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PRATARMĖ

Ši knyga – tai žvilgsnis, kartais įdėmesnis, kartais skubrus, į įvykius, žmones ir 
istorijas, leidžiantis praskleisti užmaršties skraistę, uždengusią sunaikintos Panevė-
žio žydų bendruomenės praeitį. Istorikai, kraštotyrininkai, žurnalistai, tiriantys ir 
rašantys apie Panevėžio istoriją, neišvengiamai vienu ar kitu rakursu pažvelgia ir 
į Panevėžio žydus, kurie iki 1940 m. buvo didelė miesto visuomenės dalis, bei į 
jų ekonominį, kultūrinį, politinį indėlį amžių bėgyje. Sudarant šią knygą remtasi 
Lietuvos valstybinių bei Panevėžio apskrities archyvų, Panevėžio kraštotyros mu-
ziejaus, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, 
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose saugomais 
dokumentais, bet nesiekta surasti ir panaudoti visą prieinamą archyvinę medžiagą ar 
literatūrą. Knygoje stengtasi sujungti ir į bendrą pasakojimą integruoti jau paskelbtą 
Lietuvos ir užsienio mokslininkų tyrimų medžiagą, organiškai ją papildant tarpuka-
rio spaudos ištraukomis, interneto ištekliuose rasta iliustratyvia informacija.

Knygoje panaudota Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyve sukaupta 
medžiaga. Bendruomenės archyvas yra tarsi gyvas organizmas, nes fondai nuolat ir 
pačiais netikėčiausiais būdais papildomi. Bendruomenės būstinę aplankantys į Pa-
nevėžį atvykstantys svečiai iš viso pasaulio, žydų išeivių iš Panevėžio palikuonys ir 
jų draugai bei artimieji nuolat praplečia Panevėžio žydų istorijos pažinimo ribas bei 
papildo bendruomenės dokumentinius ir ikonografinius fondus unikalia savo šei-
mų archyvų medžiaga. Dokumentų ir nuotraukų kopijomis su bendruomene dalijasi 
uolūs kraštotyrininkai, aktyvūs visuomenininkai ar aistringi kolekcionieriai. Dalis 
archyvinės medžiagos ir kai kurios nuotraukos yra nuolat eksponuojamos Panevėžio 
miesto žydų bendruomenės namų patalpose, tačiau Panevėžyje gyvenusių ir miesto 
istoriją kūrusių žmonių palikimu norėta pasidalinti su platesne auditorija.

Panevėžys – palyginti vėlai (XVI a.) susikūręs miestas. Gretimi miesteliai turi 
daug senesnę istoriją, bet dėl palankios savo geografinės padėties šis šiaurės Lietuvos 
miestas per daugelį metų savo gyventojų skaičiumi, išaugusia svarba ir įtaka krašte 
sugebėjo pavyti ir pralenkti šiuos anksčiau žinomus kaimynus. Knygoje apžvelgia-
mas istorinis žydų gyvenimo Panevėžyje laikotarpis iki 1940 metų; pateikiami ir 
analizuojami statistiniai surašymų, žydų metrikų knygų duomenys, kurie padeda su-
sidaryti vaizdą apie žydų bendruomenės dydį ir jos svorį atskirose miesto gyvenimo 
sferose; aptariamas miestui nusipelniusių Panevėžio žydų įnašas į pramonės, medi-



- 7 -

cinos, kultūros, meno, sporto ir švietimo sritis bei jų indėlis į Lietuvos valstybingu-
mo stiprinimą; paliečiami žydų religijos klausimai, siekiant identifikuoti, kokią rolę 
religija vaidino panevėžiečių žydų švietimo, kultūros, tradicijų bei tautinės tapatybės 
išsaugojimo kontekste ir kokią reikšmę ji turėjo vėlesnėms žydų kartoms modernioje 
tautinėje Lietuvos valstybėje; supažindinama su pasaulinėmis žydų labdaros, sveika-
tos, švietimo, profesinėmis organizacijomis, kurių integrali dalis buvo ir Panevėžio 
žydų bendruomenės nariai.

XIX a. atsiradusi fotografija suteikė neįtikėtiną galimybę fiksuoti ir įamžinti mies-
to vaizdus, įvykius ir žmones. Žydai stovėjo šių naujovių priešakyje ir didele dalimi 
jų dėka mes dabar turime nuostabią galimybę persikelti į XIX a. pabaigos ir XX a. 
pirmos pusės Panevėžį. Leidinyje galima rasti autentiškų iliustracijų, perteikiančių to 
meto Panevėžio žydų gyvenimo realijas, jų veiklas, emocijas.

Knyga turėtų būti naudinga ir informatyvi ne tik žmonėms, kryptingai besido-
mintiems ar studijuojantiems Panevėžio krašto ar Lietuvos žydų istoriją, bet ir tiems, 
kuriuos su Panevėžiu vis dar sieja nostalgija. Knygoje pateikiama nemažai asmeninių 
istorijų, seniai į praeitį nugrimzdusių žydų pavardžių, nebeegzistuojančių gatvių1 ir 
kvartalų vaizdų.

Šis leidinys turėtų parodyti skaitytojams, koks vingiuotas ir nelengvas buvo Pa-
nevėžio žydų bendruomenės raidos kelias, o taip pat priminti, kiek iškilių moks-
lininkų, amatininkų, verslininkų, gydytojų ir kitų sričių specialistų prarado vienas 
miestas ir visa Lietuva.

O galėjo būti visai kitaip...

Sudarytojas atsiprašo už klaidas, jei jų bus rasta knygoje, ir yra mielai linkęs 
bendradarbiauti ir dalintis bendruomenės archyvo fondų nuotraukomis bei sukaupta 
informacija apie Panevėžio žydų istoriją.

GENNADY KOFMAN,
knygos sudarytojas
2003–2020 m.

1 Knygoje yra minimi originalūs to meto gatvių pavadinimai, pirmą kartą juos minint skliausteliuose 
nurodomas dabartinis gatvės pavadinimas. Taip pat knygos gale pridedama Panevėžio miesto gatvių ro-
dyklė, leidžianti atsekti, kaip keitėsi gatvių pavadinimai ir kurioje šiandieninėje vietoje virė gyvenimas 
ar stovėjo knygoje minimi statiniai.
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PANEVĖŽIO ŽYDŲ ISTORIJOS METMENYS
Žydų kūrimasis Lietuvoje

Žydų kūrimasis Lietuvoje

Žydai Lietuvoje – senbuviai. Esama duomenų, kad dar iki XIV a. Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštytės teritorijoje būta pavienių žydų, o  XIV a. žydai vis tvirčiau 
kūrėsi Lietuvoje. 1388 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas Didysis suteikė 
Brastos žydams privilegiją, po to išplitusią į kitas bendruomenes. Žydai buvo pa-
skelbti laisvais žmonėmis, pavaldžiais, kaip ir bajorai, didžiajam kunigaikščiui. Jie 
niekada nebuvo baudžiauninkai. Ne tik jų teisės, bet ir pareigos, iš esmės buvo pana-
šios į kitų laisvųjų žmonių, o tai reiškė aukštą statusą visuomenėje.

Žydams buvo suteikta savivalda, garantuota gyvybės ir nuosavybės apsauga, pri-
pažinta teisė laisvai važinėti, prekiauti, užsiimti finansine ar kita veikla. Ypatinga to-
lerancija parodyta religijos klausimu – ne tik pripažinta teisė išpažinti savo tikėjimą, 
bet ir paskelbta sinagogų, kapų apsauga nuo bet kokio pasikėsinimo, taip pat buvo 
uždrausta kaltinti žydus naudojant krikščionių kraują ritualiniams tikslams, kadangi 
tai prieštaravo žydų religiniams įstatymams. Už žydų tikybinių teisių pažeidimą grė-
sė griežtos bausmės.

Oficialiai Lietuva pakrikštyta tik 1387 metais. Pamažu įsitvirtindama Lietuvoje, 
Romos katalikų bažnyčia ir jos interesams atstovavę dvasininkai netapo agresyviais 
žydų persekiotojais. Katalikybė nebuvo prievarta platinama tarp Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje (LDK) gyvenusių kitataučių. LDK savo religine tolerancija išsisky-
rė iš kitų to meto Europos valstybių. Konfesinė ir etninė įvairovė Lietuvoje buvo 
pagrindinė priežastis, kad persekiojami ir išvaromi žydai laikytų šią teritoriją nauja 
gimtąja žeme. Istoriškai žydai tapo teigiamu veiksniu, prisidėjusiu prie feodalinės 
Lietuvos valstybės ekonomikos stiprinimo, miestų plėtros ir suklestėjimo. XIV am-
žiaus pabaigoje LDK teritorijoje funkcionavo keletas žydų bendruomenių, jungusių 
apie 6000 žmonių.

Vėliau ir kiti kunigaikščiai pertvirtino Vytauto Didžiojo privilegiją, kurios pa-
grindiniai teiginiai įrašyti pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.). Tačiau 1495 m. 
Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero 
Jogailaičio sūnus, nuo 1501 m. – Lenkijos karalius) išleido įsakymą dėl žydų ir ka-
raimų ištrėmimo iš Lietuvos ir jų turto konfiskavimo. Tai buvo kone vienintelė vals-
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tybinė antižydiška akcija, įvykdyta LDK. Jau 1503 m. Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras, supratęs savo klaidą, atšaukė draudimą, ir žydai pamažu grįžo į LDK 
miestus. Po sugrįžimo jiems buvo suteikta teisė apsigyventi visoje Lietuvos teritori-
joje, grąžinti namai, sinagogos ir kapinės, teisė išieškoti likusias neapmokėtas skolas 
ir išpirkti konfiskuotą turtą iš naujų savininkų, tuo pat metu kartu su kasmetiniu mo-
kesčiu vietos valdžios institucijoms iš žydų buvo reikalaujama padengti tūkstančio 
karališkosios kavalerijos būrio raitelių išlaikymą.

