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Paminėtos Adolfo Ramanausko 100-osios metinės
Regina GIEDRAITIENĖ

Jie garsina
Ukmergės
kraštą
Sukanka 90 metų, kai Vaitkuškyje 1928 m. gruodžio 3
d. gimė Algirdas Jonas Balna,
tautodailininkas, medžio drožėjas. Mirė 2012 m. rugsėjo 3
d. Palaidotas Kupiškio rajono
Stračnių kapinėse.
***
Sukanka 90 metų, kai Taujėnų
apylinkėje, Mažeikių kaime, 1928
m. gruodžio 12 d. gimė Stasys
Žižys-Klajūnas, rezistentas, Vyčio
apygardos partizanų ryšininkas,
partizanų palaikų perlaidojimo ir
partizanų atminimo įamžinimo
iniciatorius. Mirė 2010 m. rugpjūčio 14 d. Palaidotas Ukmergės
Dukstynos kapinėse.
***
Sukanka 75 metai, kai Žemaitkiemio seniūnijoje, Martnonių kaime, 1943 m. gruodžio 13 d. gimė
Vida Garalienė-Grybauskaitė,
biofizikė, habilituota biomedicinos
mokslų daktarė.
***
Sukanka 50 metų, kai Ukmergėje 1968 m. gruodžio 17 d. gimė
Diana Rūta Stankevičienė, dizainerė, drabužių modeliuotoja.
***
Sukanka 90 metų, kai Ukmergėje 1928 m. gruodžio 20 d. gimė
Petras Ivanovas, kritikas, periodikoje paskelbęs straipsnių, recenzijų, išvertęs literatūros mokslo
darbų. Mirė 1964 m. rugsėjo 25
d. Vilniuje.
***
Sukanka 75 metai, kai Žemaitkiemio parapijoje, Kunigiškių
kaime, 1943 m. gruodžio 24 d.
gimė Vytautas Kapočius, kunigas, dekanas. Mokėsi Ukmergėje. Mirė 2005 m. birželio 12 d.
Zarasuose.
***
Sukanka 125 metai, kai Skuodo valsčiuje, Kaukolikų kaime,
1893 m. gruodžio 30 d. gimė
Klemensas Jurkus, kunigas. Tarnavo vikaru Ukmergės parapijoje,
dirbo Ukmergės gimnazijos ir
I Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulko
kapelionu. 1941–1944 m. buvo
Veprių klebonas. Mirė 1952 m.
birželio 10 d. Ščerbakovo kalėjime Rusijoje.
***
Šimtmečio sukaktį šiemet mini
Ukmergės savivalda.
Prieš 100 metų, 1918-ųjų gruodžio mėnesį buvo sudaryta Ukmergės miesto savivaldybė. Pirmuoju
savivaldybės vadovu tapo Boleslovas Dirmantas.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

Ukmergiškiai neliko abejingi
LPKTS Ukmergės filialo organizuotam renginiui, skirtam Adolfo
Ramanausko-Vanago 100-osioms
gimimo metinėms paminėti.
Į renginį susirinko mūsų šalies
istorija besidomintys, patriotiškai nusiteikę rajono gyventojai,
atvyko LPKTS Anykščių filialo
atstovai, vadovaujami pirmininkės,
buvusios politinės kalinės, Primos
Petrulienės.
Renginio pradžioje LPKTS
Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė pakvietė visus
sugiedoti Lietuvos himną, tylos
minute buvo pagerbti žuvusieji
pasipriešinimo kovose už Nepriklausomybę, negrįžusieji iš lagerių
ir tremčių, išėjusieji į Amžinybę.
Partizaninis karas Baltijos šalyse prasidėjo, kai 1944 metų
vasarą sovietų kariuomenė, išstūmusi nacių okupantus, antrą kartą
okupavo Baltijos šalis. Ginkluota
kova tęsėsi iki 1953 metų. Aktyvus
kovų dalyvis, vienas iš iškiliausių
partizanų vadų buvo Adolfas Ramanauskas-Vanagas.
Kova už Nepriklausomybę buvo
paženklinta tūkstančių taurių lietuvių krauju, kurie priešinosi tam,
ką Vanagas vadino „civilizacijos
gėda“.
Vanago kelias neeilinis. Jis vienas iš nedaugelio, kuris išliko tarp
gyvųjų iki pat aktyvios rezistencinės kovos pabaigos.
Seimas neseniai priėmė rezo-

