
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Sueina metai, kai mirė vyriausias 
laisvės kovų dalyvis

Spalio 19 d. sueis metai, kai ne-
tekome vyriausio laisvės kovų da-
lyvio, Didžiosios Kovos apygardos 
B rinktinės Audros būrio partizano, 
aktyvaus 1953 m. Vorkutos lagerio 
politinių kalinių sukilimo dalyvio, 
Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus 
Jono Svilainio-Liūto. 

nyksciai.lt nuotr. 
Partizanas Jonas Svilainis-Liūtas, artėjant 100-o 
metų sukakčiai. 

Praėjusiais metais Jo-
nas Svilainis šventė 100-o 
metų jubiliejų.

Jonas Svilainis gimė 
1920 m. vasario 8 d.  
Kuršiškių kaime, Žel-
vos valsčiuje, Ukmer-
gės apskrityje. Nuo 1945 
m. – Didžiosios Kovos 
apygardos B rinktinės 
Žaibo būrio partizanas. 
Pasivadinęs Liūto sla-
pyvardžiu, trejus metus 
partizanavo Anykščių, 
Molėtų ir Ukmergės ra-
jonų miškuose, Didžio-
sios Kovos apygardos 

B rinktinės Žaibo, Dieduko ir 
Audros būriuose. Ankstyvą 1947 
m. rugsėjo 19-osios rytą kartu su 
bendražygiais buvo netikėtai už-
kluptas okupantų Šilininkų kaime, 
J. Giedraičio sodyboje įrengtame 
bunkeryje. Užpuolimo metu žuvo 
Didžiosios Kovos apygardos B 

rinktinės Audros būrio partizanai 
Juozas Petronis-Audra, Bronius 
Gaidelis-Šiaudas, Juozas Stancelis-
Šalna, Alfonsas Darulis-Leopardas 
ir dvidešimtmetė ryšininkė Marija 
Švoinickaitė. Gyvas liko tik Jonas 
Svilainis-Liūtas ir dvi ryšininkės.

1948 m. vasario 28 d. Jonas Svi-
lainis-Liūtas buvo nuteistas 25 m. 
lagerių. Kalintas Vorkutoje, sunkiai 
dirbo anglies šachtoje, buvo aktyvus 
1953 m. Vorkutos lagerio politinių 
kalinių sukilimo dalyvis. Po 10-
ies kalinimo metų grįžo į Lietuvą, 
netrukus vedė ir susilaukė 2 dukrų. 

2010 m. lapkričio 3 d. Jonas 
Svilainis–Liūtas apdovanotas Vy-
čio Kryžiaus ordino Karininko 
kryžiumi.

UŽ inf.

Kazimieras Bizauskas – ryški asmenybė Lietuvos istorijoje

Kazimieras Bizauskas.

Lietuvos Taryba, pasirašiusi 1918 m. vasario 16 d. valstybės Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, Jurgis Šau-
lys, Justinas Staugaitis, Stanislovas Narutavičius, Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Kazimieras Šaulys, Steponas Kairys, Jonas 
Smilgevičius; iš kairės stovi: Kazimieras Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, Alfonsas 
Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Pranas Dovydaitis. Vilnius, 1917 m. rugsėjo 25 d. 

Fotografė Aleksandra Jurašaitytė. Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas. Alb. 18-6.

Didžiosios Kovos apygardos 
partizanų parke pastatytame Lie-
tuvos Respublikoje 1918–1940 
metais dirbusių, o vėliau sovietų 
nužudytų ministrų įamžinimui 
skirtame memoriale minimas Ka-
zimieras Bizauskas (1893–1941). 
Buvęs diplomatas, švietimo mi-
nistras – ryški asmenybė Lietuvos 
istorijoje.

Kazimieras Bizauskas gimė 
1893 m. vasario 2 d. tarnautojų 
šeimoje Paviluostos kaime, Lat-
vijoje. Tėvas Kazimieras žmonos 
Karolinos pagimdytam sūnui davė 
savo vardą, kuris turėjo užtikrinti 
giminės tęstinumą.

