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P R A T A R M Ė

Šis įvairių istorinių datų, faktų, dokumentų citatų rinkinys atsirado lyg 
ir savaime  – rūšiuojant ir dėliojant į krūveles įvairius Ukmergės miesto 
ir rajono istorijos faktus, viename iš kompiuterio aplankų neproporcin-
gai sparčiai ėmė daugėti įvairiaspalvės istorinės medžiagos. Manau, jog 
supratote, kad šis aplankas buvo skirtas kaupti su Ukmergės žydų ben-
druomenės istorija susijusią faktologiją… Tai yra visiškai dėsninga – žydų 
bendruomenė beveik kelis amžius (nuo XVIII a. II p. iki XX a. per.) buvo 
gausiausia tautinė bendrija Ukmergėje, galima teigti – dominuojanti, jei 
kalbama apie amatų ir prekybos vystymąsi mieste ar apskrityje. Istorinių 
aplinkybių ir tradicijų dėka Ukmergės žydų bendruomenė (kaip ir pana-
šios bendruomenės kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose) buvo susi-
telkusi, organizuota remiantis religija ar įvairių mokesčių pagrindu, turėjo 
tam tikrą autonomiją, bendruomenei atstovaujantį ir jos veiklą koreguo-
jantį savivaldos organą  – kahalą. Visuomeninė bendruomenės veikla, 
tenkinusi įvairius poreikius, buvo pakankamai aktyvi, pastebima, todėl 
gana gausiai atsispindėjo įvairiuose dokumentuose. Bendruomenės gausa 
ir santykinis jos dominavimas miesto gyvenime lėmė tai, kad ir kituose, 
tiesiogiai su Ukmergės žydų bendruomene nesusijusiuose dokumentuose, 
gana gausu įvairių faktų, vienaip ar kitaip nušviečiančių bendruomenės 
ir jos narių buitį ir būtį. Bėgant laikui (čia pateikiamas maždaug 10-ties 
metų darbo rezultatas) šios istorinės medžiagos susikaupė tiek, kad įdė-
miau žvelgiant buvo galima sudėlioti tam tikrą žydų bendruomenės gyve-
nimo Ukmergėje mozaiką, ėmė ryškėti jos istorijos kontūrai. Tad atsirado 
galimybė supažindinti su šia medžiaga visus, besidominčius Ukmergės 
žydų bendruomenės ištakomis.
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Žinoma, esant kitoms aplinkybėms, čia pateikta istorinė medžiaga galėtų 
būti tik vienas iš šaltinių galimai sklandžiam ir įvairiapusiam istoriko dar-
bui. Dėl įvairių istorinių kataklizmų nebeliko galimybių (praktiškai nėra ir 
nebebus memuaristikos, sunaikinti arba dingę asmeniniai, bendruomenės 
religiniai archyvai) tarsi iš vidaus pažvelgti į Ukmergės žydų bendruome-
nės gyvenimą, suvokti gilumines bendruomenės gyvenimo šaknis, tradi-
cijas, poelgių ir veiksmų logiką. Tad galbūt šis faktologinės išklotinės me-
todas vienintelis leidžia kiek įmanoma objektyviau ir, nebijant neteisingai 
motyvuotų išvadų, pateikti žydų bendruomenės gyvenimo Ukmergėje 
atspindį. Kita vertus, ši forma neužkerta kelio tobulinti čia pateiktos is-
torinės medžiagos rinkinio pildant jį naujai atsiradusiais duomenimis bei 
faktais (o jų, tikėtina, dar tikrai yra nemažai) ir ateityje pateikti dar pilnes-
nį ir ryškesnį žydų bendruomenės istorijos vaizdą. 

Šiame spaudinyje pateikta istorinė medžiaga surinkta daugiausiai iš įvai-
riuose archyvuose esančių dokumentų. Daugelio jų nuorašus galima rasti 
Ukmergės kraštotyros muziejuje (šalia dokumento metrikos pažymėta 
nuoroda KM), tad labai tikėtina, kad, norint plačiau susipažinti su domi-
nančiu dokumentu, tokia galimybė tikrai atsiras. Šiek tiek su Ukmergės 
žydų bendruomene susijusios medžiagos yra patalpinta internete, šiek 
tiek – įvairiose knygose ar kitoje spaudoje. Būtinai reikia paminėti Arka-
dij’aus Bliumin’o, tada dar Vilniaus Universiteto studento istoriko, 2000 
metais parengtą kursinį darbą „Ukmergės žydų bendruomenė tarpukario 
Lietuvoje (1918–1940)“, kuriame jis gana nuodugniai išnagrinėjo Ukmer-
gės žydų bendruomenės gyvenimą tarpukario metais. Nors ir nepublikuo-
tas, šis A. Bliumin‘o darbas dėl faktologinės medžiagos gausos ir įvairia-
pusiškumo tiesiog privalo būti čia cituojamas. Tad galima teigti, kad šioje 
knygoje surinkta visa knygos leidėjams šiuo metu žinoma su Ukmergės 
žydais susijusi istorinė medžiaga, beveik nedarant jokios atrankos ir ne-
skirstant istorinių faktų į spausdintinus ir nespausdintinus. Vienintelė 
išimtis – nepateikti visi gausiuose Kauno gubernatoriaus raportuose Vil-
niaus generalgubernatoriui aprašyti žydų nusikaltimai, turint galvoje, kad 
daugelis jų „nuobodūs“ – įvairios vagystės, kita vertus, įvairiems nusikal-
tėliams šioje istorijoje ir taip gana „ankšta“. Bet vienas kitas įdomesnis 
faktas bus pateiktas. 
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Įdomu pažymėti, kad dokumentuose (kai kuriuose – gana gausiai) patei-
kiamos žydų bendruomenės narių pavardės. Manyčiau, kad tai susiję su 
dviem aspektais. Pirmiausiai čia pateikiami dokumentai yra pasirašyti to 
laikmečio žydų bendruomenės elito – asmenybių, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių atstovaujančių bendruomenei, esančių jos lyderiais, tad per-
sonalinis jų įvardijimas tiesiog būtinas. Antra vertus, dokumentuose išli-
kusios žmonių pavardės, kaip bebūtų gaila, dažnai tėra vienintelis iki šiol 
išlikęs čia gyvenusių, dirbusių ir kūrusių žmonių pėdsakas, tai tarsi tam 
tikras memorialinis ženklas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems rėmėjams, įvairiais būdais prisidėjusiems prie 
šios knygos gimimo, o skaitytojams linkiu pažinimo džiaugsmo susipažįs-
tant su šia turtinga Ukmergės istorijos dalimi.

       Sudarytojas



Sinagoga Ukmergėje, Vienuolyno ir Vasario 16-osios gatvių sank-
ryžoje, iki 1930 m. UkKM.

The synagogue in Ukmergė, Vienuolyno and Vasario 16-osios 
streets intersection, until 1930. UkKM.



11

P A P I L D Y M A S  A N T R A J A M  L E I D I M U I

Tiesą sakant, tikrai malonu, kad pratarmėje esantis sakinys, viltingai 
kalbantis apie galimybę „ateityje pateikti dar pilnesnį ir ryškesnį žydų 
bendruomenės istorijos vaizdą“, neliko vien tik siekiamybė. Į skaitytojo 
rankas nugulęs antrasis „Ukmergės žydų bendruomenės istorija (datos, 
dokumentai, faktai)“ leidimas jau beveik gali pretenduoti į „knygos“ var-
dą. Šis leidimas yra gerokai solidesnis, jame pateikta dar daugiau faktų bei 
dokumentų, įdomesnė jo struktūra bei išvaizda. Labai išsamiai neapraši-
nėjant atsiradusių pokyčių, nes jie jau prieš Jūsų, mieli skaitytojai, akis, 
galima pasakyti, kad šiame leidinyje yra beveik dvigubai daugiau įvairios 
istorinės medžiagos nei pirmajame, leidinys išverstas į anglų kalbą. Knyga 
iliustruota vizualine medžiaga, gal ir nelabai gausia ar sensacingai nauja, 
bet parodančia tą tikrąją Ukmergę, kurią anuomet matė Ukmergės žydų 
bendruomenė. Kalbant apie ateitį, jau tvirtai galima pasakyti, jog knygoje 
pateiktų faktų neabejotinai laukia nauji papildymai – dalis istorinės me-
džiagos dėl leidybos planų liko nesusisteminta, taigi ir neišspausdinta, bet 
tikėkimės, jog dėl to pasaulis tikrai nesugrius ir tai bus stimulas darbuotis 
mąstant ir apie trečiąjį knygos leidimą, tikėtina, vėl gerokai papilnėjusį.

Pabaigai – „Pratarmės“ paskutinės pastraipos pagrindinės mintys, nors ir 
nebūtinai tais pačiais žodžiais… 
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Abraomo Levi portretas. Iš Fainos Borovsky šeimos archyvo. 

Abraham Levi portrait. From the Faina Borovsky family archive.
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1674  m. Ukmergėje paminėtas pirmasis žydas (krautuvininkas), o apie 
1685 m. mieste galėjo būti kahalas (žydų bendruomenės savivaldos organas – 
bendruomenės valdyba) ir sinagoga. (Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, 
10 t., Vilnius, 1987.// Pagal Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio 
tyrimo instituto planinio darbo ataskaitą parašė A. Miškinis; toliau – Miš-
kinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 20)

„[…] Motiejus Michalovskis. Petras Šlubis. Andrius kalvis. Samuelis krau-
tuvininkas (paryškinta leidėjų). Jų prievolės yra už sklypą kasmet mokėti 
po 6 auksinus kiekvienam už save, jie kada nori gali išsikelti. […]“ (Ištrau-
ka iš 1674 m. Ukmergės klebonijos inventoriaus skirsnio apie klebonijos 
jurisdikoje (bažnyčios pavaldume buvusi miesto dalis) gyvenančius kleboni-
jai priklausančius daržininkus ir laisvuosius. LVIA, f. 699, ap. 2, b. 330, l. 
216–228.; KM (dokumento kopijos vertimas yra Ukmergės kraštotyros muzie-
juje; dokumentų nuorašus atliko ir į lietuvių kalbą dokumentų tekstus išvertė 
R. Ramanauskas)

XVII a. pab. – XVIII a. pr. Želvos žydų kapinėse buvo antkapių, pa-
statytų XVIII a. pradžioje, o iki tol Želvos žydų bendruomenė savo miru-
siuosius laidojo Ukmergės žydų kapinėse. (Tad galima teigti, kad Ukmergės 
žydų kapinės buvo įsteigtos XVII a. pab.–XVIII a. pradžioje). (http://www.
jewishgen.org/yizkor/pinkas_lita/lit_00449.html).

„[…] Žydams buvo leista statyti sinagogą už upės ir suteiktas plotas ka-
pinėms. Vietinė Chevro Kadish (savanoriška laidojimo draugovė) saugo ir 
prižiūri senus antkapius, kai kuriems iš jų jau 300 metų. Jų įrašų knyga 
taip pat labai sena. […]“ (Nancy and Stuart Schoenburg Lithuanian Jewish 
Communities, 1996, Northvole NJ  – Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų 
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bendruomenės, Northvole, 1996; toliau – Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų 
bendruomenės)

1721  m. Ukmergės klebono jurisdikos inventoriuje minimi gyventojai 
amatininkai ir žydas, du žydų bravorai. Minima sinagoga (iš dokumento 
konteksto atrodo, kad ji stovėjo už jurisdikos ribų). Jurisdikos inventorius 
byloja, kad pagal karaliaus dekretą Ukmergės dvaras ir miestas klebonui 
turėję mokėti 100 auksinų (dvaras – 30, miestiečiai – 46 auksinus 20 gra-
šių, žydai – 23 auksinus 10 grašių ir dalį jaučio). Pagal mokesčių proporci-
jas galima teigti, kad žydai tuo metu sudarė apie trečdalį miesto gyventojų 
(apytikriai – 60–70 žmonių), tad po XVIII a. pradžios karų jų mieste pa-
gausėjo. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 22.)

1721  m. „[…] Ukmergės žydų prievolės. Kasmet per Kalėdas žydai turi 
Ukmergės kun. klebonui duoti ketvirtį jaučio ir svarą pipirų (svaras – apie 
400 g). Per Velykas taip pat ketvirtį jaučio ir svarą parako. Per bažnytines 
šventes ir sekmadieniais bravoruose ir kitur (žydų įmonėse) neturi dirbti 
nei krikščionys darbininkai, nei patys žydai, ką turi akylai stebėti kun. kle-
bonas asmeniškai, taip pat, kad krikščionys tarnai pas juos (žydus) dirban-
tys, į bažnyčią šventadieniais bei išpažinties Velykinės, taip pat pamokslų 
klausyti vaikščiotų. […]“ (Klebonijos jurisdikos gyventojų prievolės kle-
bonijai  – „Status ecclesiae ac parochiae Vilkomiriensis ad 1721“ (LVIA, 
f. 1671, ap. 4, b. 487, l. 134; KM)

1738  m. dokumente nurodoma Ukmergėj buvus 23 žydų bravorus, mi-
nimi turgus ir prekymečiai. Tačiau miesto aikštė (turgaus vieta) ir žydai 
dokumente neaprašyti, todėl greičiausiai jie ir buvo įsikūrę aplink turgaus 
aikštę. Mieste, teritorijose priklausančiose seniūnui, klebono jurisdikai ir 
už upės, kartu su žydais, gyveno apie 40–45 šeimas, t.y., apie 250–300 
žmonių. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 23)

1747 m. Ukmergės rabinas buvo Rafaelis Hekohenas. (Berel Kogan „Jidis-
he shtet, shtetlech un dorfishe jishuvim in Lite“ New York 1991 – Koga-
nas B. Žydai Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimo vietovėse. – Niujorkas, 
1991.; toliau – Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)
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1765 m. Ukmergėje gyveno 716 žydų, parapijose priklausančiose Ukmer-
gės kahalui – 405. (LVIA, f. s. a., b. 13932, l. 11–12)

1765 m. pagal kelis tais metais sudarytus Ukmergės inventorius matyti, 
kad mieste buvo 38 žydų sklypai, kuriuose buvo 61 dūmas, o už Šventosios 
dar atitinkamai 8 ir 11. Taigi Ukmergėje buvo 72 žydų „dūmai“ (mokes-
tiniai vienetai, sodybos), o šeimų galėjo būti dar daugiau. Dauguma žydų 
vertėsi prekyba, laikė karčemas, nurodyti 3 žydai amatininkai. Žydai dau-
giausiai buvo įsikūrę miesto centre ir Vilniaus gatvėje, buvusiuose žvejų 
sklypuose, ištuštėjusiuose po karo. Minima sinagoga. (Miškinis A. Lietu-
vos TSR urbanistikos paminklai, p. 25)

1765  m. spalio 29 d. sudarytame Ukmergės pavieto inventoriuje sura-
šyti šie žydai, sodybų (dūmų) šeimininkai, gyvenę Ukmergėje (Żydzi na 
siedzibnych placach): 1. Izraelis Maušovičius, 2. Pinkas Šymšenovičius, 
3. Gecelis Leibovičius, 4. Mauša Elijaševičius, 5. Marekas Leibovičius, 6. 
Ovsiejus Maušovičius, 7. Evišas Jankelevičius, 8. Šaja Michelevičius, 9. 
Jankelio našlė, 10. Marekas Leibovičius, 11. Jankelis Kušneris, 12. Mauša 
Jankelevičius, 13. Mendelis Šliomovičius, 14. Leiba Šakovičius, 15. Leiba 
Jankelevičius, 16. Mauša Isakovičius, 17. Judelis Hiršovičius, 18. Aaro-
nas Machinovičius, 19. Hirša Abraomovičius, 20. Mana Micharevičius, 21. 
Boruchas Leibovičius, 22. Mendelis Jankelevičius, 23. Volfas Judelevičius, 
24. Isakas Kašrelovičius, 25. Biomanas Abraomovičius, 26. Jatchonas Šen-
derovičius, 27. Isakas Jakubovičius, 28. Šolomas Hiršovičius, 29. Leizeris 
Nišanovičius, 30. Chaimas Kašrelovičius, 31. Volfas Hiršovičius, 32. Jan-
kelis Mejerovičius, 33. Šnejerovičiaus našlė, 34. Ezra Aaronovičius, 35. 
Nochimas Jankelevičius, 36. Aaronas Berkovičius, 37. Girša Šmuilovičius, 
38. Mauša Šmuilovičius, 39. Zelmanas Nosenovičius, 41. (numeravimo klai-
da) Ševelis Jankelevičius, 42. Beinas Maizešovičius, 43. Judelio našlė, 44. 
Hirša Judelevičius, 45. Mauša Leibovičius, 46. Hirša Alchonovičius, 47. 
Isakas Rubinovičius, 48. Isakas Hiršovičius, 49. Jankelis Mendelevičius, 
50. Isako našlė, 51. Leiba Hancelevičius, 52. Mauša Hiršovičius, 53. Chai-
mas Šmuilovičius, 54. Karpelis Abraomovičius, 55. Leiba Aaronovičius, 
56. Mejeris Hiršovičius, 57. Styrka Isakienė (Ickowa Styrka), 58. Hirša Isa-
kovičius, 59. Isakas Makovičius, 60. Teodoras Aaronovičius, 61. Zelmanas 
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Bijaminovičius. Žydų sklypų šeimininkai gyvenę už Šventosios (Żydzi za 
Świetą rzeką mieszkające): 62. Leizeris Hiršovičius, 63. Hirša Bakalaras, 
64. Leizeris Gurmanas, 65. Mendelis Rafalovičius, 66. Tuščias Leibos Nau-
telovičiaus namas, 67. Hirša Joselovičius, 68. Šymcha Alechonovičius, 69. 
Abraomas Jankelevičius, 70. Rabino namas (?Szkołnika dom), 71. Dideli 
maldos namai (?Szkoła wielka), 72. Mažesni maldos namai (?Szkoła mnie-
jsza). (Inventoriuje pavardės surašytos stulpeliu, kablelių po pavardėmis nėra, 
kiekvienas iš jų mokėjo po 10 auksinų (zlotų) mokesčių.) (Baliulis A. Ukmergės 
apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriai, Vilnius, 1994, p. 9–11)

1766 m. Ukmergės miestiečių maišto prieš seniūną byloje minimas keltas 
per upę ir žydas keltininkas. (LVIA, f. s. a., b. 14204, l. 887–888; KM)

1770 m. dokumentuose minimi žydų namai: dvi karčemos turguje, iš se-
niūno J. Eperješo pirktas sklypas, kuriame leista statyti namą su karčema, 
10 žydų šeimų, gyvenusių klebono jurisdikoje (tarp jų mėsininko, krau-
tuvininko, mokytojo, siuvėjo ir odininko), 6 žydų bravorai, stovėję palei 
Vilkmergėlę, vienas už Šventosios. Klebonas vieną iš dviejų savo karčemų 
nuomojo žydui. Ukmergėje tuo metu gyveno apie 160 šeimų, pusė jų  – 
žydų. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 27)

1773 m. buvo surašyti du miesto inventoriai: balandžio 3 d. ir spalio 20 d. 
Šių inventorių kai kurie duomenys sutampa arba yra panašūs, pavyzdžiui, 
abiejuose nurodoma mieste buvus 20 žydų bravorų, karčemą, sinagogą, 
pirtį, špitolę, 26 ir 28 prekybininkus žydus, 48 ir 45 žydus amatininkus, 
Pakalnės gatvėje gyvenus 13 žydų šeimų. Tačiau skiriasi valdų ir sklypų 
skaičiai: balandžio 3 d. inventoriuje nurodoma buvus 65 žydų valdas, spa-
lio 20 d. – 33, atitinkamai sklypų – 22 ir 11. Pirmame inventoriuje žydų 
namai nenurodomi, o antrame jų priskaičiuojama 26. Nekreipiant dė-
mesio į šiuos, matyt, dėl skirtingos skaičiavimo metodikos atsiradusius 
neatitikimus, remiantis inventoriais, galima suskaičiuoti, kad mieste tuo 
metu gyveno apie 1000 gyventojų, apie 60 procentų jų vertėsi ne žemės 
ūkiu, šiek tiek daugiau kaip pusė Ukmergės gyventojų buvo žydai (iš 114 
valdų – 66 žydų, iš 126 namų – 66 žydų namai ir 17 bravorų). Be sinago-
gos, jau įvardijami ir kiti žydų bendruomenės pastatai – pirtis ir špitolė, 
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buvusios Turgaus gatvėje (aikštėje). Visi tuometiniai miesto gyventojai, 
miestiečiai ir žydai be dvaro sutikimo negalėjo parduoti, įkeisti ar dova-
noti savo nekilnojamo turto, steigti amatininkų cechų, visi jie buvo „dvaro 
jurisdikcijoje“. Naktimis jie privalėjo budėti saugant miestą nuo gaisrų. 
Kadangi 1772 m. kilęs gaisras nuniokojo miestą ir manyta, kad jis kilęs dėl 
netvarkingai pastatytų miesto statinių, miesto gyventojų statybos jų nuo-
savuose sklypuose privalėjo būti dvaro aprobuotos. (Miškinis A. Lietuvos 
TSR urbanistikos paminklai, p. 27–34)

1775 m. miesto dūmų liustracijoje (surašyme) mieste surašyti 173 dūmai, 
iš jų žydų – 92. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 35)

1776  m. vasario 24 d. Vilniaus vaivadijos rotmistras Tadeušas de Voina 
Voinovskis į Ukmergės pavieto teismo aktų knygą įrašė, jog tirdamas žydų 
kahalo skundus dėl per didelių mokesčių kahalui jis nustatė, kad pagal 
1765 metų patikrinimą Ukmergės mieste buvo 716 žydų, o Ukmergės ka-
halui priklausančiose parapijose  – 405, iš viso  – 1121. Tačiau „[…] nuo 
Ukmergės miesto gaisro laikų, tai yra keturi metai, dėl to gaisro bei po jo 
sekusių įvykių, kaip ir dėl įvairių nepalankių aplinkybių, žydams išsiskirs-
čius, o iš dalies išmirus (kaip Ukmergės kahalui pranešta) […]“, 1776 m. 
Ukmergėje jų gyveno tik 403, o parapijose – 165. (LVIA, f. SA, b. 13932, l. 
11–12; KM)

1781 m. Ukmergėje kilo gaisras kurio metu sudegė naujoji iždo austerija 
(smuklė) ir 12 žydų namų (kai kurie su „šinkais“, parduotuvėmis, sandė-
liais ir trimis naujais, ką tik pastatytais pirklių namais). (Miškinis A. Lietu-
vos TSR urbanistikos paminklai, p. 36)

1784 m. žydai mieste turėjo 34 valdas, 68 sklypus (nuosavus ir nuomoja-
mus, 51 užstatytą ir 17 tuščių) su 72 namais (42 – amatininkų, 30 – preky-
bininkų), 15 bravorų. Tais metais miesto centrinėje dalyje kilo gaisras pa-
lietęs ir žydų valdas. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 36)

1784 m. Ukmergės seniūnijos (dvaro) inventoriuje surašytose miestiečių 
ir žydų prievolėse rašoma, jog žydai, kaip ir kiti miestiečiai, privalo prižiū-
rėti ir aptarnauti keltą per Šventosios upę, reikalui esant prisistatyti „su 
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kuo bus liepta“ statyti ar taisyti tiltus, užtvankas, gaudyti žuvis, po 2 die-
nas per metus dirbti pjaunant rugius ar nuimant daržoves ir vežant šieną. 
Be to, miestiečiai ir žydai privalėjo dalyvauti talkose, galėjo būti pėsti ar 
raiti panaudoti įvairiems dvaro patarnavimams ir siuntinių gabenimui, 
privalėjo naktimis po du budėti saugant miestą nuo gaisro. Inventoriu-
je nurodoma, kad „[…] Jokių amatininkų cechų neturi būti įvesta […].“. 
(LVIA, f. s. a., b. 4014, l. 16; KM)

1784 m. Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios ir klebonijos 
inventoriuje rašoma: „(Klebonijos) jurisdika su šlėktomis ir valstiečiais 
turi 31 gyventoją kataliką. Jie už sklypą moka po 6 auksinus, padūmės – 
po 2 auksinus ir 10 grašių. Žydų yra 26 namai. Jie už sklypus moka po 
4 auksinus, padūmės  – po 2 auksinus ir 15 grašių. […] Jurisdikoje už 
Šventosios upės stovi 4 katalikų ir viena žydų trobos. Katalikai moka už 
sklypą po 6 auksinus, padūmės – po 2 auksinus ir 10 grašių. Žydas už 
sklypą – 4 auksinus, padūmės – po 2 auksinus ir 15 grašių.[…]“. Tame 
pačiame dokumente rašoma, kad Ukmergės kahalas kasmet sumoka 
bažnyčiai 200 lenkiškų auksinų, be to, kaip dešimtinės prievolę, duoda 
du „ketvirčius“ mėsos, 6 akmenis (akmuo – 14–15 kg) lajaus, svarą (apie 
400 gr.) parako, 6 uolektis (uolektis – 60–65 cm) „vokiškos drobės“. Para-
pijos aprašyme minimi „du felčeriai liuteronai, vienas žydas“. (LVIA, f. 
694, ap. 1, b. 3507, l. 3–7; KM) 

1787  m. rugsėjo 30 d. Ukmergės apskrities taurininkas (pareigybė ir ti-
tulas) Juozapas Toplickis surašė pranešimą LDK iždo komisijai: „Keturis 
kartus šiais metais nuo pavasario tą miestą siaubė gaisrai, o didžiausias 
birželio aštuntąją. Dėl tų gaisrų (miestas) neteko pagrindinių tiek vidinių, 
tiek išorinių papuošimų, prarasdamas puikią parapinę bažnyčią su klebo-
nijos pastatu, didesnę dalį žydų miesto, visus geriausius pastatus turguje 
(stovėjusius prie centrinės – turgaus aikštės) bei svarbiausiose gatvėse, […]. 
Taip pat ir bajoriškos jurisdikos, sudarančios didelę miesto dalį bei apgy-
vendintos daugiausiai žydų, beveik visos yra sunaikintos […] Ukmergės 
miesto gyventojų padėtis labai prasta, ypač žydų, kurie jau ankstesniais 
laikais buvo liūdnoje situacijoje, tuo labiau dabar, praradę namus bei 
kartu su jais visą nuosavybę prekėmis ir visokiu ūkiniu kilnojamu turtu, 
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pateko į didžiausią vargą. Todėl jie yra nepajėgūs mokėti iždui priklau-
sančių mokesčių, bet prašo gailestingumo. […]“. Tarp J. Toplickio išvar-
dintų mokestinių pajamų netekimo minima ir „[…] už žydiškų (sudegusių) 
namų sklypų nuomą bei bravorų – 188 auks.[…]“ (LVIA, f. s. a., b. 3939, 
l. 761–762; KM)

1789 m. mieste buvo 1103 gyventojai, 50 krikščionių, 43 žydų ir 26 tuš-
čios valdos. Klebono jurisdikoje gyveno 68 šeimos, daugiausiai žydai. 
1790 m. seniūno valdomoje miesto dalyje buvo 53 krikščionių ir 54 žydų 
dūmai (iš jų 6 užvažiuojamos karčemos), klebono jurisdikoje – 29 dūmai, 
t.y., gerokai mažiau nei prieš metus. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos 
paminklai, p. 40)

1790 m. Ukmergėje rabinu buvo Chaimas Voložineris, Vilniaus Gaono mo-
kinys, ješiboto Voložine įsteigėjas, religinių veikalų autorius. (Koganas B. 
Žydai Lietuvos miestuose…)

1796  m. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios inventoriuje nurodyta, 
kad jurisdika, priklausanti klebonijai „[…] turi 40 krikščioniškų namų. Jie 
sumoka už sklypus per metus 379 auksinus. Jurisdikoje yra 28 žydų na-
mai, kurie sumoka 733 auksinus. Be mokesčių visi krikščionys darbymečiu 
turi atidirbti po dvi dienas, žydai privalo atlikti įvairias paslaugas“. Ten pat 
rašoma, kad Ukmergės kahalas kasmet bažnyčiai moka po 200 auksinų. 
(LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3998, l. 51–56)

1798 m. Ukmergėje įsikūrė pirmasis žydas gydytojas – Beras (Bernardas) 
Erlichas. Buvo gydytoju Lenkijos kariuomenėje. (Koganas B. Žydai Lietu-
vos miestuose…)

1798 m. miesto inventoriuje surašyta 71 miestiečių, 95 žydų dūmai. Mies-
te gyveno 1669 žmonės (1354 žydai). (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanisti-
kos paminklai, p. 44)

XVIII a. pab. Ukmergėje kaip apskrities centre pagausėjo ne tik gyven-
tojų, bet ir pirklių: 1797 m. jų buvo 7 (visi žydai), 1798 m. – 13 (11 žydų, 
2 krikščionys). (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 44)
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1800 m. gegužę Vilniaus vyskupas Kosakovskis skundėsi Vilniaus Civili-
niam gubernatoriui, kad „[…] ankstesnysis Ukmergės kunigų pijorų vie-
nuolyno vyresnysis esantį šalia (pijorų) bažnyčios sklypą, nepaisydamas 
visų taisyklių ir paties padorumo, visiems laikams išnuomojo smuklinin-
kui Dovydui Levkinui už šimtą auksinų per metus, tame sklype jis, Levki-
nas, pastatė smuklę, duoda pretekstą daugeliui pagundų ir jokiu būdu ne-
sutinka atsisakyti to sklypo, todėl (vyskupas) prašė įsakyti, kad minėtasis 
Levkinas išsikraustytų iš ten, atlyginus jo nuostolius […]“. (LVIA, f. 378, b. 
s., 1801 m. b. 122, l. 2–3; KM)

1804 m. birželio 9 d. Ukmergės miestietis Abraomas Orelovičius skundė-
si Lietuvos kariniam generalgubernatoriui, smulkiai išdėstydamas savo 
namo statybos istoriją, kad, pradėjus statybas, Ukmergės apskrities kari-
nis komisaras J. Fastovičius, einantis gorodnyčiaus (miesto policijos viršinin-
ko) pareigas, uždraudė jam jas baigti, motyvuodamas tuo, kad namas yra 
netoli seniūno Marikonio duonos sandėlio ir sandėliui kyla gaisro pavojus. 
A. Oreliovičius dėl to pasiskundė Lietuvos – Vilniaus vicegubernatoriui, 
kuris davė nurodymą tęsti statybas, tačiau jas bebaigiant „[…] pono se-
niūno Marikonio administratorius šlėkta Jacevičius, pavydėdamas, kad 
miestas plečiasi pagal jam (miestui) iš aukščiau duotas teises, norėdamas 
tą sukliudyti ir pasisavinti tai, kas ponui seniūnui visai nepriklauso, bū-
damas Vilniuje padavė Jo Prakilnybei ponui vicegubernatoriui prašymą, 
kuriame drįso mane apšmeižti, neva aš pasistačiau namą seniūno kieme, 
[…] šis administratoriaus prašymas buvo patenkintas, man vargšui liepta 
sustabdyti statybą […] aš iš ankstesniojo Ukmergės seniūno Tyzenhau-
zeno turiu rašytinę teisę į šią dabar užstatytą vietą, šių metų balandžio 2 
dieną mano tėvas Orelis Judelevičius Jūsų prakilnybei padavė jos išrašą 
[…].“ A. Oreliovičius prašė leisti baigti namo statybą. (LVIA, f. 378, b. s., 
1804 m. b. 124, l. 6; KM)

1804  m. gruodžio 21 d. caro įsakymu, žydai miestuose ir miesteliuose 
buvo priskirti mokestiniams miesto luomams, buvo nustatytos kahalų 
administracinės – finansinės funkcijos. (Vitkus A. Lietuvos istorijos įvykių 
chronologija 1795–1918, Kaunas, 1998, p. 18)
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1806 m. gruodžio 4 d. Ukmergės klebonas M. Šneideravičius skundėsi Vil-
niaus generalgubernatoriui, jog Ukmergės apskrities komisaras Šeršavic-
kis su kareivių egzekucijų (kareivių apgyvendinimas ir gyvenimas šeimininko 
sąskaita jo name ar sodyboje iki to laiko, kol jis nesumokės reikalaujamų mokes-
čių) pagalba reikalauja iš klebono jurisdikoje gyvenančių žmonių mokes-
čių Ukmergės seniūnijos naudai. Klebonas teigė, jog visą laiką klebonija 
mokėjo mokesčius „į monarchijos iždą“, todėl Šeršavickio veiksmai, kada 
jis leidžia kareivių egzekucijoms skriausti jurisdikos gyventojus yra netei-
sėti, todėl prašo paskirti Ukmergės miesto teismui tyrimą dėl šių įvykių. 
1806 m. gruodžio 19 d. pasiaiškinime Ukmergės žemesniajam žemės teis-
mui Šeršavickis rašė, jog „[…] Pas gyvenančius Ukmergės jurisdikoje žydus 
aš liepiau pastatyti egzekuciją dėl seniūnui Marikoniui nesumokėtų pagal 
inventorių priklausančių pajamų, kurias Vilniaus Gubernijos Valdybos 
įsaku liepta išieškoti per egzekuciją, nepaisant jokių atsikalbinėjimų. […]“ 
(LVIA, f. 378, b. s, 1802 m. b. 268, l. 30, 33; KM)

1808  m. kovo 18 d. žydų bendruomenės įgaliotinis Joselis Lipkovičius 
kreipėsi į generalgubernatorių A. M. Rimskį-Korsakovą nurodydamas, kad 
1807 m. Ukmergės žydų bendruomenė malkoms kalėjimui šildyti, žvakėms 
kalėjimui, hauptvachtai (kariškių daboklei) ir kitoms vietoms apšviesti, 
krosnių hauptvachtoje ir ligoninėse statybai ir remontui, sargų kalėjime, 
sandėlyje, ligoninėse samdymui, kalinių lydėjimui, mėšlo valymui turguje, 
žydų ligoninės išlaikymui, išleido 2690 rub. Dėl dažnų kariuomenės pražy-
giavimų, nuolatinio kariuomenės pastovio mieste, bendruomenė nuskur-
do, dėl bado ir kilusių ligų 250 žydų mirė, 50 paguldyta į ligoninę. Kahalas 
negalėdamas sumokėti valstybinių mokesčių ir kitų prievolių pasinaikino. 
Įgaliotinis prašė paliepti Ukmergės žemesniajam žemės teismui nutraukti 
egzekuciją (kareivių apgyvendinimas ir vertimas juos išlaikyti nesumokėjusio 
mokesčių valdose, namuose), kurią jis vykdė dėl nesumokėtų mokesčių, įsa-
kyti atkurti Ukmergės kahalą ir šiam drauge su bendruomenės išrinktais 
deputatais padaryti bendruomeninę rinkliavą vargšams, bendruomenei 
išlaikyti, sumokėti už neturtinguosius valstybinius mokesčius ir pan., 
gauti caro pritarimą atleisti nuskurdusią Ukmergės žydų bendruomenę 
nuo mokesčių nepriemokų bei nurodyti, kad Ukmergės apskritis padėtų 
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miestui išlaikyti kalėjimą, lydėti kalinius bei vykdyti kitas prievoles. 1808 
gegužės 9 d. Vilniaus vicegubernatorius, atsakydamas į jam persiustą 
Joselio Lipkovičiaus prašymą, nurodė, kad panašaus turinio prašymą šis 
buvo pateikęs ir Vilniaus civiliniam gubernatoriui, kuris nurodė Ukmergės 
žemesniajam teismui nereikalauti iš miesto žydų malkų ir žvakių ligoninės 
ir hauptvachtos išlaikymui, pastočių pražygiuojančiai kariuomenei ir kali-
niams gabenti, nes tuo turi būti aprūpinama iš bendrų piniginių prievolių 
visiems gyventojams. Tačiau egzekuciją gubernatorius nurodė nuimti tik 
tada, kai bus sumokėti visi mokesčiai, o kalėjimo išlaikymas yra privalus 
miestui. Gubernatorius pasiūlė gubernijos valdybai pritarti kahalo įstei-
gimui. O prašyti caro atleisti Ukmergės žydus nuo mokesčių nepriemokų 
dėl skurdo ar ne, vicegubernatorius pasiūlė spręsti generalgubernatoriui. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1808 m. b. 91, l. 3–4; KM)

1808 m. įkurti Karlinskio maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m. b. 
1769, l. 94; KM)

1812  m. rugpjūčio 12 d. žydai Zelikas Joselevičius, Mejeris Abraomovi-
čius, Joselis Jankelevičius, Lipmanas Abraomovičius ir Šimonas Judelevi-
čius prašė Ukmergės paprefektūros paprefekto (apskrities vadovo, viršinin-
ko) I. Marikonio sumažinti mokesčius kahalui, kurie buvo mokami vietoje 
duodamų rekrūtų. Buvo reikalaujama sumokėti po 16 auksinų, 24,5 grašio 
už 451 (tikriausiai tik vyrus) tuo metu mieste neva gyvenusį žydų tautybės 
asmenį. Prašytojai nurodė, kad mieste tėra 245 žydai, o ankstesnis skai-
čius atsirado dėl to, kad į vieną sąrašą buvo surašyti visi apskrities žydai, 
net ir kalėjime sėdintys. Prašytojai prašė patvirtinti mokesčius už šį skai-
čių žmonių ir skundėsi sunkia savo materialine padėtimi po prancūzų ka-
riuomenės pražygiavimo per miestą. (LVIA, f. 1532, ap. 1, b. 5, l. 336; KM)

1812  m. prancūzams užėmus Ukmergę, buvo atliktas miesto namų ir 
gyventojų vyrų nuo 18 iki 50 metų surašymas, norint teisingai paskirs-
tyti mokesčius. Surašant vyrus – namų šeimininkus būdavo pažymėti ir 
jų amatai. Pagal šio surašymo duomenis, 1812 m. spalio 30 d. iš mieste 
tuo metu buvusių 239 namų 164 namai priklausė žydams, 3 žydų namai 
buvo mūriniai, likusieji mediniai. 9 namai pažymėti kaip žydų mėsinės ir 
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karčemos. Aprašant pastatus, paminėta mūrinė žydų pirtis bei mūrinė 
žydų maldykla su trimis priestatais. Kadangi būdavo surašomos ir namų 
savininkų bei jų nuomininkų profesijos, pagal profesijas 1812 m. miesto 
žydai buvo pasiskirstę taip: 24 prekybininkai, 10 siuvėjų, 5 batsiuviai, 5 
vežėjai, 4 mėsininkai, 3 katiliai, 3 apsiuvų gamintojai, 2 odininkai, 2 sti-
kliai, 3 kailiadirbiai, 2 smuklininkai, 2 pamokslininkai, 2 malūnininkai 
(vienas turėjo vėjo, kitas – vandens malūną), laikrodininkas, mūrininkas, 
muzikantas cimbolininkas, peltakiuotojas, aludaris, kepėjas, stogdengys, 
stalius. Žydų bendruomenei – kahalui 1812 m. Ukmergėje vadovavo Zeli-
kas Joseliovičius. (LVIA, f. 1532, ap. 1, b. 6, l. 109–115; KM)

1812  m. gruodžio 24 d. Ukmergės kahalo atstovai Zelikas Joseliovičius 
ir Lipmanas Abramas Kašeris skundėsi Lietuvos kariniam gubernatoriui 
A. M. Rimskiui-Korsakovui sunkia žydų bendruomenės padėtimi dėl mies-
te apsistojusių rusų, prancūzų ir vėl rusų kariuomenių veiksmų: maisto, 
degtinės ir gyvulių reikalavimo Vitgenšteino ir Uvarovo korpusams, pran-
cūzų kariuomenės plėšimų ir didelių mokesčių, sugrįžusios rusų kariuo-
menės žydų namų užėmimo ligoninėms, arklių ir sargybinių sandėliams 
saugoti reikalavimo. Prašyme nurodoma, kad kahalas turi nemažų skolų, 
neturi pajamų, žydai nebeklauso kahalo reikalavimų ką nors duoti. Prašy-
tojai prašo gubernatoriaus apginti kahalą „nuo perdėtų magistrato reika-
lavimų ir uždrausti jam įsakinėti kahalui, kad (prievolių) reikalui esant ka-
halo reikalautų pavieto maršalka (apskrities bajorų vadovas), paliepti kam 
reikia priversti Ukmergės žydus klausyti kahalo“, pavesti municipalinės 
gvardijos, susikūrusios prie prancūzų valdžios, nariams saugoti sandėlius 
(kadangi 15-ai iš jų uniformas parūpino žydai) ir atleisti žydus nuo smuklių 
mokesčio. (LVIA, f. 378, b. s., 1812 m., b. 1, l. 201–202; KM)

1813 m. vasario 6 d. Ukmergės žydų bendruomenės vardu Jochelis Jose-
levičius ir Hileris Movšovičius skundėsi Lietuvos kariniam gubernato-
riui  M.  Rimskiui-Korsakovui dėl „save vadinančio Ukmergės gorodničiumi 
(miesto policijos viršininku) Kruzės daromų […] savavališkų engimų“. Kruzė 
buvo kaltinamas gyventojų mušimu ir turto prievartavimu, nekaltų žmonių 
sodinimu į kalėjimą, maisto produktų ir arklių atiminėjimu iš atvykstančių 
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į miestą, gyventojų nuskurdinimu, prekybos sužlugdymu, kad „jis, Kruzė, 
jaučia kažkokią neapykantą gyventojams“, neklauso gubernatoriaus nuro-
dymų, savo nuožiūra naudoja kahalo lėšomis aprengtus 15 municipalinės 
gvardijos žmonių, atėmė jų uniformas, o kahalą verčia mokėti jiems atlygi-
nimą… Prie prašymo pridėtas žydų bendruomenės įgaliojimas paduoti pra-
šymą gubernatoriui su kahalo antspaudu ir kahalo viršininko Elijašo Tovio-
vičiaus parašu. (LVIA, f. 378, b. s. 1813 m. b. 379б, l. 345; KM)

1816 m. įkurti „Didžiojo Klauzo“ maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., 
b. 1769, l. 94; KM)

Apie 1818 m. Ukmergėje rabinu buvo Jehuda Leiba bar Šlomo Zalkindas 
(Leiba Batlanas), 40 metų ėjęs rabino pareigas Ukmergėje ir Daugpilyje. 
Mirė Daugpilyje 1858 m. (Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1819 m. rugsėjo mėn. Joselis Maušovičius Prusas skundėsi Lietuvos kari-
niam gubernatoriui, jog jam bebaigiant statytis „naują nemažą dviaukštį 
medinį pastatą su mūriniais rūsiais“ jo prieš kelis dešimtmečius įsigytame 
sklype, kuris „po nelaimingų gaisrų pagal naują miesto perstatymą liko 
priešais Miesto Turgavietę“ (t. y. maždaug dabartinę Kęstučio a.), dvarinin-
kas S. Nepokoičkis kreipėsi į gubernijos valdžią, reikalaudamas sustabdyti 
statybas, nes, neva, statybos yra vykdomos jo žemėje. J. Prusas įrodinėjo, 
kad jis statydinosi namą vietoje ten buvusio seno sutrūnijusio pastato pa-
gal Ukmergės apskrities matininko sudarytą planą, o S. Nepokoičkio skly-
pas net nesiriboja su jo sklypu, nes juos skiria skersgatvis. Prie skundo J. 
Prusas pridėjo ir planą, kuriuo vadovaudamasis jis ir vykdė statybas. Gu-
bernatorius paliepė Vilniaus civilinio gubernatoriaus pareigas einančiam 
vicegubernatoriui „duoti nurodymą leisti jam (J. Prusui) galutinai užbaigti 
namo statybą, leidus Nepokoičickiui reikšti savo pretenziją dėl sklypo pa-
sisavinimo pagal formalią tvarką (teismo keliu)“. (LVIA, f. 381, ap. 24, b. 
1156, l. 18, 19, 20, 21; KM)

1822 m. balandžio – gegužės mėn. dokumentuose, skirtuose poručiko Čer-
kasovo konfliktui su jam paskirto buto šeimininke ir Ukmergės žemesnio-
jo žemės teismo pareigūnu, minimas žydo Bencelio Mejerovičiaus name 



Ukmergės sinagoga, ant bimos, centre, fotografas M. Levi. 

Synagogue in Ukmergė. On bema in the centre, photographer M. Levi.
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buvęs traktierius, kurį laikė namo nuomininkė bajorė Agota Papalavskytė-
Trabšienė, su kuria ir konfliktavo minimas poručikas. (LVIA, f. 381, ap. 24, 
b. 2803, l. 205, 206, 212, 213; KM)

1822 m. birželio 17 d. Lietuvos Vilniaus gubernijos prokuroras Botvinko 
pranešė gubernijos valdybai, kad į jį kreipęsis Ukmergės apskrities advo-
katas Koncevičius pranešė, jog „[…] jam, advokatui, (teismo) pirmininkui 
ir kitiems tenykščio teismo nariams lankant tenykštį kalėjimą, kaliniai 
pareiškė skundą dėl žydės Belios (Беля), gyvenančios kalėjime kaip mar-
kitantė […]“. Belia žadėjo kaliniams padėti išlaisvinti juos iš kalėjimo, už 
ką kaliniai jai davė pinigų ir vertingų daiktų. Be to, kaliniai skundėsi, jog 
„minėtoji žydė gauna iš iždo už juos visus maistpinigius, bet labai mažą 
dalį panaudoja kalinių maitinimui“. Rugsėjo 29 d. rašte apskrities advo-
katas rašė prokurorui, jog ji „[…] iki šiol užsiima laikomų kalėjime kali-
nių maitinimu, tas kalėjimas yra pastatytas miesto gale prie Šventosios 
upės, o tos žydės namelis kaip buvo taip ir tebėra ankstesniame senajame 
kalėjimo pastate, kuris dabar yra paverstas Ukmergės invalidų komandos 
kareivių ligonine […]“. 1827 m. sausio 14 d. Ukmergės žemesniojo teismo 
raporte gubernijos „laikinajai ekspedicijai“ rašoma, jog Ukmergės žemes-
nysis žemės teismas 1822 m. birželio 26 d. kreipėsi į „Invalidų komandos 
kapitoną įsakyti kalėjimo sargybiniams, kad žydės Belios jokia dingstimi į 
kalėjimą neįleistų ir ji su kaliniais jokių ryšių neturėtų, […] kad žydė Belia 
virš 20 metų atgal pasistačiusi Kalėjime nuosavą namą, ankstesniųjų (Teis-
mo) pareigūnų nurodymu visada užsiėmė reikiamo maisto pristatymu ka-
liniams, kadangi kaliniai buvo ja patenkinti ir teismas negavo jokių blogų 
pranešimų apie ją iki (šio) kalinių skundo, […] kad turėjusieji žydei Beliai 
pretenzijas kaliniai (jau paleisti ir iš Ukmergės) išvyko, o ji, Belia, ryšium su 
gaujos byla yra laikoma suimta Vilniaus Mieste Karinio Teismo Komisijos 
nurodymu. […]“ (LVIA, f. 381, ap. 24, b. 2955, l. 1, 2, 14, 15, 41, 42; KM)

1823  m. įkurti maldos namai už Šventosios upės. (LVIA, f. 378, b. s., 
1865 m., b. 1769, l. 94; KM)

1823 m. penki Ukmergės žydai: Ovsiejus Ickovičius, Abramas Joseliovičius, 
Icka Geceliovičius, Joselis Šmuilovičius ir Berka Noseliovičius, skundėsi 
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Lietuvos kariniam gubernatoriui, kad į Gardino husarų pulkui paskirtas 
seniūnijai priklausančias daržinę ir tvartą netilps visi pulko štabo arkliai 
ir jų karčemos bus užimtos arklidėms, dėl to jie negalės sumokėti karčemų 
mokesčio. (LVIA, f. 378, b. s., 1823 m., b. 560, l. 2–3; KM)

1821, 1823, 1824 ir 1825 m. Joselis Movšovičius Prūsas skundėsi Lietu-
vos Kariniam gubernatoriui, dėl miesto rotušės ir archyvų patalpinimo 
jam priklausančiame naujame name (nes naujas namas pagal to meto įsta-
tymus trejus metus buvo atleidžiamas nuo pastovių) ir nesumokėto nuomos 
mokesčio dalies (182 sidabro rublių) už trejus metus. Rotušė vengė mokėti 
ir atsirašinėjo į tą daryti įpareigojančius gubernatoriaus nurodymus, dėl 
to skundai ir bylinėjimasis su namo savininku truko ne vienerius metus. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1822 m., b. 281, l. 2–3, 10–11; KM)

1824 m. Ukmergės žydai skundėsi Ukmergės žemesniajam teismui dėl to, 
kad Kliasticos pulko rotmistras Bočižmanskis „žydo Jevsiejaus Judelevi-
čiaus namuose netyčia užsidegus dūmtraukiui, pareiškė dėl to pretenziją 
kahalininkui (kahalo vyresnysis?) Elijašui Heršonovičiui ir paėmęs jį į haup-
tvachtą žiauriai sumušė“, o rotmistras Kupferis tam pačiam kahalininkui 
aikštėje kelis kartus smogė į veidą, o žydą Šmuilą Šliomovičių uždarė į 
hauptvachtą ir žiauriai sumušė lazdomis. Teismas kreipėsi į generalguber-
natorių, prašydamas leidimo atlikti tardymą dėl kariškių veiksmų. (LVIA, 
f. 378, b. s., 1824 m., b. 932, l. 1; KM)

1824 m. įkurti Machovickio maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., 
b. 1769, l. 94; KM)

1824 m. spalio 19 d. Vilniaus civilinis gubernatorius nurodė gubernijos 
valdybai išsiaiškinti Ukmergės žydų kahalo narių Joselio Jankelevičiaus, 
Ickos Davidovičiaus ir Elijašo Heršovičiaus prašymą dėl Ukmergės žydų 
bendruomenės apsunkinimo aplinkybių ir duoti teisėtus nurodymus. 
Žydų bendruomenė skundėsi, jog jie nuo 1822 m. duodavo palydovus ly-
dėti kaliniams iki artimiausios nuo Ukmergės pašto stoties, o dabar tie ly-
dintieji turi vykti net iki Širvintų. Byloje yra ir Ukmergės invalidų koman-
dos vado raštas Ukmergės žemesniajam žemės teismui, kuriame rašoma, 
jog iš miesto niekada nebuvo reikalaujama palydovų areštuotiems, o tik 
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reikiamo kiekio pastočių (vežimų su arkliais). Tačiau pagal valdžios nuro-
dymą gabenant kalinius negalima niekur sustoti, išskyrus numatytuose 
maršruto punktuose. (LVIA, f. 381, ap. 24, b. 4069, l. 1, 3; KM)

Apie 1825 m. keli pasiturintys žydai sudarė labdaringą Ligoninės broliją 
ir kartu su Laidojimo brolija (Chevro kadish?) „savo lėšomis, be likusios 
žydų bendruomenės paramos“ įkūrė ligoninę. Kartu su ligonine Ligoninės 
brolija įkūrė vaistinę, mėsos prekystalius, skerdyklą, pirtį ir iš tų pajamų 
išlaikė ligoninę. Šių įstaigų pelną bei išlaidas tvarkė šių brolijų seniūnai. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1846 m., b. 17, l. 15–16; KM)

1825 m. rugpjūčio 28 d. Ukmergės miestietė Jachma Geceliova skundėsi 
Lietuvos Vilniaus kariniam gubernatoriui dėl to, jog jos namas buvo užim-
tas karinės ligoninės. Savo skunde ji rašė, jog maždaug nuo 1820 m. karinė 
ligoninė Ukmergėje buvo įsikūrusi privačiame Gecelio Libermano našlei 
(jos motinai) su 7 mažamečiais vaikais priklausiusiame name. Namo nuo-
mos pajamos (maždaug 100 sidabrinių rublių per metus) buvo vieninte-
lis šios šeimos pragyvenimo šaltinis, todėl 1824 m. namas, atsižvelgiant 
į J. Geceliovos brolio Šimelio Geceliovičiaus skundą ir Vilniaus gubernijos 
valdybos įsaką Ukmergės žemesniajam žemės teismui, Jachma Geceliova 
buvo išlaisvinta nuo bet kokių mokesčių kariuomenei išlaikyti (postovių) 
4 metams, bet 1825 m. sausio 20 d. Ukmergės butų komisijos nutarimu 
vėl buvo paskirtas karinei ligoninei. J. Geceliova, primindama Lietuvos 
Vilniaus civilinio gubernatoriaus, į kurį ji kreipėsi šiuo klausimu 1825 m. 
sausio 20 d. jam besilankant Ukmergėje, nurodymą apskrities ispravni-
kui išreikalauti, kad jos namas būtų atlaisvintas (nuo postovio), taip pat 
išreikalauti piniginės kompensacijos už namo užėmimo laiką išmokėjimo 
iš apskrities iždo, ji prašė „[…] griežtai ir ryžtingai kam reikia nurodyti 
nedelsiant patenkinti mus, užmokant (už) viso mūsų namo užėmimą kaip 
bus nurodyta butų komisijos pažymoje (dėl namo užėmimo trukmės) ir tam 
gauti iš mano motinos kvitą. […]“ (LVIA, f. 378, b. s., 1825  m., b. 891, 
l. 1–2; KM)

1826  m. birželio 29 d., mugės metu, kilo konfliktas tarp miesto rotu-
šės ir Ukmergės žemesniojo žemės teismo. Vienas iš jo pretekstų – „[…] 
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Ukmergės miesto gyventojai rusai, nesusisiekę su akcizų kontora, atvežė į 
turgų keletą statinių silpno alaus arba svaiginančios giros, žydai, turintys 
(gėrimų) akcizų išpirkimą, skundėsi [žemesniojo žemės teismo] posėdininkui 
Gečevičiui, kad šitaip yra žlugdomi, ypač mugės dieną ir jis, posėdininkas, 
uždraudė jiems (rusams) prekiauti, kol nesumokės akcizo rinkliavos […]“. 
Kadangi miesto burmistras buvo leidęs prekybą alumi, kilo konfliktas… Iš 
dokumento aiškėja, kad Ukmergės žydai (prekybininkai?) tais metais buvo 
išpirkę gėrimų akcizą, t.y., iš varžytinių ar kitaip už tam tikrą mokestį (pi-
nigų sumą) iš miesto rotušės įgiję teisę rinkti akcizus už alkoholinius gėri-
mus. (LVIA, f. 381, ap. 24, b. 6190, l. 3, 4; KM) 

1827 m. įkurti siuvėjų ir „Senojo kaimo“ maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 
1865 m., b. 1769, l. 94; KM)

1828  m. įkurti Bengio Gamedrešės maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s. 
1865 m., b. 1769, l. 94; KM); (Sinagoga „Bet Hamedraš tarpukario laikotarpiu 
stovėjo netoli Didžiosios sinagogos tuometinėje Sinagogų g. Nr. 21. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų bendruomenė tarpukario Lietuvoje (1918–1940). – Kursinis dar-
bas. – 2000., toliau – Bliumin A. Ukmergės žydų…). Sovietiniais metais sinagoga 
perstatyta į gamybinės paskirties pastatą, dabartinis adresas – Širvintų g. Nr. 6. 
Jame buvo įvairios kepyklos, šiuo metu pastate gamybinė veikla nevykdoma.)

1828 m. rugsėjo 4 d. pirkliai Zuselis Jankeliovičius Fogelis, Abramas Jude-
liovičius Volkas, Zelmanas Joseliovičius Volkas ir Mejeris Abraomovičius 
prašė Lietuvos Vilniaus Karinio gubernatoriaus nurodyti Iždo rūmams 
gražinti jiems permokėtus pagalvės mokesčius už 1825 m. ir 1826 m. pir-
mąją pusę, kuriuos jie mokėjo kaip miestiečių luomo atstovai, nors jau 
buvo „užsirašę Ukmergės mieste į pirklius“. (LVIA, f. 378, b. s., 1828 m., b. 
480, l. 5–6; KM)

1828 m. Ukmergės kahalas mokėjo Ukmergės parapinei bažnyčiai 22 sida-
bro rublių 65,5 kapeikų metinį mokestį. (LVIA, f. 378, ap. 2, b. 330, l. 257, 
266–276; KM)

1829 m. įkurti mėsininkų maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., b. 
1769, l. 94; KM)
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1831  m. miesto žydų tarpe kilo choleros epidemija. (Koganas B. Žydai 
Lietuvos miestuose…)

1831 m. kovo 26 d. žydas Jaka (kitur tame pačiame dokumente – Jeka) Do-
vidovičius skundėsi sukilėlių vadovybei, kad Markevičius ir Gudanovičius 
sumušė žydus ir atėmė iš jų rąstus iš sudegusių arklidžių, kuriuos jie ve-
žėsi „duonai (sukilėlių) kariuomenei kepti“. Skundą patvirtino sukilėlių 
Ukmergės komendantas J. Kozakovskis, skundo autorių J. Dovidovičių 
pavadinęs „kvartirmeisteriu“. Tą pačią dieną Ukmergės sukilėlių karinis 
komitetas nurodė supirkti „už įprastą kainą“ iš miesto žydų alavo atsargas 
šaudmenų gamybai. (LVIA, f. 473, ap. 3, b. 94, l. 232; KM)

1831  m. balandžio mėnesį, sukilimo metu, Ukmergėje ant Pilies kalno 
buvo pakarti keli Ukmergės ir apskrities gyventojai (daugiausiai žydai) ap-
kaltinti spekuliacija ir šnipinėjimu. Birželio mėnesį, vykdant mobilizaciją 
į sukilėlių kariuomenę, žydai turėjo duoti kariuomenei po vieną arklį nuo 
dvidešimties sodybų. (LVIA, f. 437, ap. 3, b. 94, l. 167.; ap. 1, b. 270, l. 
7–10.; ap. 1, b. 407, l. 41–42; KM)

1833 m. gruodžio 23 d. Ukmergės gorodnyčius (miesto policijos viršinin-
kas) Konopackis pranešė Vilniaus civiliniam gubernatoriui, jog jis, siek-
damas pagerinti miesto priešgaisrinę būklę, kreipėsi su pasiūlymais į 
miesto rotušę ir, jai padedant, ėmėsi tokių priemonių ir veiksmų: „[…] 
pirma, (Rotušės) paskirtiesiems deputatams, būtent nuo bajorų: Ado-
mui Pupkevičiui, Juozapui Drozdovskiui, Kazimierui Zniopetrovičiui, 
Juozapui Čiževskiui, nuo miestiečių: Kučinskui, Kuzmickui, Skinderiui, 
Luiviui, nuo žydų: Joselevičiui, Berkovičiui Gecelevičiui, Joselevičiui, 
Leibovičiui, Elijaševičiui ir Ickovičiui, perdavęs jų priežiūrai skirtų ga-
tvių sąrašus, nurodžiau: a) paliepti, jog kiekvienas šeimininkas turėtų 
pagal sąrašą paskirtą (priešgaisrinį) instrumentą užrašytą ant lentelės, 
jas […] pagamino žydas Dovydas Moliaras, mokant už kiekvieną lentelę 
po 5 sidabro kapeikas, šios lentelės turi būti prikaltos prie kiekvieno kie-
mo vartų; b) gaisro metu (nuo ko, Dieve, saugok) stebėti, kad kiekvienas 
su jam paskirtu instrumentu būtinai bėgtų į gaisro vietą, o apie to neį-
vykdžiusius sekančią dieną pranešti policijai; c) […] trečia, apie aukščiau 
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aprašytu nurodymu paskirtus deputatus paskelbti mieste vykdymui, 
nurodyti apie tai Kahalui, kad paskelbtų žydų Sinagogoje.[…]“ (LVIA, f. 
381, ap. 24, b. 10582, p. 77–80; KM)

1834 m. sausio 9 d. Ukmergės miesto gyventojas žydas Hiršas Leibovičius 
atvyko pas einantį Vilniaus civilinio gubernatoriaus pareigas (parašas ne-
įskaitomas) ir pranešė jam, kad Ukmergės apskrities dvarininkai O. Koska 
ir B. Mikuličius siūlė jam nugabenti slaptą laišką Vyskupui į Varšuvą. Gu-
bernatorius įteikė H. Leibovičiui 4 sidabro rublius ir pažadėjo, kad jis gaus 
daug didesnį atlygį, kai paims iš dvarininkų laišką ir nugabens jį apskrities 
kariniam viršininkui. Sausio 24 d. raporte karinis viršininkas rašė guber-
natoriui, kad tikroji žydo pavardė yra Abramas Mortchelis Oreliovičius 
Levinas ir kad jis padavė kariniam viršininkui laišką be adreso, rašytą len-
kiškai, bet „žydų tarme ir be jokios prasmės“. Karinis viršininkas Koma-
jevskis įsitikino A. Levino suktybe ir pakvietė pas save dvarininką Koską, 
kurio žydas neatpažino ir įrodinėjo, kad tai ne Koska. Tardomas A. Levinas 
prisipažino, kad melagingai įskųsti jį sukurstė Ukmergės žydai Hirša Abra-
mavičius ir Koliasanas Joselis, iš kurių jis ir gavo suklastotą laišką. Guber-
natorius nurodė laikyti A. Leviną suimtą ir perduoti jį teismui, nes jis už 
panašius nusikaltimus jau buvo ieškomas ir Kauno apskrities ispravniko 
(apskrities policijos viršininko). (LVIA, f. 378, b. s., 1834 m., b. 1013; KM)

1834  m. Ukmergės burmistras J. Slavinskas „naikino visą blogį, kurį 
mieste sukūrė žydai, ypač prekyboje, įrenginėdami suklastotus svarsčius 
ir svarstykles, įvesdamas tvarką, kad niekas neprekiautų be tam įteisintų 
liudijimų, o maisto produktai būtų pardavinėjami pagal nustatytą kainą“. 
Todėl dalis žydų bendruomenės ėmė rašyti skundus dėl „įvairių išgalvotų 
dalykų su neteisingais parodymais“, tokie skundai 1834 metais pasiekė gu-
bernijos valdybą. Žydai, tarp jų ir kahalo seniūnai, skundėsi, kad burmis-
tras uždarinėjo ir užantspauduodavo parduotuves ir prievartaudavo pini-
gus už jų atidarymą, padirbinėjo liudijimus iš kahalo miestiečių pasams 
žydų pirkliams gauti. Ypač aktyvus J. Slavinsko priešininkas ir skundų bei 
peticijų rašymo organizatorius buvo Mauša Šimelevičius Judelevičius. Gu-
bernijos valdyba nurodė atlikti tardymą dėl šių skundų ir nenušalino bur-
mistro ir rotušės narių tik su sąlyga, kad jie nekandidatuos artėjančiuose 
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rinkimuose į burmistro ir rotušės tarėjų (ratmanų) vietas. Tačiau 1837 m. 
rinkimuose buvo iškelta J. Slavinsko kandidatūra ir už jį buvo atiduota 
daugiausiai rinkėjų balsų – 48 už, 7 prieš, o už antrąjį burmistrą (tuo metu 
būdavo išrenkami bei kartu dirbdavo keli burmistrai) apskrities „iždinės žur-
nalistą“ Davidovičių – 42 už, 13 prieš. Tačiau gubernijos valdyba nutarė 
netvirtinti burmistru J. Slavinsko, o siūlyti burmistru Davidovičių. Pra-
sidėjo ilgas susirašinėjimas su gubernijos valdžia, kadangi miesto krikš-
čionių bendruomenės atstovai aktyviai palaikė J. Slavinsko kandidatūrą, 
Vilniaus kriminaliniai rūmai, tirdami skundus dėl pasų klastojimo, bur-
mistro kaltės nenustatė, net ir dalis žydų bendruomenės 1838 m. pradžio-
je „parūpino Juozapui Slavinskiui pagyrimo liudijimą“, miesto gorodny-
čius raportavo gubernijos valdybai, kad Davidovičius dažnai serga, net su 
proto pamišimo priepuoliais, neturi burmistrui reikalingų gabumų, kad, 
nesant burmistrui, rotušės tarėjai dėl nepatyrimo daro daug klaidų savo 
darbe, todėl gubernijos valdyba nutarė patvirtinti Juozapą Slavinskį bur-
mistru nuo 1838 m. rugpjūčio 12 d. (LVIA, f. 378, b. s., 1835 m., b. 1524, 
l. 79–82; KM)

1834 m. lapkričio 30 d. Ukmergės gorodnyčius Konopackis, žemės teismo 
sekretorius Komarževskis, burmistras Slavinskis, ratmanai Koryzna ir Ro-
baševskis, bajorų deputatas Šablovskis ir deputatai Skinderis bei Dovydas 
Abraomovičius miesto rotušėje svarstė išlaidas butų komisijos reikmėms. 
Tarp kitų išlaidų buvo svarstomas ir atlyginimų žvalgams (greičiausiai tai 
buvo žmonės, galintys greitai surasti reikiamą asmenį, įstaigą ar pastatą) dy-
dis. Susirinkusieji nutarė, kad vieno žvalgo yra tikrai per mažai, „[…] ypač 
šiuo metu dėl plento tiesimo ir pašto vežiojimo penkiems traktams, dažnai 
važinėjant įvairiems valdininkams […]“. Be to, vienas žvalgas negali gerai 
žinoti viso miesto namų, ypač žydų, todėl reikalingi du žvalgai – vienas 
krikščionis, kitas žydas. Kadangi „dėl brangumo Ukmergės mieste“ žvalgai 
už 25 rub. per metus negalės išsilaikyti, jų atlyginimas turi būti 30 rublių 
metams. (LVIA, f. 378, b. s., 1835 m., b. 692, l. 105; KM)

1836 m. balandžio 14 d. Ukmergės apskrities ispravnikas (apskrities poli-
cijos viršininkas) Šmidtas raportavo Vilniaus gubernijos valdybai, jog jis, 
vykdydamas šios valdybos nurodymą „[…] aprūpinti visus žydų kahalus 
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sušniūruotomis ir užantspauduotomis (sąskaitų) knygomis, skirtomis 
šiais 1836 metais surašyti visoms pajamų ir išlaidų lėšoms: į vieną valsty-
binių mokesčių ir kitų prievolių, o į kitą pinigų, renkamų (iš žydų bendruo-
menių narių) bendruomenės poreikiams […]“, aprūpino visus apskrities 
kahalus minėtomis sąskaitų knygomis bei įpareigojo juos pagal valdybos 
nurodymą vesti jas būtinai rusų kalba bei metų pabaigoje pristatyti reviza-
vimui į Iždo rūmus. (LVIA, f. 381, ap. 24, b. 12283, p. 15; KM)

1837 m. birželio 18 d. surašytame Ukmergės pašto kontoros rašte, kuria-
me minimi įvairūs Ukmergės arklių pašto stotyje esantys trūkumai, nuro-
doma ir tai, jog „[…] nepaisant Caro patvirtintų ant plento esančių stočių 
priežiūros taisyklių, ten yra tikras žydų prieglobstis, vienas jų Zelmanas 
Merlinskis vadinasi vežikų seniūnu, įrašinėja į patvirtintą knygą kelionės 
raštus, renka iš pravažiuojančių kelionpinigius ir gyvena valdytojui skir-
tame kambaryje, kitas žydas stoties kieme, atskiroje kampinėje troboje, 
laiko smuklę, skirtą pardavinėti vynui ir maistui: silkėms bei bandelėms, 
mokėdamas Koskai (stoties nuomininkui) nuomą, apie tai p. Ukmergės Go-
rodnyčius pranešė savo vyresnybei ir panaikino tą smuklę, bet šio mėnesio 
14 dieną p.  Gorodnyčius vėl pastebėjo tą smuklę veikiant.[…]“. (LVIA, f. 
381, ap. 24, b. 12935, p. 149–152; KM)

1838 m. Ukmergėje gyveno 5275 žmonės (624 kariškiai, 191 valdininkas, 
83 žemdirbiai, 3405 žydai, vertęsi daugiausia smulkia prekyba, amatais, 
laikę smukles ir užvažiuojamus kiemus). Mieste buvo 7 „žydų maldyklų ir 
sinagogų“ pastatai (2 mūriniai ir 5 mediniai). Mieste buvo ligoninė varg-
šams žydams išlaikoma iš laisvanoriškų paaukojimų. Joje dirbo 1  valdi-
ninkas (gydytojas?), 3 tarnautojai (matyt, sanitarai). Per metus buvo pri-
imta 311 ligonių, 8 iš jų mirė. (LVIA, f. 378, b. s., 1838  m., b. 1137, l. 
310–328; KM)

1840 m. Ukmergėje gyveno 5695 gyventojai, 3305 iš jų – žydai. (LVIA, f. 
388, ap. 1, b. 48, d. 1, p. 128–130; KM)

1840 m. vargšų žydų ligoninėje minimas 1 valdininkas, 2 tarnautojai. Per 
metus priimta 320 vyrų, 15 moterų. (LVIA, f. 378, b. s., 1846 m., b. 17, l. 
15–16; KM)



Ukmergės turgaus aikštė vienoje seniausių miesto fotografijų, 1887.

Market square in Ukmergė in one of the oldest photo of the town, 1887.
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1840 m. kovo 4 d. žydai Leizeris Abraomovičius, Leizeris Šimanovičius, 
Zuselis Movšovičius, Leizeris Chaimovičius, Šimelis Izraelevičius, Judelis 
Abraomovičius, Judelis Lapkovičius, Zenkelis Movšovičius, Icikas Movšo-
vičius, Eljašas Ickovičius, Guščalis Boruchovičius, Ovsiejus Eljaševičius, 
Eljašas Rachmelovičius, Judelis Lipkovičius, Judelis Ovsiejevičius, Šmui-
la Ovsiejevičius, Abramas Chaimovičius ir Abramas Leibovičius kreipėsi 
į Vilniaus karinį gubernatorių su prašymu nurodyti Ukmergės policijai 
leisti jiems suremontuoti savo namų stogus, nes policija, remdamasi su-
darytu miesto planu, reikalavo iš jų statytis mūrinius namus vietoje senų 
medinių. Prašytojai nurodė, kad jų namai stovi toli nuo pagrindinių gatvių 
ir neįeina į sudarytąjį miesto planą. Gubernatorius nurodė jiems kreiptis 
į „artimiausią gubernijos vyresnybę“. (LVIA, f. 378, b. s., 1840 m., b. 686, 
l. 1; KM)

1840 m. liepos 30 d. žydai Lipmanas Joselevičius Dubenskis, Joselis Isa-
chovičius ir Eljašas Movšovičius Dubenskis skundėsi Vilniaus kariniam 
gubernatoriui, kad 1837 m. įrengiant bulvarą buvo nugriauti jų namai, o 
jiems paskirti sklypai naujų namų statybai „Kauno gatvės gale šalia ke-
lio, vedančio į Deltuvą, greta Ukmergės klebonijos žemės“, tačiau rotušė 
delsia paskirti jiems priklausančius sklypus, o, pasak besiskundžiančių, 
„kasmet išnuomodama mūsų sklypus, už nuomą gaunamų pinigų mums 
neatiduodama, naudoja juos savo naudai“. (LVIA, f. 378, b. s., 1840 m., b. 
682, l. 1–2; KM) 

1840 m. žydų bendruomenė Ligoninės ir Laidojimo brolijų įkurtų vaisti-
nės, mėsos prekystalių, skerdyklos ir pirties pajamas sujungė su bendros 
žydų bendruomenės rinkliavos pajamomis, o ligoninė buvo išlaikoma iš 
šios rinkliavos metu surinktų pinigų, kuriuos ligoninei skyrė miesto rotu-
šė (apie 1200 rublių metams). Žydų bendruomenė iš esmės perėmė visas 
šias labdaringiems tikslams įkurtas įstaigas savo žinion. (LVIA, f. 378, b. 
s., 1846 m., b. 17, l. 15–16; KM)

1841 m. Vilniaus civilinį gubernatorių informavo Ukmergės ir Novoalek-
sandrovsko (Zarasų) apskričių karinis viršininkas, kad tarp kitų nusižen-
gėlių ir žydai Hiršas Asas, Zoričius ir Munica laikė biliardus be liudijimų ir 
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nemokėdami atpirkimo mokesčio už teisę laikyti biliardus. (LVIA, f. 378, 
b. s., 1841 m., b. 907, l. 2–4; KM)

1841 m. rugsėjo 24 d. Jurbarko muitinės narys fon der Osten Sakenas, pa-
sienio prižiūrėtojas Sergijevskis, jo padėjėjas Beliajevas su pasienio sargy-
bos kareiviais, gorodnyčius Konopackis bei poručiko Stepanovo invalidų 
komanda, padarę kratą, žydo Rubino Abraomovičius Veiso namo pasto-
gėje surado daug kontrabandinių audinių atraižų – po keliolika ir kelias-
dešimt metrų, tarp R. Veiso ir Šimelio Hiršovičiaus Elijaševičiaus namų 
buvo rastos dvi dėžės arbatos, sveriančios 54 svarus, Ukmergės invalidų 
komandos eilinis Ignatjevkis gatvėje rado penkias atraižas po keliasdešimt 
metrų „tibeto“ audinio, Osten Sakeno patarnautojas I. Grigorjevas iš neži-
nomų (vėliau pabėgusių) žydų Joselio Šmuilovičiaus Munico daržinėje atė-
mė 20 metrų marginto kartūno, o miško žvalgas Škoruskis sulaikė bėgantį 
žydą Šmuelį Šajovičių, pas kurį buvo rasta apie 30 metrų marginto kartū-
no. Šios prekės buvo konfiskuotos ir patalpintos į apskrities iždo patalpas 
saugojimui. (LVIA, f. 378, b. s., 1841 m., b. 334, l. 1–2; KM) 

1842 m. sudarytas detalus Ukmergės inventorius, pagal kurį mieste sura-
šyta 5096 gyventojai (iš jų 3495 žydai). Mieste gyveno 507 prekybininkai 
(490 iš jų žydai), 145 valstiečiai, 21 dvasininkas, 135 bajorai. Inventoriu-
je pažymėta, kad „[…] be įprastinės miesto pramonės, gyventojai verčia-
si žemdirbyste ir prekyba, vietoje supirktus žemės ūkio produktus veža 
į Rygą, o ten įsigytas kolonijines prekes siunčia į Vilnių ir Daugpilį. Šio 
tipo komercija yra išimtinai rusų ir žydų pirklių rankose“. Mieste buvo 20 
visuomeninių pastatų, 10 jų buvo skirti kulto reikmėms – 2 katalikų, 1 sta-
čiatikių, 7 žydų. Kauno gatvėje gyveno 10 žydų šeimų, Ramygalos g. – 94 
šeimos, buvo žydų kahalas (“administracinis“ pastatas?) ir maldos namai, 
Anykščių g. – 40 šeimų, Bažnyčios g. – 27 šeimos, Kalėjimo g. apytikriai 
23 šeimos, Pakalnės g. – 8, Pilies g. – 5, Užupio g. – 15 šeimų, čia stovėjo 
maldos namai. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 74–75)

1843  m. Ukmergės žydai Leiba Jankelevičius Frankas, Leiba Šmuilovi-
čius Fliakas, Leiba Jenkelevičius Gincburgas, Mauša Leibovičius Cukeris, 
Nochimas Abromovičius,  M. Davidovičius, Arijė Laizikovičius, Faivišas 
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Joselevičius Hecelis, Nachimovičius Kraskė, Abramas Oreliovičius, Šyme-
lis Hiršovičius, Šaja Ickovičius, Mejeris Ošerovičius Movšovičius, Šimelis 
Heceliovičius Kaplanas, Abramas Joselevičius Orelevičius, Mauša Hiršovi-
čius, Senderis Ickovičius Volkas, Abramas Icikas Ovsejovičius Bulkė, Ore-
lis Šmuilovičius, Chaimas Hiršovičius Gurvičius, Chaikelis Šmuilovičius, 
Benjaminas Jankelevičius Maselis, Zcharija Joselevičius, Judelis Zelikovi-
čius Rečas Zusera Joselevičius Rogovas, Judelis Mordchelevičius, Michelis 
Heršanovičius, Chonelis Šmuilovičius Raichas, Hirša Šmerkovičius Rečas, 
Gevelis Joselevičius Šoras, Jankelis Mejerovičius Osmianskis, Lazaris Ara-
movičius Pargamentas, Jankelis Fišelevičius Pargamentas, Abramas Mor-
duchovičius Michelis, Ickovičius Klauzas, Hirša Izraelevičius Zakas, Berka 
Hiršovičius Zakas, Leva Hecelevičius Volkas, Boruchas Oreliovičius Volkas 
skundėsi Vilniaus kariniam gubernatoriui dėl sunkios jų padėties vykdant 
kariuomenės išlaikymo (pastovio) prievolę, dėl didelio skaičiaus kareivių, 
apgyvendintų Ukmergės miestiečių namuose. Skundas buvo atmestas. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1843 m., b. 1584, l. 6–7; KM)

1843 m. liepos 26 d. Ukmergės miesto rotušė svarstė gaunamus skundus 
iš turgaus ir mėsos prekystalių (мясные ряды – mėsos turgus?) pirkėjų „dėl 
nuolat pasitaikančios netvarkos svarstyklėse ir pardavinėjamų produktų 
kokybėje“. Be to, buvo skundžiamasi, kad atvežamus į turgų maisto pro-
duktus žydai perperka ir vėliau parduoda brangiau. Nutarta pavesti Ivanui 
Ulakovskiui nuolat stebėti turgaus prekeivius, kad jie „nedrįstų naudoti 
neteisingų svarstyklių, o taip pat nepardavinėtų blogos kokybės ar pra-
dėjusių gesti visokių produktų ir jautienos mėsos prekystaliuose, taipogi 
budriai stebėti, kad prekybinėmis ir kitomis dienomis į turgų atvežami 
produktai nebūtų urmu superkami perpirkinėtojų anksčiau 12 valandos“, 
o išaiškintus nusižengusius pristatyti į rotušę, kur pastarieji būtų baudžia-
mi. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 328, l. 1; KM)

1843 m. „Ukmergės miesto pirkliai Orelis Kliačka ir Joselis Zarcha su drau-
gais“ skundėsi Vidaus reikalų ministrui dėl Ukmergės mieste egzistuojan-
čių rinkliavų: muito, prekybos ir degtinės monopolio, kurios buvo įvestos 
dar „lenkų valdžios laikais“ ir prašė jas panaikinti. Tačiau ministras atsakė, 
kad tokios rinkliavos gali būti panaikintos tik miestui suradus kitus pajamų 
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šaltinius ir prašė Vilniaus generalgubernatoriaus nurodyti gubernijos val-
džiai „pasirūpinti rasti lėšų, kurios būtų patikimu Ukmergės pajamų didi-
nimo šaltiniu, kad atsirastų galimybė imtis naikinti minėtąsias rinkliavas, 
kurios iš tiesų gali būti daugiau ar mažiau apsunkinančios vietiniams gy-
ventojams“. (LVIA, f. 378, b. s., 1843 m., b. 1643, l. 1, 50–51; KM)

1843 m. spalio 15 d. Ukmergės žydų kahalo seniūnai Joselis Šmuilovičius 
Zarcho, Dovydas Vigderovičius Ginzburgas ir Juselis Abramzonas krei-
pėsi į Kauno gubernatorių aiškindami, jog „dabartinių Kahalo seniūnų 
(Старшины Кагала) pareigų vykdymo trimetis terminas baigėsi jau pra-
ėjusio liepos mėnesio pradžioje, mes po šio laikotarpio nebegalėdami likti 
šiose pareigose dėl mūsų komercinių ir ūkinių užsiėmimų, remiamės 1843 
metų leidimo (įstatymų sąvado) 9 t. „visuot. žydų taisykl.“ 5 skyriaus 1362 
straipsniu, kuriame pasakyta: „Kahalinius (seniūnus) renka vietinis žydų 
luomas iš savo narių, juos kiekvienus tris metus patvirtina gubernijos val-
dyba“. Seniūnai prašė gubernatoriaus „nurodyti kam priklauso pravesti 
Ukmergės Žydų bendruomenėje naujus Kahalo seniūnų rinkimus“. (Kau-
no apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 6, l. 1; KM)

1843 m. lapkričio 11 d. Ukmergės miesto policijos raporte Kauno guber-
nijos valdybai apie tais metais pastatytus Ukmergėje namus „su patvirtin-
tais fasadais“ (gubernijos statybos komisijos aprobuotais statybų projektais?) 
minimas ir žydo Orelio Ickovičius Segelio medinis vienaukštis namas, pra-
dėtas statyti gegužės 3 d. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 589, 
l. 18; KM)

1844 m. žydas Icikas Ovsionovičius Berenšteinas skundėsi carui Nikolajui 
I, kad 1843 m., sudegus jo 1836 m. statytiems užvažiuojamiesiems namams 
(karčemai?), kurie buvo prie plento Ukmergės mieste (Kauno  g. ribose), 
jis pagal tą patį projektą pradėjo statyti naują pastatą, tačiau Ukmergės 
apskrities viršininkas jam neleidžia baigti atstatymo. Šis jo skundas buvo 
nukreiptas į Kauno gubernijos statybos komisiją, kuri nurodė, kad stab-
dyti atstatymo darbų nėra pagrindo. Nors apskrities viršininkas savo raš-
te statybos komisijai nurodė, kad namas statomas be policijos žinios ir 
neprisilaikant senojo plano, komisijos atsakyme nurodyta, kad karčema 
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visai atitinka planą ir prašė leisti Berenšteinui užbaigti atstatymo darbus, 
o šiam atlikti įsipareigojimą išdažyti pastato sienas aliejiniais dažais. Tikė-
tina, kad pastatas buvo atstatytas. (Eskizai, 2001, Nr. 11, p. 32–34)