Į renginį susirinko gausus būrys ukmergiškių.

liuciją, kurioje konstatuojama, kad
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Tarybos prezidiumo pirmininko
pirmasis pavaduotojas A. Ramanauskas-Vanagas nuo 1954 metų
lapkričio 26 d., po Jono ŽemaičioVytauto nužudymo, iki jo paties
mirties – 1957 metų lapkričio 29
d. – „buvo aukščiausias tuo metu
likęs gyvas Lietuvos valstybės pareigūnas ir kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas“.
Ukmergėje vykusiame renginyje dalyvavęs istorikas, Seimo

Žydų getas Ukmergėje

Ukmergės žydų getas buvo
įsteigtas pirmojoje 1941 metų
liepos mėnesio pusėje. Viename iš
pasitarimų nutarta pasiūlyti Smėlių
gyventojams, ne žydams, persikelti
į dešinįjį Šventosios krantą, leisti
žydams apsigyventi Naujamiesčio
priemiestyje, t. y. praplėsti geto
ribas, pavesti geto reikalus tvarkyti
gete sudarytai komisijai: gydytojams Karlinskiui, Volpei, Garbui ir
Rozenbaumui, leisti žydams gete
įsteigti ligoninę, pirtį, kirpyklą,
įrengti viešuosius tualetus, vaistais
apsirūpinti per komisiją, paskirti
žydams maudynių vietą Šventojoje.
Be to, komisija turėjo kasdien
paskirti reikiamą kiekį žmonių
įvairiems darbams bei kartu su
miesto administracijos atstovais
rūpintis paliktų mieste žydų turto
paėmimu ar likvidavimu.
1941 m. liepos 23 d. Ukmergės
apskrities viršininko įsakymu
buvo nurodyta visiems žydams
privalomai nešioti ant drabužių
Dovydo žvaigždes bei uždrausta
supirkinėti iš kaimiečių vežamas
prekes į turgų.
Yra išlikęs nedatuotas registracijos žurnalas, kuriame surašytos 2
336 žmonių pavardės bei adresai.
Pagal jį ir buvo nustatytos apytikslės geto ribos. Šio sąrašo ypatybė –
besikartojantys adresai, t. y. name,
kuriame jau surašytos vienos šeimos narių pavardės, po keliolikos
puslapių jau gyveno kiti žmonės.
Turint galvoje, jog tuo metu Smėlių
rajone daugiausiai stovėjo nedideli

namai, tikėtina, kad didelis skaičius
prie jų prirašytų žmonių galėjo
reikšti didelį susigrūdimą gete bei
byloti apie rugpjūčio pradžioje
prasidėjusias žudynes Pivonijos
miške – į ištuštėjusius namus galėjo būti perkeliamos būsimos aukos
iš pergrūsto Ukmergės kalėjimo.
Tad šis sąrašas – per getą Anapilin iškeliavusių žmonių atminties
liudijimas.
Užupio rajonas Smėliai iki II
pasaulinio karo buvo įvairių tautinių mažumų gyvenamasis rajonas.
Todėl, įkūrus getą, ten gyvenantys
ne žydai turėjo atsikėlėlius iš
„miesto“ priimti į savo namus, bet
minėtame sąraše pateikta namų
numeracija rodo, kad žydai gyveno
ne visuose gatvių, esančių geto
ribose, namuose.
Dokumentuose minima Vilniaus
gatvėje buvusi mėsos parduotuvė,
kurioje mėsa tam tikromis valandomis buvo parduodama žydams.
Galbūt didelio bado geto gyventojai nejautė, nes miesto valdyba dalijo jiems maisto korteles. Vilniaus
ir Antakalnio gatvių sankirtoje
stovėjo dideli žydų maldos namai,
dvasininko – rabino – namas, netoliese, Antakalnio gatvėje, – kiti
maldos namai. Tikėtina, kad jie
veikė ir geto apsuptyje. Geto teritorija nebuvo kaip nors aptverta,
nors ir buvo saugoma policijos bei
turėjo paskirtą viršininką. Rugsėjo
5 d. žydai iš geto buvo išvaryti į
Pivonijos šilo mirties duobes.
Parengta pagal zydai.lt