Mama mirė, sūnui sulaukus 
vos trejų metų. Tėvas, dirbęs ko-
operatyvų tarnautoju, mirė sūnaus 
paauglystės metais. Vėliau jį rėmė 
dėdė pranciškonų vienuolis Anta-
nas Bizauskas.

Latvijoje K. Bizauskas baigė 
pradžios mokyklą, kurį laiką mo-
kėsi Mintaujos (dabar – Jelgava) 
gimnazijoje. 1906 m. išvyko į 
Šveicariją ir ten įstojo į katalikų 
kolegijos gimnaziją. 1908 m. grįžo 
į Lietuvą.

1909 m. pradėjo bendradarbiauti 
katalikiškoje lietuvių periodinėje 
spaudoje: „Draugija“, „Šaltinis“, 
„Viltis“, „Vienybė“. Jo leistas 
rankraštinis laikraštėlis „Ateitis“ 
tapo katalikiško jaunimo žurnalo 
tokiu pat pavadinimu pirmtaku. K. 
Bizauskas buvo ne tik žurnalo ben-
dradarbis, bet ir dalyvavo steigiant 
pirmąją moksleivių ateitininkų 
Kauno kuopelę, jai vadovavo. 
1913–1915 m. studijavo Maskvos 
imperatoriškojo universiteto Teisės 
fakultete. 

Gyvenimas Panevėžyje
Prasidėjus Pirmajam pasauli-

niam karui, K. Bizauskas metė 
studijas, grįžo į Lietuvą ir įsikū-
rė Panevėžyje. Būdamas 22-ejų 
padėjo atkurti mieste tvarką ir 
talkino karo žiaurumų ir vokiečių 
prispaustiems miesto gyventojams. 
Po kurio laiko paskirtas miesto ta-
rybos sekretoriumi. Kadangi iš pri-
gimties sugebėdavo diplomatiškai 
bendrauti, iš valdžios gavo leidimą 
steigti „Saulės“ gimnaziją, kurioje 
mokė lotynų ir lietuvių kalbų.

Karo metu K. Bizauskas pri-
klausė vadovėlių leidimo komisijai 
ir sugebėjo parašyti literatūros 
teorijos vadovėlį, kuris publikuo-
tas 1918 metais. Pasibaigus karui, 
Panevėžyje jis bandė steigti ir 
muzikos mokyklą, iš lenkų kalbos 
vertė grožinės literatūros kūrinius, 
rašė į katalikišką spaudą. Šalia 
daugybės veiklų ir ūkinio darbo Pa-
nevėžio miesto taryboje, derybų su 
okupantais, K. Bizauskas įsitraukė 
ir į besiformuojančią lietuvišką 
politiką.

1917 metais įstojo į Vilniuje 
įkurtą Lietuvos krikščionių de-
mokratų partiją. Tų metų rugsėjį 
dalyvavo Vilniuje vykusioje Lie-
tuvių konferencijoje. Jis buvo 
jauniausias tarp į Lietuvos Tarybą 
išrinktų politikų. 1918 m. vasario 
16 d. kartu su kitais šios instituci-
jos nariais pasirašė Nutarimą dėl 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo, žinomą Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto pavadinimu. 

K. Bizauskas dirbo Lietuvos 
Tarybos švietimo, teisės, tautinių 
mažumų klausimus nagrinėjusio-
se komisijose, palaikė ryšius su 
Joniškėlio, Kėdainių ir Panevėžio 
apskričių gyventojais. Paskirtas vie-
nu iš Tarybos sekretorių, nuo 1918 
m. lapkričio iki 1919 m. vasario ėjo 
Lietuvos valstybės Tarybos gene-
ralinio sekretoriaus pareigas. Pri-
klausė Lietuvos valstybės Tarybos 
Krikščionių demokratų frakcijai. 

