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buvo jos iþdininkas, kurá laikà ëjo ir sekretoriaus pareigas).
1918 m. dr. J. Ðliûpo, kuris buvo ákûræs Lietuvos Raudonàjá kryþiø, K. S. Ðaulá pakvietë ásijungti á ðios organizacijos veiklà. K. S. Ðaulys neatsisakë, tapo vienu ið aktyviausiø jos nariø ir buvo iðrinktas
á Vyriausiàjà valdybà. Vokieèiø okupacinei valdþiai Lietuvos Raudonojo kryþiaus veiklà sustabdþius, K. S. Ðaulys ákûrë Lietuvos
Savitarpio pagalbos organizacijà ir 1941–1944 m. buvo ðios organizacijos tarybos vicepirmininkas. Dalyvavo jis ir Lietuvos valstybës archeologijos komisijos (1919–1934) veikloje.
Nuo 1906 m. K. S. Ðaulys dëstë Kauno kunigø seminarijoje. Jo
iniciatyva ðioje seminarijoje buvo pradëti dëstyti visuomenës mokslo ir sociologijos kursai. K. S. Ðaulys parengë metodinius pagrindus
ðiems kursams – paraðë ir iðleido ðiø disciplinø vadovëlius („Krikðèioniðkoji demokratija“, 1906; „Demokratija ir krikðèionys demokratai enciklikø prasme“, 1907), knygas „Socialistai ir mûsø socialieji reikalai“ (1907) „Sociologija“ (1920), „Vedusiøjø dingimas ir
naujos jungtuvës“ (1922), „Kanoniðkojo proceso teisë“ (1927).
Tuo pat metu jis aktyviai bendradarbiavo ir spaudoje. Daug
K. S. Ðaulio publikacijø tarpukario metais paskelbta leidiniuose
„Draugija“ ir „Tiesos kelias“, „Viltis“, „Apþvalga Þemaièiø ir Lietuvos“, „Dziennik Wileñski“, „Przeglàd katolicki“.
K. S. Ðaulys dalyvavo 1917 m. ávykusioje Lietuviø konferencijoje, buvo iðrinktas á Lietuvos Tarybà ir 1918 m. vasario 16 d. kartu su
kitais tarybos nariais pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà.
1920 m. K. S. Ðaulys buvo iðrinktas á Steigiamàjá Seimà (vadinamàjà Konstitucinæ asamblëjà), dirbo Konstitucinëje komisijoje,
pasisakë uþ tai, kad 1922 m. priimtoje nuolatinëje valstybës Konstitucijoje bûtø átvirtintos nuostatos, jog Lietuvoje yra demokratinë ir
krikðèioniðka santvarka. Steigiamajam Seimui baigiant darbà,
K. S. Ðaulys nutarë ið politikos pasitraukti ir atsidëti darbui universitete, seminarijoje bei arkivyskupijos administracijoje.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944-øjø vasarà, vengdamas galimø represijø, kaip ir daugelis kitø aukðtø Katalikø baþnyèios veikëjø K. S. Ðaulys pasitraukë á Vakarus. Ið pradþiø gyveno
Vokietijoje, vëliau – Ðveicarijoje.
Mirë Kazimieras Steponas Ðaulys 1964 m. geguþës 9 d. Luganoje (Ðveicarija). 1964 m. leidinyje „Pasaulio lietuvis“ (Nr. 7–8)
iðspausdintame K. S. Ðauliui skirtame nekrologe raðoma, kad
Anapilin jis iðëjo Tëvynës ilgesio kankinamas, bet nepraradæs vilties, kad Lietuva vël prisikels laisvam, nepriklausomam gyvenimui. Ið pradþiø jis buvo palaidotas Pambio-Noranco kaimelio kapinëse netoli Lugano. 1968 m. K. S. Ðaulio palaikai perkelti á Vereno
kapines Romoje.

