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Katalikų pasaulyje likus savai-
tei iki šv. Velykų minimas Verbų 
sekmadienis.

Vieningos nuomonės dėl verbų 
kilmės nėra, bet kadangi jos primena 
palmės medį, galima manyti, kad 
joms atsirasti įtakos turėjo ir biblinis 
Kristaus įžengimo į Jeruzalę siužetas.

Verbų puokštelės, kurias žmo-
nės nešdavosi Verbų sekmadienį į 
bažnyčią visoje Lietuvoje, būdavo 
dažniausiai rišamos iš kadagio, 
žilvičio, karklo, gluosnio šakelių. 

Anksti pavasarį prabundančių me-
džių ir krūmų bei amžinai žaliuojan-
čių augalų šakelės simbolizuoja kai 
kurių augalų magišką galią atgaivinti 
apmirusią žemę, suteikti jai vaisin-
gumo jėgos, o žmonėms – sveikatos, 
laimės, džiaugsmo. Grįžusieji iš 
bažnyčios pašventintomis verbomis 
nuplakdavo savo artimuosius, vėliau 
verba būdavo daug kur panaudojama: 
griaudžiant beriama į ugnį, kad perkū-
nas netrenktų į namus. Verbos dūmais 
tiko apsmilkyti mirštantįjį. Kaimiečiai 
verbų dūmais smilkydavo perėti de-
damus vištų kiaušinius, pirmą kartą 
išgenamus gyvulius.

Verbos iš sausų augalų liaudies 
papročiuose apeiginės paskirties 
neturėjo – greta kadagio ir žilvičio 
šakelių jos buvo tik kaip dekora-
tyvinis atributas. Nuo seno verbos 
būdavo pradedamos rišti tuoj po 
Užgavėnių. Tai daugiausia moterų 
darbas – jų pagalbinis verslas, ta-
čiau yra šeimų, kur riša arba bent 
padeda rinkti žaliavą visa šeima.

Verboms naudojami lauko, 
miško, vandens ir darželio augalai: 
samanos, bruknienojai, smiltyni-
niai šlamučiai, kiškio ašarėlės, mo-
tiejukai. Apie 1930 metus pradėtos 
naudoti rugių varpos ir avižų šluo-
telės. Viršūnės daromos iš nendrių, 
įvairių rūšių smilgų. Iki 20 amžiaus 
pradžios būdavo naudojami natūra-
lių spalvų nedažyti augalai, vėliau 
pradėti naudoti anilino dažai.

Verba pradedama rišti nuo vir-
šūnės, kuri gali būti įvairaus ilgio. 
Siūlu pritvirtinus viršūnę, virbas pa-
mažu sukamas dešine ranka, o kaire 
prie jo guldomi žiedai ir renkamas 
raštas. Prie virbų augalai tvirtinami 
įvairiai. Pagal formą verbas galima 
suskirstyti į volelines (kilimines), 
rykštelines, plokščiąsias, drožlines, 
figūrines ir vainikines.

Nors palyginti verbų rūšių ne-
daug ir jų rišimo būdai panašūs, 
pačios verbos labai įvairuoja. Tai 
priklauso nuo rišėjos charakterio, 
darbo įgūdžių, spalvų pajautimo, 
naudojamų augalų. Todėl ir tos 
pačios rūšies verbos labai skiriasi 
viena nuo kitos ne tik spalvų der-
me, bet ir išvaizda. Tai bene pati 
dinamiškiausia tautodailės rūšis.

Pokario metais verbos buvo 
laikomos religine atributika ir kaip 
tautodailės šaka ignoruojamos. 
Tik 1965 m. jomis susidomėjo 
muziejininkai, o nuo 1985 m. jos 
pradėtos eksponuoti respublikinėse 
tautodailės parodose, jas plačiai 
naudoja dainų ir šokių ansambliai, 
jomis puošiami butų interjerai, 
kapai, visuomeninės patalpos.

Minimas 
Verbų 

sekmadienis

1999 m. Ukmergėje, Kauno 
gatvėje, ant namo Nr. 20 atidengta 
juodo granito memorialinė lenta 
su B. Dirmanto bareljefu. Joje 
užrašyta: „Šiame name 1918–1944 
m. gyveno Boleslovas Dirmantas,  
advokatas, švietėjas, Ukmergės 
apskrities savivaldos organizato-
rius, pirmasis miesto burmistras“. 