Nepriklausomybės aušroje K. 
Bizauskas, kaip ir dar keli krikščio-
nių demokratų branduolio žmonės, 
laikėsi nuostatos, kad Lietuvai 
tiktų konstitucinės monarchijos 
valdymo forma. Šios idėjos buvo 
atsisakyta.

1919 metais jis kartu su Jonu 
Vailokaičiu, Aleksandru Stulgins-
kiu, Andriumi Dubinsku ir Pijumi 
Grajausku įsteigė Lietuvos ūkio 
banką.

Galima spėti, kad aktyvų ir 
daugybės darbų besigriebiantį 
jauniausią Nepriklausomybės 
Akto signatarą K. Bizauską 1919 
m. pristabdė santuoka su Paulina 
Liepaite. Skiemonių parapijos 
klebono, Paulinos brolio Petro 
sutuokta pora susilaukė dviejų 
dukrų – Primos ir Algės.

Švietimo ministras
Pirmojo pasaulinio karo metų 

veikla, rengiant vadovėlius bei 
prisidedant prie mokyklų kūrimo, 
atvedė K. Bizauską į VI Vyriausy-
bės švietimo ministro postą. 

Tuometis švietimo ministras 
turėjo pradėti nuo realybės suvoki-
mo – Lietuvos visuomenė didžiąja 
dalimi vis dar buvo neraštinga arba 
labai menkai raštinga. Oficiali 
statistika skelbė, kad neraštingų 
buvo net apie 30 proc. visos šalies 
gyventojų.

Lietuvos švietimo sistema tuo 
metu buvo kuriama beveik nuo 
nulio. K. Bizauskas pradėjo ją kurti 
nuo pradinių mokyklų. Pirmasis 
jo suformuluotas uždavinys buvo 
privalomas ir nemokamas pradinis 
mokslas. Buvo užsibrėžtas tiks-
las kasmet kiekvienoje Lietuvos 
apskrityje įsteigti po dvi pradžios 
mokyklas.

Per K. Bizausko, kaip minis-
tro, kadenciją tokių mokyklų 
skaičius išaugo nuo 1 173 iki 1 

656. Šalia jau veikiančių keturių 
mokytojų seminarijų atidarytos 
dar dvi, išplėsti metiniai mo-
kytojų kursai. Pradėtos plėtoti 
viduriniojo, profesinio ir aukštojo 
mokslo sferos.

Trūko visko – nuo vadovėlių 
iki paprasčiausių patalpų kla-
sėms. Bandydamas išlaisvinti 
švietimo sistemą nuo nerangios 
centrinės valdžios, K. Bizauskas 
didžiąją dalį sprendimų perdavė 
savivaldai, taip pat inicijavo įsta-
tymą, kuriuo nepasiturintiesiems 
vadovėliai turėjo būti dalijami 
nemokamai, tačiau šis įstatymas 
Steigiamojo Seimo buvo atmes-
tas.

K. Bizauskas stengėsi ir iš dalies 
įgyvendino nuostatą, kad švietimas 
ir jo prieinamumas taptų besiku-
riančios valstybės pagrindu. 

Diplomatinė tarnyba
Jaunas ir savo interesus ginti 

mokantis politikas nutarė tęsti 
karjerą diplomatinėje tarnyboje.

1920 metais, išrinktas į Stei-

giamąjį Seimą, jis kurį laiką buvo 
Seimo nariu, tačiau po dvejų metų 
mandato atsisakė ir 1922 m. perėjo 
į diplomatinę veiklą. Pradžioje 
buvo paskirtas Lietuvos atstovu 
Vatikane, o nuo 1923 m. lapkričio 
tas pareigas ėjo JAV. 

1927 m. pradėjo vadovauti pa-
siuntinybei Latvijoje, vėliau – Di-
džiojoje Britanijoje ir Olandijoje. 
Nuo 1932 m. spalio 1 d. iki 1938 
m. kovo vidurio K. Bizauskas 
vadovavo Užsienio reikalų mi-
nisterijos Teisių ir administracijos 
departamentui. 

