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sveikinkite savo

GĖLIŲ ATSIĖMIMO PUNKTAS

Darbo laikas 10–16 val.
Žiedo g. 1, Ukmergė, tel. 8 659 85978

Brangūs ukmergiškiai,
tegul gyva Vasario 16-osios atmintis įkvepia 

Jus drąsiems ir garbingiems poelgiams bei 
didiems iššūkiams ir planams. Savo darbais 
puoškite, puoselėkite, mylėkite Lietuvą. Tegul 
kiekvieno širdyje rusenanti meilė savam kraštui 
šios iškilios šventės proga suliepsnoja karščiau-
siu jausmų laužu.

Seimo narys Juozas Varžgalys

Mielieji,
nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos valstybės  

atkūrimo dienos proga! Už šią dieną turime būti 
dėkingi ne tik istorinėms asmenybėms, tėvams 
ir broliams, paaukojusiems gyvybes už  Tėvynės 
laisvę, bet ir patys sau, nes Vasario 16-oji – kiekvie-
no mūsų šventė, kuri mus dar labiau suvienija ir 
teikia jėgų naujiems darbams mūsų Tėvynės labui. 

Viso TS-LKD Ukmergės skyriaus vardu 
Agnė Balčiūnienė

Brangieji,
Vasario 16-oji – visiems mums svarbi data, 

menanti atgautą Laisvę, sunkiai nueitą kelią, 
kurį įveikėme tik būdami dvasiškai stiprūs, orūs 
ir vieningi. Brangindami istoriją ir jos pamokas 
būkime vieningi puoselėdami Lietuvos neprik-
lausomybę. Tegul meilė Lietuvos lydi mūsų ir 
mūsų vaikų gyvenimą. Būkime budrūs ir saugo-
kime mums sunkiai iškovotą Laisvę.

Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai:

Agnė Balčiūnienė, Kęstutis Zinkevičius, 
Justas Šakalys, Janina Galiauskienė, 

Juozas Galiauskas, Audronė Augustėnienė

Valstybės atkūrimo diena – kuo ji svarbi? Kokia 
šios datos prasmė?

Ji reiškia, kad šiandien gyvename laisvoje 
valstybėje, kurioje galime nebijodami represijų 
ir nepatirdami spaudimo kalbėti savo gimtąja 
kalba, laikytis tradicijų, auklėti savo vaikus ir 
perimti tėvų patirtį, siekti savo svajonių ir tikslų, 
demokratiškai rinkti valdžios atstovus. Šiandien 
turime teisę į laisvą žodį, įsitikinimus, nuosavybę, 
nemokamą mokslą. 

Visam tam pradžią davė Lietuvos Nepriklauso-
mybės Aktas. Jį pasirašiusi Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra 
nauja, o seno valstybingumo tąsa. Lietuvos 
valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1 000 
metų, ir 1918 m. vasario 16 d. apie tai drąsiai 
paskelbėme visam pasauliui. 

Todėl minint Valstybės atkūrimo dieną, svar-
bu atsigręžti į tas vertybes, kurias pripratome 
laikyti natūraliomis, tačiau istorijos tėkmėje už 
jas mums teko ne kartą kovoti. Nepamirškime 
to ir branginkime. 

Lietuvos socialdemokratų partijos 
Ukmergės skyriaus vardu 

pirmininkas Arūnas Dudėnas

Danutė ir Eugenijus Ramoškai.

Ukmergiškė Danutė Markevičiūtė-Ramoškienė savo gimtadienį 
švenčia vasario 16-ąją. Sunkų pokario laikotarpį išgyvenusių jos 
tėvų istorija panaši kaip ir mūsų šalies – kupina ir skausmo, ir vilties.

Lina SUKACKIENĖ

„Mintimis nusikėlus į jaunystę, prisimenu, kad gimtadienių kaime tuo 
metu tiesiog nešvęsdavome, buvo tik vardadieniai. O vardadienius visi vieni 
kitų žinojome ir tai būdavo labai smagūs pavakarojimai“, – pasakoja Danutė.