LITERATÛRA:
1. Vaidevutis-Lapelis P., Prelatas Kazimieras Ðaulys. Bostonas:
Darbininkas, 1949, p. 67.
2. Liekis A., Signatarai. Vasario 16. Vilnius: Dþiugas, 1996, p. 407.
3. Bartkutë A. V., „Kazimieras Steponas Ðaulys“, interneto leidinys „Lituanistika“, interneto prieiga http://www.lituanistika.lt/DB_Iskilus/Straipsniai/27.htm (þr. 2009-05-03).
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JONAS SMILGEVIÈIUS –
ekonomistas
ið Plungës kraðto
P ARENGË K AZIMIERAS PRUÐINSKAS

Lietuvos Nepriklausomybës Akto signataras, iðkilus tarpukario
ekonomistas, bankininkas, daugelio akciniø bendroviø steigëjas ir
dalininkas, visuomenës veikëjas, spaudos bendradarbis Jonas Smilgevièius gimë 1870 m. vasario 12 d. Ðoniø kaimo (Alsëdþiø vlsè.
Telðiø apskr.) bajorø ðeimoje. Ið pradþiø mokësi namuose, o nuo
1893 m. – Mintaujos (dab. Jelgava, Latvija) ir Liepojos gimnazijose. Studijoms pasirinko ekonomikà. Vienerius metus mokësi Karaliauèiaus, vëliau – Berlyno universitete (iki 1899 m.). Vokietijoje
uþmezgë ryðius su þymiais ano meto lietuvybës puoselëtojais J.
Sauerweinu, V. Bruoþiu ir kt. Lietuviðkos spaudos lotyniðkais raðmenimis draudimo laikotarpiu jis ir pats raðë straipsnius Lietuvoje draudþiamiems leidiniams. Vienoje ið svarbiausiø ano meto jo publikacijø buvo pasakojama apie 1886 m. sugriautà Kestaièiø baþnyèià.
Ði tema jam buvo labai svarbi, nes Kestaièiai, kaip ir Ðoniai, yra
netoli Alsëdþiø. Duomenis apie ðios baþnyèios istorijà ir Kestaièiuose ávykusià tragedijà, kuri daug kuo primena Kraþiø baþnyèios
gynimà, jis buvo surinkæs dar mokydamasis gimnazijoje. J. Smilgevièiaus straipsnis apie Kestaièius buvo paskelbtas 1904 m. laikraðtyje. „Vienybë lietuvninkø“ (JAV). Spaudos draudimo laikotarpiu jis bendradarbiavo ir laikraðèiuose „Varpas“, o po spaudos draudimo panaikinimo – ir „Vilniaus þiniose“ (pirmajame dienraðtyje,
kuris buvo leidþiamas lietuviø kalba). Savo straipsnius daþniausiai
pasiraðinëdavo slapyvardþiais.
1907 m. J. Smilgevièius tapo Lietuviø mokslo draugijos nariu.
Ekonomisto karjerà po studijø pradëjo Peterburge (èia jis dirbo
trejus metus). Vëliau kurá laikà buvo Þemës ûkio ministerijos inspektorius, vadovavo Nobelio prekybos ámoniø filialui Varðuvoje. Dirbdamas Lenkijoje, priklausë Varðuvos lietuviø draugijai.
Á Lietuvà gyventi persikëlë apie 1912 metus. Tuo laikotarpiu jis
glaudþiai bendradarbiavo su Jonu Basanavièiumi. Suvedë juos ne tik
politiniai, visuomeniniai, bet ir ûkiniai reikalai: bankrutavus Vilniuje
veikusiai Petro Vileiðio geleþies dirbiniø gamyklai, J. Smilgevièius ir
J. Basanavièius, pritraukæ bûrá kitø bendraminèiø, ákûrë bendrovæ,
kuri buvo pajëgi nupirkti P. Vileiðio ámonæ. Nupirko, pertvarkë ir pavadino „Vilija“. Èia buvo gaminami þemës ûkio padargai. Ámonë veikë
iki 1918 metø. „Vilijos“ savininkø bendrovës pirmininku tuo laikotarpiu dirbo J. Smilgevièius. 1913 m. jis daug kuo prisidëjo steigiant
Vilniaus lietuviø kredito draugijà.
J. Smilgevièius buvo vienas ið paþangiausiø tarpukario Lietuvos
ûkininkø. Dabartinio Kelmës rajono teritorijoje nusipirkæs iki to laiko raðytojos Ðatrijos Raganos (Marijos Peèkauskaitës, kuri Uþventá áamþino savo apysakose „Sename dvare“ ir „Viktutë“) tëvams
Stanislavai ir Anuprui Peèkauskams priklausiusá, stipriai nugyventà
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Ið kairës: Lietuvos Nepriklausomybës Akto signataras Stanislovas Narutavièius; pirmosios Lietuvos valstybës Tarybos, kuri 1918 m. vasario 16 d.
pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà, nariai (ið kairës): sëdi: J. Vileiðis, dr. J. Ðaulys, kun. J. Staugaitis, S. Narutavièius, dr. J. Basanavièius,
A. Smetona, kan. K. Ðaulys, S. Kairys, J. Smilgevièius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Birþiðka,
kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Ðernas, P. Dovydaitis. Nuotrauka saugoma Lietuvos nepriklausomybës signatarø namuose.
Fotoreprodukcijos ið RKIC archyvo

