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Deveikių namas Ukmergėje, 
Vytauto g. 49, buvo pastatytas 
1912–1913 m. Šiandien tai – re-
gioninės reikšmės architektūrinis, 
istorinis, memorialinis kultūros 
paveldo objektas, o kartu – bene 
išskirtiniausias Ukmergės stati-
nys, daugelio vadinamas „meškų 
namu“. 

 Išskirtinis pastato elementas 
– cementinės meškų skulptūros, 
„pakabintos“ ant šoninių rizalitų 
karnizų. Gatvės fasado tarplan-
giuose – piliastrai su stilizuotais 
kapiteliais, papuošti lapų girlian-
domis – festonais. Dekoratyviniai 

Deveikių namas – kultūros paveldo objektas

VASARIS
Sukanka 65 metai, kai Ukmergėje 

1953 m. vasario 1 d. gimė Rimantas 
Belevičius, profesorius, habilituotas 
technologijos mokslų daktaras, in-
žinierius mechanikas, informatikos 
specialistas, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto Fundamentinių 
mokslų fakulteto dekanas.

***
Sukanka 90 metų, kai Lyduokių 

seniūnijoje, Juodkiškių kaime, 
1928 m. vasario 5 d. gimė Zigman-
tas Vagonis, veterinarijos gydytojas 
imunologas, biologijos daktaras, 
nusipelnęs mokslo veikėjas. Mirė 
1988 m. birželio 7 d.

***
Sukanka 75 metai, kai Ukmer-

gėje 1943 m. vasario 6 d. gimė 
Viktoras Kapočius, fotografas. Nuo 
1970 metų buvo Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos narys. Dalyvavo 
parodose Lietuvoje ir užsienyje, 
pelnė apie 30 apdovanojimų. Mirė 
2007 m. gruodžio 6 d. Vilniuje.

***
Sukanka 75 metai, kai Siesikuo-

se 1943 m. vasario 8 d. gimė Julius 
Veselka, ekonomikos mokslų dak-
taras, Lietuvos Respublikos Seimo 
narys. Ekonomikos ir politikos 
klausimais yra parašęs keletą kny-
gų, kelis šimtus straipsnių. Mirė 
2012 m. lapkričio 26 d. Vilniuje. 
Palaidotas Siesikų kapinėse.

***
Sukanka 60 metų, kai Ukmer-

gėje 1958 m. vasario 8 d. gimė 
Rimantas Grigonis, fizikos ir 
matematikos mokslų daktaras, 
Vilniaus universiteto Kvantinės 
elektronikos katedros vyresnysis 
mokslo darbuotojas. Su bendraau-
toriais paskelbė virš 130 mokslinių 
publikacijų.

***
Sukanka 145 metai, kai Biržų ra-

jone, Krakiškiuose, 1873 m. vasario 
9 d. gimė Jonas Baronas, lietuvių lek-
sikografas, pedagogas, 1919–1926 
m. Ukmergės gimnazijos direktorius. 
Mirė 1952 m. Vilniuje.

***
Sukanka 90 metai, kai Taujėnų 

seniūnijoje, Šarkėnų kaime, 1928 
m. vasario 11 d. gimė Alfonsas 
Gudzevičius, dailininkas, aukš-
čiausios kategorijos restauratorius 
ekspertas. Išleido knygą-albumą 
„Senovinių baldų restauratoriaus 
įžvalgos“ (2009). Mirė 2010 m.

***
Sukanka 55 metai, kai Deltu-

voje 1963 m. vasario 23 d. gimė 
Gintaras Valušis, habilituotas 
fizikos mokslų daktaras, Fizinių 
ir technologijos mokslų centro 
direktorius, Vilniaus universiteto 
Fizikos fakulteto Puslaidininkių 
fizikos katedros profesorius.

Vlado Šlaito Viešosios 
bibliotekos inf.

Jie garsina 
Ukmergės 

kraštą

elementai su augaliniais motyvais 
panaudoti ir įdubose tarp langų.

