
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 215 metų, kai Vilniuje 

1806 m. lapkričio 13 d. gimė Emi-
lija Pliaterytė (lenk. Plater-Broel), 
grafaitė, kilusi iš garsios Pliaterių 
giminės, 1831 m. sukilimo dalyvė, 
kovojusi Ukmergės Konstantino 
Parčevskio sukilėlių dalinyje. Mirė 
1831 m. gruodžio 23 d. Justinave.


Sukanka 110 metų, kai Taujė-

nuose, Ukmergės apskrityje, 1911 
m. lapkričio 14 d. gimė Edvardas 
Kaštaunas, aktorius. Mirties data 
nežinoma.


Sukanka 75 metai, kai Kėdai-

niuose 1946 m. lapkričio 22 d. 
gimė Donatas Švitra, habilituotas 
daktaras (fi zikos mokslai, mate-
matika), profesorius. 1952–1963 
mokėsi Ukmergės 1-ojoje viduri-
nėje mokykloje. 


Sukanka 95 metai, kai Kazliškių 

kaime, Želvos seniūnijoje, Ukmer-
gės rajone, 1926 m. lapkričio 23 
d. gimė Lionginas Šepetys, meno-
tyrininkas, habilituotas daktaras, 
Lietuvos mokslų akademijos narys 
emeritas, Lietuvos Kovo 11-osios 
akto signataras. Mirė 2017 m. 
gruodžio 8 d. Vilniuje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Pokario prisiminimai – lyg sena žaizda
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„Ukmergės žinių“ priede „Kraš-
to turtas – išsaugota atmintis“, 
neseniai esame rašę, apie 100-o 
metų sulaukusį mūsų kraštietį po-
kario partizaną Joną Svilainį-Liūtą. 
Spalio mėnesį suėjo metai nuo jo 
mirties. 

Rašėme, kad J. Svilainis gimė 
1920 metų vasarį Kuršiškių kai-
me, Želvos valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. Nuo 1945 metų jis buvo 
Didžiosios Kovos apygardos B 
rinktinės Žaibo būrio partizanas. 

Trejus metus partizanavo 
Anykščių, Molėtų, Ukmergės ra-
jonų miškuose, Didžiosios Kovos 
apygardos B rinktinės Žaibo, Die-
duko ir Audros būriuose. Ankstyvą 
1947 metų rugsėjo 19-osios rytą 
kartu su bendražygiais buvo neti-
kėtai užkluptas okupantų Šilininkų 
kaime, J. Giedraičio sodyboje 
įrengtame bunkeryje. Užpuolimo 
metu žuvo Didžiosios Kovos apy-
gardos B rinktinės Audros būrio 
partizanai Juozas Petronis-Audra, 
Bronius Gaidelis-Šiaudas, Juozas 
Stancelis-Šalna, Alfonsas Daru-
lis-Leopardas ir dvidešimtmetė 
ryšininkė Marija Švoinickaitė. 
Gyvas liko tik J. Svilainis-Liūtas 
ir dvi ryšininkės.

1948 metų vasario 28 die-
ną J. Svilainis-Liūtas nuteistas 
25-eriems metams lagerių. Kalintas 
Vorkutoje, sunkiai dirbo anglies 
šachtoje, buvo aktyvus 1953 metų 
Vorkutos lagerio politinių kalinių 
sukilimo dalyvis. Po 10-ies kalini-
mo metų grįžo į Lietuvą. 

Į redakciją paskambino šį žmo-
gų, kaip teigia, pažinojusi garbaus 
amžiaus moteris. Gaila, savo pa-
vardės pasakyti ji nenorėjo, tačiau 
tikino, kad žino įvairių netikslumų, 
kurie minimi J. Svilainio-Liūto 
biografi joje.

Kadangi gyveno kaimynystėje 
su minimo partizano šeima, tikino, 
kad jis iš tiesų buvo bent keleriais 
metais jaunesnis, nei įrašyta doku-
mentuose. 

Tai anais laikais buvo dažnas 
dalykas. Dėl įvairių priežasčių 
žmonės dokumentuose pasijaunin-
davo ar pasisendindavo.

Mums paskambinusi moteris 
taip pat tikino, kad partizano gimi-
mo vieta yra netiksli. 

Kaip gimimo vieta nurodomas 
kaimas esą buvęs ne Ukmergės, 
bet gretimoje – Utenos – apskrity-
je, Videniškių valsčiuje. Kadangi 
jie buvę kaimynai, esą kitaip būti 

negalėję. „Želvos valsčiuje, kur 
nurodytas jo gimimas, gal galėjo 
būti krikštytas“, – svarstė buvusi 
kaimynė. 