narys Arvydas Anušauskas savo
pranešime pristatė daug įdomių
faktų apie Adolfo RamanauskoVanago kovą su ginklu rankose
prieš sovietinę okupaciją, apie
KGB regztas paieškos operacijas,
jo suėmimo ir kankinimo 1956 m.
spalio 12 d. epizodus, asmenis,
galėjusius dalyvauti kankinimuose.
Šie faktai aprašyti autoriaus
knygoje „Aš esu Vanagas“. Knygą
renginio metu buvo galima įsigyti.
Atvykti negalėjusi A. Ramanausko duktė Auksutė Ramanaus-

kaitė-Skokauskienė atsiuntė padėką už kvietimą dalyvauti renginyje,
skirtame partizanų vado atminimui.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kūrėsi ir Lietuvos kariuomenė. Tarpukario Lietuvos
kariuomenė gynė naujai susikūrusią valstybę, pokariu partizaninis
judėjimas tapo valstybingumo tęstinumo simboliu, partizanai vilkėjo
Lietuvos kariuomenės uniformas,
tęsdami kariuomenės tradicijas,
veikė kaip karinė struktūra.
Nukelta į 8 p.

Neseniai dienos šviesą išvydo mūsų kraštiečio
Alfonso Čekausko knyga „Kur tas šaltinėlis“. Tai biografijos detalių kupinas, nuotraukomis iliustruotas
leidinys, kurio didžiąją dalį vis dėlto sudaro ne tekstai,
o natos. Natos muzikos kūrinių, kuriuos per savo ilgą
ir prasmingą gyvenimą atliko A. Čekauskas. „Ukmergės žinių“ skaitytojams siūlome susipažinti su šios
knygos autoriumi.

Dainininkas
nuo Taujėnų krašto

Prof. Rita
AleknaitėBIELIAUSKIENĖ

Netoli didelio kelio,
nuo Ukmergės besisukiojančio link Panevėžio, Taujėnų apylinkėse, Šalnų kaime,
1937-ųjų kovo 11-ąją
nemenkų ūkininkų Kazimieros ir Vlado Čekauskų šeimoje gimė
Alfonsas.
Dabar Taujėnus
greitkelis aplenkia. Tačiau vyresniųjų atmintyje visą sovietmetį autobusai ir krovininiai
sunkvežimiai dardėjo
tarp gatviniame kaime
susirikiavusių trobų.
Iškilmingai pasitikdavo ant grafo Marikonio
rūpesčiu lietų pamatų
Karolio Radvilo baigta statyti
baltos Šv. Kryžiaus bažnyčios
kolonada, didžiulis sodas, supantis

