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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Liudvikas Kulikauskas: Kulikauskas Liudvikas, Juozo. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Liudvikas Kulikauskas: 1932. 
Alicija Žukauskaitė: Kur esate gimęs? 
Liudvikas Kulikauskas: Panevėžyje. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kur jūs buvote? 
Liudvikas Kulikauskas: Panevėžyje, Margių gatvėje 28. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Panevėžyje gyveno žydai? 
Liudvikas Kulikauskas: Gyveno. Gretimam name. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo jūsų kaimynai. 
Liudvikas Kulikauskas: Draugai. Vaikystės draugai. Kartu žaisdavom. 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu, bet aš norėjau paklausti, ar Panevėžyje buvo daugiau 
žydų? 
Liudvikas Kulikauskas: Buvo. Margių gatvėj buvo linų gamykla, fabrikas. Jis priklausė 
žydams. Ir Margių gatvėj, kiek aš prisimenu, gal keturios ar penkios žydų šeimos buvo. O 
ten, kur mano jaunystės draugas buvo, tai jis (tėvas) tam Chazino fabrike vyresnis buvo, 
gal direktorius. 
Alicija Žukauskaitė: O apskritai Panevėžyje ar daug buvo žydų? 
Liudvikas Kulikauskas: Buvo daug. Mano tėvukas buvo daržininkas, tai žydai 
užpirkinėdavo iš pavasario agurkus, pomidorus. Žydų daug buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pasikeitė jų gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
Liudvikas Kulikauskas: Iš karto. Kai prasidėjo karas, tie, kur mes kartu gyvenom, tėvo iš 
viso neišleisdavo, buvo užrakinti. Bet kada juos išvežė, nežinau, naktį gal. Rytą jų 
pasigedom. 
Alicija Žukauskaitė: O kur juos išvežė? 
Liudvikas Kulikauskas: Juos iš viso Panevėžio į vieną vietą suvežė, į getą. Atrodo, 
Džionto gatvėj. Ten buvo mediniai namai, nebuvo koks lageris; paprastuose mediniuose 
namuose buvo apgyvendinti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas lageris buvo aptvertas? 
Liudvikas Kulikauskas: Ne. Nebuvo aptverta, mes tenai lakstydavom. Panevėžy tuo laiku 
iš viso gyventojų buvo tik apie 25 tūkstančius. Toks Šaparniukas buvo... Mes ten 
nulėkdavom, sakom, gal pamatysim tą savo draugelį. Niekas neįsivaizdavo, kad šitaip 
bus, kad juos šaudys ir panašiai. Paskiau tėvuks mano pasakojo, kad jie jau žinojo, kad 
bus blogai. Norėjo paimti, nes tėvuks turėjo gimines kaime, norėjo į ten išvežti, bet jie 
nedavė. 
Alicija Žukauskaitė: Ką paimti ir kas nedavė? 
Liudvikas Kulikauskas: To žydo vaikus. Jie du buvo, vienas berniukas, kita mergytė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs laisvai galėdavote įeiti į getą? 
Liudvikas Kulikauskas: Tai ne getas, o gatvė. Vienoj pusėj namai ir kitoj pusėj namai. 
Paprasta gatvė. 
Alicija Žukauskaitė: O tą getą saugojo kas nors? 
Liudvikas Kulikauskas: Kaip dabar prisimenu, tokie civiliai, rudaraiščiai, ar kaip juos ten 
vadindavo. 
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Alicija Žukauskaitė: Rudaraiščiai? 
Liudvikas Kulikauskas: Ten labai retai pamatydavom, kad vokietis eitų. Žydus išleisdavo 
apsipirkti, bet jie neturėjo teisės eiti šaligatviu, kiek prisimenu, jie eidavo gatve, čia toks 
penkiakampis kryžiukas ir ant nugaros (rodo), ir kai vokietį pamatydavo, turėdavo 
nusiimti kepurę, pasveikinti. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs įeidavote į tą getą, ką jūs ten matydavote? 
Liudvikas Kulikauskas: Nieko. Tvoros. Aš galvoju, kad jie be leidimo negalėdavo išeiti iš 
kambario. Sakė, kad buvo jų vyresnis, kuris galėdavo išleisti ar apsipirkti, ar ko. Jaunimą, 
kiek prisimenu, kažkur į darbą varydavo. Tokius kokių 20 metų, tokius jau suaugusius. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kaip varydavo į darbą? 