1844 metų pavasarį vyko naujų Ukmergės kahalo seniūnų rinkimai. Yra iš-
likęs tuometinių kahalo seniūnų Joselio Šmuilovičius Zarcho, Zuselio Jan-
kelevičiaus Fogelevičiaus, Hilelio Abramzono ir Šymono (Szymon) Faivušo-
vičiaus Volko pasirašytas bei kahalo antspaudu („Печать Вилкомирскаго 
Еврейскаго Кагала“) patvirtintas turinčių teisę kandidatuoti į seniūnus 
sąrašas, nurodant kandidatų amžių. Sudarant sąrašą dalyvavo apskrities 
advokatas Šitko ir „už Ukmergės Gorodnyčių“ (einantis pareigas?) Durno-
vas. Sąrašas yra toks: „1. Abramas Joselevičius Volkas – 66 m. 2. Abramas 
Joselevičius Fogelevičius – 68 m. 3. Abramas Meilachovičius Treivišas – 
44 m. 4. Aaronas Zalkindovičius Volkas – 63 m. 5. Abramas Mejerovičius 
Lichtenbliumas – 38 m. 6. Abramas Jankelevičius Frankas – 45 m. 7. Aa-
ronas Ickovičius Kopelevičius – 45 m. 8. Aaronas Vulfovičius Tarapanas – 
59 m. 9. Abramas Šajevičius Kvaterkovičius – 26 m. 10. Abramas Mortche-
levičius Slonimas – 48 m. 11. Abelis Šmuilovičius Pasmanikas – 58 m. 12. 
Aaronas Azrielevičius Dubianskis – 27 m. 13. Abramas Šmuilovičius Pale-
cas – 40 m. 14. Aaronas Leibovičius Gitelis – 45 m. 15. Aaronas Šmuilo-
vičius Chelemovičius – 67 m. 16. Aaronas Mouševičius Gurvičius – 72 m. 
17. Aaronas Hiršovičius Rogovas – 27 m. 18. Aaronas Leizerovičius Frei-
višas – 26 m. 19. Abelis Pinchasovičius Volkas – 57 m. 20. Abramas Ben-
jaminovičius Taršis – 47 m. 21. Abramas – Icko Belevičius Bulko – 31 m. 
22. Abramas Izraelevičius Vinokuras  – 39  m. 23. Abramas Elijaševičius 
Melcas – 53 m. 24. Bencelis Mejerovičius Feido – 50 m. 25. Benjaminas 
Joselevičius Fogelevičius  – 29  m. 26. Bencelis Abraomovičius Fogelevi-
čius – 35 m. 27. Bencelis Ickovičius Sapiras – 26 m. 28. Bencelis Zelma-
novičius Klemanskis  – 46  m. 29. Volfas Naftelevičius Slonimas  – 54  m. 
30. Volfas Izraelevičius Levis – 36 m. 31. Vulfas Šajevičius Preisas – 34 m. 
32. Volfas Hiršovičius Šimkunas (Шимкун) – 62 m. 33. Volfas Mortchele-
vičius Kuropanas – 36 m. 34. Volfas Heršenovičius Jofė – 42 m. 35. Vol-
fas Hiršovičius Levinas – 36 m. 36. Heršonas Mejerovičius Strachnikas – 
56 m. 37. Hegelis Nachimovičius Krasko – 26 m. 38. Hirša Izraelevičius 
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Zakas  – 48  m. 39. Hercas Vulfovičius Beimelis  – 60  m. 40. Hirša Mau-
šovičius Pancas – 63 m. 41. Hirša Leibovičius Levakas – 45 m. 42. Hirša 
Dovidovičius Garbas – 36 m. 43. Hirša Berkovičius Vaisbrodas – 48 m. 44. 
Hilelis Izraelevičius Abramzonas – 50 m. 45. Hirša Abraomovičius Foge-
levičius – 27 m. 46. Dovydas Hiršovičius Falkas – 46 m. 47. Dovydas Pin-
chasovičius Libermanas – 52 m. 48. Dovydas Vigderovičius Ginzburgas – 
51 m. 49. Elijašas Abraomovičius Volkas – 40 m. 50. Elijašas Leibovičius 
Vesas – 37 m. 51. Elijašas Hirša Ševelevičius Gurvičius – 32 m. 52. Elijašas 
Šimelevičius Volkas – 44 m. 53. Elijašas Izraelevičius Vinokuras – 46 m. 
54. Zuselis Jankelevičius Fogelevičius – 48 m. 55. Boruchas Joselevičius 
Zarchis – 35 m. 56. Zoruchas Joselevičius Zarchis – 35 m. 57. Icko Lei-
bovičius Tubijašas – 58 m. 58. Idelis Zoruchovičius Kaplanas – 63 m. 59. 
Idelis Zoruchovičius Repgolas – 51 m. 60. Icikas Jankelevičius Frankas – 
47 m. 61. Izraelis Leibovičius Kaplanas – 57 m. 62. Icikas Zuselevičius Fo-
gelevičius  – 27  m. 63. Icko Joselevičius Zarchijus (Зархий)  – 58  m. 64. 
Izraelis Jankelis Nachimovičius Zarchijus – 30 m. 65. Icikas Leibovičius 
Šemenas – 57 m. 66. Icikas Dovydovičius Rubinšteinas – 39 m. 67. Icko 
Dovydovičius Nemenčikas – 67 m. 68. Icko Mendelevičius Chackelzonas – 
47  m. 69. Icko Šmerkovičius Aaronovičius  – 52  m. 70. Icko Hiršovičius 
Cyrulis – 33 m. 71. Joselis Nachimovičius Jankelzonas – 54 m. 72. Joselis 
Kafielevičius Volkas – 49 m. 73. Joselis Maušovičius Kuranas – 28 m. 74. 
Joselis Jankelevičius Fogelevičius  – 56  m. 75. Joselis  – Hirša Elijaševi-
čius Volkas – 31 m. 76. Jovpašas Kuselevičius Hefenas – 38 m. 77. Joselis 
Abraomovičius Volkas – 44 m. 78. Joselis Šmuilovičius Zarchis – 58 m. 79. 
Joselis Mauša Notelevičius Notzonas – 50 m. 80. Joselis Dovydovičius Šu-
bas – 35 m. 81. Leiba Berkovičius Videsas – 46 m. 82. Leiba Heršelovičius 
Stadolnikas – 28 m. 83. Leizeris Nachimovičius Sirvo – 46 m. 84. Lozeris 
Aaronovičius Pargamentas – 63 m. 85. Leiba Vulfovičius Zisas – 48 m. 86. 
Leiba Ickovičius Volkas – 28 m. 87. Levis Hecelevičius Volkas – 48 m. 88. 
Leizeris Hiršovičius Dudakas – 48 m. 89. Leiba Abraomovičius Levinas – 
41 m. 90. Leiba – Mauša Hiršovičius Vaisbrodas – 30 m. 91. Leiba Šimele-
vičius Veileris – 46 m. 92. Leiba Jankelevičius Frankas – 30 m. 93. Leiba 
Aaronovičius Uriašas  – 46  m. 94. Michelis Heršenovičius Strasnikas  – 
34 m. 95. Mauša Abraomovičius Kirkelis – 51 m. 96. Mauša Leibovičius 
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Lincelis – 36 m. 97. Mauša Jankelevičius Vilenčikas – 44 m. 98. Mauša Ce-
machovičius Zalkas – 42 m. 99. Mauša Ickovičius Fainmanas – 45 m. 100. 
Menasa Vulfovičius Segalis – 53 m. 101. Mauša Ickovičius Keidanskis – 
55 m. 102. Mejeris Leibovičius Landė – 37 m. 103. Mendelis Kuselevičius 
Hefenas – 45 m. 104. Mauša Nachimovičius Vainikas – 40 m. 105. Mauša 
Hiršovičius Pancas – 36 m. 106. Mauša Dovydovičius Garbas – 35 m. 107. 
Mauša Leibovičius Cukeris – 35 m. 108. Michelis Monasevičius Levinas – 
30 m. 109. Michelis Ickovičius Klausas – 53 m. 110. Mauša Šliomovičius 
Fraktas – 55 m. 111. Mejeris Jankelevičius Tubijašas – 28 m. 112. Mauša 
Hiršovičius Cyrulis – 35 m. 113. Morduchas Moušovičius Pancas – 68 m. 
114. Michelis Hiršovičius Volpė – 37 m. 115. Mauša Leibovičius Aaronovi-
čius – 58 m. 116. Monašas Eruchimovičius Volkas – 43 m. 117. Mendelis 
Dovydovičius Kasperas – 34 m. 118. Mauša – Jankelis Leizerovičius Mal-
si – 31 m. 119. Mauša Vulfovičius Preisas – 56 m. 120. Mauša Hiršovičius 
Levitas – 40 m. 121. Nochimas Dovydovičius Vasas – 48 m. 122. Noachas 
Rafalovičius Kaplanas – 28 m. 123. Nochimas Isomerovičius Zarchajus – 
52 m. 124. Noselis Peisachovičius Baritanas – 44 m. 125. Niselis Menaso-
vičius Rezas – 46 m. 126. Noachas Tankelevičius – 35 m. 127. Nochimas 
Belevičius Zarchijus – 45 m. 128. Orelis Zelmanovičius Kliačko – 44 m. 
129. Ovsiejus Jurelevičius Cemachovičius  – 51  m. 130. Pinchas Hecele-
vičius Volkas – 69 m. 131. Pinchas Jankelevičius Tubijašas – 48 m. 132. 
Tapkelis Elijaševičius Portas  – 53  m. 133. Uriašas  – Šlioma Hiršovičius 
Margolis – 28 m. 134. Faivišas Abelevičius Volkas – 48 m. 135. Chevelis 
Judelis Joselevičius Zarchis – 38 m. 136. Chaimas Ickovičius Guzarčikas – 
30 m. 137. Chackelis Vencelovičius Breido – 32 m. 138. Calko Ickovičius 
Hefenas – 35 m. 139. Calko Joselevičius Trupianskis – 26 m. 140. Šmerelis 
Faivišovičius Volkas – 74 m. 141. Šimelis Chaimovičius Vepleris – 61 m. 
142. Šmuila – Izraelis Noachovičius Volkas – 41 m. 143. Šabselis Nachelšo-
vičius Vilianas – 37 m. 144. Šmuila Vigdoras Hecelevičius Troškis – 41 m. 
145. Judelis Zoruchovičius Zarchijus – 38 m. 146. Jankelis Lipmanovičius 
Noachovičius – 38 m. 147. Hirša Elijaševičius Levinas – 60 m. 148. Benja-
minas Leibovičius Troškis – 37 m. 149. Icikas Šmuilovičius Losis – 45 m. 
150. Šaja Zoruchovičius Kacas – 40 m. 151. Jochilis Šimelevičius Zakovi-
čius – 55 m.“ (Vardų, pavardžių ir tėvavardžių rašyboje gali būti netikslumų. 
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Pavyzdžiui, tos pačios giminės pavardės sąraše užrašytos net keturiais vari-
antais: Зарх, Зархай, Зархи, Зархий. Tas pats asmuo – Joselis Šmuilovičius 
Zarchas sąraše užrašytas kaip Zarch (Зарх), o pasirašo lenkiškai kaip Zarcho. 
Čia pavardės pateiktos kaip dokumente.) (Kauno apskrities archyvas, f. 49, 
ap. 1, b. 6, l. 7–9; KM)

1844 m. balandžio 4 d. buvo sudarytas kandidatų į Ukmergės kahalo se-
niūnus sąrašas, patys save pasiūlė Zuselis Jankelevičius Fogelevičius ir 
Icko Jankelevičius Frankas, o Elijašą Abraomovičių Volką, Šimelį Hiršo-
vičių Leviną, Dovydą Vigderovičių Ginzbergą, Iciką Kalmanovičių Rabinš-
teiną ir Leiba Aaronovičių Urijašą pasiūlė bendruomenė. Šiuos kandidatus 
patvirtino kahalo seniūnai Joselis Šmuilovičius Zarcho, Zuselis Jankele-
vičius Fogelevičius, Hilelis Abramzonas ir Šymonas Faivušovičius Volkas. 
Tvirtinant kandidatų sąrašą dalyvavo Ukmergės gorodnyčiaus pareigas ei-
nantis Durnovas ir apskrities advokatas Šitko. (Kauno apskrities archy-
vas, f. 49, ap. 1, b. 6, l. 10; KM)

1844 m. balandžio 5 ir 6 d. Ukmergės žydų bendruomenėje įvyko rinkimai 
į kahalo seniūnus, o balandžio 7 d. buvo susumuoti rinkimų rezultatai. 
Elijašas Abraomovičius Volkas, 40 m. amžiaus, gavo 80 balsų už ir 7 prieš; 
Zuselis Jankelevičius Fogelevičius, 48  m. amžiaus, gavo 68 balsus už ir 
2 prieš; Šimelis Hiršovičius Levinas, 39 m. amžiaus, gavo 48 balsus už ir 
24 prieš; Leiba Aaronovičius Uriašas, 46 m. amžiaus, gavo 42 balsus už ir 
33 prieš; Icko Jankelevičius Frankas, 47 m. amžiaus, gavo 35 balsus už ir 
37 prieš; Dovydas Vigderovičius Ginzbergas, 35 amžiaus gavo 35 balsus 
už ir 40 prieš; Icko Kalmanovičius Rabinšteinas, 39 metų amžiaus, gavo 
33 balsus už ir 33 prieš. Balsavimo rezultatus patvirtino kahalo seniūnai: 
Zuselis Jankelevičius Fogelevičius, Hilelis Abramzonas ir Šimelis Faivuso-
vičius Volkas. Rinkimuose dalyvavo apskrities advokatas Šitko ir Ukmer-
gės gorodnyčiaus pareigas einantis Durnovas. (Kauno apskrities archyvas, 
f. 49, ap. 1, b. 6, l. 6; KM)

1844  m. balandžio 7 d. Kauno gubernijos valdyba patvirtino 8 žemės 
sklypų, priklausiusių miestui ir miesto rotušės išnuomotų trejiems me-
tams, nuomos varžytinių rezultatus. Vieną iš šių sklypų už 6 rub. 35 kap. 
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išsinuomojo žydė Libša Trocka, kitą už tokią pat kainą – Joselis Volkas. 
(Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 10571, l. 1–4; KM) 

1844 m. balandžio 21 d. Kauno gubernijos statybos komisijos rašte guber-
nijos valdybai minimos trijų žydų, statančių namus Ukmergėje, pavardės: 
Mendelio Šepšeliovičiaus Milio, Elijašo Leizerovičius Vecho ir Vulfo Hiršo-
vičiaus Volko. Šių žmonių statomų namų fasadų projektus bei sklypų pla-
nus išnagrinėjusi komisija po fasadų detalių pataisymų ir korekcijų pripaži-
no tinkamais. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 592, l. 10–11; KM)

1844 m. balandžio 29 d. Ukmergės miesto rotušės raportą Kauno guber-
nijos valdybai apie notarus ir maklerius kartu su burmistru Kuzmickiu bei 
ratmanu Macijevskiu pasirašė ir ratmanas M. Davidsonas. (Kauno apskri-
ties archyvas, f. 49, ap. 1, b. 792, l. 12–13; KM)

1844 m. rugpjūčio 11 d. Durnovas, einantis Ukmergės gorodnyčiaus par-
eigas, raportavo Kauno gubernijos valdybai, jog jis gavo valdybos liepos 
31 d. įsaką, kuriame buvo patvirtinti ateinančių trejų metų laikotarpiui 
išrinkti kahalo seniūnai ir nurodoma prisaikdinti juos šioms pareigoms. 
Raporte Durnovas rašo, jog paskelbus šį įsaką žydų bendruomenei į jį 
kreipėsi Elijašas Abraomovičius Volkas, kuris nurodė, jog dėl skausmin-
gų priepuolių jis negali eiti seniūno pareigų, be to nemoka rusiško rašto. 
Durnovas rugpjūčio 9 d. pavedė Volką apžiūrėti miesto gydytojui, kuris 
apžiūrėjęs jį nustatė, jog jis iš tikro serga ir skausmingi priepuoliai jam 
tikrai trukdys eiti pareigas. Durnovas prašo valdybos patvirtinti trečiuoju 
kahalo seniūnu Leibą Aronovičių Urijašą, nes „nepatvirtinus visų kaha-
linių seniūnų stabdomas būsimos rekrūtų prievolės vykdymas“. (Kauno 
apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 6, l. 13–14; KM)

1844 m. lapkričio 17 d. Ukmergės rabinas Dovydas Mendelevičius Teime-
ris, dalyvaujant Dursovui, prisaikdino Zuselį Jankelevičių Fogelevičių, Ši-
melį Hiršovičių Leviną ir Leibą Hiršovičių Uriašą Ukmergės kahalo seniū-
nais. Jie prisiekė pagal šį priesaikos tekstą: 

„Visagalio paliepimu bei mane prisaikdinančių viršininkų valia, prisiekiu 
Gyvojo Dievo, Izraelio Dievo Jehovos vardu, jog atvira širdimi noriu ir 
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pasižadu ištikimai ir neapgaulingai tarnauti mūsų valdovui imperatoriui 
Nikolajui, visos Rusijos patvaldžiui, tebūnie išaukštinta Jo sosto didybė, 
bei jo sūnui imperatoriškosios karūnos įpėdiniui, didžiajam kunigaikš-
čiui Aleksandrui, tesitęsia ilgai jo gerovė, negailėdamas savo gyvybės iki 
paskutinio kraujo lašo paklusti aukštajai Jo imperatoriškosios didenybės 
valdžiai ir paliepimams, o taip pat jo paskirtiems valdytojams, teisėjams 
ir viršininkams, lygiai taip kaip paklusčiau ir ištikimai tarnaučiau Izraelio 
karaliams, visomis pajėgomis ir galimybėmis stengsiuosi saugoti ir ginti 
viską, kas priklauso aukštajai Jo imperatoriškosios didenybės patvaldžio 
jėgai ir valdžiai, visais būdais stengsiuosi prisidėti prie to kas priklauso 
ištikimai tarnybai Jo imperatoriškajai didenybei bei valstybinei naudai vi-
sais mane liečiančiais atvejais ir, jei aš sužinosiu apie galimą žalą ir nuos-
tolius Jo didenybės interesams, ne tik savalaikiškai apie tai pranešiu, bet 
ir visaip stengsiuosi tam užkirsti kelią, saugosiu bet kokią man patikėtą 
paslaptį, sąžiningai eisiu dabar man pavedamas pareigas bei vykdysiu su 
jomis susijusias priedermes, kaip tai priklauso tiek pagal šią (generalinę 
bei atskirąją) (instrukcijas), tiek pagal nuolat aukštu Jo imperatoriškosios 
didenybės vardu paskirtų viršininkų instrukcijas, reglamentus ir įsakus, 
nedarysiu poelgių susijusių su mano asmeniniais interesais, draugyste ar 
priešiškumu, bet elgsiuosi taip kaip pridera ištikimam Jo imperatoriško-
sios didenybės pavaldiniui. Jei dėl mano silpnumo ar kieno nors įtakos 
aš sulaužysiu dabar mano duodamą ištikimos tarnybos priesaiką, šitaip 
tapsiu savo tikėjimo ir Izraelio tautos išdaviku bei negalėsiu toliau būti 
laikomas Izraelio sūnumi, tegu mano siela būna prakeikta bei tegu kartu 
su manimi visą mano šeimą užklumpa Dievo bausmė. Amen.“ (Kauno aps-
krities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 6, l. 18–19; KM) 

1844  m. buvo panaikinti kahalai  – autonomiškai besitvarkančios žydų 
etnokonfesinės bendruomenės; žydai įtraukiami į bendrą valdymo siste-
mą. (Vitkus A. Lietuvos istorijos įvykių chronologija 1795–1918, Kaunas, 
1998, p. 66)

1845 m. liustracijos duomenimis, mieste gyveno 3495 žydai, buvo 4 jų kul-
to pastatai. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 77)



Mošės Levi šeima vasarnamyje Pivonijoje: žmona Feigė (Bajeraitė), 
sūnus Šmuel, dukra Rifka, 1921. Fotografas – Mošė Levi. Iš Fainos 
Borovsky šeimos archyvo. 

Moshe Levi family in summer cottage in Pivonija: wife Feige 
(Bajeraitė), son Shmuel, daughter Rifka, 1921. Photographer Moshe 
Levi. From Faina Borovsky family archive.
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1845  m. rudenį dideliame anoniminiame skunde Rusijos vidaus reikalų 
ministrui Perovskiui dėl Ukmergės valdininkų nusižengimų tarp kitų kal-
tinimų minimas ir Ukmergės gorodničiaus „nuolaidžiavimas žydams […] 
leidžiant jiems laidoti savo mirusiuosius miesto viduryje“. Taip pat skunde 
tvirtinama, kad dėl žydo Zeliko Karabelnikovo nužudymo apkaltinti 5 as-
menys buvo paleisti iš kalėjimo, laidavus 80-mečiui žydui Kaplanui. Šiuos 
ir kitus kaltinimus galinčių patvirtinti ir liudininkų tarpe minimas žydas 
Losis. Tyrimo metu Vilniaus generalgubernatoriaus valdininkas ypatin-
giems pavedimams kaltinimą dėl gorodničiaus leidimo laidoti žydus mies-
to viduryje paneigė, o dėl paleistųjų žmogžudystės byloje patvirtino. Ka-
dangi paleisti iš kalėjimo įtariamieji pasislėpė, į kalėjimą buvo pasodintas 
už juos laidavęs Kaplanas. Tiriant skundą, buvo atskleisti jame neminėti 
Ukmergės apskrities advokato Pavlovičiaus „faktoriaus“ (?-patikėtinio, pa-
dėjėjo) žydo Vulfo Prūso piktnaudžiavimai. Pavlovičiui buvo įsakyta atleis-
ti Prūsą bei apskritai nebeturėti jokio „faktoriaus“. Buvo nutarta paruošti 
aplinkraštį Kauno gubernijos valdininkams, kad jie atsisakytų „faktorių“ 
žydų, „kurie sueina į draudžiamus santykius su prašytojais vedamose by-
lose“. (LVIA, f. 378, b. s., 1846 m., b. 2054, l. 1–7, 11–12, 51; KM)

1846 m. vasario 11 dieną Ligoninės brolijos seniūnai Jankelis Šimelevičius 
Zakas, Izraelis Leibovičius Kaplanas, Hencelis Ickovičius Šapiro, Chaimas 
Lipmanavičius Volkas, Zikelis Abraomovičius Abramsonas ir Mortchelis 
Movšovičius Pakcas savo ir Laidojimo brolijos vardu kreipėsi į Vilniaus 
karinį gubernatorių, Gardino, Minsko ir Kauno generalgubernatorių F. J. 
Mirkovičių prašydami duoti nurodymą atstatyti Brolijų įkurtų skerdyklos, 
pirties, vaistinės ir mėsos prekystalių nuosavybės teises Brolijoms, o šių 
įstaigų pajamas skirti tik vargšų žydų ligoninės išlaikymui. Iš šio prašymo 
aiškėja, kad ligoninės pastatas nebuvo labai didelis, nes „ankstesniais me-
tais, kai žydų bendruomenė nebuvo tokia gausinga ir ligoninėje būdavo 
laikoma ne daugiau 10 žmonių per dieną, […] kai žmonių padaugėjo ir dėl 
šių metų nederliaus bei nesveiko laikotarpio ligoninėje laikoma daugiau 
kaip 40 žmonių per dieną, jiems nebeužtenka vietos ligoninėje ir tenka 
nuomoti kitas patalpas […]“. Kauno gubernijos valdyba, atsakydama į 
generalgubernatoriaus užklausimą šiuo klausimu, pranešė, kad 1846 m. 
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ligoninės išlaikymui buvo tepaskirta 660 rublių, minėtos įstaigos tikrai 
pastatytos „iš kelių pasiturinčių gyventojų sudarytos Ukmergės žydų bro-
lijos lėšų“ ir duoda apie 500 sidabro rublių pelno per metus, todėl valdyba 
siūlė generalgubernatoriui paskirti labdaringų įstaigų pelną žydų ligoni-
nės išlaikymui, o pelną tvarkyti pavesti minėtos ligoninės valdžiai. (LVIA, 
f. 378, b. s., 1846 m., b. 17, l. 15–20; KM)

1846 m. Ukmergėje trumpam lankantis Mošei Montefioriui (turtingas me-
cenatas), daug žydų su rabinu Aronu Haleviu išėjo jo pasitikti, jam buvo 
perduotas rabino Arono Klackio parengtas raštas apie vargingą Ukmergės 
žydų padėtį. Jame teigiama (gal ir perdedant), kad ketvirtadalis Ukmergės 
žydų mirė iš bado, ir prašoma paramos. Tuometinis bendruomenės vado-
vas buvo Bencionas Broida, o turtuolių  – rabinas Markilas Kadišzonas. 
(Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1847 m. sausio 22 d. „Ukmergės Mieste įsteigto lytinės ligos pasileidusių 
moterų tarpe užbaigimui komiteto“ rašte Kauno gubernatoriui minimas ir 
„3 gildijos pirklys Judelis Zoruchovičius Zarcha“, kuris siūlėsi tiekti mais-
tą į laikinai įkurtą ligoninę, kurioje turėjo būti gydomos lytinėmis ligomis 
sergančios Ukmergės prostitutės. Iš rašto konteksto atrodo, jog šis pirklys 
tiekė maisto produktus ir į Ukmergės kalėjimo ligoninę. (Kauno apskrities 
archyvas, f. 49, ap. 1, b. 1908, l. 16a–16b; KM)

1847 m. sausio 28 d. Vilniaus generalgubernatorius neleido statyti me-
dinės užeigos žydui Abraomui Volfovičiui Resanskiui ir nurodė „sudaryti 
bei […] pristatyti tinkamesnį ir teisingesnį fasadą minėtam namui, kad 
jis galėtų būti miesto papuošimu“. (LVIA, f. 378, b. s., 1847 m., b. 1449, 
l. 2; KM)

1847  m. kovo 28 d. Kauno civilinis gubernatorius rašė Vilniaus kari-
niam gubernatoriui, kad vykdydamas jo nurodymą patikrinti įtarimus, 
kad Ukmergėje prekiaujama padirbtais užsienietiškais gėrimais, nusiun-
tė į Ukmergę Kauno iždo rūmų asesorių Lavrinovičių, kuris nuvykęs į 
Ukmergę užsisakė porterio, kurį į jo butą pristatė žydė Zarkova, paė-
musi jį iš 3 gildijos pirklio Joselio Fogelevičiaus parduotuvės. Kadangi 
antspaudas ant porterio kamščio buvo truputį mažesnis už originalo 
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(Lifliandijos iždo rūmų) pavyzdį, be to visi kamščiai buvo visiškai sveiki, 
neapdaužyti, kas, anot Lavrinovičiaus, atrodė sunkiai įmanoma gabe-
nant gėrimus sausuma, jis, pakvietęs gorodničių, nuvyko į parduotuvę, 
kur buvo rasti dar du tuzinai porterio butelių su tokiais pat kamščiais 
ir antspaudais. Pirklys J. Fogelevičius parodė, kad porterį jis pirko iš 
Ukmergės miestiečio Lazaro Panco, kuris patvirtino, kad pardavė por-
terį Fogelevičiui, o pats jį gavo dovanų Rygoje iš savo pažįstamo pirklio 
Šaaro, ir kaip įrodymą pateikė pirklio Šaaro sąskaitą. (LVIA, f. 378, b. s., 
1847 m., b. 2034, l. 7–8; KM)

1847 m. Ukmergės kahalui priklausė 3758 žydai, iš jų apie 25 proc. gy-
veno pasiturinčiai (Ukmergėje gyveno 8 trečiosios gildijos pirkliai), bet 
maždaug dešimtadalis (68 šeimos) buvo vargšai. (Miškinis A. Lietuvos TSR 
urbanistikos paminklai, p. 77)

1847 m. gegužės 6 d. Ukmergėje apie 50 žmonių – „dykinėjančių žydų mi-
nia“ – užpuolė Kauno žydo Hiršos Neviažskio krovininę bričką, prikrautą 
miežių, perplėšė maišus ir išgrobstė grūdus. Šis incidentas kilo dėl į už-
sienį išvežamų grūdų staigiai pabrangus miltams bei duonai ir Ukmergės 
3 gildijos pirklio Hiršos Bencelio Broidės parankiniams sukursčius prieš 
konkurentą vargšus žydus. Apie šį incidentą buvo pranešta net carui, o po 
tardymų ir tyrimų žydai Mendelis Oreliovičius ir Eliašas Leibovičius buvo 
pasodinti į kalėjimą. „Už mažiau kaltus asmenis“ laidavo žydų bendruo-
menė ir atskiri asmenys. Kauno gubernatorius įsakė „visus dykinėjančius 
Ukmergėje veltėdžius žydus panaudoti darbams mieste, išduodant jiems 
maistui po 3 svarus duonos vienam žmogui“. (Kauno apskrities archyvas, 
f. 50, ap. 1, b. 1988, l. 1–13; KM)

1847 m. rugpjūčio mėn. generalgubernatorius Mirkovičius nurodė Kauno 
gubernatoriui ištirti gandus, kad neva žydas Leiba Urješevičius Gindesas 
(pateikiama ir kita jo pavardė – Levinas), slapta prekiaudamas kontraban-
dinėmis prekėmis, prekiauja ir skarelėmis, rankinukais, dėžutėmis ciga-
rams ir kitais daiktais, ant kurių vaizduojamos 1831 m. sukilėlių pergalės 
ar rusų karikatūros, ir šiuos daiktus noriai perka aplinkiniai dvarininkai. 
Tirdamas šiuos įtarimus asesorius Grinevickis nuvyko į L. Gindeso krau-
tuvę ir, apsimetęs pirkėju, smulkiai apžiūrėjo joje esančias įvairias prekes, 
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bet nieko įtartino nerado. Nepaisant to, L. Gindesas dar ilgai buvo seka-
mas, pas jį darytos kratos, tačiau nieko uždrausto nerasta, o 1850 m. mirė 
ir pats įtariamasis. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 2436, l. 1, 5, 
9, 16, 17; KM)

1847 m. buvo remontuojamas tiltas per Ukmergėlės upelį kelyje į Pane-
vėžį – dervuojamos jo dalys, užtvanka papildomai užpilama žeme, šlaitai 
apdedami akmenimis. Už 282 rub. 50 kap. kainą teisę atlikti šiuos dar-
bus varžytinėse gavo žydas Šaja Ickovičius. (LVIA, f. 378, b. s. 1847 m., b. 
1536, l. 1–4; KM)

1847 m. spalio 14 d. raporte Kauno gubernijos valdybai Ukmergės miesto 
rotušė rašė, jog svarstė žydo Calkos Calkovičiaus Hefeno (Kauno gubernijos 
valdybos rašte Hefenas vadinamas Calka Ickovičiumi) pareiškimą, kuriame 
jis nurodė atsisakąs varžytinėse laimėtos teisės rinkti iš miesto gyventojų 
mokesčius už gyvulių ganymą miesto ganyklose, nes varžytinių sąlygo-
se buvo kalbama apie teisę rinkti mokesčius trejus metus, o jo pasiūlytą 
sumą (60 sidabro rublių metams) galima surinkti tik renkant mokesčius 
trejus metus ir 1847 m. jis tikrai nesurinks nurodytos sumos, nes dėl pa-
šaro stokos 1846 m. pabaigoje ir 1847 m. pradžioje neturtingi šeiminin-
kai išpardavė savo gyvulius ir mokesčių mokėtojų žymiai sumažėjo. Todėl 
C. Hefenas prašo suteikti jam teisę rinkti rinkliavą trejus metus arba at-
laisvinti jį nuo mokesčių rinkimo. Ukmergės miesto rotušė, atsižvelgdama 
į tai, jog C. Hefenas sumokėjo pusę sutartos mokesčių sumos (30 rub.) ir 
todėl negali atsisakyti nuo rinkliavos rinkimo, siūlė gubernijos valdybai 
leisti C. Hefenui rinkti mokesčius trejus metus, nes, pasak rotušės, gyvu-
lių skaičius iš tikro sumažėjo ir dėl pašarų trūkumo, ir dėl to, kad buvo už-
darytos spirito varyklos, „šalia kurių ankstesniais metais žydai laikė daug 
gyvulių“. Gubernijos valdyba leido Ukmergės miesto rotušei sudaryti su C. 
Hefenu sutartį dėl mokesčių rinkimo iki 1850 m. balandžio 23 d. (Kauno 
apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 1952, l. 4–5; KM)

1847  m. lapkričio 16 dieną „Ukmergės akcizo rinkliavos tarnautojas Ka-
plunas, mokėdamas ižde nuo akcizo iždui priklausančius pinigus padavė 
padirbtus penkrublinius depozitinius bilietus už 300 sidabro rublius, tai 
pastebėjęs apskrities iždininkas sulaikė netikrus pinigus, o juos padavusį 



52

Kapluną paleido namo, nedavęs nurodymo, tik paskui pranešė apie tai vie-
tinei policijai; nors Kaplunas apklaustas parodė, kad gavo minėtuosius pa-
dirbtus bilietus iš Borucho Levio, tačiau tuo tarpu šis spėjo pasislėpti ir kur 
dabar yra nežinoma.[…]“ (LVIA, f. 378, b. s., 1847 m., b. 2044, l. 10–11; KM)

1847  m. gruodžio 11 d. Ukmergės gorodničius Filatovas pateikė Kauno 
gubernijos valdybai žiniaraštį apie Ukmergės miesto žydų maldos namų ir 
sinagogų skaičių. Pagal šį žiniaraštį, tuo metu Ukmergėje buvo 310 žydams 
priklausančių namų, 2 sinagogos, 6 maldos namai. Visi maldos namai ir 
sinagogos pastatyti be leidimo „pagal vietinės žydų bendruomenės duotą 
nurodymą maždaug prieš 20 metų“. Žiniaraštyje taip pat nurodoma, kad 
„jokiose privačiuose namuose žydai bendruomeninėms pamaldoms nesi-
renka“. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 1861 m., l. 36–37; KM)

1848 m. „Sausio 18 d. Ukmergės mieste, Ukmergės pirklio Hiršo Vaisbro-
do mūrinio namo rūsyje, dėl nežinomos priežasties užsidegė ten sudėtos 
gausios linų atsargos. Liepsna užgesinta, nežymiai pakenkus namui, o li-
nai sudegė. Nuostolio nurodyta už 1128 sidabro rub.“ (Kauno apskrities 
archyvas, f. 50, ap. 1, b. 3663, l. 11–259; KM)

1848 m. pagal einančio ispravniko (apskrities policijos viršininko) pareigas 
Koliados ir gorodničiaus Merčanskio pateiktus statistinius duomenis, 
Ukmergėje gyveno 1064 žydai vyrai, 1287 moterys; per metus gimė 60 
vyrų, 64 moterys; mirė 134 vyrai, 114 moterų; įvyko 40 vestuvių, sky-
rybų  – 13; buvo sinagoga  – 1; maldos namų  – 7; žydų pareigūnų  – 28. 
Apskrityje gyveno 4487 vyrai, 4259 moterys; per metus gimė 285 vyrai, 
251 moteris; mirė 359 vyrai, 317 moterų; įvyko 149 vestuvės, skyrybų – 
12; sinagogų nėra; maldos namų – 11; žydų pareigūnų – 19. Dokumento 
apačioje prirašyta: „Pastaba: Ukmergės mieste kahalų nėra“. (Kauno aps-
krities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 5184, l. 13; KM)

1848 – 1849 m. buvo gautas leidimas pagal patvirtintą projektą padidinti 
sinagogą. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 78)

1849  m. Ukmergės miesto valdyba pranešė Kauno prabavimo rūmams, 
kad Ukmergėje dirba auksakalys juvelyras Girša Rubinas. (Laurevičius E., 
Vitkauskienė B. R. Lietuvos auksakalystė XV–XIX amžius, Vilnius, 2001)
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1849 m. Ukmergės rotušėje 2 iš 4 ratmanų (tarėjų?) buvo žydai: Š. Judelevičius 
ir F. Falko. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 2172, l. 11–18; KM)

1849 m. Ukmergės gorodničiaus žiniaraštyje, skirtame Ukmergėje buvu-
sioms odų raugykloms, alaus darykloms ir plytinėms, yra aprašytos šios 
įstaigos: 

7 „odos fabrikai“ (odų raugyklos), kurių savininkai yra Mauša Garbaras, 
Mauša Dudakas, Jankelis Hefenas, Kušelis Garbaras, Mauša Garbaras 
(antrasis), Joselis Leibovičius, Mendelis Hefenas. Šios raugyklos buvo įsi-
kūrusios medinėse daržinėse šalia savininkų namų. Odoms apdirbti buvo 
naudojama eglių žievė, kalkės ir varvelis (lydyti banginių ar ruonių taukai). 
J. Hefeno, M. Hefeno ir M. Garbaro raugyklose buvo po 3 odų rauginimo 
kubilus, kitose po 2. Pastarieji raugyklų savininkai samdė po 1 darbinin-
ką, išdirbdavo daugiausiai odų (atitinkamai 200, 200 ir 400). Didžiausias 
pajamas (jos priklausė nuo išdirbamų odų rūšies) gavo M. Hefenas – 70 rub. 
Kiti per metus gaudavo nuo 25 iki 60 rub. pajamų. 

3 alaus daryklų (bravorų) savininkai yra Benjaminas Trockis, Judelis Zar-
chas, Šmuila Trockis. Alus buvo gaminamas iš apynių ir salyklo, kurį ga-
minosi patys alaus daryklų savininkai. 8 kibirų talpos alaus statinė buvo 
parduodama už 1,35 rub. Benjamino ir Šmuilos Trockių bravoruose buvo 
po 1 alaus virimo katilą, J. Zarcho – 2. Jis ir išvirdavo daugiausiai alaus – 
800 kibirų per metus. Š. Trockis išvirdavo 400, B. Trockis – 450 kibirų. 
Bravoruose dirbo po 1 darbininką, J. Zarcho bravore – 2. 

3 plytinių savininkai yra Jankelis Semeras, Jegoras Stepanovas, Nachimas 
Melcas. J. Semero ir N. Melco plytinės buvo jų sklypuose, čia buvo kasamas 
ir molis plytoms. Abiejose plytinėse buvo po 1 plytų degimo krosnį, J. Se-
mero plytinėje dirbo 1 darbininkas. Plytos buvo parduodamos Ukmergėje 
ir apskrityje po 50 kap. už 1000 vnt. J. Semeras jų pagamindavo 12000 
per metus, N. Melcas – 10000. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 
6489, l. 13–40; KM)

1849 m. lapkričio 16 d. Ukmergės žydų bendruomenės nariai, susirinkę 
į bendruomenės sueigą, vadovaudamiesi 1844 m. gruodžio 12–19 d. Ru-
sijos caro patvirtintų Žydų bendrosios rinkliavos nuostatų 39 paragrafu, 



M. Levi šeimos svečiai kieme prie namo. Iš Fainos Borovsky 
šeimos archyvo. 

M. Levi family guests in the courtyard of the house. From Faina 
Borovsky family archive.
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nutarė perduoti bendrosios rinkliavos iš žydų bendruomenės narių rinki-
mą 1850–1854 m. laikotarpiui bendruomenės nariams Oreliui Šliomovi-
čiui Segaliui, Ukmergės 3 gildijos pirklio sūnui Abeliui Bencelevičiui Brei-
dui ir Benceliui Ickovičiui Sapirai. Šie asmenys ketino dalyvauti surengtose 
varžytinėse dėl bendrosios rinkliavos išpirkimo, o žydų bendruomenė 
„kolektyvinės atsakomybės būdu“ laidavo savo kilnojamu ir nekilnojamu 
turtu jį užstatydami, jog jie laiku sumokės tą sumą, už kurią jie laimės 
rinkliavos atpirkimo varžytines. Šį bendruomenės susirinkimo nutarimą 
pasirašė didesnioji bendruomenės narių (suaugusių vyrų) dalis, pasak šia-
me susirinkime dalyvavusio Ukmergės gorodnyčiaus (miesto policijos virši-
ninko) Merčanskio prierašo, jis „[…] savo ranka pasirašytas ne mažiau kaip 
dviejų trečdalių šiai bendruomenei priklausančių žydų, tame tarpe dviejų 
trečdalių labiausiai pasiturinčių sėslių namų šeimininkų […]“. Nutarimas 
patvirtintas Ukmergės gorodnyčiaus valdybos antspaudu. Žydų bendruo-
menės nariai šį bendruomenės nutarimą pasirašė trejopai: lotyniškomis 
raidėmis lenkiškai, kirilica rusiškai ir hebrajiškai su vertimu į rusų kalbą 
šalia. Nutarimą pasirašė Zoselis Fogeliovičius (pasirašė lenkiškai), Vulfas 
Jofė (Wulff Joffe) (lenkiškai), Glizaris Volkas (lenkiškai), Abraomas Kvater-
kovičius (rusiškai), Jochelis Zakovičius (lenkiškai), Šaja Leibovičius Levi-
nas (lenkiškai), neįskaitomas parašas lenkiškai, Orelis Kliačko (lenkiškai), 
Uriašas Leibas Pikšovičius Štekeličas (Sztelelicz) (lenkiškai), Hirša Ate-
kas (hebrajiškai) (toliau prie hebrajiškai pasirašiusiųjų nuorodų į pasirašymo 
būdą nebus pateikiama)), Chonelis Šmuilovičius Raichas, Michelis Levinas, 
Jankelis Navachovičius, Dovydas Leibovičius Vesas (Вес), Šaja Šmuilevi-
čius Landė, Efraimas Šimelevičius Kuras, Mauša Dovydovyčius, Noachas 
Manchelevičius Segalas, Hirša Berkovičius Vaisbrodas, Joselis Abraomo-
vičius Volkas, Orelis Chelimovičius, Dovydas Pinchasevičius, Abelis Pa-
zolis (Пазоль), Hercas Beimelis, Vulfas Rogovas, Iseris Beimelis, Senderis 
Kacas, Faivišas Hilelevičius Labšneris, Leizeris Mitavskis, Mendelis Ef-
raimovičius Saperis, Šnejeris Rogovas, Benjaminas Zcharevičius Atkacas, 
Chaimas Hiršovičius Gurvičius, Jankelis Peisachovičius, Icko Ponevežas 
(Поневеж), Zcharijus Atkacas, Dovydas Hefenas, Šmuila Volkas, Šmuila 
Benjaminovicas (Беняминовиц) (rus.), Leiba Kreinas, Hirša Chaimovičius 
Dubijanskis, Joselis Rezas, Šmuila Joselis Heršenas, Chaimas Levinas, 
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Joselis Todresovičius, Leiba Stadolnikas, Šmuila Orlovičius, Lipmanas 
Zarchijus, Icko Ošepevičius, Elijašas Atkacas, Šmuila Abraomovičius, Ku-
selis Hefenas, Elijašas Obelevičius Haslė (Гасле), Mauša Zalkas, Pinchas 
Maušovičius, Jankelis Zaruchovičius, Danielius Chmudesas, Mortchelis 
Leibovičius Drukas, Šmunas Ickovičius Pazolis, Izraelis Zelamanovičius 
Volkas (rus.), Peisachas Tubijaševičius, Gecelis Nochimovičius Kraskis 
(Kraski) (lenk.), Hirša Jankelevičius Traupianskis, Mnasa (Мнаса) Vul-
fovičius Segalis, Bencelis Klauzas, Menelis Partas, Abramas Judelevičius 
Volkas, Pinchas Gecelevičius, Zelmanas Šmuilevičius Doberis, Lezeris Icko 
Volkas, Ovsiejus Judelevičius Cyrulis, Judelis Zakas, Michelis Klauzas, 
Icko Libzonas, Berko Hiršovičius Zakas, Elijašas – Hirša Gurvičius, Šmuila 
Levinovičius Volkas, Abramas Lichtenblumas (rus.), Leiba Musnikas, Bo-
ruchas Aranovičius Volkas, Zavelis Reingolas, Elijašas Joselevičius, Šlioma 
Segalas (rus.), Šepselis Nachšniovičius Vilianas (rus.), Mauša Davidsonas 
(rus.), Šmuelis Joselovičius Zarchas (rus.), Chaimas Ickovičius Guzarčikas 
(rus.), Šmerelis Volkas (lenk.), Kivelis Elijaševičius Gadasa, Hirša Chacke-
levičius Kacas, Šimelis Izrailevičius, Leizeris Palas, Mejeris Hiršovičius 
Genceris, Calko Hefenas, Noachas Kaplanas (rus.), Mauša Bencelevičius 
Pruisas, Leiba Kacelis, Izraelis Maušovičius Mutas, Rachmielis Šmuilevi-
čius, Bencelis Ickovičius, Šmerelis Monasevičius Segalis, Mejeris Mauševi-
čius, Kašnanas Abraomovičius Mutnikas, Leiba Monasevičius Gurvičius, 
Mnasė Mortchelevičius, Faivišas Rachalovičius, Leizeris Jankelevičius 
Gincburgas, Noachas Vulfas Jankelevičius, Mauša Abraomovičius Rezas, 
Berko Kunigis (Кунигис), Icko Zelichevičius, Mortchelis Cemachovičius 
Zauchas, Šmuila Abraomovičius, Dovydas Hefenas, Rafalas Zelmanovičius 
Volkas, Leiba Volpė, Chaimas Breznikas, Leibas Jankelevičius Frankas, 
Feivišas Joselevičius, Zarachas Jankelevičius Kacas (rus.), Icko Aranovi-
čius Volkas, Šlioma Ovsiejevičius, Bencelis Aranovičius Peselnikas, Faivi-
šas Mortchelevičius Kloras, Mauša Šmuilevičius Palecas, Jankelis Vulfovi-
čius Panemanas (Панеман). 1849 m. lapkričio 30 ir gruodžio 7 dienomis 
Kauno gubernijos valdyboje vykusiose varžytinėse Orelis Segalis ir Bence-
lis Sapira pasiūlė 4614 sidabro rublių per metus išpirkimo sumą, kas „[….] 
14 sidabro rub. viršija pagal tabelius ir taksas apskaičiuotą šios rinklia-
vos pelną ir tos sumos padidinimui lėšos nenumatomos, todėl Ukmergės 
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bendrosios rinkliavos rinkimą pripažinti žydams Oreliui Segaliui ir Bence-
liui Sapirai bei sudaryti su jais sutartį dėl rinkimo varžytinėse paskelbtų 
sąlygų pagrindu, atpirkėjams pateikus dokumentą ant herbinio popieriaus 
apie atitinkamą atpirkimo sumą […]“. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, 
ap. 1, b. 2337, l. 2–4, 14–18; KM)

1850 m. kilo didelė choleros epidemija, pareikalavusi daug aukų, ypač vai-
kų. Rabinas Aaronas Kliačko sudarė komitetą pagelbėti nukentėjusiems. 
Komiteto darbe aktyviai dalyvavo Šmuelis Fogelevičius. (Koganas B. Žydai 
Lietuvos miestuose…)

1850  m. mirė rabinas Aaronas bar šlomo Halevi, vadinamas Reb Arele 
arba Reb Arele Vilkomirer. Gyveno labai vargingai, atsisakė didesnės al-
gos, karštas kovotojas prieš Chasidų sektą. (Koganas B. Žydai Lietuvos 
miestuose…)

1850  m. įkurti Pinchaso Vanniko (Pincho Vapniko  – plytinės savininko?) 
maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., b. 1769, l. 94; KM)

1850 m. spalio 15 d. Ukmergės žydų ligoninės seniūnai Hilelis Abramzo-
nas, Izraelis Kacas, Mortchelis Pancas pateikė raportą einančiam Ukmer-
gės gorodnyčiaus pareigas „Štabrotmistrui ir Kavalieriui Klusovui“: „[…] 
Ryšium su Jūsų Kilnybės šių metų rugpjūčio 8 nurodymu Nr. 731 turime 
garbės pranešti, kad Ukmergės Žydų Ligoninėje 1849 metais patalpų ankš-
tumas ir reikmenų trūkumas buvo todėl, kad ši ligoninė skirta talpinti tik 
12 lovų, o dėl siautusios choleros joje buvo talpinama 20 ir daugiau lovų, 
kadangi dabar ligoninėje yra ne didesnis už įprastinį ligonių skaičius, ankš-
tumo patalpose jau nebėra, bet reikmenų ir ligonių priežiūros trūkumo iš-
vengti visiškai neįmanoma, nes nėra šaltinio išlaidoms padengti, kadangi 
Ligoninės išlaikymui iš viso tegaunama 450 sidabro rublių per metus, tai 
yra iš žydų vaistinės 200 rublių, iš skerdyklos 150 rublių, iš bendrosios 
rinkliavos 100 rublių, o norint išlaikyti šią ligoninę pagal prideramą tvar-
ką reikalingas bent trigubai didesnis kiekis, kartu su šiuo pristatome ir Ži-
niaraštį apie ligonių būklę šioje ligoninėje nuo šių metų pradžios iki spalio 
mėnesio 1 dienos.“ Minimame žiniaraštyje yra aritmetinių klaidų – sausio 
ir gegužės mėnesių duomenyse neatitinka sirgusių ir pasveikusių skaičiai. 
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Klaidos netaisytos. „Ukmergės Žydų Ligoninės ligonių būklės nuo 1850 
metų sausio 1 iki spalio 1 žiniaraštis. 1850 metų sausio 1 (ligoninėje) buvo 
18, atvyko 29, pasveiko 24, mirė 1, (mėnesio gale) liko 18 asmenų. Vasario 
1 buvo 18, atvyko 18, pasveiko 19, mirė 1, liko 16 asmenų. Kovo 1 buvo 
16, atvyko 29, pasveiko 26, mirė 2, liko 17 asmenų. Balandžio 1 buvo 17, 
atvyko 11, pasveiko 15, mirė 1, liko 12 asmenų. Gegužės 1 buvo 12, atvy-
ko 28, pasveiko 29, mirė 1, liko 12 asmenų. Birželio 1 buvo 9, atvyko 39, 
pasveiko 34, mirė 1, liko 13 asmenų. Liepos 1 buvo 13, atvyko 26, pasveiko 
31, mirė 3, liko 5 asmenys. Rugpjūčio 1 buvo 5, atvyko 25, pasveiko 22, 
mirė 2, liko 6 asmenys. Rugsėjo 1 buvo 6, atvyko 25, pasveiko 24, niekas 
nemirė, spalio 1 liko 7 asmenys.[…]“. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 
1, b. 2615, l. 11–12; KM)

1851 m. kovo 21 d. Ukmergės gyventojai Šmulis Trockis, Harcas Beitelis ir 
kiti skundėsi Vilniaus kariniam gubernatoriui, kad jiems, net ir sumokėjus 
nustatytą mokestį, Ukmergės miesto gėrimų išpirkimo valdyba uždrau-
dė gaminti alų ir midų ir paliko šią teisę tik dviems žydams, todėl pakilo 
šių gėrimų pardavimo kaina, o gaminusieji šiuos gėrimus neteko pragy-
venimo šaltinio. Šį skundą persiuntus Kauno civiliniam gubernatoriui, jis 
1851m. birželio mėnesį atsakė, kad besiskundžiantieji neturėjo liudijimų 
alaus darykloms atidaryti ir tik tada, kai jie išpildys visas taisykles ir su-
mokės visus nustatytus mokesčius, jie galės gaminti alų ir midų. (LVIA, f. 
378, b. s., 1851 m., b. 1877, l; KM)

1851 m. gegužės 18 d. valdininkas ypatingiems pavedimams Zenkevičius 
raportavo, kad vykdydamas einančiojo Kauno gubernatoriaus pareigas 
nurodymą ištirti Ukmergės gėrimų išpirkimo valdytojo pirklio Špakovs-
kio skundą Rusijos finansų ministrui dėl neva prieš jį žydų vykdomo vyno 
pirkimo boikoto nustatė, „kad Ukmergės  m. gyventojai, įvedus gėrimų 
atpirkimą, perka labai mažai vyno, tai vyksta todėl (kaip aiškina patys 
gyventojai), kad vyno kaina staiga pakilo daugiau kaip ketvirčiu ir pats 
atpirkimo vynas parduodamas blogesnės kokybės kaip anksčiau, gal su per 
didele vandens priemaiša. Be to, žydai, neapkęsdami pirklio Špakovskio už 
atpirkimo sumos, o tuo pačiu ir vyno kainos padidinimą, kurstomi norė-
jusių išlaikyti šį atpirkimą savo nuosavybėje ankstesnių akcizo laikytojų, 
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atsisakę nuo vyno, apsiriboja tik būtiniausiomis mažomis jo porcijomis 
per šventes ir šabo dienomis; prie to prisidėjo ir žydų bendruomenės se-
niūnų skelbimas, kuris tikrai buvo išklijuotas maldos namuose, skelbime 
seniūnai, ragindami žydus nedelsiant sumokėti mokesčius, perspėjo ne-
sumokėjusiuosius, kad jei jie bus pastebėti vartojant vyną, nedelsiant bus 
nubausti piniginėmis baudomis. Tačiau to, kad šios rūšies skelbimai būtų 
išklijuoti viešose vietose ir kad pagal juos seniūnai rinktų baudas iš žydų, 
pirkusių atpirkimo vyną, tyrimo metu nenustatyta.“ (Kauno apskrities ar-
chyvas, f. 50, ap. 1, b. 8515, l. 3–4; KM)

1851  m. dokumentuose dėl Ukmergės apskrities advokato Brodovskio 
nusižengimų minima, kad „nors Brodovskis žinojo Kauno gubernijos val-
dybos įsaką Ukmergės kalėjime padirbtų pinigų byloje laikomus žydus 
Dovydą Šerlingą, Rubiną ir Niselį Miselevskius, Ošerį Maliackį, Maušą 
Šermaną ir Broido laikyti kalėjime iki bylos teisminio sprendimo, tačiau 
jis, Brodovskis, paėmęs iš jų pinigus pasiekė, kad Ukmergės miesto rotušė 
kreipėsi į (Kauno) gubernijos valdybą dėl minėtų žydų paleidimo pagal lai-
davimą ir slapta važiavo į Kauną prašyti tam leidimo, kas jam nepavyko, 
nes valdyba išlaisvino tik Broidą, o su kitais nurodė elgtis pagal įstatymą“. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1851 m., b. 812, l. 22–23; KM)

1851 m. pradėti sinagogos perstatymo darbai. (Miškinis A. Lietuvos TSR 
urbanistikos paminklai, p. 79)

1852 m. įkurti Leibos Bulkos maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., 
b. 1769, l. 94; KM)

1852 m. Ukmergėje pagal kitų metų pradžios Ukmergės gorodničiaus ži-
niaraštį apie Ukmergėje buvusias alaus daryklas, odų raugyklas ir plytines, 
buvo šios įmonės:

Judeliui Zaruchovičiui Zarchui priklausanti alaus darykla, kurioje jis per me-
tus pagamindavo 100 statinių silpno alaus. Alaus bravoras buvo įsikūręs 
„specialiai pastatytame name“, jame buvo 2 alaus virimo katilai, dirbo vie-
nas samdomas darbininkas. Apyniai ir miežiai buvo perkami Ukmergėje ir 
apskrityje, alus parduodamas daugiausiai Ukmergėje. Alaus statinė kaina-
vo 5,60 rub.
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Jegoro Stepanovo, Pincho Šimeliovičiaus Vapniko ir Nachimo Maušovičiaus 
Melco plytinės. Visos jos buvo įsikūrusios priemiestyje, ten stovėjo ir ply-
tų degimo krosnys. Molis plytoms ir malkos jų išdegimui buvo perkamos 
Ukmergės apylinkėse. P. Vapniko ir N. Melco plytinėse buvo po 1 degimo 
krosnį, jie pagamindavo 12000 ir 8000 plytų. Tuo metu plytos kainavo po 
5 rublius už 1000 vnt. P. Vapnikas samdė vieną darbininką. 

Hiršos Davidovičiaus Garbo, Joviašo Kušelevičiaus Garbo, Joselio Heleliovi-
čiaus Leibovičiaus, Mendelio Kušelevičiaus Hafeno, Maušos Dovydovičiaus 
Garbo, Kušelio Šmuilovičiaus Hefeno ir Maušos-Leizerio Hiršovičiaus Dudako 
odų raugyklos. Jos buvo šalia savininkų namų buvusiose daržinėse. H. Gar-
bo ir J. Leibovičiaus raugyklose buvo po 2, kitose po 4 odų rauginimo ku-
bilus. Visose raugyklose dirbo po 1 samdomą darbininką. Odų išdirbimui 
reikalingos kalkės ir eglių žievė buvo perkami Ukmergėje. Išdirbtos odos 
buvo parduodamos po 1,50 rub. Daugiausiai per metus jų išdirbo M. Hefe-
nas – 300. H. Garbas, M. Garbas, K. Hefenas ir M. Dudakas – po 100 odų. 
J. Garbas ir J. Leibovičius – po 150. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 
1, b. 10101, l. 5, 22, 46–67; KM)

1853 m. balandžio 10 d. Rusijos vidaus reikalų ministrui siųstame rašte 
Vilniaus generalgubernatorius rašė apie atliktą didelį tyrimą Ukmergėje 
dėl žydo Iciko Losio skundų apie miesto valdininkų ir jų „faktorių“ žydų 
Vulfo Prūso, Jankelio Mytniko, Joselio Sodo bei Todrio Orlovičiaus pik-
tnaudžiavimus. Daugelis skundų punktų pripažinti nepagrįstais, tačiau 
minėtieji „faktoriai“ žydai pavadinti „visuomenei kenksmingais“ (вредны 
в обществе). Pats skundų autorius I. Losis buvo apkaltintas „suktybe ir 
apgaule“ bei nuteistas „visų asmeninių ir turtinių teisių atėmimu ir 60 
smūgių rykštėmis“, o taip pat trims metams uždarytas į Kauno kalėjimo 
ypatingąjį skyrių, priverčiant jį dirbti pačius sunkiausius darbus. Pasak šio 
generalgubernatoriaus rašto, nuosprendis I. Losio byloje buvo priimtas 
1847 metais. 1850 m. Ukmergės gorodničiaus valdybos nutarimu į kalėji-
mą buvo uždarytas ir I. Losio sūnus Izraelis. (LVIA, f. 378, b. s., 1846 m., 
b. 2054, l. 153–162; KM)



61

1854 m. skundo dėl dvarininko A. Koskos nusikaltimų tyrime liudininkas 
bajoras Zaleskis tvirtino, kad A. Koska praėjusiais Ukmergės pašto stotyje 
(A. Koska buvo jos nuomotojas) sumušė Ukmergės pirklio žydo Ovsiejaus 
Levino žmoną Diną Gutę, tačiau šis skundo nepadavė, nes atsilygino A. 
Koskai tuo pačiu, t.y. jį sumušė. Pasak Zaleskio, „vienas ant kito nesiskun-
dę – matyt, abu liko patenkinti“. (LVIA, f. 378, b. s.,1854 m., b. 2055, l. 
6–7; KM)

1855 m. statistiniame Ukmergės aprašyme nurodyta, kad mieste tuo metu 
gyveno 5463 gyventojai, iš jų 3179 – žydai. Duomenys tikriausiai ne visai 
tikslūs. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 83)

1855 m. gimė būsimasis rašytojas ir visuomenės veikėjas Rafailas Gruški-
nas. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1855 m. labai padaugėjus ligų Ukmergėje apsistojusių kareivių tarpe, ligo-
niai netilpo į miesto ir pulko ligonines, todėl Kauno gubernatorius pasiūlė 
išnuomoti dar vieną namą ligoninės reikmėms. Apskrities bajorų vadovas 
susitarė su žydu Hirša Vitu dėl jo namo, kuriame tilptų 40 lovų, išnuomo-
jimo ligoninei už 312 sidabro rublių metams. (LVIA, f. 378, b. s., 1855 m., 
b. 1450, l. 1–3; KM)

1855  m. gegužės 16 d. Chackelis Berkovičius Ritovtas pranešė Vilniaus 
generalgubernatoriui, jog jis, pravažiuodamas pro Ukmergę ir ten užtru-
kęs kelias dienas, pastebėjo vietinių žydų bendruomenės deputatų pik-
tnaudžiavimus renkant įvairius mokesčius ir rinkliavas: „[…] Be sudėtinių 
(коробочные) už košerinį gyvulių skerdimą ir žvakių rinkliavų, įvestų Vy-
riausybės, įvesti ir savavališkai renkami ypatingi mokesčiai už naudoja-
mus maisto produktus, tai yra už kiekvieną miltų ir lajinių žvakių pūdą, 
[…] Tokioms neteisėtoms […] rinkliavoms visai nėra jokio pagrindo, nes 
mokesčius ir teisėtą žvakių rinkliavą gyventojai moka pagal ypatingus 
vienodus paskirstymus, o už vargšus ta prievolė padengiama iš sudėtinės 
galvijų skerdimo rinkliavos, kurios bendruomenė kasmet permoka virš 
1000 sid. rub.[…]“. Ch. Ritovtas prašė generalgubernatoriaus atsiųsti val-
dininką, kuris atliktų slaptą tyrimą šiems žydų deputatų piktnaudžiavi-
mams atskleisti. (LVIA, f. 378, b. s., 1855 m., b. 1482, l. 3–4; KM)
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1855 m. pagal Ukmergės gorodničiaus žiniaraštį apie Ukmergės alaus da-
ryklas, odų raugyklas ir plytines, buvo šios įmonės:

Alaus darykla, priklausiusi 3 gildijos pirkliui Abeliui Broidei ir pagaminusi 
927 kibirus silpno alaus už 309 sidabro rublius. Alaus statinė buvo par-
duodama už 3 rub. Darykla buvo įsikūrusi „specialiai pastatytame medi-
niame name“, joje dirbo vienas darbininkas. Apyniai ir miežiai alui buvo 
perkami Ukmergėje ir apskrityje, alaus parduodamas Ukmergėje.

Joseliui Hilelevičiui Leibovičiui, Jankeliui Kušeliovičiui Hefenui, Maušai Da-
vydovičiui Garbui, Mendeliui Kušeliovičiui Hefenui ir Hiršai Nordchelevičiui 
Tovtui priklausančios odų raugyklos, išdirbusios atitinkamai 150, 160, 100, 
140 ir 80 odų bei gavusios 75, 80, 50, 70 ir 40 rublių pelno per metus. Vi-
sos raugyklos stovėjo jų savininkams priklausančiuose sklypuose ir buvo 
įsikūrusios tam skirtose daržinėse. J. Leibovičiaus ir M. Garbo raugyklose 
buvo įrengta po 5 odų rauginimo kubilus, kitose raugyklose – po 4. Rau-
gyklose dirbo tik patys jų savininkai, odų rauginimui reikalingas kalkes ir 
eglių žieves jie pirko Ukmergėje, išdirbtas odas pardavinėjo Ukmergėje ir 
aplinkiniuose miesteliuose. Parduodamų išdirbtų odų kaina svyravo nuo 1 
iki 2 rublių už vienetą,

Šepšeliui Nachimovičiui Vilijamui bei Pinchui Šimeliovičiui Vapnikui priklau-
sančios plytinės, pagaminusios 30 ir 20 tūkstančių plytų per metus. Ply-
tinės buvo įrengtos specialiose pašiūrėse, stovėjusiose jų savininkų skly-
puose, jose buvo įrengtos plytų degimo krosnys. Molis ir smėlis plytoms 
buvo kasami tuose pat sklypuose. Š. Vilijamo plytinėje dirbo 2 darbinin-
kai, P. Vapniko – 1. Plytos buvo parduodamos daugiausiai Ukmergėje, šiek 
tiek kitose apskrities vietose. Š. Vilijamas plytas pardavinėjo po 7, P. Va-
pnikas – po 6 rublius už 1000 vnt. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, 
b. 11413, l. 173–174, 178–187, 189–192; KM)

1855 m. spalio 6 d. Kauno gubernatorius pranešė Vilniaus generalguber-
natoriui, jog atlikus tyrimą dėl „žydo Ritovto pranešimo apie neteisėtas 
rinkliavas“, nustatyta, jog asmeniui, savo lėšomis pastačiusiam pastatą 
miesto matams ir svarstyklėms laikyti, buvo leista keturis metus rinkti 
rinkliavą už produktų persvėrimą ir permatavimą, o dėl kitų pažeidimų 
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„[…] komandiruotasis į Ukmergę tyrimui valdininkas visiškai jokių duo-
menų apie piktnaudžiavimus negavo, tuo labiau, kad nerado žydo Ritovto, 
kurio gyvenama vieta nežinoma.“. (LVIA, f. 378, b. s., 1855 m., b. 1482, l. 
2–5; KM) 

1855 m. žiniaraštyje apie įstaigas, nepavaldžias Kauno visuomeninės glo-
bos įstaigai, minima Ukmergės žydų ligoninė, kurioje per metus gydėsi 
205 vyrai ir 124 moterys. Ligoninė 1855 m. gavo 630 sidabro rublių pa-
jamų, tiek pat ir išleido. Ligoninė buvo išlaikoma iš bendrosios rinkliavos 
(каробочный сбор) lėšų. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 11413, 
l. 66; KM)

1856 m. ledams sugriovus tiltą per Šventąją, keltinę perkėlą už 800 rub. 
įsipareigojo pastatyti pirklys Abelis Breidė. (LVIA, f. 378, b. s., 1856 m., b. 
7771, l. 2, 11–12; KM)

1856 m. birželio mėnesį, pasirodžius pirmajam dienraščiui hebrajų kalba 
„Hamahid“ („Žinianešys“), Lietuvoje jį užsiprenumeravo keli šimtai skaity-
tojų, iš jų Ukmergėje – trisdešimt. (Levin D. Trumpa žydų istorija Lietuvoje, 
Vilnius, 2000, p. 58)

1857 m. miesto aprašyme minima, kad Ukmergėje gyveno 6770 gyvento-
jų, iš jų 4365 žydai, kad „miesto centre yra erdvus turgus su žydų krautuvė-
mis“, kad čia yra bažnyčios ir žydų ligoninės. (Encyklopedyja powszechna, 
T. 27, Warszawa, 1867, p. 121–123)

1857 m. Ukmergėje gimė Chaimas Frenkelis, vėliau stambus verslininkas 
ir filantropas. 16-os metų Ch. Frenkelis išvyko studijuoti į Voložino ješivą, 
ten ne tik studijavo religinius mokslus, bet ir slapta mokėsi rusų bei vokie-
čių kalbų, skaitė pasaulietines knygas. Susipažinęs su jaunu vokiečiu odos 
apdirbimo meistru, jis metė ješivą ir išvyko į Baltstogę mokytis odos ap-
dirbimo amato. Po kelių metų grįžo į Ukmergę ir įkūrė čia odos apdirbimo 
fabrikėlį, bet, nematydamas jo vystymosi perspektyvų, pardavė jį ir išvyko 
į Šiaulius. Čia jo įkurta odos įmonė sparčiai augo ir plėtėsi, Ch. Frenkelis 
joje diegė įvairiausias technikos ir technologijos naujoves, rūpinosi darbi-
ninkais, jų sveikata. Vėliau jis Rygoje ir Šiauliuose įkūrė modernius batų 
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fabrikus. Tarpukario Lietuvoje jo įmonė buvo viena didžiausių Lietuvoje – 
joje dirbo apie 1000 darbininkų, fabrikų plotas buvo apie 500 hektarų. Be 
verslo reikalų Ch. Frenkelis rūpinosi ir žydų bendruomenės reikalais, teikė 
labdarą. (Lempertas I. Litvakai, Vilnius, 2005, p. 27)

1857 m. vasario 27 d. Ukmergės gorodničius prašė Kauno gubernijos val-
dybos leidimo iškelti iš miesto devynias odų dirbtuves, buvusias šalia Vil-
kmergėlės upelio ir teršusias orą ir vandenį. Šešios iš jų buvo įsikūrusios 
katalikų bažnyčiai priklausančioje žemėje, Mendelio Hereno (Hefeno?) ir 
Kušelio Mendeliovičiaus, dvarininko Kučevskio bei miestiečio Koryznos 
sklypuose, o Maušos Berco – jam priklausančiame sklype. Miestas išskyrė 
šioms odų dirbtuvėms žemės sklypą už Šventosios upės, tačiau dirbtuvių 
savininkai motyvuodami, kad ta vieta yra netinkama, nes persikėlimo iš-
laidos dėl jų neturto sužlugdys jų verslą, prašė palikti jų dirbtuves senose 
vietose. Vidaus reikalų ministras 1861 m. kovo 03 d. nurodė Vilniaus ka-
riniam gubernatoriui, kad dirbtuvių perkėlimui jis neprieštarauja, tačiau, 
atsižvelgiant į jų savininkų neturtą, perkėlimą reikia atlikti palaipsniui, 
neleidžiant remontuoti senų dirbtuvių pastatų, laukiant, kol jie visai su-
nyks ir jų savininkai nebegalės juose dirbti. (LVIA, f. 378, b. s.,1860 m., b. 
704, l. 1–2; KM)

1857  m. balandžio 9 d. Ukmergės žydai Hiršas Mortchelevičius Toftas, 
Judelis Ikušelevičius Volkušas, Nochimas Mendelis Ikušelevičius Hefe-
nas, Ikušelis Šmuilovičius Hefenas, Joselis Pilatas Judelevičius Leibovi-
čius, Šmuila Mordchelevičius Smyskacas, Boruchas Bencelevičius Kloras, 
Ruvinas Tubijaševičius, Izraelis Maušovičius Garbas, Mauša Davidovičius 
Garbas, Rafalas Jankelevičius Šibunas, Šmuila Davidovičius Falkas, Te-
velis Šliomovičius Šosmiras, Joselis Abraomovičius, Izraelis Maušovičius 
Dudakas, Judelis Peisachovičius Koltūnas, Hirša Mordchelevičius Toftas, 
Judelis Ikuselevičius Volkusas, Mendelis Ikuselevičius Hefenas, Ikuse-
lis Šmuilevičius Hefenas, Joselis Hilelis Judelevičius Leibovičius, Šmuila 
Mordchelevičius, Boruchas Bencelevičius Kloras, Ruvimas Tuvijaševičius, 
Izraelis Maušovičius Garberis, Mauša Davidovičius Garberis, Rafelis Jan-
kelevičius Sibunas, Šmuila Dovidovičius Muzykusas, Tuvijašas Šliomo-
vičius Šomiras, Joselis Abraomovičius, Judelis  – Leiba Mordchelevičius 



Geršono Taico šeimos nuotrauka. Iš Fainos Borovsky šeimos archyvo. 

Gershon Taitz family photo. From Faina Borovsky family archive. 
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Plastokas, Izraelis Maušovičius Zybucas, Mauša Leizerovičius Dudakas, 
Judelis Peisachovičius Koltūnas, Leiba Judelevičius Taubė, Raflio našlė, 
Hirša Davidovičius Garberis ir Elijašas Michaelis Abraomovičius Chai-
movičius kreipėsi į Vilniaus karinį gubernatorių prašydami negriauti jų 
namų, kuriuos kaip esant sutrūnijusius nurodė Kauno gubernijos inži-
nierius pulkininkas Ferijeris. Jie motyvavo tuo, jog kariuomenei pražy-
giuojant jų namuose visada apgyvendinami kareiviai, tad butų komisija 
pripažįsta namus esant tinkamais gyventi, jų namai stovi ne pagrindinėse 
gatvėse, o šoninėse ir skersgatviuose ir pavojaus praeiviams nekelia, be 
to, jie nebuvo įspėti ir neturėjo paskirto laiko susiremontuoti ir atnaujin-
ti savo namų. Prašytojai nurodė, kad jie skurdžiai gyvena ir nugriovus jų 
namus jie atsidurs gatvėje, tačiau gubernijos valdžia, nurodžiusi dar kartą 
apžiūrėti nugriovimui numatytus namus, po apžiūros konstatavo, kad jie 
tikrai sutrūniję ir nurodė juos griauti. (LVIA, f. 378, B. b. s., 1857 m., b. 
672, l. 2–3, 7–8; KM)

1857 m. liepos 29 d. Ukmergės rotušė pranešė Kauno gubernijos valdybai, 
jog po kelių nesėkmingų bandymų iš varžytinių išnuomoti miesto pajamų 
surinkimą už raguočių ganymą miesto ganyklose birželio pabaigoje į rotušę 
kreipėsi žydai Chaimas Šmuilovičius Judelevičius ir Joselis Dovydovičius 
Šudas, kurie pareiškė norą iš varžytinių išsinuomoti rinkliavą už ganyklų 
naudojimą su sąlyga, jog ši rinkliava bus išnuomota trejiems metams ir 
pradinė nuomos kaina varžytinėse bus 50 sidabro rublių metams, be to, 
jie pageidauja perimti rinkliavos nuomą iki rugpjūčio 10 d., nes vėliau ga-
nomų gyvulių skaičius bei surenkamos už tai lėšos mažėja. Miesto rotušė 
sutiko su žydų Ch. Judelevičiaus ir J. Šudo pageidavimais ir „[…] pravedusi 
jos įstaigoje varžytines liepos mėn. 12 ir 16, dalyvaujant gorodničiui bei 
apskrities advokatui, per kurias pakartotinių varžytinių metu ši rinkliava 
išnuomota žydui Joseliui Dovydovyčiui Šudui už penkiasdešimt devynis 
sidabro rublius per metus. […]“. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 
3930, p. 1–2; KM)

1857  m. gruodžio 12 d. Ukmergės gorodničius Ruseckis pranešė Kau-
no gubernijos valdybai, jog „Ukmergės žydų bendruomenės rabinas šių 
metų rugpjūčio 29 raporte […] rašo, kad matydamas jog pamaldų metu 
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Ukmergės mieste valdžios patvirtintuose 11 maldos namų kyla didelis su-
sigrūdimas, kuris kenksmingas sveikatai dėl nuolatinių kataro, šiltinės ir 
panašių ligų bei dažnų choleros atvejų, jis, rabinas, norėdamas to išvengti, 
pasiūlė čionykščiam gyventojui Šebseliui Berenšteinui paaukoti jo name 
atskirą patalpą maldos namams jo bendratikiams, kuris davė tam rašytinį 
pasižadėjimą, pridedamą prie šio raporto. Kadangi Ukmergės mieste yra 
apie 600 žydų namų, jis prašo gauti valdžios leidimą įsteigti maldos namus 
Berenšteino paaukotame kambarėlyje. Turint omenyje, kad […] kiekvie-
niems 30 žydų namų leista turėti vienus maldos namus ir kad minėtasis 
kambarys yra gana toli nuo valdiškos (t. y. stačiatikių) ir kitos tikybos (t. y. 
katalikų) bažnyčių, gorodničiaus valdyba pagal Ukmergės žydų bendruo-
menės rabino prašymą turi garbės prašyti gubernijos valdybos leidimo 
įkurti Berenšteino paaukotame kambaryje žydų maldos namus.“ (Kauno 
apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 3864, p. 1–2; KM)

1857 m. gruodžio 31 d. Kauno gubernijos valdyba pranešė Ukmergės go-
rodničiui, jog „[…] Žydų pamaldos leidžiamos tik atskiruose tam skirtuose 
pastatuose su sąlyga, kad juose daugiau niekas neįsikurtų, (todėl) Ukmer-
gės žydų rabino prašymą, išdėstytą gorodničiaus valdybos raporte dėl 
leidimo tenykščiams žydams laikyti pamaldas žydo Šepšelio Berenšteino 
namuose, šiam dalykui paaukotame kambaryje, palikti be pasekmių […]“ 
(Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 3864, p. 3–4; KM)

1858  m. Ukmergėje buvo 4 ligoninės (miesto, karo, kalėjimo, žydų), 14 
kulto pastatų (medinė cerkvė, mūrinės katalikų bažnyčia ir sinagoga, 11 
žydų maldos namų, iš jų 2 mūriniai). (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos 
paminklai, p. 85)

1858 m. gruodžio 17 d. į Ukmergę atvykę Finansų ministerijos valdinin-
kas ypatingiems pavedimams Čiulinskis ir S. Peterburgo policijos prižiū-
rėtojas Jevreinovas savo agentų pagalba sužinojo, kad pas žydą Jekelį 
Maušovičių Keidanskį yra daug kontrabandinių prekių, todėl nusiuntė 
agentus, apsimetusius pirkėjais, o patys apsivilkę ant uniformų kailinius 
nuėjo į Keidanskio motinos Saros Keidanskajos namus, kur pamatė agen-
tus besveriančius ant svarstyklių kontrabandinę arbatą ir bežiūrinėjančius 



68

manufaktūros prekes: šalikus, skareles, olandišką drobę ir auksinius lai-
krodžius. Kontrabandinių prekių buvo maždaug už penkiolika tūkstančių 
rublių. Keidanskis ir žmona suprato, kad čia kažkas negerai ir ėmė slėpti 
prekes, o valdininkus varyti lauk. Tada valdininkai nusiėmė kailinius ir 
ėmė reikalauti pakviesti policiją, tačiau Keidanskiai, išmušę langą, ėmė 
šauktis pagalbos ir per penkiolika minučių prie jų namo susirinkę keli šim-
tai žydų išdaužė namo langus ir išsinešiojo prekes bei sumušė tris agentus. 
Gorodnyčius, dalyvaujant valdininkams, apskrities advokatui ir kviesti-
niams, atliko Keidanskio namuose kratą ir, surinkęs kontrabandinių pre-
kių likučius, laiškus, skaičiavimo sąsiuvinį, pradėjo bylos tyrimą. (LVIA, f. 
378, b. s.,1859 m., b. 157, l. 1–2; KM)

1859  m. įkurti Juselio Kuranskio maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 
1865 m., b. 1769, l. 94; KM).

Apie 1859 m. Ukmergėje apsigyveno būsimasis rašytojas ir mokslininkas 
humanitaras, judaizmo reformatorius, švietimo sąjūdžio „Haskala“ akty-
vistas Mošė Lilienblumas. (http://www.jewishencyclopedia.com/wiew.
isp?articl=418&letter=L) 

„Ukmergėje jis subrendo dvasiškai ir idėjiškai, iš čia ėmė skambėti jo var-
das visame Haskalos judėjime“. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1859  m. vasario 26 d. Ukmergės apskrities ispravnikas Antipovas, pra-
nešdamas Kauno gubernijos valdybai apie žydo Leibos Mendeliovičiaus 
Kackelio skundo dėl iš jo konfiskuotų daiktų aplinkybes, raportavo, jog į 
jį kreipėsi Vaitkuškio dvaro girininko J. Zagorskio žmona su skundu, ku-
riame ji pranešė, jog L. Kackelis apgaule iš jos vyro išviliojo 12 rublių, to 
paties dvaro valdyba jam pranešė, jog L. Kackelis (pasivadinęs Leiba Puče-
riu) 1858 m. rugsėjo mėn. apsiėmė tarpininkauti dvarui įsigyjant 20 stati-
nių miežių, o spalio mėnesį sudarė sutartį su dvaro valdyba dėl statybinių 
šiukšlių išvežimo iš „dvare statomo naujo pastato (rekonstruojamų dvaro 
rūmų?) kiemo“. Tačiau nei miežių, už kuriuos dvaro atstovas J. Zagorskis 
davė jam 25 rublių (vėliau 13 rub. atgavo), nei šiukšlių išvežimo darbų dva-
ras nesulaukė, todėl kreipėsi į ispravniką, prašydamas išieškoti iš L. Kec-
kelio 12 rublių ir priversti išvežti šiukšles. Toliau savo raporte ispravnikas 
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rašė, jog jis L. Keckelį pažįsta dar nuo 1856 m., kai pastarasis gvardijos 
Kirasyrų divizijos, apsistojusios Ukmergėje, obervagenmeisteriui Jakovle-
vui pasisiūlė būti tarpininku superkant pašarus. Jis atvedęs pas Jakovlevą 
žmogų, atseit šlėktą Franckevičių, kuris galįs parduoti 6 statines avižų bei 
vėliau paėmęs už tariamąjį Franckevičių 7 rublius rankpinigių ir, žinoma, 
avižų nepristatęs. Jakovlevas, atvykęs pas ispravniką, prašęs surasti minė-
tą šlėktą. Kadangi Kirasyrų pulkas jau kraustėsi iš Ukmergės, ispravnikas 
atidavęs Jakovlevui savo 7 rublius, o pats, išsikvietęs L. Kackelį, reikalavo 
jo nurodyti, kur rasti Franckevičių, tačiau L. Kackelis išsigynė, kad jį pažįs-
tąs ir kad tarpininkavęs. Nagrinėdamas gautus skundus ir atsižvelgdamas 
į L. Kackelio pareiškimus, jog jis neturi pinigų sugrąžinti apgautiesiems, 
ispravnikas nutarė iš L. Keckelio paimti įvairių 22 rublių 35 kapeikų vertės 
daiktų (žvakides, puodą, katiliuką, arbatinį, lėkštes ir pan.) ir juos atiduoti 
J. Zagorskiui saugojimui, kol L. Keckelis grąžins pasisavintus pinigus. Šie 
daiktai buvo paimami dalyvaujant pačiam L. Keckeliui, tačiau šis, įkan-
dęs vienam iš policininkų į ranką, pabėgo. (Vėliau L. Kackelis parašė skundą 
Kauno gubernatoriui, nurodydamas, jog jam nedalyvaujant iš jo paimtas be-
veik visas jo judamas turtas bei pridėjo jo sąrašą (įvairūs 58 rub. 25 kap. vertės 
namų apyvokos daiktai)). (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 4446, 
l. 3–8.; KM)

1859 m. gruodžio 6 d. Ukmergės policija Kauno prabavimo rūmų įsakymu 
miesto auksakalių dirbtuvėse padarė kratą ir nustatė, kad įspaudavimo 
taisyklių nesilaikė Geršonas Aaronas Finkelšteinas, Vilniaus pilietis, Gir-
ša Rubinas, Ukmergės piliečio auksakalio Gitelio Abramzono našlė Raša 
Abramzonienė, pas kurią dirbo pameistrys iš Antakalnio Gutmanas Abelis 
Mareina. (Laurevičius E., Vitkauskienė B. R. Lietuvos auksakalystė XV–XIX 
amžius, Vilnius, 2001)

1859  m. Ukmergės gorodničius pateikė duomenis apie Ukmergėje esan-
čias plytines ir odų raugyklas. Tuo metu Ukmergėje buvo 3 plytinės, pri-
klausiusios žydams Šepšeliui Viljanui, Maušai Vitesui ir Pinchui Vapnikui. 
Šios plytinės per metus pagamindavo ir parduodavo atitinkamai po 28000, 
16000 ir 32000 vienetų plytų. Tuometinė plytos kaina – 1 kapeika už vie-
netą. Visos plytinės buvo įsikūrusios mūriniuose pastatuose, visose jose 
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mašinų nebuvo, dirbo po vieną meistrą ir vieną juodadarbį. Plytoms gamin-
ti buvo naudojamas vietoje kasamas molis ir į miestą pristatomos malkos.

Tame pačiame žiniaraštyje nurodytos ir 8 odų raugyklos, kurių savininkai – 
žydai Mauša Garbas, Mendelis Hefenas, Kušelis Hefenas (Šmuilovičius), 
Kušelis Hefenas (Mendeliovičius), Hirša Garbas, Mauša Dudakas, Joselis 
Leibovičius ir Hirša Tavtas. Tuometinėmis kainomis išdirbta jaučio oda 
padams kainavo 4, minkšta išviršinė oda  – 3 rublius.  M. Garbas per me-
tus išdirbdavo 100 odų, uždirbdavo 390 rublių, dirbtuvėje dirbo „vienas 
meistras Rusijos pavaldinys, juodadarbiai buvo samdomi esant reikalui“. 
Dirbtuvė buvo įsikūrusi mediniame pastate, jame stovėjo 3 odų rauginimo 
kubilai. M. Hefenas, K. Šmuilovičius ir K. Mendeliovičius Hefenas apdirbda-
vo po 80 odų per metus, uždirbdavo po 310 rublių, medinėse jų dirbtuvėse 
stovėjo po 3 rauginimo katilus. Ir jų dirbtuvėse dirbo vienas meistras. H. 
Garbas išdirbdavo per metus 100 odų, uždirbdavo 390 rublių. Dirbo medi-
nėse dirbtuvėse, turėjo 3 odų rauginimo katilus. M. Dudakas išdirbdavo 40 
odų, uždirbdavo 160 rublių. Jo dirbtuvėse tebuvo du katilai. J. Leibovičius 
išdirbdavo 150 odų, uždirbdavo 510 rublių. H. Tavtas – 130 odų, uždirbdavo 
490 rublių. Jų dirbtuvės buvo medinės, abu turėjo po 3 rauginimo katilus, 
dirbo tikriausiai patys. Odos buvo apdirbamos naudojant vietoje perkamus 
eglių žievę, kalkes ir degutą. Išdirbtos odos buvo pardavinėjamos Ukmergėje 
bei Vilniaus ir Kauno gubernijose buvusių miestų ir miestelių mugėse. Penki 
dirbtuvių savininkai buvo neraštingi, už juos žiniaraščiuose pasirašė Abra-
mas Joseliovičius, kiti mokėjo bent jau pasirašyti hebrajiškais rašmenimis. 
(Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 13280, l. 33–56; KM)

1860  m. Ukmergėje surašyti 7809 gyventojai (3838 žydai), 631 namas. 
(Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 85)

1860 m. cholera susirgo 46 žydai. Epidemiją įveikti padėjo gydytojai Brau-
dė, Levenšternas, Elperfeldas, apskrities gydytojo padėjėjas Mordechajus 
Palacas ir Šmuelis Fogelevičius. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…) 

1860 m. Ukmergės žydų bendruomenė gavo Rusijos imperijos senato atsa-
kymą į jos deputatų 1858 m. rugpjūčio mėnesio prašymą leisti jiems daly-
vauti rinkimuose renkant rotušės burmistrus, nes taip nurodyta Rinkimų 
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įstatyme. Atsakyme nurodoma, kad žydai gali dalyvauti rinkimuose tik 
į tas pareigybes, kurias leidžiama užimti žydams, burmistrų rinkimuose 
dalyvauja tik krikščionys. (LVIA, f. 378, b. s., 1858 m., b. 128, l. 5–6; KM)

1860 m. gegužės mėnesį didelė grupė Ukmergės gyventojų skundėsi Kau-
no gubernatoriui dėl jo ketinimų grąžinti į pareigas nuovados viršininką 
I. Panceržinskį. Raštą pasirašė ir šie Ukmergės gyventojai žydai (pavardės 
rašytos kirilica ir hebrajų kalba su rusiškais vertimais): pirklys Benjaminas 
Fogelevičius, pirklys Icykas Fogelevičius, Michelis Vulpė, Manelis Goro-
žanskis, Abramas Rešanskis, Cemachas Feiviševičius Vosinas, pirklys Ben-
celis Judelevičius Zarchas, Falkas Davidovičius Falkovičius, Arelis Jankele-
vičius Volpė, Mauša Jankelis Reznikas, Mauša Ezra Zaskovičlinas, Joselis 
Ickovičius Volkas, Premas Cyrilas, Kazimieras Olesovskis, Abraomas Izra-
elevičius Zakas, Dovydas Giršovičius Šeras, Zuselis Hiršovičius Levinas, 
Dovydas Jankelis Levinas, Joselis Judelis Vulfovičius Levinas, Aizikas Ru-
binovičius Viljanas, Zemanas Kovšas, pirklio sūnus Joselis Brenšteinas, 
Elijašas Abraomovičius Cemachas, Aaronas Kacelis, Joselis Zakovičius, 
Zoruchas Zarchis, Chaimas Betliebas, Mauša Kliačko, Mejeris Leibovičius 
Liakas, Abraomas Aba Rešanskis, Mendelis Monasevičius Levinas, Berelis 
Pinchasovičius Tubijašas, Jankelis Hiršovičius Duročikas, Šetrelis Maušo-
vičius Viljanas, Pinchas Šimeliovičius Vapnikas, Lipmonas Jankeliovičius 
Zakas, Chevelis Judeliovičius Zarchas, Natanas Raflovičius Kacas, Miche-
lis Heršonovičius Strazduras, Zalkindas Maušovičius Zalkas, Šimelis Hir-
šovičius Levinas, Abelis Hofenovičius Viljanas, Aaronas Abraomovičius, 
Peisachas Hiršovičius Stravecas, Leiba Efronovičius Zizdra, Mauša Aaro-
novičius Chišnecas, Mauša Benceliovičius Prusas, Joselis Judeliovičius, 
Šmuila Izraelevičius Hotarovičius, Gecelis Izraelevičius Kaplanas, Joselis 
Maušovičius Levinas, Izraelis Šenderovičius Volkas, V. Korkas, Hirša Ic-
kovičius Fraidheimas, Joselis Maušovičius Kanterovičius, Šaja Zarucho-
vičius Kacas, Elijašas Leibovičius Volkas, Šamšelis Judelevičius Rubinas, 
Chackelis Šmuilovičius Pupkevičius, Hirša, Šmuilovičius Kacas, Menikas Šu-
manas, Berlas Leibas Ickovičius Reznikas, Joselis Leibovičius Hiršovas, Jo-
selis Kuzmickis, Joselis Šumanas, Hiršas Rabinovičius, Uriašas Leibovičius 
Uriaginas. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 13594, l. 4–6.; KM)
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1860 m. birželio 18 d. „Ukmergės mieste renkant rabiną kilus nesutari-
mams tarp žydų sektų izraelitų, arba mespadų, ir chasidų, arba karlinčikų, 
tarp jų keliose miesto vietose kilo abipusės muštynės, kurias bei po to ki-
lusią betvarkę nutraukė policija, padedama vietinės invalidų komandos; 
o birželio 19 d. žydų izraelitų sektos minia, užpuolusi žydų chasidų sek-
tos maldyklą, išdaužė akmenimis beveik visus langus.“ (LVIA, f. 378, b. s., 
1860 m., b. 144, l. 1–276; KM)

1860 m. rugsėjo 28 d. Ukmergės mieste dėl nežinomos priežasties sudegė 
du mediniai žydo Fromkos namai. Nuostolio nurodyta 300 rublių; spalio 4 
d. sudegė žydo Leibos Kackelio medinis namas, nuostoliai – 60 rub.; spalio 
24, naktį, dėl nežinomos priežasties sudegė žydo Šolomo Stražo užeiga. 
Nuostolio nurodyta 3000 rublių.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1860 m., b. 144, l. 
1–276; KM)

1860 m. policijos priežiūroje esančių Ukmergėje gyvenančių asmenų są-
raše buvo ir Ukmergės miestietis Izraelis Šmuilovičius Levis, 24 metų. Jis 
buvo stebimas „Vilniaus Ordonamshauzo 1854 metų balandžio 5 nurody-
mu“ už padirbtų banknotų gamybą. Sąraše nurodyta, kad I. Levis tarnauja 
laisvai samdomu raštvedžiu, vedęs, turi vaikų, šeima gyvena kartu su juo. 
(Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 13841, l. 51–52; KM)

1860 m. Ukmergėje buvo sinagoga ir 11 žydų maldos namų. (Географи-
ческо-статистический словарь Российской Империи, сост. П. Семенов, 
1862, p. 458–461)

1861  m. Ukmergėje gyveno 3519 žydai (iš viso Ukmergėje gyveno 7043 
gyventojai), jų nuosavybėje buvo 463 namai ir kiti nekilnojamo turto 
objektai (iš 663-jų). Iš Ukmergėje dirbusių 255 įvairių sričių amatininkų, 
dauguma  – 215  – buvo žydai. Iš 150 išduotų pasų išvykti iš miesto 84 
buvo išduoti žydams. (Экономическое состояние городских поселений 
Европейской России, ч. 1., 1863.)