buvusį įvairiomis įstaigomis paverčiamą dvarą.
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Apie pokario partizaninio judėjimo ir Lietuvos kariuomenės
sąsajas kalbėjo Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos narys Darius
Varnas, Lietuvos šaulių sąjungos
Karaliaus Mindaugo 10-osios
rinktinės Ukmergės 1002 šaulių
kuopos vadas Linas Kavaliauskas.
Lietuvos kariuomenės 100-mečio
proga filialo pirmininkė pasveikino
aktyvų filialo valdybos narį, Lietuvos kariuomenės atsargos majorą
Vidmantą Leščių.
Partizanų dainas atliko UKC
Siesikų filialo liaudiškos muzikos
kapela „Vieversa“.
Želviškis Kristijonas ir alytiškis
Danas – „Misija Sibiras 18“ ekspedicijos dalyviai – papasakojo
apie norinčių patekti į ekspediciją
atranką, pasirengimą ekspedicijai ir
ekspedicijos metu nuveiktus darbus.
Nuvykus į Karagandą Kazachstane ekspedicijos nariai tvarkė
istorines vietas Karagandos, Balchašo bei Džezkazgano apylinkėse.
Visos šios apylinkės telpa į vieną
sąvoką – Karlagas, kuriame kalėjo
tūkstančiai Lietuvos politinių kalinių. Ekspedicijos metu buvo aplankyta 16 kapinių, sutvarkyta beveik
200 lietuvių kapų, pagaminti ir
iškelti 6 kryžiai. Pristatymas buvo
gausiai iliustruotas nuotraukomis.
Filialo pirmininkė padėkojo
visiems, atvykusiems į renginį, o
ekspedicijos dalyviams buvo įteiktos knygos „Igarkos tremtiniai“.

Partizanų dainas atliko UKC Siesikų filialo liaudiškos muzikos kapela „Vieversa“.

ADVENTINIAI SUSITIKIMAI
„METO ŠVENTO BELAUKIANT“
Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje

Seimo narys Arvydas Anušauskas pristatė savo knygą „Aš esu Vanagas“,
o LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė svečiui dovanų
įteikė „Eskizus“.

Dainininkas nuo Taujėnų krašto

Atkelta iš 7 p.

Miestelio istorija mena stambaus valsčiaus centro gyvenimą:
su bruzdančiu turgumi, šurmuliuojančiais prekeiviais. Skalambijęs šv. Velykų varpas į šventorių
sukviesdavo valstiečius, didelio,
puošnaus dvaro šeimininkus ir
svečius. Istoriniuose šaltiniuose
galima aptikti XVI amžiaus medinio dvaro žymes.
Nuo 1671 m. dvaro savininkais
tapo garsi Pacų giminė. Ilgam įrašyti Radvilų giminės darbai. Gražuolę Mariją Radvilaitę vedė grafas
Benediktas Marikonis. Pagal italų
architekto Pietro de Rosio projektą
Taujėnuose pastatė klasicistinio stiliaus rūmus, kaupė meno kūrinius,
užveisė vieną gražiausių Lietuvoje
angliško stiliaus landšaftinių parkų.
XIX a. drauge su Rusijos imperatoriumi Aleksandru I Taujėnuose lankėsi rusų rašytojo Levo
Tolstojaus tėvas grafas Nikolajus
Tolstojus. Caro dėmesio objektas
buvo Taujėnų dvare augusi gražuolė Sofija Tyzenhauzaitė.
Prezidentą Antaną Smetoną
minime ne tik kaip žemietį, netoliese buvusio Užulėnio dvaro,
prezidento vasaros rezidencijos
šeimininką, bet ir kaip Taujėnų pradinę mokyklėlę baigusį mokinuką.
Nesvetimas jis buvo ir Čekauskų
giminėje: mamos brolis buvo vedęs
Smetonos sesers dukrą.