Ji gerai prisimena, kad Liūtas 
turėjęs brolį, kuris, kaip ir daugelis 
to kaimo jaunuolių, karui besibai-
giant slapstėsi nuo rusų okupacinės 
kariuomenės. Paskui legalizavosi ir 
esą net tapo Videniškių apylinkės 
pirmininku. 

Ne gana to, mūsų pašnekovė 
tvirtino girdėjusi ir kitokias, nei 
viešai skelbiama, Liūto bunkerio 
išdavimo aplinkybes. 

Smulkiai jas papasakojo. Tačiau 
kadangi pati jose nedalyvavo, o tik 
buvo girdėjusi, o ir prisistatyti ne-
norėjo, nemanome, kad etiška būtų 
tą jos pasakojimą skelbti... 

Tačiau šis telefono skambutis 
ir beveik 80-ies metų senumo 
dramatiškos istorijos verčia su-
klusti, susimąstyti ir suvokti, koks 
tai neįtikėtinai sudėtingas buvo 
laikotarpis...

Moteris tikino, kad ne tik ji, bet 
ir kiti kaimo gyventojai atsitvėrė 
tylos sienomis ir apie jų žinomas 
bunkerio išdavimo aplinkybes 
viešai neliudys. 

„Buvo atvažiavę istorikai, kal-

bino gyventojus, kurie galėjo ką 
nors prisiminti apie Liūto bunkerio 
išdavystę – nė vienas gyventojas 
nekalbėjo“, – teigė moteris.

Besibaigiant karui iš devynių jų 
kaimo sodybų gyventojų į kariuo-
menę buvo pašaukti 7 vaikinai. 
Ir visi nėjo – priėmė sprendimą 
slapstytis.

Tuo metu nuo kariuomenės 
slapstėsi ir mums paskambinu-
sios moters brolis. Prie namų jis 
išsikasė bunkerį. Prisimena, kiek 
baimės turėdavo, kai pasirodydavo 
skrebai. Kartą jie net vaikščiojo ant 
brolio bunkerio. 

Prisimena, kad brolį slapstė 
daugiau nei metus.

Sako, kad jauni vyrai prisigalvo-
davo visokių gudrybių, kaip skre-
bus apgauti. Vienas buvo moteriškų 
bruožų, tai jis nepasimesdavo, 
apsitaisydavo moterimi ir jei kas 
pasirodydavo, sėsdavo prie ratelio 
vilnų verpti. 

Paskui legalizavosi ir jis, ir kiti 
kaimynai. Iš jų kaimo liko slapsty-
tis tik vienas Liūtas. 

Konkursas „Ukmergiškių senosios fotografi jos“

100-mečio asmenybė – Vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis 
„Ukmergės žinių“ skaitytojus 

supažindinsime su dar vieno prieš-
kario ministro Antano Endziulaičio 
(1895–1942) biografi ja. Jo likimas 
baigėsi tragiškai.

Gimė būsimas ministras Gaisrių 
kaime, Antanavo valsčiuje, Ma-
rijampolės apskrityje, mokytojo 
Motiejaus Endziulaičio ir Gabrie-
los Filanavičaitės-Endziulaitienės 
šeimoje. Endziulaičių šeimoje 
gimė ir užaugo 5 vaikai. 

Visi baigė aukštuosius mokslus, 
o Marija Endziulaitytė-Gylienė 
buvo viena iš pirmųjų lietuvaičių, 
apgynusių 1925 metais Miuncheno 
universitete antropologijos daktaro 

disertaciją.
A. Endziulaitis 1889 metais 

baigė Marijampolės gimnaziją, 
evakuotą į Jaroslavlį. 1915–1918 
metais Jaroslavlyje dirbo Lietuvos 
draugijoje nukentėjusiems nuo 
karo šelpti. 1917–1918 metais 
buvo tos draugijos valdybos narys. 
1918 metų liepos mėnesį grįžo į jau 
nepriklausomą Lietuvą. Išrinktas 
į Marijampolės laikinąją miesto 
tarybą. 

Nuo 1918 metų gruodžio 30 
dienos dirbo Spaudos biure prie 
Ministrų kabineto, vėliau vadovavo 
Propagandos skyriui. 

Nuo 1919 metų sausio 5 dienos 

A. Endziulaitis tapo Lietuvos kraš-
to apsaugos ministerijos ypatingų 
reikalų valdininku. 1919 metais 
baigė Kauno karo mokyklą ir įgijo 
Lietuvos kariuomenės leitenanto 
laipsnį. 