Nukelta į 8 p.

Gimtadienį švenčia kartu 
su Lietuva – Vasario 16-ąją

Vilma NEMUNAITIENĖ

Per Lietuvą šiuo metu ritasi 
abejonių banga dėl sergančiųjų 
COVID-19 statistikos patikimumo.

Praėjusią savaitę šią situaciją 
aštriai kritikavo Širvintų rajono 
merė Živilė Pinskuvienė. 

Ji teigė turinti visų sveikatos 
priežiūros įstaigų analizę, kuri 
atskleidė, jog kai kuriose įstaigose 
buvo tikrai nemažai žmonių, kurie 
jau yra pasveikę, bet formaliai 
laikyti sergančiais.

Pasitaikė ir tokių atvejų, kai 
COVID-19 sirgę žmonės buvo gy-
domi ligoninėje ir namo grįžo jau 
pasveikę, tačiau šeimos gydytojai 
apie tai nežinojo.

Nukelta į 11 p.

Didelių 
neatitikimų 
statistikoje 

nemato

Ukmergės butų ūkis pernai 
sustabdęs grėsmingą grimzdimą 
į skolas, šiemet ruošiasi auginti 
pelną. Vienas iš įmonės užmojų – 
statyti mieste daugiabučius. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Savivaldybės įmonė UAB Ukmer-
gės butų ūkis jau buvo pasiekusi rizi-
kingą ribą, kada bet kuris kreditorius 
galėjo paskelbti bankrotą.

Nukelta į 12 p. 

Butų ūkio 
užmojis – statyti 

daugiabučius



Krašto turtas – išsaugota atmintis

Lietuvos partizanams atminti įkurtas parkas liks ateities kartoms

Tęsinys. Pradžia vasario 5 d. 
„Ukmergės žinių“ priede „Krašto 
turtas – išsaugota atmintis“.

Miško parkas
Kai viskas jau buvo įrengta, 

didelių darbų nebereikėjo, svar-
biausia buvo priežiūra – žolės 
šienavimas, takelių priežiūra. Ir tai 
abu parko įkūrėjai buvo aptarę. J. 
Stakausko teigimu, A. Svarinskas 
kiek galėdamas taip pat rūpinosi, 
kad parkas nebūtų apleistas. Pra-
džioje net pats žmones pasamdy-
davo. Dirbdamas kariuomenės ka-
pelionu, į talką pakviesdavo karius. 

Parko įkūrėjai dar sykį krei-
pėsi į apskrities vadovus, ieškojo 
pritarimo Žemės ūkio, Aplinkos 
apsaugos ministerijose. Tad vėliau 
su Aplinkos apsaugos departamen-
to pritarimu buvo įsteigtas etatas 
parko teritorijos tvarkymui. 

Tuo metu tartis ir ieškoti palai-
kymo įvairiose institucijose nebuvo 
sunku. „Monsinjoras buvo didelis 
autoritetas. Visur įsiklausyta, visi 
suprato idėją, kad tai, kas daroma, 
bus žmonėms, o ne kažkam vie-
nam, ir geranoriškai ją vertino. Tad 
biurokratinių kliūčių nei valstybės 
lygmeniu, nei rajono nebuvo“, – 
prisimena ukmergiškis. Vienintelis 
barjeras pradžioje buvo tai, kad 
parkas neturėjo ofi cialaus statuso, 
tad negalėjo gauti ir lėšų. 

„Įsteigus etatą, Vidiškių girinin-
kijos miškininkai rūpinosi įkurto 
parko priežiūra tiek vasarą, tiek žie-
mą“, – prisimena J. Stakauskas. Jo 
žiniomis, dabar parką aktyviai glo-
boja rajono savivaldybė. Teritoriją 
tvarkyti pavesta Vidiškių seniūnijai, 
tačiau, kaip pastebėjo, pastaraisiais 
metais, kai dėl saugumo apribojimų, 
susijusių su pandemija, nebeliko 
viešuosius darbus dirbančių žmo-
nių, situacija sudėtinga.  

