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Antanas Smetona ir Ukmergės kraštas
Rugpjūčio 10 d. minime mūsų
kraštiečio Antano Smetonos
gimtadienį.

Jie garsina
Ukmergės
kraštą
Sukanka 75 metai, kai Deltuvos
seniūnijoje, Kreivių kaime, 1943 m.
rugpjūčio 2 d. gimė Andrius Kuliešis, miškininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, žemės
ūkio mokslų daktaras, profesorius.
Parengė ir paskelbė knygų, monografijų, žinynų, mokslinių straipsnių, brošiūrų, statistinių leidinių.
***
Sukanka 105 metai, kai Panevėžio apskrityje, Vadoklių valsčiuje,
Geležių kaime, 1913 m. rugpjūčio
5 d. gimė Danielius Vaitelis-Briedis,
partizaninio judėjimo dalyvis, Vyčio
apygardos, veikusios Panevėžio ir
Ukmergės apskrityse bei dalyje Kėdainių apskrities, vadas. Žuvo 1948
m. gegužės 13 d. Taujėnų valsčiuje,
šalia Juodvisinės kaimo.
***
Sukanka 70 metų, kai Vidiškiuose 1948 m. rugpjūčio 4 d.
gimė Antanas Vilčinskas, slidininkas, biatlonininkas, slidinėjimo,
greitojo čiuožimo treneris, sporto
organizatorius.
***
Sukanka 95 metų, kai Ukmergėje 1923 m. rugpjūčio 8 d. gimė Ona
Pečiulienė, hidrobiologė, biomedicinos mokslų daktarė, docentė.
***
Sukanka 85 metai, kai Anykščių
rajone, Kavarsko apylinkėje, Sirvyduose, 1933 m. rugpjūčio 8 d. gimė
Antanas Šleikus, pedagogas, literatas, tautodailininkas. 1972–1991
m. dirbo kelių Ukmergės mokyklų
direktoriumi.
***
Sukanka 90 metų, kai Ukmergėje 1928 m. rugpjūčio 9 d. gimė
Adolfas Krogertas, nusipelnęs
meno veikėjas, choro dirigentas,
pedagogas, įvairių kolektyvų vadovas. Mirė 1988 m. liepos 5 d.
Vilniuje.
***
Sukanka 45 metai, kai Anykščių
rajone, I Svirnų kaime, 1973 m.
rugpjūčio 13 d. gimė Zita Butkutė,
literatė. Gyvena Ukmergėje.
***
Sukanka 55 metai, kai Alytuje
1963 m. rugpjūčio 15 d. gimė
Loreta Jastramskienė, žurnalistė,
prozininkė. 1986 – 2004 m. gyveno
Ukmergėje.
***
Sukanka 120 metų, kai Vilniaus
apskrityje, Želvos valsčiuje, Daugudžių kaime, 1898 m. rugpjūčio 22 d.
gimė Henrikas Lovmianskis, lenkų
istorikas, profesorius. Mirė 1984 m.
rugsėjo 4 d. Lenkijoje, Poznanėje.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