Savivaldos kūrimo 
pradininkas

Boleslovas Dirmantas gimė 
1882 m. rugsėjo 12 d. Raseiniuo-
se. Buvo Lietuvos advokatas, 
švietėjas, visuomenės ir politikos 
veikėjas. 

1904 m. baigęs Šiaulių vyrų 
gimnaziją būsimasis mūsų miesto 
burmistras išvyko studijuoti į Pe-
terburgą. Ten mokėsi Peterburgo 
universiteto Teisės fakultete. Po 
to vienerius metus dirbo senate 
teismo kandidatu. 

1913 m. grįžo į Lietuvą. Advo-
katavo Ukmergėje. 1917 m. įkū-
rė ir dvejus metus vadovavo 
Ukmergės „Saulės“ gimnazijai. 
Paskelbus nepriklausomybę, kaip 
Lietuvos laikinosios Vyriausybės 
įgaliotinis Ukmergėje apskrities 
komisaro pareigoms, organizavo 
savivaldos organų kūrimąsi ir 
darbą. 

1918–1919 m. Ukmergėje B. 
Dirmantas ėjo apskrities viršinin-
ko pareigas, po to dirbo pirmuoju 
Ukmergės taikos teisėju. 1919 m. 
bolševikų buvo suimtas ir kaip 

Ukmergės savivaldybės 
burmistras – Boleslovas Dirmantas

įkaitas ištremtas į Rusiją.
Laimė, ta tremtis truko neilgai 

– grįžo 1920 m. Tų pačių metų 
gruodžio 2 d. išrinktas Ukmergės 
miesto burmistru. Vėliau į šias 
pareigas buvo perrinktas ir jas ėjo 
iki 1926 m. vasario 24 d. 

Iki 1940 m. buvo renkamas 
miesto tarybos nariu. 

Lietuvą okupavus sovietams 
1944 m. emigravo į Vokietiją. Ten 

mirė 1950 m. spalio 30 d. Palaido-
tas Rotenmiunsteryje.

Ryški asmenybė
Muziejininkė Jūratė Šakienė, rin-

kusi istorinę medžiagą apie Ukmer-
gės miesto savivaldybę 1918–1940 
metais, kultūros almanache „Eskizai“ 
rašo, kad „Dirmantas buvo viena ryš-
kiausių asmenybių Ukmergėje. Nuo 
1913 metų Ukmergės mieste vertėsi 

advokatūra. 1917 metais organizavo 
ir tapo pirmuoju „Saulės“ gimnazijos 
direktoriumi. 1918-aisiais, dar esant 
vokiečių okupacijai, Lietuvoje pra-
dėjo kurtis savivaldos organizacijos. 
Ukmergėje tų pačių metų lapkričio 
11 dieną iniciatorių grupė išrinko 
laikinąjį komitetą, kurio tikslas buvo 
perimti miesto ūkio reikalų tvarkymą 
iš vokiečių okupacinės valdžios. 

Nukelta į 8 p.

Genė VAITKŪNIENĖ
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
Šventupės kaimo padalinio 
vyresnioji bibliotekininkė 

Į languotą gūnią susupęs,
Neša laikas lietuvišką žodį
Per piliakalnius, per sodžius,
Paežerėm, beržynais...
Paskui už ąžuolinio stalo pasodina
Ir rugio grūdu pavaišina,
Vainiką rūtų ant galvos,
O į širdį – gintarėlį mažą,
Kad žodis nepaliktų Lietuvos,
Kad net iš Sibiro sugrįžtų...
(Stasė Kairytė-Čirbienė)

2004 metais, artėjant spaudos 
atgavimo 100-mečiui, pasiūliau 
mūsų kaimo poetei Stasei Kairy-
tei-Čirbienei parašyti eilėraštį apie 
knygnešius. Tada ji prasitarė, kad 
mažai apie juos žino ir kad reikės 
plačiau pasidomėti knygnešių 
veikla.