Šį pastatą puošia ir reljefinis 
lietuviškas Vytis.

Fasadų architektūrinis sprendi-
mas – vyraujanti istorizmo stilisti-
ka su modernizuoto neoklasicizmo 
ir moderno stilistiniais elementais. 
Tai vienintelis Ukmergėje secesi-
nės architektūros stiliaus pastatas.

Šis namas įžymus tuo, kad staty-
bos metais, dar prie caro valdžios, 
pirmą kartą atgimstančios Lietuvos 
valstybės istorijoje pastato fasadas 
buvo papuoštas Vyčiu. 

Prieškario spauda rašė, jog 

„nepaprasta tai, kad tas Vytis 
buvo ten ir caro laikais. Nežiūrint 
visų nesmagumų ir rusų valdžios 
spaudimo namo savininkas Vyties 
nepanaikino ir išlaikė jį viešoj vie-
toj iki Lietuvos nepriklausomybės 
atgimimo“.

Senos istorijos liudija, kad caro 
policija Vytį norėjo nuimti, bet 
savininkas apsigynė, aiškindamas, 
kad tai esąs šv. Jurgis.

Pastatas ukmergiškių vadinamas 
„meškų namu“ dėl jį puošiančių 
meškų skulptūrų. Statinys 2008 m. 
įtrauktas į LR Kultūros vertybių 
registrą.

Namą 1913 m. pasistatė Ukmer-
gės verslininkai Kazimieras ir 
Teofilė Deveikiai. Name užaugo 
Deveikių duktė, visuomenės vei-
kėja, teisės istorikė Jonė Deveikė 
(Deveikytė-Navakienė). Deveikiai 
čia gyveno iki Antrojo pasaulinio 
karo. Jo metu namo vidus išdegė, 
tačiau išorinės sienos liko stovėti. 

Vytis sunaikintas 1940 m. Pačios 
J. Deveikės žodžiais, bolševikai jų 
namų Vytį iškapoję. Ilgainiui nebe-
liko ir meškų horeljefinių skulptūrų. 
Namas paverstas daugiabučiu – to-
kia jo paskirtis ir iki šiol.
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2009 m. pastato fasadas buvo renovuotas. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vlado Šlaito viešosios bibli-
otekos ir jos padalinių kaimuose 
minimos įvairios sukaktys, šven-
tės tradiciškai palydimos toms 
progoms parengtomis parodomis. 
Jose – istoriniai ir šių dienų doku-
mentai, įvairūs leidiniai, stendai 
su nuotraukomis ir iliustracijomis.

Parodos ruošiamos naudojan-
tis bibliotekos Bibliografijos ir 
kraštotyros skyriuje, kurio vedėja 
– Sigita Astikienė, sukaupta gausia 
informacija. Tarp jų – pernai pačios 
bibliotekos minėtam 95-mečiui 
skirta paroda, taip pat miesteliuose 
ir kaimuose esančių bibliotekų 50, 
60 metų, kitiems jubiliejams. Kai 
kurias – kilnojamąsias – ekspozici-
jas gali apžiūrėti ne vien viešosios 
bibliotekos mieste lankytojai, bet 
ir seniūnijų gyventojai.

Kasmet minėtas skyrius susis-
temina bei parengia ir tais metais 
minimų reikšmingų datų, susijusių 
su Ukmergę garsinusiais ar tebe-
garsinančiais žmonėmis, sąrašą.

Artėjant Vasario 16-ajai, atkur-
tos Lietuvos šimtmečio dienai, 
paruošta dar viena paroda, ku-
rioje – šimtas Ukmergės kraštui 
svarbių datų. Jos atspindi miesto 
kūrimosi istoriją, pasakoja apie 
kultūrinį gyvenimą, religiją, kaip 
čia vystėsi švietimas, ūkis. Taip pat 
pasakojama apie Ukmergėje ypač 
gausiai gyvenusius žydus, ryškų 
pėdsaką rajono istorijoje palikusius 
kraštiečius – visuomenės veikėjus, 
kunigus, menininkus, politikus, 
mokslininkus. Dalijamasi surinkta 
informacija apie miestelius – rajo-
no seniūnijų centrus.
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Šimtas 
Ukmergės 

krašto datų

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas 
„Viltis“, Ukmergės kraštotyros 
muziejus organizavo konferenciją 
„Lietuvos kelias į valstybingumą. 
Ukmergė Lietuvos 100-mečio 
istorijos vingiuose“.

