
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Tarp Birželio sukilimo dalyvių – ir vepriškiai„Kai 1941 m. birželio 23 d. 
Kauno radiofonas paskelbė Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo 
deklaraciją, vyrai Vepriuose, 
kaip ir daug kur kitur Lietuvoje, 
skubiai būrėsi kovai su sovieti-
niais okupantais. Per okupacijos 
metus patyrus tiek ideologinio 
ir dvasinio prievartavimo, pasak 
istoriko Simono Jazavitos, nesi-
priešinti buvo neįmanoma“, – ra-
šoma feisbuko puslapyje „Veprių 
krašto atmintis“.

Lietuvai minint Birželio sukili-
mo 80-ąsias metines, prisimenami 
du šio sukilimo dalyviai vepriškiai, 
1941 m. birželio 25 d. nušauti 
besitraukiančių raudonarmiečių: 
26-erių ūkininkas, atsargos puska-
rininkis Jonas Ramonas iš Labano-
sių kaimo ir Žemės ūkio mokyklos 
moksleivis Antanas Markevičius. 

Kitiems dviem sušaudyti vary-
tiems – Veprių valsčiaus sekretoriui 
Edvardui Kuliešiui ir agronomijos 
dėstytojui Vladui Levickui – pavy-
ko pabėgti. Iš viso Birželio sukili-
mo metu žuvo apie 650 sukilėlių 
(anksčiau buvo minimas gerokai 
didesnis skaičius – net iki 4 000).

Birželio 26 d. per žuvusių su-
kilėlių laidotuves Kaune Lietuvos 
laikinosios Vyriausybės vardu 
kalbėjęs švietimo ministras pro-
fesorius Juozas Ambrazevičius 
sakė: „Ne pirmas kartas šioje vie-
toje prasiveria duobės, kad priimtų 
kūnus tų, kurių kraujas reikalingas 
palaistyti tautos laisvei.“

Jonas Ramonas ir Antanas Mar-
kevičius buvo palaidoti naujajame 
Veprių kapinių plote. Šalia jų 
bendroje pirmųjų sovietinės okupa-
cijos aukų kapavietėje perlaidotas 
kitas vepriškis, 1940 m. spalio 23 
d. Vilniuje sovietinio politruko nu-
šautas artilerijos leitenantas Stasys 
Lukoševičius.

Jonas Ramonas (1914–1941) – jaunas ūkininkas, Lietuvos 
šaulių sąjungos narys nuo 1934 m., atsargos jaunesnysis 
puskarininkis. Dalyvavo Birželio sukilėlių veikloje, rau-
donarmiečių nušautas 1941 m. birželio 25 d.. Liko Jono 
Ramono jauna, kūdikio laukianti žmona.

Vepriškiai 1938 m. balandžio 18 d. Iš kairės: puskarininkis Jonas Ramonas, Vincas Šarka, karinin-
kas Stasys Lukoševičius, pašto tarnautojas Juozas Utka, karininkas Povilas Terasas. Du iš šių 
jaunų vyrų, Jonas Ramonas ir Stasys Lukoševičius, buvo nušauti sovietinių okupantų ir palaidoti 
bendroje kapavietėje. Nuotrauka iš almanacho „Eskizai“, 2004.

Pirmųjų sovietinės okupacijos aukų Stasio Lukoševičiaus, Jono Ramono ir Antano Markevičiaus kapai naujajame Veprių kapinių plote. Prie brolio kapo – 
sesuo Zofi ja Lukoševičiūtė (viduryje) ir brolis Kazimieras Lukoševičius. 1943 m. Nuotrauka iš Lukoševičių šeimos albumo.

Minėsime žymių asmenybių, istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktis 

Seimas pritarė siūlymams 
2022-uosius paskelbti progi-
niais metais: jie skirti žymioms 
asmenybėms, istorinių įvykių ir 
kultūrinių reiškinių sukaktims 
įvairiose srityse. 

Asmenybių metai
2022-aisiais bus minimos Mažo-

sios Lietuvos rašytojos Ievos Simo-
naitytės 125-osios gimimo metinės. 
Ji savo kūriniuose vaizdavo lietuv-
ninkų likimus ir garsino Klaipėdos 
krašto etnografi nį savitumą.