Po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų žydams buvo įvesta „sėslumo riba“. Pir-
mą kartą apie ją užsiminta 1794 m. Rusijos imperatorės Jekaterinos II įsake. Juo 
žydams uždrausta keltis iš savo gyvenamųjų vietų į vadinamąsias „vidines“ Rusijos 
gubernijas. Tai skatino žydų koncentraciją buvusios LDK teritorijoje. Žydų skaičius 
augo, kai kuriuose Lietuvos miesteliuose jie sudarė pusę ar net du trečdalius visų 
miestelio gyventojų.

Pagal 1804 m. pirmuosius susistemintus žydų nuostatus (Žydų statutą) Rusijoje 
žydams palikta teisė į asmens laisvę, leista steigti mokyklas, rabinams tvarkyti kul-
to reikalus, nebuvo panaikinti savivaldos organai – kahalai (iki 1844 m.), įgalinti 
rūpintis mokesčiais. Žydai buvo teisiami bendra tvarka, jie privalėjo vykdyti vietos 
administracijos ir policijos reikalavimus. Žydams buvo uždrausta plėtoti ekonominę 
veiklą kaimuose, samdyti krikščionis žemės ūkio darbams. Tuo metu žydams ne-
buvo suteikta teisė rinkti miesto dūmos narius, tačiau jie iš savo tarpo deleguodavo 
vadinamuosius „ratmanus“, kurie atstovavo jiems miesto valdymo taryboje, posė-
džiavusioje miesto rotušėje. Visai bendruomenei atstovavo seniūnas. Nuo 1827 m. 
caro įsakymu mažamečiai žydų berniukai pradėti imti rekrūtais į carinę kariuomenę 
dvidešimt penkeriems metams. Kariuomenėje žydų vaikai dažnai buvo prievarta pa-
krikštijami, taip stengiantis juos integruoti į carinės imperijos visuomenę.

1859–1861 m. aukštąjį išsilavinimą įgijusiems turtingiems žydų pirkliams, vėliau 
ir amatininkams, leista apsigyventi visoje Rusijos imperijoje ir dalyvauti jos miestų 
dūmų ir teismų darbe. Po Rusijos imperatoriaus Aleksandro II nužudymo (1881 m.) 
Rusijos imperijoje kilo pogromų banga,  ir nors Lietuvos ji nepasiekė, tačiau smurto 
išprovokuotų represinių priemonių poveikį pajuto ir atokiausios imperijos bendruo-
menės. 1882 m. įvestos papildomos laikinosios taisyklės, draudusios žydams kurtis 
kaimuose, pirkti ar nuomotis žemę, dirbti per krikščioniškas šventes, galiojo praktiš-
kai iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Pablogėjusios išsilavinimo sąlygos apribojo 
žydų profesinės karjeros ir galimų pragyvenimo šaltinių perspektyvas.

1897 m. pirmojo visuotinio Rusijos imperijos gyventojų surašymo duomenimis, 
Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų gubernijose gyveno 5 324 994 žmonės, iš jų 
752 173 žydai – tai sudarė 14,14 proc. visų gyventojų. XIX a. Lietuvoje dauge-
lis žydų gyveno ekonominio nuosmukio apimtuose miestuose ir štetluose. Turtingų 
buvo mažai, dominavo žemesnis socialinis sluoksnis, gyvenęs iš nereguliariai gau-
namų pajamų. Sunki ekonominė padėtis, gyventojų tankis ir natūralus prieaugis bei 
etninė diskriminacija vertė žydus emigruoti. Daugelis pasuko JAV, Pietų Afrikos, 
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Anglijos ir kitų Vakarų Europos šalių kryptimis. Kita vertus, XIX a. antrojoje pusėje 
Lietuvos miestuose pradėjo sparčiau vystytis pramonė, tam įtakos turėjo geležinkelių 
ir sausumos bei vandens kelių infrastruktūros vystymasis, suaktyvėjo industrinė ga-
myba, kuri daugiausia buvo žydų fabrikantų rankose. Žydai toliau dominavo amatų, 
prekybos srityse.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Lietuvos žydai patyrė naujus carinės valdžios 
persekiojimus. Etninės Lietuvos teritorija tapo Rusijos armijos karo stovykla, o ka-
riauti nesisekė, teritorijos buvo apleidžiamos viena po kitos, reikėjo rasti kaltus. Dėl 
vokiečių ir jidiš kalbų panašumo, ekonominių gebėjimų, žydai tapo tarpininkais tarp 
vokiečių ir kitų krašto gyventojų. Dėl šios priežasties tiek armijos gretose, tiek tarp 
civilių krašto gyventojų buvo skleidžiami gandai, kad žydai yra imperijos priešų 
vokiečių sąjungininkai, informatoriai ir šnipai. Carinės administracijos įsakymu apie 
200 tūkst. žydų kaip „nepatikimas ir palankus vokiečiams elementas“ iš Kauno, Kur-
šo ir Gardino gubernijų turėjo būti ištremti į vidines Rusijos gubernijas. Pirmosios 
deportacijos iš Lietuvos teritorijos prasidėjo 1915 m. kovą. Slenkantis fronto linijai, 
žydams buvo įsakyta palikti vietoves, per kurias ėjo infrastruktūra: geležinkelio, tele-
grafo linijos. Atsitraukdami kazokai ir carinės armijos kariai vykdė pogromus, plėšė 
žydų turtą.

Masinis žydų grįžimas po Pirmojo pasaulinio karo iš Rusijos į Lietuvą žymė-
jo naujos eros pradžią ne tik politiniame, ekonominiame, bet ir kultūriniame ben-
druomenės gyvenime. Tai, kad daugelis deportuotųjų pasirinko šią alternatyvą, o 
ne emigraciją į Šiaurės Ameriką, Pietų Afriką ar Palestiną, rodo, kad iš esmės žydai 
palankiai vertino Lietuvos Nepriklausomybės idėją bei perspektyvą gyventi naujo-
je valstybėje. Be to, žydų karių dalyvavimas Nepriklausomybės kovose su Lietuvai 
priešiškomis karinėmis pajėgomis, bendri lietuvių ir vietos žydų politiniai interesai, 
susiję su Vilniaus krašto likimu, bei planai realizuoti žydų autonomiją Lietuvoje 
labai prisidėjo prie vietinių žydų bendruomenių atgimimo po karo. 1919 m. pabai-
goje įvyko demokratiniai vietos bendruomenių tarybų rinkimai. 1920 m. Lietuvoje 
jau veikė apie 185 žydų bendruomenių tarybos. Tų pačių metų sausį Kaune buvo 
sušauktas visų Lietuvos žydų bendruomenių atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
įvairioms politinėms srovėms atstovavę žydai. Tarpukario Lietuvoje žydai buvo antra 
pagal dydį etninė bendruomenė. Oficialiais 1923 m. gyventojų surašymo duomeni-
mis, šalyje gyveno šiek tiek daugiau nei 153 tūkst. žydų, kurie sudarė 7,6 proc. visų 
Lietuvos gyventojų. 1 lentelėje atsispindi žydų tautybės gyventojų skaičius miestuo-
se, miesteliuose ir kaimuose.

Tautybė
Miestai Miesteliai Kaimai Iš viso

Gyventojų
skaičius % Gyventojų

skaičius % Gyventojų
skaičius % Gyventojų

skaičius %

Žydai 97 618 32,2 48 087 28,7 8 038 0,5 153 743 7,6

1 lentelė. Žydų tautybės gyventojų skaičius miestuose, miesteliuose ir kaimuose.
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Surašymo duomenys leidžia teigti, kad Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo pra-
džioje žydai kontroliavo 77 proc. prekybos ir 22 proc. pramonės įmonių. Dirbančiųjų 
pasiskirstymą įvairiose darbo srityse pagal tautybes (procentais) iliustruoja 2 lentelė.

Nr.  Darbo 
pobūdis Lietuviai Žydai Lenkai Rusai Vokie-

čiai Latviai Kiti Iš 
viso

1 Žemės ūkis 91 1 3 2 1 1 1 100
2 Pramonė 66 21 3 3 4 1 2 100

3
Transpor-

tas bei 
susisiekimas

72 18 2 3 4 - 1 100

4 Prekyba 18 77 1 1 2 - 1 100

5
Valstybės 

bei visuom. 
darbas

82 9 2 3 2 - 2 100

6 Kitos 
sritys 65 25 3 3 2 1 1 100

2 lentelė. Dirbančiųjų pasiskirstymas įvairiose darbo srityse pagal tautybes 
(procentais).

1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje buvo teigiama, kad „tautinės pi-
liečių mažumos, kurios sudaro žymią piliečių dalį“, turi teisę autonomiškai tvarkyti 
savo tautinės kultūros bei švietimo reikalus. Tautiniams reikalams tvarkyti žydams 
buvo leidžiama turėti atstovaujamuosius organus. Be to, numatyta galimybė pasi-
naudoti valstybės ir savivaldybių parama, skirta kultūros ir švietimo plėtrai. Faktiškai 
buvo leidžiama vartoti tautinių mažumų kalbas viešajame gyvenime bei vietos savi-
valdos organuose. Nors žydų tautinės autonomijos gyvavimo laikotarpis Lietuvoje 
buvo trumpas, tačiau prisimenamas kaip Lietuvos žydų istorijos „aukso amžius“ ir 
įvardijamas unikaliu, analogų  neturėjusiu  reiškiniu Baltijos regione, o taip pat ir 
visoje tarpukario Europos politinėje ir socialinėje erdvėje.

Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje žydų padėtis ėmė keistis dėl pasaulinės eko-
nomikos krizės padarinių, stiprėjančių lituanizacijos tendencijų, besikeičiančios pa-
saulinės politikos atgarsių. Lietuvos krašto ūkis taip pat susidūrė su ekonominiais 
sunkumais ir darbo jėgos pertekliumi. Tiek žydų, tiek lietuvių jaunimas, ypač pe-
riferijoje, neturėjo beveik jokių perspektyvų. Žydai jautė vis didesnę išsilavinimą 
įgijusių ir gausiai į miestus besikeliančių lietuvių specialistų konkurenciją.

Įsibėgėjant ketvirtajam dešimtmečiui padėtis daugelyje žydams priklaususių pra-
monės, prekybos ir finansų įmonių pablogėjo dėl pasaulinės ūkio ir ekonomikos 
stagnacijos, išaugusios konkurencijos, valdžios pasirinkto ekonominės politikos kur-
so, priimant keliolika įstatymų ar jų pataisų, protegavusių lietuvius verslininkus, ir 
valstybės kapitalą naudojant kooperacinių bendrovių steigimui, taip pat dėl sustiprė-
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jusios lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos nacionalistinės 
ir antižydiškos agitacijos, raginusios lietuvius nepirkti iš žydų.

Tuo metu žydai taip pat negalėjo įsidarbinti daugelyje valstybinių institucijų ar 
būti priimti į valstybės tarnybą. Nuo 1934-ųjų mažėjo žydų studentų skaičius Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune. Nors Lietuvos Vyriausybė atmetė nacionalistiškai 
nusiteikusių lietuvių reikalavimus įvesti proporcingas stojančiųjų į universitetą kvo-
tas (numerus clausus), bet įvedė privalomą stojamąjį egzaminą lietuvių kalba kita-
taučiams, taip siekdama sumažinti į medicinos, teisės ir techninių mokslų studijas 
stojančiųjų žydų skaičių. Stiprėjo antisemitinės nuotaikos bei radosi nacionalistinę 
ideologiją propaguojančių organizacijų.

1940 m. pasikeitus valdžiai, žydai, kaip ir kiti Lietuvos gyventojai, išgyveno 
sunkias perėjimo į tarybinę santvarką pasekmes – ekonomines, politines, sociali-
nes. Buvo nacionalizuotos stambios privačios įmonės, bankai, finansų bei kredito 
įstaigos, parduotuvės ir net privatūs gyvenamieji namai. Laisvųjų profesijų atstovai 
neteko galimybės verstis privačia praktika, uždarytos mokyklos su dėstomąja hebrajų 
kalba. Panaikintas šabo ir kitų žydų švenčių, kaip nedarbo dienų, statusas, uždrausti 
beveik visi žydų laikraščiai, likviduotos pagalbos ir labdaros organizacijos.

1940 m. vasarą, valdžiai pradėjus valstybinio ir visuomeninio gyvenimo sovieti-
zaciją, buvo uždarytos ar savo veiklą privalėjo nutraukti visos tautinės organizacijos, 
o jų turtas buvo nusavintas. Buvo uždrausta žydų draugijų, asociacijų, sporto klubų 
bei jų padalinių veikla visoje Lietuvoje, motyvuojant, ,,kad esamomis sąlygomis toli-
mesnis šių organizacijų veikimas yra nesuderinamas su valstybės saugumo reikalais“.

Žydų gyvenimo Panevėžyje istorijos punktyrai

1503 m. yra laikomi Panevėžio įkūrimo metais. Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras laišku dovanojo Ramygalos klebonui žemes, kur kelių į Vabalninką, 
Troškūnus ir Pušalotą sankryžoje buvo pastatyta bažnyčia ir smuklė, o netrukus 
ėmė kurtis ir Panevėžio miestas. XVI a. tai dar buvo miestelis, išsidėstęs abipus 
Nevėžio – Senasis Panevėžys dešiniajame krante ir Naujasis Panevėžys kairiajame 
krante, kurio dauguma gyventojų vertėsi žemės ūkio darbais. Manoma, kad Pane-
vėžyje, kairiajame Nevėžio krante, pirmieji žydai pradėjo kurtis XVI a. pabaigoje. 
XVII a. miestelio plėtra viliojo kurtis jame vis naujus gyventojus. Juo pradėjo labiau 
domėtis ir žydai, o po pirmojo Abiejų Tautų Respublikos Seimo paskelbto visuo-
tinio žydų surašymo pastebima žydų imigracija į Panevėžį iš Vokietijos, Silezijos, 
Bohemijos ir kitų kraštų. 1764 m. registruotos šios Naujojo Panevėžio žydų šeimos: 
Abramovičiai, Eljaševičiai, Izraelovičiai, Jakubovičiai, Mejerovičiai, Moizefovičiai, 
Salmonovičiai, Šmuilovičiai. 1765 m. Upytės pavieto inventorinės knygos rodo, kad 
Panevėžio mieste činčo mokestį už sklypus mokėjo 83 gyventojai, tarp jų 13 žydų ir 
3 karaimai, o žydų kahalas (žydų bendruomenės vietos savivaldos institucija) turėjo 
sklypą prie Turgaus aikštės (dab. Laisvės a.), kuriame stovėjo sinagoga.
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XVIII a. pradžioje Naujajame Panevėžyje įsikūrė pijorų bendruomenė, jų pastan-
gomis čia buvo pastatyta pirmoji bažnyčia ir ėmė veikti mokykla. Tačiau mokyklos 
mokiniai ne visuomet gražiai sutardavo su miestiečiais, ypač žydais, prisidėdavo prie 
pasitaikančių apiplėšimų kaimyniniuose ūkiuose. 1751 m. jie kartu su bajorais da-
lyvavo pogrome prieš žydus. Ginkluoti šaunamaisiais ginklais ir kardais jie užpuolė 
Panevėžyje gyvenusių žydų namus, krautuves, svirnus ir sandėlius, atplėšė užraktus 
ir pagrobė prekes: sidabrą, auksą, alavo ir vario indus, audinius, pinigus ir ten lai-
kytus žydų skolininkų įkeistus daiktus. Iš žydo Mojžešovičiaus buvo pagrobta 100 
talerių bei iždo pinigai, surinkti iš įvairių nuomų. Žydai apkaltino pijorus ir jų rek-
torių Joachimą Rodimiskį, kad jie, be valstybės leidimo ir neturėdami Seimo patvir-
tintos fundacijos, įsteigė Panevėžyje mokyklą, o jos moksleiviai darė žalą miestelio 
gyventojams.

Nors vėliau nebebuvo užregistruota tokio pobūdžio masinių plėšimų, tačiau pa-
vienių išpuolių prieš žydus ar karaimus, jų sumušimų pasitaikydavo kone kasmet. 
Viena iš priežasčių buvo ta, kad miestelėnai dažnai pasiskolindavo pinigų iš žydų, o 
po to vengdavo grąžinti skolas.

Panevėžio žydų gyventojų skaičius sparčiai augo, bendruomenė plėtėsi, tačiau 
jų ir karaimų sodybiniai sklypai nebuvo susikoncentravę izoliuotame rajone, galė-
jusiame sudaryti atskirą teritorinį darinį ar jurisdiką, jie buvo pabirę po visą miestą, 
ribodamiesi ar apsupti kitų tautybių miestelėnų valdų. Atrodo, kad žydams buvo 
leista laisvai kurtis Panevėžio mieste, tačiau dėl šabo dienos draudimų, vykdomos 
ekonominės veiklos, socialinės stratifikacijos natūraliai formavosi žydų tankiau ap-
gyvendinti kvartalai ar ištisos žydų gatvės.

Iš pradžių pagrindiniai Panevėžio žydų ir karaimų užsiėmimai buvo prekyba, kar-
čemų verslas, degtinės varymas. Svarbu pažymėti, kad žydai rabinistai ir karaimai 
dokumentuose, teismo bylose iki XIX a. nėra atskiriami. 1800 m. Panevėžyje gyve-
no 188 žydai, jie sudarė apie ketvirtadalį visų miesto gyventojų. 1809 m. nurodomi 
jau 277 žydai, jų dalis palyginti su bendru gyventojų skaičiumi – 37,7 proc. O XIX 
a. viduryje žydai jau sudarė daugiau kaip pusę Panevėžio gyventojų: 1855 m. sura-
šymo duomenimis, mieste gyveno 3 304 žydai (64,5 proc.), o po poros metų, 1857 
m., – 3 566 žydai (60 proc.). XIX a. antrojoje pusėje žydų mirtingumas buvo mažes-
nis nei kitų tautybių gyventojų, todėl jų natūralus prieaugis buvo didesnis, bet, spar-
tėjant urbanizacijos procesui, į Panevėžį kėlėsi kitų tautybių žmonės, demografinė 
miesto sudėtis keitėsi ir žydų procentas mieste proporcingai mažėjo.