1861 m. įkurti Orelio Kliačkos maldos namai. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., 
b. 1769, l. 94; KM)
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1861 m. lapkričio 28 d. Kauno gubernijos valdyba, išnagrinėjusi Ukmergės 
žydo L. Keckelio skundą dėl iš jo konfiskuotų įvairių daiktų bei Ukmergės 
ispravniko paaiškinimą dėl to, nutarė, jog ispravnikas neteisėtai ėmėsi na-
grinėti įvairius su L. Keckelio sukčiavimu ir apgavystėmis susijusius fak-
tus, nes L. Keckelis, kaip gyvenantis Ukmergėje, yra miesto, o ne apskri-
ties jurisdikcijoje, todėl jo prasižengimus turėjo nagrinėti miesto policijos 
valdyba. Be to, ispravnikas neturėjo teisės be gubernijos valdybos leidimo 
areštuoti L. Keckelio turto, todėl gubernijos valdyba dėl įstatymų nesilai-
kymo pareiškė ispravnikui Antipovui griežtą papeikimą bei įsakė grąžinti 
L. Keckeliui areštuotą jo turtą, o nukentėjusiems dėl įvairių L. Keckelio 
suktybių nurodė kreiptis į gorodnyčiaus valdybą. (Kauno apskrities archy-
vas, f. 49, ap. 1, b. 4446, l. 16–19; KM)

1861 m. buvo aprašytos Ukmergės odų raugyklos ir plytinės. Palyginti su 
panašiu 1859  m. žiniaraščiu, matyti, kad nebeliko Maušos Viteso plyti-
nės. Plytų kaina sumažėjo iki 8 rublių už 1000 plytų (buvo 10 rub.), tačiau 
Šepšelio Viljano ir Pincho Vapniko plytinėse jau buvo po 2 krosnis, todėl 
pirmasis pagamino 2 tūkstančiais, o antrasis net 18 tūkstančių plytų dau-
giau – atitinkamai 30 000 ir 50 000. Abiejose plytinėse mašinų nebuvo, 
šeimininkams meistrams padėjo vienoje 1, o kitoje 2 darbininkai. Plytos 
buvo parduodamos Ukmergėje ir apskrities miesteliuose. Š. Viljanas buvo 
neraštingas, P. Vapnikas pasirašė po žiniaraščiu hebrajiškais rašmenimis.

Odų raugyklų liko tiek pat  – 8, tačiau nebeliko Maušos Dudako raugy-
klos, o atsirado Elijašo Vijeso. Greičiausiai E. Vijesas perėmė M. Dudako 
raugyklą, ją „modernizavo“ ir išplėtė verslą (žiniaraštyje nurodyta, kad jo 
raugykloje yra 3 odų rauginimo katilai, raugykloje išdirbama 100 odų, pa-
jamos – 287,5 rublių.). Kiti raugyklų savininkai liko tie patys: M. Garbas, 
K. M. Hefenas, H. m. Tovtas, J. H. Leibovičius, K. Š. M. Hefenas, M. K. 
Hefenas, H. D. Garbas. Kadangi sumažėjo minkštos išviršinės odos kainos 
(nuo 3 rub. iki 2,60 rub.), paklausa, sumažėjo ir raugyklų savininkų paja-
mos, ypač H. Tovto, H. Garbo ir M. Hefeno, atitinkamai nuo 490 iki 237,5, 
nuo 390 iki 208 ir nuo 310 iki 230 rublių. J. Leibovičius ir M. Hefenas pa-
sistatė dar po 1 katilą odoms raugti, jie ir M. Garbas bei H. Garbas turėjo 
po 4, kiti – po 3 odų rauginimo katilus. Daugiausiai odų – 150 – išdirbdavo 
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J. Leibovičius, jo raugykloje dirbo 2 darbininkai. Po vieną darbininką sam-
dė M. Garbas, K. Hefenas, E. Vijesas ir H. Garbas. Per metus raugyklų savi-
ninkai M. Garbas, K. Š. M. Hefenas, E. Vijesas išdirbdavo po 100, K. Hefe-
nas, H. Tovtas, M. K. Hefenas – po 80, H. D. Garbas – 70 odų. Be jau minėtų 
pajamų,  M. Garbo pajamos 1861  m. buvo 295,5 rub., K. Hefeno  – 310, 
J. Leibovičiaus – 485, K. Š. Hefeno – 302,5 rublių. Odos buvo apdirbamos 
naudojant apylinkėse perkamus kalkes, degutą ir eglių žievę, odos buvo 
parduodamos Ukmergėje, aplinkiniuose miesteliuose ir kaimuose mugių 
metu. Visi raugyklų savininkai mokėjo pasirašyti hebrajiškais rašmenimis. 
(Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 14353, l. 49–58; KM)

1862 m. birželio 10 d. Ukmergės gorodničius, vykdydamas Kauno guberna-
toriaus nurodymą, raportavo jam, kad „Ukmergės mieste, išskyrus vieną 
knygų krautuvę su senomis knygomis, priklausančią žydui Šimeliui Vul-
fovičiui Bufeliui, veikiančią vietinei miesto rotušei leidus, daugiau jokių 
tokių krautuvių nėra“. 

Liepos 11 d. raporte gubernatoriui gorodničius rašė, „kad žydas, vardu Ši-
melis Vulfovičius Bufelis, jis gi Volkas (?), keliolika metų turi knygų krau-
tuvėlę pagal vietinės miesto rotušės išduotus leidimus, kurie pristatomi 
kartu su šiuo (raportu), man asmeniškai patikrinus paaiškėjo, jog šią krau-
tuvėlę sudaro keliasdešimt senų knygų, kuriose nėra nieko kenksmingo, o 
taip pat vaikiški elementoriai ir kalendoriai. Aš uždariau krautuvėlę iki tol, 
kol bus gautas Jūsų Prakilnybės leidimas“.

Liepos 25 d. Ukmergės žydų bendruomenės deputatai Hirša Fogelevičius, 
Elijašas Hirša Ševelevičius Gurvičius, Aaronas Leizerovičius Treivišas, Eli-
jašas Volkas, Šaja Zoruchovičius Kacas ir Abelis Pinchasovičius Volkas savo 
parašais ir „Ukmergės žydų bendruomenės įgaliotinių antspaudu“ patvir-
tino liudijimą Šmuilai Levinovičiui Volkui, „kad jis, Volkas, yra gero elge-
sio, (deputatai) taip pat laiduoja už jį, kad jis neprekiaus jokiomis valdžios 
uždraustomis knygomis, (priešingu atveju) mums atsakant pagal įstatymą“. 

Liepos 29 d. gorodničius pateikė gubernatoriui raportą ir šį Ukmergės žydų 
bendruomenės deputatų liudijimą bei paties Šmuilos Volko prašymą leisti 
prekiauti knygomis. Raporte pats gorodničius rašė, „kad žydas Volkas yra 



M. Levi su sūnumi Šmueliu, rankoje laiko žydų laikraštį „Narod-
naja Mysl“, kuris buvo publikuojamas rusu kalba. Šio laikraščio 
fotokorespondentu dirbo M. Levi svainis ukmergietis Simonas 
Bajeris. Iš Fainos Borovsky šeimos archyvo. 

M. Levi with son Shmuel, holding a Jewish newspaper “Narod-
naya Mysl”, which was published in Russian. The photographer 
of this newspaper was M. Levi’s brother-in-law Simon Bayer 
from Ukmergė. From Faina Borovsky family archive.
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gero elgesio ir nieko neteisėto iki šiol nedarė“. Ant šio gorodničiaus raporto 
gubernatorius užrašė rezoliuciją: „Leisti, p.  Gorodničiui asmeniškai atsa-
kant“. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 14679, l. 14, 32, 33, 40, 
41; KM)

1862 m. birželio 29 d. „Apskrities miesto Ukmergės visų luomų deputatų“ 
pranešimą Ukmergės butų komisijai dėl kariškių perkėlimo iš Ukmergės į 
Anykščius, kartu su kitais 10-čia deputatų pasirašė ir Abelis Volkas, Elija-
šas Volkas ir Caika Icykovičius Hefenas. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, 
ap. 1, b. 15367, l. 4; KM)

1863 m. naktį iš kovo 3 į 4 sudegė miesto prekybinis kvartalas – 27 par-
duotuvės (25 žydų, 2 valdiškos), mūriniai pastatai taip pat. Gaisro nuosto-
liai – 17 000 rublių. Dar sudegė prekių ir popierinių bei metalinių pinigų, 
iš viso už 50 000 rublių. 1863 m. kovo 15 d. 64 parduotuvių savininkai 
žydai kreipėsi su prašymu į Kauno generalgubernatorių dėl pagalbos su-
teikimo nukentėjusiems nuo gaisro. 1864 m. birželio 27 d. Vidaus reika-
lų ministerijos Ūkio departamentas suteikė padegėliams 5081 rublių 60 
kapeikų dydžio neatlygintiną pašalpą. Prašyme išvardinti šie nukentėję 
prekybininkai: Leiba Ickovičius Volkas, Zacharija Mendelevičius Hefenas, 
Girša Abelevičius Pargamantas, Faselis Leibovičius Mincelis, Dovelis Mau-
šovičius Zalkas, Faivišas Maušovičius Zalkas, Zalkindas Boruchovičius 
Volkas, Šmuila Boruchovičius Volkas, Faselis Oreliovičius Kliačko, Dovy-
das Hiršovičius Šeras, Elijašas Jankelevičius Šliachteris, Orelis Kliačko, 
Izraelis Abraomovičius  – Dovydovičius Volkas, Nuchimas Kiselevičius, 
Dovydas Ickovičius Hefenas, Mendelis Monaševičius Levinas, Icikas Izra-
elevičius Kuperis, Elijašas Ickovičius Davidovičius, Šebselis Michelevičius 
Liurija, Mauša Mordchelevičius Nomoiskis, Boicelis Melcas, Isakas Chlav-
novičius, Leiba Monaševičius Gurvičius, Nachemas Chaimovičius – Jan-
kelevičius Panelutas, Šaja Michelevičius Klauzas, Jankelis Šenderovičius 
Volkas, Chaimas Joselis Ariesciovičius Margoltas, Chaimas Jankelis Pane-
lutas, Jankelis Šliomovičius Zakas, Abraomas Izraelevičius Zakas, Leizeris 
Aaronovičius Treivišas, Urijas Ginzburgas, Vileris Urijaševičius Ginzbur-
gas, Venjaminas Aaronovičius Treivišas, Leizeris Jankelevičius Ginzbur-
gas, Mauša Bencelevičius Prusas, Pinchas Šimelovičius Kapninas, Girša 
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Davydovičius Teimeris, Chaimas Zoselevičius Geršailo, Lipmanas Chase-
levičius Volkas, Josija Menašovičius Šagalas, Cetachas Zalkas, Izraelis Lei-
bovičius Kaplanas, Chackelis Menašovičius Šagalas, Joselis Maušovičius 
Levinas, Joselis Niseliovičius Rozynas, Elijas Joselevičius Saritinas, Aaro-
nas Genachovičius Giperis, Chaselis Veismanovičius, Vulfas Aaronovičius 
Geguchanas, Elijas Hirša Gurvičius, Boruchas Libermanas.

Šalia šių rusiškai užrašytų pavardžių yra jų parašai hebrajiškomis raidė-
mis. Už neraštingus žydus Šoską Davydovą Teimerovą, Feigą Leibovą 
Greismanovą, Rachelę Ovsejevą, Freidą Judelevną Haną Davydovą, Haną 
Leibovą Teimerovą, Maušą Izraelevičių Loiscovičių, Gisą Boruchovą Volk, 
Izraelį Bužanskį, Mendelį Kuselevičių Hefeną, Dvorą Maušovną Rogovą, 
Feizą Davydovną Teimerovą jų asmenišku prašymu pasirašė Ukmergės 
miestietis Mauša Tevelevičius Šoras. (LVIA, f. 378, b. s., 1863 m., b. 271, 
l. 8–9; KM)

1863  m. rugsėjo 16 d. pareigas pradėjo eiti Ukmergės miesto gydyto-
jas (городовой врачь) Isaija Hiršovičius Braudė, šv. Stanislovo 3 laips-
nio ordino kavalierius, judėjų tikybos. (Памятная книжка Ковенской 
губернии на 1866 г.; toliau – Kauno gubernijos informacinė knyga 1866 (ir 
kitiems) m.; KM)

1863 m. gruodžio 31 d. Vilniaus generalgubernatorius laiške Panevėžio 
ir Ukmergės apskričių kariuomenės viršininkui generolui majorui p. Pa-
chomovui 3-ajam (Rusijos kariuomenėje, norint atskirti bendrapavardžius 
to paties rango karininkus, jiems prie pavardžių būdavo pridedami numeriai. 
Pirmesnis būdavo tas kuris laipsnį gaudavo anksčiausiai, taigi buvo dar du 
anksčiau už p.  Pachomovą generolo majoro laipsnį gavę karininkai) nurodė 
„imtis priemonių, kad karininkai, priklausantys Krašto karinei adminis-
tracijai, o taip pat siunčiami su (karinėmis) komandomis persekioti maiš-
tininkų, nesiimtų antiįstatymiškų veiksmų ir netelktų aplink save žydų, 
kurie, siūlydami savo paslaugas, gali privesti prie įvairių piktnaudžiavi-
mų. Prašau Jus tai vykdyti Jums patikėtoje apskrityje, atkreipiant visą 
Jūsų dėmesį į šio blogio panaikinimą“. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, 
ap. 3, b. 321, l. 1; KM)
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1864 m. Kauno gubernatoriaus metinėje ataskaitoje Vilniaus generalgu-
bernatoriui nurodoma, kad Ukmergėje buvo 14 žydų maldos namų. (Kau-
no apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 16221, l. 61; KM)

1864 m. Ukmergės apskrities gydytojas buvo Jakovas Samuilovičius Le-
vernšternas, judėjų tikybos. Į šias pareigas paskirtas nuo 1864  m. kovo 
24 d. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1866 metams) 

1864  m. suvestinėje apie Ukmergėje buvusias odų raugyklas ir plytines 
matyti, kad ir toliau šiuo verslu verčiasi beveik išimtinai žydų bendruome-
nės atstovai (išskyrus naujai atsiradusią dvarininko K. Kozėlos plytinę). 
Suvestinėje nebenurodoma Š. Viljano plytinė, vietoj jos atsirado O. Pala-
cas. Galbūt pastarasis perėmė Š. Viljano verslą. Plytų kainos nukritusios 
iki 7 rublių už 1000 vienetų, tik K. Kozėla jas pardavinėja po 8 rublius, 
suvestinėje nurodant, kad tai yra labai geros kokybės raudonos plytos. 
O. Palacas per metus pagamino 35000, P. Vapnikas – 50500 plytų. Pajamos 
atitinkamai – 245 ir 380,50 rublių. Plytinėse savininkai tikriausiai dirbo 
patys ir samdė po vieną pagalbinį darbininką.

Odų raugyklų Ukmergėje padaugėjo iki 10-ties, nors verslo sąlygos labai 
suprastėjo  – išdirbtų jaučių odų kaina krito iki 75 kapeikų, o minkštos 
išviršinės odos  – iki 90 kapeikų. Naujai atsirado nedidelė (2 rauginimo 
kubilai) Mortchelio Maušovičiaus Dudako (pagal tėvavardį galima spręsti, 
kad tai galėjo būti ir 1859 metų odų raugyklų ir plytinių suvestinėje minimo 
Maušos Dudako sūnus) ir Saros Hefen (tuo metu iš dešimties odų raugyklų 
4 priklausė Hefenų giminei) raugyklos. Sunkias verslo sąlygas rodo ir tai, 
jog daugiausiai raugyklose dirbo patys savininkai, suvestinėje nurodomi 
„meistrai“ (išskyrus S. Hefen raugyklą, kur tikriausiai „meistras“ buvo sam-
dytas), tik E. Vitesas, M. Hefenas ir J. Leibovičius samdėsi po vieną pa-
galbininką – juodadarbį. Suvestinėje nurodyta, kad per metus M. Garbas 
išdirbo 75 jaučio ir 35 minkštas išviršines odas, K. M. Hefenas – 90 ir 30, 
E. Vijesas – 80 ir 70, M. Dudakas – 40 ir 60, M. Hefenas – 100 ir 50, J. Lei-
bovičius – po 100, S. Hefen raugykloje buvo išdirbta 60 jaučių ir 40 minkš-
tų odų, H. Garbo – po 50, K. Š. Hefeno – 100 ir 50. H. Toftas dirbo tik jau-
čių odas ir per metus jų išdirbo 150. M. Dudako ir K. Š Hefeno raugyklose 
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buvo po 2 rauginimo katilus, M. Garbo, K.M. Hefeno ir M. K. Hefeno po 4, 
kitose – po tris rauginimo katilus. Visos raugyklos buvo įsikūrusios atski-
ruose mediniuose pastatuose, mašinų jose nebuvo. M. K. Hefenas, J. Lei-
bovičius, S. Hefen ir H. D. Garbas buvo neraštingi, kiti mokėjo pasirašyti 
hebrajiškomis raidėmis. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 16563, 
l. 30–43; KM)

1865 m. Ukmergės rabinas buvo Mozė Beras Tarapanijus. Tų metų rug-
pjūčio 6 d. jis savo parašu ir antspaudu patvirtino žydų bendruomenės 
deputatų susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo kreiptasi į Kauno gene-
ralgubernatorių su prašymu neatleisti iš Ukmergės ispravniko pareigų 
atsargos podporučiko Adamso. Prašymas buvo atmestas. Jį pasirašė šie 
asmenys: pirklys Mauša Kliačko, pirklys Šaja Sapunas, Leiba Maušovi-
čius Fraktas, Šimelis Levinas, pirklys Joselis Berenšteinas, Dovydas Lei-
bovičius Frakeris, Vulfas Chaimas Prūsas, Elijašas Bencelevičius Gelis, 
Mauša Chaimovičius Serzavčikas, Aaronas Treivišas, Berka Arentas, Zal-
kindas Volkas, Šmuilis Michelis Tarapanijus, Joselis Ickovičius Paemo-
nas, Šmuila Ickovičius Gutneris, Abraomas Aaronovičius Tarapanijus, 
Dovydas Jankelis Levinas, Joselis Jankelis, Mauša Aaronovičius, Joselis 
Hiršovičius Jofė, Zalkindas Vildščeris, Heršonas Kaselis, Joselis Vulfovi-
čius Levinas, Abraomas Bendidas Nemančikas, Michelis Gegužinas, Abe-
lis Joselevičius Volkas, Šmuila Miselis, Berka Libermanas, Izraelis Hir-
šovičius Kvotnikevičius, Izraelis Aaronovičius Prūsas, Šijana Leibovičius 
Fraktas, Icka Šmuilevičius Losis, Icykas Rogovas, pirklys Todresas Flovi-
mas, Hirša Aaronas Ickovičius Bužanskis, Mauša Tubijaševičius Igoras, 
Benjaminas Menelevičius Bužanskis, Feivišas Vulfovičius Levinas, Vulfas 
Hiršovičius Levinas, Mortchelis Ickovičius Losis, Zundelis Izraelevičius 
Perčevskis, Bencelis Abraomovičius Meinas, Mauša Joseliovičius Gile-
vičius, Izraelis Volkas, Urijašas Leibovičius Uriašas, Tanchilis Noacho-
vičius Levinas, Leiba Mauša Vasebrodas, Urijašas Giršovičius Rogovas, 
Šliomas Giršovičius Kamaizas, Pronas Šmuilovičius Cyrulis, Mortchelis 
Palecas, Pronas Jankelevičius Volkas, Rafalas Zailmanovičius Volkas, 
Šaja Abraomovičius Kvaterkovičius, Mejeris Šmuilevičius Judelevičius, 
Elijašas Volkas, Urijašas Gincburgas, Leiba Volkas, Joselis Ickovičius 
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Volkas, Elijašas Jankelevičius Šliachteris, Mauša Minas. (LVIA, f. 378, b. 
s., 1865 m., b. 11, l. 61; KM)

1865  m. lapkričio 13 d. Ukmergės apskrities advokatas Karamyševas 
buvo atleistas iš pareigų. Gruodžio 3 d. „įvairių luomų Ukmergės miesto 
gyventojai“ kreipėsi į generalgubernatorių Kaufmaną su prašymu palikti 
advokatą savo pareigose. Galima spėti, kad prašymą pasirašė tuometiniai 
įtakingiausi Ukmergės gyventojai. Tarp jų buvo ir Ukmergės žydai: pir-
klys Abelis Bronda, Mozė Šolomovičius Bošanas, Abraomas Izraelevičius 
Zakas, Joselis Vulfovičius Asvinas, pirklys Šaja Sapiras, Hiršas Fogelevi-
čius, Leiba Mauša Vaisbrodas, Abraomas Aaronovičius Tarapanijus, Leiba 
Maušovičius Fraktas, Eliašas Hirša Gurvičius, Berlas Leiba Gringus, Jose-
lis Rozinas, Fralkė Šenderovičius Pratas, Bencelis Sapiras, Bencelis Valia-
nas, Vulfas Levinas, Abelis Maušovičius Bokas, Abelis Joselevičius Volkas, 
Chaimas Leizerovičius Hefenas, Jankelis Levinas, Michelis Buitas ir Cale-
lis Hefenas. (LVIA, f. 378, b. s., 1865 m., b. 19, l. 954–1000; KM)

1866  m. buvo atidaryta pasaulietinė žydų biblioteka. Jos steigėjai buvo 
Mošė Lilienblumas, Elizeris Icchokas Gincburgas, Zovas Gincburgas. 
Kambarį bibliotekai skyrė turtuolis Urija Gincburgas. (Koganas B. Žydai 
Lietuvos miestuose…)

1866 m. gegužės 8 d. slaptame raporte Kauno gubernatoriui Kauno aps-
krities žandarmerijos valdybos viršininkas kapitonas Voroničius, pateik-
damas savo tyrimo dėl galimų Ukmergės ispravniko piktnaudžiavimų 
mini „valdiško pašto laikytoją“ Sapirą, kuris turi tik 4 tinkamus perveži-
mams arklius (vietoje reikalaujamų 22). Sapira, gaudamas stoties išlai-
kymui iki 3000 rublių per metus, kas mėnesį mokėdavo policijos nuova-
dų pristavams po 20 rublių privatiems vežėjams ar arkliams samdytis. 
„Toks aiškus žydo Sapiros su vyriausybe sudarytų sutarčių pažeidimas 
darantis žalą iždui turėjo būti tiktai žinomas ispravnikui ir savalaikiškai 
pašalintas“. Į naujai pastatytą Sapiros namą buvo ketinama perkelti ir 
laikinąją karinę ligoninę bei policijos valdybą – Sapira sutiko išnuomoti 
namą už 600 rublių, nors pagal įstatymus trejus metus po pastatymo na-
mai negali būti naudojami ligoninės reikmėms, o pats namas „pastatytas 
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už miesto, ir tiek gyventojams, tiek tarnautojams kiltų sunkumų lan-
kant policijos valdybą“.

Tame pačiame pranešime minimas ir žydas Leiba Frankas, kurio namo 
arklidėse yra įkurdinti artilerijos brigados arkliai. L. Frankas sutiko, kad 
namų ir karčemų laikytojai, kuriems priklausė savo namų ir karčemų arkli-
dėse laikyti kariuomenės arklius, mokėtų jam už tai pinigus. Tam neprieš-
taravo nei namų bei karčemų savininkai, nei artilerijos brigados vadovybė, 
bet ispravnikas to „nepageidavo“. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, 
b. 17354, l. 5–6; KM)

1866 m. birželio 21 d. 2 krikščioniškųjų ir 15 žydiškų Ukmergės cechų 
amatininkai Boleslovas Mackevičius, Ivanas Vildė, Elijas Maušovičius 
Taicas, Kuselas Mendelevičius Hefenas, Zalkindas Vildaueris, Mortche-
lis Maušovičius Fainmanas, Pinchas Šimelevičius Vapnikas, Mortchelis 
Hiršovičius Levinas, Levis Šmuilovičius Lipas, Chaimas Šliomovičius 
Gurvičius, Leiba Šliomovičius Palkas, Elijas – Michelis Šliomovičius Ry-
manas, Leiba Ševelevičius Rezas, Hirša Mordchelevičius Tolfas, Chaimas 
Leizerovičius Hefenas, Mauša Heselevičius Kantoras, Mauša Jankele-
vičius Vilončikas, Mauša Chaimovičius Kirza, Šmuila Abraomovičius 
Berzakas, Joselis Leibovičius Palas ir Tubijašas Jankelevičius Tufiatas 
Šiaurės–Vakarų krašto viršininko K. Fon Kaufmano prašė jų neversti per 
miesto rotušę kiekvienam cechui įsigyti už 10 rublių apskaitos knygų 
motyvuodami tuo, jog jau turi panašias knygas įsigiję iš miesto rotušės 
už gerokai mažesnę kainą ir jos dar visai tinkamos naudoti, dauguma 
amatininkų išvyko į Rusiją paskelbus caro leidimą amatininkams gyven-
ti vidinėse Rusijos gubernijose, likę verčiasi labai sunkiai, nes gyventojai 
yra nuskurdę ir amatininkai cechuose neturi jokių pajamų, nesudarinėja 
jokių sutarčių. Kauno gubernijos valdyba atmetė prašymą, tačiau leido 
užmokėti už apskaitos knygas ne iš karto, o per 6 mėnesius. (LVIA, f. 
378, b. s., 1866 m., b. 1923, l. 7–8; KM)

1866 metų lapkričio 7 d. Ukmergės miesto dūma pakartotinai kreipėsi į 
Kauno gubernijos valdybą „[…] dėl aukso medalio paskyrimo tenykščiam 
bendruomeniniam žydų rabinui iš miestiečių luomo Mozei Bereliui Tara-
panijui už uolią ir nepriekaištingą tarnybą šiose pareigose nepertraukiamai 
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nuo 1850 metų birželio 16, nepriekaištingą elgesį […]“. (Kauno apskrities 
archyvas, f. 49, ap. 1, b. 8998, l. 3–4; KM)

1866 m. pabaigoje Ukmergės visuomeniniai deputatai ir kiti miestiečiai 
skundėsi Rusijos senatui, kad Kauno gubernijos valdyba nepatvirtino 
Abraomo Tarapanijaus Ukmergės butų komisijos deputatu nuo žydų 
bendruomenės. Gubernijos valdyba nurodė Ukmergės ispravnikui su-
rengti naujus deputato rinkimus. Ir nors renkant A. Tarapanijus surinko 
132 balsus „už“ ir 23 balsus „prieš“, o kitas kandidatas Abraomas Volpė 
atitinkamai 84 ir 71, gubernijos valdyba, atsižvelgdama į gubernatoriaus 
grafo Muravjovo žodinį nurodymą, nutarė patvirtinti Volpę deputatu 
nuo žydų bendruomenės butų komisijoje. Atsakant į Ukmergės miesto 
deputatų ir miestiečių gegužės 18 d. prašymą patvirtinti A. Tarapanijų 
deputatu, atsakyta, kad pagal ispravniko pranešimą A. Tarapanijus „lai-
komas nenaudingu tarnyboje ir kenksmingu savo veiksmais, bei kad jo 
vietoje gubernijos valdžia patvirtino Volpę“. (LVIA, f. 378, b. s., 1866 m., 
b. 1980, l. 3–4; KM)

1867 m. statistiniuose duomenyse apie Ukmergę nurodyta, kad mieste gy-
veno 6230 žydų, čia buvo 1 sinagoga ir 3 žydų maldos namai, medinė žydų 
ligoninė. Miestiečiai turėjo atlikti tokias prievoles: zemstvos rinkliava, 
valstybinės ir gubernijos prievolės liaudies maitinimo užtikrinimui, butų 
rinkliava, miesto įplaukos, mokesčių prievolė, rekrūtų prievolė, visuome-
ninės rinkliavos. Žydams dar priklausė ir žvakių bei bendroji rinkliavos 
(коробочный и свечной сборы). (LVIA, f. 378, b. 28, l. 128–129; KM)

1867 m. sausio 1 d. Kauno gubernijos valdyba įsakė leisti Ukmergės butų 
komisijai išbraukti iš kareivių išlaikymui (pastoviui) skirtos sąskaitos ne-
teisingai Oreliui Ickovičiui Segaliui priskaičiuotus 30 rublių 75 kapeikas, 
kadangi O. Segalio namuose 1864 ir 1865 metais buvo kareivių išlaikymas 
(pastovi) natūra (gyveno dalis mieste dislokuoto karinio dalinio kareivių ar 
karininkų), ir nors pagal šį prievolės paskirstymą jis turėjo per tuos me-
tus sumokėti 30,75 rublių butpinigių, tačiau, savo namuose apgyvendinus 
kareivius, nuo šios rinkliavos jis turėjo būti atleistas. (Kauno apskrities 
archyvas, f. 49, ap. 1, b. 9191, l. 1–2; KM)
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1867  m. kovo 6 d. Kauno gubernijos valdyba, svarstydama Ukmergės 
miesto dūmos pakartotiną siūlymą skirtį valstybinį apdovanojimą Ukmer-
gės žydų bendruomenės rabinui Mozei Bereliui Tarapanijui, pažymėjo, jog 
„[…] jis eina Ukmergės rabino pareigas, (žydų) bendruomenei išrinkus, ne-
pertraukiamai nuo 1850 metų birželio 16, piniginėmis baudomis nebaus-
tas, teistas ir tardytas nebuvo, atvejų, atimančių iš jo teisę į apdovanojimus 
už tarnybą, nebuvo […]“. Kadangi įstatymai, susiję su siūlomu Tarapanijui 
apdovanojimu, leidžia tai daryti, „[…] Gubernijos valdyba, remdamasi tuo 
(nepriekaištinga tarnyba bei Ukmergės miesto dūmos siūlymais) ir vadovau-
damasi aukščiau minėtuoju (Vidaus reikalų ministro) nurodymu, nutaria 
minėtojo rabino Tarapanijaus apdovanojimo už minėtąją tarnybą skirtu 
nešioti ant kaklo sidabro medaliu su užrašu „Už uolumą“ perduoti gene-
ralgubernatoriaus nuožiūrai […]“. (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, 
b.8998, l. 3–4; KM) 

1868 m. Ukmergėje buvo pasaulietinė mokykla „Beis seifer“ („Knygų na-
mai“), bet, tikintiesiems aktyviai kovojant prieš, ją lankė labai nedaug mo-
kinių. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1868–1870 m. Ukmergės žydų bendruomenė nukentėjo nuo nederliaus ir 
jai grėsė badas. Ukmergiškis Mejeris Šumanas 1868 m. surengė labdaros 
koncertą nukentėjusiems nuo bado. Pagalba keletą sykių atėjo ir iš Klaipė-
dos gelbėjimo komiteto. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1868  m. laikraštyje „Hameliz“ („Advokatas“), leidžiamame Sankt Peter-
burge, išspausdintame straipsnyje „Orhot ha Talmud“  M. Lilienblumas 
apkaltino Talmudo aiškintojus prietarų skleidimu, reikalavo reformuoti 
judaizmą ir siūlė glaudinti ryšius tarp religijos ir gyvenimo. Straipsnis, 
palaikytas panašiai mąstančių, sukėlė sąmyšį Rusijos žydų bendruomenė-
se ir nukreiptą prieš jį pasipiktinimo audrą tarp ortodoksų. Jis buvo ap-
šauktas laisvamaniu ir jo tolesnis gyvenimas Ukmergėje, tarp daugumoje 
ortodoksišką tikėjimą išpažįstančių žydų, tapo neįmanomas. Jis išvyko į 
Odesą, kur ketino pasiruošti stojimui į universitetą, bet dėl didelių gyveni-
mo sunkumų buvo priverstas atsisakyti šių planų. (http://www.jewishen-
cyclopedia.com/wiew.isp?articl=418&letter=L)
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1868 m. gruodžio 19 d. raporte Kauno gubernatoriui apie Ukmergės aps-
krities teritorijoje gyvenančius policijos priežiūroje esančius asmenis, tarp 
kitų apskrities ispravnikas mini ir miestietį Kafijelį Aronovičių Šmidtą, 30 
metų, gyvenantį Ukmergėje, bet jokio darbo neturintį ir esantį policijos 
priežiūroje „dėl dalyvavimo kartu su miestiečiu Puškinu kailinių vagys-
tėje, taip pat pagal valdininko ypatingiems pavedimams Tichonovo nuro-
dymą už suktybinį pinigų viliojimą iš įvairių asmenų“. Toliau ispravnikas 
rašo, kad K. Šmidtas „nuo šių metų balandžio mėnesio laikomas Kauno 
kalėjime už sukčiavimą“ ir kad „iki pasodinimo į kalėjimą blogai elgėsi ir 
nuolat būdavo kaltinamas sukčiavimu“.

Ten pat minima ir miestietė žydė Šifra Zelmanova Gelisova, 37 metų, po-
licijos stebima „įtariant pinigų vagyste iš valsčiaus raštininko Volterio“. 
Moteris gyveno Ukmergėje, „pas vyrą“, vertėsi prekyba. Ji buvo „pastebė-
ta priimant vogtus daiktus bei jai pažįstamus įtartinus asmenis, todėl jos 
elgesys yra blogas“.

Miestietis žydas Lipmanas Zavelevičius Gipis arba Kacas, 39 metų, polici-
jos priežiūroje buvo „už arkliavagystę“. Gyveno Ukmergėje, kartu su šei-
ma, vertėsi padieniu darbu. Pasak ispravniko, „elgiasi įtartinai, šiuo metu 
sėdi kalėjime“.

Kitas 39-erių metų amžiaus Ukmergės miestietis Icka Mejerovičius Gen-
dleris taip pat buvo policijos stebimas „įtariant arkliavagyste“. Taip pat gy-
veno Ukmergėje kartu su šeima ir vertėsi padieniu darbu, nors, kaip rašo 
ispravnikas, „anksčiau užsiėmė arkliavagystėmis, atrodo, kad ir dabar tuo 
verčiasi“.

Žydė Raska Kvicinskaja, 20 metų amžiaus, gyvenusi Ukmergėje, buvo 
policijos stebima už valkatavimą, raporte nurodoma, kad ji „užsiima 
ištvirkavimu“.

Ukmergės bendruomenės žydas Berka Hiršovičius Fradas policijos buvo 
stebimas „už arkliavagystę“. Su šeima gyveno Ukmergėje, jam buvo 50 
metų, nuolatinio darbo neturėjo.

Dailidė Mozė Alaško policijos stebėtas už vagystę. Raporte nurodoma, kad 
„šeimos neturi, šiuo metu sėdi kalėjime“.
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18 metų amžiaus Šmuila Abraomovičius Bereznikas buvo įtariamas ar-
kliavagyste, „iš gerosios pusės neatestuojamas“. Už arkliavagystę polici-
jos priežiūroje buvo ir 51 metų Mejeris Joseliovičius Buršteinas, su šeima 
gyvenęs Ukmergėje. Raporto pateikimo metu taip pat jau buvo kalėjime.

Žydas Vulfas Judelevičius Donas buvo įtariamas vagyste. Gyvendamas 
Ukmergėje vertėsi prekyba, gyveno kartu su šeima, bet „1868 metų rug-
sėjo 9 (buvo) etapu išsiųstas į Trakų miestą“. (Kauno apskrities archyvas, f. 
50, ap. 1, b. 18506, l. 164–196; KM)

1869 metais Ukmergėje gyveno 6166 judėjų tikybos gyventojai. (Kauno 
gubernijos informacinė knyga 1871 metams, Kaunas, 1870, p. 142–145)

1869 m. birželio 26 d. Ukmergės miesto dūma, paraginta Kauno guber-
nijos valdžios imtis priemonių išieškant iš miesto gyventojų mokesčių 
nepriemokas, pateikė Kauno gubernijos valdybai sąrašus „Ukmergės  m. 
miestiečių, gyvenančių nežinia kur be raštiškų asmens liudijimų“, kurie 
yra nesumokėję dalies valdiškų ir bendruomeninių mokesčių. Ukmergės 
žydų bendruomenės skolininkai: „[…] 1. Aaronas Šebelevičius Kolpas 
(skolingas) 20 rub. 20 kap. 2. Abraomas Mordchelis Leizerovičius Sukiš-
ki (Сукишки) 15 rub. 70 kap. 3. Abraomas Izraelis Leizerovičius Frankas 
12 rub. 70 kap. 4. Abelis Mordchelis Maušovičius Posteris 23 rub. 10 kap. 
5. Abelis Šmuila Judelevičius Kaplanas 21 rub. 65 kap. 6. Abraomas Do-
vydovičius Levis (Левис) 10 rub. 60 kap. 7. Berko – Mauša Mendelevičius 
Prevecas 16 rub. 60 kap. 8. Hirša Mordchelis Leibovičius Salnyj (Сальный) 
18 rub. 90 kap. 9. Genochas Mejerovičius Pravecas 17 rub. 60 kap. 10. 
Hirša Leibovičius Flakas 12 rub. 50 kap. 11. Hercas Berkovičius Dukštynas 
(Дукштын) 18 rub./ 12. Hirša Leibovičius Gelvė (Гельве) 20 rub. 30 kap. 
13. Hirša Jankelevičius Vinokuras 20 rub. 60 kap. 14. Elijašas Niselevičius 
Pojareris 10 rub. 60 kap. 15. Zelikas Šmuila Judelevičius Kaplanas 16 rub. 
50 kap. 16. Zelmanas Ickovičius Levinas 15 rub. 60 kap. 17. Icko Mauša 
Mendelevičius Prevacas 20 rub. 18. Icko Beinaševičius Rogovas 22 rub. 
19. Kavelis arba Jankelis Elijaševičius Gadosa 21 rub. 6 kap. 20. Kalmanas 
Aaronovičius Leibas 20 rub. 50 kap. 21. Leibas Joselis Mauša Nocheliovi-
čius Prusas 11 rub. 60 kap. 22. Leizeris Zavelevičius Brazas 11 rub. 50 kap.  



Kauno žydų rašytojų susirinkimas Ukmergėje. Pirmoje eilėje pir-
mas iš dešinės Eliezeris Heimanas, 1931, VŽM 4902.

Kaunas Jewish writers meeting in Ukmergė. In the first row, first 
from the right is Eliezer Heimans, 1931. VŽM 4902.
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23. Mejeris Šabalevičius Prevacas 17 rub. 10 kap. 24. Mauša Berkovičius 
Gergirsy 11 rub. 50 kap. 25. Mauša Zelmanas Košelevičius Kotliaras 10 
rub. 60 kap. 26. Mauša Leibas Gabrielevičius Dublianskis 18 rub. 10 kap. 
27. Chaimas Joselis Aaronovičius Leibas 16 rub. 60 kap. 28. Šimelis Jan-
kelevičius Pomerancas 26 rub. 90 kap. […]“. Ukmergės krikščionių ben-
druomenės skolininkų sąraše 191 pavardė, tačiau bendra įsiskolinimų 
suma  – 221 rublių 70 kapeikų. Žydų bendruomenės narių skolininkų  – 
498 rublių 21 kapeika. Ši disproporcija atsirado tikriausiai todėl, jog krikš-
čionių bendruomenė valdiškus mokesčius mokėjo tiesiogiai valstybės iždo 
struktūroms, o žydų bendruomenės nariai  – per bendruomenę. (Kauno 
apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 10026, l. 6–10; KM)

1869 m. rugsėjo 30 d. Ukmergės gyventojas Šlioma Jochelevičius Zakovi-
čius skundėsi Kauno gubernatoriui, jog jo name įsikūrusi Ukmergės mies-
to dūma ir našlaičių teismas jau kuris laikas nemoka nuompinigių ir yra 
jam įsiskolinusi apie 300 sidabro rublių, be to, jam priklauso ir 1 procento 
netesybų suma už nesumokėtus nuompinigius. Š. Zakovičius prašė guber-
natoriaus duoti nurodymą dūmai sumokėti nuompinigius. (Kauno apskri-
ties archyvas, f. 49, ap. 1, b. 9959l, l. 3; KM)

1869 m. spalio 30 d. Ukmergės žydų bendruomenės deputatai Zelmanas 
Judelevičius, Šimelis Levinas, Abraomas Kvaterkovičius, Joselis Rozinas, 
Elijas Volkas ir pirklys Šaja Sapiras kreipėsi į Šiaurės – Vakarų krašto virši-
ninką su prašymu atleisti nuo pastočių ir etapavimo prievolės. Deputatai 
skundėsi policijos valdyba, verčiančia bendruomenę skirti sargus suimtie-
siems lydėti bei miesto dūma, kuri verčianti skirti darbininkus žydus ma-
tuoti žemės sklypus krikščionims. Policijos valdyba ir miesto dūma savo 
raportuose gubernatoriui neigė tą dariusios. (LVIA, f. 378, b. s.,1869 m., 
b. 1453, l. 3–4; KM)

1870  m. Ukmergės žydų bendruomenės valdiško rabino Mozės Berelio, 
Michelio sūnaus, Tarapanijaus tarnybos lapas: „1870 metai. Mozė Bere-
lis Tarapanijus, Michelio sūnus, Ukmergės žydų bendruomenės rabinas, 
52 metų amžiaus, žydų tikybos, iš bendruomenės gauna 200 rublių išlai-
kymą per metus.| (skirtukai originale) Kilęs iš žydų miestiečių luomo. Ar 
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turi nekilnojamo turto? Pats neturi. Ar turi nekilnojamo turto žmona? 
Ukmergės mieste paveldėtas medinis namas ir sklypas. Baigus aukštųjų 
mokslų kursą, po išbandymo Ukmergės apskrities žydų mokyklų Komi-
sijoje, (Ukmergės) bajorų mokyklos pedagogų taryba, remdamasi p. Švie-
timo ministro 1846  m. kovo 23 raštu Nr.  2790, suteikė jam 2 laipsnio 
melamedo rangą tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt devintųjų metų 
rugsėjo vienuoliktąją. Ukmergės žydų bendruomenės rinkimuose išrink-
tas valdišku rabinu ir Kauno gubernijos valdybos įsaku Nr. 10132 patvir-
tintas šiose pareigose tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimtųjų metų 
birželio šešioliktą. Po išankstinio Vilniaus rabinų mokyklos direkcijos iš-
bandymo (mokyklos) pedagogų taryba suteikė rabino laipsnį 1860 m. rug-
sėjo 23. Remiantis rabinų mokyklų nuostatų §38, 1860 m. rugsėjo 21, 22 
ir 23 buvo išbandytas dalyvaujant bendrųjų specialiųjų rabinų mokyklų 
pedagogų tarybos nariams, 1860 m. rugsėjo 23 ir 1861 m. rugpjūčio 16 
žurnaliniais nutarimais suteiktas rabino laipsnis su visomis jam priklau-
sančiomis teisėmis ir privilegijomis. Vilniaus rabinų mokyklos pedagogų 
tarybos nutarimu suteiktas rabino laipsnis, p.  generalgubernatoriui lei-
dus, Kauno gubernijos valdybos nutarimu patvirtintas bendruomeninio 
rabino pareigose 1860 metų gruodžio 15. gubernijos valdybos 1868 metų 
gruodžio 1 įsaku Nr. 12152 vėl patvirtintas valdiško rabino pareigose. Ve-
dęs miestietę Šeiką Reizę Hiršovną Vaisbrod, turi vaikų, sūnūs: Michalas 
Šmuilis, gimęs 1842 m. gruodžio 3, Ilija, gimęs 1846 m. rugpjūčio 19, Zel-
manas – Ošeris, gimęs 1851 m. liepos 25, dukterys: Rochlia Gupilia, gi-
musi 1839 m. balandžio 27, Traina Freida, gimusi 1849 m. kovo 6 ir Basa 
Lėja, gimusi 1858 m. birželio 22, sūnus Michalas Šmuila vedęs ir gyvena 
Ukmergės m., Ilija tarnauja Vilniaus rabinų mokykloje, likusieji vaikai gy-
vena su tėvais. Žmona ir vaikai žydų tikybos.“ (Kauno apskrities archyvas, 
f.49, ap. 1, b. 8998, l. 25–27; KM)

1870  m. gegužės 20 d. „[…] Mes, žemiau pasirašę, pirkliai, deputatai ir 
Ukmergės žydų bendruomenės nariai, šiandien susirinkę miesto dūmos 
įstaigoje, svarstėme apie tai, jog mūsų bendruomeninis rabinas Mozė Be-
relis Tarapanijus 1850 metais buvo mūsų bendruomenės išrinktas ben-
druomeniniu rabinu ir Kauno gubernijos valdybos 1850 metų birželio 15 
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įsaku Nr. 10132 patvirtintas šiose pareigose. Jam ištarnavus šiose parei-
gose tris metus, kai mes visiškai įsitikinome jo tiksliu ir stropiu jam pa-
vestų priedermių pildymu bei jo ištikimybe Sostui ir Tėvynei, mes, visi 
bendruomenės nariai, vienbalsiai nutarėme jį ir ateityje palikti šiose par-
eigose be naujų rinkimų, šiose pareigose Tarapanijus bendru bendruome-
nės sutikimu, pakartojamu kas tris metus, ištarnavo iki 1860 metų, kai 
jis rinkimuose, įvykusiuose jo paties reikalavimu, vėl buvo bendruomenės 
išrinktas ir patvirtintas Kauno gubernijos valdybos 1860 metų gruodžio 
15 įsaku Nr. 1169, jam pagal tą pačią tvarką ištarnavus dar septynis me-
tus, vėl buvo bendruomenės išrinktas 1868 metais ir patvirtintas Kauno 
gubernijos valdybos 1868 metų gruodžio 7 įsaku. Tokiu būdu jis, Tarapa-
nijus ištarnavo iki šiol rabino pareigose be pertraukos beveik dvidešimt 
metų. Visos savo tarnybos laikotarpiu Tarapanijus su nepailstamu uolumu 
bei nuolatiniu triūsu platino mūsų tarpe ištikimybę Sostui ir Tėvynei, savo 
išsilavinimu, pavyzdingu teisingumu bei patarimais sprendžiant bendruo-
menės reikalus suteikė bendruomenei daug paslaugų, duodančių jam tei-
sę į Vyriausybės apdovanojimo suteikimą. Todėl mes nutarėme: sudarius 
nutarimą apie tai, pateikti jį miesto dūmai ir prašyti jos tarpininkavimo 
Aukščiausiai valdžiai dėl mūsų bendruomeninio rabino Mozės Berelio Ta-
rapanijaus apdovanojimo už nepriekaištingą, uolią ir naudingą tarnybą 
rabino pareigose dvidešimt metų nepertraukiamai bei už nuopelnus ben-
druomenei aukso medaliu, skirtu rabinams pagal Įstatymų sąvado XII t. I 
d. 1092 ir 1093 str. 2 gildijos pirklys Abelis Brauda, pirklio sūnus Maras 
Abelevičius Brauda, Ukmergės m. gyventojas Hercas Korkelis, pirklys Ben-
jaminas Fegelevičius, Lazikas Ošerovičius Klačko, 1 gild. Pirklys Jokūbas 
Vainšteinas, 2 gildijos pirklys Leiba Vaisbrodas, D. Tanchelis Leibas Le-
vinas, Aaronas Vulfovičius Prusas, pirklys Joselis Berenšteinas, Dovydas 
Leibovičius Frakeris, Noachas – Aaronas Leizerovičius Treivišas, Hecelis 
Lindė, Šmuila Ickovičius Gutneris, pirklio sūnus Izraelis Fogelevičius, Hir-
šas Čadikovičius Fogelevičius, Icikas Maušovičius Fraktas, pirklio sūnus 
Leonas Isajevičius Sapira, pirklio sūnus Šimelis Barisevičius Sapira, Mauša 
Chaimovičius Goražnikas, Hiršas Tubijašas, Beras Tubijašas, I. Jofė, Icka 
Šmuilevičius Losis, Dovydas Levinas, Chaimas Priskelis, Elijašas Volkas, 
Zuselis Fogelevičius, Šlioma Fogelevičius, Chaimas Ickovičius Guzarčikas, 
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Dovydas Nochimovičius Zarchas, Šmuila Volkas, Abramsonas, Mordchelis 
Ickovičius Losis, Icchakas Abraomovičius Kopgeimas, vietos gyventojas 
Zelamanas Maušovičius Judelevičius, 2 gildijos pirklys Mordchelis Goldš-
teinas, Cemachas Merecholovičius Zarchas, 2 gildijos pirklys Ovsiejus 
Hiršovičius Vapnerovičius, 2 gildijos pirklys Elijašas Vaisbrodas, Mauša 
Cadikovičius Fogelevičius, Leiba Urijašas Rubinovičius Volkas, Kolegijos 
Registratorius Faivišas Dušderis, Mauša Tubijaševičius Jofė, Bencelis Mo-
nelovijas Bužanskis, Mejeris Margolis, pirklio sūnus Mortchelis Vaisbro-
das, pirklio brolis Benjaminas Zarchas, Herigonas Mendilovičius Kasa, Jo-
selis Fogelevičius Traupianskis, Cemachas Faivisovičius Volkas, Chaimas 
Zalkas, Chaimas Kilelas Traupianskis, Hirša Jankelis Levinas, Faivišas Ju-
delevičius, (neįskaitomas parašas), Šavelis Garnas, Orelis Hiršovičius Trau-
pianskis.“ (Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 8998, l. 37–38; KM)

1870 m. birželio 18 d. į Kauno gubernatorių kreipėsi „Kauno gubernijos 
deputatai ir du trečdaliai Ukmergės miestiečių krikščionių bendruomenės 
narių“, o liepos 15 d. ir „du trečdaliai Ukmergės žydų bendruomenės na-
rių“, kurie, surašę du beveik identiškus prašymus, siūlė vietoje dviejų kla-
sių apskrities mokyklos įkurti progimnaziją, o jos išlaikymui siūlėsi skirti 
atitinkamai po 200 ir 300 rublių per metus. Žydų bendruomenės prašymą 
pasirašė šie asmenys: „Pirklys Abelis Brauda, pirklys Šaja Sapiras, pirklys 
Šmuila Fogelevičius, pirklys Joselis Berenšteinas, Hiršas Fogelevičius, Isa-
kas Kopgeimas, Zelmanas Judelevas, Judelis Šapiras, pirklys Mordchelis 
Goldšteinas, Mauša Šafas, Urijašas Leibovičius Uriašovas, I. Jofė, Michelis 
Goguzis, Mortchelis Paicas, pirklys T. Orlovičius, pirklys Chaimas Berenš-
teinas, Izraelis Aaronas Prusas, Abraomas Aaronovičius Tarapanijus, Icka 
Šmuelevičius Losis, pirklio sūnus M. Brauda, Šmuelis Michelis Tarapani-
jus, Šlioma Hiršovičius Komajus, pirklio sūnus Nachimas Zaruchas Kacas, 
Dovydas Nochimovičius Zarchas, Abraomas Izraelevičius Zakas, Šmuelis-
Beras Faivisovičius Potruchas, Leiba Maušovičius Fraktas, Abraomas Nur-
chinas, Bencelis Bužanskis, Aaronas Leibovičius Stodolnikas, Mauša Levi-
nas, Šmuila Ickovičius Gutneris, pirklys Jokūbas Vainšteinas, Mortchelis 
Michelevičius Mejeris, Abraomas Joselevičius Joselzonas, Jekelis Leibovi-
čius Vapnikas, Leiba Faivišovičius Pajeris, Mauša Chaimovičius Guzarčis, 
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Mauša Vulfovičius Margalius, Vulfas Prusas, Mejeris Vulfovičius Mar-
galius, Faikas Mešerovičius Žaikas, Leiba Urijašas Rubinovičius Volkas, 
Volfas Judelevičius Karo, Icikas Frakas, Mejeris Judelevičius, Noachas-
Aaronas Freivišas, Šlioma Zakarovičius, Pikosas Veileris, Benjaminas 
Bužanskis, Zelmanas Šmuelovičius Judelevičius, Hiršas Sodikovičius Fo-
gelevičius, Bencianas Šmuelovičius Volkas, Zelmanas Ovsiejevičius Vais-
brodas, Elijašas Hirša Gurvičius, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia 
Joselis Maušovičius Kuranskis, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia 
Berko Pinchosovičius Tubiašas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia 
Leibas Vanas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Mauša Jankelevičius 
Vilenčikas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Šmuila Jankelevičius Ri-
vas, už neraštingą Dovydą Šliomą Noachą jo asmeniniu prašymu pasirašė 
Kopgeimas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Joselis Rizas, Kolegijos 
Registratorius Feivišas Dušdas, už neraštingą Rubiną Jankelevičių Platov-
leinerį jo asmeniniu prašymu pasirašė Kopgeimas, (parašas hebrajiškomis 
raidėmis) reiškia Šlioma Janusas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia 
Kasrielis Hiršas Vodokleris, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Ovsie-
jus Jankelevičius Kaplanas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Mau-
ša Malkas, už neraštingą Kopelį Šliomovičių Šeško jo asmeniniu prašymu 
pasirašė Kopgeimas, Lipmanas Berkovičius Jankelevičius, (parašas hebra-
jiškomis raidėmis) reiškia Aaronas Dovydas Frankas, už neraštingą Hiršą 
Ickovičių Fridmaną jo asmeniniu prašymu pasirašė Kopgeimas, (parašas 
hebrajiškomis raidėmis) reiškia Naftalis Lopatko, už neraštingą Boruchą Pa-
locą jo asmeniniu prašymu pasirašė Kopgeimas, (parašas hebrajiškomis rai-
dėmis) reiškia Abraomas Viljanas, Šmuila Rachmelevičius Pekeris, Berko 
Leibovičius Borkinas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Leiba Ešen-
bergas, Mauša Aaronas Aaronovičius, Mordchelis Zelmanovičius Kirzas, 
(parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Abelis Šimelovičius, už neraštingą 
Joselį Palą jo asmeniniu prašymu pasirašė Kopgeimas, už neraštingą Šają 
Dovydovičių Melerį jo asmeniniu prašymu pasirašė Kopgeimas, Ovizeris Po-
truchas, Š. Šliomovičius, Elijašas Gelis, pirklio sūnus Mortchelis Eliašovičius 
Vaisbrodas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Šmuila Abraomovičius 
Mordcheliovičius Abelsonas, Šlioma Fogelevičius, (parašas hebrajiškomis 
raidėmis) reiškia pirklys Hiršas Berkovičius Vaisbrodas, Šlioma Judelevičius 
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Melnikas, (parašas hebrajiškomis raidėmis) reiškia Michelis Šmuilovičius Ri-
manas, Elijašas Maušovičius Posas, Ukmergės Apskrities Rabinas Tarapani-
jus.“ (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 2, b. 58, l. 5–7; KM)

1870 m. birželio 31 d. Vilniaus generalgubernatorius kreipėsi į Vidaus rei-
kalų ministeriją su prašymu apdovanoti Ukmergės rabiną Berelį Tarapanijų 
aukso medaliu už tarnybą šiose pareigose. Prašyme jis nurodo, kad Berelis 
Tarapanijus bendruomenės buvo išrinktas šiai tarnybai ir Kauno guberni-
jos valdybos patvirtintas 1850 metų birželio 16 d., 1860 metų gruodžio 15 
bei 1868 m. gruodžio 7 d. Nors ir nebuvo gubernijos valdybos patvirtina-
mas kas trejus metus, kaip reikalauja įstatymai, bet buvo paliekamas šio-
se pareigose bendruomenės pageidavimu. „Rabinas Tarapanijus nusipelnė 
tiek vyriausybei, tiek bendruomenei tuo, kad pilnai pateisino valdžios pa-
sitikėjimą, skatindamas vykdyti gyventojams žydams naudingus Vyriausy-
bės nurodymus. Jo pastangomis chederiai (žydų religinės pradinės mokyklos) 
buvo taip patobulinti, kad beveik visi be išimties juose besimokiusieji pa-
kankamai gerai įsisavino rusų kalbą atitinkant šių mokymo įstaigų pro-
gramą. Atidarius Ukmergės mieste (pasaulietinę) žydų liaudies mokyklą, ji, 
nepaisant visų nesusipratimų iš žydų pusės dėl šios įstaigos naudos ir bū-
tinumo jaunajai kartai, prisipildė moksleivių vien tik rabino Tarapanijaus 
įtakos bei didelių pastangų dėka, jam nuolat diegiant savo bendratikiams 
ištikimybės Vyriausybei jausmus, kuriuos jie išreiškė krašte buvusių maištų 
metu.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1870 m., b. 172, p. 5–6; KM)

1870 m. liepos 28 d. Ukmergės miesto dūma savo raporte Kauno guber-
nijos valdybai, aprašydama Ukmergės bendruomenės rabino M. B. Tara-
panijaus nuopelnus miestui ir žydų bendruomenei rašė, jog „[…] Rabinas 
Tarapanijus padarė dideles paslaugas tiek Vyriausybei, tiek bendruome-
nei, visiškai pateisindamas vyresnybės pasitikėjimą, paremdamas įvairias 
gyventojams žydams naudingas Vyriausybės įvedamas naujoves papro-
čiuose ir švietime, įtikindamas užsispyrusius bei prietaruose paskendu-
sius (žydus) visų Vyriausybės atliekamų juos liečiančių veiksmų būtinumu 
ir nauda; jo pastangomis chederiai patobulėjo iki paties aukščiausio savo 
paskirties laipsnio, beveik visi besimokiusieji chederiuose pakankamai 
gerai moka rusų kalbą atitinkamai šių mokymo įstaigų kursui; Ukmergės 
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mieste susikūrus žydų pradinei mokyklai [еврейское народное училище] 
pradžioje nemažai žydų abejojo šios įstaigos naudingumu bei reikalingu-
mu jaunajai kartai ateityje, tik rabino Tarapanijaus įtikinėjimų ir didelių 
pastangų dėka ji prisipildė moksleivių, be to, jis nukreipė savo bendratikių 
pažiūras pačių didžiausių ištikimybės jausmų Vyriausybei link, kas visiš-
kai pasiteisino krašte vykusių riaušių metu […]“. (Kauno apskrities archy-
vas, f. 49, ap. 1, b. 8998, l. 35–36; KM)

1870 m. minima pasaulietinė žydų liaudies mokykla, kuri jau veikė nuo 
anksčiau. (LVIA, f.378, b. s., 1870 m., b.172, l.5–6; KM). Šios mokyklos 
inspektoriumi dirbęs Chvatovas 1875 m. parašė laišką „Haskalos tarybai 
Izraelyje“, kad norįs prie šios mokyklos esančiuose laisvuose kambariuose 
atidaryti amatų kursus ir tam reikia 50 rublių. Nors taryba pažadėjo pa-
dėti, ar šie kursai veikė, žinių nėra. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1871 m. spalio 17 d. slaptoje ataskaitoje Kauno gubernatoriui apie skundo 
dėl galimų 3 nuovados pristavo prasižengimų Ukmergės apskrities isprav-
nikas V. Babarikinas mini ir žydą Mordchelį Bergą, kurį kartus su bajoru 
V. Dobkevičiumi ir atsargos gubernijos sekretoriumi Losinskiu, Troickis 
pašalino iš pareigų nuovados kanceliarijoje už „įvairius piktnaudžiavimus 
bei betvarkę.“ (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 19227, l. 3–5; KM)

„Nuo 1872 metų prasidėjo žydų antplūdis į Ukmergę, per keletą metų žydų 
skaičius padvigubėjo.(…) To priežastis buvo caro Aleksandro II įsakas dėl 
vadinamosios „sėslumo ribos“, reguliuojančios gyventojų žydų procentą 
imperijoje („Sėslumo ribos“ įstatymai draudė žydams gyventi daugelyje Rusijos 
imperijos miestų. Šis draudimas nebuvo taikomas Lenkijos, Lietuvos, Baltarusi-
jos bei didelės dalies Ukrainos teritorijoms). Atvykėliai atsinešė rusų kalbą ir 
papročius bei ilgam laikui pakeitė miesto charakterį. Vietiniai žydai buvo 
užgožti ir ištirpo tarp atvykėlių. Tas reiškinys labai prisidėjo prie Ukmergės 
rusifikacijos.“ (Ukmergės miesto ir Ukmergės apskrities istorijos apybraiža.// 
Parengė ir iš įvairių autorių surinko Michalas Survila Varšuvoje 1973 me-
tais, Ukmergė, 2004, p. 86; toliau – Survila M. Ukmergės miesto…)

1872 m. Ukmergėje gyveno 6444 žydai: 3260 vyrų ir 3184 moterys. (Kau-
no gubernijos informacinė knyga 1874 metams, Kaunas, 1873, p. 136–141)
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1873 m. gegužės 28 d. Kauno gubernijos kanceliarija pranešė Vilniaus ge-
neralgubernatoriui apie gaisrą Ukmergėje: „[…] Ukmergės mieste gegužės 
21, pirmą valandą nakties, žydo Joselio Rozeno krautuvėje 2 aukšte užsi-
degė degtukai, dėl ko kilo gaisras, kuris greitai buvo užgesintas taip, kad 
nesimatė jokių ugnies požymių, bet po valandos ugnis vėl užsiplieskė ir 
staiga apėmė visą stogą, iš kur persimetė į kitas prekybinio kvartalo krau-
tuves. Šis gaisras sunaikino 48 nedideles krautuves. Pagal savininkų paro-
dymus, padaryta apie šimtą tūkstančių (rublių) nuostolių. Dėl šio įvykio 
atlikto tyrimo metu nustatyta, kad naktį į gegužės 21 žydo Rozeno duktė 
buvo pasiųsta į krautuvę, kur tikriausiai jos neatsargus elgesys su ugnimi 
tapo gaisro priežastimi.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1873 m., b. 245, l. 71; KM) 

1873 m. birželio 1 d. žydai prekybininkai kreipėsi į Vilniaus generalgu-
bernatorių: „Dėl nežinomos priežasties naktį iš gegužės 20 dienos į 21 
prekybos kvartale Ukmergės m. staiga kilo gaisras, dėl kurio, nors buvo 
imtasi rimtų gelbėjimo priemonių, sudegė vienas mūrinis dviaukštis na-
mas iki pamatų, o dviems tokiems pat sunaikinti stogai, lubos, jie smar-
kiai apgadinti; dėl tokio nelaimingo įvykio visas daugelio šeimų turtas, 
sudarytas iš parduoti paruoštų prekių, tapo ugnies auka bei buvo užvers-
tas sugriuvusių pastatų griuvėsiais […]. Šio gaisro ugnies aukomis tapo 52 
prekybinės krautuvėlės, priklausiusios atskiriems šeimininkams, įvairios 
prekės ir judamas turtas priklausantis apie 150 asmenų, tiek pat šeimų 
su mažamečiais vaikais nuskurdinta, patyrus maždaug 100 000 sidabro 
rublių vertės nuostolį. Naudodamiesi Viešpaties Apvaizdos dovana, at-
siuntusia į mūsų miestą Garbingiausiąjį lankytoją (tikriausiai generalgu-
bernatorius apsilankė Ukmergėje), drįstame padėti prie Jūsų Prakilnybės 
kojų mūsų prašymą su trumpu mus ištikusios nelaimės aprašymu bei 
viliamės, jog Jūsų kilniaširdiškumas neaplenks mūsų dosnia ranka […]. 
Jūsų Prakilnybe, teikitės būti mūsų globėju, sprendžiant šį mūsų prašy-
mą, nepalikite mūsų nusikamavusių, o duokite gailestingiausią viršinin-
kišką nurodymą paskirti neatlyginamą pašalpą nukentėjusiems nuo gais-
ro, kuri bus mums pirmoji paspirtis naujame mūsų varganame gyvenime 
[…].“ Prašymą pašalpai skirti pasirašė šie nukentėję nuo gaisro asmenys: 
Dovydas Hiršovičius Rozenzonas, Icikas Jankeliovičius Zarchas, Joselis 
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Niseliovičius Rozinas, Vulfas Gurvičius, Michelis Aaronovičius Gitelis, 
Estera Levin, Joselis Levinas, Hercas Zelmanovičius Kirkelis, Šlioma Hir-
šovičius Rapoportas, Jankelis Bereliovičius Popelskis, Faivišas, Lipmano-
vičius Mulas, Chaimas Mordchelevičius Preiskelis, Abraomas Aaronovi-
čius Tarapanijus, Camelis Judelevičius Markilis, Vulfas Goldas, Dovydas 
Joseliovičius Zarchis, Zeldė Margolis, Izraelis Mauša Zakas, Hana Ševė 
Aronovič, Jochevedė Aronovna Šagal, Rivka Levin, Ruchona Zelmanov-
na Jofė, Reizė Chomaiskis, Tamchunas Portas, Mortchelis Flaksas, Šorė 
Trockis, Beilis Kaplanas, Žosė Preis, Rasė Rafelovna, Debresas Garfun-
kelis, Ryzas Barkinas, Rochelė Mendelevna Gefen, Joselis Volkas, Volfas 
Šajevičius Prusas, Šorelė Maušovna Frank, Šorė Dvošė Volk, Mauša Jose-
levičius Leibovičius, Lipmanas Volkas, Šeinas Rozenzonas, Fruma Volk, 
Šlova Reiz Rozin, Chaja Feiga Levin, Basia Sapgir. (LVIA, f. 378, b. s., 
1873 m., b. 344, l. 1–3; KM)

1873  m. pabaigoje rašytoje pažymoje Ukmergės apskrities ispravnikas 
nurodo Ukmergėje buvus knygyną, kuris priklausė Vilniaus apskrities 
Pabiržės bendruomenės žydui Leizeriui Faivišovičiui  – Morduchovičiui 
Ptašekui (kitur jis vadinamas Ptaško) ir foto ateljė (фотографическое 
заведение?), priklausiusią Vilniaus gubernijos ir apskrities žydui Joseliui 
Eberovičiui Goldui. (ši fotografijos įstaiga veikė labai neilgai  – panašiame 
1874 m. ispravniko pranešime ji jau nebeminima) (Kauno apskrities archy-
vas, f. 50, ap. 1, b. 19606, l. 12–13; KM)

1874  m. Ukmergės apskrities gydytojo pareigas ėjo (iki 1907  m. jis buvo 
„E. p.“, vėliau – apskrities gydytojas. Dirbo iki 1915 m.) Markus Chaimovičius 
Kacenelenbogenas, baigęs S. Peterburgo medicinos – chirurgijos akademi-
ją, judėjų tikybos. Pareigose nuo 1874-03-31. (Kauno gubernijos informaci-
nė knyga 1875 metams) 

1875 m. balandį minima Tarapanijaus smuklė. Joje miestietis Korabliko-
vas ir bajoras Čaikovskis padirbinėjo oficialius dokumentus. (LVIA, f. 378, 
b. s.,1875 m., b. 120, l. 166–167; KM)

1875 m. birželio mėnesį Ukmergės miesto galva kreipėsi į Kauno guber-
nijos tvarkymo komitetą su prašymu „atleisti miesto žydų bendruomenę 
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nuo pastočių žandarams samdymo, kam išeidavo apie 200 rub. per me-
tus, atsižvelgiant į „varganą žydų bendruomenės būklę bei visišką preky-
bos sandėrių sąstingį“. Prašymas buvo patenkintas. (LVIA, f. 378, b. s., 
1875 m., b. 1528, l. 2–9; KM)

1875  m. birželio 4 d. Ukmergės miestietis Šmuila Leibovičius Papkevi 
savo prašyme Kauno gubernatoriui rašė, kad jis nuo seno Ukmergėje dirbo 
atspaudų raižytoju (graveriu?), kad dirbo sąžiningai ir tvarkingai, puikiai 
išmanydamas savo amatą atlikdavo užsakymus ir taip išlaikė savo šei-
mą ir nusenusius tėvus. Tačiau dabar jam policija nurodė, kad atspaudų 
raižytojai negali dirbti be gubernijos išduoto leidimo. Todėl jis ir prašo 
išduoti jam reikalaujamą leidimą. Savo prašyme Š. Papkevi nurodo, kad 
jis gyvena Ukmergėje, Chaikelio Pupkevičiaus name. Ukmergės bendroji 
amatų valdyba (Вилкомирская Общая Ремесленная Управа) birželio 14 d. 
surašė liudijimą, kuriame pažymėjo, kad Š. Papkevi gerai žino antspaudų 
raižymo varyje ir akmenyje amatą, yra gero elgesio, darbštus, gerai atlie-
ka užsakymus, skundų iš užsakovų nebuvo. Amatų valdyba sutinkanti, 
kad jam būtų leista atidaryti savo dirbtuvę. Liudijimą pasirašė Ukmergės 
amatų galva (Ремесленный Голова) Petras Slavinskis ir du amatų valdybos 
nariai – Liudvikas Vegneris ir Zalkindas Vildoceris. (Š. Papkevi Ukmergėje 
dirbo tik iki miesto gaisro 1877 m. Po jo jis išsikėlė į Kauną). (Kauno apskrities 
archyvas, f. 50, ap. 1, b. 19916, l. 1, 5, 6; KM)

1875 m. rugpjūčio 2 d. Vilniaus generalgubernatorius patvirtino Kauno 
gubernijos tvarkymo komiteto sprendimą atleisti Ukmergės miestiečių 
krikščionių ir žydų bendruomenes nuo pastočių ir palydovų teikimo žan-
darų ir areštantų pervežimui prievolių ir pastebėjo, jog „[…] visos pastočių 
prievolės dėl buvusio lenkų maišto (1863 m. sukilimo) skirtos (kaip laikina 
priemonė) vien tik lenkų kilmės miesto gyventojams, dvarininkams ir ba-
jorams […] (taigi, žydų bendruomenei šios prievolės neturėjo būti taikomos)“. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1875 m., b. 1528, l. 8–9; KM)

1875 m. rugpjūčio 15 d. Ukmergės žydas Bencelis Etenbergas parašė Kauno 
gubernatoriui prašymą, kuriame nurodė, kad Vilniaus miestietis Ptaško 
atidarė Ukmergėje knygyną, „tikriausiai neturėdamas tam jokio teisėto 
leidimo“, o tokią prekybą galėtų vykdyti ir jis, B. Etenbergas, „nuolatos 
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gyvenantis Ukmergėje, turintis išlaikyti senus ir nukaršusius tėvus ir ne-
laimingą bei neturtingą šeimyną“. Prašytojas siūlė gubernatoriui „nuša-
linti Ptaško nuo tokios prekybos“ ir perduoti ją jam, arba ir nenušalinant 
Ptaško leisti prekiauti Ukmergėje knygomis. Į gubernatoriaus užklausimą 
apie prašytoją, Ukmergės apskrities ispravnikas atsakė, kad B. Etenbergas 
nori prekiauti rusiškomis grožinėmis ir mokslinėmis knygomis, o taip pat 
ir užsieninėmis. Pasak ispravniko, B. Etenbergas nėra baigęs kokių nors 
mokslų, bet moka skaityti ir rašyti rusiškai. Dar ispravnikas rašė, kad kny-
gyną, jei jis įsikurtų B. Etenbergo nurodytoje vietoje, policijai būtų patogu 
stebėti. Tačiau gubernatorius spalio 15 d. atsakyme parašė, kad B. Eten-
bergo prašymas leisti jam atidaryti knygyną „negali būti patenkintas“. 
(Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 19429, l. 1, 4, 5; KM)

1876 m. „Ukmergės žydų bendruomenė mokėjo 80 rublių metams Ukmer-
gės miesto galvos išlaikymui“. (LVIA, f. 378, b. s., 1876 m., b. 220, l.1; KM)

1876 m. „Ukmergės mieste naktį iš gegužės 7 į 8, įsilaužus į darželį, pa-
vogta pora žydo Šmuilos Furo arklių.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1876 m., b. 94, 
l. 5–416; KM)

1876 m. „Ukmergės mieste naktį iš gegužės 17 į 18, įsilaužus į tvartą, iš 
žydo Šmerkos Furo pavogta pora arklių, kurie vėliau buvo rasti ir grąžinti 
savininkui.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1876 m., b. 94, l. 5–416; KM)

1876 m. Ukmergėje gyveno 14466 gyventojai, iš jų 9264 žydai. (Miškinis 
A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 89)

1876 m. rugpjūčio mėn. įvyko varžytinės tilto pataisymui, naujai pasta-
tant 12 lytlaužų. Varžytines, pasiūlęs 4380 rub. kainą, laimėjo pirklys Šaja 
Sapira. (LVIA, f. 378, b. s., 1876 m., b. 1169, l. 1–3; KM)

1876 m. minimos Joselio Zako ir Orelio Pouto karčemos (LVIA, f.378, b. 
s., 1876 m., b.94, l.5–41;KM) ir žydų Joselio Hefeno „užvažiuojamieji na-
mai“ (karčema, viešbutis?) bei Ovsiejaus Lazarevo krautuvė. (LVIA, f.378, 
b. s., 1876 m., b.99, l.103, 399;KM) 

1876 m. spalio 14 d. „Ukmergės mieste […] vakare važiavusiam miesto til-
tu per Šventosios upę dvarininkui Gurčinui žydas Dovydas Kurliandčikas 
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nupjovė nuo brikelės lagaminą su daiktais. Kaltinamasis surastas ir su 
kvota perduotas teismo tardytojui.“. (LVIA, f.378, b. s., 1876  m., b. 94, 
l.5–416; KM) 

1876 m. spalio 23 d. Ukmergės ispravniko Gorčiakovo raporte Kauno gu-
bernatoriui vėl minima knygų parduotuvė, priklausanti Vilniaus apskri-
ties Pabiržės bendruomenės žydui Leizeriui Faivišovičiui Morduchovičiui 
Ptašekui. Visos Kauno gubernijos knygynų žiniaraščio juodraštyje šalia 
duomenų apie L. Ptašeko knygyną Ukmergėje pridėta papildoma grafa: 
„Prekiauja knygomis rusų kalba, tokia pat kalba surašytas ir (knygyno) ka-
talogas“. Tame pat ispravniko raporte pranešama, kad mieste veikia ir foto 
ateljė, priklausanti Kauno apskrities Vandžiogalos žydų bendruomenės 
žydui Gerontijui Osipovui Volpertui. Veikia pagal p.  Kauno gubernato-
riaus 1876 m. liepos 28 Ukmergės ispravnikui duotą nurodymą Nr. 5827“. 
(Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 20104, l. 14, 15, 27; KM)

1876 m. gruodžio 2 d. Kauno gubernijos valdyba pranešė Vilniaus general-
gubernatoriui, jog Ukmergės krikščionių ir žydų bendruomenės bei Želvos, 
Utenos, Kupiškio, Anykščių, Svėdasų, Šėtos ir Raguvos žydų bendruome-
nės pagal tuometinius įstatymus, numatančius, jog „tarnautojams miesto 
renkamose pareigose jokio išlaikymo iš iždo neskiriama, bet jie gauna algą 
iš bendruomenės, kurią ji pati nustato pagal savo galimybes“, nutarė skirti 
lėšų Ukmergės miesto galvos, kolegijos sekretoriaus Klementijaus Pavlovo 
Mončinskio algai, Ukmergės krikščionių bendruomenė skyrė 400 rublių, 
Ukmergės žydai – 80 rub. (LVIA, f.378, b. s., 1876 m., b.220, l.1;KM) 

1876 m. gruodžio 16 d. Ukmergės ispravnikas savo raporte Kauno guber-
natoriui mini „našlės žydės Estros Reizos Košaiskajos krautuvėlę,“ kurioje 
akcizo prižiūrėtojas Berentas rado du maišelius, apie svarą(409,5 g), para-
ko, kurį neva kaip užstatą už cukrų jai paliko nepažįstamas kareivis artile-
ristas. „Dėl šito Ukmergės miesto 1 nuovados prižiūrėtojas atliko reikiamą 
tardymą, kurį perdavė pagal priklausomybę.“ (Kauno apskrities archyvas, 
f. 50, ap. 1, b. 20294, l. 1; KM)

1876 m. „Ukmergės mieste naktį iš gruodžio 17 į 18 užsidegė žydės Ne-
chos Tarapan namo siena, kampe rastas padegtas skuduras; gaisras buvo 
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laiku pastebėtas ir užgesintas. Vyksta kvota, ieškomi padegėjai.“ (LVIA, 
f.378, b. s., 1876 m., b. 94, l. 5–416; KM) 

1877 m. vasario 2 d. Ukmergėje „[…] pravažiuojant paštui iš Novoaleksan-
drovsko (Zarasų), iš brikelės, prapjovus lagaminą, gulėjusi priekyje, pavog-
ti penki pašto paketai, kurie vėliau buvo rasti nepaliesti prie provizoriaus 
Geršteino vaistinės durų. Kvočiant šiuo nusikaltimu įtarti Dovydas Kur-
liandčikas, Srolis Segalis, Abelis Tainovičius ir Šmuila Stolovas, kurie kartu 
su kvota perduoti teismo tardytojui.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1877 m., b. 96, l. 
4–195; KM) 

1877  m. gegužės 7 d. buvo išduotas leidimas „fotografijai“ (foto ateljė?)
Ukmergėje atidaryti. 1878  m. ši „fotografija“ veikė. Savininkas buvo 
Šmuila Berkovičius Tarapanijus. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, 
b. 20878, l. 7; KM)

Rugsėjo 30 d. raporte Kauno gubernatoriui Ukmergės ispravnikas rašė, 
kad „Ukmergės miestietis žydas Šmuila Tarapanijus, kuriam taip pat pagal 
Jūsų prakilnybės šių metų gegužės 4 nurodymą Nr. 2883 buvo leista atida-
ryti Ukmergės m. foto ateljė, iki šiol jos neatidarė dėl Ukmergės mieste bu-
vusio gaisro“. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 20554, l. 17; KM)

1877 m. Ukmergėje gyveno 8840 žydų. (Kauno gubernijos informacinė kny-
ga 1878 metams, Kaunas, 1877, p. 158–161)

1877 m. Ukmergės „miesto dūmoje tarp penkių narių buvo ir Leiba Šlio-
movičius Komajus bei Mauša Ševelevičius Šoras; Ukmergės apskrities gy-
dytojo pareigas ėjo gydytojas Markus Chaimovičius Kancenelenbogenas 
(judėjų tikybos, pareigose nuo 1874 m. kovo 31), o Ukmergės žydų visuo-
meninis rabinas buvo Mojisiejus Tarapanijus. (Kauno gubernijos informaci-
nė knyga 1878 metams, Kaunas, 1877, p. 73–81)

1877 m. miestas beveik visas sudegė. Siautė du gaisrai: pirmasis birželio 
20 d. (nuostoliai tiksliau nenurodyti, tik konstatuota, kad daugiausia nu-
kentėjo žydų kvartalai), antrasis – liepos 29 d. (sudegė visos po pirmojo 
gaisro likusios krautuvės, iš jų 28 – žydų). Nurodyta per gaisrus sudegus 
miesto dūmą, vyriausią sinagogą Cerkvės ir Turgaus gatvių kampe, siuvėjų 
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cecho amatininkų sinagogą prie Turgaus gatvės, žydų vežėjų maldos na-
mus Vilniaus gatvėje. Atrodo, kad miesto dalis už Ukmergėlės upelio per 
gaisrus nenukentėjo. Tuoj po antrojo gaisro buvo pradėta miestą atsta-
tinėti. Miesto galva, nurodęs, kad atstatymas vykstąs chaotiškai, žydai 
„norį atsistatyti senose vietose, o prekybininkai „neturi lėšų, todėl atstatą 
menkus laikinus balaganus“. 1877 m. atstatytas 21 namas, prašyta leisti 
pagal projektą atstatyti sinagogą ir žydų maldos namus Vilniaus ir Pir-
ties gatvių kampe „to vaizdo“, kuris buvo anksčiau. Sinagogos ankstesnieji 
gabaritai ir fasadai nebuvo pakeisti, pertvarkytas tik išdegęs vidus. Pagal 
šį projektą sinagoga ir buvo atstatyta. Prašyme atstatyti maldos namus 
nurodyta, kad Ukmergėje yra sinagoga ir 12 žydų maldos namų, o jei vieni 
maldos namai bus leisti statyti trisdešimčiai žydų namų, įstatymui nebus 
nusižengta, nes atstatomas pastatas esąs 280 sieksnių nuo cerkvės ir 500 
sieksnių nuo katalikų bažnyčios. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos pa-
minklai, p. 90–91)