Saugotinas objektas
J. Stakauskas atkreipė dėmesį, kad 

parką niokoja keturračiai. „Vis dėlto 
tai – saugotinas objektas tiek gamtos, 
tiek kultūros atžvilgiu. Dar gerokai 
anksčiau, kad jaunimas nepiktnau-
džiautų važinėdamas automobiliais, 
su melioratorių pagalba buvo atvežti 
akmenys, tačiau šiandien jie nesu-

stabdo motociklų ir keturračių vai-
ruotojų“, – apgailestavo ukmergiškis. 

Yra ir gražių iniciatyvų puose-
lėti parką. Jame vyksta renginiai, į 
kuriuos kviečiamas ir J. Stakaus-
kas, kaip vienas įkūrėjų.

Pasiteiravus, ar tai, kas yra dabar, 
labai skiriasi nuo pirminės idėjos, 
J. Stakauskas atsako: „Viską taip ir 
įsivaizdavome, kaip yra. Ne sykį šį 
parką kartu apėjome. Monsinjoro 
buvo didžiulė fantazija ir aš turėjau 
galimybę kurti kartu. Žinoma, be 
lėšų tai nebūtų buvę įmanoma.“

Daug ką žinojo
Parke įamžintas ištisas mūsų 

tautos laikotarpis. Nors, pasak J. 
Stakausko, kalbų ir nuomonių apie 
partizanus ar liaudies gynėjus buvo 
ir dabar yra visokių, partizanai 
aukojosi Lietuvai.

Siekdamas jų atminimo įamži-
nimo, monsinjoras A. Svarinskas 
rėmėsi savo informacija. Kadangi 
jis kilęs iš šių vietų, daug kas jam 
buvo žinoma. Be to, ir pats dalyva-
vo to meto įvykiuose, partizanavo, 
buvo partizanų ryšininku. Daug ką 
prisiminė, daug pažinojo. 

Dirbdamas kunigu, bendravo 
su likusiais gyvaisiais, tad, ko pats 
nežinojo, tikslinosi rinkdamas 
informaciją iš jų. Vyresnės kartos 
žmonės gerai žinojo jį. Kur tik 
nuvažiuodavo, visur jį mielai su-
tikdavo ir priimdavo.

„Monsinjoras parką kūrė ne sau, 
o norėdamas viską palikti ateities 
kartoms. Jis buvo labai iniciatyvus, 
užsispyręs, atkakliai siekė išsikelto 
tikslo“, – prisiminė J. Stakauskas.

A. Svarinskas partizanų atmi-
nimą siekė įamžinti ne tik parke. 
Jo iniciatyva daug ir kitų vietų 
sutvarkyta bei pažymėta. „Jis 
žinojo vietas, kur partizanai buvo 
nužudyti, parodydavo jas man“, – 
pasakoja J. Stakauskas. Taip, kartu 
besidarbuojant, atsirado akmenys, 
kryžiai, skirti šių vietų paženkli-
nimui. Kartą kryžių teko statyti 
pelkėtoje vietoje, kur sudėtinga net 
su technika privažiuoti. 

Užsimezgė draugystė
Ne sykį bendrus planus J. Sta-

kauskas ir A. Svarinskas aptarinėjo 

susitikę prie Kavarsko šaltinio. 
Juos suartinęs bendras požiūris į 
pagarbą praeičiai ir istorinės atmin-
ties išsaugojimą ateičiai ilgainiui 
tapo nuoširdžia bičiulyste. 