Eilėraštis, vėliau išaugęs į gražią 
literatūrinę-muzikinę kompoziciją, 

„Knygnešys mano šeimoje“

taikliai apibūdino knygnešių veiklą 
ir vargus, pačią spaudos platinimo 
idėją.

Po gero dešimtmečio, ieško-
dama savo giminės šaknų, Stasė 
surado nuotrauką. Joje – prosenelio 
sesuo Ona Kulevičiūtė, pasirodo, 
buvusi knygnešė ir daraktorė.

Šventupės bibliotekos lankyto-
jai neseniai buvo pakviesti į sueigą 
„Knygnešys mano šeimoje“. Joje 
išgirdo Stasės Čirbienės šeimos 
istoriją, kalbėjosi apie gimtosios 
kalbos, lietuvybės puoselėjimą ir 
išsaugojimą. 

Stasė renginyje dalijosi minti-
mis, kad ši žinia padėjo rasti dau-
gelį atsakymų į klausimus: iš kur 
jos talentas rašyti eiles, iš kur meilė 
gimtajai kalbai, pomėgis skaityti, 
aistra knygoms. Nors tetukas (taip 
šiltai vadino tėtį) labai mėgo skai-
tyti, bet ji jautė, kad yra dar kažkas 
stipriau, nei vien jo įskiepyta meilė 
knygai.

Nukelta į 8 p.

Vilma NEMUNAITIENĖ

1945 metų gegužės 2 
dieną Kiauklių kapinėse 
slapta buvo palaidoti stribų 
nužudyti šeši vyrai:

Petras Repečka Jono, 
gim. 1914 m. birželio 14 d., 

Petras Žvirblis Petro, 
gim. 1915 m. birželio 24 d., 

Matas Kanapienis Vincen-
to, gim. 1911 m. rugsėjo 27 d.,

Karolis Kanapienis Petro, 
gim. 1916 m. vasario 27 d.,

Stanislovas Kanapienis 
Jono, gim. 1921 lapkričio 20 d.,

Karolis Pociūnas Broniaus, 
gim. 1920 m. rugsėjo 6 d. 

Vieno iš nužudytųjų P. 
Repečkos dukra, 76 metų 
Ona Repečkaitė-Polkienė, 
šiems įvykiams ir savo šei-
mos atminimui yra išleidusi 
knygą „Negesk, tėvų sody-
bos žiburėli“. Kiaukliai tuo metu 
priklausė Ukmergės apskričiai, tad 
įvykiai vienaip ar kitaip siejasi su 
mūsų kraštu.

Tėvo žūties dieną Ona buvo 
vaikas. Apie įvykius žino iš savo 
mamos pasakojimų. 

Apie skausmu ir ašarom per-
smelktus tėvo žūties metus mo-
teris pasakoja: „Buvo 1945 m. 
balandžio 11 d., kai iš namų, nuo 
plūgo ariamų dirvų, ūkininkus 
stribai surinko ir išsivarė į Šešuo-
lių stribyną. Davė įsakymą ruoštis 
į raudonosios armijos kariuomenę, 
bet prisidengė melo skraiste ir 
išsivarė į nežinią. 

Savieji, motinos ir žmonos pra-
dėjo sekti kur padėjo, juk žmogus 
ne adata – be žinios niekur nedings. 

Balandžio 12 d. visi susirinko į 

Atmintyje aidi šūviai

Šešuolius, nes leido pamatyti vyrus, 
paprašė atvežti šiltesnių drabužių, 
nes naktį miegoti ant žemės šalta. 

Balandžio 14 d. nuvykus pas 
vyrus jų neberado, pradėjo klau-
sinėti kur padėjo, sakė, kad išvežti 
į Ukmergės komisariatą. Tada 
žmonos, tėvai negrįžo namo, bet 
vyko tiesiai į Ukmergę, gal dar ras, 
bet gavo atsakymą, kad pavėlavę – 
vyrai jau išvežti toliau. Savieji kaip 
susitarę prašė parodyti pavardes.

Nukelta į 8 p.

Vartoma 1892 metų knygelė.

Onos Repečkaitės-Polkienės knyga.