Po 1877 m. gaisro Kauno ir Memelio (Klaipėdos) žydų bendruomenės su-
rinko virš 25000 rublių nukentėjusiems paremti. Tarp užsienio aukotojų 
buvo ir Rotšildų bei Montefiore šeimos. (Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų 
bendruomenės)

1877  m. liepos 10 d. Ukmergės miestietis Mauša Bencelis Judelevičius 
Jofė kreipėsi į Kauno gubernatorių, prašydamas leisti atidaryti Ukmergė-
je knygyną. Savo prašyme jis rašė, kad jo „[…] pragyvenimo šaltinis buvo 
tarpininkavimas piniginėje apyvartoje ir prekyboje. Dėl birželio 29 dieną 
Ukmergės  m. buvusio gaisro, nukentėjus prekybininkų luomui, kreditui 
bei smukus prekybai, man visiškai išseko pagrindinis pragyvenimo šalti-
nis. Likęs su savo šeimyna be jokių lėšų pragyvenimui, aš ketinu atidaryti 
Ukmergės m. knygyną, laikydamas save visiškai atitinkančiu tam verslui 
būtinas sąlygas tiek dėl savo rusų ir žydų literatūros išmanymo, tiek ir dėl 
savo reputacijos […]“. Ispravnikas Gorčiakovas rugpjūčio 4 dienos raporte 
apie m. B. Jofę rašė, kad jis „politiniu ir moraliniu atžvilgiu patikimas, gero 
elgesio, judėjų tikybos, neteistas ir netardytas, tame tarpe ir dėl spaudos 
bylų“. Tačiau gubernatorius leidimo atidaryti knygyną Jofei nedavė. (Kau-
no apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 20528, l. 11; KM)
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1877 m. spalio 6 d. į Ukmergės „2 kvartalo policijos prižiūrėtojo kanceliariją 
be jokios priežasties užėjo vietinis gyventojas Chaimas Salnikas ir, paėmęs 
nuo rašomojo stalo žvakidę, pradėjo kelti triukšmą bei įžeidinėti prižiūrėto-
ją, tuo pat metu perstatinėdamas iš vienos vietos į kitą vietą kanceliarinius 
reikmenis. Prižiūrėtojui pareikalavus pasišalinti iš kanceliarijos, Salnikas 
smogė jam į krūtinę, be to, sumušė policijos tarnautojus, kurie norėjo jį iš-
vesti laukan. Pagaliau, po atkaklaus pasipriešinimo, Salnikas buvo išvestas 
iš kanceliarijos, bet, vedant jį į daboklę, susirinkusi gatvėje žydų minia at-
mušė jį, sumušė policijos tarnautojus ir pasislėpė. Kvota apie tai perduota 
teismo tardytojui“. (LVIA, f. 378, b. s., 1877 m., b. 96, l. 4–195; KM)

1877 m. spalio 6 d. Ukmergėje „[…] pirklio žydo Ovsiejaus Vaisbrodo na-
muose dėl blogo dūmtraukio užsidegė suodžiai, bet ugnis buvo greitai 
užgesinta, gesinant buvo sulaužyta dalis stogo bei namo lubų; nuostolio 
padaryta už 100 rublių. Kvota apie gaisrą perduota teismo tardytojui.“ 
(LVIA, f. 378, b. s., 1877 m., b. 96, l. 4–195; KM)

1878 m. sausio 20 d. Ukmergėje „[…] žydo Leibos Zyzdros name iš dūm-
traukio dėl blogos jo priežiūros pasirodė liepsna, kuri tuojau pat buvo 
užgesinta. Kvota dėl gaisro perduota taikos teisėjui.“ (LVIA, f. 378, b. s., 
1878 m., b. 137, l. 16–216; KM)

1878  m. vasario 6 d. „kalėjime laikomas Jankelis Goldšteinas, kalėjimo 
prižiūrėtojui pareikalavus jo nuosavus drabužius atiduoti į sandėlį, pasi-
priešino prižiūrėtojui ir smogė kumščiu į veidą vedant į karcerį už nepa-
klusnumą. Apie tai sudarytas aktas perduotas teismo tardytojui.“ (LVIA, f. 
378, b. s., 1878 m., b. 137, l. 16–216; KM)

1878  m. naktį iš vasario 9 į 10 sudegė žydų Noselio Ikoro ir Mortche-
lio Volko namas. Nuostolio padaryta už 1200 rublių. (LVIA, f. 378, b. s., 
1878 m., b. 137, l. 16–216; KM)

1878 m. Ukmergėje „[…] naktį iš vasario 12 į 13 žydo Abelio Kaceno na-
muose dėl iš degančios krosnies iškritusių žarijų apdegė grindys, dalis sie-
nos ir durys. Nuostolio padaryta už 150 rub.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1878 m., 
b. 137, l. 16–216; KM)
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1878 m. vasario 17 d. Ukmergės žydų ligoninėje besigydžiusi „[…] žydė 
Šeina Aizikova, 20 metų, […] slapta nežinia kur išėjo iš ligoninės. Po paieš-
kų Aizikovos suknelė rasta ant Šventosios upės kranto, todėl galima ma-
nyti, kad ji nusiskandino. Tęsiama tolesnė paieška.“ (LVIA, f. 378, b. s., 
1878 m., b. 137, l. 16–216; KM)

1878 m. gegužės 27 d. Kauno gubernatorius pranešė Vilniaus generalgu-
bernatoriui, jog iš „[…] Gubernijos valdybos nagrinėjamos tardymo by-
los apie Ukmergės miesto dūmos pareigūnų piktnaudžiavimus be kita ko 
matyti, jog Rabinas Tarapanijus 1873 metų sausio 5 patvirtino devynių 
Ukmergės m. žydų išduotą pažymą apie tai, kad Ukmergės žydas Mordche-
lis Elijašas Vaisbrodas gimė 1848 metų gruodžio 3, šią pažymą Vaisbrodas 
1873 metų rekrūtų ėmimo metu pristatė Ukmergės dūmai, kad jam, kaipo 
sulaukusiam šaukimo amžiaus, būtų išduotas išpirkimo kvitas vietoje pri-
valomos karo tarnybos, tas kvitas buvo dūmos išduotas 1873 metų sausio 
24, tuo tarpu vėliau buvo nustatyta, jog minėtasis Vaisbrodas, kaip pažy-
mėta pas rabiną Tarapanijų saugomose metrikų knygose, gimė 1853 metų 
gruodžio 29, reiškia, gaudamas kvitą 1873 metų sausį dar nebuvo sulau-
kęs šaukiamojo amžiaus (nuo 21 iki 30 metų). Minėtasis Tarapanijaus 
ryšys su tardymo byla, mano nuomone, sudaro kliūtį iki tardymo bylos 
nagrinėjimo pabaigos apdovanoti Tarapanijų aukso medaliu už nustatyto 
laikotarpio tarnavimą Rabino pareigose.“ (Toks buvo formalus carinės val-
džios pretekstas neapdovanoti Ukmergės rabino Tarapanijaus už 20 ištarnautų 
šiose pareigose metų, dėl to Ukmergės miesto Dūma ir žydų bendruomenė nuo 
1870 m. ne kartą kreipėsi į valdžios institucijas). (Kauno apskrities archyvas, 
f. 49, ap. 1, b. 8998, l.43–44; KM)

1879 m. sausio 21 d. apskrities iždo buhalterio savižudybės byloje mini-
mas Ukmergėje buvęs Rafalo Moštovičiaus viešbutis. (LVIA, f. 378, b. s., 
1879 m., b.1 69, l. 5; KM)

1879 m. prašyta leisti statyti medinę siuvėjų cecho amatininkų sinagogą 
Turgaus aikštėje. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 93)

1879 m. „Ukmergės mieste, pas žydą Giršą Fogelevičių, naktį iš rugpjū-
čio 10 į 11 įsilaužus iš namų pavogti sidabro indai už 220 rublių. Dėl šio 
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nusikaltimo įtartas žydas Kalmanas Glikas, kvota apie tai perduota teismo 
tardytojui.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1879 m., b.1 69, l. 7–176; KM)

1879 m. gruodžio 9 d. Ukmergėje „[…] iš 28 artilerijos brigados vado buto 
pavogti du sidabriniai šaukštai, dėl ko prisipažino žydas Jankelis Golštei-
nas, kuris perduotas teismo tardytojui.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1879 m., b.1 
69, l. 7–176; KM) 

1880 m. Ukmergėje gyveno 9017 žydų: 4339 vyrai ir 4678 moterys. (Kau-
no gubernijos informacinė knyga 1882 metams, Kaunas, 1881, p. 268–271)

1880 m. nepasirašytame skunde Ukmergės žydai skundėsi Šiaurės – Va-
karų krašto viršininkui, kad gaunamos iš miesto bendros rinkliavos žydų 
bendruomenei skirtos lėšos iššvaistomos, o Šaulas Hiršas Trivis daro 
papildomas rinkliavas, o „turtuolis Rafaelas Gruškinas“ platina loteri-
jos bilietus ir kitaip „plėšia gyventojus, ypač dabar, brangymečio ir bado 
metu“. Tirdama šį skundą, Kauno gubernijos valdyba jį persiuntė Ukmer-
gės apskrities ispravniko padėjėjui, kuris nustatė, kad žydų bendruome-
nė 1878  m. nutarė ketverių metų laikotarpiui (1878–1882 m.) įgalioti 
Zundelį Treivišą ir Geršoną Leibą Distiliatorių gauti iš miesto valdybos 
lėšų, skirtų visuomeniniams bendruomenės poreikiams: ligoninės išlaiky-
mui – 1800 rublių, neturtingų žydų išlaikymui – 425 rubliai, pašalpoms 
vargšams mokiniams – 300 rublių per metus. Ir 1880 m. įgaliotiniai kie-
kvieną mėnesį gaudavo atitinkamą kiekį pinigų iš miesto valdybos ir pagal 
dokumentus perduodavo atitinkamą sritį tvarkantiems žmonėms: ligoni-
nės išlaikymui – Mendeliui Kolbei, neturtingų žydų išlaikymui – Zaveliui 
Reingoldui, pašalpoms vargšams mokiniams – nuo sausio iki spalio mėn. 
Urijašui Ginzburgui, o nuo spalio  – Micheliui Tarapanijui. Šie asmenys 
naudojo pinigus pagal paskirtį, tvarkė pajamų – išlaidų knygas, jas tikri-
no įgalioti asmenys, dalyvaujant žydų bendruomenės nariams. Yra išlikę 
kvitai dėl pašalpų išdavimo 55 berniukams, besimokantiems cederiuose 
(religinėse pradinėse berniukų mokyklose). Nustatyta, kad kiekvieną mėne-
sį ligoninėje gydėsi nuo 20 iki 30 sergančių žydų, kurių išlaikymui, ypač 
žiemos mėnesiais, ne visada užtekdavo pinigų, piniginė pašalpa suteikta 
17 vargingų žmonių. Policijos prižiūrėtojai papildomo aukų rinkimo ar 
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loterijos bilietų platinimo nepastebėjo, rašiusieji skundą į tyrėjus nesikrei-
pė. (LVIA, f. 378, b. s., 1880 m., b. 874, l. 3; KM)

1880  m. Kauno fotografas Aaronas Pulerevičius prašė leidimo atidaryti 
Ukmergėje „fotografiją“, bet Ukmergės ispravnikas Beteninas rašte Kauno 
gubernatoriui teigė, kad mieste jau yra „fotografija“ ir kitos miestui ne-
reikia. Tuo remdamasis Kauno gubernatorius Aronui Pulerevičiui leidi-
mo atidaryti fotografiją nedavė. Ukmergėje „fotografijos“ savininkas tuo 
metu buvo Samuelis Michelis Moisejevičius Tarapanijus. (Kauno apskri-
ties archyvas, f. 50, ap. 1, b. 21318, l. 2, 7, 9; KM)

1880  m. balandžio mėn. 16 Ukmergės gyventojų, jų tarpe žydai Hiršas 
Fogelevičius, Joselis Aaronovičius, pirklys Gecelis Sapiras, Ovsiejus Kapla-
nas, Urijašas Ginzburgas, Bencelis Sapiras, Šebselis – Gešelis Monasevi-
čius Goldbaras ir Berchas Leiba Lasinas, skundėsi Kauno gubernatoriui ir 
Vyriausiam šiaurės vakarų krašto viršininkui, kad žydas Dovydas Levinas 
po 1877 m. gaisro miesto aikštėje pastatė laikinas medines krautuvėles, 
kurios atseit trukdė patekti į prekybinių krautuvėlių eiles (рядные лавки, 
tikriausiai dabartinės Žuvų g. pradžioje). Skunde pateikti įvairus argumen-
tai, teigiantys, kad D. Levino statybos yra savavališkos ir nuostolingos 
miestui. Tačiau Kauno vicegubernatorius atmetė šį skundą, motyvuoda-
mas tuo, kad miesto dūma 1879  m. spalio 11 d. ir 1880  m. kovo 18 d. 
svarstė šį klausimą ir leido D. Levinui užstatyti aikštę šalia S. Peterburgo – 
Varšuvos plento gatvės, o šiuos dūmos nutarimus jau patvirtino Kauno 
gubernatorius. (LVIA, f. 378, b. s., 1880 m., b. 832, l. 4–7; KM)

1880  m. Ukmergėje minima vaistinė, priklausanti žydų bendruomenei. 
Per metus ji priėmė 7645 receptus ir pardavė vaistų už 2567 rub. Be re-
ceptų parduota vaistų už 608 rub. (Kauno gubernijos informacinė knyga 
1882 m., Kaunas, 1881, p. 257–258; KM)

1881 m. Ukmergėje gyveno 8196 žydai: 3988 vyrai ir 4208 moterys. (Kau-
no gubernijos informacinė knyga 1883 m., Kaunas, 1882, p. 278–281)

1881 m. minimi Maušos Viteso užvažiuojami namai. (LVIA, f. 378, b. s., 
1881 m., b. 115, l. 56–195; KM)
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1881 m. Ukmergės mieste spalio 12 naktį iš pirklio Emilio Rozo krautuvės, 
iš jo pardavėjo Isako Kagano, įsilaužus pavogta 1200 rublių vienos serijos 
banknotais, 30 rublių varinėmis monetomis, vekselių blankai bei įvairūs 
auksiniai ir sidabriniai daiktai, įtariamas buvęs samdinys Mauša Zarchas. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1881 m., b. 115, l. 56–195; KM)

1881 m. Ukmergėje buvo vaistinė, priklausanti žydų bendruomenei. Per 
metus ji priėmė 7600 receptus ir pardavė vaistų už 3900 rublių. Be receptų 
parduota vaistų už 800 rub. 78 kap. (Kauno gubernijos informacinė knyga 
1883 m., Kaunas, 1882, p. 246–247;KM)

1882 m. sausio 29 d. Ukmergėje staliaus šeimoje gimė Joselis Taršis, vė-
liau pasivadinęs Osipu (Josifu) Piatnickiu – bolševikų veikėjas. (LTE, t. 8, 
p. 597; Petronis J. Ukmergė, Vilnius, 1976, p. 15–16)

1882 m. rugpjūčio 29 d. miestiečiui Abraomui Šajevui Sendakui Kauno gu-
bernatorius išdavė leidimą atidaryti Ukmergės mieste tipografiją. (Kauno 
apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 21988, l. 11–12; KM)

1883 m. Ukmergėje gyveno 8394 žydai: 4168 vyrai, 4226 moterys. (Kauno 
gubernijos informacinė knyga 1885 m., Kaunas, 1884, p. 318–321)

1883  m. Ukmergės mieste birželio 27 d. nuo žaibo sudegė žydo Leibos 
palaco namas su įvairia nuosavybe. Nuostolio nurodyta už 2000 rublių. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1883 m., b. 21, l. 4–130; KM)

1883 m. Ukmergės mieste naktį į birželio 30d. nežinomas piktadarys, su 
kopėčiomis pro langą įsibrovęs į žydo Joselio Levito namą, mėgino papjau-
ti Levito tarnaitę Chają Meart, miegojusią virtuvėje, nesunkiai sužeidė ją 
į kaklą, kai Meart ėmė šaukti, piktadarys pasislėpė. (LVIA, f. 378, b. s., 
1883 m., b. 21, l. 4–130; KM)

1883 m. rugsėjo 10 d. dėl nesutvarkytos krosnies užsidegė žydų Rivesų 
namas, bet liepsna greitai buvo užgesinta. (LVIA, f. 378, b. s., 1883 m., b. 
21, l. 4–130; KM)

1883 m. rugsėjo 17 d. dokumente aprašoma Ukmergės miestiečių valdyba 
(Мещанская Управа), kurioje be pirmininkaujančio miestiečių seniūno, 
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dviejų valdybos narių, mokesčių seniūno, minimas ir žydų bendruomenės 
mokesčių rinkėjas. (LVIA, f. 378, b. s., 1883 m., b. 188, l. 1, 2, 3, 4; KM)

1883 m. rugsėjo 18 d. Kauno amatų valdyba išdavė Pergamentui Boruchui 
auksakalio meistro atestatą. Vėliau jis dirbo Ukmergėje auksakaliu ir lai-
krodininku. (Laurevičius E., Vitkauskienė B. R. Lietuvos auksakalystė XV – 
XIX amžius, Vilnius, 2001)

1883  m. gruodžio 3 d. užsidegė žydo Abelio Goflo namas, bet liepsna 
greitai buvo užgesinta. Nuostolio nurodyta už 30 rublių. Gaisro priežas-
tis  – nesutvarkytas dūmtraukis. (LVIA, f. 378, b. s., 1883  m., b. 21, l. 
4–130; KM)

1883 m. įsteigtas U. Koltūno knygynas. (Į Vilnių.//Vilniui vaduoti sąjun-
gos Ukmergės skyriaus leidinys, 1932 m., birželis, Nr.4–5, p.2;KM)

1884 metais Ukmergėje gyveno 8471 žydas: 4193 vyrai ir 4278 moterys. 
(Kauno gubernijos informacinė knyga 1886 m., Kaunas, 1885, p. 250–253)

1884  m. birželio 3 d. kilęs gaisras sunaikino 49 medinius namus ir 1 
žydų maldos namus, taip pat įvairius ūkinius pastatus. Gaisro nuostolis – 
33193 rublių. Gaisras kilo žydų A. Burnšteino ir D. Ritenbergo namuose, 
neatsargiai elgiantis su ugnimi. Iš sudegusių namų apdrausti buvo tik 
3 Abelio Kacelio namai. Visi nukentėję nuo gaisro, išskyrus A. Kacelį, – 
vargšai, todėl Kauno gubernatorius nurodė Ukmergės ispravnikui suda-
ryti komitetą pagalbai padegėliams teikti. (LVIA, f. 378, b. s., 1884 m., b. 
22, l. 48; KM)

1884 metų liepos 31 d. Ukmergės miesto gyventojas Chaimas Leizerovi-
čius Hefenas kreipėsi į Kauno gubernatorių su prašymu leisti jam atidaryti 
Ukmergėje knygyną (книжная лавка) „pardavinėti teisėtoms žydiškoms 
knygoms“. Tačiau Ukmergės apskrities ispravnikas Beteninas savo rapor-
te gubernatoriui rašė, kad „miestietis Chaimas Hefenas būtų nusižengęs 
įstatymams nepastebėta, o knygyno, prekiaujančio žydiškomis knygomis, 
atidarymui būtinybės nėra, be to, stebėti prekybą tokios rūšies knygomis 
policija negalėtų nemokėdama žydų kalbos“. Gubernatorius, atsižvelgda-
mas į ispravniko nuomonę, leidimo atidaryti knygyną nedavė. (Kauno aps-
krities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 21883, l. 1, 3; KM)
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1884 m. birželio 29 d. Ukmergėje sudegė žydo Pincho Graveco namas su 
priestatais. Nuostolis – 1000 rublių. (LVIA, f. 378, b. s., 1884 m., b. 22, l. 
1–126; KM)

1884 m. birželio 29 d. Ukmergėje dėl neatsargaus elgesio su ugnimi už-
sidegė miestiečio Šliomos Zarcho namo stogas, bet liepsna greitai buvo 
užgesinta. (LVIA, f. 378, b. s., 1884 m., b. 22, l. 1–126; KM)

1884  m. Ukmergės mieste rugpjūčio 25 d. sudegė žydės Rochos Boguz 
sandėliukas su avižomis ir šienu. Nuostolio nurodyta už 60 rublių. (LVIA, 
f. 378, b. s., 1884 m., b. 22, l. 1–126; KM) 

1884  m. lapkričio 22 d. Ukmergės žuvų turguje susiginčijus valstiečiui, 
parduodančiam rugius, juos perkančiam žydui, o vėliau ginčui peraugus į 
muštynes, prie jų prisidėjo ir 12 kariuomenės naujokų, kurie buvo netolie-
se esančioje smuklėje, bei „minia“ žydų. Per masines muštynes žuvo žydas 
Vodonosas, buvo sužeisti Taujėnų valsčiaus valstiečiai Motiejus Markūnas 
ir miestietis Jonas Daugėla. Atlikus kvotą nustatyta, kad dėl Vodonoso 
mirties yra kalti Taujėnų valsčiaus valstiečiai Justinas ir Simonas Žižiai, 
kurie buvo perduoti teismo tardytojui. (LVIA, f. 378, b. s., 1884 m., b. 22, 
l. 106–107; KM)

1884 m. Ukmergės mieste, staliaus Šimelio Nurko bute, lapkričio 25 d. už-
sidegė drožlės. Gaisras buvo tuojau pat užgesintas ir nuostolio nepatirta. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1884 m., b. 22, l. 1–126; KM) 

1885 m. Ukmergėje gyveno 8821 žydas: 4376 vyrai, 4445 moterys. (Kauno 
gubernijos informacinė knyga 1887 m., Kaunas, 1886, p. 247–257)

1885  m. sausio 8 d. Jurbarko bendruomenės miestietis fotografas Aa-
ronas Samuilovičius Pulerevičius, gyvenęs Kaune, pakartotinai krei-
pėsi į Kauno gubernatorių, prašydamas leisti jam atidaryti foto ateljė 
(фотографическое заведение) Ukmergėje. Vasario 1 d. su panašiu pra-
šymu į gubernatorių kreipėsi ir Ukmergėje gyvenantis bajoras Juozapas 
Antonovas Romaškevičius. Vykdydamas Kauno gubernatoriaus nurody-
mus, Ukmergės apskrities ispravnikas Beteninas raporte gubernatoriui 
rašė, kad abu kandidatai „moraliniu ir politiniu požiūriu nieko neteisėto 



M. Levis tapo savo žmonos Feigės Levi (Bajeraitės) portretą. 1922–1930 m.

M. Levi painting his wife Feige Levi (Bajeraitė) portrait. 1922–1930. 
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darant nepastebėti“, tačiau jis prašė gubernatoriaus „teiktis duoti leidimą 
„fotografijai“ Ukmergėje atidaryti bajorui Juozapui Romaškevičiui, kuris 
dėl savo tautybės ir kilmės nusipelno didesnio pasitikėjimo“. Dar isprav-
nikas rašė, jog „Ukmergės mieste gyvena miestietis Tarapanijus, kuris 
turi leidimą atidaryti „fotografiją“, tačiau jis fotografijos darbų nevykdo“. 
Kauno gubernatorius V. Melnickis, atsižvelgdamas į Ukmergės ispravniko 
nuomonę, vasario 19 d. nurodė „išreikalauti“ iš Tarapanijaus jam išduotą 
liudijimą, o bajorui J. Romaškevičiui tokį liudijimą išduoti. (Kauno apskri-
ties archyvas, f. 50, ap. 1, b. 21977, l. 2, 4, 6–8; KM)

1885 m. vasario 1d. Ukmergėje sudegė žydo Ošero Pušino ir bajoro Iva-
no Kopeco namai. Pirmasis nurodė nuostolio už 500 rublių, antrasis – už 
220. Nukentėjusieji dėl padegimo pareiškė įtarimą žydams Maušai Bae-
riui, Ovsiejui Palacui ir Joseliui Skolskiui. (LVIA, f. 378, b. s., 1885 m., b. 
6a., l. 1–120; KM)

1885 m. birželio 1 d. iš 54 Ukmergės miesto dūmos narių 18 buvo žydai: 
pirkliai Šaja Sapir, Z. Kac, B. Volk, Cemachas Zauch, M. Arenzon, A. Brau-
de, U. Segal, miestiečiai: Bercel Sapir,  M. Los, Berelis Levitas,  M. Vais-
brad, M. Taraponis, Abraomas (pavardė neįskaitoma), Ekel Vait, D… (var-
das ir pavardė neįskaitomi), A. Natanzon, vaistininkas Markas Geršteinas 
ir valdininkas, kolegijos registratorius, kilimo iš miestiečių Fabianas Dum-
be, Berko s. (Astramskas A. Ukmergės dūmos veikla ir pilietiškumo raiškos 
savivaldoje lygmuo.// Istorija., 2013, Nr. 91, p. 50; toliau – Astramskas A. 
Ukmergės dūmos veikla…, p. 50)

1885 m. birželio 26 d. Ukmergėje iš auksakalio Arono Dubenskio pavogti 
įvairūs auksiniai daiktai. Dėl vagystės buvo įtartas žydas Šlioma Volkas. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1885 m., b. 6a., l. 1–120; KM)

1885 m. Ukmergės mieste liepos 16 d. iš žydo Jankelio Zarcho buto pa-
vogti auksiniai ir sidabriniai daiktai bei 309 rublių grynų pinigų. Vagyste 
kaltinami žydai Mordchelis Fainas ir Abelis Tainovičius […]. (LVIA, f. 378, 
b. s., 1885 m., b. 6a., l. 1–120; KM)

1885 m. spalio 8 dienos Ukmergės ispravniko raporte Kauno gubernatoriui 
apie Ukmergėje veikiančias tipografijas, foto ateljė ir bibliotekas, nurodoma, 
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kad Ukmergėje veikia tipografija, priklausanti Abraomui Šajevui Sendakui, 
ir foto ateljė, priklausanti bajorui Juozapui Antonovui Romaškevičiui. (Kau-
no apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 21988, l. 11–12; KM)

1885 m. spalio 25 d. iš žydo Markuso Darcho krautuvės pavogtos trys „gal-
vos“ cukraus, saldainių dėžutė, penki svarai arbatos ir 10 rublių. (LVIA, f. 
378, b. s., 1885 m., b. 6a., l. 1–120; KM)

1885 m. trumpai veikė privati žydų mokykla. (Koganas B. Žydai Lietuvos 
miestuose…)

1886  m. religinėje Talmud Tora mokykloje (visuomenės išlaikoma, vargšų 
vaikams skirta pradinė mokykla) buvo įvestos rusų ir lenkų kalbų pamokos. 
Mokyklos biudžetas siekė 2000 rublių. Įplaukas sudarė rinkliavos ir išmal-
dos. 100 vaikų buvo nemokamai aprengti, 40 – maitinami. (Koganas B. 
Žydai Lietuvos miestuose…)

1886 m. rugpjūčio 11 d. iš gydytojo Kacenelenbogeno buto nusikaltėliai 
pavogė 1600 rublių grynaisiais pinigais, tris 5 proc. vidaus išlošiamosios 
paskolos bilietus, 4 Vilniaus žemės banko žemės įkeitimo raštus, visus po 
500 rublių, du tokius pat įkeitimo raštus po 100 rublių. (LVIA, f. 378, b. s., 
1886 m., b. 7a., l. 1–140; KM)

1886 m. nelaimių ir nusikaltimų suvestinėje minima žydo Geršono karče-
ma, buvusi Ukmergėje. (LVIA, f. 378, b. s., 1886 m., b. 7a., l. 1–140; KM)

1886 m. lapkričio 2 d. į Ukmergės miestiečių valdybą kreipėsi Talmud To-
ros mokyklos vedėjas prašydamas iš bendrosios rinkliavos likučių skirti 
200 rublių vienkartinę pašalpą mokyklos pastato pertvarkymui ir moky-
klos įsikūrimui bei numatyti 500 rublių kasmetinei subsidijai mokytojų iš-
laikymui. Iš rašto matyti, kad tuo metu mokykla jau buvo įkurta, pertvar-
kius anksčiau veikusią žydų berniukų prieglaudą. Šie pertvarkymai, kaip 
ir mokyklos vedėjo paskyrimas, buvo atlikti leidus Vilniaus švietimo apy-
gardos vedėjui. Miestiečių valdyba perdavė šį klausimą svarstyti žydų ben-
druomenei atstovaujantiems miestiečių deputatams nuo penkių kiemų 
(пятидворные депутаты): Elijašui Geliui, Michaeliui Tarapanijui, Chai-
mui Guzarčikui, Berko Cetesui, Joseliui Aronovičiui, S. L. Dieprijachseriui, 
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Abraomui Kopelevičiui, Maušai Bersko, Hiršai Zalkui, Berko Tubijašui, 
Lipmanui Zakui Lipmo, Zundeliui Treivišui, Jankeliui Volkui, Jucheliui 
Hefenui, Chackeliui Kaplanui, Elijašui Vaisbrodui, Abraomui Aronovičiui 
Tarapanijui, Aronui Stadolnikui, Faivišui Vinokurui. Šie deputatai žydai, 
atstovaujantys 2/3 visų žydų bendruomenės deputatų, išnagrinėjo Tal-
mud Toros mokyklos vedėjo prašymą ir atsižvelgdami į tai, kad Talmud 
Toros mokyklos tikslas buvo auklėti ir išlaikyti vargšus vietinius berniu-
kus, kad mokinių išlaikymui ir maitinimui sunaudojamos visos iš bendros 
rinkliavos skiriamos lėšos (400 rub.) ir privačios aukos, kad būtinas naujas 
pajamų šaltinis mokytojų išlaikymui, kad nėra kitų šaltinių šiems tikslams 
įgyvendinti kaip tik bendrosios rinkliavos likučiai, nutarė kreiptis į guber-
nijos valdybą ir prašyti leisti panaudoti 200 rublių iš bendrosios rinkliavos 
likučių mokyklos įsikūrimui ir 500 rublių kasmetiniam mokytojų išlaiky-
mui. Kauno gubernijos valdyba išnagrinėjo šį prašymą ir neprieštaravo 
žydų deputatų prašymui, 1887 m. birželio 3 d. kreipėsi į Kauno ir Gardino 
generalgubernatorių. Šiame rašte nurodyta, kad Talmud Torą, dėstant joje 
bendras disciplinas pagal liaudies mokyklų programą, leido įkurti Vilniaus 
švietimo apygardos vedėjas (1886-09-27 d. raštas.). 1887m. rugpjūčio 19 
d. Vidaus reikalų ministerijos Ūkio departamentas atsiuntė raštą, kuriame 
neprieštaraujama dėl prašomų pinigų panaudojimo Talmud Toros įkūri-
mui ir išlaikymui. (LVIA, f. 378, b. s., 1887 m., b. 1271, l. 1–5, 8; KM) 

1887  m. sausio 4 d. Ukmergės miestiečių bendruomenės deputatai nuo 
penki kiemų, atstovaujantys bendruomenei priklausantiems miestie-
čiams žydams, Elijašas Gelis, Joselis Aaronovičius, Lipmanas Zakas Lipmo, 
Mauša Vulfas, Faivišas Vinokuras, Berlis Pinchasevičius Tubijašas, Berko 
Cetesas, Hirša Zavkas, Abraomas Aaronovičius Tarapanijus, Aaronas Sto-
dolnikas, Chackelis Kaplanas, Zundelis Treivišas, Abraomas Kopelevičius, 
Jochelis Hefenas, Mauša Linas, Opiras Balsamas, M. Tarapanijus, Jankelis 
Volkas, Elijašas Jankelis Volkas per Ukmergės miestiečių valdybą kreipėsi 
į Kauno gubernijos valdybą prašydami leisti suteikti 2400 rublių pašalpą 
iš žydų bendruomenės bendrosios rinkliavos likučių vargstantiems ir ne-
turtingiems Ukmergės žydams sušelpti. Prašantieji teigė, kad „Ukmergės 
mieste, kaip ir daugelyje kitų miestų, tęsiasi prekybos sąstingis, todėl nėra 
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paklausos amatininkų gaminiams, tai labai prastai veikia vietinių miestie-
čių žydų, kurių vienintelį pragyvenimo šaltinį sudaro prekyba ir amatai, 
materialinę padėtį“. Teigiama, kad dėl šio sąstingio daugelis Ukmergės žydų 
neturi pragyvenimo šaltinio ir išgyvena tik dėl turtingesnių jų bendruo-
menės narių teikiamų pašalpų. Nurodoma, kad panašią pašalpą Ukmergės 
žydų bendruomenei, esant panašioms aplinkybėms, Rusijos vidaus reikalų 
ministras leido skirti 1881 m. Po kreipimosi yra miestiečių valdybos pirmi-
ninko, miestiečių seniūno Kovševičiaus prierašas, kad pasirašiusių 18 žydų 
deputatų parašai yra tikri ir kad jie sudaro 2/3 visų Ukmergės miestiečių 
deputatų žydų. (LVIA, f. 378, b. s., 1887 m., b. 1246, l. 4; KM)

1887  m. kovo 16 d. Kauno gubernatorius, kreipdamasis į Vilniaus gu-
bernatorių dėl žydų bendruomenės deputatų prašymo skirti iš bendruo-
menės bendrosios rinkliavos likučių 2400 rublių pašalpą vargstantiems 
Ukmergės žydams, pažymėjo, kad bendruomenė neturi valdiškų mokes-
čių nepriemokų, kad bendruomenė turi 17643 rub. bendrosios rinkliavos 
likutį. Ukmergės ispravnikas, paprašytas apibūdinti Ukmergės žydų ben-
druomenės padėtį, nurodė, kad „Ukmergės miesto žydų bendruomenę su-
daro 8820 vyriškos ir moteriškos lyties asmenys, kurių didžioji dalis tikrai 
yra labai neturtingi, sunkiai prasimaitina“, todėl Kauno gubernijos valdy-
ba leidžia paskirti žydų bendruomenei prašomą 2400 rublių pašalpą su 
sąlyga, kad ši pašalpa būtų panaudota miesto bendruomenės valdybai par-
duodant vargšams duoną sumažintomis kainomis, prižiūrint Ukmergės 
apskrities ispravnikui. Reikalaujama pateikti ataskaitą apie lėšų panaudo-
jimą. Birželio 17 d. Rusijos vidaus reikalų ministro pavaduotojas pasirašė 
raštą, nurodantį skirti Ukmergės žydų bendruomenei pašalpą. (LVIA, f. 
378, b. s., 1887 m., b. 1246, l. 1–3, 7; KM)

1887 m. kovo 21 d. Pivonijos priemiestyje sudegė Abraomo Gelerio 400 
rublių vertės namas, gegužės 7 d. sudegė pirklio Šajos Sapiro (Šapiro?) trys 
namai, trys daržinės ir dvi kalvės. Nuostolis – 5000 rublių. Gegužės 29 d. 
dėl padegimo sudegė Leibos Barono du namai ir dvi daržinės. Nuostolis – 
3000 rublių. (LVIA, f. 378, b. s., 1887 m., b. 7a., l. 1–127; KM)

1887 m. rugsėjį minima, kad Binos Basmano karčemoje karčemos šeimi-
ninkas Icikas Basmanas ir karčemos sargas Abraomas Vinetas sumušė 
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karčemos lankytoją, o iš Abelio Zarcho ir žydo Nemenčiko parduotuvių 
pavogta įvairių prekių. (LVIA, f. 378, b. s., 1887 m., b. 7a., l. 1–127; KM)

1887 m. rugsėjo 11 d. pakartotiniame aukcione dėl naujo medinio tilto per 
Ukmergėlės upę šalia Ukmergės miesto (tikriausiai dab. Gedimino gatvės ra-
jone) statybos vietoje visiškai sutrūnijusio senojo dalyvavo miestietis Oše-
ris Beilis „su kompanionu“ Jankeliu Viljanu bei miestietis Leiba Gurvičius 
ir pirmieji pasiūlė už tilto statybą 597 rublių kainą. Po trijų dienų, t.y. rug-
sėjo 15 d., paskelbus pakartotiną aukcioną į jį atvyko tie patys dalyviai 
ir Leizeris Gurvičius pasiūlė už tilto statybą žemesnę kainą – 535 rublių. 
Atplėšus Ukmergės pirklio Šajos Sapiros atsiųstą voką, jame buvo rastas 
pasiūlymas pastatyti tiltą už 460 rub. Kadangi tilto statybos sąmata buvo 
paskaičiuota 599 rub. 65 kap. sumai, Š. Sapiros pasiūlymas buvo pripa-
žintas geriausiu ir jis laimėjo tilto statybos konkursą. (LVIA, f. 378, b. s., 
1887 m., b. 1318, l. 2–3; KM)

1887  m. spalio 5 d. anoniminiame (pasirašiusieji skundą pareiškė jokio 
skundo nerašę) žydų skunde vidaus reikalų ministrui minima žydų pirtis, 
„kurią sudaro 4 atskiros pirtys, kainuojančios apie 30000 rublių bei duo-
dančios 60 rublių pelną per metus“. (LVIA, f. 378, b. s., 1887 m., b. 1353, 
l. 6–7; KM)

1887 m. įsteigta žydų organizacija „Agudas chovevi cion“ („Siono mylėtojų 
bendrija“). Pagrindinis organizacijos darbas  – rinkti lėšas Izraelyje besi-
kuriantiems žydams, steigti savanoriškus hebrajų kalbos ir žydų istorijos 
kursus. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1887 metais Ukmergėje gyveno ir dirbo šie žydai amatininkai:

kepėjai  – Šmuelis Kasrelzonas, Elijašo s., Peisakas Strelitsas, Peisakas 
Abramsonas, Elijašas Nedelevičius, Mauša Taicas, Berko Vaisbrodas, Icka 
Portas, Vulfas Liurie, Mauša Leibovičius, Solomonas Judeliovičius, Janke-
lis Tilmanas, Girša Beras Vaismanas, Izraelis Jankelis Vidokas;

knygrišiai – Chaimas Hefenas, Leizerio s., Leizeris Kantoras, Gešelio s., Icka 
Rogovas, Vulfo s., Aaronas Bulko, Abraomo s., Leiba Kantoras, Leizerio s.;

kepurininkai  – Mauša Jofė, Abraomas Jofė, Jankelis (Mendelis?) Capas, 
Mordchelis Capas, Solomonas Bulko, Leiba Treivišas, Mendelis Jofė, 
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Abraomas Dovydas Šimelevičius, Meilakas Malkas, Meras Ribakas, Elijašas 
Taicas, Urijašas Emelis (?), Mauša Icka Gurvičius, Joselis Elijašas Melcas, 
Benjaminas Goldblatas, Ovsiejus (?) Gurvičius, Šlioma Aaronas Melnikas, 
Konanas Falkovičius, Jankelis Michelesas, Benjaminas Rikas, Abraomas 
Garbas, Peisakas Vodonosas, Chaimas Dovydas Blokas, Icka Melcas;

dailidės  – Josifas (?) Kaufmanas, Peisakas Rekelčikas, Judelis Cezarkas, 
Icka Gurvičius, Judelis Poslavas, Meras Lipmo (?) Zakas (?), Ovsiejus Pru-
sas, Iseras Levinas, Ekelis Levinas, Noakas Basas, Izraelis Kantoras, Leiba 
Magunas (?);

dažytojai – Josifas Kaganovskis, Leizeris Maileris, Abraomas Jankelis Fe-
ingoldas, Notelis Feingoldas, Šaja Maileris, Mikelis Krasko, Faileris Vino-
kuras, Mauša Krasko, Šenderis Feingoldas, Osipas Kaganovskis;

puodžiai – Meras Gončaras, Pinkas Sanas, Šaja Sanas, Šimelis Bliumber-
gas, Nakumas Melcas, Izraelis Muliaras, Elijašas Mikelis Chaimovičius, 
Dovydas Pinčukas;

batsiuviai – Joselis Koltūnas, Leiba Garbas, Icko Pasmanas, Joselis Palas, 
Chaimas Salas, Leiba Joselis Salas, Icka Lintenburgas, Elijašas Vaivakas, 
Elijašas Rubinas Platovleineris, Šlioma Janusas, Berka Plotnikovas, Gi-
lelis Sapožnikas, Faivišas Berka Kapulas, Girša Vidokas, Calka Lopatko, 
Konelis Salnikovas, Abelis Kolas, Šaulas Muliaras, Benjaminas Rubikas, 
Leiba Abraomovičius, Girša Bolnikas, Izraelis Klioras, Jankelis Landė, 
Zelikas Meinikas, Šlioma Niselis Kapulas, Šmuila Čukeris, Judelis Melni-
kas, Dovydas Ošeris Tubiaševičius, Šimelis Musnikas, Berka Leiba Gipsas, 
Šolomas Icka Janusas, Chaimas Mauša Frantas, Genakas Ingerskis (?), 
Chaimas Veikas, Mikelis Rimanas, Manelis Paradas, Leizeris Škudovičius, 
Ošeris Khaitas, Mendelis Volkas, Girša Vidokle, Icka Lintenburgas, Berka 
Plotnikas, Joselis Koltūnas, Leiba Garbas, Girša Bolnikas, Dovydas Ošeris;

kalviai, šaltkalviai – Dovydas Greinemas Kotas, Abelis Zarchi, Šaja Piču-
kas, Vulfas Romas, Rafalas Romas, Leiba Plastokas, Chackelis Plastokas, 
Dovydas Greinelis Romas;

siuvėjai  – Mauša Gervis, Icka Konanas Pacas, Menachemas Goldbergas, 
Jankelis Zaidmanas, Leiba Icka Fraktas, Fejvišas Fraktas, Girša Vinas, Aria 
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Bencelis Blondinas, Mauša Gilelis Blondinas, Abraomas Icka Rudnikas, Iz-
raelis Fraktas, Binelis Ribakas, Levis Zibulis, Mauša Leiba Bulko, Šimelis 
Melcas, Joselis Golubas, Nokumas Girša Širve, Šmuila Joselis Fridlandas, 
Ekelis Pacas, Calko Vadas, Chaimas Rubinas Portas, Šebšelis Zaidmanas, 
Mordchelis Galbaras, Ovsiejus Frumermanas, Aizikas Buršteinas, Chai-
mas Joselis Paradas, Leiba Chaitas;

odų išdirbėjai – Girša Toftas, Mordchelio s., Kušelis Hefenas, Mendelio s., 
Abelis Bekeris, Zelmano s., Berka Irtelis (?), Elijašo s., Chaimas Dovydas 
Hefenas, Dovydas Garbas, Giršo s., Tovelis Rišanas (?), Peisako s., Joselis 
Mauša Aaronovičius, Aarono s., Leiba Cipelis, Berko (?) s., Matisas Toftas, 
Šajos s., Berka Cipesas, Dovydas Garbas, Chaimas Dovydas Hefenas, Abe-
lis Bekeris, Tevelis Rikanas. (Mošė Vidis laiškas, Izraelis, Haifa)

1888 m. parengtas žydų ligoninės (mūrinės) projektas. (Miškinis A. Lietu-
vos TSR urbanistikos paminklai, p. 94)

1888 m. minimas Jankelio Zarcho traktierius. (LVIA, f. 378, b. s., 1888 m., 
b. 6б, l. 3–125; KM)

1889 m. Ukmergėje gyveno 16 559 gyventojai (9034 žydai). Leista statyti 
mūrinius, vadinamus egiptietiškus, žydų maldos namus Ramygalos skers-
gatvyje. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 93)

1889 m. sausio 25 d. Kauno gubernatorius kreipėsi į Vilniaus generalgu-
bernatorių dėl iš Ukmergės miesto „galvos“ gauto Ukmergės žydų ben-
druomenės prašymo Ukmergės m. pastatyti žydų ligoninę ir pavadinti ją 
Aleksandrovskaja, pažymint stebuklingąjį Jo didenybės valdovo impera-
toriaus šeimynos išgelbėjimą nuo pavojaus traukinio avarijos metu 1888 
metų spalio 17 d. vasario 11 d. generalgubernatorius atsakė gubernato-
riui, kad jis „neradęs duomenų, kad atitinkama valdžia jau būtų davusi 
leidimą statyti Ukmergės mieste žydų ligoninę“, todėl, gražindamas žydų 
bendruomenės prašymą, siūlo minėtąjį prašymą svarstyti tik tada, kai bus 
gautas leidimas ligoninės statybai, „be to, patį prašymą būtų teisingiau 
siųsti nuo Ukmergės miesto gyventojų žydų, o ne nuo žydų miestiečių 
bendruomenės“. (LVIA, f. 378, b. s., 1889 m., b. 56, l. 1–2; KM)
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1889 m. rugsėjo 23 d. Ukmergės apskrities ispravniko rašte Kauno gu-
bernatoriaus kanceliarijai nurodoma, kad Ukmergėje knygynas ir bibli-
oteka yra įsikūrę Dinaburgo g., pirklio Kliačko name, priklauso miestie-
čiui Šnejeriui Joselevui Koltūnui. Veikia pagal Kauno gubernatoriaus 
leidimą, išduotą 1889  m. rugsėjo 10 d. Knygyne pardavinėjamos tik 
rusų kalba spausdintos knygos, didžiąją jų dalį sudaro mokykliniai vado-
vėliai, skirti žemesniosioms mokymo įstaigų klasėms. Knygų katalogas 
sudarytas tik skaitymui skirtoms knygoms, o katalogo parduodamoms 
knygoms nėra. Ten pat nurodoma, kad vienintelė Ukmergės apskrityje 
tipografija yra Ukmergėje, Rygos  g. Ji priklauso miestiečiui Abraomui 
Šajevui Sendakui ir veikia remiantis 1882 m. balandžio 29 d. gautu Kau-
no gubernatoriaus leidimu. Rašte minima ir foto ateljė, įsikūrusi Kauno 
gatvėje, Kopelevičiaus name. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 
22609, l. 3, 4–5; KM)

1890 m. aprašoma žydų bendruomenei priklausiusi pirtis: „[…] ant aukš-
to Vilkmergėlės kranto yra didelis viešas šulinys, kuriame yra labai geros 
kokybės vanduo. Šio šulinio vanduo tiekiamas vienintelei miesto pirčiai, 
stovinčiai ant Vilkmergėlės kranto. Ši pirtis – vienaukštis, skarda deng-
tas, mūrinis pastatas, įrengtas kaip rusiška pirtis, išskyrus tai, kad moterų 
skyriuje yra žydų ritualui, taip vadinamam „mikvojui“, reikalingas įrengi-
mas (apsivalymo baseinas „mikvė“?). Iš visų pirties skyrių vanduo per medi-
nius lovius, kuriuose įrengta po 2 poras grotelių, teka į Vilkmergėlės upelį. 
Vanduo filtruojamas žvyru“. Tame pačiame dokumente nurodoma, kad 
mieste gyvena 6346 žydai (mieste, be kariuomenės, buvo 11344 gyventojai). 
(Санитарное описание городов Ковенской губернии, 1890.)

1890 m. pradėtas spręsti naujos žydų ligoninės statybos klausimas. Sau-
sio 8 d. Rusijos vidaus reikalų ministerijos ūkio departamentas, atsakyda-
mas į Kauno gubernatoriaus prašymą leisti skirti šios ligoninės statybai 
12000 rublių iš miesto bendrosios rinkliavos likučių (kreiptasi tikriausiai 
apie 1888 m.), nurodė, kad, neatsižvelgiant į technines klaidas, pastabė-
tas pateiktoje ligoninės techninėje sąmatoje, departamentas svarbiausia 
kliūtimi laiko ligoninės statute nurodytos nuosavybės (mėsos prekystalių, 
skerdyklos, vaistinės ir kt.), skirtos ligoninės išlaikymui, priklausomybės 
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klausimą. Tuo metu ši nuosavybė priklausė žydų bendruomenei, tačiau 
pagal tuometinius įstatymus nuosavybę galėjo turėti tik žydų maldų ben-
druomenės, susikūrusios prie sinagogų ar maldos namų, tačiau ta nuosa-
vybė turėjo būti susijusi su tikėjimo klausimais. Abejojama, ar galima visus 
Ukmergėje gyvenusius žydus įvardinti kaip vientisą bendruomenę, kuriai 
galima suteikti atskiro juridinio asmens statusą, ypač po to, kai 1870 m. 
Ukmergėje ėmė veikti miestų nuostatai (suteiktos miesto teisės). Kauno 
gubernatorius informavo departamentą, kad „minėtąją nuosavybę įsigijo 
Ukmergės mieste egzistavusi šio šimtmečio trečiajame dešimtmetyje žydų 
brolija už savanoriškas aukas, o dabar ją valdo asmenys, kuriuos renka 
žydų bendruomenė“. Departamentas pasiūlė Vilniaus generalgubernato-
riui išsiaiškinti šios nuosavybės klausimą. (LVIA, f. 378, b. s., 1890 m., b. 
452, l. 1–2; KM)

1890 m. liepos 10 d. Ukmergės miesto dūma nutarė: „[…] Leisti Abraomui 
Charnui atidaryti Ukmergės mieste, jo nuosavame name ant nuosavos že-
mės, užeigą nuo šių metų antros pusės, mokant miestui vidutinio dydžio 
akcizą“. Nutarimą pasirašė miesto „galva“ Petelčicas bei dūmos nariai, jų 
tarpe ir M. Losis, I. Segalis, A. Nemenčikas, M. Šoras, E. Valtas, B. Volkas. 
Dar minimi B. Natanzonas, B. Sapiras, Š. Sapiras, M. Heršteinas ir M. Ta-
rapanijus. (LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 2700, l. 6–7, 9–10; KM)

1890 m. Ukmergėje sausio 1 d. dėl nežinomo asmens sukelto gaisro su-
degė Orelio Abelsono namas ir tvartas, nuostolio patirta už 1600 rublių. 
Liepos 4 d. sudegė Iciko Pruso ir Juozapo Šablevičiaus gyvenamieji namai 
su visa nuosavybe. Nuostolis – 380 rublių. Spalio 14 d. Mejerio Rozenso-
no namuose kilo gaisras, kurį jis pats sukėlė norėdamas gauti draudimą, 
bet greitai buvo užgesintas ir nuostolio nepadarė. Lapkričio 2 d. dėl neži-
nomos priežasties sudegė bajorės Elenos Jovaišienės ir miestiečio Boruch 
Sažo neapdrausti pastatai: tvartas ir gyvenamas namas. Gruodžio 2 d. su-
degė Abraomo Gabės gyvenamas namas, nuostolis 1000 rublių. (LVIA, f. 
378, b. s., 1890 m., b. 5a, l. 2–115; KM)

1890  m. nusikaltimų ir nelaimių suvestinėje minima laikrodininko Kal-
mano Levino krautuvė. (LVIA, f. 378, b. s., 1890 m., b. 5a, l. 2–115; KM)
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1891 m. Ukmergėje gyveno 16 448 gyventojai (10 810 žydų). (Miškinis A. 
Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 93)

1891 m. sausio 16 d. rašte Vilniaus generalgubernatoriui Kauno guberna-
torius toliau aiškinosi žydų bendruomenės nuosavybės, skirtos ligoninės 
išlaikymui, klausimus. Gubernatorius nurodė, kad 1820–1840 metais ji 
priklausė žydų ligoninės brolijai ir tik vėliau perėjo žydų bendruomenės ži-
nion, „iki pat šių laikų laikoma, kad ji priklauso tai brolijai, tai bendruome-
nei“. Šios nuosavybės padėties neapibrėžtumas atsirado todėl, kad ligoni-
nės brolija, kuri neturėjo statuto, buvo likviduota ir jos teises perėmė visa 
žydų bendruomenė, neprašydama tiems atvejams nustatyto leidimo. Kai 
dėl iš tos nuosavybės gaunamų pajamų, tai, kaip ir ankstesniais brolijos 
egzistavimo laikais, dabar jos panaudojamos vien tik žydų ligoninės išlai-
kymui. Gubernatorius pripažino, kad tokia padėtis „visiškai neteisinga ir 
neteisėta“, todėl, gubernijos valdžios nuomone, šį klausimą galėtų išspręs-
ti naujas žydų pateiktas ligoninės statutas, pagal kurį ligoninės valdymas 
pereitų naujai įsteigtai bendrijai, ji pagal įstatymą perimtų visas ligoninės 
brolijos teises, tai išspręstų minimos nuosavybės priklausomybės klausi-
mą ir leistų šios nuosavybės pajamas ir toliau skirti ligoninės išlaikymui. 
Tačiau spalio 25 d. Vidaus reikalų ministerijos Ūkio departamentas, cituo-
ja jam persiųsto ligoninės statuto projektą, pagal kurį ligoninė turi būti 
išlaikoma iš šių lėšų: „1. Iš lėšų, skiriamų iš vietinės bendrosios rinklia-
vos; 2. Iš pajamų, gaunamų iš vietinei žydų bendruomenei priklausančių 
mėsos prekystalių, skerdyklos, vaistinės ir pirties; 3. Iš ligoninės garbės 
narių įnašų; 4. Iš mokesčio už ligonių gydymą; 5. Iš galimų „privačių lais-
vanoriškų paaukojimų.“ Buvo nurodyta, kad šis statutas neatitinka žydų 
labdaros įstaigų statutų, todėl nutarta ji pataisyti, išbraukiant punktą apie 
„paskyrimą ligoninės išlaikymui pajamų iš mėsos prekystalių, skerdyklos, 
vaistinės ir kt.“. Departamentas siūlė šią nuosavybę priskirti prie „išmari-
nio turto“ (neturinčio šeimininko) ir perduoti miesto naudai. (LVIA, f. 378, 
b. s., 1890 m., b. 452, l. 7–8, 13–14; KM)

1891 m. spalio 30 d. einantis miesto „galvos“ pareigas M. Kontautas su-
kvietė į miesto valdybą pirklius, pasiturinčius Ukmergės miesto gyven-
tojus bei Ukmergės žydų bendruomenės deputatus nuo penkių kiemų ir 
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kartu su jais kreipėsi į Kauno gubernatorių su prašymu leisti panaudoti 
4 000 rublių iš Ukmergės žydų bendruomenės bendrosios rinkliavos li-
kučio. 90 procentų šių pinigų „panaudoti duonos ir kitų maisto produktų 
pardavimui sumažintomis kainomis Ukmergės miesto vargingiausiems 
gyventojams žydams, 5 procentus per vietinį Raudonojo Kryžiaus skyrių 
nusiųsti nuo šių metų nederliaus nukentėjusiems gubernijos gyvento-
jams, o likusius 5 procentus per tą patį Raudonojo Kryžiaus skyrių pa-
skirti pagalbai Ukmergės miesto vargingiausiems gyventojams krikščio-
nims. Prašymą pasirašė pirklys Hirša Kliačko, G.L. Distiliareris, Abraomas 
Nemengeris, Berelis Levinas, Markas Geršenas, pirklys Ovsiejus Vaisbro-
das, pirklys Nachimas Zaruckajus, Elijašas Čilinas, Elijašas Ginzburgas, 
Joselis Aaronovičius, Abraomas Kopelevičius, Šmuila Grimeris, Ovsiejus 
Lazerovas, Leisa Vaisbrodas, Mordchelis Kaplanas, Šoloma Judelevičius, 
pirklys Bencelis Volkas, Mauša Baranas, I. Ziusas, Abraomas Mošinskis, 
Bencelis Natalevas, Benjaminas Basmanas, Joselis Kliačko, Jankelis Aaro-
novičius, Aaronas Stodolnikas, Izraelis Vidoklė, asmeninis garbės pilietis 
Joselis Knorinas, Chaimas Troupianskis ir dar keli, kurių parašų nepavyko 
išskaityti. Kauno gubernatorius rašte Vilniaus generalgubernatoriui nu-
rodė, kad žydų bendruomenė, sudarydama bendrosios rinkliavos likučių 
paskirstymo sąmatą, numatė skirti pagalbai vargšams 300 rublių, todėl jis 
siūlo šią sumą ir skirti, nes „minimas maisto produktų brangumas neturi 
lemiamos svarbos Ukmergės miesto žydams“. Kartu gubernatorius rašo, 
kad „jei Vidaus reikalų ministerija leistų panaudoti bendrosios rinkliavos 
lėšas pašalpai neturtingiems Ukmergės miesto krikščionims bei pasiųsti į 
vietoves, nukentėjusias nuo nederliaus, tai iš mano pusės nebūtų kliūčių 
paskirti iš bendrosios rinkliavos likučių vienam ir kitam dalykui po 100 
rublių“. 1892 m. vasario 16 d. rašte Vilniaus generalgubernatoriui Vidaus 
reikalų ministerija leido panaudoti iš bendrosios rinkliavos likučių 500 
rublių: 400 rublių pašalpai neturtingiems Ukmergės gyventojams ir 100 
rublių nusiųsti į vietoves, nukentėjusias nuo nederliaus. Tuo metu Ukmer-
gės žydų bendruomenės bendrosios rinkliavos likutis buvo 25778 rub. 71 
kap. Bendruomenė valdiškų nepriemokų neturėjo, išskyrus 2675 rub. 22 
kap. žvakių rinkliavos nepriemoką. (LVIA, f. 378, b. s., 1891 m., b. 654, l. 
1–4, 9; KM)
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1891 m. vasario pradžioje pirklys Bencelis Volkas pranešė, kad 9 Dragūnų 
Jelisavetgrado pulko kareiviai per 5 ar 6 mėnesius pavogė apie 30 sieks-
nių malkų iš jam priklausančio miško. Vasario pabaigoje jis vėl kreipėsi 
į policiją dėl kitų vagių pavogtų malkų. Vasario 12 d. iš miestiečio Zeliko 
Barono rūsio buvo pavogtos įvairių prekių, kurios vėliau buvo surastos. 
Naktį į kovo 27 iš miestietės Lėjos Flako gyvenamosios patalpos, išlaužus 
spyną, pavogta įvairios 107 rublių vertės nuosavybės. Dėl vagystės kalti-
nami žydai Šmuelis ir Gdalija Palecai bei Abraomas Gafanovičius. Balan-
džio 15 d. iš miestiečio Kopelio Ginzburgo gyvenamųjų patalpų, išlaužus 
langą, pavogta įvairių 35 rub. 50 kap. vertės daiktų. Balandžio 21 d. dėl 
nežinomos priežasties užsidegė Mordchelio Kalino gyvenamas namas, ta-
čiau liepsna buvo tuojau pat pastebėta ir užgesinta. Nuostolio patirta už 
175 rublių. Gegužės 28 d. naktį dėl nežinomos priežasties sudegė 400 rub. 
vertės Šmuilos Pažeco gyvenamasis namas. (Kauno gubernatoriaus ataskai-
ta Vilniaus generalgubernatoriui apie Kauno gubernijoje įvykusias nelaimes ir 
nusikaltimus; LVIA, f. 378, b. s., 1891 m., b. 6a, l. 2–124; KM)

1892  m. Ukmergėje gyveno 9034 žydai, buvo 1 sinagoga ir 11 mal-
dos namų, žydų mokykla, žydų bendruomenės ligoninė, žydų draugija. 
(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. Va [11], 1892)

1892 m. kovo 19 d. Kauno gubernatorius pranešė Vilniaus generalguber-
natoriui, kad Ukmergės miesto dūma du kartus svarstė Vidaus reikalų mi-
nisterijos perdirbtą Ukmergės žydų ligoninės statutą ir 1891 m. gruodžio 
23 d. nutarimu jam visiškai pritarė, o 1892 m. vasario 12 d. nutarimu nuta-
rė prašyti, „kad į projektą būtų įtraukti nurodymai dėl pajamų iš vaistinės, 
mėsos prekystalių, skerdyklos ir pirties panaudojimo ligoninei išlaikyti. 
Gubernatorius rašė, kad panašius prašymus jis jau yra išdėstęs ankstes-
niuose raštuose, tačiau, jei „šiuose raštuose išdėstyti argumentai nėra pri-
imtini, aš nematau kliūčių pripažinti minėtąją nuosavybę „išmarine“ (ne-
turinčia savininko) ir perduoti ją Ukmergės miestui. Tačiau laikau primenu, 
kad nutarimą dėl nuosavybės pripažinimo „išmarine“ turi priimti teismas, 
gavęs prašymą iš miesto dūmos, kuri dėl žydų įtakos byloms, liečiančioms 
jų interesus, nesutiks pateikti tokio prašymo. Tokiu būdu minėtosios nuo-
savybės priklausomybės klausimas liks kaip ir anksčiau neapibrėžtas, o tai 
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nesuteiks jokios naudos žydų ligoninei.“ Vidaus reikalų ministro pavaduo-
tojas liepos 18 d. atsakydamas generalgubernatoriui į šią gubernatoriaus 
nuomonę, nurodė, kad jis ir toliau mano, kad „minėtąją nuosavybę kaip 
„išmarinę“ reikėtų perduoti miestui. Kai dėl Jūsų pastabos apie miesto 
valdžiai kylančius sunkumus dėl žydų partijos įtakos, imantis minėtosios 
nuosavybės perdavimo miestui bylos, tai negaliu nepareikšti, kad Kauno 
gubernijos valdžios galių visiškai pakanka […] perduoti šią bylą svarstyti 
Ukmergės miesto dūmai, o po to stebėti, kad ji priimtų teisingą nutari-
mą šioje byloje.“ Kartu šiame rašte nurodyta, kad susisiekta su Finansų 
ministerija ir reikia laukti jos rašto, leidžiančio panaudoti 12000 rublių 
iš miesto bendrosios rinkliavos likučių ligoninės statybai. Rugpjūčio 16 
d. Vidaus reikalų ministerijos rašte jau nurodoma, kad, gavus atsakymą 
iš Finansų Ministerijos, nėra kliūčių skirti 12 000 rub. pašalpą iš Kauno 
gubernijos Ukmergės bendrosios rinkliavos laisvų likučių naujo vietinės 
žydų ligoninės pastato statybai Ukmergės m. (LVIA, f. 378, b. s., 1890 m., 
b. 452, l. 17–18, 21–22, 25; KM)

1892 m. liepos 14 d. „[…] pagal pakvietimą atvykę į Ukmergės miesto val-
dybos įstaigą pirkliai, pasiturintys Ukmergės gyventojai žydai ir Ukmergės 
miestiečių žydų bendruomenės deputatai nuo penkių kiemų: pirklys Izra-
elis Segalis, pirklys Ovsiejus Vaisbrodas, pirklys Bencelis Volkas, Mordche-
lis Geceliovičius Goldšteinas, Berelis Levinas, Benjaminas Bužinskis, F. L. 
Distiliatorius, Joselis Aaronovičius, Abraomas Slonimskis, Ovsiejus La-
zerovas, Mordchelis Falkovičius Falkas, Abraomas Hefenas, Izraelis Vido-
klė, Samuelis Hefenas, Mauša Abelskis, Elijašas Ginzburgas, Mordchelis 
Meškanas, Chaimas Troupianskis, Hirša Zalkas, Ruvimas Rubinskis, Icy-
kas Felakas, Nachimas Flaksas, Abraomas Ginzburgas, Mordchelis Girdas, 
Berelis Leiba Šneideris, Dovydas Levinas, Joselis Leibovičius Epšteinas, 
Mordchelis Losis, Chaimas K. Flakeris, Šaja Fogis, Šmuila Aaronovičius, 
Michelis Levinas ir Elijašas Vaivakas, išklausė miesto „galvos“ kreipimąsi 
dėl būtinybės „skubiai ir radikaliai“ išvalyti nuo teršalų Sakalupio ir Vil-
kmergėlės upelius, ypač dėl to, kad Rusijos europinėje dalyje pasitaikė su-
sirgimų Azijos cholera. Kadangi palei šių upelių krantus daugiausiai gy-
veno neturtingi žydai, „jų nuosavų lėšų vos užtenka jų šeimų išlaikymui“. 
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Upelių valymo darbai reikalavo nemažų lėšų, todėl susirinkusieji nutarė, 
kad vienintelis būdas atlikti valymo darbus yra kreiptis į Vyriausybę su 
prašymu leisti iš Ukmergės žydų bendrosios rinkliavos likučių šiems dar-
bams skirti 3000 rublių. Šių žydų bendruomenės atstovų surašytas raš-
tas kartu su kitų miestų ir miestelių žydų bendruomenių prašymais buvo 
nagrinėjamas Kauno gubernatoriaus valdyboje. Kadangi tuo metu ben-
drosios rinkliavos likutis buvo 20088 rub. 88 kap., o Vidaus reikalų mi-
nisterija „pirminėms medicininėms – sanitarinėms priemonėms choleros 
epidemijos atveju“ jau leido apskrities miestams naudoti po 500 rublių iš 
bendrosios rinkliavos likučių, gubernatorius prašė pridėti Ukmergei dar 
1500 rublių. Rugsėjo 18 d. Vidaus reikalų ministerija leido Ukmergei ir 
kitiems Kauno gubernijos miestams medicininėms  – sanitarinėms prie-
monėms panaudoti 6700 rublių. Vilniaus generalgubernatorius šias lėšas 
paskirstė taip, kad Ukmergei buvo skirti visi prašyti 3000 rublių. (LVIA, f. 
378, b. s., 1892 m., b. 631, l. 1–2, 4–5, 14; KM)

1892 m. liepos 16 d. Ukmergės miesto valdyba, gavusi Ukmergės sinago-
gos dvasinės valdybos (Вилкомирское синагоговое духовное Правление) 
pareiškimą apie būtinybę įsteigti Ukmergės mieste naujas žydų kapines, 
tarpininkaujant miestiečių valdybai, sukvietė pasiturinčius Ukmergės 
žydus ir žydų deputatus nuo penkių kiemų: Geršoną Leibą Distiliatorių, 
Eliją Vaisbrodą, Eliją Čiliną, Joselį Aronovičių, Leizerį Jofę, Davidą Garbą, 
Chaimą Kuselį Traupianskį, pirklį Ovsiejų Vaisbrodą, Maušą Baroną, pirklį 
Aroną Šliomovičių Kaufmaną, Jankelį Maušą Pajasą, pirklį Bencelį Zaką, 
Abraomą Nemenčiną, Maušą Šorą, Bencelį Našaną, Abraomą Kopelevičių, 
Hiršą Judelevičių, Benjaminą Buršinskį, Jankelį Zoruchą Zorą, statybi-
ninką M. D. Rozecaną, Jekelį Vulfą Baroną, Mordchelį Meškancą, Izraelį 
Vidoklę, Joselį Hefeną, Mordchelį Berą, Mordchelį Losį, Šavelį Hefeną, 
Chaimą Maušą Frakerį, Hercą Berą Veisšelį, Elijašą Abraomovą Vaivaką, 
Maušą Mesmerą, Ovsiejų Lazerovą, Hiršą Zoniulį, Aroną Stodolniką, 
Abelį Hefeną, Michelį Manulevičių Leviną, Pinchą Mejerovičių Bukancą, 
Mordchelį Gecevičių Goldšteiną ir pirklį Nachumą Zoruchą Kacą, kurie, 
apsvarstę minėtą pareiškimą, prie jo pridėtą matininko Stanišskio pla-
ną bei naujų žydų kapinių įsteigimui reikalingų lėšų sąmatą – 3192 rub. 



Senosios Ukmergės žydų kapinės apie 1960 m., UkKM.

Old Jewish cemetery in Ukmergė, 1960, UkKM.
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71 kap. – „priėjo išvados, kad dabar veikiančiose žydų kapinėse jau beveik 
nėra laisvų vietų, todėl būtina įrengti naujas kapines, […] todėl nusprendė 
prašyti pagal nustatytą tvarką paskirti iš Ukmergės žydų bendruomenės 
bendrosios rinkliavos likučių 3192 rublių žydų kapinių įsteigimui.“ Raštas 
su besikreipiančiųjų parašais buvo perduotas Ukmergės miesto „galvai“. 
1893 m. birželio 7 d. Vilniaus generalgubernatorius gavo Rusijos vidaus 
reikalų ministerijos leidimą paskirti iš laisvų bendrosios rinkliavos likučių 
3192 rublių „naujai atidaromų Ukmergės miesto žydų kapinių aptvėrimui 
mūrine siena bei medinio namo sargams pastatymui“. (LVIA, f. 378, b. s., 
1892 m., b. 565, l. 2–3, 6; KM)

1892 m. sausio 13 d. iš Maušos Eliaševičiaus krautuvės buvo pavogta „bat-
siuvystės prekių“, kovo 23 d. iš žydo Abraomo Abelio vaistų sandėlio buvo 
pavogta prekių už 41 rub., o kitą dieną iš žydo Geršono Meringo iš krau-
tuvės pavogta įvairios avalynės už 300 rublių. Įdomu tai, kad visus tris nu-
sikaltimus padarė bajoras Juozapas Danilovičius. Gegužės 15 d. Mejerio 
Rozensono namo sargas valstietis Ivanas Cibulskis pranešė policijai, kad 
jo šeimininkas Rozensonas surinko iš savo namo visus daiktus, prikrovė 
ant aukšto šiaudų ir malkų, viską apipylė žibalu ir įkalbinėjo Cibulskį visa 
tai padegti, kad gautų draudimo išmokas, žadėjo už tai Cibulskiui 200 ru-
blių vertės laikrodį. Apžiūrėjus namą viskas pasitvirtino. Gegužės 20 d. iš 
miestiečio Hiršos Helerio sandėlio, išlaužus spyną, pavogta rugių ir kvie-
čių už 10 rublių. Gruodžio 6 d. dėl netvarkingos krosnies sudegė Abraomo 
Videso namas. (Kauno gubernatoriaus ataskaita Vilniaus generalgubernato-
riui apie Kauno gubernijoje įvykusias nelaimes ir nusikaltimus; LVIA, f. 378, b. 
s., 1892 m., b. 5a., l. 3–156; KM) 

1893  m. organizacijos „Agudas chovevi Cion“ („Siono mylėtojų bendrija“) 
darbui vadovavo Rafalas Gruškinas, 1894 m. – Mošė Vaineris. (Koganas B. 
Žydai Lietuvos miestuose…)

1893 m. sausio 22 d. Ukmergėje dėl netvarkingo dūmtraukio užsidegė Ha-
nos Libos Rozenzon namas, tačiau atvykusi gaisrininkų komanda gaisrą 
užgesino. (LVIA, f. 378, b. s., 1893 m., b. 6a., l. 1–129; KM)
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1893 m. vasario 23 d. Kauno gubernatorius rašė Vilniaus generalguber-
natoriui, kad „Ukmergės žydų bendruomenė numatė pastatyti Ukmergės 
mieste mūrinį dviaukštį pastatą žydų ligoninei, fligelį, medinius ūkinius 
pastatus, šulinį, tvorą ir nutarė, kad statyboms užteks 12000 rub. 1888 
metų vasario 29 d. rašte prašė paskirti minėtąsias lėšas iš bendrosios rin-
kliavos likučių su sąlyga, kad ligoninės statybos darbai būtų atiduoti vie-
šam aukcionui gubernijos valdyboje.“ Kadangi Vidaus reikalų ministerija 
leido panaudoti prašomas lėšas, 1893 metų vasario 10 d. gubernijos val-
dyba surengė statybos darbų aukcioną, pradėjo nuo sąmatinės ligoninės 
ir kitų pastatų statybos vertės – 18801 rub. 55 kap., tačiau norinčių daly-
vauti aukcione neatsirado. Gubernatorius, remdamasis galiojančia tvarka, 
apie neįvykusį aukcioną informavo generalgubernatorių, pridurdamas, 
kad „gubernijos valdžios nuomone, dėl ligoninės statybos darbų reikėtų 
paskirti naują aukcioną Ukmergės miesto valdyboje“. (LVIA, f. 378, b. s., 
1893 m., b. 540, l. 1–2; KM)

1893 m. liepos 18 d. Ukmergės miestiečių bendruomenė išrinko Vaisbrodą 
vienu iš dviejų Ukmergės miestiečių valdybos narių. (LVIA, f. 378, b. s., 
1893 m., b. 677, l. 1; KM)

1893 m. rugpjūčio 23 d. Rusijos vidaus reikalų ministerija patvirtino var-
žytinių dėl žydų ligoninės statybos rezultatus. Nugalėtoju pripažintas 
pirklys Volkas, sutikęs pastatyti ligoninės pastatą už 16198 rub. 75 kap. 
Ministerija neprieštaravo, kad, Finansų ministerijai sutikus, iš miesto 
bendrosios rinkliavos likučių būtų skirti dar 4198 rub. 75 kap., papildant 
iš to paties šaltinio jau skirtus 12000 rub. (LVIA, f. 378, b. s., 1890 m., b. 
452, l. 32; KM)

1893  m. spalio 8 d. Kauno gubernijos liaudies mokyklų direktorius Al. 
Lebedincevas rašė Kauno gubernatoriui, kad jis rugsėjo 30 d., lankydama-
sis Ukmergės mieste, miestiečio Rafalo Tufjašo namuose, aptiko slaptą 
žydų mokyklą: „[…] Eidamas kartu su vietinės miesto mokyklos vedėju 
pro minėtąjį namą, aš pastebėjau jame 8 žydų berniukus, kurie, man įėjus 
į namą, pabėgo ir tik vienas iš jų, Naftelis Budas, buvo sulaikytas bei iš-
tardytas; ant stalo, prie kurio sėdėjo mokiniai, liko 15 žydiškų knygų, tai 
rodo, jog Tufjašo bute vyko žydų rašto pamokos“. Toliau rašte nurodoma, 
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jog atlikus policijos kvotą, Tufjašas prisipažino jog tikrai mokė žydų 
berniukus, kurių buvo 8, skaitymo ir maldų, iš jų tėvų gaudavo atlygini-
mą – nuo 1 rub. iki 1,5 rub. per mėnesį. Pasak Tufjašo, jis mokinius mokė 
tik kelias dienas, tačiau sulaikytas jo name mokinys Naftelis Budas, […] 
pareiškė, kad jis mokėsi pas Tufjašą daugiau kaip metus. Dar N. Budas 
(9 m.) pareiškė, jog jis gyvena savo tėvo, taikos teisėjų suvažiavimo priva-
taus advokato nuosavame name, ateina pas Tufjašą du kartus per savaitę 
studijuoti Biblijos ir moka jam po 1 rublį per mėnesį. Tarp mokinių buvo 
ir du namo šeimininko sūnūs: Gdalijus (14 m.) ir Jankelis (10 m.), o kam-
bario, kuriame vaikai buvo vyko mokomi, apstatymas, pasak Al. Lebedin-
cevo, rodė, kad čia dažnai vyko pamokos, nes kambaryje buvo pastatyti 
du ilgi stalai su suolais. Al. Lebedincevas siūlė gubernatoriui nubausti 
R. Tufjašą ir advokatą Leizerį Budą. Vilniaus generalgubernatorius leido 
Kauno gubernatoriui nubausti šiuos nusikaltusius asmenis ir įkūrusius 
slaptą mokyklą Ukmergės mieste atitinkamai 100 ir 50 rub. baudomis 
arba mėnesio ir dviejų savaičių policijos areštu. (Kauno apskrities archy-
vas, f. 50, ap. 1, b. 23045, l. 2–3, 7; KM)

1893  m. rugsėjo 26 d. Ukmergės apskrities ispravniko raporte Kauno 
gubernatoriui apie Ukmergėje veikiančias tipografijas, foto ateljė ir kny-
gynus rašoma: „1.Tipografija. Priklauso miestiečiui Abraomui Šejevui 
Sendakui. […] 3. Knygų parduotuvė su biblioteka skaitymui. Priklauso 
miestiečiui Šnejeriui Koltūnui.[…] Pastaba: Koltūno parduotuvėje parda-
vinėjamos knygos skaitymui daugiausia rusiškos, taip pat pardavinėjami 
vadovėliai vaikams, atspausdinti rusų ir užsienio kalbomis, leisti naudoti, 
jiems sudarytas katalogas. Visų minėtų verslų savininkai šiais metais ne-
buvo bausti jokiomis baudomis […].“ (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 
1, b. 23002, l. 10; KM)

1893 m. kovo 20 d. Ukmergėje iš miestiečio Zeliko Falko buvo pavogtas 
arklys; balandžio 6 d. „[…] policijos prižiūrėtojas surado Jankelio Burš-
teino bute dalį pakinktų, kurie 1892 m. gruodžio 9 d. buvo pavogti iš ba-
joro Montrimovičiaus, gyvenančio […] Belvedrio dvare.[…]“; gegužės 13 
d. valstietės Hanos Edelštein bute policijos prižiūrėtojas surado daiktus, 
pavogtus Pagirių miestelyje iš miestiečio Mordchelio; gegužės 29 d. […] 
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užsidegė šeši namai su savininkų bei dviejų nuomininkų judamu turtu. Iš 
sudegusiųjų pastatų du buvo apdrausti 4300 rub., o judamas turtas 2100 
rub. Dėl padegimo įtariamas namo savininkas Mejeris Rozensonas; liepos 
19 d. iš valstiečio Jono Jonušo miestietis Girša Andronas pavogė 60 ru-
blių. (LVIA, f. 378, b. s., 1893 m., b. 6a, l. 1–129; KM)

1894 metais Ukmergėje gyveno 10922 žydai: 5617 vyrai ir 5305 mote-
rys. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1896 m., Kaunas, 1895, p. 76–79, 
82–85)

1894  m. minimas Ukmergės auksakalys Lazeris Volpė. (Laurevičius E., 
Vitkauskienė B. R. Lietuvos auksakalystė XV–XIX amžius, Vilnius, 2001)

1894 m. gegužės 12 d. Ukmergės žydų bendruomenė nutarė skirti 500 ru-
blių dydžio pašalpą Jonavos miestelio padegėliams iš bendrosios rinklia-
vos likučių. Kauno gubernatorius 1894 m. birželio 8 d. rašte neprieštaravo 
šiems bendruomenės planams, kadangi bendruomenė turėjo 6166 rub. 81 
kap. bendrosios rinkliavos likutį, tačiau kėlė sąlygą, kad šios lėšos būtų 
perduotos „laikinojo komiteto (tikriausiai pagalbos padegėliams) žinion iš-
dalijimui visų tikybų padegėliams“. Liepos 14 d. rašte Vidaus reikalų mi-
nisterija leido skirti 500 rublių pašalpą Jonavos miestelio padegėliams, 
nukentėjusiems balandžio 9 d. buvusio gaisro. (LVIA, f. 378, b. s., 1894 m., 
b. 514, l. 1, 3; KM)

Tą pačią dieną žydų bendruomenė nutarė iš tų pačių šaltinių prašyti skir-
ti 300 rublių Ukmergės sinagogos remontui. Kauno gubernatorius savo 
1894  m. rugsėjo 5 d. rašte Vilniaus generalgubernatoriui neprieštaravo 
šiam bendruomenės prašymui, nes bendruomenė turėjo 5666 rub. 81 
kap. bendrosios rinkliavos likutį, tačiau pageidavo, kad „darbų atlikimui 
būtų paskirtas aukcionas bendrais pagrindais“. Vidaus reikalų ministerija 
savo 1895 m. vasario 20 d. rašte pritarė šiam prašymui, todėl tikėtina, kad 
1895  m. buvo surengtas remonto darbų aukcionas ir atliktas sinagogos 
remontas. (LVIA, f. 378, b. s., 1894 m., b. 584, l. 1, 8; KM)

1894 m. birželio 24 dieną Ukmergėje gimė Solomonas Levitas – būsima-
sis biologas, vienas iš medicininės genetikos pradininkų SSRS. Gimė labai 
skurdžioje šeimoje (tėvas – invalidas, dirbo sargu). Vienintelis iš šeimos 
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mokėsi, mokslams užsidirbdavo korepetitoriaus darbu Ukmergės miesto 
mokykloje, vėliau baigė Ukmergės valstybinę gimnaziją (tikriausiai Ukmer-
gės miesto privačią vyrų 8 klasių su valstybinėmis teisėmis gimnaziją). 1915 m. 
išvyko į S. Peterburgą, kur tęsė mokslus universitete. 1921 m. baigė Mas-
kvos universiteto medicinos fakultetą. Į Ukmergę buvo grįžęs 1922 metais 
dėl savo sužadėtinės. 1930 m., gavęs Rokfelerio fondo stipendiją, stažavo-
si JAV, 1932 m. grįžo į Maskvą, kur buvo paskirtas Medicininės biologijos 
instituto vadovu. 1935 m. šis institutas S. Levito iniciatyva buvo pertvar-
kytas į Medicinos genetikos institutą. Dėl stalinistinių represijų S. Levitas 
1937 m. pašalintas iš pareigų, o 1938 metais suimtas ir sušaudytas. NKVD. 
(http://mega.km.ru/bes_2004/encyclop.asp?TopicNumber=37928)

1894 m. rugsėjo 16 d. žydų bendruomenė nutarė kreiptis į Kauno guber-
natorių prašydama, kad iš žydų bendruomenės bendrosios rinkliavos liku-
čių būtų papildomai skirta 400 rublių Talmud Toros mokyklos išlaikymui ir 
dar 50 rublių šios mokyklos mokymo priemonėms įsigyti. Ši mokykla nuo 
1890 m. kasmet gaudavo po 900 rublių išlaikymui ir po 50 rublių mokymo 
priemonėms įsigyti, tačiau trūkstant lėšų mokyklos finansavimas iš miesto 
biudžeto buvo sumažintas iki 500 rublių per metus. Gubernatorius neprieš-
taravo šiam žydų bendruomenės prašymui, kadangi bendruomenė turėjo 
5666 rub. 81 kap. bendrosios rinkliavos likutį, iš kurio ir būtų papildomai 
finansuojama Talmud Toros mokykla. Šiam Ukmergės žydų bendruomenės 
prašymui 1895m. balandžio 11 d. raštu pritarė ir Vidaus reikalų ministerija, 
todėl nuo 1894 metų, ketverių metų laikotarpiui, Talmud Toros mokyklai 
iš žydų bendruomenės bendrosios rinkliavos likučių kasmet buvo galima 
papildomai skirti po 400 rublių mokyklos išlaikymui ir 50 rublių mokymo 
priemonėms, tačiau neaišku, kokiu būdu mokyklai buvo skirtos lėšos 1894 
metams, juk leidimas buvo gautas tik 1895 metų pirmoje pusėje.

(Beje, Kauno gubernatorius, pateikdamas Vilniaus generalgubernatoriui mini-
mą žydų bendruomenės prašymą, rašo: „[…] žydų bendruomenė savo rugsėjo 
16 nutarime Nr.151 prašo […]“. Pagal nutarimo numerį galima daryti išvadą, 
kad Ukmergės žydų bendruomenė buvo pakankamai aktyvi, realiai įtakojanti 
miesto visuomeninį gyvenimą autonomiška institucija.) (LVIA, f. 378, b. s., 
1894 m., b. 641, l. 1–2, 5; KM)
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1894 m. vasario 26 d. buvo pavogtas arklys, dėl vagystės kaltinamas Abra-
omas Oguzas; birželio 20 d. „miestietis Joselis Zarchas, susipykęs su mies-
tiečiu Šlioma Šternu, padarė pastarajam sunkią žaizdą pilve virtuviniu 
peiliu ir pasislėpė“. Gruodžio 16 d. dėl padegimo, kuriuo kaltinamas mies-
tietis Leiba Zebrakas, sudegė miestiečio Maušos Viljamo plytinės stoginė. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1894 m., b. 6a, l. 2–128; KM)

1895 m. birželio 24 d. Vidaus reikalų ministerija neprieštaravo, kad, suti-
kus Finansų ministerijai, žydų ligoninės statybai būtų skirta dar 3884 rub. 
37 kap. iš Ukmergės miesto bendrosios rinkliavos laisvų likučių. (LVIA, 
f. 378, b. s., 1890 m., b. 452, l. 40; KM) (Tad ligoninės statybai iš viso buvo 
skirta 20083, 12 rub.)