Istoriko Egidijaus Aleksandra-
vičiaus teigimu, to meto Lietuvos 
diplomatija kūrėsi labai staigiai, o 
lietuviai diplomatai senųjų valsty-
bių diplomatų akivaizdoje atrodė 
kaip visiškai beviltiški provincia-
lai. „Bet kokiu greičiu jie mokėsi 
ir kokiu greičiu jie tapo profesio-
naliais diplomatais, tai tikrai ste-
bina. Manau, kad viskas įvyko per 
kokius penkerius metus“, – sakė 
profesorius.

Nukelta į 8 p.
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Kazimieras Bizauskas – ryški asmenybė Lietuvos istorijoje

Vyriausybė 1939-12-06. Pirmoje eilėje – A. Smetona ir K. Bizauskas.

Atkelta iš 7 p.

Patyręs derybininkas
 Apie jauno ir menkai patyrusio 

K. Bizausko autoritetą, diplomatinį 
talentą ir sugebėjimus besiku-
riančioje Lietuvoje daug sako tai, 
kad jis paskirtas į 1919–1920 m. 
delegaciją deryboms su Anglija ir 
Rusija. Jis prisidėjo ir prie Lietu-
vos–Sovietų Rusijos taikos sutar-

ties pasirašymo, nes buvo paskirtas 
1920 m. gegužės–liepos mėn. 
Lietuvos delegacijos generaliniu 
sekretoriumi taikos derybose su 
Sovietų Rusija. Galima įtarti, kad 
patyrusiam diplomatui labai nepa-
tiko grėsmingos sutarties sąlygos, 
implikavusios dalinę okupaciją. 
Už atgautą Vilniaus kraštą Lietuva 
turėjo įsileisti 20 tūkstančių Raudo-
nosios armijos karių. Ofi cialiai ši 

sutartis lietuviams 
pristatyta kaip dip-
lomatinė pergalė, 
tačiau suprantan-
tiems situaciją po-
litikos profesiona-
lams ji atrodė it 
peilis po kaklu.

K. Bizauskas 
tapo Vyriausybės 
įgaliotiniu atgau-
tame Vilniuje. Jam 
dar kartą teko sun-
kus darbas nualin-
tame krašte. Šioje 
pozicijoje Antanui 
Smetonai artimą 
Antaną Merkį pa-
keitęs diplomatas 
ėmėsi griežtų per-
tvarkų. Lenkų ir 
žydų dominuoja-

mame mieste iškabinti lietuviški 
gatvių pavadinimai ir suskubta 
pertvarkyti švietimo sistemą.

Buvęs švietimo ministras ypač 
dideles viltis dėjo į Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto reorganizaciją. 
Vilniaus krašte pradėtos kurti lietuviš-
kos pradinės ir vidurinės mokyklos, 
imta atkėlinėti lietuviškai mokančius 
valstybės tarnautojus, kad šie prisidė-
tų prie politinių institucijų atkūrimo.

Signataro titulas sutvirtino jau-
no politiko Kazimiero statusą ir 
krikščionių demokratų gretose. 
Steigiamojo Seimo sudėtyje bū-
tent jis tapo šios politinės jėgos 
frakcijos seniūnu. Rėmė prezidento 
posto būtinybę bei pasiūlė Kons-
titucijoje įtvirtintą formuluotę, 
kad aukščiausia Lietuvos valdžia 
priklauso tautai.

Jauno, energingo politiko pa-
veikslą pamažu keičia patyręs ir 
neišsprendžiamus uždavinius ban-
dantis perkąsti diplomatas. 46-erių 
metų K. Bizauską ištinka pats sudė-
tingiausias jo ir valstybės, kurią jis 
taip entuziastingai kūrė, laikotarpis.

XX ir XXI Vyriausybėje K. 
Bizauskas užėmė Vyriausybės 
vadovo pavaduotojo postus. 1939 
m. pavasarį prasidėjo sudėtingų de-
rybų su vokiečiais laikotarpis. Bet 
šį kartą Vokietija jau buvo kitokia. 
Tai – ne karo nualinta valstybė, 
o revanšistinė Adolfo Hitlerio 
Vokietija, kuri ultimatumu atplėšė 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos.

