
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI
Iškilmingai pasitikime Vasario 16-ąją

Arvydas PĖŠINA
Artėja Vasario 16-oji, svar-

biausia valstybės šventė. 1918 
m. 20-iai Lietuvos Tarybos narių 
pasirašius Lietuvos Nepriklauso-
mybės Atkūrimo Aktą, šalis tapo 
nepriklausoma. 

Ši diena Ukmergės rajone bus 
paminėta vaikų akcijomis, minėji-
mu, koncertu, parodomis.  

Vasario 16-osios šventės ren-
giniai rajone prasidės vasario 10 
dieną. Tuomet rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus pakviesti vaikų lopšelių-dar-
želių ir mokyklų auklėtiniai moky-
sis gaminti 50-ies cm ilgio tautines 
trispalves juosteles. Mezgimo siū-
lais ugdymo įstaigas aprūpins šios 
akcijos rėmėjas UAB „Litwool“.

Šias juosteles vasario 11 d. akci-
jos „Juostelė mūsų valstybei“ metu 
ugdymo įstaigų atstovai Kęstučio 
aikštėje užriš ant vėliavų stovų. 
Vaikai, tą dieną nebūsiantys savo 
mokymo įstaigose ar juosteles pa-
sidarysiantys namuose, kviečiami 
jas užrišti ant pasirinktų vėliavų 
stovų Kęstučio aikštėje.

Vasario 16-oji prasidės sportinė-
mis varžybomis.

 9 val. Kęstučio aikštėje ir Pivo-
nijos mikrorajone prie „Vilkmer-
gės“ skulptūros skelbiami pėsčiųjų 
žygių startai, o 11 val. Ukmergės 
sporto centro stadione vyks „Links-

mieji bėgimai“ vaikams. Juose 
kviečiami dalyvauti ikimokyklinio 
amžiaus vaikai ir jų tėveliai. 

12 val. – tradicinio bėgimo 
startas Pabaiske. Bėgikams teks 
įveikti 11 600 m ilgio distanciją 
Pabaiskas–Ukmergė. Tuo pat 
metu – bėgimo startas mokiniams.
Nuo Ukmergės miškų urėdijos iki 
stadiono jie bėgs 3 kilometrus. 

Finišuojantys moksleiviai Spor-
to centro stadione laukiami 12.20 
val., atkarpos Pabaiskas–Ukmergė 
bėgikai – 12.40 val., o 13.20 val. 
planuojami bėgimo prizininkų 
apdovanojimai.

Renginiai vyks ne tik mieste. 
Nuo 12 iki 17 val. Kopūstėlių ba-
zėje klubas „Miško broliai“ rengia 
atvirų durų dieną. 13 val. pirmojo 
Lietuvos Respublikos prezidento 
Antano Smetonos gimtinėje Užulė-
nyje vyks 1918 m. vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarų atminimo pagerbimas.           

Ukmergėje, prie paminklo ,,Li-
tuania Restituta“, 14 val. rengiamas 
iškilmingas minėjimas.

14.30 val. kultūros centre vyks 
šventinis koncertas ,,Išdainuota. 
Išmylėta“. Jame be profesionalių 
muzikantų pirmą kartą dalyvaus ir 
kultūros centro bei jo skyrių duetai. 
Koncerto metu bus paskelbti ir 
tradiciniai Mero padėkos ženklo 
apdovanojimai.

17.15 val. Švč. Trejybės bažny-
čioje aukojamos šv. Mišios.

18 val. kultūros centre pristatoma 
dokumentinio filmo ,,Kernagis“ 
premjera. Filmo režisierius – Andrius 
Lekavičius (bilieto kaina – 4 Eur).

Vlado Šlaito viešojoje bibliote-
koje ir kultūros centre galima apžiū-
rėti skirtingas fotografi jų parodas 
apie lietuvių tautinius kostiumus 
iš Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro tautinių kostiumų rinkinių, 
Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje 
– Ukmergės meno mokyklos Dailės 
skyriaus vaikų kūrybos darbų par-
odą „Etninės kultūros pėdsakais“ 
(mokytoja – Birutė Žilėnienė).

Klubo „Miško broliai“ bazėje 
Kopūstėliuose galima pamatyti 
tautodailininko Raimondo Šala-
ševičiaus molio skulptūrų parodą 
„Pokario Dainava“.