„Nors buvome skirtingų poli-
tinių pažiūrų, mes bendravome 
artimai ir gerbėme vienas kitą. 
A. Svarinskas tiek gyvendamas 
Kavarske, tiek Kaune, Vilniuje vis 
užvažiuodavo pas mane, ir aš pas jį 
esu viešėjęs ne sykį. Galima sakyti, 
bendravome šeimomis. Jis pažino-
jo mano šeimą, o mane atvykusį 
maloniai priimdavo ilgus metus pas 
jį dirbusi šeimininkė, Kadrėnuose 
gyvena jo brolių vaikai. Su A. Sva-
rinsku dažnai susiskambindavome, 
sveikindavome vieni kitus su šven-
tėmis. Draugystė kilo iš žmogiškų 
paskatų“, – pasakojo J. Stakauskas. 

Pasak jo, monsinjoras A. Sva-

Parke Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti gamta nuostabi.

rinskas buvo labai doras žmogus. 
„Jis norėjo įamžinti krašto istoriją. 
Buvo galima nieko nedaryti, bet jis 
daug dirbo savo kraštui, kad būtų 
palikimas. Dabar pats yra palaido-
tas Ukmergėje, Dukstynos kapi-
nėse, greta kitų partizanų, kaip ir 
jis, kovojusių už Lietuvos laisvę.“

Ukmergiškis mena ir kitas A. 
Svarinsko svajones: „Kadangi mo-
kėsi Vidiškių pradžios mokykloje, 
vis užvažiuodavo į šį miestelį. No-
rėjo išpirkti buvusį mokyklos me-
dinį pastatą ir įkurti jame muziejų. 
Tačiau tam reikėjo didelių investi-
cijų, tad aš įkalbinėjau to nedaryti. 
Vėliau seną mokyklą nugriovė.“

Už veiklą apdovanotas
J. Stakauskas už Ukmergės kraš-

to istorinių vertybių puoselėjimą, 
pagalbą įkuriant Mūšios miško 

parką Didžiosios kovos apygardos 
partizanams atminti ir aktyvią vi-
suomeninę veiklą praėjusių metų 
lapkričio mėnesį buvo apdovanotas 
Mero padėkos ženklu. 

Kukliam ir savo atliktais darbais 
girtis bei didžiuotis nepratusiam J. 
Stakauskui garbingas apdovano-
jimas įteiktas, jam minint 80-ies 
metų sukaktį. „Visą savo gyvenimą 
stengiausi statyti, o ne griauti. Viską 
dariau žmonėms ir dėl žmonių“, 
– kalbėjo J. Stakauskas. „Galima 
buvo pinigus leisti kitur, bet gal-
vojome apie ateitį. Atmintis – di-
džiausias turtas, kurio į kapus ne-
nusineši“, – įsitikinęs ukmergiškis.

Vasario 16-osios gatvė – istorijos atvaizdas
Lina SUKACKIENĖ

Populiariausias asmenybės ar 
istorinio įvykio įprasminimas – 
vardo suteikimas miesto, miestelio 
ar gyvenvietės gatvei. 

Viena iš Ukmergės senamies-
čio gatvių turi išskirtinį Vasario 
16-osios pavadinimą. 

Akyliau įvertinus, ši gatvė – ta-

rytum visos Lietuvos istorinių laikų 
atvaizdas. Prasideda ji ant Vilkmer-
gėlės skardžio su atsiveriančiu 
vaizdu į Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčią. Iki pirmosios sankryžos 
su Gedimino gatve – grįsta akmeni-
mis. Tarytum lietuviškumo pradžia 
ir pamatas. Kita gatvės atkarpa 
– ikikarinis žydiškasis atspindys, 
kuriame išlikusios žydų mokyklos, 

maldos namai. Šalia dar vienos 
sankryžos su Klaipėdos gatve – 
skveras Lietuvos partizanams. 

Iki paskutinės sankryžos su A. 
Smetonos gatve, Vasario 16-osios 
gatvė kaip strėlė šauna su neseniai 
renovuotais šaligatviais, automo-
bilių aikštelėmis ir atsiremia į ku-
riamą modernų europietišką parką.