Liudvikas Kulikauskas: Matydavau. Bet ne vokiečiai varydavo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas varydavo?  
Liudvikas Kulikauskas: Mūsų žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Lietuviai? 
Liudvikas Kulikauskas: Lietuviai. 
Alicija Žukauskaitė: O tie rudaraiščiai, kaip jūs sakot, ar jie buvo su ginklais? 
Liudvikas Kulikauskas: Nepasakysiu, nepastebėjau. Gal ir turėjo, neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad tėvas žinojo, kad bus blogai, o jūs ar žinojot, kad bus 
blogai? 
Liudvikas Kulikauskas: Nieko. Aš tik tada sužinojau, kai varė šaudyti. Buvo vasaros 
laikas. O mes gyvenom prie pat... Margių gatvė, tas Chazino fabrikas... Juos varė į 
Pajuostę. Mes ėjom ar uogas rinkt, ar grybus miške. Ėjo vaikai mažučiukai, kitus nešė, tie 
seni žmonės. Iš tikrųjų mes išgirdom klyksmą. Nuo Pajuostės iki Panevėžio gal kokie 
keturi ar penki kilometrai, girdėjosi klyksmas, tas šaudymas. Tas Visbargas (draugas) 
pasakojo, kad ten buvo iškastos duobės. Klausė, o kam, tai sako, bunkeriai bus. O 
pasirodo, kad ten sušaudė juos, visus tuos vaikus. Dar juos kai varė, galvojau, kad 
pamatysiu tą (draugą). Girdėjau, kad kelis vaikus žmonės pasiėmė. O varė vokiečiai. Bet 
jie per daug nereagavo. Jei būt norėję pabėgt, man atrodo, būt galėję. Buvo kalbos, kad jų 
rabinas pasakė, kad mums taip yra lemta, ir niekur mes nesitraukiam. Mes paskui  buvom 
nulėkę į tą vietą. Toks pušyniukas, eglutės, prie miško krašto. Ten buvo suversti lavonai, 
užpilta, kiek prisimenu, chlorkalkėm, žemė tokia... Tas vaizdas dar ir dabar man akyse 
stovi. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs dar ten matėt, kai buvot nuėję? 
Liudvikas Kulikauskas: Skudurų, kraujo... Tokia lyg aikštelė. Pušyniukas. 
Alicija Žukauskaitė: O tuos lavonus jūs matėt? 
Liudvikas Kulikauskas: Mačiau. Jie buvo vos užpilti. Matėm labai trumpai, išsigandom, 
bėgom, pasiklydom. Nuo tos vietos gal 5-6 kilometrus miške ėjom. Užėjom pas tokį 
žmogų gert paprašyti, jie pagalvojo, kad mes žydukai pabėgę. Mums sako, jūs čia 
nelakstykit, pagaus, bus viskas. Tai mes paskui iki tilto nenuėjom, ten tokių brastų buvo, 
tai mes per Nevėžį perėjom į kelio pusę ir parėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie lavonai buvo užpilti ne žemėm, o chlorkėm? 
Liudvikas Kulikauskas: Chlorkėm buvo užpilta ir žemėm buvo užpilta, bet matėsi. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek ten duobių buvo? 
Liudvikas Kulikauskas: Viena. 
Alicija Žukauskaitė: O ta duobė buvo užpildyta žmonėmis? 
Liudvikas Kulikauskas: Nepilnai užpildyta. Buvo gal koks pusmetris, pilnai nepasakysiu. 
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Alicija Žukauskaitė: O kokio didumo buvo ta duobė? 
Liudvikas Kulikauskas: Nu gal 10 metrų pločio... Nu poplatė, toks įėjimas buvo... Vienu 
žodžiu, kasė kaip bunkerį, kaip tas mano draugelis sakė. Jis ją buvo matęs. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko po šaudymo jūs buvote nuėjęs į tą vietą? 
Liudvikas Kulikauskas: Kad nepameluočiau, rodos, kad ant kitos dienos. Aš, Varniukas, 
Vizbarkiukas... Tas Vizbarkiukas žinojo, jis tarnavo kažkur, karves ganė. Jis vyresnis 
buvo už mane. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim prie epizodo, kai tuos vaikus ir senius varė. Kiek jų galėjo 
būti? 