Renginį vedė rajono tarybos 
narys Romas Pivoras, dalyvavo 
Seimo nariai Juozas Varžgalys, 
Juozas Imbrasas, LPS „Bočiai“ pir-
mininkas, mokslų dr. Petras Ruzgus, 
LPS „Bočiai“ iš Utenos, Širvintų, 
Anykščių, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos nariai. 

Šventė pradėta Lietuvos himnu. 
Garbingo valstybingumo atkūrimo 
jubiliejaus proga visus pasveikino 
klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija 
Naraškevičienė, pakvietusi prisi-
liesti prie tautos istorijos, pamąstyti 
apie praeities svarbą dabarčiai. 

Susirinkusiuosius sveikino Seimo 

Ukmergė – Lietuvos 
100-mečio istorijos vingiuose

nariai, kiti svečiai. P. Ruzgus V. Na-
raškevičienei įteikė padėkos raštą už 
tautinių, kultūrinių, kalbos tradicijų 
puoselėjimą klubo veikloje.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių Ukmergės filialo pirmi-
ninkė Aldona Kalesnikienė dova-
nojo knygelę „Viltis sugrįžti“.

Išsiaiškinta, kad šventėje da-
lyvauja šeši žmonės, gimę dar 
prieškario Lietuvoje. Jų garbei 
sugiedota „Ilgiausių metų“.

Pranešimus konferencijoje skai-
tė Ukmergės kraštotyros muziejaus 
muziejininkai Raimondas Rama-
nauskas ir Vladas Kovarskas. 

***
R. Ramanauskas priminė 1918 

m. vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Akto turinį, pakomentavo jo reikš-
mę. Kalbėjo, kad Ukmergėje 1918 
m. pabaigoje ėmė kurtis Lietuvos 

Respublikos ir miesto valdžios 
institucijos. Buvo sudaryta miesto 
taryba, o burmistru išrinktas Boles-
lovas Dirmantas.

1919 m. pradžioje, Ukmergę 
užėmus bolševikų kariuomenei, 
mieste buvo įkurtas „revkomas“, 
gyventojai apdėti kontribucijomis. 
Tačiau gegužės mėnesį Lietuvos 
kariniai daliniai ir vokiečių sava-
noriai išvijo bolševikus iš miesto. 

Ukmergėje tuomet sugyveno 
trys didžiausios tautinės diasporos: 
lietuvių, žydų ir lenkų. Kiekviena 
iš jų turėjo savo atstovų miesto 
valdžios įstaigose, švietimo institu-
cijas, visuomenines organizacijas.

Paminklas „Lituania Restituta“ 
mieste buvo pastatytas 1930 metais. 
17 metrų aukščio paminklas tuo 
metu buvo aukščiausias Lietuvoje.
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Konferencijos dalyviai.

Lenkų gimnazija Deveikių name. Ukmergės kraštotyros muziejaus nuotrauka.
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Kazimieras, Teofilė ir Jonė Deveikiai – 
istorinės Ukmergės asmenybės

Kazimieras Deveikis 1913 m. 
mieste baigė statyti gyvenamąjį 
namą, patekusį į istoriją. Tačiau 
anuomet, XX a. pradžioje, šis 
žmogus garsėjo ir įvairiais verslais 
– jam priklausė miesto lentpjūvė, 
malūnas ir net elektrinė. 