Nukelta į 8 p.

Vasario 16-osios gatvė – tarytum visos Lietuvos istorinių laikų atvaizdas. Gedimino Nemunaičio nuotr.
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Gimtadienį švenčia kartu su Lietuva – Vasario 16-ąją
KRAŠTO TURTAS – IŠSAUGOTA ATMINTIS

Vladislava Zakarauskienė.

Vytautas Zakarauskas, Vladislavos Zakarauskienės mama Aleksandra Damulienė ir Vladislava Zakarauskienė. Nuo-
traukos darytos prieš Antrąjį pasaulinį karą.

Vladislava ir Vytautas Zakarauskai.

Atkelta iš 1 p.

Gimtadienius pradėjo švęsti 
studijuodama. O ištekėjusi, jau 
gyvendama Ukmergėje ne kartą dėl 
to turėjo aiškintis policijos parei-
gūnams. Teko net rodyti pasą, kad 
tikrai švenčia gimtadienį, o ne so-
vietmečiu griežtai uždraustą šventę 
– Vasario 16-ąją. Juk tai buvo laikas, 
kai apie Lietuvos istorines datas ar 
jų paminėjimą net galvoti negalėjai.

Plunksnos verta istorija
Lietuvos nepriklausomybės at-

kūrimo data labai tiesiogiai susijusi 
su Danutės šeimos istorija. O ji 
tikrai verta plunksnos. 

Danutė kilusi iš Liaurų kaimo, 
esančio Širvintų rajone. Jos mama 
Vladislava būdama labai jauna 
pirmą kartą ištekėjo už Vytauto 
Zakarausko. Šeima apsigyveno 
Pabradėje. Tuo metu itin aukštas 
miškų urėdo pareigas užėmęs 
vyras mylėjo žmoną ir suteikė jai 
nuostabų gyvenimą. 

Bet viskas pasikeitė akimirksniu. 
1944 metų rugsėjo 12-osios rytą į 
namų į duris pasibeldė NKVD pa-
reigūnai ir vyrą išsivežė. Tik duonos 
kepalą spėjo įdėti jaunutė žmona. 

Asmeninio archyvo nuotr.

Nuvykusi iš paskos į Lukiškių ka-
lėjimą pamatė kruvinus drabužius ir 
daugiau jokios žinios apie vyrą. Su 
mažu sūneliu iš Pabradės grįžo į Liau-
rų kaimą, kur buvo jos tėvų namai.

Labai greitai, 1945 metais, NKVD 
atvažiavo ir jos. Moteriai teko iškęsti 
tardymus, kankinimus. Į tremtį Rusi-
jos Vakarų Sibiro Tiumenės krašte ji 
buvo išsiųsta būtent dėl vyro – Lie-
tuvos patrioto veiklos. Išvažiuodama 
mažą sūnelį spėjo palikti pusseserei. 
Deja, vaiko likimas buvo tragiškas – 
labai jaunas jis nuskendo.

Danutės mama išbuvo tremtyje 
beveik šešerius metus. Ten sunkiai 
dirbo plytų fabrike. 1950 metų lie-
pos mėnesį grįžo į Lietuvą. Po kiek 
laiko ji antrą kartą ištekėjo už Juo-
zo Markevičiaus – Danutės tėvo.

Nuo mažens šeimoje Danutę 
ir jos seserį Aldoną tėvai auklėjo 
amžinų vertybių puoselėjimo 
aplinkoje, ji tokiu pavyzdžiu kūrė 
ir kuria dabartinį savo gyvenimą. 

Išsaugojo mamos atminimą
Labai svarbūs dalykai žmogui 

kiekviename žingsnyje yra padoru-
mas, atsakomybė ir pradėto darbo 
atlikimas iki pabaigos, to buvo 

mokomos Danutė ir jos sesuo. 
Pasakoja, kad nors gyveno kaime, 

Danutės mama buvo inteligentiška 
ir stilinga moteris. Mama Danutei 
pasakodavo apie atlaso sukneles ir 
aksominius batelius, kuriais iki karo 
turėjo galimybę puoštis.