Šiame name gyveno burmistras Boleslovas Dirmantas. Gedimino Nemunaičio nuotr.
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Ukmergės savivaldybės 
burmistras – Boleslovas Dirmantas

Atkelta iš 7 p.

Viešas valstybės tarybos posė-
dis, įvykęs 1918 metų lapkričio 14 
dieną, konkretizavo vietinių savi-
valdos organų kūrimosi planus bei 
nukreipė į provinciją Vyriausybės 
įgaliotinius, kurie turėjo instruk-
tuoti, praktiškai dalyvauti valdžios 
struktūrų sudaryme. 

Į Ukmergės miestą būtent su 
tokiais įgaliojimais atvyko Lai-
kinosios Vyriausybės atstovas, 
advokatas B. Dirmantas. Paskirtas 
Ukmergės apskrities komisaru, jis 
ėmė rūpintis visais organizaciniais, 
finansiniais, ūkiniais reikalais 
mieste ir visoje apskrityje. B. Dir-
mantas, kaip Laikinosios Vyriausy-
bės įgaliotinis, kartu su tam reikalui 
išrinkta miesto valdybos komisija 
perėmė iš vokiečių siaurojo gele-
žinkelio liniją Ukmergė–Jonava.

Atliko rimtą misiją
Nauja miesto valdžios struktūra, 

dirbdama prie dar funkcionuojan-
čios vokiečių valdžios, atliko gana 
rimtą misiją tvarkant miesto ūkį. 
Savivaldybė perėmė iš okupacinės 
valdžios miesto ūkį, energingai 
tvarkėsi maisto aprūpinimo, polici-
jos organizavimo srityse, sutvarkė 
mokyklas, ligoninę.

Savarankiško darbo pradžią 
nutraukė bolševikų okupacija. 
1919 metais gegužės 3 dieną B. 
Dirmantas bolševikų buvo suimtas 
kaip įkaitas ir ištremtas į Rusiją, iš 
kurios po metų grįžo.

Tais pačiais metais B. Dirmantas 
buvo išrinktas miesto valdybos 
pirmininku – burmistru. Iš šių 
pareigų jis 1926 m. pasitraukė 
dėl to, kad Vyriausybės tribunolo 
nutarimu, prisiekusieji advokatai 
negalėjo užimti jokių valdžios 
postų. Pagerbiant ilgametį miesto 
burmistrą, 1926 metais nutarta 
miesto valdybos salėje pakabinti 
B. Dirmanto portretą.

Iki 1940 metų jis nuolat buvo 

renkamas miesto tarybos nariu.
1944 metais B. Dirmantas su 

žmona, dukra Sofija bei sūnumi 
Marijonu ir jo žmona Elena emi-
gravo į Vokietiją.

2011 metais Ukmergėje lankėsi 
B. Dirmanto anūkas, gyvenantis 
JAV, Arizonos valstijoje, Saulius 
Dirmantas.

Tada svečias pasakojo gimęs 
Vokietijoje, kur emigravo jo se-
neliai ir tėvai Marijonas ir Elena.

Tačiau šeima neilgai trukus iš-
vyko gyventi į Jungtines Amerikos 
Valstijas. „Tėvai niekada nesuprato 
Amerikos. Jiems buvo sunku pa-
miršti gimtąją šalį, kurioje jiems 
buvo taip gera gyventi“, – prisimi-
nė S. Dirmantas.

Susitikimo metu paklaustas, 
kodėl nekalba lietuviškai, negi 
nostalgiją jautę tėvai jo to nemokė, 
prisipažino, kad tik iki paauglystės 
kalbėjęs lietuviškai. Sulaukęs sep-
tyniolikos, išvažiavo toli nuo namų 
dirbti ir lietuviški žodžiai po truputį 
išsitrynė iš atminties.

„Visą laiką jaučiau, jog man 
kažko trūksta. Todėl nutariau ieš-
koti tų „dalių iš praeities“, – teigė 
S. Dirmantas. Sakė, jog anksčiau 
nežinojęs, kas buvo jo senelis, ką 
jis veikė. Tačiau sužinojęs, labai 
didžiuojasi juo.

