
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Sukanka 70 metų, kai 1951 m. 
spalio 1 d. mirė Jonas Raščius, kariš-
kis, Lietuvos kariuomenės savanoris, 
mokytojas, tremtinys. 1924–1927 
m. mokytojavo Ukmergės vals-
tybinėje gimnazijoje, 1927–1930 
m. – Ukmergės miesto ir apskrities 
viršininkas. Gimė 1894 m. sausio 7 
d. Debeikiuose, Ukmergės krašte.

♦ ♦ ♦
Sukanka 95 metai, kai Paželvių 

kaime, Želvos valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje, 1926 m. spalio 2 d. gimė 
Eduardas Kunavičius, Lietuvos 
aktorius, režisierius. Mirė 2006 m. 
vasario 5 d. Vilniuje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 125 metai, kai Piliakalnių 

kaime, Veprių valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje, 1896 m. spalio 3 d. gimė 
Viktoras Vaičiūnas, gydytojas psichi-
atras, neuropatologas, profesorius. 
Mirė 1945 m. rugsėjo 3 d. Kaune.

♦ ♦ ♦
Sukanka 120 metų, kai Nakru-

šiškių kaime, Telšių rajone, 1901 
m. spalio 4 d. gimė Jonas Burneika, 
kunigas, buvęs Ukmergės rajono Ly-
duokių bažnyčios administratorius, 
vėliau – klebonas. 1999 m. Lyduokių 
bažnyčioje jam atminti atidengtas 
bareljefas. Mirė 1956 m. balandžio 
16 d. Irkutsko srityje, Bratsko rajone.

♦ ♦ ♦
Sukanka 65 metai, kai Avižienių 

kaime, Ukmergės rajone, 1956 m. 
spalio 12 d. gimė Juozas Varžgalys, 
Lietuvos ir Ukmergės rajono savival-
dybės politinis, visuomenės veikėjas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 70 metų, kai Ukmergėje 

1951 m. spalio 14 d. gimė Algimantas 
Lebionka, biologas, mokslų daktaras.

♦ ♦ ♦
Sukanka 155 metai, kai Vaitkuš-

kyje, Ukmergės rajone, 1866 m. 
spalio 15 d. gimė Vaclovas Michne-
vičius, architektas, projektuotojas, 
bažnyčių statytojas, Žemaičių plento 
ir karinės žinybos kelių inžinierius. 
Mirė 1947 m. sausio 14 d. Palaidotas 
Žeimių bažnyčios šventoriuje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 25 metai, kai 1996 m. 

spalio 17 d. Vilniuje mirė Leonas 
Kamarauskas, skulptorius. Paro-
dose dalyvavo nuo 1951 m. Kūrė 
portretus, fi gūrines kompozicijas. 
Gyveno Vilniuje. Gimė 1924 m. 
sausio 17 d. Ukmergėje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 110 metų, kai Naujokų 

kaime, Kavarsko valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje, 1911 m. spalio 18 d. gimė 
Povilas Šleikus, zootechnikas, gamti-
ninkas, gamtos mokslų daktaras. Mirė 
1995 m. birželio 12 d. Ukmergėje. 
Palaidotas Anykščių miesto kapinėse.

♦ ♦ ♦
Sukanka 55 metai, kai Mosėdy-

je, Skuodo rajone, 1966 m. spalio 
20 d. gimė Adolfas Girdžiūna, 
pedagogas, Ukmergės Antano 
Smetonos gimnazijos direktorius.

♦ ♦ ♦
Sukanka 75 metai, kai Pamelny-

tėlės kaime, Jonavos rajone, 1946 m. 
spalio 23 d. gimė Antanas Šimato-
nis, inžinierius, pedagogas, poetas.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Metų sukaktys Memorialas parke primena nužudytus ministrus

Memorialas sušaudytiems ministrams. 

Pažino kraštą ir išmoko gyventiUkmergės Vyčio šaulių kuopa 
vykdė projektą „Pažink savo kraš-
tą, judėk ir išmok gyventi“. 

Kuopos šauliai ir jų artimieji parą 
praleido viename iš apleistų karinių 
poligonų Ukmergės rajone, kur ats. 
mjr. A. Daugirdas šaulius supažin-
dino su išgyvenimo strategijomis, 
atsitikus kritinėms situacijoms. 