Iki pat paskutiniųjų dienų K. Bi-
zauskas išliko krikščionimi demo-
kratu. Didžiausia Lietuvos užsienio 
politikos klaida K. Bizauskas laikė 
orientavimąsi į Vokietiją ir manė, 
kad Lietuva turėtų ieškoti draugys-

tės panašų spaudimą patiriančioje 
Varšuvoje.

1939 m. pradžioje paskirtas pa-
siuntiniu Latvijoje, bet jau greitai 
grįžo į Kauną. Nuo 1939 m. kovo 
28 d. Jono Černiaus ir A. Merkio 
sudarytuose ministrų kabinetuose 
K. Bizauskas buvo paskirtas minis-
tro pirmininko pavaduotoju. Lietu-
vai atgavus Vilnių, tapo įgaliotuoju 
ministru Vilniuje.

Suėmimas ir mirtis
Istoriniai šaltiniai mini, kad tra-

gišką lemtį K. Bizauskas pasitiko 
Ukmergės rajone.

1940 m. liepą sovietų okupuo-
toje Lietuvoje jis buvo suimtas 
savo ūkyje Žirnajuose ir įkalintas 
Kaune. O prasidėjus karui tarp 
nacistinės Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos, išgabentas iš Kauno su 
kitais kaliniais ir 1941 m. birželio 
26 d. sušaudytas Bygosovo (Bal-
tarusija) stotyje. Jo amžino poilsio 
vieta nežinoma.

Pagal lrs.lt, vle.lt, signatarai.lt 
parengė Lina Sukackienė

Ukmergės kraštotyros muziejuje 
atidaryta paroda „Geležinė uždan-
ga“, Lietuva–Lenkija 1920–1939“. 

Vieną iš pranešimų skaitė 
Ukmergės kraštotyros muziejaus 
muziejininkas Vladas Kovarskas. 
Jis pateikė daug įdomių faktų apie 
ano meto įvykius. Kai kuriais iš jų 
pasidalysime su „Ukmergės žinių“ 
skaitytojais.

1920 m. lapkričio 20 d. Lietuvai ir 
Lenkijai sudarius paliaubas, šalių pa-
sienyje nustačius demarkacinę liniją, 
ją saugojo Lietuvos kariuomenė. 

Ukmergės apskrities ribose šią 
užduotį vykdė Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto trečiasis 
pėstininkų pulkas, kuris 1921 m. 
rugsėjo 25 d. iš Žiežmarių buvo 
perkeltas į Ukmergę. Dalis pulko 
dislokuota mieste, dalis – kaimuo-
se, o vieno bataliono pajėgos ir 
toliau saugojo neutralią zoną. 

Pulkas šią užduotį vykdė iki 1923 
m. pabaigos. Tai buvo neramus lai-
kotarpis, pasienyje netrūko incidentų. 

1922 m. sausio 1 d. Trečiasis 
pėstininkų pulkas saugojo barą nuo 
Giedraičių iki sienos su Latvija. 
Pulko štabas ir kitos dalys stovėjo 
Ukmergės mieste ir rajone. 

Pulke tarnavo 60 karininkų, 3 gy-
dytojai, karo kapelionas, 6 karo val-
dininkai, 15 viršilų, 61 vyr. puskari-
ninkis, 134 jaunesnieji puskarininkiai, 

Lietuvos pasienio policijos baras veikė ir Ukmergėje

30 grandinių ir 2 608 eiliniai kariai. 
1922 m. lenkų partizanai ne 

kartą apšaudė lietuvių sargybas. 
1923 m. kovo 14 d. Ambasado-

rių konferencija Vilnių ir Vilniaus 
kraštą pripažino Lenkijai. Pulko 
štabas liko Ukmergėje, o jo daliniai 
buvo išdėstyti nuo Latvijos sienos 
iki Vileikiškių. 1923 m. pulkas 
buvo perkeltas į Anykščius.