Atskyrė nuo šeimos
Tuo tarpu B. Dirmanto anūkė 

Vijoleta Dirmantaitė-Gudanavi-
čienė gyvena čia, Ukmergėje, kur 
kadaise savivaldos instituciją kūrė 
jos garbusis senelis. 

Šios moters likimas susiklostė 
neįtikėtinai. Kaip sako pati moteris 
– tragiškai. 

Lemtingais 1944-aisiais metais 
Vijoleta buvo ką tik gimęs kūdikis.

Jos tėvams buvo pranešta, kad 
juos ruošiamasi išvežti į Sibirą, tad 
nutarė kuo greičiau pasitraukti į 
Vokietiją. Dešimties dienų mergytę 
buvo nutarta palikti seneliams – 
mamos tėvams. Visi galvojo, jog 
viskas greitai praeis ir tėvai sugrįš.

Bet viskas susiklostė kitaip. 
Seneliai, pas kuriuos liko Vijole-
ta, Juozas ir Marija Klimavičiai 
buvo ūkininkai, turėjo 25 hektarus 
žemės. „Jų sūnus tapo partizanu ir 
žuvo. Todėl jie sulaukė baudėjų, 
atvažiavusių jų ištremti į Sibirą. 
Tačiau mane dar spėjo palikti kai-
mynams“, – apie savo vaikystę yra 
pasakojusi Vijoleta.

Senelė į namus grįžo tik po trejų 
metų. Iki to laiko Vijoletą augino 
senelės sesuo. Po aštuonerių metų 
iš Sibiro į namus buvo išleistas ir 
senelis.

Parengė Vilma Nemunaitienė

„Knygnešys mano šeimoje“Atkelta iš 7 p.

Knygnešė Ona Kulevičiūtė: 
„savamokslė, mokėjo tik skai-
tyti. Žiemą pragyvendavo tik iš 
mokymo, vasarą uždarbiaudavo 
pas ūkininkus. Platino lietuvišką 
spaudą, mokė vaikus Balninkų ir 
Alantos parapijų kaimuose. Mokė 
iš elementorių ir maldaknygių. 
Kursas trukdavo 1–3 žiemas. 
Buvo du kartus areštuota už vaikų 
mokymą. Buvo tik viena krata pas 
ūkininką Balninkuose, bet lietu-
viškos spaudos nerado. Nustojusi 
daraktoriauti, nuo 1917 m. gyveno 
Balninkuose“ (Kaluškevičius B., 
Misius K. „Lietuvos knygnešiai ir 
daraktoriai 1864–1904“).

Stasė dalijosi planais apsilankyti 
archyvuose ir surasti viską apie 
knygnešės Onos veiklą, padėjusią 
Lietuvai užaugti iki 1918 metų 
vasario 16-osios ir 1990-ųjų kovo 
11-osios. 

Susirinkusiems teko reta proga 
pavartyti Stasės prosenelio Tadeu-
šo Kulevičiaus 1892 metais pradėtą rašyti metrikų knygelę, kurią vėliau 

pildė kiti šeimos nariai, o iki šių 
dienų išsaugojo jo anūkė. 

Prisiminėme ir dar vieno kny-
gnešio Vincento Čižausko gyve-
nimą. Jis, prieš 90 metų atgulęs 
Vidiškių kapinėse, vaikščiojo 
kaimyninio Gudelių kaimo takais, 
platino spaudą, rizikuodamas savo 

gausios šeimos saugumu, mokęs 
savo vaikus mylėti lietuvišką raštą 
ir savo žmoną Uršulę raminęs žo-
džiais: „Argi nesupranti, Lietuva 
dūsta, knygos reikalingos kaip oras 
gaivus“.

Bibliotekos lankytojams pri-
statyta dokumentų paroda „Ar kas 
mus, knygnešius, atmins“.

Stasės Čirbienės ir Birutės Gelumbeckienės nuotr.

Iš kairės Ona Kulevičiūtė (Stasės prosenelio Tadeušo Kulevičiaus sesuo), 
Marijona Kulevičienė (Tadeušo žmona). Ant rankų – Stasės senelė Ulijona 
Kulevičiūtė

Atmintyje aidi šūviai
Atkelta iš 7 p.