Pastatė elektrinę
Anuo metu mūsų kraštą vis dar 

valdė okupacinė Rusijos impe-
rijos valdžia, tačiau K. Deveikis 
nelaukė, kol po 5-erių metų bus 
atkurta tėvynės nepriklausomybė. 
Ant savo naujojo namo fasado jis 
pritvirtino Lietuvos valstybingumo 
simbolį – bareljefą su Vyčiu. 

Istorikai teigia, jog tai buvo pir-
masis Lietuvoje Vyčio atvaizdas, 
drąsiai iškeltas viešoje vietoje. 
Šiandien K. Deveikio namą ukmer-
giškiai vadina „meškų namu“. 

K. Deveikis, pasiturintis ūki-
ninkas ir verslininkas, su žmona 
Teofile gyventi į Ukmergę persi-
kėlė 1907 m. 

Planavo šiame mieste įkurti 
verslą. 

Netrukus atidarė lentpjūvę. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą Deveikių 
šeima pabėgo į Rytų Sibirą. Grįžo 
į Ukmergę 1919 m. Čia  pastatė 
elektrinę, iš kurios energija buvo 
tiekiama visam miestui. 

1923 metų liepos 20 dieną 
Ukmergės miesto valdyba pasirašė 
28 metų koncesijos sutartį su K. 
Deveikiu ir perėmė malūną, lentpjū-
vę bei statomą elektrinę su atskirai 
veikusia elektrine. Tačiau ir K. 
Deveikiui nesisekė vykdyti sutarties 
sąlygų, nes 1926 metų rugsėjo 9 
dieną Šventoji pralaužė užtvanką. 
Elektrą miestui tada pradėjo tiekti 
bendrovė „Br. Orvina ir Ch. Kri-

Deveikių namas – 
kultūros paveldo objektas
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1920–1931 m. šiame pastate 
veikė viena iš dviejų Lietuvoje bu-
vusių lenkų gimnazijų – Ukmergės 
lenkų gimnazija. 1932–1938 m. čia 
buvo dalis valstybinės lietuviškos 
gimnazijos patalpų, 1938 m. – 
Amatų mokykla.

1999 m. buvo padarytos ne-
tikslios meškų skulptūrų kopijos 
(skulpt. M. Strioga).

 2009 m. pastato fasadas buvo 
renovuotas, atkurtas Vytis, panaiki-
nant vainiką, imituojantį autentišką 
dekorą, ir, padarant arkinę nišą. 

Tais pačiais metais Ukmergėje 
vykstant Baltijos kelio jubiliejui 
skirtiems renginiams prie šio namo 
buvo pašventintas naujasis Vyčio 
bareljefas. Jį atkūrė skulptorius 
Viktoras Žentelis.

 Iškilmių metu tąkart buvo ati-
dengta memorialinė lenta, kurioje 
suminėtos namo istorijos datos.

Memorialinėje lentoje rašoma:
,,Šį pastatą 1912–1913 m. pa-

statė verslininkas Kazys Deveikis.
Čia pirmą kartą atgimstančios 

Lietuvos valstybės istorijoje pas-
tato fasade pavaizduotas Vytis (su-
naikintas 1940, atkurtas 2009 m.).

1920–1931 m. čia veikė viena 
iš dviejų Lietuvoje buvusių lenkų 
gimnazijų, 1932–1938 m. buvo 
dalis valstybinės lietuvių gimna-
zijos patalpų, 1938 m. – Amatų 
mokykla, 1919–1924 m. šiame 
name gyveno būsimoji istorikė 
Jonė Deveikytė (Deveikė). 

Tai vienintelis Ukmergėje 
secesijos architektūros stiliaus 
pastatas.“

kunas“. K. Deveikis buvo 
įrengęs ir atsarginę dyzeli-
nę elektros stotį. 

Duktė – teisės 
istorikė

Deveikių duktė Jonė 
Deveikytė-Navakienė 
(1907–1965), išeivijoje 
žinoma Deveikės pavarde, 
buvo teisės istorikė, teisės 
mokslų daktarė, visuo-
menės veikėja. Svarbiau-
sias mokslininkės darbas 
– „Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos 1529 m. 
statutas“ (Čikaga, 1971), 
visas išverstas į lietuvių 
kalbą, suvaidino svarbų 
vaidmenį toliau tyrinėjant 
Lietuvos teisės istoriją. 