Uþvenèio dvarà, já labai gerai sutvarkë ir pasiekë, kad dvaras ne tik graþiai atrodytø, bet
ir duotø pelno. Tuo metu èia buvo auginamas tabakas, veikë lentpjûvë, plytinë, dvaras
garsëjo gera veisliniø pieniniø galvijø banda.
Prie Ventos upës, kuri tekëjo per dvaro
sodybà, buvo pastatytas modernus vandens
malûnas.
J. Smilgevièius domëjosi þemës ûkio naujovëmis, iki to laiko Þemaitijos kaime dar maþai þinomais verslais, juos pritaikydavo savo ûkyje, ðiø naujoviø mokydavo kraðto þmones. Tuo tikslu jis ir ir keletà knygeliø iðleido,
tarp kuriø þymiausia – „Pienininkystë Lietuvos ûkininkams“ (1895 m.).
Ûkininkaudamas Uþventyje, daþnai nuvykdavo á Kaunà, Vilniø, èia bendraudavo
su þymiausiais ano meto visuomenës, politikos ir kultûros veikëjais. J. Smilgevièius
buvo 1917 m. rugsëjo 18–22 d. Vilniuje ávykusios Lietuviø konferencijos organizatorius
bei dalyvis, prisidëjo rengiant ðioje konferencijoje priimtus dokumentus. Konferencijoje buvo iðrinktas á Lietuviø Tarybà ir kartu
su kitais jos nariais 1918 m. vasario 16 d.
pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà.
J. Smilgevièius buvo bendroviø „Dubysa“, „Miðkas“, „Nemunas“, „Neris“, „Sidabrinë lapë“ vienas ið átakingiausiø steigëjø bei
akcininkø, 1921 m. jis aktyviai dalyvavo
steigiant Lietuvos kredito bankà.

Mirë Jonas Smilgevièius 1942 m. rugsëjo 27 d. Kaune. Palaidotas Uþvenèio dvaro
koplyèios rûsyje, o 1998 m. jo palaikai perkelti á Uþvenèio kapines.
J. Smilgevièiaus atminimas gyvas iki
ðiol. Uþventyje – dvaro svirne veikianèiame
muziejuje – viena ekspozicijos dalis skirta
J. Smilgevièiui. Pastaraisiais metais Uþvenèio dvaras atgimë naujam gyvenimui. Sutvarkyta dvaro sodybos teritorija vingiuojanèios Ventos upës pakrantë, èia árengtas
sveikatingumo takas, dvarvietæ puoðia liaudies meistrø iðdroþtos medþio skulptûros,
sporto ir vaikø þaidimo aikðtelës. Ant upës
kranto restauruotas sovietmeèiu mechaninëmis dirbtuvëmis paverstas senasis
J. Smilgevièiaus laikais modernumu garsëjæs dvaro vandens malûnas. Já ásigijæ Milda
ir Alvydas Knyzeliai susipaþino su ðio statinio istorija ir ádëjo daug darbo ir lëðø, kad
jis þmones trauktø ne tik kaip istorinë vertybë. Èia jie árengë modernø poilsio kompleksà. Dabar malûne vyksta konferencijos,
ávairûs kultûriniai renginiai, sàskrydþiai, pobûviai. Uþvenèio malûnas rekonstruotas pagal architektës Virginijos Bakðienës ir jos
dukters Dominykos Usonienës projektà. Turistinio sezono metu dvarà kasdien aplanko
po ðimtà ir daugiau turistø.
Prieð kurá laikà JAV gyvenantys signataro giminës ir artimieji ásteigë Jono Smilge-

Lietuvos Nepriklausomybës Aktas (1918 m.
vasario 16 d.). Fotoreprodukcija ið RKIC
archyvo

vièiaus vardo stipendijà. Ji skiriama gabiems ir darbðtiems Lietuvos studentams
paremti.
Literatûra:
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