Gyvendama pirmoje santuokoje 
ji prabangiai tvarkė ir savo namus 
bei aplinką. Po tremties gyvenimas 
antroje santuokoje buvo gerokai 
kuklesnis, tačiau motina prigimtinį 
grožio ir jaukumo supratimą perda-
vė dukrai. Ji išaugo kuklios estetikos 
ir subtilios elegancijos apsuptyje.

Sovietmetis mus visus buvo 
sudėliojęs į savo lentynėles. Ir 
nieko čia nebepakeisi. Tik gali 
įsivaizduoti, kaip sudėtinga žmogui 
savyje išgyventi vidinę tėvų krau-
jo duotybę ir istorinio valstybės 
gyvenimo tarpsnio dermę. Dau-
guma aktyvių ir žingeidžių jaunų 
žmonių buvo spaliukai, pionieriai 
ir komjaunuoliai. Buvo ir partiniai 
veikėjai. Istorijos nepaneigsi. 

Tuo laiku Danutė dirbo paslaugų 
srityje ir nuolat būdavo apsupta 
žmonių, dažnai tapdavo kolektyvo 
siela. Sunkiausi periodai gyveni-
me, pasak moters, buvo tie, kai 

politikai konfl iktuodavo su verslu. 
Bet juk tokį periodą išgyveno visa 
Lietuva. 

Vėliau, dirbdama socialinį dar-
bą, buvo gerbiama ir vertinama už 
toleranciją kitokiam ir bendruome-
niškumą. „Tas darbas buvo labai 
įdomi patirtis, nes dirbau su neįga-
liais, sudėtingų likimų žmonėmis, 
kuriuos tik meile ir supratimu 
gali palaikyti kasdienos problemų 
sprendime“, – pasakoja moteris.

Persipynusios istorijos 
Su ukmergiškiu Eugenijumi 

Ramoška Danutė gyvena laimingus 
46-erius santuokos metus. Pamilo, 
jį būdama 21-erių. Kaip prisimena 
pati, jau ir vien dėl to, kad jis labai 
gražiai kalbėjo apie savo seseris ir 
mamą, kad buvo blaivininkas. 

Moters sutuoktinio E. Ramoš-
kos gyvenimo istorija labai panaši 
į jos pačios šeimos istoriją. Jo 

mamos pirmą vyrą pokariu taip pat 
nušovė, o antrasis vyras buvo jo 
tėvas. Pagal artimųjų pasakojimus, 
pirmasis mamos vyras buvo Lietu-
vos patriotas, partizanas. Skirtumas 
tik tas, kad mamos neištrėmė – jai 
pavyko pasislėpti ir likti Lietuvoje.

Žinia apie mirtį 
ir reabilitaciją

Danutei labai rūpėjo jos mamos 
Vladislavos pirmojo vyro Vytauto 
likimas. Atkūrus nepriklausomybę, 
ji rašė į įvairius archyvus, įstaigas 
laiškus, ieškojo šio žmogaus bylos, 
kitų dokumentų. 

1998 gruodžio 16 d. ji gavo at-
sakymą iš Ypatingojo archyvo, kad 
Vytautas Zakarauskas 1945 vasario 
7 d. buvo karinio tribunolo nuteistas 
mirties bausme. Atkūrus nepriklau-
somybę, jis buvo reabilituotas. Apie 
šį, atkakliai ieškotą ir pagaliau gautą 
atsakymą, Danutė mamai papasakojo 
per šv. Kalėdas. „Riedėjo ašaros 
mamos skruostais. Sulaukusi šios 
žinios, nurimo mamos širdis. Jos 
gyvybė užgeso labai greitai – 1999 
metų sausio 2 d.“, – pasakoja moteris.