Žydų namai daugiausia telkėsi ties Turgaus aikšte ir gretimose gatvėse. Žydai 
Panevėžyje sukūrė prekybos miltais, mielėmis, linais verslus. Jie taip pat vertėsi tra-
diciniais amatais: XIX–XX a. Panevėžyje absoliuti dauguma kvalifikuotų meistrų 
dailidžių, odininkų, skardininkų, pirštinių siuvėjų, baldininkų, stiklių, mezgėjų, mo-
disčių, siuvėjų, batsiuvių, kepėjų, krosnininkų, laikrodininkų, auksakalių buvo žydų 
tautybės. Tarp profesionalių fotografų, gydytojų taip pat dominavo žydai. Žymūs to 
meto žydų pirkliai buvo Izraelis Bermanas, Zelikas Kušneris, Movša Zalmanovičius, 
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Šmuelis Kisinas, Šolomas Fridmanas, Viljamas Šorskis ir kiti. Tuo tarpu krikščio-
nys miesto gyventojai vertėsi daugiausia žemdirbyste. Žydų bendruomenė mokėjo 
mokesčius miestui ir vykdė kitus privalomuosius įsipareigojimus, kaip antai kelių 
taisymas, gyvenamojo ploto suteikimas kariuomenės reikmėms, o taip pat rinko tra-
dicinius mokesčius iš savo bendruomenės narių, kurie buvo naudojami tenkinti pa-
čios bendruomenės poreikius. Juos sudarė „dėžutės“ rinkliava (mokestis nuo pagal 
košerinius reikalavimus paskerstų gyvulių ir parduotos mėsos) bei „žvakių“ rinkliava 
(mokestis nuo parduodamų šabo ir šventinių žvakių).

Po 1882 m. pakartotinio carinės valdžios draudimo žydams gyventi kaimuo-
se Panevėžio apylinkių kaimuose gyvenę žydai taip pat buvo priversti persikelti į 
miestą. Apie 400 šeimų plūstelėjo į artimiausią jiems miestą – Panevėžį. Jie kūrėsi 
nuomojamuose kitų žydų namuose, bet dauguma jų pastogę rado žydų varguome-
nės kvartale – Slabadoje, įsikūrusioje pelkėtoje vietoje, tarp Ramygalos (dab. Ramy-
galos) ir Vilkmergės (dab. Ukmergės) gatvių, kurioje siausdavo epidemijos ir kitos 
nelaimės. Maži mediniai Slabados namai ir bendruomeninių institucijų pastatai ne 

1 iliustr. Ramygalos gatvės pradžia, Panevėžys. Atvirukas, 
autorius – fotografas Leiba Slonimskis, XX a. pr.
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2 iliustr. Panevėžio ugniagesių draugijos išduotas diplomas jos nariui 
Isaakui Zuskinui, 1913 m.
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kartą nukentėjo nuo XVIII ir XIX a. Panevėžyje dažnai kildavusių gaisrų. Iš isto-
rinių šaltinių žinoma, kad 1861 m. sudegė beveik visi žydų namai bei sinagoga, o 
baisiame, visą miestą apėmusiame, 1881 m. gaisre be gyvenamųjų namų, parduotu-
vių ir prekių sandėlių sudegė net trys sinagogos. 1882–1883 m. gaisrai pasiglemžė 
apie šimtą namų ir kelias dešimtis parduotuvių žydų kvartale. Apie kiekvieną gaisrą 
buvo skelbiama spaudoje, siekiant paskatinti padėti nukentėjusiems nuo gaisrų kuo 
greičiau atsistoti ant kojų. Apie reikalingą pagalbą Panevėžio žydų padegėliams buvo 
paskelbta netgi Sankt Peterburge hebrajų kalba leidžiamame laikraštyje HaMelitz. 
Surinktos piniginės aukos ir daiktai buvo siunčiami Panevėžio miesto rabinui Elijui 
Dovydui Rabinovičiui. Reikšmingą pagalbą nukentėjusiems suteikė žydų labdaros 
fondas, kuriam vadovavo Klaipėdos rabinas dr. Izaokas Rulfas. Nenuostabu, kad taip 
dažnai nukentėdami nuo staiga įsiplieksdavusių gaisrų žydai matė reikalą prisidėti 
formuojant miesto ugniagesių būrius, o Nepriklausomoje Lietuvoje – tapti Panevė-
žio ugniagesių komandos nariais. 

Nepaisant visų negandų, žydų bendruomenės raida nesustojo. 1887 m. žydų ben-
druomenė įsteigė savo ligoninę Aptiekos g. (dab. Laisvės a. šiaurinė pusė), kuriai 
išlaikyti buvo naudojami bendruomenės finansiniai resursai. Ligoninėje neturtin-
gieji buvo gydomi nemokamai. Daugelis miesto amatininkų ir įmonių darbininkų 
buvo žydai. Jau minėto 1897 m. gyventojų surašymo duomenimis, jie šiose srityse 
sudarė 66,5 proc. Žydai, besiverčiantys nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo 
turto nuoma ir gyvenantys iš turimo kapitalo, atitinkamai sudarė 42,5 proc. To paties 
surašymo duomenimis, Panevėžyje buvo 505 žydai prekybininkai, kurie sudarė 83 
proc. visų miesto prekeivių. Žydai sudarė 35,2 proc. miesto medicinos personalo. Iš 
128 Panevėžio mokytojų 59, arba 46,1 proc., buvo žydai. Labai nedaug žydų dirbo 
miesto administracijoje, policijoje, teismuose bei advokatūroje.

XIX a. pab.–XX a. pr. Panevėžyje buvo aštuonios sinagogos. 1897 m. be pagrin-
dinės, 1794 m. pastatytos, sinagogos Vilkmergės gatvėje, mieste veikė dar 12 žydų 
maldos namų. Kai kurios gatvės neoficialiai vadintos ,,sinagoginėmis“ dėl jose bu-
vusių maldos namų.

1897 m. Panevėžyje gyveno 6565 žydai, t. y. pusė visų miesto gyventojų (tie-
sa, 63 karaimai surašyme įrašyti kaip atskiros religinės bendruomenės nariai). 1904 
m. bendras Panevėžio gyventojų skaičius ūgtelėjo beveik dviem tūkstančiais (iki 14 
733), tuo tarpu žydų bendruomenės narių padaugėjo tik šimtu (6644). Manoma, kad 
žydų gyventojų prieaugis mažėjo dėl gausios ir intensyvios XIX a. pab. emigracijos 
į JAV, Pietų Afriką, Palestiną, Pietų Amerikos šalis, Kanadą, Australiją. Panevėžio 
žydai dėl politinių persekiojimų ir pilietinių bei religinių teisių suvaržymo Rusijos 
imperijoje emigracijai taip pat pasirinkdavo kaimyninę Kongresinę Lenkiją.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Panevėžyje ir jo priemiesčiuose gyveno apie 
17 tūkstančių gyventojų, beveik pusę jų sudarė žydai. Jie tenkino apie 90 proc. 
miesto prekybos poreikių: beveik visos Sinagogų aikštėje (dab. vieta tarp Elektros ir 
Ukmergės gatvių, Juozo Miltinio dramos teatro kiemas) veikusios įmonės priklausė žy-
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dams, jie kontroliavo ir finansų rinką. Tik per šabą ir žydų švenčių dienomis verslas 
sustodavo, visos parduotuvės užsidarydavo, o eismas gatvėse sulėtėdavo, nes daugu-
ma arklių traukiamų vežimų ir vagonų taip pat priklausė žydų vežėjams.

1915 m. liepos 27 d. Vokietijos kariuomenė įžengė į Panevėžį. Tuo laiku miestą 
jau buvo palikusi žymi gyventojų dalis, nes 1915 m. gegužės 3 d. Rusijos kariuo-
menės vadas įsakė vakarinių gubernijų gubernatoriams imtis priemonių evakuoti 
žydus į Rusijos gilumą, daugiausia į Poltavos bei Jekaterinoslavo gubernijas (dab. 
Ukrainos teritorijas). Administracinė ir karinė caro valdžia žydus laikė potencialiais 
Vokietijos kariuomenės žvalgais ir talkininkais. Žydai buvo prievarta sodinami į 
traukinių vagonus, riedėjusius Daugpilio arba Švenčionių kryptimi. Kai kurie iš jų 
nelaukdami, gavę įspėjimus palikti savo namus per nustatytą laiko tarpą, iškeliavo 
į rytus savarankiškai. Iš miesto pradėjo trauktis versliausi, turtingiausi ir intelek-
tualiausi gyventojai, kurie išsigabeno su savimi dalį turto, apyvartinį kapitalą ir 
prekių atsargas. Žydams priklausę pastatai liko be priežiūros, todėl juos niokojo 
besitraukianti rusų kariuomenė arba mieste likę gyventojai. Miestui tai buvo dar 
vienas skaudus smūgis, nes jame šeimininkaujant naujai valdžiai, o daugeliui žydų 
išvykus, Panevėžyje pradėjo strigti prekyba, paklausa viršijo pasiūlą, prekių tieki-
mas nebuvo užtikrintas, brango būtiniausios prekės. Skaičiuojama, kad iš miesto 
galėjo pasitraukti beveik ketvirtadalis visų gyventojų. Tiesa, dalis pabėgėlių jau po 
kelių dienų, nutolus fronto linijai, grįžo į Panevėžį. Taip pat panevėžiečiai žydai, 
kurie nespėjo pasitraukti į Rusijos gilumą, naujos kraštą administravusios valdžios 
buvo verčiami grįžti į miestą. Didelė priverstų grįžti žydų dalis buvo radę prie-
globstį Kupiškyje.

Jau po poros mėnesių po pasirašytos Brest-Litovsko taikos sutarties 1918 m. kovo 
3 d. į Panevėžį pradėjo grįžti pirmieji karo pabėgėliai. Procesas buvo lėtas ir sunkus, 
grįžtantieji turėjo įveikti daugybę sunkumų, pradedant pačia kelione bei baigiant 
patikra pasienio karantino postuose, kur atitinkamais dokumentais reikėjo įrodyti 
savo teisę grįžti į gimtąjį miestą. Tarp grįžusių į Panevėžį žydų buvo inteligentijos 
atstovai, mokytojai ir mokiniai, amatininkai ir kvalifikuoti profesionalai. Dalis grį-
žusiųjų, ypač didelės beturtės žydų šeimos, sulaukė,nors ir nedidelės, paramos iš 
atsikuriančio miesto savivaldybės.