1895 m. sausio 5 d. iš Michaelio Aronzono krautuvės buvo pavogta ar-
batos už 75 rub. 34 kap.; sausio 15 d. iš Iciko Rubino buto buvo pavogti 
įvairūs 4 rublių vertės daiktai; kovo 5 d. iš Hiršos Švarcmano ir Judelio 
Pagiro pavogti arkliai su rogėmis ir pakinktais; balandžio 8 d. iš Jechelio 
Barono tvarto pavogtas 42 rublių vertės arklys; birželio 23 d. išlaužus 
langą buvo mėginta apvogti daktaro Faivišo Volko butą; rugpjūčio 12 d. 
valstietis Vilkas su miestiečiu Mauša Jofe, išlaužę komodos spynas, mė-
gino pavogti miestiečio Benjamino Levinsono dokumentus; spalio 12 d. 
„Romos katalikų bažnyčioje priėmęs šv. komuniją, mirė valstietis Kazi-
mieras Našlėnas, kurį žiauriai sumušė žydas Šmulis Bravernikas“; lapkri-
čio 6 d. iš miestiečio Mendelio Mirvišo pavogta 217 rublių vertės auksinių 
ir sidabrinių daiktų; lapkričio 14 d. iš miestietės Saros Kopelevič pavogta 
įvairių 20 rublių vertės daiktų; gruodžio 4 d. iš Maušos Berkmano buvo 
pavogta įvairių sidabrinių daiktų; gruodžio 5 d. iš Abelio Bekerio pavogta 
10 apdirbtų odų už 60 rublių; gruodžio 14 d. Gena Lichtenštein buvo ap-
kaltinta, kad pavogė iš Ievos Augustinienės 60 rublių. (LVIA, f.378, b. s., 
1895 m., b. 6a, l. 1–126; KM) 

1896  m. varžytinėse dėl tilto per Šventąją perstatymo darbų minimi ir 
Ukmergės pirkliai Mordchelis Eljaševas Fridmanas, Hirša Berelevas Levi-
nas ir Ukmergės miestietis Leizeris Šliomovas Gurvičius. (LVIA, f. 378, b. 
s., 1896 m., b. 636, l. 2–3; KM)
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1896 m. birželio 27 d. Kauno gubernijos Liaudies mokyklų direktoriaus 
rašte Kauno gubernatoriui kalbama apie Ukmergėje rastą slaptą mokyklą, 
kurioje buvo mokoma rusų, lenkų, vokiečių, lotynų kalbų, katalikų tiky-
bos, aritmetikos bei geografijos. Greta kitų mokinių minima ir Gaina Dain, 
11 metų amžiaus žydė, Ukmergės mieste gyvenančio nejudamo turto ne-
turinčio pardavėjo Mordchelio Daino duktė. (Kauno apskrities archyvas, f. 
50, ap. 1, b. 23491, l. 2–4, 7; KM)

1896 m. sausio 27 d. Ukmergėje iš miestiečio Šmuilos Edelšteino arklidės 
pavogtas 75 rublių vertės arklys; vasario 3 d. žydų bendruomeninėje pir-
tyje sudegė lubos, sienos ir grindys. Nuostolio patirta už 200 rub. Degęs 
pastatas apdraustas 4600 rublių; balandžio 19 naktį iš Hiršos Zondoro 
smuklės, išlaužus langus, pavogti 2 rub. 40 kap. vertės degtinės buteliai; 
liepos 23 d. iš miestietės Etelės Vodonos pavogtas 9 rublių vertės vasa-
rinis vyriškas paltas, o vagyste apkaltintas Icikas Mumoras; liepos 28 d. 
pirklio sūnų ir dukterį Judelį ir Hana Volkus Pivonijos miške užpuolė du 
nepažįstami piktadariai bei atėmė iš Judelio paltą ir surdutą; rugpjūčio 
5 d. iš Moteso Kliačko vežimo pavogta drabužių, knygų, vardinis ants-
paudas ir maišas miltų; rugpjūčio 15 d. iš Ovsiejaus Abelevičiaus Kacelio 
gyvenamų patalpų pavogta 330 rublių; rugsėjo 10 d. einančią gatve Rochę 
Rybak užpuolė žydas Benjaminas Segalis ir atėmė iš jos 10 rublių vertės 
moterišką sidabrinį laikrodį; rugsėjo 24 d. Vaitkuškio valsčiuje, Juodkiš-
kių kaime, dėl padegimo sudegė 5 valstiečių sodybos. Nuostolio patirta 
už 2500 rublių. Dėl padegimo kaltinami miestiečiai Elijašas ir Pinchas 
Leibovičiai Vapnikai; gruodžio 15 d. dėl netvarkingo dūmtraukio sudegė 
Leizerio Zaso gyvenamas namas. (LVIA, f. 378, b. s., 1896 m., b. 6б, l. 
1–122; KM) 

1897  m. atlikus pirmąjį visuotinį Rusijos imperijos gyventojų surašy-
mą, nustatyta, kad Ukmergėje gyveno 7277 žydai. Tačiau judėjų tikybos 
Ukmergės gyventojų nurodyta 7287. Be žydų šią tikybą išpažino 6 rusai 
(3 vyrai ir 3 moterys), 4 lenkai (1 vyras ir 3 moterys), 1 lietuvis. Vienas žy-
das buvo stačiatikis. (Tikriausiai tai mišrių šeimų atstovai). (Pirmasis visuo-
tinis Rusijos imperijos gyventojų surašymas 1897 m., TXLII Kauno gubernija. 
S. Peterburgas, 1904, p. 78–83, 92–95; KM)
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1897  m. Ukmergės mieste, gruodžio 6, iš miestietės Cicos Landės ko-
modos pavogta 100 rublių. Dėl vagystės įtariami Icikas ir Izraelis Solnai. 
(LVIA, f. 378, b. s., 1897 m., b. 6a, l. 2–38; KM) 

1898 m. pabaigoje Ukmergėje gyveno 5957 žydai: 2737 vyrai ir 3220 mo-
terys. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1900 m., Kaunas, 1989, p. 43–
46, 50–53)

1898 m. pastatytas naujas Talmud Tora mokyklos pastatas. Be religinių 
dalykų, keletas mokytojų joje mokė aritmetikos ir rusų kalbos. (Koga-
nas B. Žydai Lietuvos miestuose…); Mokyklos pastato statybą finansavo 
Ch. Frenkelis. (Šoenburgai N ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1898 m. liepos 25 d. Kauno gubernatorius patvirtino paramos vargšams 
Ukmergės žydams draugijos statutą, draugija pradėjo savo veiklą. (LVIA, 
f. 378, b. s., 1907 m., b. 42, l. 22–43; KM)

1898 m. rugsėjo 1 d. Ukmergėje atidaryta dviejų klasių žydų liaudies mo-
kykla, joje buvo mokomos mergaitės. (Kauno gubernijos informacinė knyga 
1899 m., II skyrius. Gubernijos metraštis, 1898 metai, Kaunas, 1898, p. 78)

1898 m. spalio 3 d. pateiktame Ukmergės apskrities ispravniko rašte Kau-
no gubernatoriui apie Ukmergėje veikiančias tipografijas, fotografijas ir 
knygų parduotuves nurodoma Abraomo Šajevičiaus Sendako tipografija, 
veikianti pagal 1882 metų balandžio 29 d. Kauno gubernatoriaus liudijimą 
Nr. 2593, bei Šnejerio Joselevičiaus Koltūno knygų parduotuvė ir bibliote-
ka, veikusios pagal Kauno gubernatoriaus 1889 m. rugsėjo 10 d. liudijimą 
Nr. 8472. Knygyne buvo prekiaujama rusiškomis knygomis, buvo knygų 
katalogas. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 23550, l. 13; KM)

1898 m. lapkričio 6 d. Ukmergės miesto valdyba, remdamasi tuo, jog pagal 
įstatymus jai priklauso ir „[…] vargšų globa bei labdaros ir gydymo įstai-
gų steigimas, o Ukmergės mieste vien tik žydų bendruomenė naudojasi 
nemokamais vaistais, gaunamais iš vaistinės, priklausančios žydų ligoni-
nei, o gyventojai krikščionys tokios pagalbos negauna ir, kaip žinoma, ne-
noriai pačiu kraštutiniu atveju už mokestį gulasi gydytis ligoninėje, todėl 
ši gyventojų dalis lieka beveik be jokios pagalbos. Turint mintyje tai, jog 
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Ukmergės mieste, galima sakyti, yra tik viena privati Šulevičiaus įpėdinių 
vaistinė, kita savavališkai įsikūrusi mieste vaistinė priklauso žydų ligoni-
nei, turėdama teisę laisvai pardavinėti vaistus, turėtų įsikurti [žydų] ligo-
ninės pastate miesto pakraštyje, miesto mano, kad yra būtina atidaryti 
Ukmergės mieste vaistinę, išduodančią visų tikybų varguomenei nemoka-
mus vaistus […].“ (LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 653, l. 3–11; KM)

1898 m. lapkričio 11 d. Ukmergės miesto dūmai nutarus „įgalioti miesto 
„galvą“ kreiptis kur priklauso su prašymu dėl naujos vaistinės atidarymo 
Ukmergės mieste“, savo nuomonę (tikriausiai priešingą Dūmos nutarimui) 
šiuo klausimu pareiškė dūmos narys (gydytojas?) M. Kacenelenbogenas. 
(LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 653, l. 3–11; KM) 

1898  m. lapkričio 27 d. Anykščių žydų bendruomenė kreipėsi į Kauno 
gubernatorių prašydama nuo 1899 iki 1902 metų skirti kasmet po 100 
rublių iš bendruomenės bendrosios rinkliavos amatų klasės Ukmergės 
dviejų klasių žydų mokykloje išlaikymui. Savo rašte Vilniaus generalgu-
bernatoriui einantis Kauno gubernatoriaus pareigas vicegubernatorius 
Nekliudovas pastebi, „kad bendruomenės prašymas, mano nuomone, ver-
tas dėmesio“. (LVIA, f. 378, b. s., 1899 m., b. 547, l. 1; KM)

1898 m. lapkričio 27 d. Ukmergės žydų ligoninės kuratorius – iždininkas 
Michelis Leibovičius Aronzonas, reaguodamas į Ukmergės miesto dūmos 
sprendimą įgalioti miesto valdybą kreiptis į gubernatorių dėl leidimo įsteigti 
miesto vaistinę, prašyme Kauno gubernatoriui rašė, jog „[…] šis nutarimas 
motyvuojamas tuo, kad viena iš dviejų Ukmergėje veikiančių vaistinių lai-
koma priklausančia žydų ligoninei, neva neteisėtai įsikūrusi ne pastarosios 
pastate, tačiau (net ir) įkurdinus šią vaistinę atitinkamoje vietoje, miesto 
pakraštyje esančiame ligoninės pastate, miesto gyventojai patirtų nepato-
gumų gaudami vaistus […]“. Tačiau, pasak Aronzono, „[…] miesto valdyba 
šiuo klausimu siekė ne palengvinimo gyventojams įsigyjant vaistus, bet ne-
gražaus ketinimo pasisavinti sau pelną, kuris yra vienas pagrindinių vyrau-
jančio miesto gyventojų elemento – žydų bendruomenės beturčių ligoninės 
egzistavimo šaltinių. […] Jei miesto valdybos siekis atimti iš žydų bendruo-
menės labdaringos įstaigos žymią jos pelno dalį, praturtinant miesto iždą, 
kurio poreikių didžiausią dalį patenkina būtent gyventojai žydai, visiškai 



M. Levi šeima prie savo namo. Iš Fainos Borovsky šeimos archyvo. 

M. Levi’s family in front of their house. From Faina Borovsky 
family archive.
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nustumti nuo šio ūkio valdymo, yra nepatrauklus moraliniu atžvilgiu bei pa-
rodo šių miesto ūkio tvarkytojų menką kultūrą, tai nurodytas motyvas ne-
atitinka tikrovės bei yra nepagrįstas ir teisiniu požiūriu. […] Vidaus reikalų 
ministerija dar 1826 m. balandžio 9 d. leido Ukmergės žydų bendruomenei 
atidaryti žydų ligoninės vaistinę su teise joje laisvai pardavinėti vaistus, šia 
teise ji […] „turi naudotis lygiomis teisėmis su laisvosiomis vaistinėmis“. Su-
prantama, jog ši vaistinė […] negali būti jokiu atžvilgiu išskirtinai kuo nors 
apribojama, tuo, kuo neapribojamos kitos laisvosios vaistinės. Teisė parda-
vinėti joje vaistus pasirodytų tiesiog fikcija, jei būtų sutikta su miesto dū-
mos nuomone, jog vaistinė būtinai turi būti žydų ligoninės patalpose, esan-
čiose miesto pakraštyje […] Be to, miesto valdyba suteikia savo iniciatyvai 
moralinį atspalvį, skirdama numatomos miesto vaistinės pelną varguome-
nės aprūpinimui nemokamais vaistais. Tačiau tai, ar Ukmergės gyventojams 
krikščionims reikalinga ši labdara, matyti, nepaisant to, kad žydų ligoninės 
durys pagal jos veikiančius nuostatus atviros ir neturtingiems krikščionims 
ir kad pagal sąmatas iš šios ligoninės lėšų paprastai (kasmet) 150 rublių asi-
gnuojama (nemokamų) vaistų išdavimui į namus visų tikybų varguomenei, 
ligi šiol nei vienas krikščionis nepasinaudojo minėtuoju nemokamų vaistų 
gavimo būdu. Remdamasis visu aukščiau išdėstytu aš, kaip Ukmergės žydų 
ligoninės kuratorius  – iždininkas, laikau savo šventa pareiga Jūsų prakil-
nybės akivaizdoje energingai protestuoti prieš išdėstytą Ukmergės miesto 
dūmos nutarimą […], drįsdamas nuolankiausiai prašyti Jūsų prakilnybės, ar 
nesiteiksite teisėtai ir teisingai atšaukti šį nutarimą su visomi pasekmėmis.“ 
(LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 653, l. 1–2; KM) 

1898 m. gruodžio 14 d. Kauno gubernijos miestų reikalų įstaiga svarstė 
Ukmergės žydų ligoninės kuratoriaus – iždininko m. Aronzono prašymą 
nepatvirtinti Ukmergės miesto dūmos nutarimo steigti miesto vaistinę, 
tačiau konstatavus, „[…] jog miesto dūmos nutarimas kreiptis į vyriausy-
bę, kaipo nereiškiantis galutinio sprendimo (nes panašius sprendimus gali 
priimti tik gubernijos valdžia), negali būti apskųstas […]“, nutarta m. Aron-
zono skundą atmesti. (LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 653, l. 12; KM)

1898 metų sausio 2 d. dėl nežinomos priežasties sudegė Hiršos Sapožkos 
daržinė. Nuostolio patirta už 100 rublių; sausio 7 d. pirklio Hiršos Panco 
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bute dėl nežinomos priežasties sudegė baltiniai ir baldai. Nuostolio patir-
ta už 200 rublių; kovo 1 d. sudegė Neucho Sapotkos įpėdinių namas […]. 
Nuostolio patirta už 1120 rublių; balandžio 12 d. kareiviai iš 45 artilerijos 
brigados 4 baterijos, jodami per miestą ant neišjodinėtų arklių, partrenkė 
miestietį Iciką Pasmaną, kuris nuo gautų sužalojimų mirė; gegužės 9 d. 
Ukmergėje dėl nežinomos priežasties sudegė miestiečių Saliamono Sta-
šiūno ir Frumo Baron mūrinis namas. Nuostolio patirta už 7700 rublių; 
gegužės 15 d. iš Hanos Levit buto pro atvirą langą pavogta įvairių daiktų ir 
pinigų; gegužės 16 d. nežinia kas iš miestiečio Judelio Levito gyvenamųjų 
patalpų pavogė įvairių sidabrinių daiktų už 40 rublių. (LVIA, f. 378, b. s., 
1898 m., b. 7, l. 1–220; KM)

1899 metais Ukmergėje gyveno 6089 žydai: 2816 vyrai ir 3273 moterys. 
(Kauno gubernijos informacinė knyga 1901 m., Kaunas, 1900, p. 45–51)

1899 m. sausio 1 d. Ukmergėje iš miestiečio Notelio Gorodco pavogtas ar-
klys; kovo 25 d. iš miestiečio Abraomo Levičiaus pavogta 6 rublių vertės 
ožka; birželio 22 d. nežinomi piktadariai padegė miesto gyventojo Ovsie-
jaus Goldšteino namą, bet gaisras greitai buvo užgesintas; liepos 2 d. mies-
tiečiai Ivanas Dechterevas ir Petras Prontovas muštynių metu smarkiai su-
žalojo miestietį Chaimą Tubijaševičių, dėl to jis po 6 valandų mirė; lapkričio 
18 d. Ivanas ir Petras Fialkovskiai užpuolė Šliomą Kopelį, sumušė jį bei at-
ėmė piniginę su 1 rubliu. (LVIA, f. 378, b. s., 1899 m., b. 7, l. 2–188; KM) 
Gruodžio 17 d. iš miestiečio Aiziko Kulmano tvarto, išlaužus spyną, pavog-
tas 40 rublių vertės arklys. (LVIA, f. 378, b. s., 1900 m., b. 7, l. 39–44; KM)

1900 metais Ukmergėje gyveno 6153 žydai: 2848 vyrai ir 3305 moterys. 
(Kauno gubernijos informacinė knyga 1902 m., Kaunas, 1901, p. 41–47)

1900 m. Ukmergėje buvo dviklasė žydų liaudies mokykla ir žydų maldos 
mokykla Talmud Tora. Įsteigta žydų amatų mokykla „Eizer dalim“ („Pagal-
ba vargingiesiems“). (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1900 m. vasario 14 d. Ukmergėje buvo pavogtas miestiečio Leibos Greiso 
arklys; spalio 30 d. iš Šliomos Chastano šerių fabriko (щетинный завод), iš-
laužus spyną, pavogti 3 pūdai kiaulės šerių ir 2 pūdai džiovintų grybų, nuos-
tolio patirta už 250 rublių; lapkričio 4 d. dėl nežinomos priežasties sudegė 
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miestiečio Joselio Poptušo daržinė. Nuostolio patirta už 300 rublių. (LVIA, 
f. 378, b. s., 1900 m., b. 7, l. 3–212; KM); gruodžio 30 d. Ukmergėje pavogti 
du miestiečio Tenchelio Golando arkliai, „kurie vėliau surasti ir sugrąžinti 
pagal priklausomybę“. (LVIA, f. 378, b. s., 1901 m., b. 6, l. 1–43; KM)

1901 metų birželio 22 d. Rusijos vidaus reikalų ministerija patvirtino 
Ukmergės miesto paramos vargšams žydams draugijos prieglaudos įsta-
tus. (LVIA, f. 378, b. s., 1905 m., b. 146, l. 1–2; KM)

XX a. pr. Osipas (Josifas) Piatnickis (Joselis Taršis), kaip nelegalaus bol-
ševikų laikraščio „Iskra“ agentas, gabeno jį iš užsienio į Rusiją, platino. 
1901 m. kelis kartus šio laikraščio krovinius vežė pro Ukmergę, saugojo 
tėvų namuose. Minimi ir jo bendrininkai, kilę iš Ukmergės – S. Rogota, S. 
Kacenelenbogenas. (LTE, t. 8, p. 597; Petronis J. Ukmergė, Vilnius, 1976, 
p. 15–16.)

1901  m. sausio 22 d. „[…] iš Antano Navicko buto pavogtas paltas ir 
skarelė […]. Dėl vagystės kaltinamas Hiršas Melkinas.“ (LVIA, f. 378, b. 
s.,1901 m., b. 6, l. 1–43; KM)

1902 m. mieste buvo 13 263 gyventojai, iš jų 6094 ar 6271 žydai. (Miški-
nis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 95)

1902  m. Ukmergės miesto valdybos pranešime miesto dūmai tarp kitų 
minima ir Ukmergėje esanti Bencelio Volko „vaistų parduotuvė“, buvusi 
Dvinsko (dab. Vytauto) gatvėje. (LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1005, l. 6–7; KM) 

1902 m. sausio 21 d. Ukmergės miesto dūma nutarė leisti prekiauti sti-
priomis ir nuodingomis (vaistinėmis) medžiagomis „vaistų parduotuvės“ 
savininkui Izraeliui Chackelevičiui Segaliui. (LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1005, 
l. 6–7; KM) 

1902 m. birželio 18 d. Kauno gubernatorius patvirtino Ukmergės m. žydų 
ligoninės statutą, ligoninė pradėjo savo veiklą. (LVIA, f. 378, b. s., 1907 m., 
b. 42, l. 22–43; KM)

1902  m. gruodžio 28 d. Kauno gubernatorius pranešė Vilniaus general-
gubernatoriui, kad į jį kreipėsi Ukmergės paramos neturtingiems žydams 
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draugijos valdyba, prašydama patvirtinti draugijos numatytų steigti mo-
komųjų kalvystės-šaltkalvystės dirbtuvių įstatus. Gubernatorius rašė, jog 
„manydamas, kad pagrindinis Ukmergės žydų labdaros draugijos tikslas 
atidarant minėtąją dirbtuvę visiškai atitinka neturtingiausių žydų jaunuo-
lių, jau pakankamai pramokusių rusų ir žydų rašto, poreikius, nes tokia 
mokymo įstaiga, teisingai joje mokant amato, kartu dėstant ir elementarų 
techninės braižybos kursą, naudingai ruoštų kalvystės-šaltkalvystės amato 
pameistrius, aš iš savo pusės, sutikdamas su Kauno gubernijos liaudies mo-
kyklų direktoriaus išvada, nematau kliūčių projekto patvirtinimui, bet su 
sąlyga, kad į įstatus būtų įrašytas punktas dėl numatomos atidaryti dirb-
tuvės pavaldumo švietimo žinybos kontrolei.“ Toliau rašte gubernatorius 
nurodo, kad „Ukmergės paramos neturtingiems žydams draugija, guber-
nijos valdžiai leidus, veikia nuo 1898 metų birželio 25 d. pagal Vidaus rei-
kalų ministerijos 1897 metų birželio 10 d. patvirtintą pavyzdinį statutą.“ 
Vilniaus švietimo apygardos kuratorius, tikriausiai atsakydamas į gene-
ralgubernatoriaus kanceliarijos paklausimą, nurodė, kad Ukmergės para-
mos neturtingiems žydams draugijos ketinamos steigti dirbtuvės „negali 
būti priskirtos profesinėms mokymo įstaigoms, nes jų tikslas yra vien tik 
praktiškai paruošti įvairių sričių amatininkus“, tačiau rekomendavo leis-
ti jas steigti, nes dirbtuvių veikla „be abejonės visiškai patenkintų vietinį 
poreikį išmanantiems savo amatą kalviams ir šaltkalviams“. Tačiau Rusijos 
švietimo ministras dirbtuvių įstatų projekte neradęs „jokių nurodymų, kad 
amatų dėstymas joje vyks su kokiais nors teoriniais paaiškinimais ar kad 
mokiniai šioje dirbtuvėje mokysis braižybos ar piešimo, padarė išvadą, jog 
numatoma atidaryti dirbtuvė negali būti laikoma mokomąja ir yra tiesiog 
eilinė amatų mokykla“, todėl Vidaus reikalų ministerija atsisakė patenkinti 
draugijos prašymą dėl dirbtuvių įstatų patvirtinimo manydama, kad tai ne-
būtina. (LVIA, f. 378, b. s., 1903 m., b. 209, l. 1, 7–8, 19; KM)

1902 m. gruodžio 3 d. Ukmergėje „[…] miestiečiui Šliomai Joselevičiui Za-
kui priklausančio namo gyventojai pastebėjo iš rūsio – ledainės kylančius 
dūmus, nusileidę ten jie rado kampe degančius žibalu apipiltą skudurą, 
pagalį ir medinę dėžę, viskas tuojau pat buvo užgesinta; įtarimas dėl pa-
degimo pareikštas buvusiam namo savininkui Jankeliui Gurvičiui. Kvota 
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perduota teismo tardytojui“; gruodžio 5 d. Ukmergėje nežinomi piktada-
riai iš Ginzburgo name gyvenančios miestietės Broinos Palec buto, išlaužę 
duris, pavogė 100 rublių vertės įvairių auksinių ir sidabrinių daiktų bei 
50 rublių grynais; gruodžio 28 d. Ukmergėje „[…] dėl miestiečio Leizerio 
Flakso dukters Rochlios neatsargaus elgesio su ugnimi sudegė jo namo 
stogas. Nuostolio patirta už 200 rublių. Kvota perduota taikos teisėjui.“ 
(LVIA, f. 378, b. s., 1902 m., b. 21, l. 15–71; KM)

1903 m. vasario 17 d. Ukmergėje „[…] dėl notaro Selivestrovo tarnaitės 
neatsargaus elgesio su ugnimi sudegė […] miestiečio Ovsiejaus Goldštei-
no neapdraustas medinis vienaukštis namas su mezoninu, daržinė ir gin-
klų dirbtuvė; taip pat tų namų gyventojų […] Goldšteino, […] Mordchelio 
Berzo, Dinos Zaidman […] įvairus namų turtas […]“. (LVIA, f. 378, b. s., 
1903 m., b. 6, l. 3–118; KM)

1903 m. spalio 31 d. rašte Kauno gubernatoriaus pareigas einantis vicegu-
bernatorius G. Flotovas pranešė Vilniaus generalgubernatoriui, jog Ypatin-
gosios kanceliarijos kreditinis skyrius persiuntė jam Ukmergės gyventojų 
prašymą ir jų prašomos įsteigti skolinamosios – taupomosios draugijos įsta-
tų projektą. „Kartu minėtoji kanceliarija paaiškino, kad Vidaus reikalų mi-
nisterija išsakė ketinimą, jog ateityje skolinamųjų – taupomųjų ir kreditinių 
bendrovių steigimas miestuose ir miesteliuose, įeinančiuose į žydų sėslumo 
ribą (t.y., vietovėse, kur žydų tautybės gyventojai turėjo teisę apsigyventi), tuo 
atveju būtų leidžiamas tik su sąlyga, kad draugijos steigėjai duotų sutikimą 
įtraukti į įstatus tokius žydų dalyvavimą [draugijų vadovybėje] ribojančius 
nutarimus: 1) Ne mažiau kaip 2/3 valdybos ir tarybos narių turi būti krikš-
čionių tikybos; 2) Bendrojo (draugijos) susirinkimo, valdybos ir tarybos pir-
mininkais bei draugijos kuratoriais gali būti tik krikščionys; 3) Draugijoms 
neleidžiama paimti už užstatą bei įsigyti nekilnojamo turto. Atsižvelgdamas 
į tai, kad Ukmergės skolinamosios  – taupomosios draugijos steigėjai yra 
vien tik žydai, aš pasiūliau Ukmergės apskrities ispravnikui išreikalauti iš jų 
raštišką sutikimą įtraukti į įstatus Vidaus reikalų ministerijos reikalaujamas 
minėtus nutarimus, tačiau jie, kaip matyti iš kolegijos patarėjo Trockio – Se-
niutovičiaus (ispravniko) raporto, davė neigiamą atsakymą bei atsisakė nuo 
savo prašymo.“ (LVIA, f. 378, b. s., 1903 m., b. 229, l. 1; KM)
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1903 m. Ukmergės mieste naktį į kovo 23 iš miestietės Leibos Nisos Mark 
krautuvės, išlaužę duris, nežinomi vagys pavogė 2 pūdus 49 svarus cu-
kraus, 20 svarų smulkaus cukraus, 4 svarus arbatos ir 2 svarus tabako už 
24 rub. 49 kap. (LVIA, f. 378, b. s., 1903 m., b. 6, l. 3–118; KM) 

1904 metais Ukmergėje gyveno 6348 žydai: 2995 vyrai ir 3353 mote-
rys. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1906 m., III dalis, Kaunas, 1905, 
p. 64–71)

1904 m. sausis. „[…] Tarp Ukmergės nelaimių galiu priskirti, jog Ukmer-
gės miestas turi septynis žydus privačius advokatus, dalyvaujančius teis-
darių suvažiavime (sjezde). Žinome, ką gali veikti vienas žydas, tai ką be-
kalbėti apie suktybes septynių! Jie savo draugus katalikus kuo greičiausiai 
pašalina, kad sude (teisme) patys vieni galėtų viešpatauti ir lupti žmones 
pagal savo norą. Prisiekusio advokato Ukmergėje visai nėra, nors būtų 
neapsakomai reikalingas ir galėtų gražiai pragyventi, pelnydamas po ke-
letą tūkstančių per metus; tiek pelno privatūs advokatai katalikai. Mūsų 
jaunimas vargsta kituose miestuose arba Rusijoje, palikdamas savo bro-
lius žydų vergijai. Prekyba Ukmergėje bemaž visa žydų rankose, didesnės 
krautuvės, taip sakant, nėra katalikiškos. Kaukas.“ (Tėvynės sargas, 1904, 
Nr. 1, p. 69–70)

1904  m. vasaris. „Ukmergėje išplatinta 400 atsišaukimų „Jauniems ka-
reiviams“ ir 200 atsišaukimų žydų kalba, kuriuos išleido žydų darbinin-
kų organizacija „Bund“; vieną kartą buvo platinama korteles (kantonus) 
traukiant (?), o paskui antrą kartą susivažiavus į Ukmergę viso pavieto 
rekrūtams […].“ (Ūkininkas, 1904, Nr. 2, p. 46)

1904 m. gegužės 16 d. Ukmergės mieste vyko iškilmės dedant pamatus 
žydų prieglaudos pastatui. Gyventojai žydai nutarė pareikšti savo ištiki-
mybės jausmus Jo imperatoriškajai didenybei. (Kauno gubernijos informa-
cinė knyga 1905 metams, Kaunas, 1904, p. 23)

1904 m. miesto centre sudegė daug namų. Pagal vienus šaltinius, sudegė 
žydų maldos namai pirmojoje miesto dalyje prie senojo žuvų turgaus, o 
pagal kitus  – gaisras kilo Egipto gatvėje ir skersgatvyje. 1905  m. prašy-
ta leisti pagal projektus atstatyti žydus maldos namus skersgatvyje prie 
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Senojo žuvų turgaus. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, 
p. 96–97). Po gaisro krikščionys daug padėjo padegėliams maistu ir drabu-
žiais. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1904 m. birželio 3 d. Ukmergės mieste buvo didžiulis gaisras. Gaisras pra-
sidėjo 7 valandą vakaro. Jo židinys buvo pirklio Šimelio Sapiros mūrinio 
dviaukščio namo pastogėje. Liepsna greitai persimetė į kaimyninius na-
mus. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1905 m., Kaunas, 1904, p. 25)

1904 m. liepos 15 d. einantis Kauno gubernatoriaus pareigas P. Veriovki-
nas pranešė Vilniaus generalgubernatoriui, kad „Ukmergės žydų bendruo-
menė pagal savo šių metų birželio 22 d. nutarimą, prašo skirti iš atsarginio 
bendrojo kapitalo 20000 rublių pašalpą Ukmergės padegėliams.“ Toliau 
rašte P. Veriovkinas nurodo miesto ir gubernijos bendruomenių rinklia-
vas ir lėšas, jų būklę bei nurodo, jog gubernijoje yra 74476 rub. 56 kap. 
bendrojo atsarginio kapitalo. Rašto pabaigoje jis patvirtina generalguber-
natoriui, „kad iš mano pusės nėra kliūčių (žydų bendruomenės) prašymo 
patenkinimui“. Rugpjūčio 21 d. rašte Vidaus reikalų ministerijai Vilniaus 
generalgubernatorius, pakartojęs Ukmergės žydų bendruomenės prašymą 
ir paminėjęs Kauno gubernatoriaus pritarimą, iš savo pusės pridūrė, jog 
„turėdamas omenyje milžinišką žalą, padarytą gaisro, kuris sunaikino apie 
700 namų ir padarė virš 1000000 rublių nuostolio, o taip pat labai varga-
ną padegėlių padėtį, reikalaujančią nedelsiamos pagalbos, aš iš savo pusės 
pripažįstu Ukmergės žydų bendruomenės prašymą nusipelnančiu visiško 
bei kiek galima greitesnio patenkinimo“. Deja, byloje nėra atsakymo iš Vi-
daus reikalų ministerijos. (LVIA, f. 378, b. s., 1904 m., b. 360, l. 127; KM)

1905 m. „Ukmergė. Keletą dienų buvo uždarytos visos krautuvės, buvo lei-
džiama tik juodą duoną pardavinėti. Spalių 16 ir 17 d. buvo manifestacijos. 
Sako, iš anksto buvo prisižadėję aficieriai (karininkai) nešaudyti į žmones. 
Būrelis žmonių, daugiausia žydų, keletą kartų perėjo per miestą raudona 
vėliava nešini. Rytojaus dieną, kada jau buvo žinoma apie užmuštuosius, 
nekaltas valdžios aukas Vilniuje, pasirodė jau ir juoda vėliava greta raudo-
nos. Buvo sakomos prakalbos žydų, rusų ir lenkų kalbomis. Bet lietuviš-
kai nė vienos prakalbos nebuvo. Kai tik atėjo žinia apie (caro) manifestą 
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ir pažadėtąsias laisves, daugumas pradžiugo, kaip ko gero sulaukę. Uk.“ 
(Ūkininkas, 1905, Nr. 10, p. 296)

„1905 metų revoliucija palietė ir Ukmergę. Įvyko kažkoks streikas Lema-
no koklių fabrike Pivonijoje, dėl kurio į miestą vėl atvyko kazokai. Duks-
tynos miške šalia Ukmergės vasarą surengtas socialistų mitingas, kazokų 
išvaikytas. Sučiuptieji aktyvistai, daugiausia žydų tautybės, buvo nuplakti 
kareivinių kieme. […] Po 1905 metų revoliucinių sukrėtimų įsivyravo li-
beralesnės srovės. Sukurta miesto savivalda, kurią sudarė lenkų ir žydų 
tautybių deputatai. […]“ (Survila M. Ukmergės miesto…, p. 91)

„Maždaug iki 1905–1907 metų Ukmergei pakako nedidelio žydo Kopelio-
vičiaus knygynėlio, prekiavusio išimtinai rusiškomis knygomis ir lanky-
to daugiausia miesto rusiškų mokyklų moksleivių.“ (Survila M. Ukmergės 
miesto…, p. 93)

Ukmergės paramos vargšams žydams draugijos valdyba, remdamasi drau-
gijos visuotinio susirinkimo, vykusio 1905  m. birželio 26 d., nutarimu 
kreipėsi į Rusijos vidaus reikalų ministeriją prašydama papildyti draugijos 
įstatus šiais paragrafais:

„§7. Pageidautina, kad prieglauda savo egzistavimui pagal galimybes nau-
dotųsi nuosavomis lėšomis, nepriklausančiomis nuo draugijos nepastovios 
finansinės padėties. Tam reikalui yra tikslinga draugijos kasoje sudaryti 
specialų neliečiamą kapitalą prieglaudos išlaikymui. Tuo tikslu nustatomos 
tokios taisyklės, būtent: a) Už asmenis, kurie įnešė patys arba giminaičiai 
jų vardu į specialų prieglaudos fondą ne mažiau kaip 100 rublių, kasmet 
jų mirties dieną pagal visas ritualines taisykles vyksta gedulingos pamal-
dos prieglaudos maldos namuose. Tam maldos namuose po stiklu paka-
binamas įrašas senąja žydų kalba su aukotojo vardu, tėvavardžiu, pavarde 
ir mirties metinių data; b) Asmenys, įnešę į valdybos kasą specialiai prie-
glaudai ne mažiau kaip 1000 rublių, gali kelti sąlygą už paaukojimą gauti 
teisę pavadinti vieną iš lovų savo ar kieno nors iš artimų asmenų vardu, o 
valdyba, bendrajam susirinkimui sutikus, turi prašyti atitinkamos valstybi-
nės valdžios patenkinti šią sąlygą; c) Jei asmuo, jau turintis ankstesniame 
b) punkte išdėstytą teisę, įneštų į Valstybės kasą valstybinės 4 % rentos 



Atostogautojos Pivonijos šile, 1938 m. Iš kairės: Liuba Butai-
tė-Vaineravičienė, jos mama Sonia Butienė ir brolienė Chaja 
Butienė. UkKM.

Vacationers in pinewood of Pivonija, 1938. From left: Liuba 
Butaitė-Vaineravičienė, her mother Sonya Butienė and sister-
in-law Chaya Butienė. UkKM.
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bilietais kapitalą, kuris duotų 72 rublių pelną per metus, tai jo giminės vy-
riausiajam amžiams suteikiama teisė pačiam pasirinkti kandidatą tai lovai 
užimti, kuris turi atitikti bendrąsias prieglaudos taisykles.

Pastabos: 1. Jau minėtas pinigines sumas nebūtina įnešti iškart, aukoto-
jui leidžiama sumokėti per kelis kartus, kiekvieną kartą nurodant, kokiu 
tikslu aukojama. 2. Draugijos narių bendrajam susirinkimui, valdybai pa-
siūlius, leidžiama pripažinti vieną iš minėtųjų privilegijų ir tokiems asme-
nims, kurie nepervedė jokių specialių piniginių įnašų, bet padarė Draugijai 
ar prieglaudai kitų išskirtinių paslaugų.

§ 7 a. Kadangi pagal veikiantį įstatymą kiekviena žydų bendruomenė turi 
globoti savo vargšus ar nepagydomai sergančius narius, o į prieglaudą 
visiškam išlaikymui priimami ir apskrities miestelių [žydų] bendruome-
nių nariai, ilgai gyvenę Ukmergės  m., tai draugija turi teisę kiekvienam 
atskiru atveju prašyti tų apskrities miestelių bendruomenių, kurių nariai 
apsigyvena prieglaudoje, skirti šių narių išlaikymui 72 rublių per metus 
dydžio subsidijų iš bendrųjų rinkliavų likučių; Vyriausybė, vietinėms žydų 
bendruomenėms pagal veikiančiais įstatymais nustatytą tvarką pateikus 
prašymus, leistų asignuoti pinigus pagal tų bendruomenių bendrųjų rin-
kliavų išlaidų sąmatas.“

Einančiam Kauno gubernatoriaus pareigas P.  Veriovkinui neprieštarau-
jant, Rusijos vidaus reikalų ministerija 1905 m. pabaigoje draugijai pra-
nešė, kad jos pageidaujami įstatų papildymai gali būti priimti remiantis 
Ukmergės paramos vargšams žydams draugijos įstatais. (LVIA, f. 378, b. 
s., 1905 m., b. 146, l. 1–2; KM)

1906 m. Miesto dūma pavedė „ypatingajai komisijai“ rūpintis miesto gim-
nazijos atidarymo reikalais. Devynių narių komisijoje dalyvavo ir žydų 
bendruomenės atstovai: G. B. Levitas, daktaras D. I. Sapiras, B. M. Gold-
bergas ir S. Š. Troupianskis. 1907 m. įkūrus gimnaziją buvo sukurtas ir 
13-os asmenų gimnazijos globos komitetas. Komiteto nariai buvo ir dak-
tarai M. Ch. Kacenelenbogenas bei D. I. Sapiras, pirkliai G. B. Levitas, A. 
Z. Slonimskis, M. I. Losis. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1907 m., IV 
skyrius, priedai, Kaunas, 1907, p. 83–84)
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1906 m. „Ukmergė. Birželio 29 d., per šv. Petrą, čia buvo norima kelti žydų 
pagromus. Apie tai jau buvo kalbama nuo pat birželio pradžios. „Tikrieji 
rusai“ (jų ir Ukmergėje yra) buvo berengią net bombą, tik ji nepavyko, be-
taisant sprogo. Atsirado ir žmonių, kurie laukė to laukė: vieni, kad galėtų 
pasiplėšti, kiti – kad nereiktų skolų žydams grąžinti, treti – iš neapykantos 
žydams, jie esą krikščionių priešininkai ir trukdą procesijas daryti. […]. Be 
to, policija ir kitokie žmonių liuosybės priešininkai prikalbėjo sodiečiams, 
kad žydai papirkę dūmą ir ji tik žydų reikalus teginanti. Buvo dalijami 
žmonėms Peterburge spausdinti atsišaukimai, kuriais buvo raginama žy-
dai mušti ir plėšti. Per šv. Petro atlaidus buvo net pats Kauno guberna-
torius atvažiavęs. Viskas dėl to praėjo ramiai. St. B.“ (Lietuvos ūkininkas, 
1906, Nr. 32, p. 428)

Tarp kitų 1906–1914 m. Ukmergėje ir apskrityje susikūrusių draugijų ir 
sąjungų minima ir 1906  m. įkurta Ukmergės labdaros draugija „Gmilus 
Chesed“, išduodanti pašalpas be palūkanų. Draugijos tikslas – „judėjų ti-
kybos nuskurdusių darbščių amatininkų, pramonininkų ir prekybininkų, 
vietinių gyventojų palaikymas“. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, ap. 1, b. 
24926, l. 307; KM)

1907 m. sausis. „Rinkimai jau nebetoli. Lietuviai smarkiai ruošias, organi-
zuoja tam tikrus komitetus, ieško kandidatų dūmon, leidžia atsišaukimus. 
[…] Žydai, kaip rašo iš Ukmergės, žada padėti lietuviams išsirinkti 2–3 
rinkikus iš miestų, bet tiktai tikruosius demokratus, o ne demokratus – 
tautininkus […].“ (Lietuvos ūkininkas, 1907, Nr. 1, p. 4)

1907 m. „Ukmergė. […] Rugsėjo 20 d. nuo miestelėnų pirmosios kurijos 
(rinkikų rinkimuose į dūmą) išrinktas žydas daktaras Kacelenbogenas, rink-
tasai per rinkimus pirmojon ir antrojon dūmon. […]“. (Lietuvos ūkininkas, 
1907, Nr. 40, p. 593) 

1908 m. lapkritis. „Ukmergės miestas apgyventas daugiausiai žydų, kurių 
rankose visa prekyba, išskyrus dvi katalikų sankrovi (parduotuves). […]“. 
(Vienybė, 1908, Nr. 43, p. 681–682)

1908  m. liepos 30 d. miesto „galvos“  M. Kontauto rašte Kauno guber-
natoriui minima Etlia Tainovič, kuri norėjo atidaryti aludę savo name, 
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stovėjusiame „už 8 sieksnių (17 m.) nuo kalėjimo sienos“, dab. Paupio g. 
Aludės atidaryti nebuvo leista, nes ši gatvė įėjo į sąrašą tų vietų, kur pre-
kyba svaigalais nebuvo leidžiama. (LVIA, f. 1567, ap. 1, b. 1525, l. 4; KM) 

1908 m. gruodis. „Ukmergė. Gimnazija. Pernai rudenį įkurta čia tam ti-
kros draugijos aštuonklesė gimnazija su valdiškomis teisėmis. Iš karto 
buvo atvertos 3 klesos, o šiemet jau atverta ir 4-ta. Mokinių yra 127, dau-
giausia žydai.[…] Šiemet įkurta moterų gimnazija. Atvertos 3 klesos; moki-
nės daugiausia žydės, lietuvaičių maža. […]“ (Šaltinis, 1908, Nr. 50, p. 793)

1909 m. tarp 17 Ukmergės miesto tarybos narių buvo ir Gecelis Sapiro ir 
Mauša Baronas. Berelis Levitas buvo vienas iš savitarpio kredito draugijos 
direktorių. (Kalendarz iliustrowany „Kuriera litewskiego“ na rok 1909) 

1910 metais Ukmergėje gyveno 6930 judėjų tikybą išpažįstantys asmenys: 
3194 vyrai ir 3736 moterys. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1912 m., 
III dalis, Kaunas, 1911, p. 40–43)

1910 m. Ukmergės privačioje visuomeninėje vyrų 8 kl., su teisėmis besi-
mokantiems gimnazijoje iš 164 moksleivių 70 buvo žydai. (Lietuvos žinios, 
1910-10-20, Nr. 85, p. 3–4)

1911 metais Ukmergėje gyveno 7045 judėjų tikybą išpažįstantys asmenys: 
3300 vyrai ir 3745 moterys. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1913 m., 
III dalis, Kaunas, 1912, p. 56–57)

1911 metais sudarytame Ukmergės apskrities visuomeninių organiza-
cijų sąraše įrašytos ir paramos vargšams Ukmergės m. žydams draugija, 
Ukmergės  m. žydų prieglauda bei Ukmergės  m. žydų ligoninė. (LVIA, f. 
378, b. s., 1907 m., b. 42, l. 2–3; KM)

1911 m. Ukmergės 4 klasių miesto mokyklos su amatų skyriumi etatiniu 
gydytoju dirbo Dovydas Isajevičius Sapiras (Сапир), 1904 m. baigęs Kaza-
nės imperatorišką universitetą. Tarnyboje nuo 1904 m. gegužės 4 d., šias 
pareigas užima nuo 1907 m. kovo 9 d. Apdovanotas šv. Stanislovo 3 laips-
nio ordinu su kardais (1906 m. liepos 25 d.) ir šviesiai bronziniu medaliu 
1904–1905 m. karui atminti.
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Ukmergės privačios visuomeninės vyrų aštuonmetės teisės besimokan-
tiems gimnazijos judėjų tikybos mokytoju dirbo Šlioma Abraomovičius 
Beirechas, 1895  m. baigęs Vilniaus žydų mokytojų institutą, tarnyboje 
nuo 1895 m. balandžio 1 d., šias pareigas užėmė nuo 1907 m. rugsėjo 1 d. 
Šioje mokykloje dantistu dirbo Mauša Leiba Joselis Ickovičius Šelkanas. 
Turėjo dantisto laipsnį. Dirbo nuo 1907 m. rugsėjo 1 d. Algos negaudavo. 

Š. A. Beirechas judėjų tikybos mokė ir Ukmergės miesto visuomeninėje 
privačioje 1-os kategorijos moterų mokymo įstaigoje. (Vilniaus Švietimo 
Apygardos informacinė knyga 1911–1912 mokslo metams, Vilnius, 1912, 
p. 186–189; KM)

1912 m. leista statyti žydų maldos namus Pivonijoje, kur jau stovėjo 25 
žydų sodybos, mieste (su Užupiu) priskaičiuota apie 500 žydų namų ir 17 
jų kulto pastatų. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, p. 98)

1912 m. Ukmergės miesto gimnazijoje žydai sudarė apie 44 proc. jos mo-
kinių. (Astramskas A. Ukmergės dūmos veikla…, p. 40)

1913  m. Ukmergės miesto valdyba patalpas darbui nuomojosi Michae-
lio Bencelevičiaus Zarchi mūrinio namo antrajame aukšte. Namas buvo 
Dvinsko (dab. Vytauto) gatvėje. (LVIA, f. 1567, b. 1970, p. 1–2; KM)

1913 m. gegužės 10 d. Ukmergės miesto valdyboje buvo svarstytas Ukmer-
gės grūdų pirklių Bencelio Surdutovičiaus, Šajos Gabajaus, Iciko Sofiro 
ir kitų, iš viso 17-os asmenų, vasario 27 d. valdybai pateiktas prašymas, 
kuriame jie nurodo, jog miesto dūmos nutarimas apie prekiavimo mies-
te tvarką ir perpirkinėjimo uždraudimą trukdo didmeninei grūdų preky-
bai. Prašyme rašoma, jog „[…] Priskyrus grūdus prie produktų, kuriuos 
galima pirkti tik turguje ir turgaus dienomis ne anksčiau 12 valandos, 
pakertami iki šiol čia plačiu mastu vykusios didmeninės grūdų prekybos 
pagrindai, neduodant jokios naudos miesto gyventojui vartotojui, kuris 
turguje perka visokius pragyvenimo produktus, tik ne duoninius grūdus, 
linų sėklas, dobilų sėklas, įvairių rūšių žirnių sėklas ar kitas išvežimui skir-
tas prekes. Policija pernelyg plačiai supranta privalomo nutarimo esmę ir 
turgaus dienomis ne tik neleidžia (vežimams su grūdais) sustoti prie mūsų 
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svirnų, kad iškrautų jau nupirktus grūdus, bet netgi neleidžia užvažiuo-
ti į mūsų kiemus, varydama visus į turgų, taip padaromi nuostoliai tiek 
jiems, prekybininkams, tiek (grūdų) pardavėjams, o taip pat ir visai miesto 
prekiautojų klasei, kadangi pardavėjas, užuot išpardavęs visas savo pre-
kes anksti rytą ir nuėjęs į miestą apsipirkti ko reikia ūkiui bei iki sutemų 
išvažiavęs namo, turi iki 12 valandos be tikslo stovėti turguje, po to iš tur-
gaus važiuoti pas mus prekes iškrauti, kol jis tai padaro, ypač trumpomis 
žiemos dienomis, jau nebelieka laiko reikalingiems dalykams nusipirkti 
krautuvėse.“ Dėl to pirkliai prašė dūmos išbraukti grūdus iš perpardavinėti 
draudžiamų prekių sąrašo pataisant dūmos priimtas prekybos Ukmergėje 
taisykles. Valdyba pasiūlė šį klausimą pakartotinai (kovo 13 d. uždarame 
miesto dūmos posėdyje balsuojant šiuo klausimu dūmos narių balsai „už“ 
ir „prieš“ pasiskirstė po lygiai) svarstyti dūmos posėdyje. (LVIA, f. 1567, 
ap. 1, b. 1892, l. 1; KM)

1913 m. spalis. „Šiais metais vietinė vyrų gimnazija gavo valdiškos gimna-
zijos teises. Mokinių dabar mažiau negu praėjusiais metais, todėl miestui, 
kaip ir praėjusiais metais, reikės nemaža pridėti pinigų. Dėl to ir gimnazija 
labiau rūpinasi, kad įstotų daugiau mokinių, palengvina kvotimus (egza-
minus). […] Nuo šių metų žydų priimama tik skirtas procentas.“ (Lietuvos 
žinios, 1913-10-24, Nr. 126, p. 2)

1913 m. dėl įvairių carinės valdžios apribojimų iš 22 Ukmergės dūmos na-
rių tik vienas atstovavo Ukmergės žydų bendruomenei  – Girša Levitas, 
Berelio s. (Astramskas A. Ukmergės dūmos veikla…, p. 51)

1914 m. sausio 1 d. Ukmergėje gyveno 7081 žydas. Mieste tuo metu buvo 
16281 gyventojas. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1915 m., priedai. 
Panevėžys, 1915, p. 4–5)

1914 m. sausio 7 d. slaptame raporte Kauno gubernatoriui apie politinę 
padėtį Ukmergės apskrityje rašoma, kad „gyventojai žydai, užsiiminėdami 
prekyba, jokių siekių ir veiksmų, darančių žalą gyventojams stačiatikiams 
bei vyriausybės interesams, nesiėmė“. (Kauno apskrities archyvas, f. 50, 
ap. 1, b. 24476, l. 120; KM)
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1914 m. žemei Erec – Izraelyje (Palestinoje) pirkti pinigus aukojo 200 ukmer-
giečių žydų. Šiai veiklai vadovavo A. Zusmanovičius, lėšos buvo renkamos 
sinagogose ir maldos namuose. (Koganas B. Žydai Lietuvos miestuose…)

1914 m. „[…] Nuo 1905 m. miesto turtingųjų žydų ir dvarininkų įkurta dvi 
visuomenės gimnaziji: vaikinams ir mergaitėms, kuriose už mokslą reikia 
mokėti po 100–150 rublių per metus. Žydų vaikai čia priimami be procen-
tų, užtat nesirūpinama gimnazijos perduoti valdžiai. Nors žydų nuosavy-
bė miesto valdybos ir brangiai įkainota, tačiau miesto pajamų neužtenka 
padengti visoms miesto išlaidoms ir tenka eikvoti miesto miesto turtas – 
miškas […].“ (Lietuvos žinios, 1914, Nr. 180, p. 2)

1915 m. pradžioje Ukmergės miesto žydų ligoninės vedėju (заведывающий)
buvo tituliarinis patarėjas gydytojas Dovydas Isajevičius Sapiras. Viršinin-
ku (смотритель) – Izraelis Mordchelevičius Losis (Лось). (Kauno guberni-
jos informacinė knyga 1915 m., Panevėžys, 1915 m., p. 2–147; KM)

1915 m. Ukmergėje buvo dviejų klasių valdiška žydų mokykla su mergaičių 
klase, vedėjas Š. A. Beirechas, antrasis mokytojas Z. I. Mankovičiaus, tre-
čioji mokytoja B. I. Komisar-Los (Комиссар-Лось). Garbės globėjas – G. B.
Levitas. Privati Ukmergės Talmud Toros mokykla, vedėjas S. A. Beirechas, 
antroji mokytoja p. I. Fraker, trečiasis mokytojas J. I. Koltūnas. 

Solomonas Abraomovičius Beirechas buvo ir Ukmergės miesto vyrų gim-
nazijos judėjų tikybos mokytoju. (Kauno gubernijos informacinė knyga 
1915 m., Panevėžys, 1915. p. 2–147.; KM)

S. A. Beirechas toliau dėstė judėjų tikybą privačioje moterų gimnazijoje, 
tuo metu jau vadintoje Ukmergės miesto privačia visuomenine septyn-
mete moterų, turinčių teisę mokytis, gimnazija. Šioje mokykloje gydytoju 
dirbo Dovydas Isajevičius Sapiras. (Vilniaus švietimo apygardos informacinė 
knyga 1915 m., Vilnius, 1915, p. 237; KM)

1915 m. Ukmergės miesto dūmoje žydų bendruomenei („nuo žydų“) ats-
tovavo Hirša Berelevičius Levinas. 

Ukmergės apskrities verslo mokesčio paskirstymo įstaigoje nariai „nuo 
mokesčių mokėtojų pagal paskyrimą“ buvo Rubinas Arijus Leibovičius 
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Zilberis, Adomas Icikas Chalkelevičius Frakeris, Noachas Icikas Leibovi-
čius Trockis; „nuo mokesčių mokėtojų išrinktųjų“ narių – Hiršas Berele-
vičius Levitas. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1915  m., Panevėžys, 
1915, p. 2–147; KM)

1915  m. minimas Chaimui Krikūnui priklausęs malūnas, buvęs Ukmer-
gėje. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1915 m., II skyrius, Panevėžys, 
1915, p. 70–71; KM)

1915  m. Ukmergės apskrities visuomeninis žydų rabinas buvo Mejeris 
Hiršovičius Faivušekas. (Kauno gubernijos informacinė knyga 1915 m., Pa-
nevėžys, 1915, p. 2–147; KM)

1915  m. Ukmergėje buvo šios žydų labdaros draugijos: Ukmergės vargšų 
žydų šelpimo draugija, Draugija šelpti vargšams žydams Ukmergės mieste, 
Vargšų Ukmergės miesto žydų globos draugijos prieglauda, Ukmergės labda-
ros draugija „Gmilus Chesed“ beprocentinėms pašalpoms išdavinėti. (Kauno 
gubernijos informacinė knyga 1915 m., Panevėžys, 1915, p. 2–147; KM)

1915 m. gegužės 2 d. buvo išleistas oficialus įsakymas ištremti visus žydus 
iš Kauno gubernijos ir tuos, kurie gyveno į vakarus nuo Kauno–Jonavos–
Ukmergės–Raguvos–Panevėžio– Saločių–Bauskės ruožo. Trėmimo įsaky-
mas taikytinas ir šių gyvenviečių žydams. Įsakymas buvo taikytas visų 
amžiaus grupių žydams, ligoniams, net ir gulintiems ligoninėse, invalidų 
ir senelių namų gyventojams. (Levin D. Trumpa žydų istorija Lietuvoje, Vil-
nius, 2001, p. 67)

1915 m. gegužė. „Žydų išgabenimas. Armijos vado įsakymu paliepta išsi-
kraustyti iš Ukmergės visiems žydams, kuriuos numatyta išgabenti į Je-
katerinoslavo ir Poltavos gubernijas. B.“ (Viltis, 1915-05-09, Nr. 103, p. 1)

„[…] Jiems buvo nurodyta persikelti į Jekaterinoslavo ir Poltavos guber-
nijas. Šios gubernijos neturėjo galimybių priimti visų persikėlėlių. Apie 
tai telegramose rašė jų gubernatoriai. Traukiniai su persikėlėliais buvo 
nukreipiami į kitas gubernijas ar net grąžinami atgal. […] Greitai pasiro-
dė žydų iškėlimo ekonominės pasekmės. Pakilo prekių kainos, prekyba 
beveik nutrūko. Dėl rangovų iškėlimo nukentėjo ir iždas. Todėl įsakymą 
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kartais imta pažeidinėti. Z. Garbas vos ne kitą dieną gavo popierių: „Lei-
džiama Zelikui Dovydovičiui Garbui su šeima grįžti į Ukmergę vykdyti 
rangos sutartį […]“. (http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer10/
Haesh1.htm; žydų tremtinių prisiminimai, versta iš rusų kalbos)

1915  m. birželis. „Mūsų miestas, žydams iškeliavus, gerokai ištuštėjo, 
[…]. Iš žydų mieste teliko tik vienas apskrities gydytojas p. Kacenelenbo-
genas, kaip jau seniai užimąs valdžios vietą. Už kelių varstų nuo Ukmergės 
baigias jų ištrėmimo rajonas ir tenai jų grūste prigrūsta. Mieste daugy-
bės produktų kaina pašoko gerokai aukštyn dėlei įvairių priežasčių, bet 
kartu pasirodė ir gana įdomių faktų, kad daugelio sodžiaus prekių kainą 
sumažėjo. […] vietinio prisiekusiojo advokato p.  Boleslovo Dirmanto 
žmona atidarė dantų gydymo kabinetą. To kabineto atidarymas kaip tik 
laiku ir labai reikalingas, nes visame mieste ir apylinkėje nebeliko nė vieno 
dantų gydytojo. J. J.“ (Viltis, 1915-06-02, Nr. 121, p. 2–3)

1915  m. birželis. „Ukmergė, Kauno gub. Čionai buvo žydų laikomas 
viešas knygynas – skaitykla. Jame galima buvo gauti įvairių knygų pa-
siskaityti. Bet dabar, žydus išdanginus, nebeliko jokio knygyno. Per tai 
skaityti mėgstantiems reikia „pasnykauti“. (Lietuvos žinios, 1915-06-26, 
Nr. 72, p. 2)

1915  m. liepa. „Vilnius. Vietos žydų komitetas sužinojo, kad iškrausty-
tiems iš Panevėžio ir Ukmergės žydams valdžios leidžiama parvažiuoti 
kelioms dienoms palikto turto ir prekių pasiimti.“ (Lietuvos žinios, 1915-
06-26, Nr. 72, p. 2)

1916 m. Vokiečių okupacijos metu Didžiojoje sinagogoje ir šalia jos įreng-
tos Kraftfahrpark – automobilių remonto dirbtuvės. […] Karo veiksmams 
pasibaigus, grįžo keliolika žydų šeimų, kurias iš miesto pašalino rusų val-
džia. Paprastai žydai buvo vokiečių vertėjai ir pagalbininkai.“ (Survila M. 
Ukmergės miesto… p. 98)

„Tęsėsi Pirmasis pasaulinis karas. Mes, kaip ir kitos šeimos, caro valdžios 
ištremtos iš namų, vokiečiams okupavus Kauno guberniją, grįžome namo 
(į Ukmergę). Kaip užsidirbti, arba, kaip tuo metu buvo priimta sakyti, „pa-
sidaryti gyvenimą“, buvo pagrindinis daugumos grįžusiųjų į miestą žydų 
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šeimų rūpestis. Tremtis, vokiečių okupacija sujaukė nusistovėjusį, per 
daugelį metų susiklosčiusį gyvenimą. Su šaknimis buvo išrauti, sugriau-
ti ekonominiai gyvenimo pamatai. Viską reikėjo pradėti iš pradžių. Karo 
ir tremties suteiktos žaizdos kraujavo ir maudė, ypač tiems, kurie neteko 
savo artimųjų, maitintojų. Vargas laužė senas, laiko patikrintas, pamati-
nes moralines vertybes.

Visuomeninės mokyklos daugiau nebeegzistavo. Jų vietą turtingose šei-
mose užėmė privatūs mokytojai, o neturtingų šeimų vaikai ir jaunimas 
tuo metu buvo įtrauktas į įvairius „gyvenimo darymo“ reikalus. Jų auklė-
jimu ir mokslais mažai kas rūpinosi. Viskas lyg ir pakibo ore. […] 

Netoli nuo namų mes atidarėme nedidelę maisto prekių parduotuvę. Pro-
duktų prekybai gaudavome iš kareivių parduotuvių. Tekdavo žemintis, 
duoti kyšius. Žinoma, kad tai buvo šlykštu, bet liaudies išmintis byloja 
„Vargas laužo net geležį“. Buvo vis sunkiau, nes vokiečių apetitai pinigams 
augo kaip ant mielių. Tada vienos iš karinių krautuvių vedėjas tapo mūsų 
„draugu“ ir pagrindiniu prekių tiekėju. Jis padidino užsakymus kariniams 
tiekėjams tiek, kad produktų užteko ir mūsų daliai. Atsirado ir kita gali-
mybė gauti maisto prekių, bet jau oficialiu keliu. „Kultūringi antžmogiai“ 
sugalvojo: už kiekvieną cukraus ar druskos maišą jie reikalavo carinės auk-
sinės penkrublės, kitą kainos dalį reikėdavo primokėti vokiečių markėmis. 
Tuo būdu jie vienu šūviu nušaudavo du zuikius: surinkdavo užslėptą auk-
są ir gerai uždirbdavo. Žydų krautuvėlių šeimininkams tekdavo apkeliauti 
kaimyninius lietuvių kaimus ir supirkinėti iš valstiečių carines raudonojo 
aukso penkrubles už didelę kainą. O valstiečiai iš krautuvininkų gaudavo 
druskos ir cukraus. „Aukštos kultūros“ vokiečių valdžia į maisto prekes 
keitė ir spalvotuosius metalus ir taip iššlavė iš miesto varį, bronzą, žalvarį 
ir kitus brangesnius metalus.“ (Šaikos Zarkin’o prisiminimai, versta iš rusų 
kalbos http://www.bacjrr.org/sarkin.htm;)

„Pirmojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, „jidišistai“ 
atidarė didelę biblioteką, dramos trupę ir chorą su orkestru. Visa tai pa-
dėjo stiprinti Bundą (žydų darbininkų socialistų organizacija) ir „jidišistų“ 
judėjimą. Tarp jų darbuotojų buvo ir Sablinsky’s iš Kuršo  – mokytojas, 
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rašytojas, romano „Shmochlares“ autorius.“ (Šoenburgai N. ir S. Lietuvos 
žydų bendruomenės) 

1917–1918  m. daug žydų pabėgėlių iš Vilniaus atvyko ir apsistojo 
Ukmergėje. Vietinė žydų bendruomenė juos pagal išgales išlaikė ir rėmė. 
(http://motlc.wieswnthal.com/galery/)

1918 m. lapkritis. „Ukmergė. Tveriama miesto valdyba. Lietuviai joje turė-
sią 9 atstovus, lenkai 10, žydai 12, rusai 1. Tie atstovai iš savo tarpo išsi-
rinksią miesto viršininką ir padėjėjus. […]“ (Laisvoji Lietuva, 1918-11-30, 
Nr. 2, p. 3)

1918  m. gruodžio 28 d. išrinkta Ukmergės miesto taryba. Iš 32 jos na-
rių 12 buvo žydai, 10 lenkų, 9 lietuviai ir 1 rusas. (Eskizai, 1994, Nr. 6–7, 
p. 104)

1918 m. gruodis. „Ukmergės miesto komitetas (taryba?) buvo renkamas 
pagal tautiškumą. Rinkimuose dalyvavo žydai, lenkai ir lietuviai; komiteto 
sudėtis mišri, daugiausiai nepriklausomieji tautininkai. […]“. (Darbo bal-
sas, 1918-12-03, Nr. 50, p. 2)

„1918 m. po vokiečių pasitraukimo raudonosios armijos ir lenkų junginiai 
priartėjo prie miesto. Žydai, bijodami, kad lenkai užims miestą, padarė 
klaidą, nusiusdami delegaciją pas sovietus su prašymu užimti miestą.“ (Šo-
enburgai N. ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1919 m. pradžioje, bolševikams užėmus Ukmergę, daug žydų iš miesto pa-
sitraukė į Gelvonus. (Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1919 m. „Bolševikai įkišo į kalėjimą be jokios kaltės žydą Perkulį, tačiau 
žydą už trijų dienų paliuosavo“. (Laisvė, 1919-04-08, Nr. 15, p. 2) 

1919 m. „Ukmergėje buvo įkurta „revkomo“ valdžia. Pradėjo atgimti kul-
tūrinis gyvenimas. Suorganizuotas žydų kultūros klubas. Vokiečių oku-
pacijos metu uždaryta žydų mokykla buvo pertvarkyta į visuomeninę 
žydų Kultūros lygos mokyklą. Mokykla buvo aprūpinta gerais baldais, 
viena turtinga šeima dovanojo pianiną. Klube visuomeniniais pagrindais 
veikė biblioteka, skaitykla, poilsio kambarys su įvairiais stalo žaidimais 
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(šaškėmis, šachmatais, domino ir pan.), orkestras. Daktaras Šapiro pado-
vanojo klubui solidžią dovaną – puikų rojalį. Žydų klubas tapo visuomeni-
nio gyvenimo centru. Klubas ir Kultūros lygos mokykla sukvietė geriausią 
miesto inteligentiją: Šaulinskis, kultūros veikėjas ir pedagogas tapo moky-
klos direktoriumi ir mokytoju, Puneris, buvęs studentas – mokytoju. Jie 
pakvietė dirbti mokykloje dar tris pedagogus. Buvo įsteigtas visuomeninis 
komitetas, kurio nariai mokyklos darbui aukojo, kaip sakoma, sielą ir šir-
dį. Ukmergės Kultūros lygos mokykloje mokėsi daugiau nei šimtas vaikų. 
Šalia mokyklos buvo įveistas sodas, kurį prižiūrėjo patys mokiniai.

Kultūros klube buvo dramos sekcija, kuriai vadovavo Perkulis. Mieste su-
klestėjo ir išsiplėtė kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas“. (Šaikos Zar-
kin’o prisiminimai, versta iš rusų kalbos http://www.bacjrr.org/sarkin.
htm;) (Bolševikų kariuomenė Ukmergę buvo užėmusi 1919-01-10  – 1919-
05-03, Kultūros lygos mokyklos įkūrimo data – 1919-10-29, tad labiau tikė-
tina, kad Ukmergės žydų bendruomenės kultūrinės ir švietimo struktūros ėmė 
kurtis kartu su atgimstančia Lietuvos valstybe dar vokiečių okupacijos metu, 
o bandymas kultūrinį žydų bendruomenės atgimimą sieti tik su „revkomo“ 
valdžia teatspindi Š. Zarkin’o požiūrį. O Sablinsky’s  – Šaulinskis, greičiau-
siai – Izaokas Šaulinskis, pirmosios miesto Tarybos narys, mokytojas (Eskizai, 
1994, Nr. 6–7, p. 118), 1921 m. jis jau minimas kaip Ukmergės žydų liaudies 
mokyklos (vėliau Žydų kultūrinės lygos („jidišistų“  – folkistų struktūra) 
liaudies mokyklos vedėjas).

1919 m. gegužė. „Ukmergė. Čia bolševikai plėšė kaip galėjo ir ką galėjo. 
Vaistininkui Tulevičiui (Šulevičiui?) uždėjo 10000 rublių ir, nepaisant to, 
kad tą sumą šis įnešė, vis tiek jį areštavo. Areštavo, pirma gerai apiplėšę, 
ir dvarininką Michalauskį. Be šių žmonių areštuota ir apiplėšta yra daug, 
nežinia, už ką. Kas tas kontribucijas ir areštus įsakinėja, galima spėti šit iš 
ko: nors yra už tokį Tulevičių nemažai kur kas turtingesnių žydų, vienok 
jie nėra nei areštuojami, nei kontribucijomis apkraunami. Kame tik buvo 
bolševikai – Telšiuose, Kuršėnuose, Šiauliuose, Kėdainiuose, Ukmergėje, 
Panevėžyje ir t. t. – net trumpam nė vienas žydas nebuvo nubaustas bei 
areštuotas, nors dauguma ir iš jų sakosi bolševikams neprijaučią. M-lis.“ 
(Vienybė, 1919, Nr. 18, p. 145)
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1919 m. gegužės mėnesį buvo sukviesta miesto taryba, joje dirbo 30 žmo-
nių (po 10 nuo lietuvių, lenkų ir žydų), miesto valdyboje – 3 (burmistras, 
burmistro pavaduotojas ir valdybos narys). Valdybos nariu buvo išrinktas 
ir Bensionas Goldbergas (gimęs apie 1863 m., nepartinis, baigęs vidurinę 
mokyklą, buhalteris). (Eskizai, 1994, Nr. 6–7, p. 105, 118)

1919 m. „[…] lietuvių nacionalistai nušovė jo (rabino Giršle Zeldovo) jau-
niausią sūnų, nutraukdami besiskleidžiantį jauną gyvenimą. Tai atsitiko 
netikėtai, (liepos 3 d.?) žydams mitinguojant dėl žydų švietimo reikalų. Na-
cionalistai iššovė į mitinguojančiųjų minią ir šio šūvio auka tapo jaunasis 
Jaša Zeldovas. […]“ (Šaikos Zarkin’o prisiminimai, versta iš rusų kalbos; 
http://www.bacjrr.org/sarkin.htm; ); „[…] Žydams susirinkus švęsti Bal-
four deklaracijos pradėta šaudyti. Zvi Zeldov sūnus buvo nužudytas. […]“. 
(Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1919 m. veiklą pradeda Ukmergės žydų draugija sergantiems žydams šelp-
ti „Refuo Šleimo“ („Pilnas gydymas“). Nors nė vienas šios draugijos narys 
nebuvo medikas, jie rūpinosi ligonių gydymu, priežiūra, maitinimu, vais-
tais. 1919  m. draugijai priklausė 50 narių. Draugijos lėšas sudarė nario 
mokestis, aukos, pajamos iš labdaringų kultūrinių renginių. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1919 m. Liepos mėnesio pradžioje susikūrė čia (Ukmergėje) draugija „Ukmer-
gės Aidas“. Viena iš draugijos veiklos krypčių buvo lietuvių kalbos kursų 
organizavimas. „Kursai su dviem skyriais pritaikinti mažai mokantiems ir 
visai nemokantiems lietuvių kalbos. Kursus lanko daugiausia žydai. Kur-
sai darbuojas nuo liepos m. 15 dienos. Kursininkų 25. […] Prie draugijos 
dabar priklauso tik lietuviai. Manoma susiartinti su žydais. Po liepos 3 d. 
atsitikimo (mitingo metu nušautas jaunas žydas Jaša Zeldovas?) žydai laikosi 
nuošaliai nuo lietuvių kultūrinio gyvenimo: draugijos vakaruose nematyti 
nei vieno žydo. […]“ (Lietuva, 1919-09-19, Nr. 205, p. 2; KM)

1919  m. rugsėjis. „Ukmergė. Ukmergės miesto žydai, nors jų ne taip 
daug yra, apie 5 ar 6 tūkstančiai, boikotuoja lietuvius; nei vienas žydas 
neduoda siūti katalikams kurpiams arba siuvėjams, tiktai šemžia (?) tarp 
savęs; taip pat sinagogose rabinai draudžia, kad nei vienas žydas neitų į 
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kinematografą, kurio savininkas katalikas. Duoną žydai pigiau parduo-
da, kaip lietuvių kepyklose ir valgyklose, tik ką jie darys, kaip mūsų 
kooperatyvai atsidarys. Tiesa, žydams mūsų kooperatyvai nepatinka. Lie-
tuviai, susipraskit dar labiau. Steikim kooperatyvų, bus viskas pigu. Kape-
lis.“ (Lietuva, 1919-09-19, Nr. 205, p. 2)

1919 m. „ Rugsėjo 7 d. Ukmergės „Aido“ valdybos iniciatyva buvo sušauk-
tas mitingas žydų ir lietuvių santykiams išaiškinti. Ukmergės „Aido“ val-
dybos pirmininkas p. Kvieska įžanginėje kalboje priminė lietuvių ir žydų 
santykius praeityje ir dabar, pabrėžęs, kad tarp tų tautų yra daug bendra, 
kaip vieniems, taip antriems svarbu sukurti nepriklausomą Lietuvą su 
sostine Vilniumi, kvietė žydus tuo klausimu pasisakyti ir pasiūlyti, kuriuo 
būdu tiksliau galėtų būti įgyvendinti bendri siekimai. Kalbėtojai lietuviai 
nurodė, kad žydai, kurie sudaro Lietuvoje nemažą dalį gyventojų, ligi šio-
lei naujai besikuriančioj Lietuvos valstybėj laikėsi pasyviai ir šiaip dar nėra 
išreiškę savo nuomonės dėl Lietuvos nepriklausomybės. Žydai kalbėtojai 
iš savo pusės pabrėžė, kad jiems iki šiolei Lietuvoje mažai teduota politinių 
teisių dalyvauti kuriamajame valstybės darbe, jie net buvo persekiojami 
(atsitikimai Ukmergėje, Panevėžyje ir kt.). p. Kuzma nurodė, kad visi žydų 
vadinamieji pogromai buvo ne lietuvių suorganizuoti, bet lenkų provokuo-
ti, kurie turėjo karo įstaigoje susisukę sau lizdus. Dabar imtasi priemonių 
ir tolimesnėj ateity tai daugiau pasikartoti negali. Po ilgų kalbų ir ginčų 
žydai išreiškė savo palankumą Lietuvos nepriklausomybei ir, jei jiems bus 
duotos teisės darbuotis valstybės kuriamajame darbe, tai jie kartu su lie-
tuviais visomis išgalėmis padės atstatyti laisvą „demokratingą“ Lietuvą su 
sostine Vilniumi. Pabaigoje buvo priimta tokio turinio rezoliucija: „Mes, 
susirinkę žydai ir lietuviai, apie 500 žmonių, aptarėme žydų ir lietuvių 
santykius, nusprendėme dirbti nepriklausomos Lietuvos naudai ir ginti 
ją nuo visų priešų. Ir kartu reikalaujame, kad valdžia savo darbais prisidė-
tų prie demokratijos kūrimo Lietuvoje“. (Lietuvos ūkininkas, 1919-09-14, 
Nr. 28, p. 3)

1919 m. rugsėjo 21 d. Ukmergėje vyko dviejų mūšiuose su lenkais žuvu-
sių kareivių laidotuvės. Jose buvo nešami vainikai ir „nuo žydų“. (Laisvė, 
1919-10-04, Nr. 108, p. 4)
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1919 m. spalis. „Ukmergė. Kai kur gatvių pavadinimai dar nėra nei lietu-
viški, nei lietuvių kalba parašyti, o lenkų, žydų tai visur. Taip pat krautuvių 
ar įvairių kitų įstaigų pavadinimai netikslūs, kaip „zagotowščikas“ ir t.t., 
kitur lenkų kalba pirmoj vietoj, žydų – antroj, rusų – ketvirtoj (?) ir tik 
paskui lietuvių. Šiuo atžvilgiu Ukmergės miestas rodosi esąs grynai lenkų 
ir žydų miestas. Vietinės savivaldos, jei nebūtų lenkuojančios, ir visai ne-
matytum.“ (Laisvė, 1919-10-04, Nr. 108, p. 4)

1919  m. spalio 2 d. Ukmergėje vyko didelės iškilmės, skirtos pažymėti 
rugsėjo 26 d. įvykusiam neeiliniam įvykiui – Didžioji Britanija pripažino 
Lietuvos valstybę „de facto“. Iškilmėse kartu su kitomis organizacijomis 
dalyvavo ir „žydų sionistų partija“. (Laisvė, 1919-11-08, Nr.117, p. 3)

1919 m. spalio 29 d. buvo įsteigta Žydų kultūros lygos draugijos liaudies 
mokykla. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55, l. 80; KM)

1919 m. bendruomenės tarybos (kahalo) pirmininkas buvo sionistas Ra-
faelis Gruškinas. Bendruomenės tarybos darbas buvo sunkus dėl sionistų 
ir jų oponentų iš kairės ir dešinės nuolatinės priešpriešos. (Šoenburgai N. 
ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1920 m. įsteigtas Žydų liaudies bankas (Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų 
bendruomenės.), kurio tikslas buvo suteikti paskolų mažomis palūkano-
mis žydų tautybės gyventojams. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1920 m. vasaris. Lietuvos kooperacijos departamentas kartu su kitais įre-
gistravo ir „Žydų liaudies bankų“ bendrovę Ukmergėje. (Sietynas, 1920, 
Nr. 3, p. 15–16)

1920 m. kovas. „[…] Sąrašų (rinkimuose į naują savivaldybės tarybą) buvo 
iš viso keturi. Žydai pristatė tik vieną sąrašą, kuris rinkimuose taip figū-
ravo: „Žydų tautos blokas Nr. 1“. Antrasis sąrašas vadinosi krikščionišku. 
To sąrašo kandidatai – tai smulkūs namų savininkai ir įvairaus plauko lie-
tuviai. Trečias sąrašas – demokratų, kurį sudarė veiklesni miesto gyven-
tojai, lietuviai, įvairių pažiūrų žmonės. Ketvirtas sąrašas be pavadinimo, 
bet sprendžiant pagal kandidatus, tai „endekų“, miesto „tūzų“ sąrašas. 
Tame sąraše yra miesto namų ir apskrities dvarų savininkų ir tik sąrašo 
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gale – kurpių pavardės. Viešą agitaciją šiek tiek vedė tik trečio sąrašo at-
stovai. Balsavime dalyvavo 60% gyventojų. Balsavimo tokie rezultatai: iš 
sąrašo Nr. 1 pateko 19 kandidatų, iš sąrašo Nr. 2 – tik 1 kandidatas, iš sąra-
šo Nr. 3 – 8 kanditatai, ir iš sąrašo Nr. 4 – 7 kandidatai. […] Rinkimai rodo, 
kad Ukmergėje tautinė dvasia dar stipri, nes, vadovaujant sionistams, žy-
dams pasisekė sudaryti vieną sąrašą, o ketvirtas sąrašas „eksploatuodamas 
patriotizmą“ sumeškeriojo 499 balsus.[…]“ (Darbas, Nr. 17, 1920-03- 07, 
p. 2); 1920 m. Ukmergės miesto taryboje iš 32 tarybos narių 19 buvo žydų 
tautybės. 6 iš jų priklausė sionistų partijai, kiti buvo nepartiniai. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1920  m. išduotas leidimas veikti Mišniunerio ir Kruko odų dirbtuvei. 
Dirbtuvių adresas – Ukmergė, Kalėjimo g. 1. (LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, 
l. 2–69; KM)

1920 m. Ukmergės savivaldybė perėmė savo žinion apleistą skerdyklą, iki 
to priklausiusią žydų bendruomenei. Mieste veikė Garbo plytinė, Vapniko 
kalkių degimo įmonė, Orvino ir Krikūno lentpjūvė, dėl įrengimų gedimų 
ir kitų priežasčių neveikė Krukų, Mutniko odų dirbtuvės. (LCVA, f. 1262, 
ap. 1, b. 518; KM)

1920 m. gale Ukmergėje apsistojo daug pabėgėlių žydų iš Vilniaus, juos 
rėmė ir globojo vietinė bendruomenė ir jos taryba. (Šoenburgai N ir S. Lie-
tuvos žydų bendruomenės)

1920 m. rugsėjo 1 d. buvo atidaryta realinė žydų gimnazija, kurioje moks-
las vyko jidiš kalba. Mokyklai didelę pagalbą teikė Žydų kultūrinė lyga, 
kuri padėdavo mokiniams apsirūpinti vadovėliais ir rašymo priemonėmis. 
Joje mokėsi 115 mokinių. Mokestis už mokslą buvo 1200 auksinų me-
tams. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1920 m. spalio 31 d. lenkų lėktuvui apšaudžius ir bombardavus Ukmergę, 
žuvo 18 civilių žmonių. Aukų buvo ir tarp žydų ligoninės pacientų. (http://
motlc.wieswnthal.com/galery/)

1920 m. lapkričio 2 d. iš Švietimo ministerijos Ukmergės žydų gimnazijos 
draugijos pirmininkui B. Goldbergui buvo atsiųstas leidimas „Ukmergės 
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Žydų draugijos gimnazijai atidaryti ir išlaikyti ją savo lėšomis ir vadinti ją 
Ukmergės žydų realine gimnazija, darbą organizuojant remiantis prista-
tytu planu ir programomis. Gimnazijos direktoriumi tvirtina Leoną Lam-
pertą. (L. Liampertas gimė 1889-10-20 Gardine. Direktoriaudamas Ukmergėje 
pažinojo rašytoją B. Sruogą, vėliau kartu su juo kalėjo Študhofe, Sruoga jam pa-
dėdavo maistu. Po karo Vilniaus universitete dėstė bankininkystę, 1946 m. ap-
gynė kandidatinę disertaciją. (Kultūros barai, 2006, Nr. 2, p. 92)) Mokytojauti 
joje leidžia Levui Goldbergui, Teodorui Sironui, Mozei Goldbergui, Adomui 
Kliučiui ir Lilijai Raselytei. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1920 m. „[…] XI.24. (Elta). Iš Ukmergės praneša, kad prasimušę ligi Ko-
varsko ir Taujėnų lenkų raiteliai pasitikę keliu važiuojančius Ukmergės paš-
to įstaigos darbininkus, 3 iš jų tik dėl to, kad žydai, lenkai nužudė, o kitus 
paėmė į nelaisvę, tačiau jie pabėgę.“ (Lietuva, 1920-11-26, Nr. 259, p. 3)

1920 m. „Iki šiol negaliu pamiršti to stipraus įspūdžio, kurį man padarė 
(1920 m. rudenį) pirmas pasivaikščiojimas Ukmergės šaligatviu, – prisi-
mena po daugelio metų Markas Judelis (1897–1975  m., pedagogas, jidiš 
kalbininkas, visuomenės veikėjas; trečiojo dešimtmečio pradžioje dirbo Ukmer-
gės žydų gimnazijoje), – švelnų rudens vakarą publika vaikščiojo trumpa 
atkarpa, kur šaligatvis buvo platus (nuo Koltūno parduotuvės iki Perkulio 
(Kęstučio a., nuo Gedimino iki Vienuolyno g.)). Ir kartu su publika tekėjo lais-
vai ir nevaržomai jidiš iš jaunų ir vyresnių, jidiš iš visų burnų. Ir aš prisimi-
niau moters žodžius iš Tanacho, kad ji nieko neprašo iš pranašo Elišos, nes 
jai iš jo, nei iš ko nors kito nieko nereikia, kadangi ji gyvena savo tautoje. 
[…] Ir aš pasijutau: gyvenu savo tautoje.“ (Lempertas I. Litvakai, Vilnius, 
2005, p. 24)

1920 m. Ukmergėje, Kauno g. Nr. 32, veikė „Fotografija (foto ateljė) BAYER 
IR LEV“. (Antspaudas ant atvirlaiškio; UkKM. 5551, f. 2286)

1920  m. išduotas leidimas veikti Mišniunerio ir Kruko odų dirbtuvei. 
Dirbtuvių adresas – Ukmergė, Kalėjimo g. 1. (LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, 
l. 2–69; KM)

1920 m. Ukmergės savivaldybė perėmė savo žinion apleistą skerdyklą, iki 
tol priklausiusią žydų bendruomenei. Mieste veikė Garbo plytinė, Vapniko 
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kalkių degimo įmonė, Orvino ir Krikūno lentpjūvė, dėl įrengimų gedimų 
ir kitų priežasčių neveikė Krukų, Mutniko odų dirbtuvės. (LCVA, f. 1262, 
ap. 1, b. 518; KM)

1921 m. savivaldybė grąžino žydų bendruomenei ligoninę, ją šelpti ėmė 
žydų bendruomenės labdaros draugija „Ezro“. Savivaldybė iki pat II pasau-
linio karo savo ligoninės neturėjo, todėl apskrities ir miesto ligoniai buvo 
siunčiami į įvairias kitų miestų ir draugijų ligonines, ir į žydų taip pat. Su 
savivaldybe buvo sudaromos sutartys, ypač dėl neturtingų miesto gyven-
tojų gydymo, žydų ligoninei tam reikalui savivaldybė pervesdavo sutartas 
lėšas. Ligoninei vadovavo dr. L. Klingas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1921 m. sausis. „Ukmergės apskritis ir miestas paskiausiai virto spekulia-
cijos punktu, mūsų gerieji žydeliai strimgalviais gabena per Širvintas, Gie-
draičius ir kitus punktus įvairias prekes tiems, kurie jiems nesenai barzdas 
rovė (lenkams). Per neutralią zoną nesunku pergabenti, o vietinė milicija 
turbūt nieko nežino, nes nei vieno spekulianto dar nesuėmė ir į Ukmergės 
miliciją nepristatė.“ (Lietuva, 1921-01-25, Nr. 19, p. 3)