Prezidento gimtinėje Taujėnų
seniūnijoje, Užulėnio kaime, ta
proga kasmet rengiama Smetoninių
šventė. Tokia šventė Užugiryje
įvyks rugpjūčio 11 d.
Kada į Užulėnį atsikėlė Smetonos – nenustatyta. Matyt, XIX
a. pradžioje. Iš kur jie atsikėlė irgi
– nežinoma. Apie A. Smetonos
vaikystę tarpukaryje rašęs rašytojas
J. Tumas-Vaižgantas spėjo, kad
Smetonos tikriausiai kilę iš Ilūkstės
(dabartinėje Latvijoje) apskrityje
esančio Smetonų kaimo. Smetonos senelis Kazys Smetona buvo
vedęs Oną Baltakytę (vietine tarme
vadintą Balatakyčia). Jie turėjo du
vaikus: Joną (Prezidento tėvą) ir
Kotryną.
Jono motina mirė jam dar esant
mažam. Tėvas vedė antrą kartą ir
susilaukė dar trijų sūnų. Po tėvo mirties, keturiems broliams pasidalijus
žemę, Jonui teliko 4 ha. Bet darbštus,
taupus ir protingas Jonas sugebėjo
nusipirkti dar 3 ha, po to prisijungė
dalį mirusio bevaikio brolio žemės ir
Antanui gimus jau valdė 10 ha.
Jonas Smetona iš po kaimus
vaikščiojusio, vaikus pirmajai
komunijai ruošusio vienuolio pranciškono išmoko skaityti ir rašyti
– vienas iš nedaugelio beveik beraščiame tuometiniame Užulėnyje.
Todėl kaimo gyventojai jį vadino to
krašto raštininku.
***
Jonas ir Julijona susilaukė septyneto vaikų. Gausi šeima gyveno
skurdokai. Valgydavo daugiausia
pienišką maistą, mėsos teragaudavo per šventes.
Neturtingas, bet darbštus, nagingas ir apsukrus Jonas palaipsniui
ėmė prasigyventi. Pradžioje jam
nesisekė. Sako, kad vieną po kito
pirkęs 12 arklių ir nė vieno nepardavęs. Vieni nugaišo, kitus pavogė.
Po jo mirties ūkyje buvo septyni
arkliai, pilni aruodai grūdų, geri
rūbai ir kita manta. Mirė Jonas
Smetona, sulaukęs vos 50 metų,
Vytautas MARČAUSKAS
Šventupės kaimo bendruomenės
pirmininkas

Sakoma, kas gerai dirba, tam
priklauso ir gerai pailsėti. Šventupiečiams ko jau ko, o darbštumo galima tik pavydėti. Todėl
kiekvienais metais atokvėpiui
po darbų kur nors iškeliaujame:
lankėme žymias Lietuvos vietas,
gėrėjomės puikiomis pilimis
kaimyninėje Latvijoje.
Šią vasarą nutarėme aplankyti
Estiją. Kadangi kelionė su draugais
smagesnė, pasikvietėme bendraminčių iš Veprių, Rečionių, Antakalnio, Vidiškių bendruomenių.
Lydėjo mus puiki gidė Auksė,
dėl kurios įdomių pasakojimų apie
Estiją ir estus kelionė neprailgo.
Talinas – nuostabus miestas,
reto grožio senamiestis. Aplankėme tiek įžymybių, kiek leido
galimybės, kiek nešė kojos…
Po puikių pusryčių viešbutyje

1885 m. rudenį, neilgai pasirgęs.
Namiškių nuomone, jis mirė
nuo kepenų ligos. Žmona Julijona
pergyveno vyrą 20 metų ir mirė
1905 m. rugpjūčio 18 d., Antanui
jau dirbant banke Vilniuje.
***
Priešpaskutinis, šeštasis, vaikas
Smetonų šeimoje – sūnus Antanas
– gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d.,
greičiausiai – ne dabartinėje Prezidento gimtinės sodybvietėje, o
priešingoje šiaurinėje kelio pusėje,
senajame Smetonų name.
Tų senųjų namų liekanos tarpukaryje dar buvo išlikusios. Naujoji
Smetonų sodyba, kurioje Antanas
užaugo, stovėjo pietinėje gatvės
pusėje. Ją 1880–1885 m. pastatė
Jonas Smetona padedamas vyriausiojo sūnaus Igno. Tai buvo storų
rąstų statybos, šiaudų stogu, dviejų
galų su priemene per vidurį namas.
A. Smetonai tapus Prezidentu
namelyje buvo sudėliotos lentų
grindys, gryčių sienos nutinkuotos,
seklyčios – išklijuotos popieriumi.
Ant namo sienos kabojo marmurinė lenta su įrašu: „Čia 1874 m.
gimęs Lietuvos nepriklausomybės
kūrėjas Antanas Smetona“.
Priešais gryčią stovėjo ąžuolo
medžiu aptaisytas šulinys su aukšta
svirtimi. Prie seklyčios ir palei kelią įveistas sodas. Namelis neišliko,
sudegė neaiškiomis aplinkybėmis
karo metu. Pagal labiausiai paplitusią versiją namelis sudegė 1944
m. vasarą, praėjus frontui. Žinant,
kad pats Smetona žuvo gaisre 1944
m. pradžioje, buvo įtartas tyčinis
sovietinių pareigūnų įvykdytas padegimas, norint sunaikinti pirmojo
Prezidento atminimą tėviškėje.
Prisiminimuose apie Užulėnį
Simonas Pociūnas rašė, kad namą
1942 m. rugpjūtį sudegino Užulėnyje atostogavusi A. Smetonos
giminaitė. Gaisro priežastis – perkūrenta krosnis kepant pyragus.
Šiuo metu sodybvietėje telikę
namo pamatai ir šulinys.
***
Kaip ir visi Smetonų vaikai,
Antanas ganė bandą. Ganydamas
nesėdėdavo be darbo, vis ką nors