1919 m. rugsėjo mėnesį Panevėžyje buvo išrinkta pirmoji miesto taryba, o tarp 
valdybos narių buvo ir žydo pirklio sūnus J. Gurvičius bei kairiųjų pažiūrų vaistinin-
kas A. Fleišeris. Tų pačių metų pabaigoje Panevėžio žydai išsirinko ir savo bendruo-
menės tarybą. Nors balsavusiųjų buvo tik apie 1300, tačiau 23 narių taryba buvo pri-
pažinta legitimi ir galėjo pradėti savo veiklą. Beveik pusė visų narių taryboje sudarė 
ortodoksinių religinių pažiūrų panevėžiečiai žydai, tarp jų ir Panevėžio ješivos galva 
rabinas Josefas Saliamonas Kahanemanas. Tarybos gretose buvo ir dvi moterys.

Po karo, trūkstant gyvenamojo ploto bei prie miesto prijungus naujų žemės val-
dų, pirmiausia buvo pradėti statyti mediniai gyvenamieji namai. Per karą sudegus 
žydų kvartalui Slabadai buvo parengtas šios teritorijos atstatymo planas, pagal kurį 
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senajame kvartale turėjo būti nutiestos kelios plačios gatvės ir suformuota aikštė. 
Dėl lėšų stokos Slabados sutvarkymas ir atstatymas užsitęsė iki XX a. IV dešimtme-
čio pradžios.

Dėl sudėtingos pokario situacijos mieste trūkstant būtiniausių dalykų, miesto val-
džia ėmė riboti maisto produktų išvežimą iš miesto, drausti didmeninį maisto pro-
duktų ir kitų prekių supirkimą turguje, išvežant iš Panevėžio miltus, dalį jų tekdavo 
perleisti miesto valdybai mažesnėmis nei rinkos kainomis. Šie ribojimai daugiausia 
palietė žydų prekybininkus. 1919–1920 m. atsikuriančio miesto ūkio plėtotę stabdė 
iš gyventojų renkamos rekvizicijos. Tai buvo karinė ekonominė gyventojų prievo-
lė Nepriklausomybę ginančiai savo valstybei. Nuo rekvizicijų daugiausia kentėjo 
miesto žydai, dalis jų mokėjo dvigubus mokesčius. Tiesa, tarptautinių žydų labdaros 
organizacijų bei į JAV ir Pietų Afriką emigravusių panevėžiečių finansinė parama iš 
dalies palengvino miesto žydų bendruomenės narių mokestinę naštą ir padėjo atsta-
tyti bent dalį ikikarinio gyvenimo.

Demografiniai, ekonominiai, socialiniai 
Panevėžio žydų bendruomenės bruožai

1923 m. vykdytas visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas buvo pirmasis ir 
vienintelis tarpukario Lietuvoje. Jis atskleidė jaunos valstybės demografinį, socia-
linį, ekonominį būvį iš karto po praūžusių Pirmojo pasaulinio karo ir Nepriklauso-
mybės kovų bei teritorinių netekčių. Iš statistinių surašymo duomenų galime su-
sidaryti vaizdą apie to meto Lietuvos gyventojų tautinę-etninę sudėtį, išpažįstamą 
religiją, raštingumo ir išsilavinimo lygį, šeiminę padėtį, pragyvenimo šaltinius ir 
kt. 1897 m. carinės valdžios vykdyto visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, 
Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašte buvo priskaičiuojama 1 950 000 gyventojų 
(įskaitant ir carinės Rusijos kariuomenės kontingentą). Skaičiuojama, kad per 26 
metų laikotarpį iki 1923 m. surašymo, gyventojų prieaugis šiose teritorijose tebu-
vo 100 000. Tai lėmė kelios priežastys: teritoriniai skirtumai, karai bei intensyvi 
emigracija prieš Pirmąjį pasaulinį karą (vien lietuvių, neskaitant žydų, lenkų ir 
kitų tautybių žmonių, iš Rusijos vakarinio imperijos pakraščio į JAV išvykdavo 
apie 15 000 per metus).

1923 m. surašymo duomenimis, iš viso Lietuvoje buvo 2 021 792 gyventojai, o 
iš jų žydų tautybės asmenų – 153 743. Panevėžio mieste gyveno 19 197 žmonės, 
tarp jų 6 845 žydai, tai sudarė truputį daugiau nei trečdalį visų miestiečių (36 
proc.). Surašymo duomenys atskleidė, kad lietuviai miestuose sudarė apie 57,1 
proc. nuo bendro miestų gyventojų skaičiaus. Antra pagal gausumą etninė grupė 
Lietuvos miestuose buvo žydai, jie sudarė žymią miestų gyventojų dalį – 32,2 
proc., kitaip tariant, 63,5 proc. Lietuvos žydų gyveno miestuose.
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Nr. 
Tautybė

Apskritys
LIETUVOS   PILIEČIAI

Lietuviai Žydai Lenkai Rusai Vokiečiai
1. Panevėžio apskr. 106787 5610 1397 2406 137
2. Panevėžio m. 10236 6845 976 633 109

Iš viso: 117023 12455 2373 3039 246

3 lentelė. Skirtingoms etninėms grupėms priklausiusių Panevėžio apskrities ir mies-
to gyventojų skaičius.

Lietuviai
Žydai
Rusai
Lenkai
Vokiečiai87 %

9 %

2 %
2 %
0 %

1 diagrama. Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybes Panevėžio apskrityje ir mieste 
(procentais).

Konfesinė Lietuvos sudėtis atrodė taip: daugiausia šalies gyventojų buvo katali-
kai (87 proc.), judaizmą išpažįstantys buvo antroje vietoje pagal savo skaitlingumą. 
Absoliuti dauguma žydų Lietuvoje įvardijo save judaizmo išpažinėjais, t. y. tautinė 
ir konfesinė tapatybė su nedidelėmis išimtimis atspindėjo vienį. Nepriklausančių 
judėjų religijai žydų Lietuvoje užregistruota tik 35, iš jų 15 save įvardijo protestantais 
liuteronais, 8 – karaimais, 7 – katalikais, 3 – stačiatikiais ir 2 – protestantais refor-
matais. Panevėžio žydų bendruomenėje visi žydai išpažino judaizmą arba „izraelitų 
tikybą“ – kaip tai buvo įvardinta surašymo lapuose.

Panevėžio mieste žydų tautybės asmenų pasiskirstymas pagal lytis (3 227 vyrai ir 
3 618 moterų) atitiko bendrąją Lietuvos gyventojų statistinę tendenciją – vyrų buvo 
mažiau nei moterų. Vedusių ir ištekėjusių žydų bendruomenėje buvo 2 326 nariai, 
tai sudarė 33,98 proc. visų Panevėžio miesto žydų. Taip pat žydų bendruomenės 
tarpe pastebima santuokų ankstyvame amžiuje tendencija: 15–19 metų amžiaus gru-
pėje būta 2 žydų jaunikių ir 7 nuotakų, kai tuo tarpu kitų tautybių gyventojų tokių 
ankstyvų santuokų arba nebūta, arba būta gerokai mažiau. Mišrios santuokos su 
kitos konfesijos ar tautybės atstovais žydų tarpe pasitaikydavo retai: moterų žydžių 
mišriose santuokose procentas tesudarė 0,1 nuo visų ištekėjusių moterų skaičiaus, 
palyginti su kitomis tautybėmis: vokiečių mišriose santuokose buvo 8,5 proc., o ru-
sių – net 34,1 proc. Statistiniai duomenys rodo, kad Panevėžio žydų bendruomenėje 
būta daugiau skyrybų atvejų: išsiskyrę buvo 16 žydų (tuo tarpu rusų – 6, o lenkų – 
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4). Žydų bendruomenėje buvo palyginti daug našlių – net 440 žydų arba 6,43 proc. 
nuo bendro narių skaičiaus.

Lyginant Panevėžio miesto gyventojų raštingumą (mokėjimas skaityti ir rašyti) 
pagal atskiras tautines bendruomenes aiškėja, kad lenkų raštingumo lygis buvo di-
džiausias – 81,25 proc., žydų bendruomenės – antroje vietoje (66,05 proc.), men-
kiausias – rusų (46,06 proc.). Pagal bendrą Lietuvos raštingumo statistiką matyti, 
kad raštingumu pasižymėjo Lietuvos latviai ir žydai, o lietuviai buvo tik penktoje 
vietoje. Prie raštingumo lygio kilimo tarpukariu, palyginti su 1897 m. surašymo 
duomenimis, labai prisidėjo mokyklų tinklo plėtra – Panevėžyje tarpukariu vei-
kė šios tautinių bendruomenių švietimo įstaigos: 2 žydų, 1 lenkų, 1 rusų pradžios 
mokykla; po 1 lenkų ir žydų gimnaziją, sąrašą vėliau papildė naujai įsteigtos žydų 
progimnazija ir žydžių mergaičių gimnazija „Javne“; Panevėžio ješiva (aukštesnioji 
žydų dvasinė mokykla).