Liudvikas Kulikauskas: Žinot, daug. Jie ėjo... pilna gatvė. Gal po kokius aštuonis 
žmones, gal po dešimt. Šimtas, du šimtai... Ilgas kelias buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs juos lydėjot? 
Liudvikas Kulikauskas: Mes lydėjom, kol iš miesto išėjo. Ten netoli buvo miškas, mes 
galvojom, kad juos grybaut veda. Bet juos pro Pjuostės tiltą pavarė. 
Alicija Žukauskaitė: Tie vokiečiai, kurie juos varė, su kokiais ginklais jie varė? 
Liudvikas Kulikauskas: Jie buvo su automatais, atrodo. O ten, kur šaudė, mes matėm 
gilzių, vadinasi, iš automatų šaudė. O tie, kurie šaudė, buvo mūsiškiai, lietuviai. Dar aš 
vieną tokį... Džionto gatvėje gyveno, jį nušovė patys esesininkai... Prisigėrė ir pradėjo 
šaudyt į viršų eidamas vakare. Vokiečiai nešaudė nė vieno žydo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs tai žinot?  
Liudvikas Kulikauskas: Žinojo mano tėvukai ir visi pasakojo, tie, kurie gyveno apie 
Pajuostę. Taip ir buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs palydėjote tą koloną iki miesto pabaigos. Koks dienos 
laikotarpis tai buvo? 
Liudvikas Kulikauskas: Dienos laike, maždaug apie pietus, vienu žodžiu, vidury dienos. 
Matot, juos kol nuvarė, jau vakare girdėjosi šaudymas, jau buvo vakaras.  
Alicija Žukauskaitė: Jūs girdėjote šaudymą? 
Liudvikas Kulikauskas: Girdėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Kokie tai buvo šaudymai, automatiniai ar pavieniai šūviai? 
Liudvikas Kulikauskas: Pašaudo, pašaudo, ir vėl nustoja... Neištisai, kad šaudytų ir 
šaudytų. 
Alicija Žukauskaitė: Taip, aš suprantu, bet tai buvo kulkosvaidžiai? 
Liudvikas Kulikauskas: Kulkosvaidžiai. Man atrodo, kitokių nesigirdėtų. Ir tokiais 
tarpais. Vasaros laikas buvo, nes basi lakstydavom. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs galėtumėte pasakyti, kiek laiko galėjo trukti tas šaudymas? 
Liudvikas Kulikauskas: Gal valandą, gal ir daugiau buvo tas šaudymas. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs asmeniškai girdėjote tą šaudymą, ar jūs žinojot, ką šaudo? 
Liudvikas Kulikauskas: Nieko, mes tokie pacaniukai. Išgirdom iš tėvų per pusę lūpos. O 
tas, kuris žinojo, sako, reikia nulėkti pasižiūrėti. Ir mes nuėjom, bet ne per Pajuostę, o 
mes nuėjom visai iš kito šono. O paskui, kai grįžom, pasiklydom, nusigandom. 
Alicija Žukauskaitė: Kai ėjo ta kolona, kaip jie atrodė, kaip jie elgėsi? 
Liudvikas Kulikauskas: Jie meldėsi. Turėjo tokias ilgas juostas, kurias mes vadindavom 
„žydo poteriais“. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jie atrodė? 
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Liudvikas Kulikauskas: Jie, turbūt, nujautė. Blogai atrodė. Visi galvas nuleidę. Bet vaikų 
nepaleido iš rankų. Sakė, kad vieną ar du vaikus išplėšė iš motinos rankų. Tokios buvo 
kalbos, bet aš asmeniškai nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjote kokius nors balsus, garsus? 
Liudvikas Kulikauskas: Na va, kai prasidėjo tas šaudymas, buvo tokie kaip klyksmai, 
tokie garsai. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs nuėjote prie tos duobės, ką jūs dar matėte be kraujo? 
Liudvikas Kulikauskas: Iš vieno krašto mačiau galvas su plaukais, rankos, atrodo, buvo 
iškištos, žodžiu, visokių tokių kūno dalių. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tos kūno dalys duobėse ar prie duobių? 
Liudvikas Kulikauskas: Duobėse. Dar jos neužpiltos buvo. Mes kitą dieną ten nuėjom. 
Alicija Žukauskaitė: O daiktų, rūbų matėt? 
Liudvikas Kulikauskas: Buvo tokių primėtyta, ant šakų plaukų užkritusių kruvinų, 
baltiniai, skarelė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vokiečiai vaikščiodavo su šunimis? 