Pasienio policija
1924 m. Lietuvos sienos ap-

saugą perėmė pasienio policija. 
Įsteigus Ukmergės pasienio barą, 
jo būstinė įsikūrė Ukmergėje, Vy-
tauto gatvėje 22 (vėliau perkelta į 
Ukmergės apskrities administracinį 
pastatą Kauno gatvėje). 

Ukmergės pasienio barui pri-
klausė 70 km ilgio Lietuvos–Len-
kijos sienos atkarpa nuo Neries 
upės, prie Seimeniškių kaimo, iki 
Rukolnės kaimo. Sieną saugojo 
170 pasienio policijos pareigūnų.

Baro dislokacija
Visa baro teritorija iš pradžių 

buvo suskirstyta į aštuonis rajonus, 
vėliau liko šeši, o nuo 1926 m. – 
penki rajonai. I (būstinė Musninkų 
k.) – nuo Neries upės iki Paspežės 
ežero; II (būstinė Širvintų m.) – nuo 
Paspežės ežero iki Olinavo vienkie-
mio; III (būstinė Šešuolėliai) – nuo 

Olinavo vienkiemio iki Avižienių 
kaimo ir į rytus iki aukštumos 119; 
IV (būstinė Giedraičiai) – nuo 
aukštumos 119 iki Oljanių ežero; V  
(būstinė Dubingiai) – nuo Oljanių 
ežero iki Rukolnės kaimo. Barą 
sudarė 15 sargybų – po tris kiekvie-
nam rajonui. Toks suskirstymas liko 
iki 1939 m. pabaigos.

Veikla ir aprūpinimas
Pradėję eiti tarnybą pasieniečiai 

turėjo 16 arklių: 10 „valdiškų“ ir 
6 nuosavus. Nuosaviems arkliams 
išlaikyti buvo skiriami 95 litai mė-
nesiui. Pareigūnai buvo apginkluoti 
rusiškais ir vokiškais šautuvais bei 
kulkosvaidžiais, pistoletais, kiekvie-
nam šautuvui skirta po 200 šovinių. 
Baras turėjo 32 km ryšio kabelio. 

1938 m. pasieniečiai turėjo 6 
arklius ir 26 dviračius. Kiekvienas 
rajonas – po 5 dviračius. Kiekvieno 
išlaikymui buvo skiriami 7 litai 
mėnesiui. Arklys tuo metu kainavo 
apie 700 litų, dviračių kaina svyra-
vo nuo 180 iki 300 litų.

1924 m. pasienio policijai pra-
dėjus tarnybą, smarkiai „šlubavo“ 
pasieniečių drausmė. 1924 m. 
gegužės 9 d. baro viršininkas gavo 
skundą, kad pasienio policininkas 
Širvintų valsčiuje, Kabaldų kaime, 
šaudo „busilus“, į gyventojų pas-
tabas nereaguoja. Gegužės 20 d. 

gautas skundas, kad penktojo rajono 
viršininkas Jankauskas, tik pradėjęs 
vadovauti, savivaliauja – Kraujalai-
džių kaime, Giedraičių valsčiuje, 
surengė vakaruškas, į kurias iš visos 
apylinkės varu varo mergaites. 

Tais pačiais metais liepos mė-
nesį gautas dar vienas skundas, 
kuriame rašoma, kad ketvirto 
rajono policininkai lankosi lenkų 
pusėje, kur girtauja su lenkų po-
licininkais. Vienas iš jų pavogė iš 
lenko revolverį. Vėlesniais metais 
panašių skundų negauta. 

Pagrindinė pasieniečių užduotis 
buvo apsaugoti sieną nuo nelegalių 
perėjimų ir kova su kontrabanda. 
Dar viena nemaža problema buvo 
lenkų pasieniečių provokacijos, 
sienos riboženklių perkėlimai, pa-
sieniečių apšaudymai ir kita. 