Instruktorius pasidalijo žiniomis 
apie esminius rengimosi principus, 
pademonstravo standartinį išgyve-
nimo reikmenų paketą ir paaiškino 
priemonių paskirtį. Taip pat išmokė 
orientuotis vietovėje pasiklydus – 
parodė įvairius metodus, kaip, ne-
turint kompaso, nustatyti pasaulio 
šalį. Šauliai įgijo žinių, aktualių 
artėjant šaltesniems orams, pa-
vyzdžiui, kaip susišildyti po ranka 

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 

turimomis priemonėmis, žvakės 
pagalba džiovinti batus, suteikti 
pagalbą sušalusiam draugui. 

Buvo mokoma surišti mazgus: 
vedlio, tikrąjį, smaugtuką, piemens 
ir kitus. Mazgų rišimo įgūdžius 
šauliai pademonstravo konstruo-
dami neštuvus, kuriais būtų galima 
gabenti sušalusį draugą. 

Projekto dalyviai buvo mokomi 
pasistatyti primityviausią būstą, 
įrengti laužavietę, įvairiais meto-
dais išgauti ugnį ir ją palaikyti. 

Kaip pabrėžė A. Daugirdas, 
svarbiausia išgyvenime yra maistas 
ir vanduo. Taigi, maisto gamyba ir 
vandens fi ltravimas lauko sąlygo-
mis užbaigė pirmą projekto dalį.

Vakarop projekto dalyvius ap-
lankė plk. A. Gaiževskis, kuris 

pristatė savo knygą „Tarp dangaus 
ir žemės, taip gimsta kariai – 1991–
1992“. Ši charizmatiška asmenybė 
dar rado laiko diskusijai ir pokalbiui 
šauliams aktualiomis temomis.

Po nakties kariniame poligone, 
ryte prasidėjo 20 km žygis į Le-
onpolio dvarą. Buvo aplankyti šio 
krašto istoriniai ir gamtos objektai. 
Pasiekus žygio tikslą, laukė karštas 
maistas ir dvaro valdytojo ekskur-
sija po teritoriją.

Apie  projektą  informavo 
Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių 
kuopos vadas Linas Kavaliauskas.

UŽ inf.

Ukmergės rajone, Didžiosios 
Kovos apygardos partizanų parke, 
2018-ųjų vasarą buvo pastatytas 
Lietuvos Respublikoje 1918–1940 
metais dirbusiems, o vėliau sovietų 
nužudytiems ministrams įamžinti 
skirtas memorialas.

Vaizdingoje vietoje, prie Mū-
šios, memorialui vietą parinko dar 
gyvas būdamas Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų parko įkūrėjas 
monsinjoras Alfonsas Svarinskas.

Monsinjoras daug metų siekė, 
kad okupantų sušaudyti pirmosios 
Lietuvos Respublikos ministrai, 
kurių didžioji dalis buvo kariškiai, 
būtų deramai pagerbti.

Monsinjoro A. Svarinsko valią 
įgyvendino Ukmergės rajono sa-
vivaldybė, kraštotyros muziejus 
ir iniciatyvinė grupė „Atmintis“. 
Tarp grupės narių – Lietuvos švie-
suoliai, Lietuvos laisvės kovų są-
jūdžio dalyviai, nepriklausomybės 
gynėjai, visuomenininkai ir mūsų 
rajono meras Rolandas Janickas.

Šis projektas buvo vykdomas 
daugiau nei dvejus metus – nuo 
2016 m. gegužės iki 2018 m. 
rugpjūčio. 

Bendra jo sąmata – 55 729 Eur. 
Iš Ukmergės rajono savivaldybės 
biudžeto buvo skirta 27 000 Eur, 
iš Vyriausybės kanceliarijos – 20 
000 Eur, 138 šeimos ir pavieniai 
asmenys paaukojo 8 729 Eur.

Projektą 18 granitinių paminklų 
memorialui parengė UAB „Vil-
niaus archija“.

Maždaug metro aukščio kryžiai 
išdėstyti lanku. Taip, kad sudarytų 
ministrų kabineto įvaizdį. Kiek-

vienas memorialo paminklas turi 
specialią hologramą, kuri leidžia 
turintiesiems išmaniuosius tele-
fonus perskaityti išsamiai visą 
informaciją apie įamžintą žmogų 
keliomis kalbomis.

Ukmergiškiai iki šiol prisimena 
memorialo atidengimo renginį, 
kuriame dalyvavo gausus būrys 
ambasadorių, bažnyčios hierarchų, 
Seimo narių, Vyriausybės atstovų, 
nužudytų ministrų vaikaičių.