Sutiko, pažiūrėjo, bet tokių 
nebuvę, tada vėl atgal į Šešuolių 
stribyną. Tik ten jau niekas nesi-
leido į kalbas – palydėjo keiksmų 
žodžiais. Artimieji nepasidavė, 
sukaupę visas jėgas, kiekvieną 
dieną susiruošdavo į kelionę ir 
netoli Šeibokų miško eidavo į 
kiekvieną trobelę bandyti išsiaiš-
kinti: gal kas žino, gal ką girdėję 
apie išvarytus vyrus, bet niekas 
nieko nesakydavo. 

Tik užėję už miško rado senuką, 
paklaustas apie dingusius vyrus, 
jis atsakęs, kad „žinot nežino, bet 
girdėjo ankstų rytą šūvius ir pagal-
bos balsus. Ieškokit ir rasit, tikrai 
girdėjau miške.“ Žmonės ieškojo 
tris dienas, mano motina eidama 
miško linija suradusi siūlų kamuo-
liuką, kurį buvo įdėjusi vyrui Petrui 
Repečkai, nes maniusi, kad gal 
kariuomenėje prireiks sagai įsiūti. 

Pamačiusi siūlą suprato vyro 
planą, kad iš vežimo ant linijos 
išmetė ir traukė, kol nutrūko. Visi 
susirinkę žmonės ėjo pagal paliktą 
ženklą – siūlą. Priėjo egles, po jomis 
arklių kanopomis ištrypta žemė, į 
gabalus suplėšyti švarkai, baltiniai, 
maldaknygės, rožančiai. Vaizdas 
kraupus, tačiau vyrų nematyti. 

Eina toliau ir randa šviežiai 
išknaisiotų žemių. Mano motina 
pakėlė šaką ir su ranka po žeme 
sugriebė žmogaus kūną, buvusį 
po žeme. Įsitikinę, kad žmonės 
po žeme tikrai savi, vėl nuvyko į 
Šešuolius ir pasakę, kad radę, prašė 
atiduoti, bet tik sulaukė atsakymo, 
kad net nebandytų imti, nes ir 
patys žus. 

Žmonės palaukė dvi savaites, 
kol aprims budeliai-azijatai ir pa-

darę karstus.
1945 m. gegužės 1 d. vėl leidosi 

į kelionę, nes neleisią savo artimie-
siems miške pūti. Per Kazimeravą 
ir Pilionis į Želvos pusę laimingai 
parsivežė kūnus. 

Ankstų gegužės 1 d. rytą mano 
tėvuko klojime visi išsirinko savo 
brangius ir mylimus žmones, o 
gegužės 2 d. vakarą į Kiauklių 
kapinėse visiems paruoštą bendrą 
duobę buvo tyliai nuleisti karstai. 

Šis bendras kapas visiems še-
šiems jauniems ir niekuo nekal-
tiems vyrams yra iki šiandien. 
Keturi iš jų buvo vedę ir turėjo 
šeimas. Mes likome trys maža-
mečiai našlaitėliai: Ona (4 metų), 
Bronytė (3 metų) ir brolis Juozas 
(6 mėnesių).“

Ona Repečkaitė-Polkienė ligi 
šiol save vadina sušaudyto lauko 
artojo dukra. 

Pasakoja, kad net gūdžiais soviet-
mečių laikais, kiekvienais metais, 
šešių sušaudytų vyrų artimieji žūties 
dieną susitikdavo Buivydžių kaime, 
jų namuose. Susitikimus organizuo-
davo našle likusi Onos mama.

Po jos mirties, 1993-iaisiais, 
kasmet susitikimus organizuoja 
pati O. Repečkienė. Šie susitikimai 
rengiami Šešuolių kapinėse.

Veikli moteris pasakoja niekaip 
negalinti susitaikyti su baisia ne-
teisybe – sako surinkusi krūvas 
dokumentų dėl šio nusikaltimo. Bet 
tikina esą joks tyrimas niekada ir 
nebuvo pradėtas.

Buivydžių kaime, prie kelio, 
šeimų iniciatyva yra pastatytas 
kryžius žuvusiems atminti. Pamin-
klai pastatyti ir Kiauklių kapinėse. 
Tačiau skaudūs prisiminimai, tėvų 
perpasakotos istorijos iš žmonių 
širdžių niekur nedingsta. 