Pradžios mokslą J. De-
veikytė gavo tėvų namuo-
se. O gimnazijos mokslą ji 
pradėjo karo metu Irkuts-
ke. Bet jos išsimokslinimo 
pagrindas buvo lietuviška 
gimnazija Ukmergėje ir 
universitetas Kaune. 

Iš Rusijos J. Deveikytė 
grįžo 1919 m. Čia stojo į 
Ukmergės gimnaziją. Bai-
gusi ją 1924 m. rudenį sep-
tyniolikmetė mergina įstojo į 
Lietuvos universiteto Huma-
nitarinių mokslų fakultetą. 
Savo akademines studijas 
baigė 1932 m., įgydama du 
Vytauto Didžiojo universite-
to diplomus. Jos diplominis 
darbas Humanitarinių moks-
lų fakultete buvo visuotinės 
istorijos srities – „Napoleono 
imperijos atsiradimas“. 

Teisių fakultete ji rašė 
Lietuvos teisės istorijos darbą, 
paremtą teisiniais archyviniais 
dokumentais, – „Kauno miestas ir 
jo savivalda XVII amžiuje“. 

J. Deveikytė 1932 m. išvyko į 
Paryžių, kur lankė Ecole des Char-
tes, o užsienio reikalų ministerijos 
archyve rinko medžiaga temai, kuri 
iki tol iš lietuvių pusės nebuvo tyri-
nėta, „Lietuves santykiai su Habs-
burgais ir Prancūzija, Sobieskiui 
viešpataujant (XVII a.)“. 

Ukmergė – Lietuvos 100-mečio 
istorijos vingiuose
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Ukmergė tada buvo penktas 
miestas pagal gyventojų skaičių po 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pane-
vėžio. 1931 m. burmistru išrinktas 
Vladas Rėklaitis. Jis tapo ilgiausiai 
dirbusiu burmistru mieste, iki pat 
sovietų okupacijos. Su jo pavarde 
siejamas miesto gerovės likimas, 
sėkmė savivaldybės darbo socia-
linėje, švietimo srityse: 1932 m. 
mieste įrengtas vandentiekis, 1936 
m. per Šventąją pastatytas gelžbe-
toninis tiltas.

***
V. Kovarskas pasakojo apie so-

vietų okupacijos pradžios, karo, po-
kario metus. Po sovietų okupacijos 
mieste buvo uždaromos visos visuo-
meninės organizacijos ir draugijos, 
nusavinta apie 190 organizacijoms 
ir privatiems gyventojams priklau-
sančių pastatų, įmonių. 

Prasidėjo trėmimai, vyrų pri-
verstinis ėmimas į sovietų kariuo-

menę, gyventojų bėgimas į miškus, 
pokario partizaninis judėjimas. 

Apie sovietmečiu iškilusias 
Ukmergės įmones, įstaigas, fabri-
kus prisimena ir patys konferen-
cijos dalyviai, kurių dauguma tuo 
metu jau buvo aktyviai įsijungę į 
miesto, rajono gyvenimą. 

Pranešėjas pažymėjo, kad 1958 
m., uždarius siauruką Jonava–
Ukmergė, mieste nebuvo tiesiamas 
naujas geležinkelis, o tai pristabdė 
industrinę plėtrą.

***
Po konferencijos vyko koncertas. 

Dainavo Vacės Ignatavičienės ir 
Valmanto Naraškevičiaus duetas, 
Ukmergės kultūros centro „Bočių“ 
moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, 
Utenos bendrijos mišrus vokalinis 
ansamblis ir kapela „Dar ne sutema“. 

Apie prasmingą renginį papasa-
kojo LPS „Bočiai“ Ukmergės klu-
bo „Viltis“ renginių organizatorė 
Janina Badokienė.