Palaidojusi mamą, Danutė de-
šimt metų prižiūrėjo savo tėvą 
Juozą Markevičių. Parsivežė jį į 
Ukmergę, į savo namus, ir slaugė 
iki paskutinės gyvenimo akimirkos.

Su vyru Eugenijumi išaugino du-
krą Kristiną. Dukros gimtadienis taip 
pat išimtinis – liepos 6 d. Tėvai dukrą 
išmokslino, palaikė, darant karjerą. 
Ši jiems padovanojo anūką Pijų.

Persipynę istoriniai laikai, juos 
išgyvenę žmonės kuria šiandienos 
gyvenimą. Ir tokios vertybės, kurios 
žmogui įskiepijamos nuo mažens su 
kiekvienu ūgio centimetru, kaip baltas 
žiemos sniegas ar pirmieji pavasario 
žiedai, suteikia kasdienai viltį ir skrai-
dina svajones į Grįžulo ratų erdves.

Atkelta iš 7 p. 
Kalbantis su Ukmergės rajono 

savivaldybės Kultūros ir turizmo sky-
riaus vyriausiuoju specialistu Juliumi 
Zarecku aiškėja, kad pirmą kartą šiai 
gatvei pavadinimas buvo suteiktas po 
1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto pasirašymo. 

Keitėsi laikai, gimė nauji he-
rojai, jų vardais buvo vadinamos 
gatvės. Taip sovietmečiu Vasario 
16-osios gatvė buvo pervadinta Ju-
liaus Janonio vardu. Julius Janonis 
(slapyvardis Vaidilos Ainis) buvo 
lietuvių poetas, revoliucionierius. 
1910–1913 m. kurtai jo poezijai 
būdingi gamtos, vargo, socialinės 
neteisybės, svajonių ir realybės 
prieštaravimų motyvai. Tačiau 
1914–1917 m. jis tapo politinės 
poezijos kūrėju, agitatoriumi, tei-
giančiu, kad esama santvarka ne-
teisinga ir turi būti pakeista. 

Apsisukus dar vienam istorijos 
ratui, prasidėjus Atgimimui, sovie-
tinio poeto saulė nusileido. 

Pagal Valstybinės įmonės Regis-
trų centro atstovo spaudai Mindau-
go Samkaus suteiktą informaciją, 
1989 m. vasario 7 d. Ukmergės 
miesto tarybos sprendimu J. Ja-
nonio gatvės pavadinimas buvo 
pakeistas. Jai grąžino Vasario 

Vasario 16-osios gatvė – 
istorijos atvaizdas

16-osios gatvės pavadinimą.
Tuomet Lietuvoje ir Ukmergėje 

keisti ir kitų gatvių pavadinimai. 
Vienai iš pagrindinių mūsų 

mieste Lenino gatvei tada buvo 
grąžintas Vytauto gatvės pavadi-
nimas. „Tarybos sprendimais tuo 
metu buvo keičiami pavadinimai 
aštuonioms ir daugiau gatvių. 
Neliko Komunarų, K. Požėlos ir 
kitų panašių gatvių pavadinimų“, 
– pasakojo Julius Zareckas.

Vasario 16-osios gatvė yra 
bemaž vieno kilometro ilgio. Su-
skaičiuota, kad joje pastatyti keturi 
daugiabučiai ir dvidešimt penki gy-
venamieji namai. Ši gatvė šventes 
sutinka restauruota ir išgražėjusi. 

Grožis ir tvarka netiesiogiai, 
bet labai intensyviai keičia žmo-
nių įpročius ir nusistovėjusias tam 
tikras ydingas tvarkas. Pėstieji 
tampa saugesni, o vairuotojai tvar-
kingesni. 

M. Samkus informavo, kad 
Vasario 16-osios gatvės yra dar 
keturiasdešimtyje Lietuvos miestų, 
o viena pavadinta Vasario 16-osios 
skersgatviu.