Šimtas Ukmergės krašto datų
1925 m. Juodausių kaime, Ly-

duokių seniūnijoje, gimė Zigmas 
Zinkevičius – mokslininkas, lietu-
vių kalbininkas, baltistas, lietuvių 
kalbos istorikas, habilituotas dak-
taras, profesorius. Mirė 2018 m.

1925 m. Kadrėnuose, Deltuvos 
valsčiuje, gimė Alfonsas Svarins-
kas – Lietuvos katalikų dvasi-
ninkas, monsinjoras, disidentas, 
politinis veikėjas, karo kapelionas, 
atsargos pulkininkas.  Mirė 2014 
m. Vilniuje, palaidotas Ukmergės 
Dukstynos kapinėse.

1926 m. Ukmergėje gimė Ro-
mualdas Baltrušis – chemikas 
organikas, habilituotas fizinių ir 
chemijos mokslų daktaras, profe-
sorius. 

1926 m. Želvoje gimė Aronas 
Klugas (Aaron Klug) – britų che-
mikas, biofizikas, kristalografas, 
Nobelio premijos laureatas.

1927 m. Ukmergėje gimė Regina 
Varnaitė-Eidukaitienė – teatro ir 
kino aktorė, nuo 1952 m. dirbusi 
Kauno valstybiniame dramos teatre.

1929 m. Paželvių kaime, Želvos 
valsčiuje, gimė archeologas Vy-
tautas Daugudis. Parašė  ne vieną 
knygą, paskelbė apie 600 straipsnių 
įvairiuose leidiniuose. Mirė 2002 
m. Vilniuje.

1933 m. Briedžiūnų kaime, Sie-
sikų apylinkėje, gimė Kazimiera 
(Kazė) Zimblytė – dailininkė, 
viena garsiausių XX a. 7–9 de-
šimtmečių lietuviškojo abstrak-
cionizmo pradininkių. Mirė 1999 
m. Palaidota Ukmergės rajono, 
Siesikų miestelio, kapinėse.

1935 m. Rečionių kaime, Vidiš-
kių seniūnijoje, gimė Bronislava 
Kerbelytė – habilituota humanita-
rinių mokslų daktarė, folkloristė, 
tautosakininkė.

1939 m. Vidiškiuose gimė Ža-
neta Ona Urbanavičiūtė-Markevi-
čienė – lietuvių kalbininkė, vertėja, 
humanitarinių mokslų daktarė, 
docentė. Jos darbai susisteminti 
2010 metais išleistame leidinyje 
„Žaneta Urbanavičiūtė-Markevi-
čienė. Bibliografija“.

1943 m. Ukmergės rajone, 
Siesikuose, gimė Julius Veselka 
– ekonomikos mokslų daktaras, 
Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
Ukmergės rajono Garbės pilietis. 
Ekonomikos ir politikos klausi-
mais yra parašęs keletą knygų, 
kelis šimtus straipsnių. Mirė 2012 
m. Vilniuje. Palaidotas Ukmergės 
rajone, Siesikų kapinėse.

1922 m. Lietuvos švietimo mi-
nisterijos įsakymu Ukmergėje buvo 
įsteigtas Centrinio knygyno skyrius, 
kuriam patikėtos bibliotekos funkci-
jos. 2005 metais viešajai bibliotekai 
suteiktas Vlado Šlaito vardas.

1944 m. iškilmingai atidarytas 
Ukmergės kraštotyros muziejus, 
įsikūręs mediniame pastate, miesto 
centre, Kauno gatvėje, šalia dabarti-
nio Ukmergės kultūros centro. 1973 
m. muziejus buvo uždarytas, medinis 
jo pastatas nugriautas, o 1975 m. 
muziejus perkeltas į dabartinį pastatą 
Kęstučio aikštėje. 2016 m. muziejui 
perduotos atnaujintos buvusio kino 
teatro „Draugystė“ patalpos.

Daugiau – kitame projekto „Kai 
miesto akmenys prabyla“ numeryje

Ant namo buvo atidengta lenta, primenanti, kad čia gyveno pirmasis miesto 
burmistras.