Į atidarymo renginį buvo atvy-
kusi viešnia iš Rusijos, Jekaterin-
burgo, organizacijos „Memorial“ 
vadovė Ana Pastuchova. Tuomet 
į Lietuvą ji atgabeno žemių iš tų 
vietovių, kur ir buvo nužudyti 
ministrai.

Memoriale buvo įleistos kapsu-
lės su žeme iš masinių kapaviečių 
Jekaterinburge ir Pamaskvėje. 

Šalia Jekaterinburgo 
esančio memorialo, 
kitaip dar vadinamo 
„12-uoju kilometru“, 
teritorijoje esančiose 
masinėse kapavietėse 
yra palaidoti iškilūs 
tarpukario Lietuvos 
valstybės veikėjai. 

Renginio metu 
visuomenei buvo 
pristatyta ir projek-
to iniciatorių išleis-
ta knyga „Kovų už 
laisvę keliu į amži-
nybę...“ Šiame lei-
dinyje, turinčiame 
ir skaitmeninį va-
riantą, aprašyti visi 
parke esantys atminimo kryžiai ir 
ženklai bei jų atsiradimo istorijos, 
taip pat pateiktos ir memoriale 

įamžintų Lietuvos Respublikos 
ministrų gyvenimo istorijos.

Nukelta į 8 p.

Buvo mokoma pasistatyti primityviausią būstą, įrengti laužavietę ir t. t. 
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Sušaudyti ministrai, kuriems 
atminti pastatytas memorialas:

1. Petras Aravičius (1887–1942) 
– vidaus reikalų ministras,

2. Kazys Bizauskas (1892–
1941) – švietimo ministras,

3. Julius Čaplikas (1886–1941) 
– vidaus reikalų ministras,

4. Voldemaras Vytautas Čarnec-

Juozas Papečkys (1890–1942) – krašto apsau-
gos ministras.

Steponas Rusteika (1887–1941) – vidaus reikalų 
ministras.

kis (1893–1942) – užsienio reikalų 
ministras,

5. Pranas Dovydaitis (1886–
1942) – ministras pirmininkas,

6. Antanas Endziulaitis (1895–
1942) – vidaus reikalų ministras,

7. Balys Giedraitis (1890–1942) 
– krašto apsaugos ministras,

8. Kazys Jokantas (1880–1942) 
– švietimo ministras,

9. Jonas Masiliūnas (1899–

1942) – susisiekimo ministras,
10. Juozas Papečkys (1890–

1942) – krašto apsaugos ministras,
11. Vytautas Petrulis (1890–

1941) – ministras pirmininkas, 
fi nansų ministras,

12. Steponas Rusteika (1887–
1941) – vidaus reikalų ministras,

13. Kazys Skučas (1894–1941) 
– vidaus reikalų ministras,

14. Zigmas Pranas Starkus 

Petras Aravičius (1887–1942) – vidaus reikalų 
ministras.

Kazys Bizauskas (1892–1941) – švietimo mi-
nistras.

(1892–1942) – vidaus reikalų 
ministras,

15. Jonas Sutkus (1893–1942) 
– fi nansų ministras,

16. Antanas Tamošaitis (1894–
1941) – teisingumo ministras,

17. Jokūbas Vygockis (1857–
1941) – ministras „be portfelio“ 
žydų reikalams,

18. Augustinas Povilaitis (1900–
1941) – valstybės saugumo depar-

tamento direktorius.
Apie šias iškilias asmenybes 

plačiau rašysime kituose mūsų 
laikraščio numeriuose, pusla-
piuose „Krašto turtas – išsaugota 
atmintis“.

Parengė Lina Sukackienė

Ošia signatarams atminti 
pasodinti ąžuolai

Po ąžuolais – profesoriaus Liudo Mažylio istorijos pamoka. 

Į Ukmergės kraštotyros mu-
ziejaus renginį „Įamžinta istorinė 
atmintis Užugirio parke“, praėjusią 
savaitę vykusį prezidento Antano 
Smetonos gimtajame krašte, at-
vyko istorija besidomintys mūsų 
rajono gimnazistai.

Jie turėjo progos apsilankyti 
prezidento dvaro parke įkurtoje 
Signatarų alėjoje.

2018 metais, minint Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį,  kiek-
vienam Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto signatarui šiame parke 
buvo pasodinta po ąžuolą.

Iš viso tada pasodinta 20 ąžuo-
lų, o prie kiekvieno iš jų įrengtos 
atminimo lentelės. 

Dabar, praėjus trejiems metams, 

medeliai jau gerokai paūgėję.
Į susitikimą su Ukmergės moks-

leiviais rugsėjo 23-iąją vykusiame 
renginyje atvyko Europos Parla-
mento narys profesorius Liudas 
Mažylis.