Feisbuko paskyroje „Requiem 
– grupė“ vyks dainos „Didvyris“ 
premjera (žodžiai – Maironio ir 
Tomo Krivicko, muzika – grupės 
„Requiem“ ir jaunimo muzikos 
klubo „Rockmergė“).

Pagerbkime kartu Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybę, jos 
kūrėjus ir laisvę gyventi joje.

Istorijos pamokos – 
muziejuje

Vasario 16-osios proga Ukmer-
gės kraštotyros muziejus kviečia 
daugiau sužinoti apie Lietuvos 
valstybės simbolius.

„Lietuvos valstybė. Valstybin-
gumo ženklai ir simboliai“ – tai 
diferencijuota edukacija, pritaikyta 
įvairaus amžiaus mokiniams bei 
suaugusiesiems. 

Šio edukacinio užsiėmimo metu 
bus nagrinėjama Lietuvos valstybės 
simbolių kilmė, istorija ir prasmė, 
diskutuojama apie jų svarbą nū-
dienos visuomenėje, analizuojami 
pagrindiniai heraldikos principai. 

Ukmergės kraštotyros muziejuje 
tai yra viena iš daugelio siūlomų 
edukacijų. 

Visos muziejaus teikiamų pas-
laugų kainos buvo nustatytos savi-
valdybės tarybos posėdyje.

Tarp naujų patvirtintų paslaugų 
– nemokamas parodų (be ekspozi-
cijų) lankymas muziejaus centri-
niame pastate, paskaitos grupėms 
istorine tema bei kitos. Kai kurių 
ekskursijų kainos didėja. Įtraukta 
naujų ekskursijų.

Pažymėta, kad visuose skyriuo-
se veikia kasos aparatai ir lanky-
tojams vietoje bilietų išduodami 
kasos čekiai.

Nustatytos pastatų, patalpų, 
lauko ekspozicijų nuomos kainos 
Tolerancijos centre, prezidento A. 
Smetonos dvaro rūmuose, Siesikų 

pilyje.
Tarp naujų paslaugų – vaizdo 

medžiagos fi lmavimas prezidento 
A. Smetonos dvare, Užugirio mu-
ziejuje-mokykloje, Siesikų pilyje, 
kai būtina uždaryti šias muziejaus 
patalpas kitiems lankytojams. 
Taip pat – pasiruošimas vaizdo 
fi lmavimui, dekoracijų, apšvieti-
mo įrangos išgabenimo darbai po 
fi lmavimo bei muziejaus teritorijos 
naudojimas fi lmavimo komandos 
poreikiams, patalpų valymas, 
teritorijos tvarkymas, šiukšlių iš-
vežimas po fi lmavimo. 

Nauja paslauga – kambario su 
patogumais Užulėnyje nuoma. 
Gali būti išnuomoti 6 kambariai. 
Nuomos kaina parai – 35 eurai.

Taip pat į kainyną įtrauktos 
Užugirio dvaro pirties edukacinės 
programos:  3–4 val. iki 8 asmenų 
grupei šios pramogos kaina – 240 
Eur. Mažesnėms asmenų grupėms 
kaina prasideda nuo 120 iki 210 
eurų. 

Daugiau reikiamos informaci-
jos sužinoti ir registruotis edukaci-
joms galima paskambinus telefonu 
(8 340) 63957.

UŽ inf.

Kunigo Antano Šeškevičiaus 
iš Molėtų persekiojimas

Kunigas Antanas Šeškevičius 
už vaikų religinį mokymą 1970.
IX.9 Molėtų r. liaudies teismo 
buvo nubaustas vieniems metams 
kalėti griežto režimo lageryje. 
1971.IX.9 baigęs bausmę, jis 
kreipėsi į Kaišiadorių vyskupijos 
valdytoją, prašydamas paskyrimo 
į parapiją. RRT įgaliotinis atsi-
sakė kunigui duoti registracijos 
pažymėjimą ir liepė dirbti kitokios 
specialybės darbą, motyvuoda-
mas, kad jis nesilaikęs tarybinių 
įstatymų. Tada kunigas A. Šeške-
vičius kreipėsi į LTSR Ministrų 
Tarybos pirmininką: „Jei jau nu-
sikaltau tarybiniams įstatymams, 
tai paskirtą bausmę atlikau ir dar 
gavau gerą charakteristiką. Be 
to, mane paleidžiant, teisės man 
nebuvo susiaurintos, tai už ką be 
jokio teismo vėl esu baudžiamas 
net visam gyvenimui? Didžiausi 
tironai, bausdami žmogų, nurodo 
įstatymų straipsnį ir bausmės 
terminą bei apeliacijos įstaigą. 
Tik man neleista to žinoti. Ar yra 
pasaulyje tokia valstybė, kuri leis-
tų taip elgtis su savo valdiniais? 
Kaip tai suderinti su žmogaus 
teisių deklaracija, kurią yra pa-
sirašiusi ir Tarybų Sąjunga? 