1921  m. pradžioje Ukmergėje jau veikė Žydų kultūrinės lygos liaudies 
mokykla, kurioje mokėsi 140 mokinių, vakarinėje mokykloje  – 50 žmo-
nių, veikė 10 vietų bendrabutis. Buvo rengiamasi atidaryti 30 vietų vaikų 
darželį. Žydų kultūrinė lyga sujungė visos Lietuvos mokyklas jidiš kalba, 
jas papildomai finansavo, rūpinosi jų steigimu įvairiose Lietuvos vietose. 
Lyga aprūpindavo mokinius vadovėliais, mokslo priemonėmis, mokymo 
įrankiais, instruktavo ir ruošė mokytojus. Taip pat lyga organizavo vaka-
rinius kursus suaugusiems ir vaikams, steigė vaikų darželius, prieglaudas. 
Lygos remiamose mokyklose daugiausiai mokėsi neturtingi vaikai. (Bliu-
min A. Ukmergės žydų…)

1921  m. vasario 18 d. įregistruotos Ukmergės miesto laisvosios gaisro 
draugijos valdybos nariais buvo ir Mykas Šapiro bei Leiba Verkulis. (LCVA, 
f. 394, ap. 1, b. 1125)

1921 m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 141 mokinys. Vidutinis mo-
kestis už mokslą buvo 1200–1800 auksinų. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)
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1921 m. kovas. „Ukmergė. Pas mus yra vartotojų bendrovė, kuriai linkiu 
kuo ilgiausiai gyvuoti, tik abejoju, ar ji galės ilgai gyvuoti, nes privatinėse 
krautuvėse (žydų) daugelis daiktų daug pigiau galima pirkti. Ukmergietis.“ 
(Lietuvos ūkininkas, 1921, Nr. 9, p. 7)

1921 m. „[…] Karo lauko teismo nutarimu, kovo mėn. 14 dieną Ukmergėje 
sušaudyti trys plėšikai: Rubin‘as Chachurin‘as iš Jonavos, Isaak‘as Vidis‘as 
iš Ukmergės ir Mauša Galin‘as iš Radviliškio, kurie apiplėšė Ukmergės kle-
boną ir Deltuvos valsčiaus Dimšiškių viensėdžio gyventoją Tarutį.“ (Tėvy-
nės sargas, 1921-04-03, Nr. 14, p. 147)

1921 m. balandžio 17 d. Ukmergėje lankėsi Lietuvos ministras pirminin-
kas dr. Kazys Grinius, Vidaus reikalų ministras R. Skipitis bei Prekybos 
ir pramonės viceministras Dobkevičius. „[…] Miesto valdyboj valdybos 
narys p.  Goldbergas pateikė ministeriams paaiškinimų apie valdybos 
darbuotės vaisius. Nurodė miesto pajamas ir išlaidas. Vienos miesto li-
goninės išlaikymas atsiėjęs per metus 85000 auksinų, o šiais metais dar 
reikia pridėti 150000–20000 auksinų ir žydų bendruomenės ligoninei, 
prie kurios esąs paruoštas dėl visa ko ir choleros barakas […].“ (Lietuva, 
1921-04-19, Nr.  84, p.  4.); Susitikime „[…] skalbyklos savininkė pilie-
tė Žlobienė […] prikišo valdžiai, kad nevaržanti žydų, bet matanti, kad 
Ukmergėje kiekviena žydų šeimyna turinti po vieną, po dvi ir net po tris 
krautuves ir kiekvienas žydelis turi patentą prekiauti ir užimąs mieste 
ne tik visus namus, bet ir visus plyšius, sugrįžę iš Amerikos lietuviai, 
ir pinigų turėdami, negali imtis prekybos, nes nepratę taip nešvariai 
(nesąžiningai) gyventi ir neišlaiko konkurencijos su žydais. Be to, kad 
Ukmergėje trečdalis žydų esą ateiviai iš Dvinsko, Minsko, Pinsko ir kitų 
ne Lietuvos miestų, o valdžia jų nesiunčianti atgal, iš kur atkeliavę. […]“ 
(Lietuva, 1921-04-22, Nr. 87, p. 2)

1921 m. birželio 19 – 20 d. rinkimuose į Ukmergės miesto tarybą ir val-
dybą buvo išrinkti 36 nariai. Žydų – 17 (Susivienijimas „Žydų tautos blo-
kas“), jų tarpe sionistų – 6. (A. Bliumin A. Ukmergės žydų…)

„Ukmergė, birželio 25 d. Eltos korespondentų pranešimu į Ukmergės mies-
to tarybą pagal žydų sąrašą išrinkta 17 atstovų, lietuvių darbo bloko – 2, 
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darbininkų – 8, lenkų – 6, profesinės sąjungos – 2. Iš viso 35 atstovai. Bal-
savo apie 50 % gyventojų.“ (Laisvė, 1921-06-28, Nr. 140, p. 3)

1921 m. liepa. „Ukmergė. Eltos korespondento pranešimu, šį mėn. Ukmer-
gės mieste buvo atidaryta Bikšio ir Makarskio cementinių stogų plytų 
(čerpių?) dirbtuvė. Kol kas dirba tik du darbininkai ir padaro kiekvienas po 
200 plytų.“ (Laisvė, 1921-07-03, Nr. 144, p. 2)

1921  m. rugpjūtis. „Ukmergė. (Eltos kor.). Ukmergės miesto gyventojai 
mėgsta lenkiškai kalbėti, nors miesto apylinkės grynai lietuviškos. Ukmer-
gės lenkiškumas paviršutinis, nebėra tikrųjų lenkų ir karštų ginčų. Jei 
spręstume pagal rinkimus į miesto tarybą, tai žydų bus kiek daugiau kaip 
krikščionių. Kadangi mieste yra gyventojų daugiau kaip 10000, tai mies-
tas valdomas apskrities teisėmis. […] Pagal buvusios tarybos narių sąrašą, 
miesto veidas taip atrodė: 19 vietų turėjo žydai, tai bus pirkliai, amatinin-
kai, namų savininkai; 7 vietas – lenkai namų savininkai ir stambieji ūki-
ninkai, ir 9 vietas turėjo lietuviai – valdininkai, ūkininkai, amatininkai ir 
darbininkai. Buvusioji miesto valdyba buvo sudaryta koalicijos pagrindais: 
lietuvių frakcija skyrė burmistrą, o žydai ir lenkai – po vieną valdybos narį. 
[…] Lietuviai miesto valdybos veikimu, tikriau neveiklumu, baisiai pasi-
piktinę ir iš tikrųjų yra kuo piktintis: gatvės nešvarios, šaligatviai suirę, 
sodai apleisti, kuro ir maisto produktų kainos nenormaliai didelės, visame 
mieste 12000 gyventojų yra vos 4 pradedamosios (pradinės) mokyklos, o 
lietuvių mokykla taip prikimšta, kad vaikai dviviečiuose suoluose sėdi po 
keturis ir net ant langų (palangių?), miestas neturi salės, bet yra 24 smu-
klės. Miesto ūkis vedamas savotiškai. Sėdi valdybos narys, žydų frakcijos 
atstovas p. Goldbergas, pasisodinęs sūnų ir žentą, ir tvarko visas pinigines 
operacijas ir statistiką. Kadangi p. Goldbergas – senas miesto gyventojas, 
tai jis miestą gerai pažįsta ir jam nereikia sistematizuotų statistikos ži-
nių – kam dar popierių gadinti, kai ir taip jis žino, kas kur gyvena, kiek turi 
ir ką veikia. Ir jei tarybos posėdy p. Goldbergo ko paklausi, tai jis atsakys 
iš savo galvos, pagal reikalą: jei nori prie dviejų aptiekų atidaryti trečią, 
tai gyventojų bus daugiau kaip 12000; jei reikia paskolą išskirstyti, tai tik 
8000; o jei kas paabejotų, kad miestas neteisėtai naudojasi apskrities tei-
sėmis, tai gali patvirtinti, kad miesto gyventojų ne mažiau kaip 10000. 
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Bet kiek gyventojų iš tikrųjų yra mieste, tai gal niekas nežino, nors buvo 
gyventojai surašinėjami kelis kartus. Jei reikia paskirstyti mokesčius, tai 
krautuvėlių vos tėra 300, o kai geras ūpas ir apie mokesčius nekalbi, tai 
arti 500. Buvusioji miesto taryba ir valdyba – labai dideli patriotai, kad 
prisiėmė išpirkti paskolų (valstybės) už 300000 auksinų, o miestas iki šiol 
vos 30000 auksinų išpirko. Paskutiniai rinkimai davė tokius pat vaisius, 
tik toks skirtumas, kad rinkimuose dalyvavo „darbininkai“, kurie gavo 
dvi vietas, todėl likusios vietos taip pasiskirstė: žydai gavo 17, lenkai – 6, 
lietuviai – 10; Kalbant apie lietuvių frakciją, turiu omeny ne tiek kalbą, 
kiek dvasią. p. Dirmontas taip nepopuliarus mieste, kad nei viena grupė 
nedrįso pasiūlyti jo kandidatūros į miesto tarybą. Žydai taip pamilo p. Dir-
montą ir jo tvarką, kad būtinai nutarė vėl išrinkti jį į burmistrus. Mat žy-
dams p. Dirmontas tuo brangus, kad būdamas lietuvis, gali būti „iškaba“ ir 
nekliudyti pirkliams „gešeftą“ varyti. Žydai, paragavę valdžios ir turėdami 
tokią brangenybę kaip p. Dirmontas, būdami tarybos daugumoje, darosi 
drąsesni, su lietuvių frakcija nenori turėti nieko bendro, net ir susitarę su 
lenkais, neįsileidžia į valdybą nario iš lietuvių frakcijos. Tik trečiame mies-
to valdybos posėdy buvo išrinkta valdžia: burmistru tapo p. Dirmontas, 
nariais  – žydų frakcijos buvusios valdybos narys p.  Goldbergas ir lenkų 
frakcijos p. Radvilavičius, caro laikų miesto darbuotojas ir be mandagumo 
niekuo daugiau nepasižymėjęs. […].“ (Laisvė, 1921-08-21, Nr. 185, p. 3)

Nuo 1921 m. rugsėjo mėn. prie Žydų kultūros lygos draugijos mokyklos 
(Ukmergės žydų liaudies mokyklos) pradėjo veikti kursai suaugusiems, ku-
riuose buvo dėstoma žydų kalba, aritmetika, geografija, gamtos mokslai, 
istorija, lietuvių kalba. Per savaitę būdavo 5 pamokos. Būdavo skaitomos 
įvairios paskaitos: apie žydų literatūrą, aviaciją, politiką. Pamokos ir pas-
kaitos prasidėdavo 20.30 val. Mokyklos vedėjas buvo Izaokas Šauliškas 
(Šaulišskis?), mokykloje dirbo mokytoja Aronavičaitė. Mokyklos adresas – 
„Arklių rinkos“ Lino namas. (1925–1930 m. duomenyse apie Ukmergės pra-
monę nurodomas miško prekybininkas Linas Š. (LVIA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 
128)). (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55; KM)

1921 m. rugsėjis. „Ukmergė. Bolševikų – komunistų partija Lietuvoje, nepa-
jėgdama pati viena savo atstovų išrinkti į savivaldybių įstaigas, susidėjo su 
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žydų bolševikišku „Bundu“. Tokios „vestuvės“ pastebėtos ne tik Ukmergėj, 
bet ir kitose Lietuvos vietose […]“. (Darbininkas, 1921-09-17, Nr. 22, p. 6)

 1921 m. lapkričio 18 d. vykusiame miesto tarybos posėdyje daug ginčų 
sukėlė „Kultūrlygos“ (žydų kultūrinės lygos draugijos) prašymas skirti 4100 
auksinų subsidiją mėnesiui vaikų prieglaudos išlaikymui. „Kultūrlyga“ tei-
gė, kad jos prieglaudoje yra išlaikoma 12 vaikų ir kad daugiausiai lėšų iš-
laikymui prieglauda gaudavusi iš Amerikos. Kadangi dabar Amerika lėšų 
nebeduodanti, o Ukmergės miesto žydų bendruomenė net neatsakanti į 
„Kultūrlygos“ prašymus skirti lėšų prieglaudos išlaikymui, „Kultūrlyga“ 
kreipėsi į miesto tarybą. Šį prašymą apsvarsčiusi tarybos finansų komisija 
priėmė rezoliuciją, kad „žydų bendruomenė jungia žydus ir rūpinasi žydų 
reikalais, todėl žydų draugijos pašalpos iš miesto lėšų privalo prašyti per 
bendruomenę“. Ši rezoliucija ne visiems patiko, ypač ja piktinosi „Kultūr-
lygos“ šalininkai, kurie pabrėžė, kad žydų bendruomenė nėra visų miesto 
žydų gynėja. Kadangi iki šiol nei miestas, nei žydų bendruomenė neturėjo 
vaikų prieglaudos, nutarta kreiptis į žydų bendruomenę, teiraujantis, ar ji 
nesutiktų perimti iš „Kultūrlygos“ vaikų prieglaudos ir ją išlaikyti. (Laisvė, 
1921-12-03, Nr. 273, p. 3)

1921 m. „Ukmergė. Lapkričio 26 d. moksleiviams šelpti draugija suruošė 
vakarą. […] Pažymėtina, kad vakare atsilankė daug lenkiškai kalbančios 
visuomenės, kuri lietuvių vakaruose nesilankydavo. Žydų gan mažai buvo, 
2–3 asmenys. […]“ (Laisvė, 1921-12-03, Nr. 273, p. 3) 

Nuo 1921 m. gruodžio 1 d. žydų draugijai „Ort“ buvo leista įsteigti pro-
fesinę mokyklą ir tos mokyklos moteriškų drabužių skyriaus vedėja buvo 
patvirtinta Menucha Šapiraitė, 1914 m. baigusi Vilniaus darbo savitarpio 
draugijos mokyklą. Mokyklos darbui vadovavo Žydų kultūrinė lyga, kuriai 
draugija „Ort“ skyrė 30000 auksinų pašalpą. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1921 m. gruodžio 6 d. „Laisvėje“ (Nr. 279) rašoma: „Mieste yra Krikūno 
ir Ko malūnas, garu varomas. Malūnas labai gerai įtaisytas, dirba trimis 
pamainomis ir per parą sumala 400–500 pūdų (pūdas – 16,38 kg) miltų. 
Malūne tarnauja 12 darbininkų, po 4 kiekvienai pakaitai (pamainai). Prie 
malūno yra lentpjūvė“.
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1921 m. gruodžio 15 d. įregistruota Ukmergės miesto butų samdytojų są-
junga. Sąjungos valdyboje yra šie nariai: Mykas Šapiro, Juozas Rutkaus-
kas, Mauša Meškupas. Organizacijos tikslas  – „įvairių butų samdytojus 
sujungti, ginti jų reikalus, ištikus nesusipratimams tarp namų savininkų 
ir samdytojų“. (LCVA, f. 394, ap.1, b. 1124)

1921  m. miesto valdybos išlaikomų įstaigų sąraše buvo žydų 3 kom-
plektų mokykla – Naujoji g. 4 („Javne“ – hebrajų k.?), žydų 3 komplektų 
mokykla – Arklių rinkos g. 12 („Kulturlige“ – jidiš k.), žydų prieglauda – 
Arklių rinkos g. 20. Be to, valdyba išlaikė miesto gyvulių skerdyklą (Buge-
nių g. 5), kurios pastatai priklausė žydų bendruomenei. (LCVA, f. 1262, 
ap. 1, b. 26, l. 152)

1922 m. realinę žydų gimnaziją lankė 190 mokinių, mokestis už mokslą 
buvo 2700 auksinų, o įvedus litą – 22,50 Lt per metus. (Bliumin A. Ukmer-
gės žydų…)

1922 m. Ukmergės savivaldybė išlaikė dvi lietuvių, vieną lenkų ir dvi žydų 
pradžios (III ir IV) mokyklas. (Eskizai, 1994, Nr. 6–7, p. 111)

1922 m. įsteigta žydų našlaičių prieglauda. Įsteigėjai ir įkūrėjai buvo ponia 
ir ponas Rozenbliumai. (http://motlc.wieswnthal.com/galery/)

1922 m. leidimą veikti gavo brolių Orvinų ir Krikūno garo malūnas ir lent-
pjūvė. Įmonės adresas: Rygos g. 23, Ukmergė. (LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, 
l. 2–69)

1922  m. vasario 23 d. įregistruota Ukmergės žydų literatūros dramos 
draugija, siekusi „Ukmergės gyventojų tarpe platinti supratimą apie žydų 
meną“. Draugijos valdyba: M. Šapiro, A. Karlinskis, B. Goldbergas. Drau-
gija planavo steigti ir išlaikyti teatrą, dramos studiją, dramos literatūros 
biblioteką, bet šie uždaviniai, matyt, draugijai buvo per sunkūs – dar ne-
pradėjusi veikti, ji užsidarė. (LCVA, f. 394, ap. 1, b. 1129)

1922  m. Ukmergėje buvo šie „traktieriai“, kuriuose buvo pardavinėjami 
alkoholiniai gėrimai (savininkas, adresas): Matlia Maršalek, Rinkos g. 21; 
Idelis Perkulis, Vienuolyno  g. 15; I. Kuliunas, Kauno  g. 5; Rode Zaheri, 
Vilniaus  g. 6; Meeras Blochas, Vilniaus  g. 8; Chana Besman, Vilniaus  g. 
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23; Rocha Lėja Kacelienė, Vilniaus  g. 48; Abraomas Kapul, Vytauto g.1; 
Alieš Šneideras, Vytauto g. 7; Icik Michelis, Vytauto g. 8; Chava Baronie-
nė, Vytauto  g. 10; Matis Indelevičius, Vytauto g.14; Lozer Volk, Mažoji 
Bažnyčios g. 2; Mendelis Basmenas, Pirties g.10; Leiba Ibedas, Rygos g.36; 
Mikolinas ir Maskolimas, Kęstučio a. 1; Jochel Zacheri, Vilniaus g. 2; Jan-
kel Masel, Kęstučio a. 11; Ginsbur Gileris, Kauno g. 27; Kogan Dovid, Vil-
niaus g. 1; Mauša Stuk, Kęstučio a. 21; Geršon Segal, Kęstučio a. 3. (LCVA, 
f. 1262, ap. 2, b. 351, l. 35)

1922 m. rugpjūčio 10 d. buvo įkurta „Šviesos“ draugija. Jos tikslas buvo 
„įsteigti Ukmergėje žydų gimnaziją, ją tinkamai išlaikyti ir rūpintis, kad 
minėtoji gimnazija atitiktų žydų tautos dvasinius reikalus ir nepriešta-
rautų Lietuvos valstybės įstatymams“. Įstatuose nurodyta, kad draugi-
jos lėšas sudaro narių mokestis, aukos, procentai nuo draugijos kapitalo, 
kitos įplaukos (mokesčiai už mokslą, pelnas už vakarėlius, paskaitas…). 
Valdybos nariai: Boruchas Klingas, gyv. Kauno  g. 16, Icikas Janauskas, 
gyv. Vienuolyno g. 2, Benjaminas Kalmikovas, gyv. Vytauto g. 9. Valdybos 
būstinė – Nauja [dab. Vasario 16-sios] g. 4. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1922 m. rugsėjo 4 d. įsikūrė žydų „Šviesos“ gimnazija su hebrajų dėstomą-
ja kalba. Ją lankė daugiausiai turtingų tėvų vaikai. Dalis mokytojų į gim-
naziją atėjo iš realinės gimnazijos. „Šviesos“ gimnazijoje buvo mokoma 
visų to meto gimnazijoms privalomų dalykų. Gimnaziją finansavo „Švie-
sos“ draugija ir miesto savivaldybė. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1922 m spalio 25 d. žydų kultūrinės lygos profesinėje mokykloje mokosi 
21 mokinė. Mokymas dalijamas į profesinį ir bendro lavinimo. Profesinio 
mokymo metu mokoma siuvimo, mezgimo, siuvinėjimo. Mokomasi kas-
dien nuo 9 iki 15 val. Bendro lavinimo dalykų mokoma nuo 16 iki 19 val., 
ruošiama 4 skyriaus egzaminams. Mokslas mokykloje trunka 2 metus, 
priimamos mergaitės nuo 14 iki 16 m. Kultūrinė lyga moka mokyklos ve-
dėjai M. Šapiraitei po 100 Lt per mėnesį. Šią mokyklą kultūrinė lyga nori 
įregistruoti dalykinių profesinių mokyklų tinkle ir perduoti jos išlaikymą 
valstybei. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1922  m. lapkričio 11 d. Ukmergės žydų realinės gimnazijos valdyba 
kreipėsi į Apskrities viršininką su prašymu „surengti gruodžio 16 dieną 
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gimnazijos vakarą karių klubo salėje neturtingųjų vaikų naudai.“ Nuro-
dyta programa: „1) Vaikų opera „Paklydusi mergaitė“. 2) Scenos vaizdelis 
„Dvi melodiji“. 3) Melodeklamacija „Stygų orkestras“. Šokiai iki 4 valandų 
nakties.“ (LCVA, f. 410, ap. 2, b. 72, l. 528)

1922  m. gruodžio 1 d. įregistruota Ukmergės miesto namų savininkų 
draugija. Tarp 6 jos valdybos narių buvo ir Abraomas Slonimskas, Mende-
lis Volkas bei Zelikas Garbas. (LCVA, f. 394, ap. 1, b.1132) 

1922 m. gruodžio 12 d. Švietimo ministerijos Aukštesnio mokslo departa-
mento direktoriui buvo paduotas raštas Nr. 7158, kur buvo leista Ukmer-
gės draugijai „Šviesa“ steigti Ukmergėje žydų gimnaziją. (LCVA, f. 391, ap. 
2, b. 1742, l. 76)

„Trečiojo dešimtmečio pradžioje […] Ukmergės žydų gimnazijoje“ dės-
tė Judelis Markas (1897–1975). Jis daug rašė pedagogikos klausimais, 
1923 m. buvo žydų tautos tarybos, vadovaujančio tautinės autonomijos 
organo, vienas iš vadovų. 1936 m. išvyko į JAV. Redagavo laikraščius jidiš 
kalba, parašė kapitalinę jidiš gramatiką, daugelį mokslo straipsnių. (Lem-
pertas I. Litvakai, Vilnius, 2005, p. 27)

1923  m. sausis. Reklama: „Optikos, elektrikos ir parfumerijos krautu-
vė/ M. Volko/ Ukmergėje, Daugpilio (Dvinsko) gatvė, sav. nam./ Gauta/ 
didelis visokių prekių transportas. […]“ (Lietuva, 1923-01-03, Nr. 1, p. 7)

1923  m. leidimą veikti gavo Artūro Čarno aliejaus spaudykla, verpimo ir 
muilo „fabrika“. Adresas: Daugpilio g. 54. (LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 2–69)

1923  m. kovo mėn. įkurtas Palestinos pamatinio fondo „Keren Hajes-
sod“ draugijos Ukmergės skyrius. Draugijos tikslas buvo „padėti žydų 
naujakuriams įsikurti Palestinoje ir įsigyti reikalingų įrankių“. Draugi-
jos pajamas sudarė nario mokesčiai, privačių asmenų aukos pinigais ir 
daiktais, įvairių koncertų, vakarėlių ir susirinkimų pelnas. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1923  m. žydų kultūrinės lygos mokyklos išlaidoms miesto savivaldy-
bė skyrė 7597 Lt, hebrajų arba „Javnė“ mokyklai – 3387 Lt. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)
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Kultūrinės lygos mokykloje lapkričio 19 d. mokėsi 76 vaikai. (LCVA, 
f. 1690, ap. 1, b. 55)

1923 m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 220, o „Šviesos“ gimnazijoje – 
183 mokiniai. Mokestis už mokslą atitinkamai nuo 150 iki 200 Lt ir 150 
Lt. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1923 m. „Ukmergė. Birželio 18 d., beplaukiojant laiveliu Šventojoje, prie 
malūno apvirto ir prigėrė 4 žydai gimnazistai (3 berniukai ir 1 mergaitė).
[…]“ (Lietuvos žinios, 1923, Nr. 3, p. 4)

1923  m. Ukmergėje jau buvo žydų sporto sąjungos „Makabi“ Ukmergės 
skyrius. Jo pirmininkas buvo Maizelis. Skyrius prašė miesto savivaldybės 
leidimo liepos 7 d. surengti miesto sode sporto renginį. (LCVA, f. 1262, 
b. 74, l. 12)

1923 m. rugpjūtis. „Ukmergė. Mūsų miestas, nors yra labai „sužydėjęs“ ir 
žydai sionistai uoliai darbuojasi, tačiau iki šiol dar niekas iš žydų į Palestiną 
nėra išsikraustę, kad ir jų yra privažiavę net per tirštai. Girdėt tik, kad miš-
kų pirklio Burnšteino žmona neseniai buvus ten nuvykus, bet palengvinus 
kišenę nuo litų vėl greit sugrįžus. Užtat čia žydeliai rūpinasi kuo stipriau 
įsigalėti, pradėdami kartais net lietuvių kalbą ignoruoti. Pavyzdžiui, kad ir 
toks faktas. Finansų ministerija yra davus įgaliojimą kažkokiai vietos žydų 
organizacijai tikrinti ir antspauduoti svarus [prekybinius svarmenis?] ir ši-
toji organizacija savo kvitus, kaip teko matyt, išduoda žydų kalba, su žydų 
antspaudu, o tai krikščionims prekijams visai nesuprantama, o lenkai pre-
kijai iš to tik juokiasi, kad „žydų karalystė Lietuvoje“, girdi, jau nebetoli.
[…]“. (Laisvė, 1923-08-17, Nr. 182, p. 3)

1923  m. rugpjūtis. „Ukmergė. Regis, dar 1922 metais Lietuvos Seimo 
buvo išleistas įstatymas, kad girtuoklystės įstaigos prie pat bažnyčios ne-
būtų steigiamos. Tačiau pas mus tas įstatymas apeitas: ant Vienuolyno 
gatvės, prieš pat bažnyčią (40 žingsnių nuo bažnyčios) yra žydo Perku-
lio degtinės „sankrova“ (krautuvė, parduotuvė) su didžiausia, regis, visoje 
Ukmergėje – iškaba „Degtinė“. Kažkieno iniciatyva yra pradėti rinkti pa-
rašai po prašymu Kauno aukščiausiajai valdžiai, kad toji įstaiga būtų pa-
galios uždaryta. Surinkta esą jau virš 300 parašų. Daugelis piktinasi dar 
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ir tuom, kad tokiems asmenims, kaip Perkulis, duodami leidimai laikyti 
girtuoklybės įstaigas, nes Perkulis nuo bolševikų okupacijos meto yra 
plačiai žinomas kaipo jų geras „tovariščas“ (draugas). Perkulis dar laiko 
čia ir viešbutį.[…] A. Slonimskis ir Ch. Eides Ukmergėje šiomis dienomis 
atidarė savo „Elektros spaustuvę,“ perkeltą iš Telšių.“ (Laisvė, 1923-08-
25, Nr. 189, p. 3)

1923 m. rugsėjis. Visuotino gyventojų surašymo duomenimis Ukmergė-
je gyveno 5461 vyras ir 5138 moterys. Iš viso – 10599, lietuvių – 5243 
(49,5%), žydų – 3887 (36,6%), lenkų – 801 (7,6 %), rusų – 550 (5,2 %), 
vokiečių – 21 (0,2 %), latvių – 9 (0,1%), užsieniečių – 83 (0,8 %). (Lietuva, 
1923–11–25, Nr. 267, p. 5)

1923  m. „Ukmergė. Ketvirtadieniais pas mus būna turgai, bet šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 20, žydams išpuolė didžioji šventė  – Mikeliai, 
krautuvės buvo uždarytos. Vienok, neveizint į tai, turgun žmonių 
privažiavo gana daug ir prekyba ir be žydų ėjo gyvai. Mat jau ir krikščionys 
vis daugiau pradeda imtis prekybos. Tik trūksta dar javų pirklių. […]“ (Vie-
nybė, 1923-10-11, Nr. 41, p. 325)

1923 m. lapkritis. „Ukmergė. Naktį į lapkričio 3 užteptos degutu iškabos 
žydų ir lenkų kalbomis; tačiau atsirado „chemikų“, kurie tą pat dieną iška-
bas nuvalė, tik už dienos miesto valdyba lyg ir susigėdo ir savo iškabą visai 
nuėmė. […]“ (Lietuvos žinios, 1923-12-23, Nr. 282, p. 4–5)

1923  m. gruodis. „Ukmergės žydų bendruomenė dėl svarstomo Seime 
Švenčių įstatymo pritarė tokiam nutarimui, kokį jį pateikė darbo federaci-
ja.“ (Lietuvos žinios, 1923, Nr. 281, p. 4)

1923 m. gruodžio 17 d. Ukmergės apskrities viršininkas paskelbė, kad už 
įstatų ir įstatymo apie draugijas nesilaikymą Žydų kultūros lygos draugijos 
Ukmergės skyrius yra uždaromas. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1924 m. sausio 21 d. buvo įregistruota Ukmergės žydų skaitymo mėgė-
jų draugija. Draugija tuo metu turėjo 49 narius. Jos tikslas buvo „duoti 
galimybę draugijos nariams bei šiaip asmenims už mažiausią atlyginimą 
gauti skaitymui knygas, žurnalus ir kitokius spaudinius“. Draugija turėjo 
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nuosavą biblioteką ir skaityklą, kurios buvo išlaikomos iš narių mokesčio, 
mokesčių už skaitomas knygas, iš įvairių programų pelno. Už gaunamas 
lėšas buvo perkamos naujos knygos ir kiti spaudiniai įvairiomis kalbomis. 
Skaitykla ir biblioteka galėjo naudotis ir ne draugijos nariai, bet jie mokėjo 
didesnius mokesčius. Per visą draugijos veiklos laikotarpį jos pirmininku 
buvo B. Goldbergas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1924 m. „Ukmergė. Naktį į 10 vasario vietos politinė policija suėmė 8 žyde-
lius: Perkulį, Dajončiką ir kitus, kurie priklausę slaptai komunistinei orga-
nizacijai. Jų tarpe viena žydaitė.“ (Lietuvos žinios, 1924-02-20, Nr. 42, p. 3)

1924 m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 241 mokinys, „Šviesos“ gim-
nazijoje – 187. Pirmojoje mokestis už mokslą buvo nuo 50 iki 200 Lt per 
metus. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1924  m. gegužės 26 d. žydų realinės gimnazijos direktorius L. Lemper-
tas kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašydamas leisti Lietuvos universiteto 
humanitarinių mokslų fakulteto kalbotyros skyriaus studentui Chacke-
liui Lemchenui pavaduoti susirgusį mokytoją Goldorfą ir dėstyti lietuvių 
kalbą žemesnėse klasėse. Su šiuo prašymu susipažinęs profesorius J. Ja-
blonskis parašė: „Kalbotyros skyriaus humanitaras Chackelis Lemchenas 
yra, kiek turiu pastebėjęs, nepaprastas studentas: nedaug tėra studentų, 
kurie taip gerai kaip jis nusimano apie lietuvių kalbos dalykus. Pavaduoti 
lietuvių kalbos mokytoją įvairiose (ne tiktai mažesnėse) Ukmergės žydų 
gimnazijos klasėse jis, mano nuomone, tikrai gali, juo labiau, kad tas jauni-
kaitis yra visai padorus, kultūringas žmogus.“ Ch. Lemchenas, vėliau tapęs 
kalbininku, keletą metų dėstė lietuvių kalbą šioje gimnazijoje, nors jam 
tada buvo tik 20 metų. (Lietuvos Jeruzalė, 1991, Nr. 5, p. 2)

1924 m. rugsėjo mėn. Ukmergėje buvo 3 žydų pradinės mokyklos, kuriose 
buvo 5 komplektai (klasės) mokinių. (Lietuva, 1924-09-13, Nr. 206, p. 6)

1924 m. rugsėjo 19 – 20 d. vykusiuose rinkimuose į Ukmergės savivaldy-
bės tarybą išrinkta 18 žydų atstovų, 7 – lenkų, 1 – rusų, 4 – socialdemokra-
tai ir 5 krikščioniškų organizacijų atstovai. (Socialdemokratas, 1924-10-02, 
Nr. 40, p. 3)
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1924 m. rugsėjis. „Ukmergė. Mūsų kunigai per ką tik buvusius rinkimus į 
miesto tarybą patarnavo… žydams. Mat kaip tik tuo pat laiku ėjo rinkimai 
ir apskrity į savivaldybes, kur krikščionys demokratai palaikė sąrašą Nr. 1 
ir už tą numerį mūsų kunigėliai bažnyčioje iš sakyklos patarė savo avims 
balsuoti. Rinkimuose į Ukmergės miesto tarybą pagal šį sąrašą ėjo vietos 
žydų suderinti žmonės. Be to, žydai buvo tiek gudrūs, kad Bažnyčios ga-
tvę buvo nulipdę savo plakatais. Kaip dabar patirta iš pačių per bažnyčią 
suklaidintų katalikų balsuotojų, daugelis jų miesto rinkimuose balsavo už 
Nr.1., t. y. žydus.[…]“ (Lietuvos žinios, 1924-09-30, Nr. 220, p. 4)

1924 m. „Ukmergė. Užprotestuotus Ukmergės miesto savivaldybės rinki-
mus spalių 6 d. taikos teisėjas pripažino teisėtais. Spalių 16 d. įvyko miesto 
valdybos rinkimai. Išrinkti buvusieji: burmistru p. Dirmontas, ūkio dalies 
vedėju p. Radzvilavičius ir iždininku p. Goldbergas.“ (Lietuva, 1924-10-23, 
Nr. 240, p. 5)

1924 m. gruodis. „Ukmergė. Kauno apygardos teismas panaikino Ukmergės 
miesto savivaldybės rinkimų rezultatus, kuriuos lietuvių frakcija buvo už-
protestavus, o taikos teisėjas pripažinęs teisėtais. Pasirodė, kad rinkimuo-
se buvo dalyvavę keletas mirusių ir kitur (Palestinoje) gyvenančių žmonių. 
Ruošiamasi naujiems rinkimams.“ (Lietuva, 1924-12-29, Nr. 292, p.4)

1924 m. gavo leidimą veikti Šoro Pinkaso lentpjūvė ir medžio apdirbimo 
dirbtuvė, buvusi Ukmergėje, Gedimino g. (LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 
2–64; KM)

1925  m. Ukmergės žydų realinėje gimnazijoje dirbo šie asmenys: Liam-
pertas Leonas, direktorius, mokytojai: Markas Judelis, Golinpolis Akira, 
Goldbergas Mozė, Efrosienė Vera, Labkauskas Abraomas, Lemchenas 
Chackelis, Brazauskas Chaimas; žydų pradžios mokykloje dirbo šie asme-
nys: („Tarbut“) pradinės mokyklos vedėjas Zorekas Vidoklė, mokytojas Ra-
pailas Levinas, (IV pradžios mokyklos, buvusios Kultūros lygos) vedėjas Lovė 
Morgenšteinas, mokytoja Ona Blochaitė, („Javne“) mokyklos vedėjas Icikas 
Šemesas, mokytoja Pera Vejeresaitė. (Nemetrikuotas valstybės tarnautojų 
sąrašas ~1925 m. psl.205, 284, Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvas, 
UkKM, 15639, R 4604) („Tarbut“ (Švietimas) – sionistinės – pasaulietiškos 



Žydų Ukmergės realinės gimnazijos 1926 m. (3-ia) laida, 1926, 
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krypties mokymo įstaigos. Mokslas jose vyko hebrajų kalba (sefardiška tarse-
na), mokiniai buvo auklėjami tautine – sionistine dvasia, ugdoma meilė isto-
rinei ir atnaujintajai Izraelio žemei. Šias mokymo įstaigas rėmė Lietuvos sio-
nistinės pasaulietiškos partijos ir organizacijos; „Javne“  – religinės krypties 
švietimo įstaigos, mokslas jose vyko hebrajų kalba (aškenaziška tarsena). Mo-
kyklose berniukai ir mergaitės mokėsi atskirai. Pagrindinis mokyklų tikslas – 
įskiepyti religinio judaizmo vertybes kartu su pasaulietiškais mokslais ir bent 
dalį mokinių parengti tolesniems šventųjų dalykų mokslams įvairiose ješivose; 
„Kulturlige“ (Kultūros lyga)  – pasaulietinės kairuoliškos krypties mokymo 
įstaigos. Mokslas čia vyko jidiš kalba, jų propaguojamos idėjos buvo artimos 
„Bundo“, „Kairiųjų Ciono darbininkų“ ir ypač folkistų pažiūroms. Folkistai 
laikė jidiš liaudiška ir natūralia žydų liaudies kalba, nepalaikė sionizmo. Vė-
liau Kultūrinės lygos ideologija priartėjo prie komunistinės, todėl 1924 m. jos 
veikla buvo uždrausta. Kultūrinės lygos mokyklos buvo perduotos jidiš propa-
guojančiai draugijai „Libhover fun visn“ (Žinijos mylėtojai), o vėliau – „Jidishe 
bildungs gezelshaft“ (Žydų ugdymo draugija). (Levin D. Trumpa žydų istorija 
Lietuvoje, Vilnius, 2000, p. 102–103))

1925  m. buvusi žydų kultūros lygos draugijos mokykla jau vadinosi 
„Ukmergės IV žydų pradžios mokykla“. Mokykloje buvo 112 mokinių. Dir-
bo šie mokytojai: Liovė Morgenšternas, Anna Morgenšternienė, Mauša 
Raganas. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1925  m. žydų „Šviesos“ gimnazijoje mokėsi 84 berniukai, 99 mergaitės 
(pirmoje klasėje mokinių nebuvo). Mokoma hebrajų kalba. Joje dirbo 12 
mokytojų, gydytojas ir raštininkas. Mokiniai už mokslą mokėjo po 400 Lt 
per metus. Gimnaziją išlaikė „Šviesos“ draugija kartu su Švietimo ministe-
rija. (Mokykla buvo įsikūrusi dab. Vasario 16 – tosios ir Klaipėdos gatvių vaka-
riniame kampe (Vasario 16 – tosios g. 7 – 1940 m. telefonų abonentų knyga). 
Pastatas 1944 m. susprogdintas besitraukiančių vokiečių, sumaišius jį su kitoje 
gatvės pusėje buvusia „Vienybės“ gamykla (Sriogis R. Ukmergė – mano gyveni-
mas, Kaunas, 2002, p. 85)) (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1925–1926  m. „Šviesos“ gimnazijoje buvo šie baigiamieji egzaminai 
raštu: hebrajų kalba, lietuvių kalba, lotynų kalba, matematika analizi-
nė geometrija, matematinė analizė, vokiečių kalba, anglų kalba; žodžiu: 
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hebrajų kalba ir literatūra, lietuvių kalba ir literatūra, vokiečių kalba, is-
torija, matematika, lotynų kalba, anglų kalba. (LCVA, f. 391, ap. 2, b. 
1745, l. 68)

1925 m. žydų realinėje gimnazijoje mokėsi 93 berniukai, 100 mergaičių 
(antroje kl. mokinių nebuvo). Joje dirbo 10 mokytojų ir raštininkas, buvo 
mokoma jidiš kalba. Mokiniai mokėjo po 200 Lt mokestį už mokslą per 
metus. Gimnaziją išlaikė draugija kartu su Švietimo ministerija. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1925  m. sausio 25 d. įregistruota žydų sporto sąjunga „Vienybė“. Veikė 
Ukmergės mieste ir apskrityje (buvo Širvintų ir Kavarsko skyriai). Sąjun-
gos valdybos būstinė buvo Ukmergėje, Vienuolyno gatvėje. Valdybos na-
riai (1925 m.): Judelis Markas, gyv. Kęstučio a. 7, Chaimas Brozovskis, 
gyv. Kauno g. 8, Leiba Morgenšteinas, gyv. Kauno g. 25, Ruzimas Maizelis, 
gyv. Vytauto g. 18, Mejeris Monšovičius, gyv. Bugenių g. 8. Sąjungos tiks-
las buvo „fizinis ir kultūrinis draugijos narių lavinimas“, savo įstatuose ji 
numatė rengti sistemingas gimnastikos pratybas, įvairių sporto rūšių žai-
dimus žiemą ir vasarą, ekskursijas. Planavo įkurti muzikos sekciją, chorą, 
rengti dramos vakarus, paskaitas apie „fizinio lavinimo svarbą sveikatos 
apsaugojimui ir higienai“, skaityti referatus. Sąjunga turėjo vėliavą (žalios 
spalvos su užrašu „Vienybė“ lietuvių ir žydų kalbomis). Sąjungą sudarė gar-
bės nariai, aktyvūs nariai ir pasyvūs nariai. Aktyvūs nariai buvo senjorai 
(virš 18 m.) ir juniorai (16–18 m.). Numatytas nario mokestis – 2 Lt per 
mėnesį. (LCVA, f. 394, ap. 1, b. 1123) 

Kitų sportinių organizacijų nariai negalėjo priklausyti ir „Vienybės“ sąjun-
gai. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1925 m. vasario 23 d. įregistruotas Ukmergės bedarbiams šelpti komite-
tas. Komiteto valdybą sudarė pirmininkas Stasys Gribulis, vicepirminin-
kas Leiba Zibucas, sekretorius Šepšelis Linas, narė Nechama Levitienė [Le-
vit]. Komiteto valdybos būstinė buvo Ukmergėje, Naujoji g. 17. Komiteto 
tikslas  – „rinkti žinias apie įvairių profesijų asmenis, netekusius darbo, 
ir teikti materialią pagalbą, duodant pašalpas ir nurodant darbo vietas“. 
(LCVA, f. 394, ap. 1, b. 1120)
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1925  m. kovo mėn. įregistruota  M. Rozenbliumo vardo žydų našlaičių 
namų draugija. Draugijos tikslas buvo „rūpintis žydų abiejų lyčių betur-
čiais našlaičiais ir auklėti juos žydų tautos ir tikybos dvasia“. Į našlaičių 
namus priimdavo 5  – 11 metų amžiaus našlaičius. Prieglaudoje vaikai 
buvo išlaikomi iki 14  m. amžiaus, išėjusieji iš prieglaudos globojami iki 
17 m. Vaikai buvo 4 kartus per dieną maitinami, pakankamai aprūpinami 
drabužiais ir patalyne. Prie prieglaudos buvo nedidelė ir gerai prižiūrima 
žaidimų aikštelė. Jei būdavo lėšų ir vietos, į našlaičių namus būdavo prii-
mami ne tik našlaičiai, bet beturčių vaikai, kurių tėvai negalėjo išlaikyti ir 
auklėti. Namų valdyba sprendė, kada ir kur nukreipti mokytis namų au-
klėtinius. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1925 m. „Ukmergės pašto įstaigoj, kuriai priklauso pats Ukmergės mies-
tas, Deltuvos, Pabaisko, Veprių, Žemaitkiemio ir Ukmergės valsčiai, š. m. 
kovo mėn. gauta laikraščių prenumerata: […] d) žydų kalba: 1) „Žydų Bal-
sas“ – 63 egz. 2) „Žydų Gyvenimas“ – 40, 3) „Mūsų Kelias“ – 70, 4) „Pirklių 
pasaulis“ – 30 egz. […]“ (Lietuva, 1925-05-07, Nr. 101, p. 5)

1925 m. balandžio 18 ir 19 d. vyko rinkimai į Ukmergės miesto tarybą. 
Rinkimų rezultatai: tautininkai gavo 1 vietą; katalikai – 2, socialdemokra-
tai – 7, ūkininkai ir namų savininkai – 1, nepartiniai – 1, žydų tautos blo-
kas – 15, lenkai – 7, rusai – 1. (Lietuva, 1925-04-28, Nr. 94, p. 6)

1925 m. gegužės 16 d. Ukmergėje lankėsi žydų sporto sąjungos „Makabi“ 
vadovas. (http://motlc.wieswnthal.com/galery/)

1925 m. „Ukmergė. Gegužės 19 d. vakare prieš prasidedant miesto valdy-
bos rinkimams, atskirų frakcijų tarybos nariai galutinai tarėsi dėl kandi-
datų. Derybų ir rinkimų rezultatai tokie: burmistru pakartotinai išrinktas 
p. Dirmantas, tokia pat alga 500 Lt mėnesiui. Valdybos nariai: 1) Lapins-
kas nuo lietuvių, 2) Goldbergas nuo žydų ir 3) Radvilavičius nuo lenkų. 
Tarybos pirmininku išrinktas Škaržauskas (lietuvis). Tarybos pirmininko 
rinkimuose socialdemokratai nuo balsavimo susilaikė. Į švietimo komisiją 
išrinkti 2 lietuviai, 1 žydas ir du lenkai. Revizijos komisijai priklausys 1 lie-
tuvis ir 2 žydai. Mokesčių komisijoje vien žydai. Daugiau komisijų tuosyk 
nerinkta.“ (Lietuva, 1925-05-27, Nr. 116, p. 5)
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1925  m. gegužės mėn. sporto sąjungos „Makabi“ nariai surengė sporto 
varžybas Pivonijos šile. (http://motlc.wieswnthal.com/galery/)

Tarp 1925  – 1930  m. Ukmergėje veikusių pramonės įmonių nurodyta ir 
Abraomo Buškanco (Kauno g. 21), Faingoldo ir Joro (Daugpilio g.), Elijo 
Šneiderio (Daugpilio g. 27), Samuelio Figerio (Vilniaus g.) limonado dirbtu-
vės, Brolių Orvinų ir Ch. Krikūno malūnas (Gedimino g.), akcinė bendrovė 
„Čornas“ (Vytauto g.54), verpianti vilnas, Notel Skaist (Rygos g. 29) vilnų 
karšykla, Arbelterio ir Lužčo (Kauno g.8) „pluoštinės“ dirbtuvės, Keren a. 
Ko, Kruk ir Mišniuner odų dirbtuvės. (LVIA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 128)

1925 m. liepa. „Kam teko būti Ukmergėj ir lankytis Jolko viešbuty, tur-
būt teko pastebėti netvarką. To viešbučio savininkas visai nesilaiko svei-
katos departamento nustatytų taisyklių. Man pareikalavus duoti užkan-
džio, viešbučio savininkas, visai nesivaržydamas paėmė savo nešvariomis 
rankomis duoną ir atsvėręs ne padavė žmoniškai, bet padėjo tiesiog ant 
purvino stalo. Paskui atnešė arbatos; stiklas turbūt tik pavasario lietu-
čio nuplautas. Kada griežtai pareiškiau, kad už tokią švarą galiu skundą 
paduoti, tai tada tik žydelis pakeitė stiklą kitu.“ (Trimitas, 1925-07-09, 
Nr. 26, p. 868)

1925 m. „[…] Ukmergėje ant stulpų, sienų ir tvorų rugpjūčio 12 tapo išlip-
dyta toks spausdintas skelbimas lietuvių ir žydų kalbomis: „Kadangi „Žydų 
Balsas“ veda bjaurią kovą prieš Ukmergės žydų realinę gimnaziją, nuolat 
ją šmeižia, meluoja, Ukmergės žydų realinės gimnazijos pedagogų taryba 
nutarė patraukti „Žydų Balsą“ teismo atsakomybėn. Teismo atsakomybėn 
taip pat traukiami dėl šmeižtų prieš gimnaziją „Makabi“ skyriaus valdyba 
ir p. Ch. Brazauskas.“ Pasirašė Ukmergės žydų realinės gimnazijos pedago-
gų taryba.“ (Lietuvos žinios, 1925-08-21, Nr. 185, p. 3)

1925 m. rugpjūčio 28 d. „[…] inteligentų klubo salėje įvyko visuomenės 
veikėjų susirinkimas, kurio tikslas buvo suorganizuoti Ukmergės Vilniaus 
vadavimo rinkliavos komitetą. […]“. Į šį komitetą su kitais septyniais as-
menimis buvo išrinktas ir p. Šapiro. (Trimitas, 1925-09-03, Nr. 34, p. 124)

1925 m. gruodis. „Ukmergė. Kaip ir pernai, taip ir šiemet miesto valdy-
ba, susitarusi su socialinės apsaugos komisija, artėjančių Kalėdų švenčių 
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proga visų pradinių mokyklų neturtingiems mokiniams sušelpti paskyrė 
1465 litus, 715Lt tenka I lietuvių pradinei mokyklai, II lenkų pradinei 
mokyklai – 220 Lt, žydų trims pradinėms mokykloms tenka 530 Lt. Kie-
kvienam mokiniui vidutiniškai tenka po 2,50 lito. Už gautus pinigus bus 
perkama drabužių, avalynės ir išdalinama neturtingiems moksleiviams, 
socialinės komisijos nariams dalyvaujant. […]“ (Lietuva, 1925-12-29, 
Nr. 291, p. 6)

1926 m. žydų bendruomenė išsirūpino iš Ukmergės miesto valdybos lei-
dimą išplėsti našlaičių namų pastatą pristatant prie jo salę su scena. Buvo 
rekonstruota vakarinė pastato dalis perdarant esamas patalpas į salę, 
scenos įrengimui pastatas pailgintas į kiemo pusę, o iš vakarų pusės pri-
statyta pailga mūrinė patalpa su gražiu įėjimu iš gatvės pusės. (Ukmergės 
r. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vyr. paminklotvarkininko 
dokumentacija)

1926 m. „Ukmergė. Š. m. pradžioj prie miesto valdybos įsteigta darbo bir-
ža, kurios pirmininku yra p. Šapiras. Nariai: 1 asmuo nuo valdybos, 3 as-
menys nuo darbdavių ir 3 – nuo darbininkų pusės. Birža gyvumo nerodo, 
nes jaučiamas pasyvumas, ypač iš darbdavių pusės. Reikalaujančių darbo 
yra.“ (Lietuva, 1926-04-06, Nr. 75, p. 4)

Prieš 1927 m. Ukmergėje buvo įkurtas žydų sveikatos apsaugos draugijos 
„Oze“ skyrius. Draugija įkurta 1922 m. Kaune, jos tikslas buvo rūpintis 
žydų gyventojų sveikata, daryti sanitarinius tyrimus. Draugija turėjo 13 
skyrių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Draugija globojo 
apie 5500 vaikų, jiems buvo rengiamos trijų tipų stovyklos: sanatorijos – 
kolonijos sergantiems tuberkulioze, skrupulioze, širdies ligomis, pusiau 
kolonijos nusilpusiems vaikams, vaikų aikštelės, kur jie praleisdavo pusę 
dienos ir 2 kartus buvo maitinami. Ukmergėje veikė pusiau kolonija nusil-
pusiems sulysusiems vaikams, kur jie išbūdavo nuo 8 iki 10 valandų per 
dieną ir 3 kartus per dieną buvo maitinami. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1926 m. žydų liaudies banko nariais (akcininkais?) buvo 593 žmonės. Ban-
ko vadovas buvo Izraelis Luss’as, iždininkas Meša Glezeris, vėliau  – Cvi 
Zeldovas. (Šoenburgai N. ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)
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1926 m. prie Ukmergės IV žydų pradžios mokyklos buvusius suaugusiųjų 
kursus lankė 130 žmonių. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1926  m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 229 mokiniai, mokestis už 
mokslą – 100–300 Lt metams. „Šviesos“ gimnazijoje – atitinkamai 255 ir 
350 Lt. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1926 m. žydų našlaičių prieglaudoje dirbo mokytoja Bluma Falc. (http://
motlc.wiesenthal.com/galery/)

1926 m. kovo 10 d. įregistruojama Ukmergės žydų labdarybės, socialinės 
pagalbos, kultūros reikalų draugija „Ezro“. Draugijos „veikimo plotas“ buvo 
visa Ukmergės apskritis. Draugijos tikslas buvo tenkinti vietos žydų lab-
daros, socialinės pagalbos, mokslo ir dvasinės kultūros reikalus. Draugijos 
valdyba: Simonas Raubas – pirmininkas, Rafailas Gruškinas – kasininkas, 
Abraomas Slonimskas, Iršė Pacas – nariai. Draugijos valdybos būstinė – 
Vytauto g. 11. Draugijos nariais galėjo būti 18 m. amžiaus sulaukę žydų 
tautybės asmenys, bet tik 21  m. sulaukę draugijos nariai galėjo spręsti 
draugijos veiklos ir organizacinius klausimus. Kiekvienas narys privalėjo 
mokėti nario mokestį, draugijos pajamas sudarė ir aukos bei lėšos iš kapi-
talų, nes draugija turėjo nemažai nekilnojamojo turto. 1926 m. draugijos 
nariais buvo 75 vyrai ir 15 moterų. (LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1836; Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1926 m. kovo 10 d. įregistruota Ukmergės miesto žydų tikybos bendruo-
menė. Bendruomenės tikslas  – rūpintis visais žydų kulto, labdarybės ir 
tikybos mokyklų reikalais, prisilaikant žydų tikybos „dogmatų“ bei įstatų. 
Bendruomenės būstinė – Žuvų g. 9. Bendruomenės valdyba: V. Turicas – 
pirmininkas, H. Bišksi  – sekretorius, Z. Volkas  – narys. Pagal bendruo-
menės nuostatus, bendruomenės narių skaičius negalėjo būti mažesnis 
nei 20 žmonių, bendruomenės pajamas sudarė šios lėšos: 1. Įstojamasis ir 
mėnesinis narių mokestis; 2. Rinkliava už įvairias aukas, susijusias su ti-
kėjimu (paukščių ir gyvulių pjovimas, jungtuvės, skyrybos, kitos tikybinės 
apeigos); 3. Pajamos nuo globojamo ir priklausančio turto; 4. Sumos, gau-
namos iš valdžios ir savivaldybės organų; 5. Aukos; 6. Palikimai, užrašyti 
bendruomenei. (LCVA, f. 394, ap. 1, b. 1122)
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1926  m. gegužė. „[…] Prieš rinkimus Ukmergėje buvo socialdemokratų 
mitingas. Ukmergės vienintelio kinematografo savininkas lietuvis Pranas 
Sabulis, eidamas gatve iš šio mitingo, savo draugui išsitarė: girdi social-
demokratai kalba už žydų pinigus, ir pridūrė – mes neduosime, kad žy-
dai ant mūsų sprandų jotų. Jei aš būčiau valdžioje, tai, girdi, visus žydus 
į Palestiną išvaryčiau. Taip Sabulį kalbantį nugirdo eidami gatve žydai. Tą 
pat dieną p. Sabulis gauna pranešimą iš atėjusių žydų atstovų, kad Sabulis 
tuojau atšauktų žydų laikraštyje „Idiše Štime“ savo išsišaukimus ir atsi-
prašytų žydų visuomenės. Be to, turįs įnešti 3000 litų žydų labdaringoms 
organizacijoms. Priešingu atveju jie skelbią jam boikotą. Ir iš tiesų vakare 
dideliai nustebęs Sabulis pamatė, kad kinematografas tuščias, o prie durų, 
gatvėje, stovėjo du žydai ir neleido kitų žydų į kinematografą. Kadangi 
kinematografus daugiausia lanko žydai, tai kinematografas visą laiką buvo 
tuščias. Bet Sabulis vis nenorėjo priimti žydų pasiūlymų. Tas boikotas tę-
sėsi tris savaites ir kinematografas visą laiką neveikė nebesant publikos. 
Tam ginčui baigti Sabulis pasiūlė išrinkti trečiųjų teismą, kad jis išspręstų 
kilusį nesusipratimą. Žydams sutikus, buvo išrinktas iš žydų pusės ir iš Sa-
bulio teismas: keturi žydai, taikos teisėjas Vasiliūnas ir miesto burmistras 
prisiekusysis advokatas Dirmontas. Teismo posėdis įvyko gegužės 17 die-
ną. Didžiulė miesto valdybos salė buvo pilna klausytojų – buvo vieni žydai. 
Žydai užsispyrę reikalavo, kad teismo posėdis būtų vedamas rusų kalba ir 
kad teismo pirmininku būtų žydas. Po ilgų ginčų, ištraukus burtus, teis-
mo pirmininku liko išrinktas lietuvis prisiekusysis advokatas Dirmontas 
ir posėdis ėjo lietuvių kalba. Posėdis tęsėsi nuo 8 val. ryto iki 1 val. nakties 
ir teismas nusprendė pripažinti, kad Sabulis, eidamas gatve, pasisakė ne-
leistinai, bet piktos valios nebuvo. Nesusipratimui baigti trečiųjų teismas 
siūlo Sabuliui, kad jis sumokėtų krikščioniškoms ir žydiškoms labdarin-
goms įstaigoms kiekvienai po 200 litų. Sabulis sprendimą priėmė ir taip 
nesusipratimas baigtas. Tad kovai su būsimąja valdžia dėl galimų katalikų 
persekiojimų turėtume pasimokyti iš Ukmergės žydų akylumo, vienybės 
ir užsispyrimo pasiekti savo. Pradėkime rimtai dirbti naujose sąlygose.“ 
(Vienybė, 1926-06-02, Nr. 23, p. 184)

1926  m. gegužės 26 d. realinės gimnazijos mokytojas Efratas paveiktas 
sionizmo idėjų išvyko į Palestiną. (http://motlc.wiesenthal.com/galery/)



Šifros ir Leibos Glinterščik portretas, Ukmergės žydų pradinės 
mokyklos jidiš k. mokytojai, VŽM 3360.

Shifra’s and Leibo’s Glinterschik portrait, teacher of the Yiddish 
language at Ukmergė’s Jewish primary school, VŽM 3360.
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1926 m. birželio 1 d. Ukmergės žydų jaunuomenė surengė eitynes su dvi-
račiais ir žirgais pagerbiant Hebrajų universiteto atidarymą Jeruzalėje. 
(http://motlc.wiesenthal.com/galery/)

1926 m. liepą įsikūrė Lietuvos žydų skautų asociacijos „Beit trumpeldor“ 
Ukmergės skyrius. Skyriaus tikslai buvo panašūs į Lietuvos žydų skautų 
draugijos tikslus. Tikslams pasiekti asociacija numatė „rengti suvažiavi-
mus, paskaitas, instruktorių kursus, rungtynes, parodas, stovyklas, kon-
certus, pasilinksminimus“. Skyriaus steigėjai – du mokytojai, studentas, 
tarnautojas ir mokinys. 1935 m . skyrius dar veikė. (Bliumin A. Ukmergės 
žydų…)

Nuo 1926 m. Ukmergės žydų realinėje ir „Šviesos“ gimnazijose dirbo mo-
kytojas Aleksandras Berzonas. Derindamas mokymąsi ir darbą jis Vytauto 
Didžiojo universitete išklausė visą fizikos kursą. Rankraščio teisėmis išlei-
do fizikos ir aukštosios matematikos vadovėlį Lietuvos žydų gimnazijoms. 
1940  m. dar minimas kaip Ukmergės vidurinės mokyklos mokytojas. 
(Ukmergės žinios, 2004-12-02, Nr. 138)

Nuo 1926 metų Ukmergės žydų gimnazijos lietuvių kalbos ir Lietuvos is-
torijos mokytojas buvo Antanas Biliūnas, vėliau dirbęs Amatų mokyklos 
mokytoju, mokytojų seminarijos direktoriumi. (http://www.anykstenai.
lt/asmenys/asmphp.?id=54)

1926 m. leidimus veikti gavo Pikienės ir Buršteinienės vaisių ir daržovių 
džiovykla ir vaisvynio dirbtuvė, buvusi Ukmergėje, Gedimino g. Nr. 14/16, 
Rikliausko Chaimo aliejaus dirbtuvė, buvusi Ukmergėje, Gedimino g. 23. 
(LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 2–64; KM)

1927 m. draugijai „Ezro“ savivaldybė skyrė 1800 Lt subsidiją. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1927 m. vasaris. „Ukmergė neteko vieno didžiausio Lietuvoje pamokslinin-
ko, kapucino Tėvo Kazimiero. […] Daug jis pakenkė žydams smuklininkams 
ir traktierininkams. Per pamokslus vadino smukles „velnio koplyčiomis“ ir 
kitaip, žmonių daug atvirto į blaivybę, pasiklausę jo pamokslų. Žydai džiau-
giasi juo nusikratę. Matyt, visuomet iš kurio nors dalyko vienas džiaugiasi, 
o kitas nuliūsta. J. Šaltenis“. (Šaltinis, 1927-02-03, Nr. 6, p. 94)
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1927 m. Ukmergės IV žydų pradžios mokyklos vedėjas buvo L. Morgenš-
ternas. Jis gegužės 19 d. buvo suimtas kaip bolševikų komunistų veikėjas, 
bet neįrodžius kaltės birželio mėnesį paleistas iš Ukmergės kalėjimo ir vėl 
dirbo mokyklos vedėju. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1927  m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 219 mokinių, mokestis už 
mokslą buvo nuo 50 iki 300 Lt metams. „Šviesos“ gimnazijoje mokėsi 265 
moksleiviai, mokestis už mokslą buvo 255 Lt metams. (Bliumin A. Ukmer-
gės žydų…)

1927 m. žydų liaudies bankas suteikė 120000 Lt paskolų žydų verslinin-
kams imdamas mažesnius procentus nei tuo metu įprastus. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1927 m. „Oze“ draugijos Ukmergės skyrius kreipėsi į miesto tarybą prašy-
damas leidimo du mėnesius naudotis naujai pastatytu pastatu Pivonijoje, 
kur būtų įkurta žaidimų aikštelė nusilpusiems žydų vaikams. Taryba pa-
tenkino draugijos prašymą. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1927  m. M. Rozenbliumo našlaičių namų išlaikymui lėšų skyrė šios or-
ganizacijos: Vidaus reikalų ministerija – 1500 Lt, miesto valdyba – 6000 
Lt,  M. Rozenbliumo našlaičių namų draugija  – 3600 Lt. Vėliau dar apie 
6000 litų sudarė pelnas iš šalia našlaičių namų įrengto kino teatro. Viduti-
niškai M. Rozembliumo našlaičių namai turėjo apie 66000 litų išlaidų per 
metus. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1927 m. „Šviesos“ draugija papildė savo įstatus punktais, kuriuose nuro-
doma, kad draugija, siekdama paruošti gimnazijai mokinius, „gavusius 
savo išsivystymą ir auklėjimą hebrajų kalba“, turi teisę steigti darželius 
ir pradžios mokyklas; kad draugija galėtų platinti hebrajų kalbą ir litera-
tūrą tarp suaugusių, ji turi teisę steigti vakarinius kursus suaugusiems, 
įsigyti knygų ir atidaryti skaityklų; kad draugija gali steigti apskrityje 
draugijos skyrius. Be to, draugija kreipėsi į Ukmergės apskrities viršinin-
ką su prašymu leisti įsteigti laikraščių ir žurnalų skaityklą. Prašyme buvo 
nurodyti ir laikraščiai, kuriuos šioje skaitykloje bus galima skaityti: „Lie-
tuva“, „Žydų balsas“, „Pasaulio veidrodis“, „Sportas“, „Makabi“, „Mūsų 
šauksmas“, „Mūsų kelias“ ir kt. Ar buvo duotas leidimas, ar skaitykla 
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veikė, nežinoma. 1927 m. „Šviesos“ draugija turėjo 57 narius. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1927 m. „Ukmergė. Balandžio 28 d. 15 val. auksinių daiktų pirklys Mauša 
Jofė, gyv. Gedimino gatvėje Nr.7, užlipo savo reikalais ant krautuvės aukš-
to, tuojau pasigirdo kurtus trenksmas ir pagalbos šauksmas. Subėgę žmo-
nės rado Jofę perskelta galva jau negyvą, gulintį atsegiotais drabužiais ir 
išverstais kišeniais. Spėjama, kad žmogžudžio užsikraustyta ant aukšto va-
gystės tikslu, bet kadangi tuo tarpu užlipo Jofė, tai jis vagies ir buvo nudob-
tas ir pagrobti jam iš kišenių pinigai. Dėl žmogžudystės įtartas ir sulaikytas 
Ukmergės gyventojas Jankauskas Bronius, kuris, Jofei surikus, išbėgo iš 
Jofės namų. Vedamas tardymas.“ (Lietuva, 1927-05-03, Nr. 95, p. 5)

1927 m. liepa. „[…] Ukmergės gyventojas Butas Berlis, važiuodamas au-
tobusu, užvažiavo praeivį. Butui surašytas protokolas ir atimtas leidimas 
važiuoti automobiliu.“ (Lietuva, 1927-07-19, Nr. 160, p. 6)

1927 m. rugpjūčio 14 d. Ukmergėje lankėsi ir 1 pėstininkų pulko šventėje 
dalyvavo Prezidentas A. Smetona. Prezidento sutikimo iškilmėse dalyva-
vo ir žydų gimnazijų atstovai, kalbą pasakė žydų atstovas, paminėjęs, kad 
„žydai gyvena Lietuvoje jau penki šimtai metų ir kad žydų tautinio judė-
jimo centras yra Vilnius. Žydai skursta dėl Vilniaus netekimo“. Ukmergės 
burmistras, sakydamas sveikinimo kalbą, pabrėžė, jog „Ukmergėj gyvena 
trys tautos: lietuviai, žydai ir lenkai. Tautos Vado atsilankymas daug pa-
dėsiąs toms tautoms suartėti.“ Vėliau, po vėliavos šventinimo ceremonijų 
1 pėstininkų pulke, sveikinimo telegramą Prezidentui atsiuntė vyriausias 
Ukmergės rabinas Leiba Rubinas, kurioje rašė: „Mano liga neleido man 
džiaugtis garbe, kurią Tamsta suteikei mūsų miestui jį aplankydamas. 
Siunčiu Tamstai savo linkėjimus, kad Tamstos vadovaujamą Lietuvos vals-
tybę palaimintų Dievas ir kad ji įgytų savo istorines ribas.“ (Lietuvis, 1927-
08-17, Nr. 181, p. 2–3)

1927 m. rugsėjo 5 d. žydų našlaičių namus, tuo metu jau išlaikomus „Ezro“ 
draugijos, aplankė jų įkūrėjai ir rėmėjai Rozenbliumai. Jų garbei našlaičių 
namuose buvo įrengta garbės lenta, kurioje buvo rašoma: „5 metų jubilie-
jaus proga, 50 našlaičių nuoširdžiai dėkoja Ponui ir Poniai Rozenbliumams, 
įstaigos įkūrėjams ir rėmėjams“. (http://motlc.wieswnthal.com/galery/)
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1927  m. M. Rozenbliumo vardo našlaičių namams buvo leista įrengti 
kino teatrą. Pagal  M. Šrederso projektą iš gatvės pusės buvo pristaty-
tas mūrinis priestatėlis kino kamerai įrengti. Kino teatras pradėjo veikti 
1928 m. sausio 1 d. Tuo metu kino salė talpino 270 žmonių. (Ukmergės 
r. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vyr. paminklotvarkininko 
dokumentacija) 

„[…] 1927 m. pradeda veikti kitas kinematografas „Lira“, kuri pastatė tur-
tuolis Rozenbliumas žydų našlaičių naudai.[…]“ (Lietuvos žinios, 1930-04-
01, Nr. 75, p. 3)

1927  m. leidimus veikti gavo Urino Šolomo žarnų apdirbimo dirbtuvė, 
buvusi Ukmergėje, Aigipto  g. 30, Rikliausko Chaimo aliejaus dirbtuvė, 
Mutniko Šmuelio odų dirbtuvė, A. Slonimsko spaustuvė, buvusi Kauno g. 
(LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458. l. 2–64; KM)

1927  m. „[…] miesto savivaldybė, neturėdama savo skerdyklos, ją išsi-
nuomojo iš Ukmergės miesto gyventojų Garbų, mokėdama po 12 000 Lt 
metinės nuomos su sąlyga, kad po 12 metų, nuomos sutartam laikui pasi-
baigus, skerdykla pasilieka miesto savivaldybės nuosavybė, sumokant sa-
vininkams 25 000 išperkamojo mokesčio. […].“ (Lietuvos aidas, 1939-12-
01, Nr. 737, p. 3.)

1928  m. „Ezro“ draugija prašė miesto savivaldybės skirti jai 18000 litų 
metinę subsidiją, už kurią žydų ligoninė įsipareigojo kasdien be jokio mo-
kesčio priimti po 10 ligonių. Be to, prašoma į ligoninės valdybą deleguoti 
vieną savivaldybės atstovą. Draugijoje tuo metu buvo 178 nariai. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1928 m. rugpjūčio 15 d. žydų sporto organizacijos „Hakoach“ Ukmergės 
skyrius pateikė Ukmergės apskrities viršininkui prašymą, kuriame prašė 
leidimo įsteigti skaityklą. Prašyme buvo nurodyta, kad bus skaitomi spor-
to laikraščiai lietuvių, žydų (jidiš), hebrajų ir vokiečių kalbomis. Viršinin-
kas prašymą patenkino. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1928 m. „[…] Š. m. spalių mėnesio 20 d. įvyko futbolo rungtynės tarp vie-
tinės I „Makabi“ komandos ir 1 pulko komandos. Nors pulko komanda 
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žaidė būdama silpnos sudėties (4 žaidėjai II komandos), bet rungtynes 
laimėjo 3:1 savo naudai. […]“ (Karys, 1928-11-10, p 1–7, Nr. 45, p. 706.)

1928  m. Lietuvos žydų sveikatos ir apsaugos draugija „Oze“ kreipėsi į 
miesto valdybą, pranešdama, kad „esamose trijose žydų pradžios moky-
klose mokosi daugiausiai vaikai neturtingųjų Ukmergės žydų gyventojų ir 
su savimi į mokyklas jie tegali atsinešti sausos duonos riekę. Todėl draugi-
ja „Oze“ nusprendė parūpinti arbatos mokyklose, kad vaikams nereikėtų 
vien tik sausą duoną valgyti. Taip pat draugija paprašė, kad miesto valdyba 
trijose mokyklose įtaisytų virtuvus arbatai virti.“ (LCVA, f. 1262, ap. 3, b. 
11, l. 78.; Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1928 m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 188 moksleiviai, mokestis už 
mokslą buvo nuo 150 iki 200 Lt metams, „Šviesos“ gimnazijoje – 217 ir 
100–150 Lt. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1928  m. Ukmergėje leidimus veikti gavo Usiano ir Vapniko (Aigipto  g. 
29), M. Garbo (Aigipto g. 30), O. Rimano odų dirbtuvės, Izraelio Paleco po-
pierinių maišelių dirbtuvė (Gedimino g.). (LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 2–69)

1929 m. M. Rozenbliumo našlaičių namų draugijoje buvo 220 narių. (Bliu-
min A. Ukmergės žydų…) 

 Lyduokiškis L. Šikšnys 2013  m. vasarą perdavė Ukmergės kraštotyros 
muziejui kelis dokumentus, rastus Kaune, griaunant pastatą, kuriame 
anksčiau buvo Rinkevičiaus knygynas. Dokumentai – du laiškai iš Ukmer-
gės, rašyti Kauno prekybininkui C. Šiutzei (C. Schütze) ir jo atsakymų į 
juos kopijos. Pirmasis laiškas rašytas sausio 13 d. ant M. Rozenbliumo 
našlaičių namų blanko. Jame kalbama apie gautą „Pranešimą“ dėl laiku 
neapmokėto vekselio, aptariama, kaip sklandžiai ir nevykstant į Kauną 
apmokėti vekselius ateityje. Laiškas rašytas rusiškai, tekste yra grama-
tinių klaidų. Jis pasirašytas neįskaitomu parašu, nors galima atpažinti 
kelias rusiškas raides  – L. Zibu… (Leiba Zibucas?). Kitas laiškas gautas 
sausio 31 d. Jame C. Perkulis, gyvenantis Vienuolyno g. 13 (viešbučio ir 
restorano savininkas?) teiravosi, ar galima įsigyti „Džiaz Bandą“(muzikos 
instrumentų rinkinį) ir kokiomis sąlygomis tą galimą padaryti. Tikėti-
na, kad šie instrumentai buvo reikalingi planuojant restorane atlikti 
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gyvą muziką. Laiškas irgi rašytas rusiškai, bet jame lietuviškai nurody-
tas siuntėjo adresas, o parašas rašytas lotyniškomis raidėmis ir lengvai 
įskaitomas – „C. Perkulis“. 

1929  m. leidimą veiklai gavo Pinchuso Šoro lentpjūvė (Vilniaus  g. 28). 
(LCVA, f. 987, ap. 1, b. 458, l. 2–69)

1929 m. įsteigtas Palestinos žydų darbininkų bei jų įstaigoms remti drau-
gijos Ukmergės skyrius. Jam vadovavo Izraelis Londonas – komunistams 
prijaučiantis, bet jų partijai nepriklausęs žmogus. Draugija stengėsi infor-
muoti žydus apie gyvenimą Palestinoje, apie jų ekonominių ir juridinių 
įstaigų veikimą ir padėtį. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1929 m. žydų realinėje gimnazijoje buvo 164 mokiniai, „Šviesos“ gimna-
zijoje – 178. Mokestis už mokslą atitinkamai 150 ir 150–200 Lt. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1929 m. vasario 13 d. žydų sporto organizacijos „Hakoach“ Ukmergės sky-
rius prašė apskrities viršininko leidimo įsteigti organizacijos nariams bibli-
oteką. Viršininkas prašymą patenkino, bet davė nurodymą patikrinti, kas 
skaitoma organizacijos skaitykloje ir bibliotekoje. Patikrinus paaiškėjo, kad 
skaitykloje buvo 24 pavadinimų laikraščių ir žurnalų ne tik sporto, bet ir 
kitomis temomis. Bibliotekoje knygų nebuvo. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1929  m. kovo 16 d. įregistruota Ukmergės gydytojų draugija. Draugijos 
steigėjai: gydytojai R. Labutis, Urbanavičius, A. Šliūpaitė, Ch. Rachmielis, B. 
Paikinas. Draugijos valdybos nariai (1929 m.): Raimundas Labutis (pirmi-
ninkas), Icikas Rozenbaumas (vicepirmininkas), Abraomas Karlinskas (iž-
dininkas), Juozas Bortkevičius (sekretorius). (CVIA, f. 394, ap. 1, b. 1118.)

1929 m. balandžio 19 d. Ukmergės II rajono pradžios mokyklų inspektorius 
nurodė mokyklų vadovams, kad žydų mokiniai be valstybinių švenčių ir šeš-
tadienių turi būti atleisti iš pamokų per šias šventes: „Roš kašono“ (Naujieji 
metai) – 3 dienas rugsėjo mėnesį, „Jomkipur“ (Baisioji naktis) – 2 dienas 
rugsėjo mėnesį „Sukot“ (Palapinės) – 10 dienų rugsėjo – spalio mėnesiais, 
„Taivot10“ (Pasninkavimas) – 1 dieną gruodžio mėnesį, „Švato 15“ – 1 dieną 
sausio mėnesį, „Purim“ (Esteros šv.) – 2 dienas kovo mėnesį, „Peisach“ (Ve-
lykos) – 9 dienas balandžio mėnesį, „Lag Boomer“ – 1 dieną gegužės mėnesį, 
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„Šovuot“ (Sekminės) – 3 dienas birželio mėnesį, „Fišo – Boov“ (Pasninkavi-
mas) – 1 dieną rugpjūčio mėnesį. (LCVA, f. 1694, ap. 4, b. 1, l. 300.)

1929  m. „[…] Birželio  m. 15 d. pulko sporto aikštėje įvyko draugiškos 
futbolo rungtynės tarp I pulko ir Ukmergės „Makabi“ antrųjų komandų. 
Rungtynės baigėsi 2:0 pulko naudai.“ (Karys, 1929- 06-27. Nr. 25, p. 430.)

1929 m. liepos mėnesį buvo įkurtas Lietuvos žydų skautų asociacijos „Be-
rit Trumpeldor“ Ukmergės skyrius. Skyrius numatė „rengti suvažiavimus, 
paskaitas, instruktorių kursus, rungtynes, parodas, stovyklas, viešas eise-
nas, koncertus ir pasilinksminimus“. Draugija numatė palaikyti ryšius su 
kitomis panašių tikslų turinčiomis organizacijomis. Draugijos nariai mo-
kėjo nario mokestį. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1929 m. „[…] Liepos mėn. 27 d. įvyko pulko sporto aikštėje futbolo rung-
tynės tarp pulko ir Ukmergės „Makabi“ komandų. Rungtynių pradžioj ma-
tyti, kad „Makabi“ pralaimės. Nors II komanda rungėsi, bet buvo keletas 
žaidėjų iš I (pulko?) komandos. Pirmame puslaikyje (kėlinyje) „Makabi“ gau-
na 5 golus (įvarčius). Antrame po didelio pasiryžimo „Makabi“ įmuša pirmą 
golą (įvartį), o vėliau pulkas įmuša dar 2 golus (įvarčius). Rungtynės baigėsi 
7:1 pulko naudai.[…]“ (Karys, 1929-08-08, Nr. 31, p. 525.)

1929 m. Lietuvos žydų skautų draugijos Ukmergės skyrius kreipėsi į aps-
krities viršininką prašydamas jį užregistruoti. Nurodyta, kad skyriuje yra 
42 nariai. Įstatuose buvo griežtai apibrėžtas vaikų ir jaunuolių dalyvavi-
mas draugijos veikloje: ne mokiniai draugijos veikloje galėjo dalyvauti tik 
sutikus tėvams ar globėjams, mokiniai ir studentai – mokyklos vyresnybei. 
Draugijos tikslas  – „įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti skautybei 
abiejų lyčių Lietuvos žydų jaunuomenės tarpe, nežiūrint jų visuomeninės 
padėties, ir tuo būdu auklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybės pilie-
čius“. Tačiau skyriaus veikla nebuvo aktyvi ir nuo 1931 m. rugsėjo mėne-
sio skyrius nustojo veikti. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1929–1930 m. žydų IV pradžios mokykloje mokėsi 89 mokiniai, mokyklo-
je buvo 2 klasių komplektai, dirbo 2 mokytojai. Vėliau mokinių padaugėjo 
iki 138. Nuo 1931 m. pradžios leista steigti 3 komplektą. (LCVA, f. 1690, 
ap. 1, b. 55)
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1930  m. leidimą veiklai gavo Šumelio Figero limonado dirbtuvė (Vil-
niaus g. 28). (LCVA, f. 987, ap. 1, b.458, l. 2–69)

1930 m. realinėje žydų gimnazijoje mokėsi 148, o „Šviesos“ draugijos gim-
nazijoje – 175 mokiniai. Metams už mokslą jie mokėjo nuo 100 iki 150 Lt. 
(Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1930  m. kovas. „Vilkmergės miestas valdomas apskrities teisėmis ir yra 
tranzitinėje linijoje Kaunas  – Utena  – Zarasai, svarbios ir kitos linijos: 
Anykščiai, Dusėtai, Širvintai ir kt. […] Išleidus kelių įstatymą […], jo 4 § 
numatyta, kad miestuose ir kitose vietose, kur susirinkimas yra didesnis, 
apskričių ir miestų valdybos steigia automobilių (autobusų) stotis. […] Ta-
čiau Vilkmergės miesto valdžia automobilių stoties steigimo iniciatyvą 
pasiėmė viena, visiškai nepasitarusi su apskrities valdžia ir tuo pastarajai 
užbėgo už akių. Neturėdama savo tinkamo žemės sklypo, pradėjo tartis 
su kitais savininkais. Iš pasiūlytų sklypų rado du, jos supratimu, dar ir 
ne visai tinkamu: pil. Fridmano, esamą prie Kauno gatvės pačiam centre 
miesto, ir pil. Perkalskio, Vienuolyno gatvėje, truputį nuošaliau, 60 metru 
atstu nuo Kauno gatvės. Šių dviejų sklypų tinkamumui išspręsti miesto 
taryba išrinko specialią komisiją, kuri, apžiūrėjusi sklypus vietoje, rado 
pil. Perkalskio sklypą tinkamą, tačiau miesto valdyba komisijos nuomonę 
neigė ir tarybai pasiūlė pil. Fridmano sklypą pripažinti tinkamu, kas, žino-
ma, ir buvo atlikta pasirašant 10 metų sutartį. […]. Pilietis“ (Lietuvos aidas, 
1930-03-25, Nr. 69, p. 7)

1930 m. kovas. „Šiomis dienomis Ukmergės I nuovados t.[teismo] teisėjas 
nagrinėjo dviejų Ukmergės kinematografų konkurencijos bylą. Paaiškėjo 
įdomūs kinematografų praeities įvykiai. Iki 1927 m. Ukmergėje veikė tik 
vienas kinematografas „Birutė“, dabartinis „Modern“. 1927  m. pradeda 
veikti kitas kinematografas „Lira“, kuri pastatė turtuolis Rozenbliumas 
žydų našlaičių naudai. Vieną naktį pražuvo „Liros“ vitrinos kino fotogra-
fijos. Pranešta policijai, bet kaltininko nerasta. Kiek vėliau kinematografe 
„Modern“ rado išlaužytus pianino klavišus. Bet ir čia kaltininko nerasta. 
Vieną naktį dingo kino „Lira“ visa vitrina su fotografijom. Darant kratą, 
lenta rasta B. Sabulio („Modern“ savininko) kieme, o jo bute ant krosnies 
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rasta fotografijos. Teisme Sabulis aiškinosi fotografijas gavęs iš Kauno fil-
mų kontoros, nors tuo įtarimo neįstengė atremti. Teismo teisėjas, š. m. 
kovo mėnesio 26 d. išnagrinėjęs šią bylą, nutarė pilietį B. Sabulį nubausti 
7 paromis arešto ir 1000 litų pinigine bauda.“ (Lietuvos žinios, 1930-04-01, 
Nr. 75, p. 3)

1930 m. balandis. „Ukmergė. Prie M. Volko optikos krautuvės yra pašto 
agentūros iškaba. Toj agentūroj labai retai kada galima gauti pašto ženklų. 
Aiškinasi, kad nėra kam jų pašto parnešti (?), arba vyras išėjęs, o žmona 
neparduodanti. Spaudinių ir šiaip didesnių vokų nepriima. Sako, jie prii-
mami tik registruoti. Trejetas metų kaip agentūra veikia, bet niekas nesu-
tvarko.“ (Lietuvos aidas, 1930-04-02, Nr. 76, p. 5)

1930 m. balandžio 17 d. Ukmergės „Šviesos“ draugija pateikė memoran-
dumą Švietimo ministrui, kuriame buvo išdėstytos priežastys, dėl ko turė-
tų susijungti dvi žydų gimnazijos: 

“[…] Mes esame įsitikinę, jog žydų kultūros kalba, kiek per visus praslin-
kusius amžius, tiek ir mūsų laikais, tėra senovinė, bet šiandien gimstanti 
hebrajų kalba. Vien tik toji kalba teduoda mūsų jaunuomenei prieiti prie 
pirmykščių mūsų kultūros šaltinių, pradedant Biblija ir baigiant naujausia 
dailiąja hebrajiška literatūra ir nacionaline mintimi. Todėl mes manome, 
kad dėstomoji kalba žydų gimnazijoj teturi būti hebrajų kalba.[…] Gyve-
nimas patvirtino mūsų požiūrį: mes turim pagrindo pažymėti, kad mūsų 
jaunuomenės auklėjimo vaisiai hebrajų gimnazijose pasirodė esą daug ge-
resni negu auklėjimo vaisiai idišistinėse mokyklose.

“[…] Mes esame įsitikinę tuo, kad jeigu žydai tėvai Ukmergėje galėtų dabar 
reorganizuoti abi gimnazijas ir nustatyti naujosios gimnazijos būdą, tai 
didžioji dauguma vietos tėvų ir visi aplinkinių miestų tėvai pasisakytų už 
gimnaziją, kurioj dėstomoji kalba turi būti hebrajų kalba. Šitaip pasielgti 
paragintų jų sąžinė ir jų pažiūra į nacionalinę ir mokslinę hebrajų kalbos 
vertę.“

Ministerijai pasiūlytas toks susijungimo kelias:

„I. „Šviesos“ draugijos gimnazija ir Žydų realinė gimnazija susivienija ir 
sudaro vieną aukštesniąją žydų mokyklą.



Ukmergės žydų pradžios mokyklos Nr. 4 1931 m. laida (Viršutinė eilė 
iš dešinės: R. Cobiski, P. Linces, (mokyt.) B. Zdanavičius, (inspekt.) 
A.  Dlugauskas, (mokyt.) Ch. Linces, G. Cesler, J. Boilnik. Vidurinė 
eilė iš dešinės: M. Ganelin, R. Rubin, (mokyt.) R. Ickovič, (mokyt.) 
L. Morgenštern, Ch. Kunigis, Š. Bak. Apatinė eilė iš dešinės: P. Kol, 
Ch. Blomberg. Fotografas H. Levi.).