Visuotinio surašymo metu buvo surinkta informacija ir apie Panevėžio miesto 
gyventojų darbo sritis: 497 dirbo žemės ūkyje, 2 346 – pramonės įmonėse, 410 – 
transporto ir susisiekimo įmonėse, 1 368 – prekyboje, 1 351 – valstybinėse ir visuo-
meninėse įstaigose, o likusieji 5 904 vertėsi kita veikla. Iš šių duomenų nėra žinoma, 
kiek žydų ar kitų tautybių atstovų dirbo minėtose srityse, tačiau bendros Lietuvos 
tendencijos (iš visų 1934 m. išduotų leidimų verslui 12 659 buvo išduoti žydams, o 
lietuviams – 6 841) leidžia daryti prielaidą, kad verslu ir amatais Panevėžyje didžia 
dalimi užsiėmė žydai. Tarpukariu Panevėžys garsėjo mieste gyvenančiomis ir stam-
bų pramoninį verslą plėtojančiomis žydų šeimomis. Tarp jų reikia paminėti Rabino-
vičius, Rubinšteinus, Chazenus, Roteišteinus, Dembo. Taip pat žydai mieste turėjo 
nemažai nekilnojamojo turto, veikė keli žydų bankai. Bendrą žydų tautybės asmenų 
užsiėmimo sričių Lietuvoje statistiką galima matyti 4 lentelėje. Čia, beje, matomas 
ir darbo sričių pasiskirstymas pagal lytis. Daugiausia žydų dirbo pramonėje ir pre-
kyboje, didelė dalis moterų žydžių vertėsi kita veikla, taip pat didelė tiek vyrų, tiek 
moterų dalis gyveno neturėdami pastovaus pragyvenimo šaltinio arba buvo išlaikomi 
artimųjų, giminių ar valstybės. Jų lėšas pragyvenimui sudarė pašalpos, stipendijos ir 
pan. (į šią kategoriją taip pat įtraukti jaunesni nei 10 metų vaikai).

 Nr. Darbo sritys
Žydai

 Vyrai Moterys
 I. SAVARANKIAI GYVENANTIEJI:
A. Dirbantieji žemės ūkyje:

1. Šeimininkai 1 434 134
2. Dirbantys šeimos nariai 916 2 057
3. Tarnautojai 8 1
4. Darbininkai 301 145

Iš viso: 2 659 2 337
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B. Dirbantieji pramonėje:
1. Šeimininkai 5 991 729
2. Dirbantys šeimos  nariai 1 790 2 151
3. Tarnautojai 322 47
4. Darbininkai 5 311 1 766

Iš viso: 13 414 4 693
C. Dirbantieji transporto bei susisiekimo įmonėse:

1. Šeimininkai 1 082 3
2. Dirbantys šeimos nariai 266 -
3. Tarnautojai 43 22
4. Darbininkai 927 5

Iš viso: 2 318 30
D. Dirbantieji prekyboje:

1. Šeimininkai 11 708 2 091
2. Dirbantys šeimos  nariai 2 909 4 676
3. Tarnautojai 905 345
4. Darbininkai 1 359 1 139

Iš viso: 16 881 8 251
E. Dirbantieji valstybės bei visuomeninėse įstaigose:

1. Šeimininkai 884 355
2. Dirbantys šeimos  nariai - -
3. Tarnautojai 2 302 359
4. Darbininkai 244 36

Iš viso: 3 430 750
F. Gyvenantieji iš kitų pragyvenimo šaltinių:

1. Šeimininkai 1 093 16 488
2. Dirbantys šeimos  nariai 337 6 254
3. Tarnautojai 5 21
4. Darbininkai 2 144 2 686

Iš viso: 3 579 25 449
Iš viso savar.  gyven. 42 281 41 510

II. NESAVARANKIŠKAI GYVENANTYS 31 241 38 670
III. GYVENANTYS IŠ NEŽINOMŲ PRAGYVENIMO  
ŠALTINIŲ 25 16

Iš viso gyventojų: 73 547 80 196

4 lentelė. Žydų tautybės asmenų darbo sritys pagal lytis

Kaip iliustruoja visuotinio gyventojų surašymo statistika, trečiajame XX a. de-
šimtmetyje žydai ir toliau darė didelę įtaką amatų vystymuisi, prekybos organiza-
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vimui ir bendram Panevėžio ekonominio gyvenimo progresui. Miesto savivaldybės 
taryboje žydai turėjo savo frakciją, kuri atstovavo žydų bendruomenei ir rūpinosi 
jos reikalais. Po žydų bendruomenių tarybų atšaukimo 1926 m. Panevėžio žydų 
bendruomenės vadovybės funkcijas perėmė draugija „Kneset Izrael“, kuri vienijo 
apie 400 narių. Ji tęsė labdaros ir socialinės rūpybos darbus. Organizacijos tarybos 
pirmininku buvo išrinktas teisininkas Henrikas Landau.

1939 m. Panevėžyje gyveno apie 7 000 žydų (33 proc. visų gyventojų). Individu-
aliems savininkams ar žydų institucijoms nuosavybės teise priklausė apie 320 miesto 
sklypų. Tarpukariu net šešioms Panevėžio gatvėms buvo suteikti pavadinimai, glau-
džiai susiję su žydų bendruomene: Džonto gatvė (dab. J. Zikaro g.) (numatyta kaip 
Džointo g. pagal Joint organizacijos sulietuvintą pavadinimą, gatvės užrašuose ir doku-
mentuose tarpukaryje liko Džonto g. Plačiau žr. Joint organizacijai skirtą knygos skyrių), 
miesto centre buvusi jau minėta Sinagogų aikštė, dar vadinta Sinagogos gatve, ir 
šalia jos buvusios gatvės, pavadintos garsių ir bendruomenei bei miestui nusipelniu-
sių žmonių garbei – rabino Icelio [Izaoko Jokūbo Rabinovičiaus] (dab. Savanorių a.) 
ir rabino Hercelio [Harmaco] (dab. pereinamoji gatvelė, jungianti Elektros ir Ukmergės 
gatves), gydytojo dr. Šachnelio Mero (dab. Š. Mero g.) ir pramonininko Nochumo 
Kisino (dab. A. Kisino g.). Pastaroji gatvė, pavadinta bendriniu Kisino vardu dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą, buvo žinoma tuo pačiu pavadinimu tarpukariu, 1941 m. per-
vadinta gydytojo Antano Gudonio vardu, po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. 
pervadinta bendrapavardžio gamtos mokslų daktaro, geobotaniko Abraomo Kisino, 
taip pat kilusio iš Panevėžio, bet nesusijusio su gatvės pavadinimo pradininko šei-
ma, vardu. Tiesa, ne visi panevėžiečiai tarpukariu buvo patenkinti žydiškais gatvių 
pavadinimais. 1929 m. Panevėžio miesto tarybos sudaryta komisija „Panevėžio su-
tvarkymo reikalams“ siūlė pervadinti kai kurias miesto gatves, tarp jų – ir kai kurias 
turėjusias žydiškus pavadinimus, tačiau siūlymas nebuvo priimtas. 1934 m. miesto 
tarybos posėdyje buvo patvirtinti kai kurie prieš penkerius metus siūlyti gatvių pava-
dinimų pakeitimai, bet jau minėtų šešių gatvių žydiški pavadinimai išliko iki 1940 m.

1940 m. birželio mėnesį, pasikeitus santvarkai, imtos nacionalizuoti visos stam-
besnės įmonės, tarp jų daugelis priklausiusių žydams – „Kalnapilis“, I. ir H. Chaze-
nams priklausęs linų ir pakulų apdirbimo fabrikas, malūnai, nacionalizuota ir Pane-
vėžio žydų ligoninė, kurios vadovais buvo paskirti sovietų valdžiai lojalūs asmenys. 
Buvo pradėtas ir gyvenamųjų namų, tarp jų daug žydams priklausiusių namų miesto 
centre, nacionalizavimas, juose apgyvendinant Raudonosios armijos dalinius, įku-
riant sovietines įstaigas.

Prasidėjusių pirmųjų sovietų trėmimų neišvengė ir Lietuvos žydai. Pirmieji buvo 
suimti dar 1940 m. liepos viduryje. 1941 m. birželio vidurio trėmimai neaplenkė ir 
Panevėžio žydų – iš čia buvo ištremtos 27 žydų šeimos, 82 asmenys atsidūrė įvairio-
se tremties vietose, daugiausia – Altajaus krašte (pavardžių sąrašą galima rasti Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyve).
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1941 m. birželio 26 d. Vermachto daliniams įžengus į Panevėžį, prasidėjusi nacių 
okupacija buvo pražūtinga žydų bendruomenei. Jau nuo liepos 11 d. žydai prievarta 
buvo apgyvendinti vadinamajame Žydų kvartale – Gete (tarp Klaipėdos (dab. Klai-
pėdos), Krekenavos (dab. Krekenavos), Tėvo Tilvyčio (dab. J. Tilvyčio) ir Skerdyklos 
(dab. Nemuno) gatvių). Žydų turtas už kvartalo ribų buvo nusavintas, o tuo laiko-
tarpiu nacionalizuotas turtas paskelbtas Trečiojo reicho nuosavybe. Žydų kvartalo 
gyventojai sušaudyti 1941 m. rugpjūčio 22 d. Pajuosčio miške. Holokausto tragedija 
pasiglemžė 95 proc. Panevėžio žydų bendruomenės narių gyvybių ir visiškai su-
naikino iki Antrojo pasaulinio karo mieste aktyviai besivysčiusį žydų visuomeninį, 
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Išsigelbėti pavyko saujelei Panevėžio žydų, kurie 
paskutinę akimirką su sovietų armija suspėjo pasitraukti į Sovietų Sąjungos gilumą, 
ir tiems, kuriuos slapstė ir gelbėjo vietos gyventojai (plačiau apie tai – Panevėžio 
Holokausto aukoms skirtame Panevėžio žydų bendruomenės iniciatyva išleistame 
leidinyje „Nežudysi“, Panevėžys, 2015 m.).