Arti Ukmergės baro saugomos 
teritorijos lenkų okupuotoje Lie-
tuvoje nebuvo didesnių miestų ir 
miestelių, todėl kontrabandos ju-
dėjimas buvo nedidelis. Dažniausi 
sienos pažeidimai – giminaičių 
lankymasis vienų pas kitus. Pa-
blogėjus ekonominei padėčiai, 
kontrabanda šiek tiek suaktyvėjo. 
Pagrindinės į Lenkiją įvežamos 
prekės – raguočiai, pipirai, sacha-
rinas, tabakas. Iš Lenkijos gabenti 
drabužiai, manufaktūros prekės, 
kosmetika. 1924–1930 m. sulai-
kyta kontrabandos už 9 545 litus. 
Taip pat sulaikyta 1 511 asmenų, 
bandžiusių nelegaliai pereiti sieną.

Pasienio įvykiai
1924 m. rugsėjo 27 d. Boro kai-

me, Širvintų valsčiuje, nežinomas 
asmuo nužudė pasienio policijos 
Ukmergės baro vyr. sargybinį Joną 
Baltrūną. Manoma, kad ši žūtis 
susijusi su tarnybine veikla. 

1926 m. tarp Aleksandriškio 
palivarko ir Gailiškių vienkiemio 
buvo nušautas kontrabandininkas 
Kernys.

Tais pačiais metais apšaudytas 
antro rajono sargybinis Juozas Lap-
ka, sužeistas sargybinis Feliksas 
Rickevičius.

1928 m. pradžioje trečios sar-
gybos policininkas Adomavičius 
sulaikė žymų lenkų šnipą.

1928 m. rugsėjo 21 d. apie 50 
lenkų kareivių puolė pirmo rajono 
sargybą, perkėlė sienos riboženk-
lius ir grįžo į Lenkijos pusę. 

Panašių incidentų būta ir dau-
giau. Kai kurie baigėsi tragiškai. 
1933 m. kovo 23 d. Ukmergės 
baro sargybinis J. Leščius tarnybos 
reikalais buvo nuvykęs į Musninkų 
paštą paimti korespondencijos 
rajonui. Į tarnybos vietą negrįžo. 
Netrukus buvo gauta žinia, kad jis 
sumuštas, be sąmonės guli ant ke-
lio Musninkai–Daubariškis, netoli 
Bajoriškių vėjo malūno. Sargybinis 
nugabentas į Musninkus, kur jam 
suteikta pirmoji pagalba. Po kelių 
dienų J. Leščius mirė ligoninėje. 

Pasienis 1938–1940 m.
1938 m. kovo 17 d. Lenkija įtei-

kė Lietuvai ultimatumą, kuriame 
reikalavo užmegzti diplomatinius 
santykius, Vilniaus klausimas 
ultimatume nebuvo liečiamas. 
Lietuvos Vyriausybė kovo 19 d. 
ultimatumą priėmė, šalys užmezgė 
diplomatinius santykius, atstatytas 
geležinkelių susisiekimas, prasidė-
jo laisvesnis judėjimas per sieną.

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija 
užpuolė Lenkiją ir lenkų pasienio 
sargyba išsibėgiojo, o prie sienos 
ėmė plūsti pabėgėliai ir lenkų 
kariuomenės likučiai. Gyventojai 
buvo įleidžiami, o kariniai daliniai 
nuginkluojami ir internuojami. 

1939 m. spalio 10 d. Vilniaus 
kraštas grąžintas Lietuvai, siena 
panaikinta, bet judėjimas per de-
markacinę liniją buvo ribojamas 
iki pat 1940 m. 

Ukmergės kraštotyros muziejuje 
eksponuojamoje parodoje galima 
pamatyti to meto nuotraukas ir 
tekstus. 

Kunigas Nikodemas Švogžlys–Milžinas su „Vilnijos“ ir kitų korporacijų nariais prie Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos. 
Nuotraukos autorius nežinomas, 1932 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija. 