Jewish primary school N.4 in Ukmergė, edition of 1931. Upper row 
from the right: R. Cobiski, P. Linces, B. Zdanavičius (teacher), A. Dlu-
gauskas (inspector), Ch. Linces (teacher), G. Cesler, J. Boilnik. Mid-
dle row from the right: M. Ganelin, R. Rubin, R. Itskowitz (teacher), 
L. Morgenshtern (teacher), Ch. Kunigis, Sh. Bak. Bottom row from 
the right: P. Kol, Ch. Blomberg. Photographer H. Levi. 
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II. Hebrajų ir idiš kalbos pripažįstamos lygiateisėmis kalbomis suvienytoj 
gimnazijoj. […] Motyvas: suvienyta gimnazija sudaryta pagal taikią abiejų 
kalbų bendrojo gyvenimo idėją, be bendrų mokomųjų uždavinių turi tikslą 
diegti, skleisti abiejų kalbų žinias ir jų kultūrą.[…]

III. Abi šalys turi įsteigti naują draugiją, kuri bus suvienytos gimnazijos 
juridinis asmuo ir jos išlaikytoja. Nauja draugija turi susidėti vien iš tėvų, 
t.y., asmenų, turinčių mokyklinio amžiaus vaikų. Draugijos įstatai turi ga-
rantuoti mokyklos pobūdį. Motyvas: norėdami išvengti praeities klaidų 
ir stengdamiesi izoliuoti suvienytą gimnaziją nuo politinių aistrų, mes 
manome, kad mūsų gimnazijos išsiplėtimui negalėtų turėti įtakos asme-
nys, suinteresuoti tiktai kaip visuomenės veikėjai arba abstrakčių siaurų 
partinių ideologijų šalininkai. Tiktai tėvai, didžiai suinteresuoti ramiu ir 
taikingu gimnazijos išplėtimu, tegali vadovautis vien tik organizaciniais ir 
pedagoginiais momentais (aspektais).

IV. Abiejų dabar egzistuojančių gimnazijų pedagogai, įskaitant abu direk-
torius, turi atsistatydinti. Abiejų gimnazijų mokytojams bus leidžiama 
pretenduoti į tam tikras tarnybines vietas suvienytoj gimnazijoj. Naują 
suvienytos gimnazijos direktorių turės pakviesti nauja suvienytos gim-
nazijos draugija ir pasiūlyti jį patvirtinti Švietimo ministerijai. Direkto-
riaus vietai užimti turi būti pakviestas asmuo, kuris nėra ėjęs direktoriaus 
pareigų nė vienoj Ukmergės žydų gimnazijoj. Motyvai: naujos suvienytos 
gimnazijos direktorius turi būti abiejų kalbų ir kultūrų sintezės idėjos reiš-
kėjas.[…]

V. Naujoji suvienyta gimnazija turi iš tikrųjų pasižymėti mūsų auklėjamųjų 
idealų įgyvendinimu: nacionalizmo, valstybingumo ir pilietiškumo. Nuo-
dugnus lietuvių kalbos mokymasis, taip pat ir jos literatūros pažinimas 
turi padidinti ir sustiprinti gyvąjį mūsų jaunuomenės susidomėjimą lie-
tuvių kultūra ir harmoningai suderinti lietuviškąjį ir žydiškąjį pradmenis.

VI. Suvienytos gimnazijos valdyba nėra atsakinga už abiejų dabar egzis-
tuojančių gimnazijų valdybų skolas.[…]

Baigdami mes turime garbės pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad derėdamie-
si su Žydų realinės gimnazijos valdyba mes esame išreiškę pagrindines 
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anksčiau išdėstyto projekto mintis. Deja, mūsų derybos, kurios vyko tiek 
žodžiu, tiek raštu, nedavė tuo tarpu teigiamų rezultatų. Žydų realinė gim-
nazija yra mums pranešusi raštu, kad ji nesutinka su susitarimo principais, 
kurie buvo mūsų išdėstyti raštu konkrečiai, nors žodžiu besiderėdami mes 
turėjome pagrindo manyti, kad visais dalykais, išskyrus direktoriaus pa-
skyrimą, mes buvome sutarę.

Tariamės suteikią iš mūsų pusės maksimalių nusileidimų. Visų mūsų tėvų 
vardu mes įtikiname Jūsų Ekscelenciją, kad ir toliau esame pasiruošę pa-
daryti viską, kas galima, kad pagreitintume gimnazijų susivienijimą re-
miantis aukščiau išdėstytais principais.“ (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1930 m. balandis. „Ukmergėj sulaikyti piliečiai Pikaitė Sora ir Glezmanas, 
kurie platino komunistinio turinio atsišaukimus, pritaikytus gegužės pir-
mai dienai. Dėl šių suėmimų padaryta krata Pikaitės brolio ir seserų namuo-
se. Pas juos rasti šie daiktai: pundelis proklamacijų, nauja raudona vėliava 
gegužės 1 dienai ir dvi senos raudonos vėliavos. Po to buvo padaryta krata 
Rudeševskaitės namuose. Pas ją rastas šapirografas, kuriuo buvo šapirogra-
fuojamos proklamacijos, kelios jau išspausdintos proklamacijos, keli „Balso“ 
numeriai, korespondencijos ir kt. medžiagos. Iš viso Ukmergėje suimta šeši 
asmenys. Vedama kvota.“ (Lietuvos žinios, 1930-04-25, Nr. 93, p. 3)

1930  m. balandžio 27 d. buvo paduotas prašymas Švietimo ministrui, 
kuriame prašoma, kad abiejų žydų gimnazijų „suvienijimo derybas vestų 
betarpiškai abiejų gimnazijų tėvai, pirma išrinkę iš savo tarpo komisiją ir, 
pasirėmę komisijos pranešimu, nuspręstų šį klausimą visuotiniame susi-
rinkime“. (LCVA, f. 391, ap. 2, b. 1749, l. 123. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1930 m. gegužė. „Ukmergė iš eilės 4-tas miestas Lietuvoje, pradėjęs statyti 
(demonstruoti, rodyti) kalbamąsias filmas (įgarsintus filmus?). Vakar pirmą 
kartą „Liroje“ pradėta demonstruoti pagarsėjusį filmą „Die Nacht gehort 
uns!“ vokiečių kalba. Sveikintinas dalykas, kad ir mūsų mažytė valsty-
bėlė neatsilieka nuo civilizacijos progreso.“ (Lietuvos žinios, 1930-05-09, 
Nr. 104, p. 3)

1930  m. rugpjūčio 5 d. „Šviesos“ gimnazijos direktorius pranešė Švie-
timo ministrui, kad jis gavo ministerijos raštą, kuriame nurodoma, kad 
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„abiem Ukmergės žydų gimnazijoms nutraukiama pašalpa, jeigu nebus 
įvykdyti ministerijos reikalavimai dėl gimnazijų susijungimo ir jei ne-
trukus nebus pristatytas patvirtinti naujas personalas“. (LCVA, f. 391, 
ap. 2, b. 1749, l. 125) 

Tačiau apie tai pranešus realinės žydų gimnazijos vadovybei, tai nedavė 
jokių rezultatų ir jie atsisakė toliau derėtis. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1930 m. rugpjūtis. „[…] Miestas savo ligoninės ir prieglaudų neturi. Be-
turčiai yra siunčiami gydytis į valdišką apskrities ligoninę, o labdaringoms 
organizacijoms miestas kasmet skiria apie 24000 litų (po 12 000 Lt žydų 
ir lietuvių organizacijoms). […]“ (Lietuvos aidas, 1930-08-21, Nr. 189, p. 7)

1930  m. „Ezro“ draugijos senelių prieglaudoje gyveno 33 seneliai. Prie-
glauda buvo įsikūrusi mūriniame draugijos name. Seneliai buvo maitina-
mi 3 kartus per dieną, prireikus jiems buvo teikiama medicininė pagalba. 
Prieglaudos išlaikymui miesto savivaldybė skyrė 6000 litų, draugija surin-
ko 3600 litų iš draugijos narių, maždaug tiek pat buvo surinkta visuome-
nės aukų. 

Ukmergės M. Rozembliumo žydų našlaičių namuose buvo išlaikomi 55 au-
klėtiniai: 40 pačiuose namuose, 15 pas privačius asmenis. Pastariesiems 
buvo duodama tik pašalpa. Prieglauda buvo įsikūrusi vieno aukšto mūri-
niame name, kurį 1924 m. pastatė ir paskyrė našlaičių prieglaudai Rozen-
bliumas, gyvenantis Amerikoje. Prieglaudai išlaikyti nuo 1927 m. kasmet 
buvo gaunama lėšų iš Vidaus reikalų ministerijos – 1500 litų, iš miesto val-
dybos – 6000 litų, iš draugijos – 3600 litųt ir iš esančio tame pastate kino 
teatro pelno – 6000 litų. Be to, šiek tiek gaunama lėšų iš visuomenės aukų 
ir kitų šaltinių. Vaikai buvo maitinami geru maistu 4 kartus per dieną. Kie-
kvienas turėjo atskiras lovas su švaria patalyne, skalbinių ir drabužių prie-
glaudoje buvo pakankamai. Prieglaudos kambariai švarūs ir gana erdvūs, 
buvo įrengti atskiri kambariai produktams, virtuvei, valgyklai, prausyklai 
ir skalbyklai. Be to, prie prieglaudos buvo švari aikštelė žeidimams. (Savi-
valdybė, 1930, Nr. 10, p. 7–10) 

1930 m. Ukmergės ješibote (rabinų ir žemesniųjų žydų dvasininkų seminari-
joje) mokėsi 21 studentas. Nuo seno Ukmergė ir čia buvusios žydų dvasinės 
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mokyklos garsėjo kaip žydų ortodoksų atrama. XX a., nepaisant sionizmo 
priešiškumo ir sekuliarizacijos, ortodoksų bendruomenė Ukmergėje kles-
tėjo. (http://motlc.wiesenthal.com/galery/)

1930 m. Hebrajų mokykloje mergaitės buvo mokomos ir baleto pagrindų. 
(http://motlc.wiesenthal.com/galery/)

1930  m. Žydų realinėje (jidiš) gimnazijoje suvaidintas „Vilius Telis“. 
(http://motlc.wiesenthal.com/galery/)

1930 m. rugsėjį įregistruojamas Lietuvos žydų švietimo draugijos Ukmer-
gės skyrius, kurio tikslai buvo padėti įgyti bendrą ir profesinį mokslą Lie-
tuvoje gyvenantiems žydams. Skyriaus valdybos pirmininku išrinktas B. 
Goldbergas. Tačiau dėl skyriaus narių nesutarimų 1931 m. skyrius nustojo 
veikęs. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1930 m. spalio 18 d. įregistruotos Ukmergės gaisrininkų draugijos valdy-
boje vienas iš trijų jos narių buvo Bencionas Goldbergas. (LCVA, f. 394, 
ap. 1, b. 1128)

„Lietuvos telefono abonentų sąraše 1930 metams“ yra šie su Ukmergės 
žydų bendruomene susiję duomenys: žydų „Šviesos“ draugijos gimnazija 
buvo Naujojoje gatvėje (dab. Vasario 16-osios g.); žydų realinė gimnazija – 
Bažnyčios g. 1; žydų ligoninė – Vytauto g. 64; žydų labdarybės draugija 
„Ezro“ – Pilies g. 1; M. Rozenbliumo našlaičių namai ir kino teatras „Lira“ – 
Naujoji g. 17. 

Gydytojas Karlinskas gyveno Kauno g. 21; gyd. Klingas – Kauno g. 12; gyd. 
Paikinas – Pilies g. 8; gyd. Rachmielis – Gedimino g. 10; gyd. Chaimas Ro-
zenbaumas – Vytauto g. 10; dantų gydytojas Gurvičius – Gedimino g. 17; 
dantų technikas Solomonas Fridmanas – Vytauto g. 6; Naujosios aptiekos 
savininkė g. Šelkanaitė – Efrosienė – Gedimino g. 33. 

Žydų liaudies bankas buvo įsikūręs Kęstučio a. 13; m. Basmano viešbutis 
„Metropol“  – Vytauto  g. 4; Buršteino vaisvynių dirbtuvė „Vita“  – Gedi-
mino g. 14; brolių Buškancų vaistų sandėlis – Kęstučio a. 7; D. Buškanco 
manufaktūros prekyba – Kęstučio a. 14; krautuvininkas Faivišas Galas – 
Žuvų g. 7; javų pirklys Šaja Gabajus – Pivonijoje; laikrodininkas Abraomas 
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Glazas – Kauno g. 11; B. Kaco kosmetikos ir muzikos instrumentų krautuvė – 
Pilies g. 6; g. Kaco viešbutis „Lietuva“ – Vytauto g. 1; miško pirklys M. Klin-
gas – Kauno g. 12; Krikūno ir Orvino bendrovė buvo Gedimino g. 23; Masso 
miltų krautuvė – Gedimino g. 27; Mišniunerio odų dirbtuvė – Kalėjimo g. 
11; brolių Palecų elektrinė popierinių maišelių dirbtuvė – Gedimino g. 15; 
J. Perkulio viešbutis  – Vienuolyno  g. 13; Chaimo Rabinavičiaus aliejaus 
ir pokosto dirbtuvė – Vytauto g. 58; Slonimsko spaustuvė – Kauno g. 1a; 
L. Šapiro ir M. Joffe elektros, radijo ir dviračių prekyba – Kęstučio a. 13; 
Cetelio Šor geležies prekyba – Vilniaus g. 64; E. Šneiderio alaus urmo san-
dėlis – Vytauto g. 9 (verslų pavadinimai pagal dokumentą).

Dar telefonus turėjo Izraelis Arkinas, gyv. Gedimino g. 76; Ch. Berzakas 
(Vilniaus  g. 30); L. Breznikas (Vilniaus  g. 36); A. Buškancas (Kauno  g. 
8); B. Goldbergas (Vienuolyno g. 15); Chaimas Gordonas (Kęstučio a.5); 
Benjaminas Fišeris (Naujoji g. 7); C. Klisas (Kęstučio a. 6); Ch. Krikūnas 
(Gedimino  g. 23); Šmerelis Levinas (Sinagogos g.); J. Levinšteinas (Pi-
vonijoje); J. Losas (Vytauto  g. 44);  M. Orvinas (Pivonijoje); Kalmanas 
Paselnikas (Antokolio  g. 23); Berelis Rabinavičius (Kęstučio a. 10); E. 
Reznikas (Vytauto g. 3); Cemachas Riklianskis (Gedimino g. 2); Šušanas 
(Vilniaus g. 3); M. Volkas (Vytauto g. 19). (http://genealogyindexer.org/
view/1930Lit/187-188)

1931 m. „kovo 25 d. Ukmergėje užsidegė žydų bendruomenės namai, ku-
riuose buvo pirtis, limonado ir vaisvynių dirbtuvės, pečiai macams kepti ir 
t. t. Pečkurys buvo sudėjęs ant krosnies malkų, norėjo jas padžiovinti ir 
todėl kilo gaisras. Į gaisrą atvyko Ukmergės savivaldybės, šaulių ir 1 pės-
tininkų pulko ugniagesių komandos. Gesinimui vadovavo naujas miesto 
brandmajoras leitenantas Statkevičius, 1 pėstinikų pulko komandos vadas. 
Ugnis dėl didelio vėjo smarkiai plėtėsi. Gaisrą pavyko lokalizuoti 0 val. 
20 min. Galutinai likviduotas 3 val. nakties. Nuostolių – arti 40000 litų. 
Gaisro metu nukentėjo 1 pėstininkų pulko ugniagesiai, narsiai kovoję su 
įsisiūbavusia liepsna: kirvininkų vadas vyr. puskarininkis Aidukas Petras 
sutrenktas į galvą krintant stogui, Ratkevičiui Kaziui perkirsta ranka, ei-
liniam Goldbergui Jankeliui išnerta iš peties dešinė ranka, jaun. puskari-
ninkiui Šimkui Valerijanui, grandiniui Beineriui Stasiui, eiliniams Šarkai 
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Alfonsui, Vasiliauskui Pranui nudeginti rankos pirštai ir kojos.“ (Karys, 
1931-04-23, Nr. 17, p. 343)

1931 gegužės mėn. sudarytoje rinkimų į savivaldybės tarybą 5 narių rin-
kiminėje komisijoje dirbo ir žydų atstovas Judelis Levitas. (Lietuvos aidas, 
1931-05-15, Nr. 107, p. 7)

1931 m. „Š. m. gegužės mėn. 14 d. Ukmergės „Šviesos“ draugija rengia lo-
teriją žydų gimnazijos neturtingiems mokiniams. Bendra loterijos suma – 
2500 Lt. Bendra išlošimų suma  – 1250 Lt. Išlošimų premijų  – 2000 Lt. 
[…]“ (Lietuvos aidas, 1931-05-12, Nr. 105, p. 6)

1931 m. gegužė. „Ukmergėj turgaus sargas T. apskundė autobusų stoties 
krovinių nešiotoją žydą S. už plūdimąsi. Teisme paaiškėjo, kad T. krovinių 
nešiotoją S. pavadino „žydu parku“. Teismas T. nubaudė 2 savaitėms areš-
to.“ (Dienos naujienos, 1931-05-26, Nr. 43, p. 3)

1931 m. birželis. „Ukmergės gyventojai savivaldybių rinkimuose dalyvau-
ja su 7 sąrašais. Beveik visi pasivadinę ūkininkų ir darbininkų vardais, 
tik 3 tautybėm: lietuvių, žydų ir lenkų. Gegužės 7 d. „Aido“ salėje buvo 
rinkikų pasitarimas rinkimų klausimu.“ (Dienos naujienos, 1931-06-10, 
Nr. 55, p. 3)

1931 m. birželis. „Ukmergėj plačiai kalbama apie C. Basmanaitės mirtį. Ji 
buvo laikoma vietos gražuole. Tačiau jai atrodė, kad jos storumas neati-
tinka dabartinės mados, iki normalumo reikėjo „numesti“ 10 kg. Mergina 
važinėjosi dviračiu, 3 kartus per dieną maudėsi, gimnastikavosi ir per mė-
nesį sumenkėjo 9 kg, bet tuo nesitenkino, dėjo pastangas „sunaikinti“ pa-
skutinį „nereikalingą“ kilogramą ir mirė.“ (Dienos naujienos, 1931-06-13, 
Nr. 57, p. 3)

1931 m. birželį į Ukmergės savivaldybės tarybą išrinkti 6 žydų bendruo-
menės atstovai (iš 15 tarybos narių): tarnautojas B. Goldbergas, gydytojai 
A. Karlinskis, L. Klingas, Ch. Rachmielis, verslininkas B. Orvinas ir pir-
klys M. Braudė. (Lietuvos žinios, 1931-06-19, Nr. 136, p. 5)

1931 m. birželis. „Ukmergėj kalbama, kad žydai esą nusistatę išrinktąją 
Ukmergės miesto tarybą boikotuoti. Žydai nori, kad burmistru būtų tas 
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pats – ponas Pr. Kuzma, o lietuviai su lenkais susivieniję nori išrinkti nau-
ją burmistrą. Žydų taryboje yra 6 atstovai, o susivienijusio lietuvių ir lenkų 
bloko – 9. Kas tikrai bus burmistru, kol kas tikrai nežinoma. Liepos 2 d. 
paskirtas pirmas tarybos posėdis, kuriame viskas paaiškės.“ (Dienos nau-
jienos, 1931-06-30, Nr. 70, p. 3)

1931  m. „Liepos 2 d. Ukmergėje buvo pirmasis naujosios tarybos po-
sėdis. […] Žydai posėdy nedalyvavo […]“ (Dienos naujienos, 1931-07-06, 
Nr. 75, p. 3)

1931 m. liepos 5 d. į Ukmergę atvykusi Kauno LGSF futbolo komanda žai-
dė ir su Ukmergės „Kodimo“ futbolininkais. Laimėjo svečiai – 4:1. (Dienos 
naujienos, 1931-07-08, Nr. 77, p. 4)

1931 m. liepos mėn. įkurtas Žydų kultūrinės jaunimo organizacijos Ukmer-
gės skyrius, kėlęs sau panašius uždavinius kaip ir Lietuvos žydų švietimo 
draugija – „auklėti žydų jaunuomenę Lietuvoje, pakelti jų kultūrinį stovį ir 
padėti bendrą ir profesinį mokslą gauti“. Draugijos nariu galėjo būti žydų 
tautybės asmenys, sulaukę 16 metų. Tačiau ir ši organizacija neturėjo daug 
narių ir 1935 m. nustojo veikusi. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1931 m. liepos 22 d. vykęs visuotinis Žydų realinės gimnazijos tėvų susi-
rinkimas, „išklausęs susivienijimo komisijos pranešimą ir sąlygas, susivie-
nijimo komisijos pasiūlytas, būtent,

1. kad žydų kalba būtų dėstoma tik fizika, matematika ir gamtos mokslas 
ir kad visi kiti dalykai: tikyba, pasaulinė literatūra, istorija, geografija, filo-
sofijos propedeutika, lotynų kalba ir paišyba, būtų dėstoma hebrajų kalba,

2. kad vartojimo ir apyvartos (vartojimo) kalba su mokiniais būtų dviguba, 
atsižvelgiant į mokytoją, kuris dėsto dalyką.

3. kad gimnazija būtų vedama dviejų asmenų – p. Lamperto, direktoriaus 
ir p. dr. Leibovičiaus, vicedirektoriaus, kuris faktinai turėtų tas pačias tei-
ses kaip ir direktorius p. Lampertas, 

nusprendė:

1. kad suvienytoje gimnazijoje žydų kalba turi būti vyraujanti ir apyvartos 
(vartojimo) kalba,
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2. kad hebrajų kalbos pamokų skaičius būtų padidintas, o hebrajų kalbos 
mokytoją rekomenduotų „Šviesos“ gimnazija,

3. tikybos ir istorijos dėstomoji kalba yra hebrajų kalba,

4. suvienytosios gimnazijos direktorius yra žydų realinės gimnazijos di-
rektorius p. L. Lampertas, įvedama vicedirektoriaus tarnyba, kurios kom-
petenciją nustatė Švietimo ministerija.“ (A. Bliumin „Ukmergės žydų…“)

1931 m. liepos 26 d. visuotinis „Šviesos“ draugijos žydų gimnazijos tėvų 
ir draugijos narių susirinkimas, vykęs „Šviesos“ gimnazijos salėje, išklausė 
gimnazijų susivienijimo komisijos atstovų dr. Karlinskio, dr. Klingo, I. Ja-
nausko ir direktoriaus dr. Leibavičiaus pranešimus apie vestų derybų eigą, 
dalyvaujant žydų realinės gimnazijos atstovams direktoriui L. Liampertui, 
dr. Rachmieliui, B. Goldbergui, ir komisijos priimtą gimnazijos susivieni-
jimo tokio turinio planą:

1. Sutampa su 1930-04-15 priimtos „Šviesos“ draugijos valdybos rezoliu-
cijos I, II, III punktais.

2. Naujoji mokykla vadinama „Ukmergės žydų visuomenės gimnazija“.

3. Paritetiškais pagrindais išrenkama nauja šešių asmenų valdyba, kuri 
veda visus reikalus iki naujos draugijos steigiamojo susirinkimo. Laikino-
sios valdybos nutarimai yra privalomi būsimajai gimnazijos valdybai.

4. Kiekviena draugija skyrium likviduoja savo skolas. Naujoji draugija pe-
rima iš kiekvienos draugijos tokio dydžio pasyvą, kuris lygus gaunamam 
iš draugijos aktyvui.

5. Gimnazijos oficialios kalbos yra lietuvių ir abi dėstomosios: jidiš ir he-
brajų kalba.

6. Dėstomieji dalykai kalbų atžvilgiu taip skirstomi:

a) Hebrajų kalba dėstomieji dalykai: tikyba, hebrajų ir pasaulinė literatūra, 
istorija, geografija, filosofijos propedeutika, paišyba, pagalbinė kalba loty-
nų tekstams versti.

b) Žydų jidiš kalba dėstomieji dalykai: žydų kalba (privaloma visose kla-
sėse), matematika, gamtos mokslas, fizika ir kosmografija, higiena, 
dailyraštis.



Lietuvos skautų sąjungos žydų skautų Ukmergės tuntas, 1931.

Lithuanian scouts union of Jewish scouts from Ukmerge rabble, 1931. 
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c) Dainavimas ir kūno kultūra dėstoma abiem kalbomis.

7. Mokytojų santykiai su mokiniais turi atitikti dėstomąjį dalyką.

8. Pedagogų tarybos posėdžiai vyksta kartą jidiš kalba, kartą hebrajų kalba.

9. Naujoji mokykla, auklėdama vaikus, turi prisilaikyti harmoningos 
tautinės krypties abiejų kalbų sintetiškais (?) pagrindais. Šio plano tinka-
mam vykdymui pristatomi Švietimo ministerijai patvirtinti gimnazijos 
direktoriumi p.  L. Lampertas, vicedirektoriumi  – p.  dr.  G. Leibovičius. 
Direktoriaus ir vicedirektoriaus tarpusavio santykiai turi būti tokie, kad 
vice direktorius galėtų paveikti naujų mokytojų parinkimą, sprendžiant 
pedagogikos ir pasaulėžiūros klausimus, mokytojų pedagoginės pasaulė-
žiūros klausimus, idant būtų išvengta naujosios gimnazijos vienašališkos 
krypties. 

10. Įstatų pakeitimas gali būti padarytas tik po ketverių metų 2/3 na-
rių balsų dauguma.“ (LCVA, f.391, ap.2, b. 1750, l. 157–160; Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1931 m. Palestinos pamatinio fondo „Keren Hajessod“ draugijos Ukmer-
gės skyriuje buvo 50 narių, visi jie buvo žydų tautybės ir izraelitų tikėjimo. 
Tačiau draugijos veikla buvo neaktyvi. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1931 m. Ukmergėje buvo 2 žydų gimnazijos. Žydų realinės gimnazijos di-
rektorius buvo L . Lempertas, hebrajų gimnazijos direktorius – dr. Leiba-
vičius. Minimas žydų realinės gimnazijos choras, vadovaujamas mokytojo 
Berzono. (Mūsų Vilnius, 1931-07-10–11)

1931 m. „Ukmergės žydų pradžios mokyklą Nr. 4 baigė 10 mokinių: R. Co-
biski (Cabiski?), p. (F.?) Linces, g. Cesler, J.(I.?) Boilnik, M. Ganelin, R. Ru-
bin, Ch. Kunigis, Š. Bak, P.(F.?) Kol (Kal?), Ch. Blomberg (Blumberg?). Juos 
mokė mokytojai L. Morgenštern, R. Ickovič, Ch. Linces, B. Zdanavičius. 
(Pagal Levi fotoateljė darytą, Frako pieštą mokinių ir mokytojų nuotraukų vin-
jetę. Hebrajų abėcėle užrašytas pavardes perskaitė Vilniaus Gaono muziejaus 
darbuotoja I. Murauskaitė. Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvas. UkKM 
13709 f. 2879)
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1931 m. žydų IV pradžios mokykloje įsteigtas 3 komplektas – joje mokosi 
142 mokiniai. Mokyklos vedėjas – L. Morgenšteinas. (LCVA, f. 1690, ap. 
1, b. 55)

1931  m. rugpjūtis. „Dar neišaiškinti niekdariai vakar apvogė Ukmergės 
žydų vieną sinagogą. Išsinešė tris brangias biblijas  – folijankus (folian-
tus). Jos kaštuojančios apie 15 000 litų. Žydų visuomenė išsiaiškinsian-
čiam šventvagystę skiria 300 Lt premiją.“ (Dienos naujienos, 1931-08-18, 
Nr. 111, p. 1)

1931 m. rugpjūtis. „Anksčiau Ukmergėj buvo du kinematografai: „Lyra“ 
ir „Modern“. Abu gerai laikėsi ir buvo gausiai lankomi. Kai pradėjo de-
monstruoti prastus filmus arba tokius, kurie jau keletą kartų buvo rodo-
mi, žmonės mažiau lankėsi. „Lyra“ dėl nuolatinio deficito užsidarė. Rudenį 
savininkai žada įtaisyti licht – tonfilmų (garsinių filmų?) aparatą.“ (Dienos 
naujienos, 1931-08-19, Nr. 112, p. 3)

1931 m. rugsėjis. „Ukmergėj rugsėjo 5 d. buvo futbolo rungtynės tarp 1 
pėstininkų pulko ir „Kodimo“. Dėl šlapios ir slidžios aikštės žaidimas ne-
galėjo tinkamai vystytis. Abi komandos žaidė silpnokai. Daug gražių pa-
suočių (perdavimų) ir smūgių nebuvo tinkamai išnaudota. Išlošė „Kodimo“. 
Golų (įvarčių) santykiai – 2:1, kornerių (kampinių) – 5:1.“ (Dienos naujienos, 
1931-09-11, Nr. 131, p. 4)

1931 m. rugsėjis. „Ukmergės kino teatras „Lyra“ jau atvežė licht – tonfil-
mų (garsinių filmų) aparatą. Jau baigiami parengiamieji darbai, pirmadienį 
turbūt ukmergiečiai jau žiūrės tonfilmus.“ (Dienos naujienos, 1931-09-22, 
Nr. 140, p. 3); 

„Ukmergės kinematografas „Lyra“ už 60000 litų nusipirko licht – tonfilmų 
aparatą. Šiomis dienomis rodomas pirmas filmas „Ginklai saulėj mirgėjo“. 
(Dienos naujienos, 1931-09-24, Nr. 142, p. 3)

1931 m. spalio 10 d., minint Vilniaus užgrobimo metines, „Aido“ salėje 
kartu su lietuvių gimnazijos ir šaulių chorais, mokytojo Petriko vadovauja-
mu trio bei I pėstininkų pulko orkestru dainavo ir žydų gimnazijos choras, 
vadovaujamas mokytojo Berzono. (Mūsų Vilnius, 1931-11-30)
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1931 m. spalio 20 d. Vilniui vaduoti sąjungos leidinio „Mūsų Vilnius“ re-
klamoje nurodyta vaisvynių dirbtuvė „Vita“ (Gedimino g. 35, telef. Nr. 25), 
gaminanti įvairių rūšių „geriausią natūrališką (natūralų) vyną, tikrą šam-
paną ir kit.“ Leidinio lapkričio 30 d. reklamoje nurodomas „garinis odų 
fabrikas „Kruk Mišnuner“, Ukmergė, telef. Nr.40. Gamina padus, juchto, 
blanko ir kt. odos aulelius, batų aulus, taip pat (siūlomas) avikailių ir kitų 
plėšrių žvėrių kailių išdirbimas.“

1931 m. lapkričio 3 d. Ukmergės žydų realinės gimnazijos vadovybė prašė 
Švietimo ministro, kad šis, dėl labai sunkios „Šviesos“ draugijos žydų gim-
nazijos padėties dėl negaunamos pašalpos iš valstybės (raštas Nr. 12266), 
suteiktų „Šviesos“ gimnazijai pašalpą, nes „žydų „Šviesos“ gimnazija vai-
dina Ukmergės žydų kultūros gyvenime didelį vaidmenį. Tatai yra vienin-
telis hebrajų kultūros šaltinis Ukmergėje“ (LCVA, f. 391, ap. 2, b. 1750, l. 
136; Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1931 m. gruodžio 8 d. „Lyros“ kino teatre IV žydų pradžios mokyklos mo-
kiniai surengė viešą vakarą – buvo vaidinamas 4 veiksmų spektaklis „Ba-
tuotas katinas“. (LCVA, f. 1690, ap. 1, b. 55)

1932 m. sausio mėn. savivaldybė išlaikė dvi žydų pradžios mokyklas, ku-
riose mokėsi 423 mokiniai. Žydų realinėje gimnazijoje mokėsi 108 moki-
niai, „Šviesos“ gimnazijoje – 123. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1932 m. sausis. Laikraščio „Lietuvos aidas“ šachmatams skirtame skyre-
lyje apbendrinti skelbtų šachmatų uždavinių konkurso rezultatai. Tarp 
37-ių, išsprendusių visus uždavinius (iš 171 šachmatų mėgėjo dalyvavusių 
konkurse), paminėti ir M. Maušovičius bei N. Jofė iš Ukmergės. (Lietuvos 
aidas, 1932-01-19, Nr. 14, p. 7)

1932  m. „Apie šį įvykį trumpai jau rašėme. Šiandien mums papildomai 
praneša: ketvirtadienį, kovo 17 d., Ukmergėje, Vilniaus gatvėje, stambioje 
geležies krautuvėje, rasta nušauta tos krautuvės savininko Zilbero duktė. 
Kadangi buvo tą dieną turgus ir gatvėje triukšmas, šūvio niekas negirdė-
jo. Atėję žydai į krautuvę rado Zilberaitę negyvą: ji gulėjo kruvina žemėj, 
nušauta šūviu į galvą. Ar ji nusišovė pati ar ją kas nušovė, tikrai nežinoma. 
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Yra faktas, kad Zilberaitė nušauta. Žydai pasakoja, kad į krautuvę buvo at-
ėję kažkokie du žmonės ir po jų išėjimo jie rado Zilberaitę nebegyvą. Pasa-
koja, kad tuo pat laiku iš krautuvės buvo pavogta keletas revolverių ir daug 
šovinių. Ukmergės žydai labai susirūpinę. Vaikšto gatvėmis ir tik apie tą 
faktą tekalba. Mūsų korespondentas kreipėsi į keletą artimiausių žydų, 
norėdamas apie tą įvykį daugiau sužinoti. Bet žydai verkia ir sako: „Mes 
nenorim nieko kalbėt…geriau tie vagys būtų viską paėmę, bet ją gyvą pali-
kę.“ (Dienos naujienos, 1932-03-22, Nr. 66, p. 2)

1932 m. kovas. „Neseniai Ukmergėj atidaryta nauja spaustuvė. Prieš tai 
buvo tik vieno Slonimskio spaustuvė ir jis tuo naudojosi: už spaudos dar-
bus brangiai ėmė ir negreit padarydavo. Dabar ukmergiečiai tikisi pigiau 
spausdinti.“ (Dienos naujienos, 1932m., Nr. 66, p. 2)

1932 m. gegužė. „Sekmadienį (gegužės 15 d.?) Ukmergėj mirė vienas iš se-
niausių žydų sijonininkų (sionistų) veikėjų, žinomas žydų rašytojas R. Gruš-
kinas. Jis yra parašęs daug knygų, daugiausiai biblijos aiškinimų.“ (Dienos 
naujienos, 1932-05-18, Nr. 111, p. 2)

1932 m. „Gegužės 24 d. čia (Ukmergėje), prie „Konrado“ cirko, A. Vaiste-
nienė labai primušė savo sūnų Chaimą. Jį mušė už tai, kad jis be motinos 
leidimo apsivedė.“ (Dienos naujienos, 1932-05- 28, Nr. 119, p. 6)

1932 m. Ukmergėje buvo 20 lovų žydų ligoninė. Prie jos buvo 15 lovų už-
krečiamų ligų skyrius. Prie ligoninės buvo ir ambulatorija, vaikų bei vene-
rinių ligų ambulatorijas, jas išlaikė žydų draugija „Oze“. Už ligonių gydy-
mą savivaldybė mokėjo ligoninėms po 8 Lt už parą. (Savivaldybė, 1932 m., 
Nr. 12, p. 36)

1932 m. Žydų realinės gimnazijos direktorius L. Lampertas buvo Vilniui 
vaduoti sąjungos Ukmergės apygardos komiteto iždininkas. Leidinyje „Į 
Vilnių“ išspausdintas jo straipsnis „Vilnius ir žydai“. Tame pat leidinyje iš-
spausdintos U. Koltūno knygyno ir T. Lichtenštenaitės knygrišyklos bei A. 
Slonimskio „elektro – spaustuvės“ reklamos. (Į Vilnių, Vilniui vaduoti sąjun-
gos Ukmergės apygardos vienkartinis leidinys, 1932-06-4–5; KM)

1932 m. liepa. „Ukmergės mieste ir apylinkėje siautė didelė audra su lie-
tumi. Audros metu Ukmergės mieste tapo sugriautas Peisacho ir Berelio 
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Orvinų, Chaimo Krikūno malūno – lentpjūvės 36 metrų aukštumo geleži-
nis kaminas. Kaminui griūvant, jokių nelaimingų įvykių nebuvo, tik sulau-
žytas įmonės stogas ir sužalotos kai kurios mašinos. Nuostolių padaryta 
apie 10 000 litų.“ (Dienos naujienos, 1932-07-29, Nr. 171, p. 3)

1932 m. „Ukmergėje liepos 20 d. Kęstučio a. važiavęs motociklistas suva-
žinėjo provizorių (vaistininką) Lengelebeną, 60  m. amžiaus. Sužeistasis 
išvežtas į Kauną gydyti.“ (Dienos naujienos, 1932-07-23, Nr. 166, p. 6) 

1932 m. veikė „Oze“ draugijai priklausiusi vasaros vaikų kolonija (tikriau-
siai Pivonijoje), kurioje buvo 71 vaikas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1932 m. rugpjūčio 13 d. Ukmergėje įvyko rungtynės tarp 1 pėstininko pul-
ko ir Ukmergės „Kodimo“ futbolininkų komandų. Rungtynes 5:1 laimėjo 
kariai. (Dienos naujienos, 1932-08-17, Nr. 186, p. 3)

1932  m. rugpjūtis. „Ukmergėj broliai Buškancai, vaistinės savininkai, 
įsteigė kvepalų fabrikėlį. Dirbami visokie kosmetikos dalykai.“ (Dienos 
naujienos, 1932-08-17, Nr. 186, p. 3)

1932 m. rugpjūtis. „Pivonijoje, Ukmergės apskrities vasarojimo vietoj, kur 
vasarą praleidžia daug žydų, Ukmergės gyventoja žydaitė Sonia Vainerytė, 
19 m. amžiaus, ketvirtadienį, (rugpjūčio 18 d.), peiliu nusižudė. Ekstra at-
gabentas gydytojas jau nebegalėjo pagelbėti. Ji vietoje mirė. […]“ (Dienos 
naujienos, 1932-08-20, Nr. 189, p. 3)

1932 m. rugsėjis. „Policija uždarė žydų sporto organizacijos „Hapoel“ klu-
bą, kaip neturėjusį leidimo.“ (Dienos naujienos, 1932-09-29, Nr. 222, p. 4)

1932 m. Ukmergėje veikė jidiš ir hebrajų kalbų vaikų darželiai. Juos atitin-
kamai lankė 19 ir 26 vaikai. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1932 m. spalis. „Ukmergėj šiomis dienomis susektas slaptai veikęs bankas, 
kurio savininkai yra keli broliai Judelevičiai. Bankas įsteigtas prieš porą 
metų. Judelevičiai savo nelegalų biznį buvo labai išplėtę. Bankas turėjo ryšių 
su daugybe Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto pirklių, kurie į Ukmer-
gę atvykdavo paskolų gauti. Už paskolas, kuriomis daugiausia tas bankas 
vertėsi, buvo imami dideli procentai. Kaip teko patirti, finansų ministerijos 
valdininkai išvyko į Ukmergę apskaičiuoti, kiek broliai Judelevičiai padarė 
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valstybės iždui nuostolių. Manoma, kad nuostoliai bus dideli. Banko veiki-
mas sustabdytas.“ (Lietuvos aidas, 1932-10-17, Nr. 326, p. 7)

1932  m. lapkričio 29 d. Ukmergės apskrities viršininkas užregistravo 
Ukmergės žydų amatininkų labdaringą draugiją „Gmilus – Chesed“, kurios 
tikslas buvo remti tuos Ukmergės žydus amatininkus, kuriems reikalinga 
materialinė paspirtis. Draugija išduodavo žydų amatininkams, gyvenu-
siems Ukmergėje, nedideles beprocentes paskolas. Draugijos taisyklės nu-
matė, kad, numatytam terminui praėjus ir skolininkui negrąžinus pasko-
los, ji buvo išieškoma iš skolininko ar iš laiduotojo įstatymo keliu. Paskolas 
galėjo gauti tik draugijos nariai. Draugijos nariais galėjo būti visi abiejų 
lyčių žydų tikybos amatininkai, ne jaunesni kaip 21 m. Draugijos lėšas su-
darė metiniai nario mokesčiai, vienkartinės draugijos narių aukos ir kitų 
asmenų aukos, draugijai paliktieji kilnojamieji ar nekilnojamieji turtai ar 
piniginiai kapitalai. Paaukoję draugijai 500 ir daugiau litų, „daug pasidar-
bavę draugijos labui“ galėjo būti renkami draugijos garbės nariais, jiems 
išduodamas specialus diplomas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1932 m. lapkritis. „Ukmergėj apvogtas rezninkas (žmogus, turintis teisę pa-
gal religinius kanonus skersti gyvulius ir paukščius) J. Goldmanas, gyvenantis 
Kalvių g. Išvogta daugiau pinigų negu daiktų.“ (Dienos naujienos, 1932-11-
10, Nr. 25, p. 3)

1932 m. lapkritis. „Ukmergė. Mišniunerio odos fabrike dirba apie 20 dar-
bininkų gan sunkiose ir nehigieniškose sąlygose, ypač tai sunku moterims, 
kurioms tenka tąsyti smirdančias šlapias odas iš duobių už ubagišką atly-
ginimą: gauna 2,5–3 litus per dieną. Reikia pastebėti, kad to fabriko darbi-
ninkai neorganizuoti, mažai skaito darbininkų laikraštį, tiki visokiais „aze-
fais“, kurie agituoja nemokėti profsąjungai nario mokesčio, nes jie ir yra 
sąjungos nariai (?). Draugai, susipraskim, varykim iš savo tarpo „azefus.“ 
„Ukmergė. Brolių Orvinų ir Ch. Krikūno lentpjūvės ir malūno darbininkai 
nesusipratę. Yra ir tokių, kurie „aprūpina“ savininkus žiniomis, sužinoto-
mis iš darbininkų.“ (Socialdemokratas, 1932-11-26, Nr. 48, p. 7)

1932 m. pabaigoje Ukmergės apskrities viršininkas gavo prašymą įkurti 
Lietuvos žydų tikybinės draugijos „Tiferet Bachurim“ Ukmergės skyrių. 
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Draugijos tikslas įstatuose buvo nurodytas: „skleisti žydų tikybos mokslą, 
dirbančio, amatininkaujančio ir tarnaujančio jaunimo tarpe ir jį auklėti 
sąmoningais žydais, kurie gyventų sulig Toros nuostatais ir žydijos gy-
venimo pasaulėžiūromis“. Kad tai būtų pasiekta, buvo numatyta rengti 
suaugusiems kursus, skirtus Biblijos, Talmudo ir žydų tikybos literatūros 
mokymui, vakarinius kursus lietuvių ir hebrajų kalbų mokymui, taip pat 
ir kitų bendro lavinimo dalykų. Pajamų šiems reikalams buvo numatyta 
gauti ne tik iš narių mokesčio, aukų ir subsidijų, gaunamų iš valdžios, bet 
ir iš viešųjų rinkliavų. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1933 m. įkurtas „Hechaluc“ organizacijos, siekusios skatinti žydų ekono-
miką, darbo produktyvumą žemės ūkyje ir pramonėje ir ruošti kvalifikuo-
tus darbininkus, kurie ketino emigruoti į Palestiną, skyrius. Tačiau sky-
riaus veikla buvo pasyvi. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1933 m. M. Rozenbliumo našlaičių namuose gyveno 40 našlaičių. Jų iš-
laikymui sudaryta 45 000 Lt sąmata. Draugijos turimos lėšos – 26900 Lt. 
Skirta 4000 Lt valstybės pašalpos ir 6000 Lt gauta iš savivaldybės. (Savi-
valdybė, 1933 m., spalis, Nr. 10, p. 12)

1933 m. sausio 18 d. „J. Kremerio saldainių dirbtuvėje policija rado kelias 
dėžes „suklastotų“ saldainių. Saldainiai buvo suvynioti svetimos firmos 
etiketėse. Tokiu būdu daugiau parduodavo.“ (Dienos naujienos, 1933-01-
21, Nr. 17, p. 3)

1933 m. sausis. „[…] g. Buršteino baldų dirbtuvėj dirba 17 darbininkų po 
11 valandų. Prisirenka daug garų ir dulkių, o ventiliacijos nėra. Mašinos 
neapsaugotos, dažnai darbininkai susižeidžia. Atlyginimas 1 – 5 Lt. Atsis-
kaitymo knygelių neduoda. Donoščikai (skundikai) jodinėja darbininkams 
ant sprando. Tenka patirti, kad Buršteinas nori atleisti visus senuosius 
darbininkus, mus, kurie jam dirbtuvę pastatėme. Draugai, ar nusileisim 
šiai kapitalistinei dėlei?“ (Socialdemokratas, 1933-01-07, Nr. 1, p. 7)

1933 m. vasaris. „[…] Ukmergėj žydų kalba paskaitos vyksta kas savaitę, ta-
čiau lietuvių nė karto nebuvo…“ (Dienos naujienos, 1933-03-06, Nr.52, p.4)

1933 m. vasaris. „[…] Ukmergėj manoma steigti pirklių klubas. Jo steigėjas – 
Kacas, viešbučio savininkas.“ (Dienos naujienos, 1933-02- 02, Nr. 27, p. 2)
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1933 m. kovas. Valstybinėje lietuvių gimnazijoje pradėta dėstyti žydų ti-
kyba. Dėstė mokytojas Šamesas. (Lietuvos žinios, 1933-03-08, Nr. 54, p. 4)

1933 m. „[…] „Ukmergytė (Vilkmergėlė) irgi labai patvinus. Kovo 14 d. buvo 
įkritus 8 metų Kacaitė. Nors vanduo ilgokai nešė, bet pavyko išgelbėti. 
[…]“ (Lietuvos žinios, 1933-03-22, Nr. 66, p. 4)

1933 m. kovas. „Šiomis dienomis prapuolė Ch. Šulmanaitė, 17-19 metų 
amžiaus žydaitė, siuvėjo duktė. Dingimo priežastys dar visai neaiškios. 
Įvykis tiriamas.“ (Lietuvos žinios, 1933-03-27, Nr. 70, p. 4)

1933  m. kovas. Nustojo veikusios žydų sporto organizacijos „Hakoach“ 
skaitykla ir biblioteka. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1933 m. Realinėje žydų gimnazijoje buvo 103, „Šviesos“ gimnazijoje – 134 
moksleiviai. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1933 m. balandis. „Paskutinė Vilkmergės sensacija – žydelkaitės N. pabė-
gimas pas kataliką meilužį Z. Gražuolė Chava spjovė į pasenusias tradicijas 
ir visus skirtumus ir pasislėpė nuo tėvų valios mylimojo namuose. Kalba-
ma, kad jos mylimajam Chavos giminės siūlė 5000 litų „otstupnovo“ (kyšį), 
bet šis nesileidžia į derybas ir rimtai ruošiasi šeimyniniam gyvenimui.“ 
(Sekmadienis, 1933-04-02, Nr. 14, p. 3)

1933  m. „Balandžio 5 d. ir Ukmergės žydai mitinge pareiškė protes-
tą prieš žydų persekiojimą Vokietijoj.“ (Dienos naujienos, 1933-04-10, 
Nr. 82, p. 3)

1933 m. „Nuo balandžio 6 d. Ukmergėj norėjo demonstruoti vokišką filmą. 
Žydų delegacija pareiškė, kad filmas bus boikotuojamas. Tad buvo atvežtas 
amerikoniškas filmas, bet… vokiečių kalba. Dėl to pakabintas didelis pla-
katas: „Vokiečių kalba, bet amerikoniškos produkcijos.“ Iš kai kurių žydų 
įmonių atleisti vokiečių piliečiai – specialistai. Vienas iš jų turi kontraktą, 
dėl to kreipėsi pas darbo inspektorių. Gavo atsakymą, kad, atsižvelgiant į 
įvykius Vokietijoj, kontraktas nieko nepadės.“ (Dienos naujienos, 1933-04-
11, Nr. 83, p. 3)

1933 m. balandis. „Prie Lietuvos žydų sveikatos ir apsaugos draugijos „Oze“ 
Ukmergės skyriaus įsikūrė Kūno kultūros sekcija. Narių yra 64 (40 vyrų ir 



Mardechai Bajeris su turbanu. Purim šventė, 1921. Iš Fainos Bo-
rovsky šeimos archyvo. 

Mardechai Baer with a turban. Purim celebration, 1921. From 
Faina Borovsky family archive.
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24 moterys). Jie visi taipogi įsirašė sporūton (Kūno kultūros rūmų sporto tal-
ka), pasiskirstę į tris grupes.“ (Dienos naujienos, 1933-04-24, Nr. 92, p. 3)

1933 m. gegužės 5 d. žydų gimnazijos mokiniai kartu su kitais miesto mo-
kyklų moksleiviais pavasario šventės metu sodino mieste medelius. (Die-
nos naujienos, 1933-05-09, Nr. 105, p. 3)

1933 m. „Gegužės 5 d. Ukmergės autobusų stoty pasirodė vienas pilietis, 
kurio švarko atlape buvo prisegtas hakenkreucas (hitlerininkų svastika). Tą 
pastebėję žydai ėmė švilpti. Gal būtų kilęs didesnis triukšmas, bet stoties 
viršininkas įsakė nutilti, pagrasė policija. Žydai švilpti nenustojo, tik pa-
sakė: „Hitlerininko neliesim, bet švilpauti galima“. Pilietis su hakenkreucu 
įsėdo autobusan ir išvažiavo Kavarskan.“ (Dienos naujienos, 1933-05-09, 
Nr. 105, p. 3)

1933 m. gegužė. „Ukmergėj du stambūs galanterijos prekybininkai F. Ra-
šanskienė – Rabinavičienė ir C. Grosas nori susijungti ir atidaryti vieną 
didelę krautuvę.“ (Dienos naujienos, 1933-05-09, Nr. 105, p. 3)

1933 m. „Gegužės mėn. 20 d. 1 pėstininkų pulko (futbolo) I komanda žaidė 
su Ukmergės žydų „Kodimo“. Rungtynės baigėsi 3:1 pulko naudai. Visą 
laiką gediminiečiai smarkiai spaudė „Kodimo“ vartus. Publikos buvo gana 
daug, nes visi domėjosi dviejų stiprių komandų žaidimu.“ (Karys, 1933-06-
01, Nr. 22, p. 452)

1933 m. birželį Ukmergėje įkurtas futbolo sąjungos komitetas. Tarp kitų 
komiteto vadovybės narių jo iždininku buvo B. Maizelis, o sekretorius Mi-
kracas. Komitetas apjungė keturis futbolo klubus, tarp jų ir dvi žydų „Ko-
dimo“ komandas (A ir B klasėse) bei draugijos „Oze“ komandą (A klasėje). 
Deja, dėl tarpusavio nesutarimų ir 1 pėstininkų pulko futbolo komandos 
ignoravimo komiteto veikla greitai nutrūko. (Dienos naujienos, 1933-06-
06, Nr. 127, p. 2)

1933 m. birželį įkurtas žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo sąjungos Ukmergės skyrius. Draugijos tikslai buvo tokie: 
„Sujungti vienoje sąjungoje visus karius žydus, prisidėjusius prie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo; ugdyti savo narių tarpe ir žydų visuomenėje 
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meilę tėvynei ir kelti valstybingumo supratimą; rūpinti ekonominiais ir 
kultūriniais sąjungos reikalais, kelti žydų ir lietuvių kultūrinio bendradar-
biavimo idėjas“. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1933 m. rugpjūtis. „Ukmergėj yra dvi žydų gimnazijos: viena hebrajų, kita 
realinė. Abiejų silpna piniginė (materialinė) būklė, nes vis mažėja mokinių 
skaičius. Dėl tos priežasties nuo šių mokslo metų pradžios norima susi-
jungti į vieną gimnaziją. Dėstomoji kalba būsianti hebrajų.“ (Dienos naujie-
nos, 1933-08-19, Nr. 188, p. 3)

1933  m. rugpjūtis. Žydų realinės gimnazijos direktorius L. Lempertas 
buvo 1932 m. Ukmergėje grupės inteligentų įkurtos Rytų Lietuvos kultū-
ros ir švietimo draugijos valdybos narys. Draugija nuo 1932 m. spalio lei-
do savaitraštį „Rytų Lietuva“. (Lietuvos aidas, 1933-09-23, Nr. 215, p. 11)

1933 m. B. Zilberio straipsnelyje „Ukmergės žydų bendruomenė“ rašoma, 
kad „Ukmergės žydų bendruomenė pagarsėjo visa eile žydų tikybos ir Tal-
mudo žinovų. Ir dabar Ukmergės miesto rabinas Leibas Grinas, žydų pra-
mintas „reb Leibale“, yra vienas iš seniausių ir įžymiausių pasaulio rabinų. 
Ukmergėje buvo ir žymūs ješibotai. […]“. Straipsnelyje su ironija minimas 
ir žydų gimnazijų susijungimas („prieitas liepto galas ir noromis nenoro-
mis turėjo susijungti.“), „girtini“ Rozenbliumo našlaičių namai, žydų ligo-
ninė su vaistine, esančios žydų bendruomenės priežiūroje, visa eilė lab-
daringų draugijų, didelė biblioteka, smulkaus kredito bankas, smulkiųjų 
žydų pirklių sąjunga, „Oze“ skyrius, jaunimo organizacijos „Beitar“, „Ber-
kaim“, „Makabi“, trijų tipų pradžios mokyklos: „Javne“, „Tarbut“ ir „žydų 
folkistų“. (Lietuvos aidas, 1933-09-23, Nr. 215, p. 2)

1933 m. įregistruota Ukmergės žydų moterų labdaros draugija, siekusi 
teikti visokeriopą pagalbą Ukmergės miesto neturtingiesiems žydams. 
Pagal įstatus, draugija galėjo teikti vienkartines, mėnesines ir kitokias 
pinigines pašalpas, steigti nemokamą ar pigų maitinimą teikiančias 
valgyklas, teikti nemokamą medicinos pagalbą ar kitais būdais padė-
ti neturtingiems gyventojams. Draugijos narėmis galėjo būti 21 metų 
sulaukusios žydų moterys. Draugija lėšas gaudavo iš įvairių rinkliavų, 
koncertų, vakarėlių, įvairių dovanų, nario mokesčių. Pirmąją draugijos 
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tarybą sudarė E.  Goldonienė  – pirmininkė, I. Gracienė  – sekretorė, N. 
Livitienė – iždininkė. (LCVA, f. 410, ap. 8, b. 218, l. 2; Bliumin A. Ukmer-
gės žydų…)

1933 m. lapkritis. Laikraštyje „Dienos naujienos“ paskelbtame „priimtųjų 
privatiniais gynėjais“ sąraše skelbiamos ir ukmergiškių „gynėjų“ (advoka-
tų?) pavardės: Mykolas Chaleckis, Simonas Mocarskis, Chaimas Fridma-
nas, Izraelis Londonas. (Dienos naujienos, 1933-11-03, Nr. 252, p. 3)

1933 m. įsteigtas žydų sporto ir gimnastikos draugijos „Hapoel“ Ukmer-
gės skyrius. Draugijos tikslai ir veikimo būdai buvo panašūs į kitų spor-
to organizacijų tikslus ir veiklos metodus. Draugijos nariais galėjo būti 
abiejų lyčių piliečiai nuo 18  m. amžiaus. Nariai mokėjo nedidelį nario 
mokestį, beturčiai nuo jo būdavo atleidžiami. (Bliumin A. Ukmergės 
žydų…)

1933 m. gruodis. Buvo įkurtas Vokietijos žydams šelpti draugijos Lietu-
voje Ukmergės skyrius. Draugijos tikslas buvo padėti Vokietijos žydams 
įvairia kultūrine ir socialine veikla. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1933 m. gruodis. Mokytojas A. Berzonas laimėjo geriausio atsakymo, ko-
dėl jam patiko kino filmas „Pargabenk juos gyvus“, konkursą, paskelbtą 
„Lyros“ kino teatre spalio mėnesį, bei gavo prizą – metinį nemokamą bilie-
tą. (Dienos naujienos, 1933-12-09, Nr. 282, p. 3)

1933 m. „Ukmergėj gruodžio 13 d. degė Buškancų vaistų sandėlis. Nuosto-
lių padaryta apie 10000 litų.“ (Ugniagesys, 1934, Nr. 1, p. 20)

1934 m. rinkimuose į savivaldybės tarybą išrinkti 7 lietuviai, 5 žydai ir 3 
lenkai. (Eskizai, 1994, Nr. 6-7, p. 107)

1934m. sausis. Gydytojas Ch. Rozenbaumas „užsirašė šauliu bendradar-
biu“. (Trimitas, 1934-01-25, Nr. 4, p. 77)

1934  m. Ukmergėje „[…] susiorganizavo žydų tautybės kariai, dalyvavę 
kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės, ir įsteigė savo skyrių. Sausio pabai-
goj bus visuotinis susirinkimas, kur bus išrinkti valdymo organai ir aptarti 
kai kurie reikalai.“ (Karys, 1934-01-18, Nr. 3, p. 54)
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1934 m. sausis. „Žydų ir hebrajų mokyklose prasidėjo pradžios mokyklos 
kursai, kuriuos išimtinai lanko žydų amatininkai: rengiasi amatininkų eg-
zaminams.“ (ABC, 1934-01-18, Nr. 18, p. 2)

1934 m. vasaris. „Ukmergėje buvo įsteigtas žydų karių, dalyvavusių atku-
riant Lietuvos Nepriklausomybę, sąjungos skyrius. Steigiamajame susi-
rinkime dalyvavo atstovas iš centro. Prieš susirinkimą gausus būrys žydų, 
buvusių karių, karo orkestro vedami, buvo nužygiavę prie paminklo žuvu-
siems dėl Lietuvos laisvės, pagerbė kautynėse kritusius ginklo draugus.“ 
(Lietuvos aidas, 1934-02-14, Nr. 37, p. 5)

1934 m. vasaris. „Esančiam netoli Ukmergės Pivonijos kurorte sudegė va-
sarnamis. Priežastis – padegimas. Įtariamas pats savininkas A. Slonims-
kas, kuris buvo tuojau areštuotas ir tik surinkęs užstatą – 20 000 litų – 
buvo paleistas. Sudegęs vasarnamis buvo apdraustas 11 000 litų.“ (ABC, 
1934-02-09, Nr. 32, p. 2)

1934 m. vasaris. „Netoli Ukmergės esančio Mūšos malūno savininkas žy-
das Joselis Tainavičius, kuriam apie 70 metų, šiomis dienomis perėjo į ka-
talikų tikėjimą. Pernai panašiai pasielgus žydaitei Š. (kuri persikrikštijusi 
susituokė su lietuviu), vietos žydų tarpe sukilo didelis triukšmas. Bet J. Tai-
navičiaus krikštynos praėjo tyliai.“ (ABC, 1934-02-16, Nr. 38, p. 2)

1934  m. vasaris. Miesto tarybos posėdyje išrinkta kontrolės komisija 
1934 metams. Jos nariu išrinktas ir tarybos narys dr. Rachmielis. (ABC, 
1934-02-14, Nr. 36, p. 2)

1934 m. Savivaldybė skyrė žydų senelių prieglaudos ir našlaičių namų iš-
laikymui po 3000 Lt, žydų moterų labdarybės draugijai – 1500 Lt, žydų I 
ir II vaikų darželiams – po 900 Lt pašalpas. (A. Bliumin „Ukmergės žydų…“)

1934 m. balandis. „LAK loterijoje 5000 litų premija teko ukmergiečiui 
Šl. Mincui, kurio bilieto Nr.  yra 53713.“ (Lietuvos žinios, 1934-05-24, 
Nr. 116, p. 5)

1934  m. gegužė. „Šiomis dienomis buvo suloštos (sužaistos) draugiškos 
futbolo rungtynės tarp „Spartos“ ir „Kodimo“. Rungtynės baigėsi lygiosio-
mis 2:2.“ (ABC, 1934-05-23, Nr. 89, p. 2)



Ukmergės „Šviesos“ draugijos žydų ne valdžios gimnaziją baigu-
sios Jonės Taicaitės pažymėjimas, 1935.

Graduate certificate of Jonė Taicaitė from Ukmerge’s Jewish 
non-governmental society gymnasium “Šviesa”, 1935.



Ukmergės „Šviesos“ draugijos žydų ne valdžios gimnaziją baigu-
sios Jonės Taicaitės pažymėjimas, 1935.

Graduate certificate of Jonė Taicaitė from Ukmerge’s Jewish 
non-governmental society gymnasium “Šviesa”, 1935.
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1934 m. birželis. „Draugiškos futbolo rungtynės tarp „Šaulio“ ir „Kodimo“ 
pasibaigė aukštu rezultatu 8:2 (5:1) pirmojo naudai. Žaidimas buvo įdo-
mus ypač antrajame puslaikyje (kėlinyje).“ (ABC, 1934-06-04, Nr. 98, p. 2)

1934  m. birželis. Įsteigtas Lietuvos žydų draugijos „Jekuda“ Ukmergės 
skyrius. Draugijos tikslas buvo „padėti atstatyti žydų valstybę Palestinoje 
ir įvairiomis priemonėmis padėti išsiplėtoti žydų tarpe tautinei sąmonei, 
skleisti tautinę kultūrą, išauklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir 
žydų tautai piliečius“. Draugija ketino rengti suvažiavimus, susirinkimus, 
paskaitas, steigti švietimo, kultūros ir meno įstaigas, klubus ir sporto ra-
telius, skaityklas, leisti literatūrą. Literatūra buvo leidžiama hebrajų kalba. 
Draugijos nariai turėjo savo uniformą, pasižymėjimo ženklus. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1934 m. žydų „Šviesos“ gimnazijoje baigiamieji egzaminai buvo šie: raš-
tu – vokiečių kalba, hebrajų ir žydų kalbos, lietuvių kalba, lotynų kalba, 
aukštosios matematikos pagrindai, algebra, trigonometrija, aukštesnio-
sios matematikos pagrindai, žodžiu – lietuvių kalba, lotynų kalba, istorija, 
algebra, hebrajų ir žydų kalbos, gamta, trigonometrija, fizika, vokiečių kal-
ba, visuomenės mokslas, kūno kultūra, geografija, tikyba. (LCVA, f. 391, 
ap. 2, b. 1753, l. 76.; Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1934 m. rugpjūtis. Minint Prezidento A. Smetonos 60 – metį, Didžiojoje 
sinagogoje susirinkusiems žydams ta proga kalbas pasakė rabinas Leiba 
Rubinas ir gimnazijos direktorius L. Lempertas. (Bliumin A. Ukmergės 
žydų…)

1934 m. spalis. „Prie Krikūno pirties nuo pereitų metų rudenio kasamas 
artezinis šulinys. Jau išgręžta apie 120 metrų, bet dar neužtikta reikiamo 
vandens.“ (Lietuvos aidas, 1934-10-29, Nr. 247, p. 5)

1934  m. gruodis. Miesto tarybos posėdyje išrinkta mokesčių komisija. 
Vienas iš 3 komisijos narių  – Š. Bukancas. (Lietuvos žinios, 1934-12-04, 
Nr. 277, p. 5)

1935  m. žydai buvo trijų lentpjūvių, dviejų malūnų, odos fabriko, por-
celiano, krosnių panelių fabrikų, dviejų plytinių, dviejų vinių fabrikų, 
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kartoninių dėžių fabriko, gėrimų fabriko, dviejų lovų audinių fabrikų, 
dviejų namų apyvokos daiktų fabrikų ir šešių kailių – odų raugyklų savi-
ninkai. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1935 m. Žydų karių, dalyvavusių atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, są-
jungos Ukmergės skyrius išrinko naują valdybą: R Maizelis – pirmininkas, 
felčeris S. Strašas – vicepirmininkas, A. Zachri – sekretorius, M. Gracas – 
iždininkas (Lietuvos aidas, 1935-01-15, Nr. 12, p. 8)

1935 m. vasaris. Tarp kelių asmenų, parėmusių Valstybės Prezidento A. 
Smetonos stipendijų fondą, šelpiantį studentus ekonomistus, minimas ir 
Ukmergės odų fabriko savininkas L. Mišniuneris, paaukojęs 100 litų. (Lie-
tuvos aidas, 1935-02-25, Nr. 46, p. 8)

1935 m. balandžio 1 d. Smėlių priemiestyje, Vilniaus g., sudegė D. Frenke-
lio tvartas su gyvuliais ir pašaru. (Lietuvos aidas, 1935-04-08, Nr. 81, p. 8; 
Karys, 1935-04-11, Nr. 15, p. 362)

1935 m. balandžio 3 d. vykusiame miesto savivaldybės tarybos posėdyje 
dr. Karlinskis kartu su dr. A. Dumbriu ir advokatu H. Charmanskiu buvo 
išrinkti į darbo pajamų mokesčių komisiją. (Lietuvos aidas, 1935-04-08, 
Nr. 81, p. 8)

1935 m. balandis. Informacijoje apie miesto tvarkymo darbus minima, jog 
Kauno gatvėje buvo nugriauta pusė Buškanco mūrinio namo ir medinis 
Šauliškio namas, stovėjęs Kauno, Deltuvos ir Sodų gatvių sankryžoje. (Lie-
tuvos aidas, 1935-04-15, Nr. 87, p. 8)

1935 m. gegužė. Vokietijos žydams šelpti draugijos Lietuvoje Ukmergės 
skyrius nustojo veikęs. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1935 m. gegužės mėn. Ukmergės apskrities viršininkas informavo Ukmer-
gės apskrities komendantą dėl Lietuvos žydų tikybinės (religinės) draugi-
jos „Tiferet Bachurim“ Ukmergės skyriaus neveikimo, nenurodydamas jo-
kių priežasčių. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1935  m. gegužė. Ukmergės prekybininkų ir pramonininkų savitarpio 
kredito draugijos valdybon išrinkti du papildomi nariai: K. Deveikis ir 
B. Goldbergas. (Lietuvos aidas, 1935-05-27, Nr. 122, p. 8)
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1935 m. liepos 2 d. kino teatro „Lyra“ salėje paskaitas skaitė dešiniųjų sio-
nistų atstovai Gelzmanas ir Glezeris. Jie siūlė steigti naują žydų sionistų 
organizaciją, kovosiančią su raudona sionistų – socialistų organizacija, at-
sisakyti klasių kovos, įkurti žydų valstybę Palestinoje. (Eidintas A. Žydai, 
lietuviai ir holokaustas, Vilnius, 2002, p. 69)

1935 m. liepos mėnesį įsiregistravo organizacijos „Ceirei Agudas Jisroel“ 
(Izraelio Sąjungos jaunuoliai) Ukmergės skyrius. Organizacijos tikslas  – 
skleisti tarp žydų jaunuomenės tikybos mokslą ir klausimus, kylančius 
žydų visuomeniniame gyvenime dėl Toros (Mokslo) ir tradicijų. Organi-
zacijos „Ceirei Agudas Jisroel“ nariu galėjo tapti kiekvienas Lietuvoje gy-
venantis žydų tikybos asmuo, turintis ne mažiau 17 metų. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1935  m. liepos mėnesį vykusiame futbolo žaibo turnyre dalyvavo ir 
Ukmergės „Kodimo“ komandos futbolininkai. (Lietuvos aidas, 1935-07-
03, Nr. 149, p. 8)

1935 m. liepos 27 d. Ukmergėje „susirinko apie 100 sionistų – socialistų, 
kuriems kalbėjęs Drazninas pasidžiaugė stipriomis žydų darbininkų or-
ganizacijomis, ragino kovoti už proletariato reikalus prieš kapitalizmą ir 
fašizmą.“ (Eidintas A. Žydai, lietuviai ir holokaustas, Vilnius, 2002, p. 69)

1935 m. „Ukmergės mokesčių inspekcijos valdininkai […] surado Ukmer-
gėje, Kalėjimo gt. Nr.  5 ir Kranto gt. Nr.  10, „Lyno“ bendrovės slaptas 
dirbtuves seniems rūbams taisyti ir valyti. Dirbtuvėse dirba per 40 dar-
bininkų – siuvėjų. Įmonė duoda keletą šimtų litų gryno pelno per dieną. 
Rūbus taiso Ukmergėje, o valo Januškų vandens malūne. Ši įmonė veikė 
slaptai […]. Dirbtuvių savininkams galanterijos prekybininkui Čemachui 
Grosui ir Januškų malūnininkui Videsui surašyti atitinkami protokolai. 
Ukmergės žydai turi keletą įvairių dirbtuvių, kur dirba didesnis skaičius 
samdytų darbininkų. Tačiau dirbtuvių savininkai dažnai vengia išsiim-
ti verslo patentus ir darbininkų neregistruoja ligonių kasoje. Mokesčių 
inspekcijos valdininkams ir ligonių kasos kontrolieriui sunku visus, ne-
silaikančius įstatymų darbdavius, išaiškinti, nes jie pajutę kontrolierių 
veja darbininkus slėptis. […] Pavyzdžiui, Keremo batų dirbtuvėje ligonių 



221

kasos kontrolierius rado 8 neregistruotus darbininkus, Čapošninko aulų 
dirbtuvėje – 4, „Lyno“ bendrovės viename skyriuje – 31 (iš jų 9 pabėgo), 
antrame skyriuje 9 ligonių kasoje neregistruotus darbininkus. Visiems 
savininkams surašyti protokolai ir paskirtos atitinkamos nubaudos. Kiti 
dirbtuvių savininkai, nujausdami, kad už įstatymų nevykdymą bus bau-
džiami, savo įmonėms patentus išperka beturčių savo tarnautojų vardu, 
o patys eina neva tik kasininkų arba reikalų vedėjų pareigas. Pavyzdžiui, 
Januškų malūnininkas Videsas patentą yra išpirkęs beturčių T. Videsaitės 
ir Feldbliumo vardu. Anksčiau ar vėliau valdžios organai neteisėtus darbus 
išaiškina.“ (Lietuvos aidas, 1935-09-09, Nr. 206, p. 8)

1935  m. rugsėjis. „Nustatant odų kainas, kainų tvarkytojas visoms odų 
dirbtuvėms išsiuntinėjo atitinkamas anketas ir pareikalavo sudaryti įmo-
nių kalkuliacijas. Žinomas Ukmergėje odų fabrikantas Ch. Mišniuneris 
perdavė klaidingų žinių. Už klaidingų žinių suteikimą kainų tvarkytojas 
Ch. Mišniunerį nubaudė 500 litų bauda.“ (Lietuvos aidas, 1935-09-14, 
Nr. 211, p. 8)

1935 m. gruodis. „[…] Ukmergės prekybininkams Vulfui, Riklenskams ir 
Perkauskienei surašyti protokolai už parduodamų prekių kortelėse per 
aukštų kainų (aukštesnių, nei nustatyta kainų tvarkytojų) įrašymą.“ (Lietu-
vos aidas, 1935-12-12, Nr. 324, p. 6)

1935 m. gruodžio 16 d. Ukmergės miesto tarybos posėdyje buvo sudaryta 
komisija parduoti ketinamų miesto sklypų kainoms nustatyti. Vienas iš 3 
komisijos narių – B. Goldbergas. (Lietuvos aidas, 1935-12-19, Nr. 336, p. 6)

„Lietuvos telefono abonentų sąraše 1935 metams“ yra šie su Ukmergės 
žydų bendruomene susiję duomenys: žydų „Šviesos“ draugijos gimnazija 
buvo Naujojoje gatvėje (dab. Vasario 16-osios g.) Nr. 7; žydų ligoninė – Vy-
tauto g. 64; žydų labdarybės draugija „Ezro“ – Pilies g. 1; M. Rozenbliumo 
vardo žydų našlaičių namai ir kino teatras „Lyra“ – Naujoji g. 17; 

Gydytojas Karlinskas gyveno Kauno g. 21; gyd. Klingas – Kauno g. 12; gyd. 
Borisas Paikinas – Pilies g. 8; gyd. Chaimas Rachmielis – Gedimino g. 10; 
gyd. Chaimas Rozenbaumas  – Vytauto  g. 1; dantų gydytoja R. Gabrienė 
gyveno Vytauto  g. 2; dantų gydytojas Gurvičius  – Gedimino  g. 1; dantų 
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gydytoja R. Fogelevičiūtė – Kęstučio a. 15; dantų technikas Solomonas Fri-
dmanas – Vytauto g. 6; medicinos felčeris B. Kacas – Pilies g. 4; felčeris S. 
Štrasas – Gedimino g. 20; felčeris Giršas Veineris – Vytauto g. 21; Naujosios 
aptiekos (vaistinės) savininkė g. Šelkanaitė-Efrosienė – Gedimino g. 33; 

Advokatai: Aaronas Goldbergas, gyvenęs Kęstučio a. 18; Mozė Goldber-
gas – Vienuolyno g. 9; B. Golombas – Vienuolyno g. 4; Chaimas Fridma-
nas – Vytauto g. 6; J. Londonas – Kauno g. 3; 

Žydų liaudies bankas buvo įsikūręs Kęstučio a. 13; lengvuosius automo-
bilius „skubiam susisiekimui“ nuomojo J. Melcas, gyvenęs Vilniaus g. 46; 
Hiršos Buršteino vaisvynių dirbtuvė „Vita“ buvo Gedimino  g. 14; brolių 
Buškancų vaistų sandėlis – Kęstučio a. 7; javų pirklys Šaja Gabajus – Pivo-
nijoje; galanterijos prekybininkas J. Grosas – Vytauto g. 1; Š. Figero vais-
vandenių dirbtuvė buvo Vilniaus g. 28; miško pirklys M. Klingas gyveno 
Kauno g. 12; U. Koltūno knygynas buvo Kęstučio a. 15; Krikūno ir Orvino 
bendrovė – Gedimino g. 23; Nochimo Masso miltų krautuvė – Gedimino g. 
27; m. Majerovičiaus javų supirkimo įmonė – Naujoji g. 30; Leibos Mišniu-
nerio odų dirbtuvė – Kalėjimo g. 11; „Naftos“ mineralinių aliejų produktų 
įmonės Ukmergės skyriaus atstovas V. Izraelitas buvo įsikūręs Kauno g. 4; 
brolių Palecų elektrinė popierinių maišelių dirbtuvė – Gedimino g. 15; m. 
Perkulio viešbutis „Central“ – Kauno g. 11; Chaimo Rabinavičiaus aliejaus 
ir pokosto dirbtuvė – Vytauto g. 54; A. Slonimskio spaustuvė – Vytauto g. 
17; L. Šapiro ir M. Joffe elektros, radijo ir dviračių parduotuvė – Kęstučio 
a. 13; E. Šneiderio alaus urmo sandėlis – Vytauto g. 9; Vides, malūno ir 
apretūros (cheminis tirpalas odos ir batų apdailai) dirbtuvės „Lyna“, buvusių 
Januškų k., savininkas gyveno Kęstučio a. 11. 