Susirinkusiems gimnazistams 
profesorius papasakojo apie sig-
natarų gyvenimą bei įvykius, 
vedusius link Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto atradimo.

Šis renginys – „Muziejų kelio“ 
ciklo „Kultūriniai kraštovaizdžiai: 
parkų ir sodų menas“ dalis.

UŽ inf.

Žygyje – partizanų takais

Žygio dalyviai.

Šiemet sukako 20 metų, kai 
Alfonso Svarinsko iniciatyva Še-
šuolių seniūnijoje, Kazimieravos 
kaime, pastatytas kryžius čia žuvu-
siems partizanams atminti. 

Šia proga Piliakalnio bendruo-
menė su Ukmergės rajono policijos 
komisariatu organizavo 14-os 
kilometrų žygį per Kazimieravos 
krašto miškus ir pelkes. 

Piliakalnio bendruomenės pir-
mininkas Algis Macijauskas pasa-
kojo, kad žygio dalyvius išlydėjo 
„Miško broliai“.

Trasa buvo gana sudėtinga – 
teko įveikti ir pelkes. Oro sąlygos 
pasitaikė gana sunkios – pusdienį 
merkė lietus.

Žygį įveikė įvairaus amžiaus 
dalyviai: vyriausiajai žygeivei Ge-
novaitei – 78-eri, o jauniausiajam 
Ernestui – 15 metų. 

„Žygio metu keliavome miško 
takais, laukais ir keliukais, aplan-

kėme akmenį su ženklais, vietinis 
gyventojas Petras Šimonis papa-
sakojo įdomių šio krašto istorijų. 
Pokario metais jis buvo vaikas, 
tačiau pamena, kaip tuo metu 
partizanais rūpinosi suaugusieji, 
kaip perdavinėjo maistą, kur buvo 
slepiami susirašinėjimo rašteliai“, 
– pasakojo žygio organizatorius A. 
Macijauskas.

Pasakojo, kad žygio maršrutui 
ruošėsi atsakingai. Rinko istorinę 
medžiagą, prieš tai buvo apžiūrėjęs 
Girelės raiste išlikusius partizanų 
bunkerius.

Žygeiviams netrūko ir atrakcijų – 
pusiaukelėje buvome sustabdyti po-
licijos pareigūnų – gavome perspė-
jimą apie priešakyje esantį „minų 
lauką“, kurį turėjo išminuoti... 

Kelią pastojusias pelkes įveikė 
tik drąsiausieji, kiti rinkosi ilgesnį, 
bet saugesnį kelią. Po ilgų ir vargi-
nančių, tačiau smagių ir nepakar-

tojamų įspūdžių trasą įveikusius 
žygio dalyvius pasitiko LPKTS 
Ukmergės fi lialo atstovai su pir-
mininke Aldona Kalesnikiene. Prie 
kryžiaus buvo pagerbti čia žuvę 
partizanai, sugiedotas Lietuvos 
himnas.

 Po to visi šildėsi prie laužo, 
vaišinosi, bendravo.

A. Macijauskas pasakojo, kad 
jų bendruomenė vienija Šešuolių 
seniūnijoje esančių Mateikiškių ir 
Pilionių  kaimų gyventojus. O abu 
šiuos kaimus vienija Mateikiškių 
piliakalnis. Taip atsirado Piliakal-
nio bendruomenės pavadinimas. 

Organizacija buvo įkurta šiais 
metais.  „Partizanų takais“ – pirmas 
jų parengtas projektas, įgyvendintas 
Ukmergės rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos rėmimo specia-
liosios programos konkurso lėšomis.

Tikimės, kad žygis taps tradici-
niu renginiu.

Bendruomenės pirmininkas  
A. Macijauskas pats yra policijos 
rėmėjas, tad džiaugiasi, kad prie 
žygio organizavimo prisidėjo 
Ukmergės rajono policijos komi-
sariato pareigūnai, pasirūpinę, kad 
trasa būtų įdomi, o žygeiviai sotūs.

Taip pat dėkoja LPKTS Ukmer-
gės fi lialo pirmininkei A. Kales-
nikienei, Šešuolių seniūnijai ir 

tautodailininkui Vladui Butkui, 
kad kryžius Kazimieravos kaime 
buvo restauruotas, Liaušių kaimo 
bendruomenei – už pagalbą orga-
nizuojant renginį.

Parengė Vilma Nemunaitienė