Po karo grįžusi ir vėl mieste įsitvirtinusi sovietų valdžia ne tik neskatino žydų 
atminimo, bet, priešingai, stengėsi ištrinti net ženklus, primenančius jų egzistavimą. 
Nepaisant to, kad po karo mieste dar buvo žydų gyventojų (pagal 1959 m. sura-
šymą – 221), neveikė jokia žydų organizacija, o Panevėžio žydų kapinės, kuriose 
iki 1940 m. buvo palaidota apie 12 tūkst. Panevėžio žydų, buvo uždarytos ir 1966 
m. visiškai likviduotos, jų vietoje įkūrus skverą. Nors žydai į Lietuvą atsikeldavo iš 
kitų Tarybų Sąjungos regionų, tačiau iki Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo žydų 
skaičius Panevėžyje, kaip ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, drastiškai 
mažėjo: daug jų dėl antisemitizmą kurstančios valdžios politikos, pasinaudodami tei-
se į turėtą Lenkijos pilietybę prieš karą, išvyko į Lenkiją, o iš ten – į Vakarų Europos 
šalis ir JAV, kiti, sulaukę leidimų, išvykdavo į Izraelį; demografinė padėtis dėl mažo 
gimstamumo buvo prasta, įsivyravo mišrios santuokos. 1989 m. žydų skaičius Pane-
vėžyje nesiekė nė dešimtadalio prieškarinio lygio (66 žmonės).

Dabartinė Panevėžio žydų bendruomenė įsteigta 1991 m. atkūrus Lietuvos Ne-
priklausomybę. Nuo pat savo atsikūrimo bendruomenė, aktyviai bendradarbiauda-
ma su Panevėžio miesto savivaldybe, miesto ir šalies atminties ir paveldo išsaugojimo 
institucijomis, švietimo įstaigomis, rūpinasi Panevėžio žydų praeities gyvenimo ir 
kultūros pėdsakų įamžinimu ir įpaveldinimu, jų grąžinimu į miesto istoriją ir visuo-
menės atmintį. Žydų bendruomenės dėka buvo paženklinta daug išlikusių istorinių 
žydų bendruomeninių pastatų, o buvusių kapinių teritorijoje įrengtas memorialinis 
kompleksas.
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PANEVĖŽIO ŽYDŲ BENDRUOMENĖS 
EKONOMINĖ SITUACIJA IR ŪKINĖS VEIKLOS

Panevėžio žydai miesto ūkio struktūroje

Visos Lietuvos mastu žydai užėmė didelę šalies verslo rinkos dalį. 1933 m. 
lietuviams priklausė 46 proc. pramonės įmonių, žydams – 48 proc., kitų tautybių 
atstovams – 6 proc.; 1935 m. lietuviams priklausė 52 proc. pramonės ir amatų įmo-
nių, žydams – 43 proc., kitų tautybių atstovams – 5 proc.; 1938 m. lietuviams pri-
klausė jau 53 proc., žydams – 42 proc., kitų tautybių atstovai dalijosi tuos pačius 5 
proc. rinkos. Po Nepriklausomybės paskelbimo būtent žydai į Lietuvos ūkį inves-
tavo didesniu mastu (investuodami savo arba žydų, gyvenusių užsienyje, kapitalą), 
o taip pat JAV lietuviai (investuodami savo ar kitų tautiečių kapitalą). Tarpukariu, 
2–3 dešimtmetyje, buvo steigiama daug įvairių smulkių prekybos, pramonės ir 
finansų įmonių. Tačiau lietuviai verslo, ypač pramonės srityje, imdavosi nenoriai. 
Jie mieliau rinkdavosi maisto produktų ir kasdienio vartojimo reikmenų parda-
vimo verslą, o žydai pradėdavo naujus, dar neišbandytus, tokius kaip fotoateljė, 
kino teatrų ar benzino kolonėlių verslus, dažnai jie būdavo vieninteliai, turintys 
mieste tokius verslus. Ne visos naujai įkurtos įmonės ir pradėti verslai išsilaiky-
davo, neretai naujieji verslininkai žlugdavo, bet dažniau lietuviai nei žydai. Nesė-
kmingos baigties priežasčių būdavo įvairių, o dažnai –  kelios iš karto. Pagrindinės 
jų: patirties stoka, apyvartinių lėšų trūkumas, nuožmi konkurencija, infliacija ir 
neracionalus finansų tvarkymas. Žydai turėdavo galimybių investuoti daugiau savo 
lėšų ir verslus tvarkydavo daug racionaliau. Ilgą laiką tokie verslai kaip drabužių, 
avalynės, kuro, odos gaminių, popieriaus gaminių ir kai kurių kitų daiktų prekyba 
buvo išimtinai žydų rankose. Valstybės remiamos pusiau akcinės ir pajinės ben-
drovės tapo privačių prekybininkų konkurentėmis, be to, jos rengė dirvą lietuvių 
prekybininkams, stengiantis sumažinti neproporcingai didelį žydų prekybininkų 
skaičių bendroje šalies rinkoje.

XX a. 4 dešimtmečio pabaigoje žydų įtaka Lietuvos ūkyje sumažėjo, tačiau vai-
dmuo laisvųjų profesijų sferoje liko labai reikšmingas. Šalies mastu žydams vis dar 
priklausė apie 40 proc. šalies pramonės ir didelė dalis amatų, daugiau nei pusė maž-
meninės prekybos, apie 20 proc. eksporto ir daugiau nei trečdalis importo. 1937 m. 
iš 798 Lietuvoje dirbusių gydytojų 341 buvo žydas, o tai sudarė 42,73 proc. visų 
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šalies gydytojų. Taip pat daug teisininkų buvo žydai. Pirmuoju sovietmečiu 68 proc. 
nacionalizuotų įmonių apyvartos priklausė žydams.

Žydų indėlį į Panevėžio ekonominį gyvenimą sunku pervertinti. Jų verslumas, 
naujų ekonominių nišų kūrimas ir plėtojimas, technologinių naujovių inicijavimas 
žymiai prisidėjo prie miesto ekonominės pažangos. Minėtinos dar XIX a. pabaigoje 
pradėjusios veikti žydų valdomos įmonės: 1888 m. atidarytas Izaoko Flaumano sagų 
fabrikas, 1892 m. – Orelio Mero muilo fabrikas, 1896 m. – Zalmano Rabinovi-
čiaus ir Izraelio Gurvičiaus lentpjūvė. Pastarasis tais pačiais metais atidarė tabako 
fabriką Bajorų (dab. Respublikos) gatvėje. Pirklys Ch. Bliozeris vertėsi urmine kvie-
čių prekyba. Pagal miesto dūmos įmonių įvertinimą, darytą 1909 m., iš keliolikos 
stambesnių to meto pramonės objektų (fabrikų, malūnų) apie pusė buvo žydų. Visgi 
Panevėžio miesto pramonė suklestėjo tik tarpukariu ir šiame procese gana aktyviai 
dalyvavo žydų verslininkai bei amatininkai.

3 iliustr. Panevėžio žydų įmonių savininkų A. Ciono, J. Loperto, I. Chazeno B. Rubinšteino 
firminiai blankai, 1935 m.

1920 m. duomenimis, iš 94 savo verslus įregistravusių panevėžiečių 55 buvo žy-
dai. 1931 m. mieste veikė 216 parduotuvių, 163-jų šeimininkai (75 proc.) buvo žy-
dai, bei 105 lengvosios pramonės įmonės, 71 jų priklausė žydams (68 proc.)

1937 m. duomenimis, Panevėžio mieste buvo štai tiek kvalifikuotų žydų meistrų, 
neretai iš kartos į kartą perėmusių savo puoselėjamus amatus ar profesijas: 70 siuvė-
jų, 39 batsiuviai, 21 mėsininkas, 14 kirpėjų, 14 skardininkų, 9 kepėjai, 8 mezgėjai, 8 
dailininkai, 5 krosnių statytojai, 5 stikliai, 5 moteriškų skrybėlių papuošalų gaminto-
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4 iliustr. Batsiuvio Matiso verslo registracijos 
liudijimas, 1915 m.

5 iliustr. Jakovo Trakmano fotografijos 
studijos atvirukas, rodantis fotografo 

apdovanojimus, XX a. pr.

6 iliustr. Panevėžio žydų amatininkų draugijos valdyba, 1924 m. balandžio 12 d.
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jai ir pardavėjai, 5 dailidės, 5 kalviai, 5 kurpiai, 4 elektrikai, 4 korsetų gamintojai, 4 
knygrišiai, 4 fotografai, 4 laikrodininkai, 3 kailiadirbiai, 3 odadirbiai, 2 medžio dro-
žėjai, 1 spaustuvininkas, 1 šaltkalvis, 1 tekstilės dažytojas ir 8 kitų amatų specialistai. 

Žydai dirbo ir vežėjais: iš pradžių vadeliodavo arklius, o paskui pradėjo vairuoti 
automobilius. Tarp miesto gyvenimą fiksavusių fotografų savo darbais išgarsėjo Lei-
ba Slonimskis ir Jakovas Trakmanas.

1939 m. Panevėžio mieste buvo 263 kvalifikuoti amatininkai ir savo sričių pro-
fesionalai, o Lietuvos žydų amatininkų draugijos Panevėžio skyrius turėjo 300 na-
rių. Ši organizacija vienijo amatininkus ir smulkiuosius pramoninkus, siekė gerinti 
kultūrinę ir ekonominę savo narių padėtį bei prireikus juridiškai atstovavo ir gynė 
jų teises, reguliavo draugijos narių santykius, steigė ligonių kasas, bibliotekas, orga-
nizavo įvairius kultūrinius renginius. Minėtos draugijos Panevėžio skyriaus valdybos 
nariai buvo šie panevėžiečiai žydai amatininkai: Mordchelis Muleris, Jankelis Gli-
kmanas, Eljašas A. Fišmanas, Giršas Melmanas ir Peisechas Šimelevičius.