Sukaks 50 metų nuo laisvės 
kovotojo Romo Kalantos žūties. 
R. Kalanta, protestuodamas prieš 
tarybinį režimą, apsipylė benzinu 
ir susidegino Kauno miesto sode, 
prie Muzikinio teatro. 

Bus minimos Jono Meko, avan-
gardinio kino kūrėjo ir kino kritiko, 
rašytojo ir poeto, 100-osios gimi-
mo metinės. J. Meko kūryba buvo 
svarbi pasaulinei kultūrai ir naujų 
meno formų paieškai, formavo vi-
suomenės istorinę sąmonę, skatino 
neprarasti lietuviškumo ir garsino 
Lietuvos vardą.

Sukaks 500 metų, kai Pran-
ciškaus Skorinos dėka Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo 
išspausdinta pirmoji knyga – „Ma-
žoji kelionių knygelė“ ir Vilniuje 
įkurta pirmoji Rytų Europoje 
spaustuvė. P. Skorina – humanistas, 
tarpkultūrinio dialogo puoselėto-
jas. Pažymimas jo indėlis į spaudos 
atsiradimą ir plėtrą Lietuvoje bei 
Rytų Europoje.

Sueis 100 metų, kai gimė mon-

sinjoras Kazimieras Vasiliauskas 
– politinis kalinys ir tremtinys, 
pirmasis atkurtos Vilniaus arkika-
tedros bazilikos klebonas, žinomas 
visuomenės veikėjas. 

Reikšmingų įvykių metai
2022-ieji išskiriami kaip Lietu-

vos Valstybės Konstitucijos metai. 
Sukaks 100 metų, kai Steigiamasis 
Seimas priėmė pirmąją modernią, 
nuolatinę, demokratinio turinio 
Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Dar šie metai bus minimi kaip 
Lietuvos krepšinio šimtmečio 
metai. Kaune 1922 metais vyko 
pirmosios šalyje ofi cialios krepši-
nio varžybos.

2022-ieji paskelbti ir Gyvūnų 
gerovės metais. Atsižvelgiant į 
tai, kad nustatoma daug žiauraus 
elgesio su gyvūnais atvejų, gyvū-
nų teisių pažeidimų, sprendimu 
siekiama šviesti visuomenę ir kurti 
gyvūnų gerovei palankią aplinką.

1922 metais Kaune įsteigtas 
Lietuvos universitetas, kuriame 

pirmą kartą pradėtos universite-
tinės studijos lietuvių kalba. Tad 
kitąmet bus minimi Lietuvos uni-
versitetų metai.

Dar 2022-ieji skelbiami „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 
metais, paminint leidybos 50-metį. 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“ griežtos cenzūros, propa-
gandos ir laisvos spaudos draudimo 
sąlygomis platinta net 17 metų, jai 
pavyko pralaužti geležinę uždangą 
ir skelbti pasauliui apie tikrąją pa-
dėtį Lietuvoje.

2022 metais bus švenčiama 
Sūduvos krašto susigrąžinimo 600 
metų sukaktis ir Sūduvos metai.

Seimas dar praėjusių metų pa-
baigoje 2022-uosius yra nuspren-
dęs paskelbti Lietuvos karaimų me-
tais, nes kitąmet sukanka 625 metai 
nuo didžiojo kunigaikščio Vytauto 
kvietimo karaimams įsikurti Lietu-
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Aktualių veiklų metai
2022-ieji paskelbti Savanorystės 

metais, pažymint, kad „savanoriška 
veikla yra labai svarbi skatinant 
Lietuvos pilietinės visuomenės 
susitelkimą, pilietiškumo ugdymą 
bei stipresnės ir tvaresnės Lietuvos 
kūrimą“. Išskiriamas savanorių 
indėlis dirbant ligoninėse, slaugos 
ir globos įstaigose, vakcinavimo 
punktuose koronaviruso pandemi-
jos metu.

Taip pat – Lietuvos jaunimo 
metais, nes laukiamos dvi sukak-
tys: Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos 30-metis ir Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos įsteigimo 
50-metis.

Dėl Seimo paskelbtų 2022-ųjų 
atmintinų metų Vyriausybei pasiū-
lyta parengti minėjimų programas 
ir 2022 metų valstybės biudžete 
numatyti lėšų šioms programoms 
įgyvendinti.

UŽ inf. 