Šimtas Ukmergės krašto datų

Emilija VAITKEVIČIENĖ 

Kažin ar yra žemės kauburėlis,
dar neaplaistytas lietuvio kar-

žygio krauju.
Giliai giliai kraujas į žemę 

įsigėręs
kviečia juos gerbti, nepa-

miršti jų. 
Jų žygiai apdainuoti dainose:
kaip tėvas jot į karą sūnui žirgą 

pabalnojo,
kaip motina atkėlusi vartus
kovas laimėt linkėdama žegnojo. 
Lietuviai karžygiai ne kartą
Lietuvos žemę yr apgynę,
bet teko ir kentėt ne sykį,
kai priešai užgrobė Tėvynę. 
Užaugo ne viena nauja karta
grobuonių pavergtoj Tėvynėj,
mąstydami, kaip iškovot Lietu-

vai laisvę
ir tapti, būt vertais didvyrių 

atminimo. 
Atėjo ta ilgai laukta diena
ir kalne Gedimino trispalvę 

iškėlėm.
Švęskim garbingai šimtmetį mes 

Lietuvos
didžiuodamies trispalvėmis ir 

laisvės vėju.  

Kovotojams
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Paroda, veiksianti Ukmergės 
kultūros centre, pradėta ekspo-
nuoti Vasario 16-osios išvakarėse. 
Susipažinti su parengta parodos 
medžiaga kviečiame ir „Ukmergės 
žinių“ skaitytojus.  

Miesto istorija
Ukmergės miesto įkūrimo data 

laikomi 1333 metai, kuomet Her-
mano Vartbergės kronikoje pa-
minėtas Livonijos ordino žygis į 
Ukmergę. Ukmergės vardas nu-
skambėjo 1435 metais, kai rugsėjo 
1 dieną įvyko Pabaisko (Vilkmer-
gės) mūšis tarp pretendentų į LDK 
Didžiojo kunigaikščio sostą – Žy-
gimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos 
kariuomenių. Šis mūšis sudavė 
lemiamą smūgį Livonijos ordinui. 
Po administracinių reformų 1566 
metais Ukmergė tapo pavieto (aps-
krities) centru, kuris apėmė didelę 
dalį Rytų Aukštaitijos. 

1792 metais Abiejų Tautų Res-
publikos karalius Stanislovas 
Augustas Poniatovskis grąžino 
Ukmergei Magdeburgo teises, ku-
rių dėl karų miestas buvo netekęs, 
ir suteikė herbą, kurį pasirinko pa-
tys miestelėnai. 1812 metais netoli 
Ukmergės Napoleono vadovaujami 
prancūzai susikovė su caro armija. 
Rusų–prancūzų mūšiai labai nunio-
kojo miestą. Ukmergiškiai aktyviai 
dalyvavo 1831 bei 1863 metų 
sukilimuose, kurie buvo nukreipti 
prieš caro valdžios viešpatavimą.

1842 metais miestas buvo pri-
jungtas prie naujai sukurtos Kauno 
gubernijos, Ukmergei suteiktas naujas 
herbas. 1843 metais Ukmergė tapo 
gubernijos apskrities centru. 1864 
metais įvestas lietuviškos spaudos 
draudimas, trukęs iki 1904 m. Drau-
džiamus leidinius platinę knygnešiai 
aktyviai veikė ir Ukmergės krašte. 

1770 metais Ukmergėje įkurta 
Karališkoji arklių pašto stotis, 
kurioje buvo sustojusi Rusijos 
caro Nikolajaus I karieta, vykusi iš 
Varšuvos į Sankt Peterburgą. 1877 
metais Ukmergę nusiaubė gaisras, 
didelė miesto dalis sudegė. Po gais-
ro miestas buvo atstatytas. Pirmojo 
pasaulinio karo metu Ukmergė buvo 
užgrobta kaizerinės Vokietijos. 