1935 m. Prezidentas gimtajame Užulėnyje.

Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvo nuotr.

Pradžios mokyklos vaikai sveikinasi su A. Smetona.

dirbinėjo: iš liepos karnų pindavo
vyžas, krepšelius ir kraiteles. Tarpukario metais jo gimtojoje sodyboje
buvo įrengtas tarsi muziejėlis iš
Prezidento vaikystės gaminių. Ten
buvo jo darbo paveikslo rėmai, ragelis, brauktuvės, spragilas. Visą tai
jis pasigamino būdamas 10–12 metų.
Kartą tašydamas ritinį persikirto
kairės rankos nykštį. Randas ant
jo išliko iki mirties. Jau 12 metų
Antanas pradėjo pjauti vasarojų.
Dirbo visus ūkio darbus, tačiau

sunkieji darbai jam sekėsi prastokai
dėl fizinio silpnumo.
Į meną linkęs vaikas ant miške
stovinčios daržinės sienų anglimi
pripiešdavo visokių paukščių, žvėrių,
slibinų, piktų dvasių. Iš molio nusilipdydavo karalių ir kareivėlių figūrėlių.
Antanas nebuvo labai prisirišęs
prie kitų kaimo vaikų, o ir tėvai
su kai kuriais išdykėliais draudė
susidėti. Nors ir taikaus būdo, vaikystėje buvo kerštingas.
Nukelta į 8 p.

Šventupiškiai aplankė Estiją

Išvykos dalyviai pajūryje.

ankstų rytą keltu išplaukėme į Saremo
salą. Įspūdžiai – neapsakomi. Stebino
viskas, jau nekalbant apie švarą ir

Autoriaus nuotr.

tvarką... Turime iš ko mokytis.
Gerų įspūdžių ir geros nuotaikos
parsivežėme su kaupu. Pažadėjome

vieni kitiems, kad kelionių maratoną tęsime, planų jau kuriame
begalę.

88p.
p.
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padange –
Poilsiaudamas Užugiryje A.
Kaip daro ji kažką su tavimi.
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Maudyda-