Liudvikas Kulikauskas: Ne. Bet kai varė juos, tai su šunimis, atrodo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar žinot, kokia pavardė to, kuris šaudė, kurį po esesininkai nušovė? 
Liudvikas Kulikauskas: Žinojau. Čia ilga istorija. Šitas, kuris šaudė toj Džionto gatvėj, jo 
šeima (po karo) gyveno Raseniuose. Melioracijos kontoroj namas toks buvo. Tiksliai 
nepasakysiu, aš pažinojau jo seserį ar jo žmoną. Sūnus, atrodo buvo dar. Eskavatorininku 
dirbo. Aš pradėjau kalbėt apie Panevėžį, apie žydų šaudymą. Ir už savaitės - viskas, 
dingo, išvažiavo su visa šeima, su viskuo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia pavardė, ar prisimenate? 
Liudvikas Kulikauskas: O, neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O toj minioj, kuri ėjo, ar matėt pažįstamų žydų? 
Liudvikas Kulikauskas: Nieko. Galvas nuleidę, susitraukę, suvargę... 
Alicija Žukauskaitė: O kiek vargo jie prabuvo tam gete? 
Liudvikas Kulikauskas: Tai prabuvo keturis mėnesius gal, gal daugiau prabuvo, 
neprisimenu gerai. Tiksliai nepasakysiu, kiek. 
Alicija Žukauskaitė: Ką žmonės apskritai kalbėjo apie žydų šaudymą? 
Liudvikas Kulikauskas: Toks ir kalbėjimas. Visi tiesiog bijojo. Buvo paskelbta ir visiems 
pranešta, kad bent kas kokį žydą priglaustų, visą šeimą iššaudys. Ir tie žmonės, kurie 
laikė žydus, kelias dienas palaikė, paskui išsiuntė į kaimus. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt kokius nors skelbimus kur nors, laikraštyje ar ant sienų? 
Liudvikas Kulikauskas: Aš gal dar skaityt nemokėjau, bet girdėjau tėvų kalbas. 
Alicija Žukauskaitė: O kunigas per pamokslą ar sakė ką nors apie žydų šaudymą? 
Liudvikas Kulikauskas: Ne, nieko. Eidavau į bažnyčią, katalikas. Jokio užsiminimo 
nebuvo. Tuo metu Panevėžy jaunimo, jaunų vyrų nebuvo nė vieno. Ar juos buvo išvežę į 
koncentracijos stovyklą tuos vyrus ir moteris, tiktai buvo seniukai ir vaikiukai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip tuos vyrus ir moteris išvežė? 
Liudvikas Kulikauskas: Tik girdėjau, kad juos išvežė, kad jų nešaudė Panevėžy. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek buvo duobių? 
Liudvikas Kulikauskas: Viena. Gal ten ir daugiau buvo, bet kiek mes ten pabuvom? 
Minutę. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu? 
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Liudvikas Kulikauskas: A, kas atsitiko? Ėjo, kiek prisimenu, aš dar pats buvau nebėgęs 
(tas visas turtas pasiliko namuose), tai tenai didžiausios minios tuos langus daužė, ėjo. Ir 
kiek man teko sužinot, nors aš dar vaikas buvau, jie, matyt, kiek aukso turėjo, tai į 
išvietes sumetė. Tai tas visas išvietes išvertė jie, sėmė, žiūrėjo. Žodžiu, viską išvogė mūsų 
žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt, kaip lipo per langus ir ėmė daiktus? 
Liudvikas Kulikauskas: Taip, aš buvau nulėkęs pažiūrėt. Kiti buvo net su arkliais, net su 
vežimais atvažiavę. 
Alicija Žukauskaitė: Tas plėšimas vyko, kai jie dar buvo gete? 
Liudvikas Kulikauskas: Kai jau jie buvo sušaudyti, kai jau nebebuvo nė vieno. 
Alicija Žukauskaitė: O vėliau ar pas pažystamus yra tekę matyti žydiškų daiktų? 
Liudvikas Kulikauskas: Iš mūsų gatvės, kiek žinau, niekas nieko nėjo ir neėmė. Mūsų 
gatvėj gyveno trys ar keturios žydų šeimos, buvo Lietuvos karininkų du namai, mes ir dar 
kažkas... 10-15 namų iš viso buvo. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.




