laisvės kovotojų 
pagerbimo iškilmėse buvo atstaty-
tas kryžius. Jo autorius – uteniškis 
tautodailininkas Pranas Kaziūnas.

Į susirinkusiuosius kreipęsis 

Šešuolių bažnyčios tuometinis 
klebonas Juozas Dabrovolskis 
prisiminė savo vaikystės metais, 
1940-aisiais, išgyventą patirtį. 

„Mačiau, kaip apsupo namą 
ir šeimininkams leidę pasiimti, 
kiek ranka pakelia, išvežė juos 
visiems laikams – negrįžtamai. 
Mačiau tuščiuose namuose vėjo 
varstomas duris ir išdaužytus lan-
gus, ant sienos kabančius šventus 
paveikslus. Mačiau motiną, ku-
rios tris sūnus nušovė ir paguldė 
aikštėje. Tie jaunuoliai nebuvo 
nusikaltėliai. Juos nužudė, nes 
jie mylėjo Lietuvą“, – tuomet 
kalbėjo klebonas.

Susitikimo dalyviai.