R. Diečkus vėliau pasipasakojo,
kad iš pradžių viską slėpė lovoje
po čiužiniu, vėliau užkasė darže.
Vyras su šeima buvo išvežtas į Sibirą, tuo tarpu paslėptos relikvijos
niekur neprapuolė.
Dabar ant paminklo pritvirtinta
tiksli anotacinės lentos kopija, o
originalas saugomas Ukmergės
kraštotyros muziejuje. Bronzinį bareljefą atkūrė ir išliejo skulptorius
Erikas Varnas. Vytis, įmontuotas
atstatant paminklą, – autentiškas.
Ant paminklo pritvirtintoje lentoje įrašas skelbia:
„Šis laisvės paminklas pastatytas Vilkmergės visuomenės aukomis 1930 Vytauto Didžiojo metais
paminėjimui 12 metų Lietuvos
nepriklausomo gyvenimo sukaktuvių. Pastatytas rūpesčiu Lietuvai
pagražinti Vilkmergės skyriaus“.
Kitas užrašas skelbia: „Paminklas atstatytas pagal Vilniaus projektavimo kooperatyvo projektą.
Skulptorius
E. Varnas.
Darbus
vyk-Prezidentą.
1935 m. Užulėnyje
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Sekmadienį A. Smetona su įrengta džiovininkų vaikų sanamažai tiko maudynėms.
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automobiliu
valiaVakarieniaujama
atstatytas 1990.“ būdavo apie Viršutinę
dalį surasti
pavyko greitai.
torija, vėliau Naujosios Vilnios
20 val. Po vakarienės Prezidentas vykdavo į Lėno bažnyčią. Se- psichoneurologinės ligoninės Narsulošdavo kortomis vieną ar dvi kmadieniais dažnai su įvairiais kologijos skyrius.
partijas „66“, bet ne iš pinigų, valstybiniais reikalais atvykdavo
Savivaldybės iniciatyva restauperžiūrėdavo gautus valdiškus pareigūnai, ministrai. Pasitarimai ruotas dvaras šiuo metu priklauso
kadkraštotyros
žiūrovų minioje
yra
Atkelta iš 7 p.spaudą, paskaitydavo degsiu“,
– atsakydavo
paklaustas,
su jais vykdavo
iki pietų.
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jie
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po
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knygą.
Miegoti
UžugiParengta pagal
Ir todėl labai keista, net juokinir paskutinę akimirką į
PoNugvelbė
okupacijospatalus
dvaras buvo tetos šeima
ryjekai
buvo
einama
apie 24 val.
www.ukmergesmuziejus.lt
ga,
radijas
ir televizija
– tarsi
šventę atskubėjusi mama.
prieš artėjantį škvalą – perspėdavo
Kelionė su choro kolektyvu į
Kitą dieną visi drauge dalyvavilniečius ir ragindavo juos šiomis Vilnių buvo pirmoji mano savavome
miesto stadione vykusioje
dienomis geriau išvis išvažiuoti iš rankiška išvyka iš namų. Ilgiau
šokių
šventėje.
Man vėlgi „sekėsi“.
miesto arba nekelti kojos iš namų. nei savaitei. Be mamos, sesės ar
Nes, girdi, dainų šventė sostinės kitų artimųjų. Visą kelią neapleido Iš lėto su visa didžiule žmonių lavigyventojams, kaip ir specialiųjų liūdesys, o nerimas tik stiprėjo. na judant pro stadiono vartus link
aikštės, kurios vejoje sukosi šokėjų
tarnybų darbuotojams, – tikras
Įkurdino mus, kelių rajonų choris- poros, susidarė milžiniška spūstis,
galvos skausmas. Užsikimšusios
tus, didžiulėje vienos iš sostinės mat visi skubėjo kuo greičiau užgatvės, uždarytas eismas, perpildymokyklų sporto salėje. Tiesiai ant siimti vietą ilgose medinių suolų
ti prekybos centrai ir visuomeninis
grindų rikiavome vienas šalia kito eilėse. Šventės tais laikais būdavo
transportas.
čiužinius, kuriuos atsitempėme nemokamos, nebuvo ir bilietų su
Degtukai mokyklai padegti iš didžiulės pasienyje sukrautos nurodytomis vietomis. Tad kiekvienas stipresnis, įžūlesnis yrėsi
krūvos.
Dėl medikų, policijos pareiPasirūpinusi savo gultu, pasi- per žmonių jūrą rankomis ir kogūnų, ugniagesių darbo – viskas šoviau padėti draugei ir dar kartą jomis, per daug nesižvalgydamas