Dar telefonus turėjo ir L. Breznikas (Vilniaus g. 26); A. Buškancas (Kau-
no  g. 8); Notelis Gantfolis (Kranto  g. 5); Bensijonas Goldbergas (Vie-
nuolyno  g. 15); Chaimas Gordonas (Kęstučio a. 5); Benjaminas Fišeras 
(Naujoji  g. 7); Aaronas Judelevičius (Žuvų  g. 12); Elijošius Judelevičius 
(Gedimino g. 12); Ch. Krikūnas (Gedimino g. 23); J. Levinšteinas (Pivoni-
joje); N. Levinšteinas (Vilniaus g. 33); J. Losas (Vytauto g. 44); M. Orvi-
nas (Pivonijoje); L. Šauliškis (Kauno g. 18); Joselis Šušanas (Vilniaus g. 3); 
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(verslų pavadinimai pagal dokumentą) (http://genealogyindexer.org/
view/1935Lit/388-391)

1936 m. vasaris. Nustojo veikusi žydų sporto sąjunga „Vienybė“. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…)

1936  m. Ukmergės žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros rei-
kalų draugijai „Ezro“ priklausė vienaukštis gyvenamas namas su mezoni-
nu Vienuolyno g. Nr.4, kuriame buvo įsikūrusi draugijos ambulatorija ir 
buvo du butai beturčiams, vienaaukštis mūrinis namas Naujojoje  g. 24, 
kur buvo žydų vaikų pradžios mokykla, mūrinis vienaukštis namas Arklių 
turgaus g. Nr. 5, kur buvo draugijos išlaikoma senelių prieglauda, mūrinis 
vienaaukštis namas Pirties g. Nr. 7, kur buvo pirtis ir vaisvandenių dirb-
tuvė „Progres“, žemės plotas prie Naujosios g. Nr. 20, išnuomotas 36 me-
tams M. Rozenbliumo vardo našlaičių prieglaudai, kitas turtas. Draugijos 
nariais buvo 180 vyrų ir 40 moterų. (LCVA, f.1367, ap. 1, b. 1836)

1936 m. kovas. „Higieniškais sumetimais pereitų metų pabaigoje Ukmer-
gės burmistras uždarė garsiuosius „jatkus“ – prieš 70 metų statytą mėsinių 
halę. Pradžioje mėsininkai protestavo prieš tokį savivaldybės žygį. Nebuvo 
patenkinta ir žydų visuomenė, nes prie halės buvo jų ritualinė paukščių 
skerdykla. Buvo kreiptasi net į Kauną. Betgi neseniai sveikatos departa-
mentas burmistro nutarimą patvirtino, tuo būdu netrukus senoji halė bus 
sugriauta. Mėsininkai turi atsidarę krautuves miesto centre. Kai tik bus 
nugriauta halė, savivaldybė numatanti sutvarkyti palei piliakalnį einančią 
Mėsininkų gatvę.“ (Lietuvos aidas, 1936-03-13, Nr. 119, p. 6)

1936 m. balandis. „Praėjusį rudenį Kauno apygardos teismas Ukmergėje 
nagrinėjo A. Abraomo Slonimsko (spaustuvės savininko) bylą už savo vasar-
namio padegimą ir jį nubaudė 9 mėn. kalėjimo. Dabar apeliaciniai rūmai 
rado, kad A. Slonimskas nekaltas ir jį išteisino. Jis tikisi atgaut draudimo 
premiją – apie 10500 litų.“ (Lietuvos aidas, 1936-04-20, Nr. 180, p. 6)

1936  m. balandis. Žinutėje apie spaudos platinimą Ukmergėje rašoma: 
„[…] Reikia pažymėti, kad visi žydų laikraščiai čia turi savo agentūras ir 
daug platintojų.“ (Lietuvos aidas, 1936-04-04, Nr. 157, p. 6)
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1936 m. balandis. „Šiomis dienomis iš pirklio Motelio Kliso buto (Gedimi-
no g.) buvo išvogta apie 110 kilogramų šerių. Jų vertė siekia 2700 lt. Kad 
vagystė tuojau nepaaiškėtų, vagys išėmę šerius į maišus prikišo šieno. Į 
butą, matyt, pateko su padirbtu raktu. Kriminalinė policija stropiai vagys-
tę aiškina.“ (Lietuvos aidas, 1936-04-25, Nr. 190, p. 6)

1936 m. balandis. „Kaip jau buvo rašyta, iš ukmergiškio pirklio m. Kliso buto 
buvo pavogta šerių už 3000 Lt. Kriminalinė policija greit nustatė, kad vogė 
Ch. Šumanas, pirklys. Jis su pavogtais šeriais buvo išvažiavęs į Kauną, o iš 
ten į Vilkaviškį, kur tikėjosi juos parduoti. Telefonu susižinota su tų miestų 
policijomis. Vilkaviškyje Ch. Šumanas buvo suimtas. Pasirodo, dalį šerių jis 
spėjo parduoti Jonavoje.“ (Lietuvos aidas, 1936-04-30, Nr. 198, p. 6)

1936  m. gegužė. „Atrodo, kad šią vasarą Ukmergėj bus tik trys futbolo 
komandos: vietos įgulos, šaulių ir žydų. […]“ (Lietuvos aidas, 1936-05-05, 
Nr. 206, p. 6)

1936 m. pareigas pradėjo eiti paskutinis Ukmergės rabinas Jozefas Zus-
manovičius, kartu su kitais žydais nužudytas Pivonijos šile 1941 m. (Šo-
enburgai N. ir S. Lietuvos žydų bendruomenės)

1936 m. birželis. „Ukmergėje gyvena Meiša Levinas, caro laikais buvęs karo 
veterinoriumi. Jis jau tada mažai sueidavo su savo tautiečiais – žydais. O 
po karo, grįžęs Ukmergėn, visai nutraukė santykius su žydų visuomene, jis 
net vengdavo žydų kalbos. Dėl to pastarųjų buvo pramintas „pulžydek“ – 
pusė žydelio. Neseniai jis susirgo ir liepė pakviesti notarą. Buvo surašy-
ti dokumentai, kuriais jis savo ilgametei tarnaitei Zofijai Griškevičienei 
paliko 15000 Lt. grynais pinigais ir 65000 lt. vekseliais, o giminaičiams 
užrašė didelius mūro namus su sąlyga, kad jie išpirktų minėtus vekselius. 
Z. Griškevičienė yra našlė (jos vyras žuvo kare), pas M. Leviną daug metų 
ištarnavo. Surašius minėtus dokumentus, ji pakvietė daktarą, iš kurio 
gavo raštą, kad M. Levinas buvo pilnos sąmonės. Tada iš banko išgavo jai 
užrašytus 15000 litų. Kai visa tai sužinojo žydų visuomenė, pakėlė didelį 
triukšmą, kodėl M. Levinas visų savo turtų nepaliko žydams. Galų gale žy-
dai ėmė tvirtinti, esą ta istorija kvepia kriminalu. Buvo pasiųsta telegrama 
į Kubą, kad atvyktų Ukmergėn ten gyvenanti viena M. Levino giminaitė. 
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Kita giminaitė kreipėsi į atitinkamus organus, kad leistų sukviesti gydyto-
jų konsultaciją – galbūt M. Levinas nėra pilno proto… Konsultacija įvyko 
šeštadienį (gegužės 30 d.) popiet, sprendimas dar nežinomas. Prie M. Le-
vino namų nuolat stovi būriai žydų. Kalbama, kad jei M. Levinas ir buvo 
pilnos sąmonės, tai visgi nežydiškai pasielgė, kad turtus užrašė katalikei… 
Tuo tarpu Zofija Griškevičienė labai įbauginta visokių kalbų, net bijanti 
pasirodyti mieste…“ (Lietuvos aidas, 1936-06-02, Nr. 250, p. 6)

1936  m. liepa. „VI Ukmergės (apskrities) šaulių rinktinė, būdama viena 
didžiausių rinktinių pafrontėje, iki šiol neturėjo nuosavų namų. […] Pa-
galiau veiklaus tos rinktinės vado pulkininko leitenanto Stapulionio dėka 
buvo nutarta pirkti dviejų aukštų mūro namą, esantį Kauno g. 39 (dab. 
Kauno g. Nr. 36). Visuomenė ir organizacijos namo pirkimui pritarė ir na-
mas buvo nupirktas už 39 000 litų. […]“ (Mūsų Rytojus, 1936-07-07, Nr.51, 
p.3); „[…] Ne per seniausiai tokie namai, stovį veik pačiame miesto centre, 
buvo nupirkti iš advokato Goldbergo. Tai nemažas dviejų aukštų mūrinis 
pastatas […]“ (Karys, 1936-07-16, Nr. 29, p. 716)

1936  m. liepa. „Kalėjimo gatvėje, ties Piliakalniu, kasant kanalizacijos 
griovius vienoje vietoje užtikta daug senų žmonių griaučių. Pagal senų 
žmonių pasakojimą, apie tą vietą (kur dabar odų fabrikas) seniau buvus 
žydų ligoninė, o netoli jos jų – kapai. Kita versija sako, kad tai būsiančios 
senų kovų liekanos, atseit ties Piliakalniu kadaise buvę karių kapai. Grei-
čiausiai teisybė bus pirmame pasakojime apie ligoninę.“ (Lietuvos aidas, 
1936-07-25, Nr. 338, p. 6)

1936  m. liepa. „Skaitytojai dar atsimena korespondencijas apie sencan-
cingą ukmergiškio žydo M. Levino palikimą: prieš mirdamas savo tarnai-
tei užrašė 80 tūkstančių litų, o giminėms paliko mūrinius namus. Tai-
gi, mirusio giminės tuo nebuvo patenkinti, apie laimingąją tarnaitę Z. 
Griškevičienę skleidė visokius gandus ir net apskundė prokurorui, esą, ji 
suklastojusi M. Levino vekselius. Mat jis jai paliko 15000 Lt. grynais, o 
likusius – vekseliais. Greit vekseliai atsidūrė pas Ukmergės prokurorą ir 
buvo pasiųsti tirti Kaunan. Girdėti, kad vekseliai rasti tvarkingi. Galbūt 
jie netrukus bus grąžinti savininkei Z. Griškevičienei. Ji dar tebegyvena 
mirusiojo namuose, kur ištarnavo apie 10 metų. Dabar iš Kubos atvažiavo 
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viena giminaitė. Ji buvo iškviesta telegrama. Sako, turinti kažkokius doku-
mentus M. Levino namams paveldėti, todėl ir nemananti išpirkti Z. Griš-
kevičienei užrašytus vekselius. Prasidės bylinėjimasis. Paliktieji namai gan 
dideli, juose yra daug krautuvių ir butų. Tuo tarpu nuomininkai niekam 
nemoka nuomos, nors yra sudarytas iš žydų tarpo M. Levino palikto turto 
globos komitetas. Neseniai tas komitetas pasiėmė visus buto, kur dabar 
gyvena Z. Griškevičienė, baldus. Sunku pasakyti, kada bus viso šio ginčo 
galas. Kaip žinoma, mirusysis buvo palaidotas katalikų kapuose. Kurį laiką 
žydų visuomenė darė žygius lavonui perkelti į savo kapus. Tačiau lig šiol 
jiems nepavyko tai įvykdyti.“ (Lietuvos aidas, 1936-07-30, Nr. 346, p. 6)

1936 m. rugpjūtis. „Mėsinių halė, kurioje dar buvo žydų maldos namai ir 
jų ritualinė paukščių skerdykla, baigiama griauti. Namo galas su maldos 
namais iki rudens paliktas. Skerdyklą miesto savivaldybė siūlė perkelti į 
miesto skerdyklą – Pivonijon. Bet žydų visuomenė pasiūlymo nepriėmė, 
esą Pivonija toli už miesto (2 km). Dabar jie stato naują ritualinę skerdyklą 
netoli senosios. Naujoji būsianti moderniškesnė.“ (Lietuvos aidas, 1936-
08-06, Nr. 358, p. 6)

1936  m. rugpjūtis. „Ieškomas BENDRININKAS su kapitalu  – 30000-
40000  Lt.  – automatiniam malūnui varyti (eksploatuoti?). Malūnas yra 
vienas Ukmergės mieste ir apskrityje. Be to, yra obliuojamosios mašinos 
ir visi kiti įrenginiai lentpjūvei. Kreiptis: B. Orvinas, Ukmergė, Kalėjimo 
g-vė 9.“ (Lietuvos aidas, 1936-08-12, Nr. 368, p. 7)

1936  m. rugsėjis. „Ukmergiškiai dar nenustojo kalbėti apie  M. Levino 
(žydo, palaidoto katalikų kapinėse) sensacingą testamentą, kuriuo jis savo 
tarnaitei Zosei Griškevičienei paliko stambią pinigų sumą. Dabar laukia-
ma kriminalinės bylos, kuri buvo iškelta Z. Griškevičienei už tariamą ke-
lių tūkstančių ir vekselių pasisavinimą. Po to mirusio giminės žada kelti 
antrą, jau civilinę bylą dėl paties palikimo. Civiliniai ginčai gali užsitęsti 
kelerius metus, nes abi pusės nežada lengvai atsisakyti palikimo: samdys 
žymiausius advokatus iki paskutinės instancijos. Paliktasis namas dabar 
yra globėjų žinioje. Globos valdybon, ją tvirtina apylinkės teismas, įeina 
Ad.  Bitinas,  M. Levinas ir N. Vadas. Pastarieji abu yra mirusio  M. Levi-
no giminaičiai. Namas yra miesto centre ir žinovų nuomone vertas apie 
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120  tūkst. litų. Krautuvės ir butai duoda apie 400 litų mėnesinių paja-
mų. Tai nedaug, nes nuomos labai žemos. Šiuose namuose dar tebegyvena 
Z. Griškevičienė. Ji nuomos nemoka, bet ir išeiti nenori. Todėl globėjų val-
dyba iškėlė bylą. Z. Griškevičienė labai nusiminusi, kad ne tik kad negau-
nanti pinigų ir dar iš buto ją varo. Jai prašant rugsėjo 18 d. byla atidėta.“ 
(Lietuvos aidas, 1936-09-22, Nr. 434, p. 6)

1936  m. spalis. Žinutėje apie bibliotekas Ukmergėje rašoma, kad „savo 
bibliotekas turi žydų ir lenkų mažumos.“ (Lietuvos aidas, 1936-10-02, 
Nr. 452, p. 6)

1936 m. spalis. „Šiomis dienomis Ukmergėje susituokė garsioji Zosė Griš-
kevičienė, sensacingo palikimo savininkė (tiksliau, būsima savininkė) 
sukūrė šeimos židinį su tūlu ūkininku iš Šešuolių valsčiaus. Dabar, kaip 
ji pati sako, turėdama vyrą lengviau galės kovoti dėl teisėtai jai palikto 
palikimo (80000 Lt). Kaip patiriama, jai palikti vekseliai šiuo metu yra 
apeliacinio teismo rūmuose, kur netrukus prasidės byla. Ta proga tenka 
pastebėti, kad tolima M. Levino, dėl kurio palikimo ir kilo visas triukšmas, 
giminaitė šiomis dienomis grįžta atgal į Kubą. Ji, kaip rašyta, po M. Levino 
mirties buvo iškviesta specialia telegrama.“ (Lietuvos aidas, 1936-10-07, 
Nr. 460, p. 6)

1936  m. spalis. „Ukmergės autobusų stotyje esą nešikai savo elgesiu ne 
vienam keleiviui sukelia pasipiktinimą. Beveik kiekvieną kartą autobusui 
atvykus, nešikai didžiausiu šturmu puola prie durų ir stveria iš keleivių 
rankų bagažą, net neduodami patiems keleiviams išlipti. Tada nešikai rė-
kia vienas ant kito žydišku žargonu, stumdo keleivius ir panašiai. Be to, 
tie nešikai yra apdriskę, apšepę, nepasižymi švarumu […]“ (Lietuvos aidas, 
1936-10-14, Nr. 472, p. 6)

1936 m. spalio mėn. įkurtas Lietuvos žydų amatininkų draugijos Ukmer-
gės skyrius. Kadangi draugijos įstatai neišliko, negalima tiksliai nustatyti 
draugijos veiklos tikslų. Tikriausiai tai buvo žydų amatininkų savitarpio 
pagalbos ir paramos visuomeninė organizacija. Draugijos Ukmergės sky-
riaus valdyba buvo išrinkta tik 1937 m., nes pirmajame draugijos susirin-
kime dalyvavo daug draugijai nepriklausančių žmonių. Draugijos nariai 
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mokėjo tam tikrą mokestį. 1938 m. Ukmergės skyriuje buvo apie 100 na-
rių, pajamos buvo apie 600 Lt, tačiau skyriaus veikla tikriausiai nebuvo 
labai aktyvi, nes 1940  m. rugpjūčio mėnesį uždarius draugiją ir konfis-
kuojant jos turtą Ukmergės skyriaus turtas buvo negausus. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1936 m. lapkritis. „1 pėstininkų pulko 4 kuopos eilinis Mauša Žibulis, už-
ėjęs į savo brolio siuvėjo dirbtuvę, pastebėjo atneštas persiūti naujas ka-
reiviškas kelnes. Suprasdamas, kad tos kelnės gali būti vogtos, nes naujos 
neparduodamos, tuojau pranešė apie tai savo tiesioginiams viršininkams. 
Pulko vadas eiliniam Žibuliui už gerą pareigų supratimą ir sąžiningumą 
pareiškė padėką ir leido išmokėti 10 litų dovanų.“ (Karys, 1936-11-12, 
Nr. 46, p. 178)

1936 m. gruodis. „Ukmergiškė paišybos ir tapybos studija šiomis dienomis 
neteko vieno savo aktyvaus nario L. Potrucho. Jis staiga susirgo ir, nors 
buvo tuojau nuvežtas į Karaliaučių daryti operacijos, mirė. Buvo dar jau-
nas vyras, ne per seniai baigęs Vytauto Didžiojo universitetą. Buvo gabus 
menininkas mėgėjas. Studijos nariai, pagerbdami jį, gruodžio 18 d. dirbo 
(piešė) visus darbus juodai aptrauktuose rėmuose […].“ (Lietuvos aidas, 
1936-12-22, Nr. 588, p. 6)

1936 m. gruodis. „Kaip žinoma, vienas iš pretendentų į buvusio „ginklų 
karaliaus“ Baziliaus Sacharovo turtus yra Londono batsiuvys H. B. Za-
charovas, kurs save laiko mirusiojo milijonieriaus sūnumi. Sakosi gimęs 
Ukmergės mieste ir kad čia vedė jo tėvas, taigi B. Sacharovas. Patyrinėjus 
šį reikalą pasirodė, kad tikrai praeito šimtmečio antroje pusėje Ukmergėje 
gyveno tūlas Manelis Sacharovas. Dar 1924 m. iš Londono buvo kreiptasi 
į vietos žydų visuomenininką g. Vienas advokatas, matyti, anksčiau mi-
nėto H. B. Sacharovo įgaliotinis, prašė suteikti kokių nors žinių apie čia 
gyvenusį Manelį Sacharovą. Tais metais dar gyvenę keli liudininkai papa-
sakojo, kad atmena Manelio Sacharovo vestuves. Jų pasakojimu, netru-
kus po vestuvių m. Sacharovas buvo paimtas rekrūtus 25 metams. Esą jis 
daugiau į Ukmergę nesugrįžęs, nes iš rekrūtų greit pabėgęs į Turkiją. Taip 
pat ir jo žmona, kuri, pagimdžiusi berniuką, Ukmergėje ilgai negyveno ir 
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kažkur išvažiavusi. Apie tolimesnį Sacharovų likimą niekas daugiau nieko 
negirdėjo. Visos šios žinios, taip pat ir Sacharovų vedybų metrikai, buvo 
1924 m. pasiųsti į Londoną. Pirmiau ir pats g. nežinojo, kokios reikšmės 
turėjo tos žinios. Tik dabar aiškėja, kad H. B. Sacharovas jomis jau tada 
norėjo pasinaudoti. Kaip žinoma, jis dabar pasakoja, kad tais metais Par-
yžiuje mėginęs susitikti su B. Sacharovu ir įrodyti jam, kad esąs jo tikrasis 
sūnus. Gali Londono batsiuviui ir dabar nepavykti, nes, galimas dalykas, 
Bazilius Sacharovas ir Manelis Sacharovas yra du visiškai atskiri asmenys 
(ne giminės). Tačiau gali būti ir priešingai. Tuo atveju, sako minėtas g. ir 
kiti ukmergiškiai, žiną Manelio Sacharovo istoriją, tariamam „ginklų ka-
raliaus“ sūnui dar teks kreiptis Ukmergėn gauti svaresnių įrodymų: 800 
milijonų ne taip lengvai gaunami! Ir g. laukia laiško iš Londono!“ (Lietuvos 
aidas, 1936-12-22, Nr. 588, p. 6)

1937 m. sausis. „Aną rytą Ch. Krikūno įmonių (lentpjūvės ir malūno) di-
namos mašinų skyriuje buvo kilęs pavojingas gaisras. […] Policijos orga-
nai įvykį stropiai aiškina. Įmonės nėra apdraustos, be to, jos netrukus bus 
parduodamos už gana dideles skolas iš varžytinių. Esą skola siekia 100000 
litų.“ (Lietuvos aidas, 1937-01-14, Nr. 19, p. 6)

1937 m. vasaris. „Aną naktį saugumo policija Ukmergėje buvo sulaikiusi 
keliolika žydų tautybės asmenų, įtariamų komunistine veikla. Po kvotos 
dauguma sulaikytųjų asmenų buvo paleista.“ (Lietuvos aidas, 1937-02-06, 
Nr. 59, p. 7)

1937 m. vasaris. Daktaras Ch. Rachmielis buvo labdaringo Ukmergės žie-
mos pagalbos komiteto narys. (Lietuvos aidas, 1937-02-12, Nr. 69, p. 6)

1937 m. kovas. Žiemos pagalbos akcijos metu tarp pavienių aukotojų žie-
mos pagalbos komitetui didžiausią sumą – 50 Lt – paaukojo M. Klingas. 
(Lietuvos aidas, 1937-03-11, Nr. 111, p. 6)

1937 m. kovas. „Ezro“ draugijos senelių ir vaikų prieglaudose gyveno 29 
išlaikomi seneliai ir 37 vaikai. (Lietuvos aidas, 1937-03-25, Nr. 135, p. 12)

1937 m. gegužė. „Apygardos darbo inspektorius paskutiniu laiku Ukmergė-
je ir Kėdainių apskrityje patikrino eilę įmonių ir kai kuriems darbdaviams 
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surašė protokolus. Vienur kitur įmonių savininkai nesilaikė nustatytų už-
darbio normų ir darbininkams neišduodavo atsiskaitymo knygelių. Tai pa-
sitaikė E. Chajeto (Gedimino 29) šaltkalvių dirbtuvėje, Grimblatų (Svilių 
km., Josvainių valsčius) lentpjūvėje, Slonimskio (Vytauto 17) spaustuvėje 
ir kt.[…]“ (Lietuvos aidas, 1937-05-13, Nr. 212, p. 6)

1937 m. „Nuo birželio 1 d. „Lyros“ kinui užsidarius, Ukmergėje beliko 
tik vienas „Moderno“ kino teatras. […] „Lyros“ salėje dabar dažniau 
pasirodys teatrai. Jau birželio 5 d. atvyko Valstybės teatras ir pastatė 
(Ukmergėje trečią kartą) p.  Vaičiūno „Naujuosius žmones“. Vėliau vai-
dins ukmergiškių šaulių rinktinės teatras.“ (Lietuvos aidas, 1937-06-07, 
Nr. 250, p. 6)

1937  m. birželis. „P. Chajietas, turįs Gedimino gt. peilių dirbtuvę, prieš 
kelias dienas ją uždarė ir visus darbininkus atleido be kompensacijos. Sa-
kėsi, kad netrukus dirbtuvę vėl atidarysiąs. Bet darbininkai patyrė, kad 
savininkas rengiasi slaptai išgabenti dirbtuvės įrengimą (parduoti arba 
bent paslėpti), nutarė eiti sargybą ir taip išstovėjo dvi paras. Savininkas, 
matydamas, kad nieko negalės padaryti, visiems kompensaciją išmokėjo.“ 
(Lietuvos aidas, 1937-06-08, Nr. 252, p. 6)

1937 m. „Per gaisrą Ukmergėje (birželio 12 d. (kitur – 11 d.)) […] sudegė ir 
nukentėjo nuo ugnies Ukmergės Marijonų vienuolynas, bažnyčios bokš-
tas (viršūnė), sinagoga, sandėlis, Kopulio, Prūso, Kalmano, Fridmano, 
Krėmermano, Piko ir Vachterio namai. Nuostolių apie 60000 Lt, didelė 
nukentėjusių turto dalis buvo apdrausta valstybinio draudimo įstaigoje ir 
„Lietuvos draudimo“ bendrovėje.“ (Karys, 1937, Nr. 26, p. 728)

1937 m. rugsėjis. Ukmergės apskrities viršininkui buvo pristatytas asmenų 
sąrašas Ukmergės miesto žydų sinagogų ir maldos namų bendram turtui 
valdyti: komiteto pirmininkas – Zusmanovičius Josifas, sekretorius – Vaisas 
Leiba, iždininkas – Janauskas Icikas, nariai – Orvinas Berelis ir Klebanas 
Motelis.“ (LCVA, f. 410, ap. 3, b. 143, l. 23; Bliumin A. Ukmergės žydų…)

Kiekviena sinagoga ar maldos namai turėjo savo „gabe“ – vyriausiąjį. Juo 
dažniausiai būdavo išrenkamas žymus žmogus. Būdavo ir „šames“ – sina-
gogą ar maldos namus aptarnaujantis darbuotojas, kuris gaudavo nedidelę 
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algą. Be viso to, sinagoga dar turėjo vykdyti ir valstybės paskirtą darbą – 
vesti žydų tautybės asmenų metrikaciją, kurią metrikacijos punktai turėjo 
pristatyti Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentui. Ukmer-
gės apskrityje 1935  m. buvo 10 žydų metrikacijos pagalbinių punktų ir 
Ukmergės miesto metrikacinis punktas (vadovas  – rabinas L. Rubinas), 
1937 m. – 9 pagalbiniai punktai, miesto metrikacinio punkto vedėjas buvo 
Šamesas Icikas. 1937 m. Ukmergės metrikacinis punktas išsiuntė 1936 m. 
užbaigtas metrikacijos knygas: 2 gimimo aktų, 2 vedybų aktų, 4 mirimo 
aktų, 2 pagalbinių gimimo aktų knygas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1937 m. spalis. „Per birželio 12 d. gaisrą Ukmergėje daugiausia nukentėjo 
Sinagogos ir Žydų (dab. Širvintų ir Giedraičių) gatvių namai. Namai savo 
statyba ir išvaizda nebuvo pavydėtini ir, galimas daiktas, laikui bėgant 
būtų nugriauti. Po gaisro buvo namai pradėti atstatinėti ir dabar jau be-
veik visi, išskyrus sinagogą, atstatyti. Atstatomieji namai jau gražesnės iš-
vaizdos ir todėl puošia miestą.“ (Lietuvos aidas, 1937-10-15, Nr. 470, p. 6)

1937  m. spalis. Įregistruotas žydų tautinės draugijos „Betar“ Ukmergės 
skyrius. Skyriui vadovavo B. Oguzas, 26 metų pardavėjas, jo pavaduotoju 
buvo Ch. Davidzonas – tarnautojas, 32 metų. Sekretorius – 24 metų dar-
bininkas M. Urinas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1937 m. spalio 14 d. Ukmergės žydų „Chevro Kadišo“ draugija patvirtino 
naujus įstatus ir draugija pakeičia savo pavadinimą į Ukmergės žydų „Chev-
ro Kadišo“ (Labdarybės) draugiją. Pasikeičia ir draugijos veiklos tikslai ir 
būdas. Dabar draugija siekia „teikti Ukmergės beturčiams žydams mate-
rialinę pagalbą ir rūpintis, kad žydų dvasinis gyvenimas plėtotųsi pagal 
tikybines nuostatas“. Draugija numatė „steigti ir tvarkyti žydų labdaringas 
įstaigas, duoti joms pašalpas; šelpti beturčius žydus pinigais, drabužiais, 
maistu, medicinine pagalba ir vaistais“. Tačiau draugijos pajamos 1938 m. 
tesudarė 115 litų ir plačios veiklos vystyti ji negalėjo. 1938 m. draugijoje 
buvo 35 nariai. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1937 m. pagal Pr. Žurausko projektą pradėta kino teatro „Lyra“ rekons-
trukcija. Pagrindinis rekonstrukcijos tikslas – atskirti kino teatro pastatą 
nuo žydų našlaičių prieglaudos pastato. 1938 m. sausio 7 d. pastatas buvo 
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komisijos priimtas naudojimui. 1938 m. sausio 14 d. buvo leista V. Miko-
liūnui ir L. Kvasnauskui suremontuotose patalpose atidaryti kino teatrą 
„Pasaka“. (Ukmergės r. savivaldybės administracijos architekto tarnybos vyr. 
paminklotvarkininko dokumentacija)

1937  m. gruodis. „Paskutiniame miesto tarybos posėdyje buvo svarsto-
mas klausimas tiesti naują gatvę į turgavietę. Minėtoji gatvė turėtų eiti pro 
Buškancų činšo teisėmis valdomą žemės sklypą. Buvo nutarta pasiūlyti 
10000 litų Buškancams už imamą gatvei žemės plotą su griautino mūrinio 
pastato dalimi ir medžiais ir savivaldybės lėšomis Buškancams palei naują 
gatvę iškloti šaligatvį. Jei Buškancai su tuo tarybos pasiūlymu nesutiktų, 
turtą priverčiamai nusavinti. Savininkai aiškinasi, kad turtas vertas dau-
giau negu pasiūlyta suma, bet nepasako kiek.“ (Lietuvos aidas, 1937-12-30, 
Nr. 592, p. 6)

1938 m. vasaris. Ukmergės miesto policijos nuovados viršininkui buvo pa-
vesta pranešti Lietuvos žydų „Jekuda“ Ukmergės skyriui, kad jis laikomas 
uždarytu. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1938  m. vasario 18 d. organizacijos „Ceirei Agudas Jisroel“ (Izraelio Są-
jungos jaunuoliai) Ukmergės skyrius buvo uždarytas. Išskyrus antspaudą, 
skyrius jokio kito turto neturėjo. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1938 m. kovas. „Jau kiek laiko, kai Ukmergės miesto savivaldybė stengė-
si nupirkti žemės iš Berkos ir Libos Taubos Buškancų, kad būtų ištiesta 
pro tą vietą gatvė į turgavietę. Nors pirkimo sąlygos buvo duodamos labai 
geros, tačiau Buškancai to žemės sklypo nesutiko parduoti, norėdami už 
jį gauti daug daugiau, nors sklypas ne toks jau didelis – 2453,7 m2 . Šis 
klausimas pateko net į Seimą. Seimas šį klausimą svarstė ir nutarė priimti 
įstatymą, pagal kurį šis sklypas bus nusavintas. Vadinasi, gatvė į halę vis 
tiek bus tiesiama.“ (Lietuvos aidas, 1938-03-01, Nr. 94, p. 6)

1938 m. kovas. Ukmergės savivaldybės tarnautojai nutarė paaukoti vie-
no mėnesio savo algas ir už tuos pinigus nupirkti tris sunkiuosius kulkos-
vaidžius. Šie ginklai kariuomenei bus įteikti „kariuomenės ir visuomenės 
šventės proga“. „Žydų organizacijos ir atskiri asmenys taip pat neatsilieka 
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ir gausiai aukoja ir žada aukoti ginklų fondui“. (Lietuvos aidas, 1938-03-22, 
Nr. 129, p. 5)

1938 m. „Balandžio 18 d. užsidegė Jankelio Groso, gyv. Ukmergės m., ga-
lanterijos krautuvė. Nors gaisras greitai buvo pastebėtas ir likviduotas, 
tačiau jo nuostoliai dideli – 33000 litų, nes daug prekių sudegė arba apga-
dinta. Gaisras kilo dėl paliktos be priežiūros užkurtos krosnies.“ (Lietuvos 
aidas, 1938-04-25, Nr. 181, p. 7)

1938 m. buvo tvarkomos Piliakalnio, Vytauto, Vilniaus ir Kalėjimo ga-
tvės. Nugriauta apie 50 lūšnų apie piliakalnį ir kairiajame Vilkmergėlės 
krante. Jų gyventojai – 49 žydų šeimos (207 žmonės, 6 šeimos bedarbių 
ir be verslo, 8 – amatininkų, 4 – krovinių nešėjų, vežėjo, 2 – tarnautojų 
ir tarnaičių, 3 – mėsininkų ir 6 – prekybininkų). 30 iš jų kreipėsi į miesto 
savivaldybę pašalpos. (Miškinis A. Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, 
p. 113–115)

1938 m. Lietuvos žydų amatininkų Ukmergės skyriuje buvo apie 100 na-
rių, pajamos siekė apie 600 litų, tačiau skyriaus veikla tikriausiai nebuvo 
labai aktyvi. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1938 m. įkurtas žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Ukmer-
gės skyrius. Šios draugijos tikslas buvo žydų tautos dvasinis atgaivini-
mas. Bet dėl lėšų trūkumo draugijos veikla nebuvo aktyvi. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1938 m. Palestinos pamatinio fondo „Keren Hajessod“ draugijos Ukmer-
gės skyrius buvo uždarytas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1938 birželį įkurtas žydų jaunuomenės draugijos „Berit  – Kanajim“ 
Ukmergės skyrius. Spalio 12 d. buvo patvirtinta skyriaus vadovybė: krau-
tuvininkas D. Rapoportas – pirmininkas, prekybininkas Z. Rubinas – se-
kretorius, O. Garberis – kasininkas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1938  m. liepos 29 d. stalinistinių „valymų“ metu Maskvoje sušaudytas 
Osipas (Josifas) Piatnickis (Joselis Taršis), revoliucionierius, „Iskros“ pla-
tintojas, bolševikų veikėjas. (LTE, t. 8, p. 597; Petronis J. Ukmergė, Vilnius, 
1976, p. 15–16)



Paminklas žudynių vietoje Pivonijos šile. V. Radzevičiaus nuotr. 
UkKM, f. 1179.

Monument of massacre in the Pivonija’s pinewood cite. Photo 
taken by V. Radzevičius. UkKM, f. 1179.
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1938 m. rugpjūtis. „Į kaminkrėčių kursus Kaune miesto savivaldybė pasiun-
tė 2 vietos kaminkrėčius – Butmaną ir Vainšteiną. Tokiu būdu Ukmergė tu-
rės kvalifikuotų kaminkrėčių.“ (Lietuvos aidas, 1938-08-06, Nr. 351, p. 7)

1938 m. Ukmergėje buvo šios pradžios mokyklos: Ukmergės pradžios mo-
kykla Nr. 1, išlaikoma savivaldybės. Mokslas joje vyko lietuvių kalba, mo-
kykloje buvo 6 skyriai, mokėsi 547 mokiniai; Ukmergės pradžios mokykla 
Nr. 2, išlaikoma savivaldybės, mokslas lietuvių ir rusų kalbomis, 6 skyriai, 
mokėsi 382 mokiniai; Ukmergės pradžios mokykla Nr. 3, išlaikoma savi-
valdybės, mokslas vyko hebrajų kalba, mokykloje buvo 4 skyriai, mokėsi 
180 mokinių; Ukmergės pradžios mokykla Nr. 4, išlaikoma savivaldybės, 
mokslas vyko jidiš kalba, mokykloje buvo 6 skyriai, mokėsi 211 mokinių; 
Ukmergės pradžios mokykla Nr. 5, išlaikoma savivaldybės, mokslas vyko 
lietuvių ir lenkų kalbomis, mokykloje buvo 4 skyriai, mokėsi 41 mokinys; 
Vincento a Paulo draugijos privati mokykla, šelpiama, mokslas vyko lie-
tuvių kalba, mokykloje buvo 4 skyriai, mokėsi 132 mokiniai. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1938 m. rugsėjo 17 d. grįžtantiems iš rudens manevrų 1 pėstininkų pulko 
kariams „žydų visuomenė […] padovanojo 10000 štukų (vienetų) papiro-
sų, dėžes sausainių ir saldainių.“ (Karys, 1938, Nr. 39, p. 1099)

1938 m. „[…] Lapkričio 18 d. gaisras kilo Vasario 16 d. gatvėje, 12 numeriu 
pažymėtame name, buvusiose Šmuilos Pagirio virvių dirbtuvėje. Iš dirbtu-
vių ugnis persimetė į gyvenamąjį namą ir lentų sandėlį, kurie beveik visai 
sudegė. […]“ (Lietuvos aidas, 1938-11-23, Nr. 532, p. 9)

1938  m. draugijos „Ezro“ pajamos siekė 12 431 litą. Draugijos senelių 
prieglaudos apyvarta buvo 10 639 litai. Draugijai 1939 m. priklausė 224 
nariai. Draugijai priklausiusi vaistinė įkainota 104 884 Lt. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

1938 m. Ukmergės žydų draugijos sergantiems žydams šelpti „Refuo Šlei-
mo“ (“Pilnas gydymas“) pajamos buvo 1634 litai, jai priklausė 109 nariai. 
(Bliumin A. Ukmergės žydų…)

„Lietuvos telefono abonentų sąraše 1938 metams“ yra šie su Ukmergės 
žydų bendruomene susiję duomenys: žydų „Šviesos“ draugijos gimnazija 
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buvo Naujojoje g. 7 (dab. Vasario 16-osios g.); žydų ligoninė – Vytauto g. 
74; žydų labdarybės draugija „Ezro“ – Pilies g. 1; M. Rozenbliumo vardo 
žydų našlaičių namai – Naujoji g. 20; „Oze“ draugijos Ukmergės skyrius – 
Vienuolyno g.;

Gydytojas Ch. Goldbergas gyveno Kęstučio a. 11; gyd. A. Kaganas – Ge-
dimino g. 4; gyd. A. Karlinskas – Kauno g. 23; gyd. Leizeris Klingas – Vy-
tauto g. 28; gyd. Borisas Paikinas – Pilies g. 8; gyd. Chaimas Rachmilis – 
Gedimino  g. 31; gyd. Chaimas Rozenbaumas  – Vytauto  g. 1; felčeris B. 
Kacas  – Pilies  g. 4; felčeris Š. Štrašas  – Gedimino  g. 43; dantų gydytoja 
B. Gabrienė – Vytauto g.; dantų gydytojas D. Gurvičius – Gedimino g. 1; 
dantų gydytoja R. Fogelevičiūtė-Perkulienė – Kęstučio a. 15; dantų techni-
kas Solomonas Fridmanas – Vytauto g. 6; Naujosios aptiekos savininkė g. 
Šelkanaitė-Efrosienė – Gedimino g. 23;

Advokatai: Aaronas Goldbergas, gyvenęs Kęstučio a. 18; Mozė Goldber-
gas – Vienuolyno g. 9a; B. Golombas – Vienuolyno g. 4; Chaimas Fridma-
nas – Vytauto g. 6; I. Londonas – Kauno g. 3; 

Žydų liaudies bankas buvo įsikūręs Vienuolyno  g. 21; Lengvuosius au-
tomobilius ir sunkvežimius nuomojo J. Melcas, gyvenęs Vilniaus g. 46; 
Sunkvežimį nuomojo I. Butas – Vilniaus g. 33; Buršteino, H. Šiferio ir M. 
Romkino vaisvynių dirbtuvė „Vita“  – Gedimino  g. 35; brolių Buškancų 
vaistų sandėlis ir laboratorija „Delugan“ – Kęstučio a. 7; Š. Fišerio alko-
holinių gėrimų ir maisto krautuvė – Vilniaus g. 6; javų pirklys Šaja Gaba-
jus – Pivonijoje; A. Glazo laikrodžių prekyba – Kęstučio a. 5; prekiautojas 
galanterija J. Grosas – Vytauto g. 1; vaisvandenių dirbtuvės, alaus urmo 
sandėlio ir „Kunigaikščių“ baro savininkas S. Figeras – Vilniaus g. 28; bro-
liai Aaronas ir Elijas Judelevičiai, vertęsi „koloniale“ prekyba – Žuvų g. 3; 
miško pirklys M. Klingas – Vytauto g. 28; m. Oguzo „kolonialė“ krautu-
vė – Vilniaus g.3; U. Koltūno knygynas, kuriame buvo ir „rašomieji da-
lykai, braižybinė medžiaga, žaislai, vežimėliai vaikams, sporto įrankiai, 
madų žurnalai, valstybės ir kitų loterijų bilietų agentūra“ – Kęstučio a. 
15; Ch. Liubičienės viešbutis  – Vilniaus  g. 8; Ch. B. Leibavičiaus batų 
parduotuvė  – Kęstučio a.; Ch. Krikūno ir brolių Orvinų valcų malūnas 
ir lentpjūvė bendrovė buvo Gedimino g. 42, ten pat buvo ir Ch. Krikūno 
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pirtis; Leibos Mišniunerio odų fabrikas  – Kalėjimo  g. 11; brolių Palecų 
„elektriška popierinių maišelių dirbtuvė“ – Gedimino g. 15; Abraomo Slo-
nimsko spaustuvė – Vytauto g. 17; L. Šapiro ir M. Joffe elektros, radijo 
ir dviračių reikmenų prekyba – Kęstučio a. 13; brolių Leizerio ir Mejero 
Šušanų odų dirbtuvė – Statikų km., sklypas Nr. 5; Vides, malūno ir „ap-
retūros“ (aparatūros?) dirbtuvės „Lyna“, buvusių Januškų k., savininkas 
gyveno Kęstučio a. 11. 

Dar telefonus turėjo šie gyventojai: Tedresas Anolikas, gyvenęs Žuvų  g. 
13; L. Breznikas  – Vilniaus  g. 36; Notelis Gantfolis  – Kranto  g. 5; vals-
tybės draudimo įstaigos agentas B. Goldbergas  – Vienuolyno  g. 16; Aa-
ronas Judelevičius – Žuvų g. 12; Elijošius (Elijas) Judelevičius – Gedimi-
no g. 12; M. Levinšteinas – Vilniaus g. 33; R. Levinšteinaitė – Pivonija 26; 
Nochimas Massas – Gedimino g. 46; Idelis Mendelevskis – Kęstučio g. 5; 
Berelis Orvinas – Kalėjimo g. 9; B. Pasteris, Ukmergės krovinių automo-
bilių buhalteris, – Vilniaus g. 15; I. Šauliškis – Kauno g. 18; p. Šeinzonas, 
inžinierius, valstybinės gimnazijos statyba (rangovas?); Joselis Šušanas – 
Vilniaus g. 3. (http://genealogyindexer.org/view/1938Lit/362-364)

1939 m. sausis. „Yra Ukmergėje dvi to paties savininko p. Krikūno (žydo) 
pirtys, į kurias praverstų švaros dabotojams dažniau pažiūrėti. O būtų dar 
geriau, jei miesto savivaldybė pastatytų pirtį.“ (XX amžius, 1939-01-17, 
Nr. 13, p. 10)

1939 m. sausis. „Ukmergė, rodos, nemažas miestas, o visame mieste nėra 
ne žydo knygų rišėjo, nei stikliaus, nei, berods, kaminkrėčio. Argi lietuviai 
nemato naudos iš šitų verslų? Vertėtų į tai atkreipti dėmesį verslininkų 
sąjungai.“ (XX amžius, 1939-01-17, Nr. 13, p. 10)

1939 m. sausis. „[…] Labai vargstama per daug jau ankštoje apskrities li-
goninėje. Netelpa, miesto ir net provincijos ligoniai guldomi kitoje, žydų 
ligoninėje, kur ne žydams nėra taip jauku. […]“ (XX amžius, 1939-01-17, 
Nr. 13, p. 11) 

1939 m. M. Rozenbliumo našlaičių namų draugijoje buvo 111 narys, naš-
laičių namų pajamos – 21399 Lt, iš kurių 9745 Lt buvo atsiųsti iš Ameri-
kos. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)
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1939 m. skaitymo mėgėjų draugijoje buvo 33 nariai. (Bliumin A. Ukmergės 
žydų…)

1939 m. kovas. „Jaunas tapytojas šaulys Liulevičius sukūrė du karininko 
Juozapavičiaus portretus. Vieną įsigijo vietos p. (pulko) karininkų ramovė, 
kitą – vietos rangovas J. Grosas, kuris jį su atitinkamu aktu įteikė to paties 
pulko kariams.“ (Trimitas, 1939, Nr. 13, p. 309)

1939 m. „Šviesos“ draugijoje buvo 28 nariai, jos pajamos 1938 m. buvo 
590 litų. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1939 m. balandis. „Prieš Velykų šventes mieste negalima buvo gauti duo-
nos, nes žydų kepyklos nekepė. Ukmergėje toks atsitikimas jau ne pir-
mas. Šis reikalas vieną kartą reikia sutvarkyti.“ (XX amžius, 1939-04-15, 
Nr. 84, p. 10)

1939 m. žydų moterų labdaros draugijai priklausė 230 moterų, tai buvo 
labai aktyvi draugija, 1938 m. iš įvairių šaltinių turėjusi 6391 Lt pajamų. 
(LCVA, f. 410, ap. 8, b. 218, l. 33; (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1939  m. žydų tautinės draugijos „Betar“ Ukmergės skyriui vadova-
vo M. Bukancas, jo pavaduotoju buvo M. Urinas, sekretoriumi – M. Taicas. 
(Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1939 m. liepos 22–23 d. Ukmergės miesto stadione vyko futbolo ir krepši-
nio žaibo turnyras. Turnyre dalyvavo ir Ukmergės žydų futbolo komanda, 
kuri 2:0 nugalėjusi 1 pėstininkų pulko komandą pateko į turnyro finalą. 
(Karys, 1939, Nr. 30, p. 899)

1939 m. rugpjūtis. „Telefonu pranešta, kad vakar (rugpjūčio 20 d.) nuo van-
dens pirčiai pumpavimo mašinos užsidegė žydo Krikūno malūnas. Tarp 
kitko sudegė vienas vagonas miltų, du vagonai javų ir kt. Aplinkinius tro-
besius pavyko nuo ugnies apsaugoti. Gesino vietos ugniagesiai, šauliai ir 
kariuomenė.“ (XX amžius, 1939-08-21, Nr. 188, p. 2)

1939  m. lapkričio mėnesį priimtame miesto savivaldybės biudžete nu-
matyta skirti 12 000 litų sumokėti „Buškancams už (išperkamus) žemės 
sklypus naujai vedamai Klaipėdos gatvei“. (Lietuvos aidas, 1939-12-01, 
Nr. 737, p. 3) 
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1940  m. Lietuvos telefonų abonentų knygoje nurodyti šie su Ukmergės 
žydų bendruomene susiję duomenys:

Žydų labdarybės draugija „Ezro“, vaistinė ir valdyba buvo įsikūrusios Kęs-
tučio a. 8; Žydų labdarybės draugijos „Ezro“ ligoninė – Vytauto g. 74; drau-
gija „Oze“  – Karininko Juozapavičiaus al.;  M. Rozenbliumo vardo žydų 
našlaičių namai – Vasario 16-osios g. 20; privati žydų „Šviesos“ gimnazi-
ja – Vasario 16-osios g. 7;

Dantų gydytoja R. Fogelevičiūtė-Perkulienė gyveno (dirbo?) Kęstučio a. 
15; gydytojas Š. Freidas ir dantų gydytoja Ch. Freidienė – Vytauto g. 51; 
dantų technikas Salamonas Fridmanas – Vytauto g. 6; gyd. D. Garbas ir 
dantų gydytoja R. Garbienė – Vytauto g. 2; O.-A. Železniakas, Ukmergės 
žydų ligoninės, moterų ligų, gimdyvių pagalbos ir chirurgijos skyrių vedė-
jas, – Vytauto g. 28; dantų gydytojas D. Gurvičius – Gedimino g. 1; felčeris 
B. Kacas  – Pilies  g. 4; gydytojas A. Kaganas  – Gedimino  g. 4; gydytojas 
A. Karlinskas  – Kauno  g. 23;  g. Šelkanaitės-Efrosienės „Naujoji Aptie-
ka“  – Gedimino  g. 23; gydytojas B. Paikinas (rentgeno ir elektromedici-
nos kabinetas, diatermija, kvarcinė lempa) – Kęstučio a. 8; gydytojas O. 
A. Patas – Kauno g. 12; gydytojas Chaimas Rachmilis – Gedimino g. 31; 
gydytojas Ch. Rozenbaumas – Vytauto g. 1; felčeris S. Strašas – Gedimi-
no g. 43; M. Zibucienė, dantų gydytoja – Vilniaus g. 1;

Advokatai Chaimas Fridmanas gyveno Vytauto g. 6; A. Goldbergas – Kęs-
tučio a. 18; M. Goldbergas – Karininko Juozapavičiaus al. 9a; B. Golom-
bas – Karininko Juozapavičiaus al. 4; I. Londonas – Kauno g. 3; 

Žydų liaudies bankas – Karininko Juozapavičiaus alėja 21; banko vedėjas 
Izraelis-Girša Frūmanas gyveno Gedimino g. 33; 

J. Groso ir J. Neimarko apretūros dirbtuvė ir garinė skalbykla buvo Gruo-
džio 17–osios g.; nuomojamų autosunkvežimio ir lengvojo automobilio sa-
vininkas J. Melcas – Vilniaus g. 46; auto- sunkvežimio samdymui savinin-
kas J. Butas – Vilniaus g. 33; „Auto sunkvežimių samdymas Ukmergėje, 
buhalteris Pasteris B.“ – Vilniaus g. 15; S. Figero vaisvandenių dirbtuvė, 
alaus urmo sandėlis ir „Kunigaikščių baras“ – Vilniaus g. 28; Ch. Liubičie-
nės viešbutis – Vilniaus g. 8; Leibos Mišniunerio odų fabrikas – Kalėjimo g. 
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11; brolių Orvinų ir Ch. Krikūno lentpjūvė ir miško prekyba – Gedimino g. 
42; brolių Palecų popierinių maišelių dirbtuvė – Gedimino g. 15; Ch. Kri-
kūno pirtis – Gedimino g. 42; A. Slonimsko spaustuvė, antspaudų dirbtu-
vė ir knygrišykla – Kęstučio a. 5; E. Šneiderio vaisvynių gamykla „Viltis“ ir 
Pilzeno baras – Vytauto g. 9; Odų dirbtuvė, savininkai Šušanai, Leizeris ir 
Mejeras – Statikų km., sklypas Nr. 5; popierinių maišelių fabrikas, savinin-
kai Vad ir Levin – Gedimino g. 13; „Vita“, vaisvynių dirbtuvė, savininkai H. 
Buršteinas, I. Šiferas, M. Ronkinas – Gedimino g. 17; Dekstrino fabrikas, 
savininkas A. Zibucas – Vilniaus g. 1.

Žydų parduotuvės: Ch. Berzako žuvies ir vėžių prekyba – Vilniaus g. 40; 
javų pirklys Šolomas Burnšteinas gyveno Nuotekų g. 18; brolių Buškan-
cų vaistų sandėlis ir laboratorija „Delugan“ buvo Kęstučio a. 7; Š. Fišero 
alkoholinių gėrimų ir maisto parduotuvė – Vilniaus g. 6; javų pirklys Šaja 
Gabajus – Pivonija; Ch. Galaitė-Oguzienė, „kolonialė prekyba“ – Žuvų g. 7; 
„Geležies centras“, savininkai p. Tainavičius ir A. Zarchi – Gedimino g. 7; 
A. Glazo laikrodžių prekyba, Kauno g. 11; J. Groso galanterijos prekyba – 
Vytauto g. 1; Zundelio Keremo odų krautuvė ir batų dirbtuvė – Vilniaus g. 
19; miško pirklys M. Klingas – Vytauto g. 28; U. Koltūno knygynas, ku-
riame buvo ir „rašomieji dalykai, braižybinė medžiaga, žaislai, vežimėliai 
vaikams, sporto įrankiai, madų žurnalai, valstybės ir kitų loterijų bilietų 
agentūra“ – Kęstučio a. 15; Ch.–B. Leibavičiaus batų parduotuvė – Kęstu-
čio s. (skersgatvis?); M. Mendelevskienės ir Ch. Manienės manufaktūros 
prekyba – Vytauto g. 1; C. Riklianskio galanterijos ir manufaktūros pre-
kyba – Gedimino g. 2; m. Oguzo kolonialė prekyba – Vilniaus g. 3; Chajos 
Šapirienės „kolonialė“ prekyba – Žuvų g. 3; L. Šapiro ir N. Joffes elektros 
radijo ir dviračių reikmenų prekyba – Kęstučio a. 13; Pinchuso Šterno ge-
ležies prekyba – Turgaus eil. 6; M. Šapiro indų, dažų ir apmušalų prekyba – 
Gedimino g. 14; 

Dar telefonus turėjo šie asmenys: Todresas Anolikas, gyvenęs Žuvų g. 13; 
L. Breznikas –Vilniaus g.29; Notelis Gantfolis – Kranto g. 5; B. Goldbergas, 
valstybės draudimo įstaigos agentas, – Karininko Juozapavičiaus al. 16; J.-
Z. Goldmanas – Kalvių g. 5; V. Izraelitas –Vilniaus g. 8; Šmerelis Levinas – 
Kranto g. 5; M. Levinšteinas – Vilniaus g. 33; R. Levinšteinaitė – Pivonijos g. 



241

26; N. Massas – Gedimino g. 46; I. Mendelevskis – Gedimino g. 63; Berelis 
Orvinas – Kalėjimo g. 9; Ch. Palecas, popierinių maišelių dirbtuvės savi-
ninkas – Gedimino g. 16; Ch. Rabinavičius – Vytauto g. 1; A. Slonimskas – 
Vasario 16-osios g. 32; I. Šauliskis – Kauno g. 18; Joselis Šušanas – Vil-
niaus g. 3.

1940 m. sausio 1 d. Ukmergės miesto savivaldybė išlaikė 7 pradžios mo-
kyklas: I pradžios mokyklą (lietuvių); II pradžios mokyklą (lietuvių); III 
pradžios mokyklą (žydų); IV pradžios mokyklą (žydų); V pradžios mokyklą 
(žydų); VI pradžios mokyklą (lenkų); VII – J. Basanavičiaus pradžios mo-
kyklą (lietuvių). (Eskizai, 1994, Nr. 6-7, p. 112)

1940m. sausio mėn. kino teatro „Pasaka“ patalpose Žydų mažumos Lie-
tuvoje teatras žydų kalba (jidiš?) suvaidino dviejų dalių 16 paveikslų reviu 
„Remikot“. Vaidinimą stebėjo 292 žiūrovai, surinkta 473,60 Lt. (Bliumin 
A. Ukmergės žydų…; LCVA, f. 410, ap. 3, b. 194, l. 2)

1940 m. sausis. „[…] Už nesilaikymą švenčių ir poilsio įstatymo Ukmergės 
baldų dirbtuvės savininkas Girša Buršteinas paties apskrities viršininko 
buvo nubaustas 150 Lt bauda arba 10 parų arešto.“ (Lietuvos aidas, 1940-
01-13, Nr. 21, p. 9)

1940 m. sausis. „Kainų tvarkytojas“ už kainų kėlimą nubaudė Ukmergės 
prekybininkus Berel Papilskį 500 Lt bauda, o Basę Mušnerienę – 100 Lt 
bauda. (XX amžius, 1940-01-03, Nr. 2, p. 6)

1940 m. sausis. „Praeitais metais Ukmergėje sudegė brolių Orvinų ir Kri-
kūno garinis valcų malūnas. Sudegęs malūnas yra beveik miesto centre ir 
sukėlė miestui nemažą gaisro pavojų. Teko patirti, kad sudegusio malūno 
savininkai daro žygių jam atstatyti toje pačioje vietoje. Atrodo, kad malū-
no atstatymas senoje vietoje dėl jau minėtos priežasties būtų nepageidau-
tinas.“ (Lietuvos aidas, 1940-01-25, Nr. 41, p. 7)

1940  m. sausis. „Lietuvos Aido“ Nr.81 buvo įdėta žinutė dėl pastebimų 
Ukmergėje radijo trukdytojų. „Teko patirti, kad Ukmergėje, kaip ir kitur, 
paštas pasitaikančius radijo trukdytojus stebi, o susektiesiems surašomi 
protokolai ir skiriamos baudos. Pavyzdžiui, paskutiniuoju metu Ukmergėje 
buvo susekti šie radijo trukdytojai: Ivanovienė, kosmetikos kabinetas, g. 
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Segalis, kirpykla, Kęstučio g. 5, J. Šatiras, kirpykla, Vytauto g. 6, Ch. Kri-
kūnas, pirtis, Pirties g., Joselis Grosas, limonado dirbtuvė, A. Toločka, mė-
sos krautuvė, J. Fakteris, mėsos krautuvė. Visi tie radijo trukdytojai nu-
statytu terminu trukdymus pašalino. Už netinkamą motorų apsaugojimą 
radijo trukdymus pašalinančiais prietaisais per 1939 m. II pusmetį pašto 
valdybos direktoriaus nutarimais Ukmergėje buvo nubausti šie asmenys: 
H. Tubijašas, mėsos krautuvė, 50 Lt, Š. Šternas, kalvė, 20 Lt, Š. Mutnikas, 
odų dirbtuvė, 20 Lt, Mišnuneris, odų dirbtuvė, 50 Lt ir g. Vainaravičienė, 
mėsos krautuvė, 20 Lt. Savo laiku atitinkamų įstaigų buvo prašyta, kad 
pastebėjusieji radijo trukdymus tuojau pat praneštų pašto viršininkams 
smulkiai nurodydami visas pastebėto trukdymo aplinkybes, nes tik tokiu 
būdu trukdytojus tegalima sėkmingai susekti.“ (Lietuvos aidas, 1940-01-
26, Nr. 43, p. 7)

1940  m. vasaris. „Jau šiais metais kainų tvarkytojas už jo įsakymų ne-
vykdymą nubaudė 12 Ukmergės miesto prekybininkų 2960 Lt. Stambiau-
siomis sumomis – 1000 ir 500 Lt – nubaustas m. Zakas.“ (Lietuvos aidas, 
1940-02-03, Nr. 57, p.10)

1940 m. vasaris. Žydų mažumos teatras suvaidino trijų veiksmų veikalą 
„Misisipi“. Vaidinimas vyko žydų kalba, susirinko 237 žiūrovai, iš kurių 
buvo gauta 524 Lt. (Bliumin A. Ukmergės žydų…; LCVA, f. 410, ap. 3, b. 
194, l. 2)

1940 m. kovas. „Už vaistinių įstatymo nesilaikymą, Ukmergės urmo vais-
tų sandėlio ir cheminės farmacijos laboratorijos savininkai br. Buškancai 
nubausti 400 Lt ir jų įmonių vedėjas Rabinavičius 100 Lt baudomis. Pažy-
mėtina, kad minėti įmonių savininkai jau anksčiau buvo įspėti pašalinti ir 
sutvarkyti rastus trūkumus ir netikslumus, tačiau jie to nepadarė.“ (Lietu-
vos aidas, 1940-03-18, Nr. 128, p. 7)

1940 m. balandis. „Iš visų pas apskrities viršininką registruotų organiza-
cijų 30 yra lietuvių, 25 žydų, 2 lenkų ir 1 rusų.“ (XX amžius, 1940-04-04, 
Nr. 75, p. 10)

1940 m. gegužės mėn. „Šiomis dienomis nubausta visa eilė lentpjūvių bei 
miško medžiagos sandėlių savininkų už savo turimų įmonių nesutvarkymą. 
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[…] Ukmergėje nubausti Br. Orvinai ir Ch. Krikūnas po 100 Lt […]“ (Dar-
bininkas, 1940-05-05, Nr. 18, p. 2)

1940 m. liepos 5 d. žydų pradžios mokyklos Nr.4 direktorius L. Morgenš-
ternas ir tėvų komiteto pirmininkas Š. Leibovičius kreipėsi į Pradžios 
mokslo departamento direktorių, prašydamas paskirti mokyklai dar 
vieną mokytoją, nes mokyklą planuojama sujungti su hebrajų pradžios 
mokykla (dėl hebrajų kalbos ir hebrajiškos švietimo sistemos uždraudimo mo-
kyklose) ir mokinių skaičius išaugs iki 400, o mokytojų bus tik 9. Nurodo-
ma, kad mokykloje yra 6 skyriai ir tik 5 klasių komplektai, todėl vienam 
mokytojui tenka dirbti iš karto su dviem komplektais. (CVA, f. r. 171, ap. 
1, b. 29, l. 199)

1940  m. rugpjūčio mėn. uždarytas Lietuvos žydų amatininkų draugijos 
Ukmergės skyrius, konfiskuotas negausus skyriaus turtas, taip pat užda-
rytas ir žydų karių dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime 
(atkūrime) sąjungos Ukmergės skyrius (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1940 m. rugpjūčio 4 d. uždaryta Ukmergės žydų skaitymo mėgėjų draugi-
ja. Jos turtas, įvertintas 5000 litų, daugiausia knygos ir laikraščiai, konfis-
kuotas. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

Rugpjūčio 7 d. uždaryta „Ezro“draugija. Draugijos turtas perduotas kom-
partijai. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

Rugpjūčio 10 d. buvo uždaryta M. Rozenbliumo našlaičių namų draugi-
ja. Konfiskuotas jos turtas, kuris buvo įkainotas 60000 Lt. (Bliumin A. 
Ukmergės žydų…)

Rugpjūčio 12 d. uždaryta draugija „Refuo Šleimo“. (Bliumin A. Ukmergės 
žydų…)

Rugpjūčio 13 d. uždaryta žydų gimnastikos ir sporto draugija „Hapoel“, 
taip pat ir Ukmergės skyrius. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

Rugpjūčio 14 d. uždarytas Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms 
remti draugijos Ukmergės skyrius. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

Rugpjūčio 20 d. uždaryta Ukmergės žydų „Chevro Kadišo“ (labdarybės) 
draugija. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)
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1940 m. rugpjūčio 26 d. uždarytos „Šviesos“ draugija ir Ukmergės žydų 
amatininkų ir smulkiųjų prekybininkų labdaringa draugija „Gmilus Che-
sed“. Konfiskuota turto grynais pinigais 2228 Lt, draugijos nariai turėjo 
paėmę paskolų už 5661 Lt. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

1940 m. rugpjūčio mėn. uždaryta Ukmergės žydų moterų labdaros draugi-
ja. (Bliumin A. Ukmergės žydų…)

Nuo 1940 m. gruodžio 6 d. iki 1941 m. gegužės 25 d. Ukmergėje buvo na-
cionalizuoti 193 įvairūs objektai (kai kurie iš jų turėjo po kelis ir daugiau 
pastatų), apie 95 iš jų priklausė žydams privatininkams ir žydų organiza-
cijoms. Buvo įsakyta nacionalizuoti šiuos pasatatus: 

Kacelenbogenui Simui priklausiusi pastatą, buvusį Didžiojoje Bažnyčios 
(dab. Bažnyčios) g. Nr.4 (pastatų numeracija tuometinė). Nacionalizuota (to-
liau – N.) 1940-12-19;

Levitui Giršai priklausiusį pastatą Deltuvos g. 5. N. 1941-01-24;

Muleraitei Taubei priklausiusį pastatą Gedimino g. 57. N. 1941-01-25;

Goldšteinui Moisiejui, Goldšteinui Mejeriui ir Chanai Goldšteinaitei  – 
Strieknienei priklausiusį pastatą A. Juozapavičiaus (dab. Vienuolyno)  g. 
Nr. 15. N. 1940-12-07; 

Pukalskiui Šepšeliui ir Mosui Nochmui priklausiusį pastatą A. Juozapavi-
čiaus g. Nr. 3. N. 1940-12-17;

Šapirienei Šeinai-Okan ir Šereševskienei Lipai – Lėjai priklausiusį pastatą 
Kauno g. 13. N. 1940-12-06;

Draugijai „Ezro“ priklausiusios pradinės mokyklos pastatą, Rugpjūčio 
3-iosios (dab. Vasario 16-osios) Nr. 24. N. 1940-12-27;

M. Rozenbliumo žydų našlaičių namams priklausiusį kino teatro „Pasaka“ 
ir prieglaudos pastatus Rugpjūčio 3-iosios g. Nr.20. N. 1940-12-23;

Mutnikui Samueliui priklausiusi pastatą Daržų g. Nr. 3. N. 1941-02-18;

Abraomui ir Etei Volfams, Atkočio Liberio įpėdiniams, ir Izraeliui Palecui 
priklausiusį pastatą Gedimino g. Nr. 6-10. N. 1941-01-24;
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Iršai ir Šeinai Zeldovams bei Perkalskiui Bereliui priklausiusius pastatus 
Gedimino g. Nr. 20, 22. N. 1941-01-24;

Ibedienei Leibai priklausiusį pastatą Gedimino g. Nr. 65. N. 1941-02-13;

Leviui Maušai priklausančius pastatus Gedimino  g. Nr.  66 ir Kauno  g. 
Nr. 19. N. 1941-02-13;

Buvšteinui Leibai ir Lipai bei Rivai Markeliams priklausiusias patalpas Ge-
dimino g. Nr. 35-37. N. 1941-02-16;

Šelkanui Joseliui priklausiusi pastatą Gedimino g. Nr. 33. N. 1940-12-13;

Krikūnui Chaimui priklausiusius 6 pastatus Gedimino  g. Nr.  42. N. 
1940-12-17;

Chajai Sinchei ir Šorei Jofaitei priklausiusį pastatą Gedimino g. Nr. 14. N. 
1940-12-24;

Gimšteinui Nachimui priklausiusi pastatą Gedimino  g. Nr.  47. N. 
1940-12-24;

Riklei Mejeriui, Zarchienės Minos įpėdiniams, Zarchui Judeliui, Meilie-
nei-Pogirienei, Cemuchui ir Eid Gausų įpėdiniams, Levifienei Minai pri-
klausiusį pastatą Gedimino g. Nr. 3-13. N. 1940-12-30;

Chajetams Izaokui ir Elijai Joseliui priklausiusį pastatą Gedimino  g. 
Nr. 29. N. 1941-01-02;

Baronams Chaimui Seikui ir Rivai bei Gailiušiams Vandai, Teklei, Alinai, 
Birutei Gailiušaitei- Bikinienei priklausiusį pastatą Gedimino g. Nr. 39-14. 
N. 1941-01-14;

Palecui Izraeliui, Pamušui Joseliui, Bolinienei Goldai, Palecui Benceliui, 
Brandai Chajai, Palecui Chaimui – Leibai, Blokui Moteliui ir Levinienei Sa-
rai priklausiusį pastatą Gedimino g. Nr. 15-27 ir Prekybos a. (kiemas tarp 
Gedimino ir Žuvų g.?) Nr. 14. N. 1941-01-15;

Perkalskiui Šepšeliui priklausiusį pastatą A. Juozapavičiaus  g. Nr.  9. N. 
1940-12-19;

Pamušui Joseliui priklausiusį pastatą Kranto g. Nr. 25. N. 1941-01-09;



Nužudytųjų palaikų perkėlimas iš buv. Ukmergės kalėjimo pagal-
binio ūkio Antakalnyje į žudynių vietą Pivonijos šile 1960 m. J. Pe-
tronio nuotr. UkKM, f. 1240.

The transfer of the remains of murdered people from auxiliary Uk-
merge’s Agriculture prison in Antakalnis to Pivonija’s pinewood 
massacre place, 1960. Photo taken by J. Petronis. UkKM, f. 1240.
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Šereševskienei Lėjai ir Šapinienei Šeinai priklausiusį pastatą Kęstučio  – 
Stalino g. Nr. 3. N. 1940-12-07;

Paikinui Borisui priklausiusį pastatą Kęstučio  – Stalino  g. Nr.  8. N. 
1940-12;

Zeliko Garbo įpėdiniams priklausiusį pastatą Kęstučio – Stalino g. Nr. 5. 
N. 1940-12-07;

Fogelevičiūtei Molkai priklausiusį pastatą Kęstučio – Stalino g. Nr. 15. N. 
1940-12-09; 

Leibai, Rošei, Maušai ir Faigai Šapirams priklausiusį pastatą Kęstučio  – 
Stalino g. Nr. 13. N. 1940-12-09;

Brandui Nochimui priklausiusį pastatą Kęstučio  – Stalino  g. Nr.  20. N. 
1940-12-10;

Karlinskienei Šeinai priklausiusį pastatą Kęstučio – Stalino g. Nr. 22. N. 
1940-12-12;

Šajos Larucho Gurvičiaus įpėdiniams priklausiusį pastatą Kęstučio a. 
Nr. 17. N. 1940-12-19;

Levinui Michaeliui priklausiusį pastatą Kęstučio a. Nr. 27. N. 1940-12-20;

Rivos ir Zeliko Garbų įpėdiniams priklausiusį pastatą Kęstučio a. 18. N. 
1940-12-23;

Abraomui ir Benjaminui Buškancams priklausiusius 2 pastatus Kęstučio a. 
Nr. 7. N. 1940-12-24;

Kemtorui Mirkinui, Frakerienei ir Gudirienei priklausiusius pastatus Kęs-
tučio a. Nr. 10, 12, 14, 16. N. 1941-01-10;

Mordcheliui Moisiejui, Mejeriui Goldšteinui ir kitiems priklausiusius 5 
pastatus Kauno g. Nr. 3. N. 1940-12-07;

Basmanui Icikui ir Tubiašams Icikui, Joseliui ir kitiems priklausiusį pasta-
tą Kauno g. Nr. 4-6. N. 1941-02-18;

Buzakui Ruvimui priklausiusius 2 pastatus Kauno g. Nr. 14. N. 1941-02-20;
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Michaeliui Icikui priklausiusius 2 pastatus Kauno  g. Nr.  30-32. N. 
1940-12-11;

Nemenčikui Irai  – Giršai priklausiusius 2 pastatus Kauno  g. Nr.  16. N. 
1940-12-14;

Leibai ir Borisui Buškancams priklausiusius 4 pastatus Kauno g. Nr. 8. N. 
1941-02-13;

Frakeriui Taucheliui priklausiusį pastatą Pilies g. Nr. 5. N. 1940-12-24;

Šneiderienei Rachelei priklausiusį pastatą Sinagogos (dab. Širvintų)  g. 
Nr. 5. N. 1940-12-14;

Ukmergės žydų labdaros draugijai „Ezro“ priklausiusius 2 pastatus Tur-
gaus g. Nr. 5 (tikriausiai senelių prieglaudos pastatai, buvę šalia dab. turgaus 
skvero Klaipėdos g.). N. 1941-01-31;

Klebanui Moteliui priklausiusį pastatą Utenos g. Nr. 4. N. 1941-12-17;

Zilbero Ruvimo įpėdiniams priklausiusį pastatą Vilniaus  g. Nr.  3. N. 
1940-12-10;

Luinienei Pesei priklausiusį pastatą Vilniaus g. Nr. 35. N. 1940-12-13;

Kacelio Izraelio įpėdiniams, Pocienei T. ir Luinienei F. priklausiusį pastatą 
Vilniaus g. Nr. 64/66. N. 1940-12-14;

Zarchio Rodos ir Jankelio įpėdiniams, Zarchei Rode, Šmuliui Icikui ir ki-
tiems priklausiusį pastatą Vilniaus g. Nr. 28. N. 1940-12-16;

Chrapūno Giršo įpėdiniams ir Chrapūnienei Chajai priklausiusį pastatą 
Vilniaus g. Nr. 74. N. 1940-12-16;

Figeriui Šmuliui priklausiusį pastatą Vilniaus g. Nr. 28. N. 1940-12-16;

Blonderio Maušos įpėdiniams, Kulkinienei, Bankienei priklausiusį pastatą 
Vilniaus g. Nr. 34. N. 1940-12-19;

Kaplano Mordchelio įpėdiniams ir Kacaitei Rasel priklausiusį pastatą Vil-
niaus g. Nr. 10, 10a, 12. N. 1940-12-24;
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Frakevienei – Kaganienei ir Zarchienei Etel priklausiusį pastatą Vilniaus g. 
Nr. 6. N. 1941-01-08;

Breznikui Leizeriui priklausiusį pastatą Vilniaus g. Nr. 27. N. 1941-01-10;

Keremui Zundeliui priklausiusį pastatą Vilniaus  g. Nr.  19, 21, 23. N. 
1941-01-11;

Zokui Izraeliui ir Šternui priklausiusius 2 pastatus Vilniaus g. Nr. 20, 22. 
N. 1941-01-14;

Mejeriui ir Lėjai Landi ir Frumermano O. įpėdiniams priklausiusius 2 pas-
tatus Vilniaus g. Nr. 5, 7, 9. N. 1941-01-13;

Frenkeliui Dovydui priklausiusius 2 pastatus Vilniaus  g. Nr.  49, 51. N. 
1941-02-16;

Gabajui Šajai priklausiusius 4 pastatus Vilniaus g. Nr. 117. N. 1941-02-18;

Levinšteino Jankelio įpėdinei Levinšteinaitei Rochai ir kitiems priklausiu-
sius 2 pastatus Vilniaus g. Nr. 142. N. 1941-02-18;

Šapyrai Icikui, Šapyrienei Itai ir Sauliui Dovydui priklausiusius 2 pastatus 
Vytauto g. Nr. 1. N. 1940-12-09;

Garbienei Rivai priklausiusį pastatą Vytauto g. Nr. 2-4. N. 1941-01-08;

Ribakui Chaimui ir Čerpavičiui Simonui priklausiusį pastatą Vytauto  g. 
Nr. 4. N. 1940-12-11;

Vaisbrodams, Michalkienei, Livšienei, Čapošnikui ir Vapnikui priklausiu-
sius 2 pastatus Vytauto g. 21. N. 1940-12-14;

Volko Bencelio įpėdiniams ir Fleišeraitei Revekai bei Fleišeriui Elijošiui 
priklausiusį pastatą Vytauto g. Nr. 19. N. 1940-12-16;

Fridmanui Solomonui priklausiusius 2 pastatus Vytauto  g. Nr.  17. N. 
1940-12-16;

Klingienei Basei ir Lėjai priklausiusį pastatą Vytauto  g. Nr.  Nr. 28a. N. 
1940-12-17;
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Zarchui Michaeliui priklausiusius 3 pastatus Vytauto  g. Nr.  33. N. 
1940-12-18;

Vidoklei Monachui, Zibucui Leibai ir Linui Šapšui priklausiusį pastatą Vy-
tauto g. Nr. 11, 13, 15. N. 1940-12-20;

Šneideriui Bere Leibai priklausiusį pastatą Vytauto g. Nr. 9. N. 1940-12-20;

Judelevičiui Matui priklausiusius 3 pastatus Vytauto  g. Nr.  34. N. 
1940-12-23;

Freivišams D. F. B, Kasrelsonui Šl., Gulvinsko El. įpėdiniams priklausiusius 
pastatus Vytauto g. Nr. 3, 5, 7. N. 1941-01-03;

Voldmanui Talchmanui ir Goldbergui Izaokui priklausiusį pastatą Žuvų g. 
Nr. 28. N. 1941-02-27;

Judelevičiui Fiseliui priklausiusį pastatą Žuvų g. Nr. 3. N. 1941-02-14;

Galams F. ir Chajai ir Valavičiams g. ir Gidai priklausiusį pastatą Žuvų g. 
Nr. 7, 9. N. 1941-01-08;

Blochui Chorui ir Palecui Chaimui  – Leibai priklausiusį pastatą Žuvų  g. 
Nr. 11/ Amatininkų (dab. Medžiotojų) g. Nr. 2. N. 1941-01-17;

Papilskiams, Baronams ir Abramsono įpėdiniams ir kitiems (iš viso vie-
nuolika savininkų) priklausiusius pastatus Žuvų g. Nr. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 
16, 18/ Kęstučio a. Nr. 21, 23/ Turgaus g. Nr. 57, 11, 13. N. 1940-12-27;

Videsui Abraomui priklausiusį pastatą Žuvų g. Nr. 5. N. 1940-12-13;

Audikui Todresui ir Chanai priklausiusį pastatą Žuvų  g. Nr.  13. N. 
1940-12-12;

Karlinskui Abraomui priklausiusius 2 pastatus Kauno  g. Nr.  25. N. 
1941-02-26;

Palecams Izraeliui ir Moteliui priklausiusį pastatą Naujamiesčio priemies-
tyje. N. 1941-03-07;

Pinčiukui Icikui, Skleidaravičiui Vulfui, Vaineravičiui Bomerchui ir kitiems 
priklausiusį pastatą Utenos g. Nr. 5-7. N. 1941-03-10;
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Levinšteinui Noschui priklausiusius 2 pastatus Vilniaus  g. Nr.  33. N. 
1941-02-26;

Folkienės Chajos įpėdiniams priklausiusį pastatą Vilniaus  g. Nr.  40. N. 
1941-02-26;

Levino Maušos įpėdiniams priklausiusį pastatą Vilniaus  g. Nr.  72. N. 
1941-03-07;

Fridmanui Alferiui priklausiusį pastatą Vytauto g. Nr. 6. N. 1941-02-26;

„Ezro“ draugijai priklausiusį pastatą Pirties g. Nr. 7, kuriame buvo pirtis ir 
įmonė. N. 1941-03-29;

„Ezro“ draugijai priklausiusius 2 žydų ligoninės pastatus Vytauto g. Nr. 74. 
N. 1941-03-26;

Tainavičienei priklausiusį pastatą Žydų (dab. Giedraičių)  g. Nr.  5, 7. N. 
1941-04-04;

Flekseriui Gil priklausiusį pastatą Liūnų g. Nr. 4. N. 1941-04-30;

Vapninkienei Šeinai priklausiusį pastatą Utenos g. Nr. 6. N. 1941-04-30;

Frokeno įpėdiniui Ribakui Benceliui ir kitiems priklausiusius pastatus Vy-
tauto g. Nr. 10-16. N. 1941-04-30;

Hefeno įpėdiniams ir kitiems priklausiusį pastatą Kalėjimo (dab. Paupio) g. 
Nr. 5. N. 1941-05-25. (LCVA, f. 1262, ap. 1, b. 371)

1941 m. vasario mėnesį sujungtoje žydų mokykloje Nr. 4, kurioje mokslas 
jau vyko fonetine jidiš kalba, mokėsi 373 mokiniai. Mokyklos adresas – 
Sodų 5, ji perkelta į buvusios lietuvių pradinės mokyklos Nr.1 patalpas. 
Mokiniai lietuviai buvo perkelti į buvusią hebrajų mokyklą ir kitas lietu-
viškas pradines mokyklas. „Šviesos“ gimnazija jau vadinama II valstybine 
gimnazija. (Mokslas ir čia tikriausiai jau vyko fonetine jidiš kalba) 1941 m. 
vaikų darželyje Nr.3 (A. Juozapavičiaus g. Nr. 9) dirbo 2 auklėtojos, buvo 3 
žydų vaikų grupės – 103 vaikai. (LCVA, f. r. 171, ap. 1, b. 29, l. 234)

1941  m. Reznikas Leizeris, Feivelio sūnus, 1892  m. gimimo, Lietuvos 
pilietis, buvo suimtas Ukmergėje, įkalintas Kraslage. Jo žmona Reznik 
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Estera, Menchelio, 1892 m. gimimo, 1941 m. birželį kartu su dukra Sara, 
1923m. gimimo, deportuota iš Ukmergės į Kanską. Išlaisvintos iš spec. 
gyvenvietės 1953 m. (http://www.memorial.krsk.ru/martirol/rv_re.htm)

1941 m. „[…] Taip vienus okupantus pakeitė kiti, kaip vėliau paaiškėjo, 
ne ką geresni. Ukmergė nedaug tenukentėjo, tik pora medinių namų su-
degė. O jau kitą dieną suliepsnojo sena mūrinė sinagoga. Nežinia kas ją 
padegė – ar vokiečiai, ar vietiniai, iš dalies kaltinę žydus dėl sovietų nedo-
rybių./ Netrukus mieste buvo iškabinti skelbimai vokiečių ir lietuvių kal-
bomis, jog visi žydai privalo persikelti į Smėlių priemiestį, kuris nuo šiol 
bus jų getas. Turto bei mantos pasiimti tik tiek, kiek paneša. Ir patraukė 
pro mūsų namus šiapus tilto kraupios voros, daugiausia seniai, moterys 
ir vaikai, nes dalis jaunų žydų, artėjant frontui, spėjo pasitraukti į Ry-
tus./ Matau pro langą, kaip būrelis vokiečių sugužėjo į mūsų kiemą, prie 
šulinio susispietė. Kibiru pasisėmę vandens, iki pusės išsirengę, prausė-
si, taškėsi, skutosi ir, kaip nugalėtojai po žygio, linksmai klegėjo. Ūmai 
pamatė gatve einančius seną barzdotą žydą ir senutę žydę. Žydas nešėsi 
po pažastimi tik smuiką, o senutė kažkokią knygą, gal būt Torą./ – Kom, 
kom. Juden, kom hier!  – pašaukė juodu kareiviai./ Suglumę, išsigandę 
senukai pakluso, priėjo. Kareiviai kvatodamiesi pasodino žydą ant suole-
lio ir mašinėle nukirpo pusę barzdos, paskui įbruko jam į rankas smuiką 
ir įsakmiai šūktelėjo:/ – Spiel. Spiel!/ Senis, matyt, groti nemokėjo. Tik 
braukė stryku per stygas, klaikiai čirpino. O senei padavė atverstą knygą 
ir taip pat griežtai įsakė:/ – Singe… Singe!!!/ – A-a… a-a-a… lementavo 
žydė./ – Was singst du da, alte judesche Hexe?! Singe ein judisches Volks-
lied!../ Ir pradėjo senė niūniuoti, kažką panašaus į Jurodivo aimaną iš 
operos „Borisas Godunovas“./  – Štėren… Štėren… Štėrend…/ Vokiečiai 
kvatojo, plojo, šaukė bravissimo. Mano brolienė Eliutė žiūrėjo, žiūrėjo ir 
pravirko:/  – Dieve, Dieve, kokie jauni, gražūs, o jau žvėrys…/ Ir mane 
sukrėtė šis kraupiai graudus „koncertas“, visam gyvenimui įsiminė tas 
senos žydės rečitatyvas ir vienintelis jo teksto žodis „štėren… štėren…“. 
Kai po daugelio metų šį atsitikimą papasakojau vienam kolegai žydui, jis 
savo bibliotekoje rado žydų liaudies dainų rinkinėlį ir kartu iššifravome tą 
dainą. Vadinosi jinai „Štėrendel“ – „Žvaigždutė“.
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Štėrendel, šterendel,  („Žvaigždele, žvaigždele, 
Bloje štafėtele,   Žydrasis žiburėli, 
Zei mir a šelijachl,   Būk mano pranašas, 
Fol in main Štėtele…  Krisk į mano miestelį…“). 

[…]“ (Mackonis J. Boružės odisėjos,Vilniaus, 2003, p. 32–34.)

1941 m. liepos 4 d. policija ir vietiniai „aktyvistai“ suėmė ir į Ukmergės 
kalėjimą uždarė apie 200 iškiliausių žydų bendruomenės narių: rabiną J. 
Zosmanovičių, gydytojus Karlinskį, Freidą, Paikiną, Goldbergą, keletą tei-
sininkų, mokytojų. (Ukmergės žinios, 2001-09-22, Nr. 109, p. 6)

liepos 8 d. Ukmergės kalėjime buvę žydai (dokumente pavardės surašytos 
dviem stulpeliais):

1. Mokoveras Leiba, Mendelio (sūnus); 2. Šmidtas Elijus – Beras, Šepše-
lio; 3. Gutkinas Izraelis, Berelio; 4. Muleris Girša, Zeliko; 5. Segalis Cha-
nanas, Iciko; 6. Blochas Chaimas, Motelio; 7. Kaganas Rubinas, Šliomo; 
8. Zelmanas Dovydas, Bero; 9. Šmenderis Šlioma, Abraomo; 10. Faktorius 
Joselis, Gecelio; 11. Bolnikas Leiba, Maušos; 12. Freidas Smerka, Maušos;  
13. Goldbergienė Mina, Izraelio; 14. Kacas Kalmanas, Arono; 15. Kūras 
Najichas, Šimelio; 16. Anolikas Šaja, Todreso; 17. Vechteris Joselis, Lei-
bos; 18. Datas Elijus, Giršo; 19. Feldkveitas Mendelis, Simo; 20. Meškū-
nas Aaronas, Abelio; 21. Podlesas Bene, Mortchelio; 22. Tronikas Juozas, 
Markuso; 23. Liachas Girša, Izaoko; 24. Goldbergas Izaokas, Benciono; 
25. Freidheimienė – Taicaitė, Giršo; 26. Levinas Mauša Chaimo; 27. Me-
jeravičius Ruvinas, Abraomo; 28. Padisonas Gedolis, Šmuilo; 29. Judel-
sonaitė Maša, Benjamino; 30. Vaineravičius Leizeris, Šimelio; 31. Zamš-
teigmanaitė Chaja, Michaelio; 32. Šulmanienė Dobė, Abelio; 33. Turskis 
Heršelis, Gecelio; 34. Levinaitė Chana, Leizerio; 35. Paikinaitė Dora, 
Boriso; 36. Zamšteigmanaitė Sima, Michaelio; 37. Kotaitė Mina, Zelma-
no; 38. Kotaitė Chana, Zelmano; 39. Orvinaitė Roza, Berelio; 40. Cuker-
manas Leizeris, Isako; 41. Veineravičienė Liuba, Samuelio; 42. Kotienė 
Sora, Iciko; 43. Vaineravičienė Golda, Lipo; 44. Buršteinas Joselis, Šlio-
mos; 45. Margolis Zelmanas; 46. Golombas Abelis, Nachelto; 47. Stalovas 
Abraomas, Zimelio; 48. Šmuilovičius Izraelis; 49. Sabalytė Lėja, Joselio; 



254

50. Bakaitė Šeina, Joselio; 51. Šusteraitė Chaja, Izraelio; 52. Chonoraitė 
Sefa, Leizerio; 53. Rabinavičienė Estera, Solomo; 54. Alperavičiūtė Liba, 
Izraelio; 55. Čeverinskaitė Mera, Solomo; 56. Mulerytė Cira, Arono; 57. 
Kopelevičienė Feiga; 58. Klemaitė Pesė, Zelio; 59. Rubinovas Abraomas, 
Mortchelio; 60 Višgardiškis Girša, Karpelio; 61. Flekšelis Jakomas, Gibe-
lio; 62. Feineravičius Rachmelis; 63. Molis Meeris; 64. Gafanavičius Šne-
eris; 65. Jutanas Geršonas; 66. Kaganas Jankelis; 67. Kotas Zelmanas; 
68. Fainbergas Genochas; 69. Garberis Boruchas; 70. Šulmanas Janke-
lis, Iciko; 71. Freidheimas Joselis, Leibos; 72. Freidheimas Šaja, Leibos; 
73. Freidheimas Jokūbas, Judelio; 74. Gutermanas Leizeris, Judelio; 75. 
Kromas Jankelis, Izraelio; 76. Rabinavičius Jankelis, Chaimo; 77. Čere-
vinskas Jochelis, Šolomo; 78. Rabinavičius Benis, Chaimo; 79. Sadevičius 
Icikas, Joselio; 80. Levinas Samuelis, Motelio; 81. Šliosbergas Gerinas, 
Šimelio; 82. Valtas Leiba, Dovydo; 83. Latas Abraomas, Ošerio; 84. Levi-
nas Mendelis, Motelio; 85. Roza Jochas; 86. Klocas Chaimas; 87. Bolnikas 
Elijus; 88. Levinas Joselis; 89. Valtienė Rožė; 90. Nogidas Nochamas; 91. 
Nogidas Chaimas; 92. Frūmanas Izraelis – Giršas; 93. Voltaitė Pesė, Nosi-
mo; 94. Romeris Jokūbas, Elijo; 95. Orvinas Chanas; 96. Maškūnas Aba, 
Rachmelio (dokumente pavardė užbraukyta); 97. Feldbliumaitė Pesė; 98. 
Blocas Joselis, Iciko; 99. (neįskaitomai užbraukyta pavardė); 100. Kaganas 
Šmuilis; 101. Rimas Chonelis; 102. Abromavičius Jankelis; 103. Volfai-
tė Sorė, Nosimo; 104. Žmuidzkis Chaimas, Borucho; 105. Kačerginskas 
Giršas; 106. Vaineris Rafaelis; 107. Karčmeris Kalmanas; 108. Kaganienė 
Chaja; 109. Karčmeris Motelis; 110. Levinas Leija; 111. Chajetas Šmuila; 
112. Karčmerienė Chava; 113. Karčmeraitė Riva; 114. Karčmeraitė Cha-
va; 115. Karčmeraitė Liba; 116. Karčmeraitė Roda. (LCVA, f. r. 926, ap. 1, 
b. 1616, l. 171; KM)

1941 m. liepos 10 d. daugelis iš šių žmonių buvo nužudyti Ukmergės ka-
lėjimo pagalbiniame ūkyje Antakalnyje ir Pivonijos miške. Žudynes vykdė 
gestapo valdininkas V. Deveikis, apskrities saugumo viršininkas A. Braziu-
kaitis, Ukmergės miesto ir apskrities policijos viršininkas M. Paškevičius, 
miesto kalėjimo viršininkas p.  Kuzmickis, kalėjimo prižiūrėtojas p.  Me-
dišauskas ir kiti. (Ukmergės žinios, 2001-09-22, Nr. 109, p. 6)
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1941 m. liepos 14 d. Ukmergės apskrities viršininkas V. Vitkus, Ukmergės 
burmistras S. Martinaitis, apskrities komendantas p. Kamarauskas, poli-
cijos vadas J. Krivickas ir apskrities gydytojas posėdyje svarstė „perkeltų 
į Smėlių priemiestį (t.y. į getą) žydų tautybės gyventojų tvarkymo“ klausi-
mus. Nutarta: „[…] 1. Pasiūlyti ne žydų tautybės gyventojams, ypač nuo-
mininkams, persikelti gyventi į dešinįjį upės krantą. 2. Praplėsti žydams 
gyventi skirtą rajoną ir leisti jiems apsigyventi priemiestyje „Naujamies-
tis“. 3. Leisti iš kitur atbėgusiems žydams išvykti į nuolatinę gyvenamą 
vietą tuomet, kai bus išaiškinta tikroji jų gyvenamoji vieta. Išsiuntimą 
vykdyti etapo keliu su palydovu. 4. Žydų visais reikalais turi rūpintis jų 
atstovų komisija. Komisijon įeina gyd. KARLINSKIS, VOLPĖ, GARBAS 
ir ROZENBAUMAS. 5. Leisti žydų tautybės gyventojams savo lėšomis 
įrengti Užupyje pirtį, ligoninę ir kirpyklą. 6. Sergantiems vaistus galima 
gauti tik per vieną įgaliotąjį asmenį. Kad nenukentėtų bendras gyvento-
jų vaistinis aprūpinimas, vaistų kontrolė pavedama apskrities gydytojui. 
7. Paskirti žydams maudytis vietą (Šventosios upėje). Pastaba. Maudymosi 
vietą skiria miesto burmistras. 8. Žydų atstovų Komisija parūpina kasdien 
reikalaujamą skaičių darbininkų ir tvirtina dėl ligos atleistinus asmenis. 
9. Leisti paimti arba likviduoti butuose paliktą judamą turtą. Turtas li-
kviduojamas bei paimamas tarpininkaujant komitetui su vietos adminis-
tracijos žinia. 10. Leisti įrengti viešam naudojimui išvietes ir pavesti žydų 
komisijai rūpintis viso to rajono švara.“ (KM)

1941 m. liepos 23 d. laikinai einantis policijos vado pareigas p. Jonušis 
apskrities viršininko vardu paskelbė nurodymą apie privalomą Dovydo 
žvaigždžių nešiojimą visiems žydams mieste ir apskrityje. (Ukmergės ži-
nios, 2001-09-22, Nr. 109, p. 6)

1941 m. „Tai buvo pirmaisiais vokiečių okupacijos metais. Važiavo kelio-
lika vežimų. Pilnus žmonių juos iš lėto traukė ūkininkų arkliai, sakytum, 
norėdami atitolinti tai, kas turi ištikti šiuos žmones. Didžioji Europos tra-
gedija šliaužė ir per Lietuvą – vežimuose sėdėjo į apskrities miesto (Ukmer-
gės) getą […] vežami Balninkų miestelio žydų tautybės Lietuvos žmonės“. 
(Radauskas V. Vieškeliu, Kaunas, 2010, p. 70)
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1941 m. rugpjūčio mėn. 1, 8 ir 19 dienomis Pivonijos šile buvo nužudy-
ti 1646 žydai, pirmiausia buvusieji kalėjime, o vėliau ir dalis gyvenusiųjų 
gete. Jie grupėmis maždaug po 100 žmonių buvo vedami į Vaitkuškio dva-
ro centrą, o vėliau grupėmis – prie mirties duobių Pivonijos šile. Žudynes 
vykdė 3 operatyvinės vokiečių policijos būriai, SD komanda, vadovauja-
ma SS oberšturmfiurerio J. Hamanno, Ukmergės, Žemaitkiemio, Vidiškių 
apylinkių aktyvistai  – „baltaraiščiai“, vėliau prie jų prisijungė Kavarsko 
smogikai. (Ukmergės žinios, 2001-09-25, Nr. 110, p. 2)

1941 m. rugsėjo 5 dieną buvo nužudyti 4709 žmonės – vyrai, moterys, 
vaikai. Rugsėjo 18 d. Pivonijos šile buvo sušaudyti daugelis aplinkinių 
kaimų ir miestelių žydų, 26 d. į Pivonijos šilą buvo išvaryti paskutinieji 
geto gyventojai – getas buvo likviduotas. (Ukmergės žinios, 2001-09-27, 
Nr. 111, p. 2)



Ukmergės žydų kapinės 1940 m. R. Šileikio nuotrauka. UkKM, f. 3496.

Jewish cemetery in Ukmergė, 1940. Photo taken by R. Šileikis. UkKM, f. 3496.



Geršono Taico šeimos nuotrauka. Iš Fainos Borovsky šeimos archyvo. 

Photo taken by Gershon Taitz. From Faina Borovsky family archive. 