Neleidimas eiti kunigo pareigų 
mane stumia į nusikaltimą, nes vis 
tiek pasilieku kunigu ir teks atlikti 
bent kai kurias kunigo pareigas, o 
tai valstybė laikys nelegaliu dar-

bu ir manęs vėl lauks kalėjimas.“
Į kreipimąsi kunigas A.  Šeškevi-

čius atsakymo nesulaukė. Tada jis 
kreipėsi į LTSR prokurorą, bet ir iš 
šitos įstaigos atsakymo nesulaukė. 
Beveik praradęs viltį, kunigas A. 
Šeškevičius kreipėsi į TSRS gene-
ralinį prokurorą, į mokslininko Sa-
charovo komitetą žmogaus teisėms 
ginti, du kartus asmeniškai lankėsi 
Religijų reikalų taryboje ir kalbė-
josi su aukštais jos pareigūnais. 
Pagaliau jam buvo pažadėta duoti 
darbą Telšių vyskupijoje.

Tokiu būdu, net atlikęs neužpel-
nytą bausmę, kunigas A. Šeškevičius 
dar pusę metų buvo diskriminuo-
jamas. Tarybinė valdžia stengėsi 
palaužti kunigą, o kitus  įbauginti, 
kad pilni baimės vykdytų ne Dievo, 
bet jos valią.

Lietuvos tikinčiųjų džiaugsmui, 
dar yra daug savo pašaukimui iš-
tikimų dvasios vadų, kurie ryžtasi 
sudėti bet kokią auką sielų gerovei 
ir Kristaus Karalystės plitimui.

„Lietuvos katalikų bažnyčios
 kronika“, 1972 m. Nr. 1

♦ ♦ ♦
Jonas Baronas, 20-ies metų 

amžiaus, invalidas, gyvena senelių 
namuose ir mokosi Tilvyčio suau-
gusiųjų vidurinės mokyklos VIb 
klasėje. Mokytojai pareikalavo, 
kad jis parašytų straipsnį prieš 
bažnyčią ir kunigus. J. Baronas 
griežtai atsisakė. Po pamokų mo-

kytojų kambaryje buvo kamanti-
nėjamas dėl tikėjimo.

– Aš esu ne mažas vaikas ir jūs 
neturite jokios teisės versti mane 
rašyti antireliginėmis temomis, – 
atsikirto mokinys.

Mokytojas nepajėgė valdytis:
– Davatka, asilas, piemuo, 

neapsišvietęs, – visokiais žodžiais 
buvo užgauliojamas mokinys. 
Labiausiai užgauliojo mokytoja 
Skvaržinskaitė. Nuo to laiko J. 
Baronas kasdien būdavo užgau-
liojamas.

1975 sausio 15 Jonas Baronas 
nuvažiavo į Švietimo Ministeriją 
ir apsiskundė. Po to mokinys buvo 
perkeltas į Ukmergės mokyklą ir 
pradėta tirti aukščiau paminėti 
faktai. Pasirodo, kad mokyt. Skvar-
žinskaitę inspiruodavo mokslo 
dalies vedėjas mokyt. Trumpickas. 
Mokyt. Skvaržinskaitė dėl šitokio 
savo elgesio buvo perspėta, o 
mokyt. Trumpicką pažadėjo nuo 
1975 balandžio 1 atleisti iš darbo.

1975 m. kovo 4 d. J. Baronas 
gatvėje sutiko mokytoją Trum-
picką, kuris, girdint mokiniams 
Grigoniui ir Liuimai, invalidą 
mokinį išvadino šunimi.

„Lietuvos katalikų bažnyčios
 kronika“, 1975 m. Nr. 16

 