1918 m. vasario 16 d., Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, mies-
tas oficialiai buvo pradėtas vadinti 
Ukmerge (ankstesnis miesto vardas 
– Vilkmergė). 1918 m. gruodžio 
mėn. sudaryta Ukmergės miesto sa-

vivaldybė. Pirmuoju savivaldybės 
vadovu tapo Boleslovas Dirmantas.

1923–1939 m. Ukmergėje  dis-
lokuotas 1 pėstininkų DLK Gedi-
mino pulkas, kuris suvaidino didelį 
vaidmenį miesto visuomeniniame 
gyvenime. 

1924–1925 m. Ukmergėje buvo 
leidžiamas „Ukmergės garsas“ – 
visuomenės ir politikos dvisavaitis 
laikraštis, 1926 m. – „Ukmergiečių 
balsas“ – visuomenės, kultūros ir 
politikos savaitinis laikraštis. 1932–
1935 m. Ukmergėje buvo leidžia-
mas nepartinis lietuviškos minties 
savaitraštis „Rytų Lietuva“. 1944 
m. buvo išleistas pirmasis pokarinis 
Ukmergės apskrities laikraštis „Ke-
lias į socializmą“, kuris vėliau buvo 
pavadintas „Tarybiniu keliu“, o nuo 
1962 metų – „Gimtąja žeme“. 

1930 metais miesto centre 
pastatytas paminklas „Lituania 
Restituta“, skirtas Lietuvos nepri-
klausomybės dešimtmečiui. 1951 
m. paminklas buvo nugriautas ir 
užkastas toje vietoje, kur stovėjo. 
1990 m. paminklas atstatytas.

1940 metais, Lietuvą okupavus 
sovietams, Ukmergės miestas pa-
tyrė skaudžių išgyvenimų. Didelė 
dalis inteligentijos buvo suimta, 
ištremta į šiaurines Rusijos sritis. 
1941–1944 m. miestas išgyveno 
vokiečių okupaciją. 1944–1953 
m. Ukmergės apskrityje veikė 
keliolika partizanų būrių, priklau-
siusių Vyčio bei Didžiosios Kovos 
apygardoms. Po Antrojo pasaulinio 
karo miestas augo, kūrėsi pramo-
nės įmonės. Prasidėjus nepriklau-
somybės laikotarpiui, Ukmergėje 
pasikeitė ir pagerėjo ekonominis 
bei kultūrinis miesto gyvenimas.

KRAŠTIEČIAI
1746 m. Vaizgenių kaime, Pa-

baisko valsčiuje, gimė Ksaveras 
Pranciškus Bogušas – Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės politinis 
ir visuomenės veikėjas, publicistas, 
kultūros tyrėjas, kunigas. Mirė 
1820 m. Varšuvoje.

1837 m. Vaitkuškyje, Pabaisko 
seniūnijoje, gimė Stanislovas Kazi-
mieras Kosakovskis – grafas, foto-
grafas, priešpaskutinis Vaitkuškio 
dvaro savininkas. 2004 m. išleistas 
fotografijų albumas „Grafų Kosa-
kovskių albumas“. Mirė 1905 m. 
Vaitkuškyje. Palaidotas Ukmergės 
Pašilės kapinėse.

Tęsinys kitame projekto „Kai miesto 
akmenys prabyla“ numeryje

Metus Paryžiuje praleidusi, grižo 
į Lietuvą. Čia ji ištekėjo už tuometi-
nio Klaipėdos krašto gubernatoriaus 
Jono Navako, kuris Prancūzijoje 
buvo gavęs teisių daktaro laipsnį. 
Vedybos neatnešė J. Deveikytei 
laimės. Ji yra prisipažinusi, kad 
Klaipėdoje 1934 m. pasiliko visa 
jos surinktoji medžiaga ir knygos. 

Nors ir atsiskyrusi nuo vyro, J. De-
veikytė porą dešimtmečių buvo labiau 
žinoma Navakienės pavarde. Mirė ji 
Paryžiuje, sulaukusi 58-erių metų.

Ant „meškų namo“ esanti memorialinė lenta 
byloja, kad čia gyveno Deveikių šeima.