aišku. Jie budi savo poste visą užsikoriau ant čiužinių kalno. Nu- aplinkui. Kad tik gautų atsisėsti!
parą, kad prireikus bet kuriuo metu leisti žemėn „patalus“ ėmė prašyti
Buvau taip suspausta minios,
atskubėtų į pagalbą. Vilniečiams, ir kitos mergaitės. Argi sunku, argi jog atrodė, kad girdžiu, kaip traška
manau, tai puiki proga priimti gaila? Bet po keliolikos minučių kaulai, trūko oro, per virš galvos
pasisvečiuoti į šventę atvykusius sugrįžusi į savo laikinąjį būstą vie- besiblaškančias rankas nesimatė
giminaičius, draugus ar iki šiol toje čiužinio išvydau tik kažkokių dangaus lopinėlio. Nebuvo jėgų net
nepažintus tautiečius, nes viešbu- draiskanų kalną – mano „patalus“ šauktis pagalbos, iš paskutiniųjų
čiuose, kaip skelbė žiniasklaida, kažkuris „kolega choristas“ tiesiog stengiausi nepaleisti tėvo rankos.
jau seniai buvo nebelikę vietų nugvelbė. Žinoma, pati kalta, rei- Dar pamaniau: „Ir kokio velnio aš
turistams.
kėjo saugoti, o ne po salę lakstyti, į tą Vilnių važiavau? Kokio velnio
Nebuvo tų vietų ir tada, kai kitais rūpintis... Taigi ir pamoką į tą chorą mane paėmė? Kas išvis
kadaise į dainų ir šokių šventę gerą gavau.
tas dainų šventes sugalvojo?“
Vilniuje atvykome iš Žemaitijos
Po daugelio metų kartą sulauTą patį vakarą pasiguodžiau
su muzikos mokyklos choru. O mamai, parašiusi jai graudų laiš- kiau itin mielo, originalaus komdalyvių buvo beveik tiek pat – ką. Mat mama, nujausdama, jog plimento: „Žinai, man su tavim net
daugiau kaip 29 tūkstančiai. Pra- liūdėsiu, įdėjo pluoštelį vokų ir chore dainuoti būtų laimė“. Pasakė
bėgo beveik pusšimtis metų, bet popieriaus laiškams, kad panorė- žmogus, kaip ir aš vaikystėje,
atsimenu viską lyg vakar, nors tą jusi bent tokiu būdu galėčiau su didžiule kančia laikęs priverstines
pavasarį buvau baigusi vos šešias ja pasišnekėti. Kiekvieną vakarą choro repeticijas. Nors vėliau, jau
klases.
ir rašydavau. Kad ryte prausiamės niekieno neverčiamas, baigė ne tik
Muzikos mokykla pirmaisiais kieme „iš ilgo vamzdžio, pro kurio M. K. Čiurlionio menų mokyklą,
mokslų metais man, paauglei, skylutes bėga vanduo“, kad per bet ir Muzikos ir teatro akademiją.
tikrai nebuvo saldainis, jau vien repeticijas Vingio parko estradoje
Mėgstu muziką. Simfoninę, kadėl to, kad į ją kelis kartus per kasdien lyja ir mes visi – lyg šlapi merinę, bažnytinę. Žaviuosi „Cansavaitę tekdavo važiuoti auto- viščiukai, batukai nespėja per naktį tilenos“, „Klasikos“, „Žemynos“,
busu 20 kilometrų. Fortepijono, išdžiūti ir išvis aš noriu namo...
„Vyturio“ ir kitais mūsų krašto
Gavusi porą tokių liūdnų laiš- kolektyvais. Bet taip ir nepamiršau
solfedžio pamokos, o šeštadienį
– choro repeticijos. Juk ruošėmės kų, mama apsiraudojo ir skubiai savo pirmojoje dainų šventėje patirtų
respublikinei dainų šventei! Kai „išsiuntė“ tėvą manęs gelbėti. nuoskaudų. Todėl niekada nenorėkiemo draugai po visų savo darbų Dideliam mano džiaugsmui baigėsi čiau vėl dainuoti mokyklos chore...
smagiai šėldavo seno dvaro parke, naktys ant senų skudurų krūvos –
šalia kurio gyvenome, aš, vakarais apsigyvenome pas tetą, į kurios
sugrįžusi namo, dar tik sėsdavau namus kiekvieną vakarą ir sugrįžruošti pamokų. Todėl labai prita- davome po repeticijų.
riau vaikystėje pamėgtos knygos
Į chorą nebenoriu
herojui Sauliukui, kuris kuprinėje
nešiodavosi dėžutę degtukų. „Aš
Gerai pamenu – lijo ir šventės
vis tiek kada nors tą mokyklą pa- dieną, bet man buvo labai smagu.

Laureatas siūlė kažką
daryti su šia padange... Apie Dainų šventę – be sentimentų

Radausko, Jono Strielkūno
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