Ėjo Krašto apsaugos ministro 
adjutanto pareigas. 1922 metais iš 
kariuomenės paleistas ir įpareigo-
tas baigti aukštąjį mokslą. Įstojo į 
Lietuvos universiteto Teisių fakul-
tetą ir jį baigė 1924 metais. 

Nuo 1923 metų gruodžio 16 
dienos tapo Žemės fondo departa-
mento direktoriumi. Buvo Žemės 
reformos valdybos narys. Vėliau 
– Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministras. 
1926 metų birželio 2 dieną 

išrinktas į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Tapo krikščionių demokra-
tų frakcijos atstovu Seime.

„Lietuvos aide“ išspausdintame 
straipsnyje profesorė Ona Voverie-
nė yra rašiusi, kad tuomečiame Lie-
tuvos Seime, kaip, beje, ir dabar, 
vyko smarki dešinės ir kairės kon-
frontacija dėl pagrindinių valstybės 
valdymo reikalų. Socialdemokratai 
ir valstiečiai liaudininkai nuolat 
puolė krikščionis demokratus dėl 
kiekvienos smulkmenos. Vidaus 
reikalų ministrui nuolat tekdavo 
aiškintis Seime. 

Paleidus Antrąjį Seimą, A. En-
dziulaitis kartu su Krikščionių 
demokratų partijos atstovais pateko 
ir į Trečiąjį Lietuvos Seimą. 

Deja, šio išsilavinusio žmogaus 
likimas buvo tragiškas – 1941 metų 
birželio 14 dieną A. Endziulaitis, 
kaip ir daugelis šviesiausių tuo-
metės Lietuvos žmonių, atsidūrė 
Gulage. Sušaudytas Sverdlovsko 
kalėjime 1942 metų gruodžio 10 
dieną.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Laikraštis „Ukmergės žinios“, 
įgyvendindamas internetinės ži-
niasklaidos projektą „Praeities in-
tegracija“, skirtą Archyvų metams 
paminėti, skelbia senų fotografi jų 
konkursą. 

Kviečiame visus iki šių metų 
gruodžio 1 dienos siųsti turimas 
senas fotografi jas, kuriose atsispin-
dėtų Ukmergės miesto ar ukmer-
giškių gyvenimas prieš 70 ar 100 
metų. Tai gali būti nuotraukos iš 
jūsų šeimos ar giminės nuotraukų 
albumų. 

Nuotraukas galima siųsti perfo-
tografuotas ar nuskenuotas elektro-
niniu paštu ukzinios@ukzinios.lt. 
Arba atnešti originalias nuotraukas 
į redakciją adresu P. Cvirkos g. 2, 
Ukmergė, kur jas nuskenuos redak-
cijos darbuotojai.

Pateikiant nuotrauką (originalą 
ar elektroniniu formatu), būtina 
nurodyti siuntėją, nuotraukos 
autorių (jeigu žinomas), trumpą 
aprašymą, kas užfi ksuota nuotrau-

koje, nuotraukos padarymo metus 
(jei žinoma) bei siuntėjo kontaktinį 
telefono numerį.

Po gruodžio 1 dienos visos 
gautos nuotraukos bus paskelbtos 
portale www.ukzinios.lt, projekto 
„Praeities integracija“ rubrikoje 
bei laikraščio „Ukmergės žinios“ 
feisbuko paskyroje. Skaitytojus 
pakviesime balsuoti už nuotraukas, 
spaudžiant „Patinka“. 

Daugiausia balsų surinkusios 
nuotraukos autoriui padovanosi-
me du kvietimus į kiną Ukmergės 
kultūros centre. 

Įgyvendinant projektą „Praeities 
integracija“ šiemet savo skaityto-
jams pristatėme straipsnių ciklą 
apie Ukmergės miesto kultūrinį, 
sportinį, ekonominį gyvenimą 
1918–1940 metais, atsispindintį 
tarpukario leidiniuose. Straipsnius 
lydi Ukmergės kraštotyros muzie-
jaus archyvų nuotraukos. 

Taip pat kartu su Ukmergės 
kraštotyros muziejumi sukūrėme 
vaizdo įrašus apie muziejaus eks-

Siaurojo geležinkelio stotyje Ukmergėje, 1935 m., UkKM F 2685. Ukmergės kraštotyros muziejaus nuotr.

ponatus. 
Visą projekto medžiagą galima 

rasti www.ukzinios.lt, rubrikoje 
„Praeities integracija“. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti 
konkurse. Nugalėtojus paskelbsi-
me gruodžio 17 dieną.

UŽ inf. 