Tėvas kurį laiką buvo Taujėnų
valsčiaus viršaičiu. Šeimyna gyveno vienkiemyje. Vieškelis vingiavo
palei didžiulę pelkę įsikūrusio ir
vis besiplečiančio Šalnų kaimo.
Kaimą saugojo net dešimt kryžių.
Tačiau nuo pokario bėdų neapsaugojo. Duonos stoka svetimkūnio
ūkininko versle – kolūkio gyvenimo realijos... Mokslas prasidėjo
pradinėse klasėse tėvų name įrengtoje mokyklėlėje. Čia pat gyveno
ir mokytojas, kieme zujo vaikai.
Vėliau mokėsi Taujėnų vidurinėje
mokykloje.
Pokaris miškų tankmėje esančioje sodyboje seserims, broliui,
tėvams ir paaugliui Alfonsui grėsė
pražūtimi. Slėpė, gydė partizanus,
buvo jų ryšininkai. Ne vienas stribų
nušautas Taujėnų krašto partizanas
atgulė visų skausmui ir ašaroms
mokyklos, bažnyčios aikštėse.
Neįmanoma pamiršti ir 1948-ųjų
metų trėmimų...
„Su mano gyvenimu prabėgo
ištisa epocha, kurią nūnai jaunoji
karta sunkiai beįsivaizduoja: pokario nepritekliai, mirtis, smurtas,
dvasinis ir fizinis tautos naikinimas, moralinių vertybių krizė...“
– sako Alfonsas. Jo gyvenime šis
pokario laikas įsirėžė nelauktais
dūriais. Po privalomos tarnystės
sovietų Armijoje, atvykęs į Vilnių,
Alfonsas įstojo į Vilniaus universitetą – komisija nepastebėjo
didžiausio jaunuolio „broko“ –
įsisąmonintos patriotinės veiklos,
o atsikvošėję negalėjo atsikratyti
puikiai studijavusio lituanisto.
1962 m. universiteto akademiniame chore pirmą kartą Alfonsą
išgirdo kolektyvo vadovas ir dirigentas Pranas Sližys. Skambiam,

didelio diapazono tenorui palinkėjo
solisto karjeros. Pasėjo menininko
sėklą. Universitete lavėjo balsas,
jauno, vešliaplaukio dainininko
repertuare atsirado solo dainų.
Puikiai skambėjo ne tik liaudies
dainų balsuotės, bet ir viena kita
arija. Neturėjęs viešumos patirties
jaunas dainininkas jaudindavosi,
baimindavosi. Tačiau vis labiau
apimdavo ir didelis pasitenkinimo
jausmas, leidęs pajusti bendratį su
klausytojais, kūrinių autoriais.
Į konservatoriją Alfonsui įstoti sutrukdė pokario biografijos
puslapiai, inspiravę naivias, bet
jaunuoliui skausmingas peripetijas.
Tačiau svarbiausia buvo pasiekta:
jau diplomuotas mokytojas, vėliau Lietuvos švietimo, kultūros
institucijų atsakingas darbuotojas
vis nesiliovė dainavęs. Koncertinė scena tapo sava. Dalyvavo ir
respublikiniuose konkursuose, o
1976-aisiais tapo „Sidabrinių balsų“ laureatu.
Lietuvos kultūros ministerijos
Meno reikalų valdybos viršininko
pavaduotojas, pats dainininkas
baritonas Valerijonas Indrikonis
primygtinai siūlė dainuoti Kauno
muzikiniame teatre. Tačiau, jau
gerokai kentęs pažeminimus dėl
praeities, A. Čekauskas nesiryžo
atversti naujo gyvenimo puslapio
nepažįstamame mieste ir kolektyve. Juolab kad koncertinėje scenoje
jis buvo laukiamas.
Dabar A. Čekauskas gali maloniai prisiminti koncertus Lietuvos,
kitų respublikų filharmonijose. Su
įvairių atlikėjų grupėmis dainavo
Menininkų rūmuose (dabar prezidentūra), Juveskiulės (Suomija), Varšuvos, Poznanės, Kijevo,

Gruodžio 7 d. 15 val.
PASIDAINAVIMŲ POPIETĖ „DZIG DZIG OPAPA“
su etnologe Toma Grašyte-Jegelevičiene
ir mažuoju Dovilu.
Lopšinės ir žaidimai mažiesiems.
Gruodžio 9 d. 14 val.
„KĄ ŽVAIGŽDĖS ŽADA 2019-IEMS METAMS“.
Susitikimas su astrologu Nagliu Šulija.
Norinčius dalyvauti renginiuose prašoma registruotis
tel. 8 646 90332, 8 620 32332.
Odesos, Lvovo, Talino, Sofijos,
Švedijos, įvairiose Lietuvos miestų salėse. Dainininkas prisimena
ir įspūdingas keliones į Rusijos
gilumą – atsivėrė Sibiro erdvės,
Baikalo vandenys, Kaukazo kalnynai, Armėnijos sostinės fontanai.
Jaunas dainininkas suprato, kad
reikia mokytis. Šiandien jo atsiminimuose ryškūs dainuoti mokiusių
artistų – Kazio Gutausko, Irenos
Žukaitės, Vaclovo Daunoro, Petro
Olekos, Valentino Adamkevičiaus
– portretai. Daug talkino pamokose, scenoje akompanavęs pianistas
ir dirigentas Chaimas Potašinskas.
Alfonsas sako, kad būtent jam
padedant „išlavinau balsą ir įgijau
solisto patirtį“.
Aišku, didelė etinė, sceninės
meistrystės mokykla buvo partneriai scenoje. O jų būta įdomių:
Elena Čiudakova, Giedrė Kaukaitė, Edmundas Kuodis ir Jonas
Giriotas, Nijolė Ambrazaitytė,
Stanislovas Rubinovas, pianistai
Ligija Richterytė, Povilas Jaraminas, skaitovai Gražina Bigelytė,
Vytautas Kybartas ir kiti.
A. Čekauskas sako: „Man pačiam įdomus, o kitiems gal keistokas mano dvasinio gyvenimo
vingis, regis, niekuo nesusijęs su
aistra dainuoti scenoje, – tai blaivybės veikla. Tiesą sakant, nesusijęs
iš pirmo žvilgsnio. Moralė ir etika
formuoja mūsų elgsenos taisykles.
Blaivybės judėjimas iš esmės yra
egzistencinė mažos tautos problema. Prieškariu judėjimas už blaivybę buvo pasiekęs iki tol neregėtą
mastą. Bet karo, o vėliau pokario
suirutės metai sunaikino pradėtą

nelengvą tautos apvalymo darbą“.
1989 m. A. Čekauskas sujudino
inteligentiją. Pradžioje susibūrė
iniciatyvinė grupė, o rudenį blaivininkų suvažiavime Alfonsas
išrenkamas blaivybės draugijos
pirmininku. Iki šiol rengia seminarus, konferencijas, mokymus,
pokalbius apie žalingus įpročius
mokyklose, neformalaus švietimo
valandėles, koncertus „paslydusiems“ ir rėmėjams, geradariams.
A. Čekausko pranešimai, organizuoti renginiai padėjo tūkstančiams jaunų žmonių apsispręsti
atsikratyti alkoholio, narkotikų,
tabako vartojimo įpročių. Būdamas
tikruoju IOGT nariu, jis dalyvavo
dešimtyje tarptautinių konferencijų, priima užsienio šalių delegacijas, siekiančias pažinti Lietuvą.
A. Čekauskas varto parengtas
savo knygas: „Mūsų kraštas“, skirtą tėviškei ir jos žmonėms atminti,
„XXI amžius ir pavojai tautos
išlikimui“, kitus leidinius.
Teko matyti A. Čekausko įkurtos jaunimo blaivybės organizacijos „Baltų ainiai“ narius, kurie
aktyviai dalyvauja Birštone rengiamų stovyklų veikloje, patys gali
mokyklų jaunimui pasakoti apie
patiriamą džiaugsmą sportuojant,
kuriant ir atsikratant to, kas neišvengiamai gali sugriauti gražią
jaunystę.
Kompaktinėje plokštelėje likę
Alfonso Čekausko įrašai šiandien
liudija apie mokėjusio tikslingai
veikti žmogaus nepaliaujamai
skiriamą energiją tam, kad jaunas
žmogus subręstų meilei dvasingai
Lietuvai.