Tarpukariu miesto centre viena šalia kitos glaudėsi daugybė žydų krautuvėlių, 
ištaigingų parduotuvių, fotoateljė, buitinių paslaugų ir remonto dirbtuvių.

Trylikos Panevėžio viešbučių savininkai buvo žydai. Panevėžyje tarpukariu 
leistuose laikraščiuose „Panevėžio balsas“ ar „Mūsų kraštas“ galima rasti ne vie-
ną reklaminį skelbimą, kviečiantį užsukti į žydams priklausiusį restoraną, siuvyklą, 
parduotuvę.

7 iliustr. Kelios žydų įmonės Turgaus aikštėje. 
Atvirukas, autorius – fotografas Leiba Slonimskis, XX a. pr.
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8 iliustr. Iljos Gurvičiaus galanterijos parduotuvė. 
Atvirukas, autorius – fotografas Leiba Slonimskis, 1913 m.

9 iliustr. Panevėžio žydų verslininkų reklaminiai skelbimai savaitraščio 
„Mūsų kraštas“ puslapiuose.
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Prie aukšto rango specialistų galima priskirti laisvųjų profesijų atstovus, pavyz-
džiui, teisines paslaugas gyventojams teikusius advokatus M. Fišmaną, Pinchasą Šul-
maną ir M. ir L. Rubinšteinus, Efroimą Buchą, teisininkus Henriką Landau, Abra-
omą Šacą, Naumą Giršovičių, Mozę Leviną, Aiziką Solomeščą, Giršoną Gurevičių. 
Visi jie savo privačias kontoras turėjo atidarę to meto centrinėse Panevėžio gatvėse – 
Bataliono, Respublikos, Vasario 16 d., Klaipėdos g. (dabartiniai pavadinimai nepasi-
keitę) – stovėjusiuose namuose.

Ekonomikos raidai buvo svarbi bankininkystė. Panevėžyje per visą tarpukarį iki 
pat 1940 m. veikė Centrinio Lietuvos žydų banko (dab. Respublikos gatvėje) ir Žydų 
liaudies banko skyriai (įsteigtas 1919 m., o 1932 m. persikėlė į naują pastatą dab. 

10 iliustr. Panevėžio žydų liaudies banko indėlio lakštas.
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Laisvės aikštėje). Lietuvos žydų banko Panevėžio filialo pavadinimas buvo Europos 
kredito bankas. 1927 m. jo klientai buvo 1123 asmenys. Banko valdybos pirminin-
kas buvo dr. Samuelis Landau, jis taip pat ėjo „The Union of the Jewish Folksbank“ 
(„Žydų liaudies bankų unijos“) įgaliotojo atstovo Lietuvoje pareigas. Po Pirmojo 
pasaulinio karo, gerėjant finansinei Lietuvos padėčiai, gyvėjant miestų infrastruktū-
rai, Centrinis žydų bankas tapo vienu iš didžiausių Lietuvos bankų, turėjusių platų 
filialų tinklą visoje šalyje ir stipriai rėmusiu žydų verslus.

Žydų liaudies bankas vykdė JAV žydų labdaros organizacijos Joint finansuojamą 
būsto kreditavimo programą, todėl jam priklausė nemažai nedidelių gyvenamųjų 
pastatų ir tuščių sklypų. 4 dešimtmetyje Žydų liaudies bankų indėlininkai ir klientai 
buvo ne vien tik žydai, bet ir lietuviai ūkininkai. Panevėžyje veikė ir žydų savitarpio 
kredito draugija – taip vadinamoji skolinimosi kasa.

1939 m. visi 29 Panevėžio miesto nekilnojamo turto valdytojų draugijos, įsteig-
tos 1920 m. ir veikusios iki 1940 m., nariai buvo žydai. Draugijos tikslas buvo padėti 
namų savininkams teisiniais, ekonominiais ir kultūriniais klausimais, teikti pagalbą 
namų ūkiams.

Panevėžyje taip pat veikė ir Panevėžio prekybininkų ir pramoninkų sąjunga, kuri 
buvo Lietuvos žydų pramonininkų ir prekybos organizacijos skyrius. Kiek tiksliai 
narių turėjo šios organizacijos Panevėžio skyrius nėra žinoma, bet yra duomenų, kad 
1939 m. sąjungos skyriaus valdybai priklausė mieste žinomas stambus prekybininkas 
Abraomas Riklis ir teisininkas Henrikas Landau.

Chazenų dinastijos įnašas į Panevėžio ekonomiką

Tarpukario Lietuvoje visos pramonės įmonės pagal jų dydį, darbininkų skaičių 
ir mechaninės jėgos naudojimą buvo skirstomos į aštuonias kategorijas. Dominavo 
8-tos kategorijos įmonės, kuriose dirbo nuo 2 iki 4 darbininkų.

1940 m. stambiausios Panevėžio įmonės buvo šios akcinės bendrovės: mėsos ap-
dirbimo fabrikas „Maistas“ , kuriame dirbo 533 žmonės, ir linų šukavimo ir pakulų 
apdirbimo fabrikas „L.B. Chazenas ir Ko“ (dalyje dokumentų – „L.B. Chazenas ir 
sūnūs“), turėjęs 156 darbuotojus. „Maistas“ buvo vienas iš trijų 3-iojo dešimtmečio 
pradžioje pastatytų fabrikų, priklausiusių to paties vardo akcinei bendrovei, kurios 
stambiausias akcininkas buvo Lietuvos vyriausybė, o Chazenų fabrikas buvo vienas 
iš sėkmingai vystomų žydų šeimos verslų, finansuotas iš privataus kapitalo. 

Leizeris Beras Chazenas laikomas pirmuoju linų pirkliu Lietuvoje, linų apdirbi-
mo verslo Panevėžyje pradininku. Per Pirmąjį pasaulinį karą L. B. Chazenas buvo 
priverstas pasitraukti iš Lietuvos ir grįžo į gimtąsias vietas tik 1918 metais. Gana 
greitai atgaivintas pirminis verslas, paraleliai investuojant į kitas pramonės šakas, ne-
truko virsti šeimos verslo imperija, klestėjusia Nepriklausomoje Lietuvoje. Chazenų 
fabrikas savo veiklą pradėjo patalpose Ukmergės gatvėje su 30 ten dirbusių darbinin-
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kų ir specializavosi linų šukavime bei pakulų apdirbime. Plečiantis darbo apimtims ir 
produkcijos kiekiui, Chazenų bendrovei priklausančių pastatų radosi visame mieste. 
Jai priklausė ne tik pastatai, bet ir žemės sklypai, ant kurių jie stovėjo. Pagrindinį 
fabriko kompleksą sudarė 2 753 m2 ploto žemės sklype, Ramygalos g. 6 ir 10, pasta-
tyti statiniai, – tai dviejų aukštų prabangus mūrinis Chazenų šeimos namas bei vieno 
aukšto mūrinis fabriko ir sandėlių pastatas, dvi medinės daržinės. Dar vienas mūrinis 
sandėlis ir medinis gyvenamasis namelis stovėjo 10 657,17 m2 ploto žemės sklype. 
Fabriko pastatų buvo Kęstučio (dab. Kęstučio) ir Margių (dab. Margių) gatvių kampe, 
Pušaloto g. (dab. Pušaloto) 106.

Chazeno linų fabrikas dirbo dviem, o žiemą – trimis pamainomis nuo 6 iki 22 
valandos. Iš ūkininkų būdavo superkami jau išminti ir apiplūkti linai, o iš linų rū-
šiavimo punktų į fabriką juos atveždavo jau išrūšiuotus. Šukavimo skyriuje buvo 
dvi šukavimo mašinos, prie kurių dirbdavo 6 darbininkės. Atlyginimą darbuotojams 
mokėdavo kas savaitę pagal iššukuotų linų kiekį. Per dieną jie uždirbdavo po 2 litus, 
o prie mašinų dirbusios moterys – po 2,5 lito.

Chazenų verslui net keletą kartų neplanuotų nuostolių pridarė gaisrai. Porą loka-
lių gaisrų greitai užgesino fabriko darbininkai savo pajėgomis. Pirmasis didelis gaisras 
fabrike kilo 1929 m., o antrasis, dar didesnis, – 1931-aisiais. Per pastarąjį gaisrą, kilusį 
dėl elektros instaliacijos gedimo, sudegė beveik visas fabrikas. Nukentėjo ir keli dar-
bininkai. Materialiniai nuostoliai siekė net 400 tūkstančių litų. Kadangi tai buvo ne 
pirmas atvejis, „Panevėžio balse“ pasirodė žinutės, raginusios uždrausti tolesnį tokių 
fabrikų veikimą miesto centre, perkeliant pramoninę veiklą į priemiesčius ir sumaži-
nant riziką gaisrams išplisti į gyvenamuosius namus. Taip pat buvo bandoma gaisro 
padarinius panaudoti miesto infrastruktūros tobulinimui, t. y. neleisti atstatyti sude-

11 iliustr. „L. B. Chazenas ir sūnūs“ linų apdirbimo fabriko darbininkai šventinėje rikiuotėje, 
XX a. 4 deš.
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gusių trobesių fabriko teritorijoje, kad į centrą vedanti Kęstučio gatvė būtų platesnė 
ir tiesesnė. Bet siūlymai teliko svarstymų lygmenyje ir laikraščio puslapiuose. Linų 
fabriko pastatai buvo apdrausti keliose draudimo bendrovėse, tarp jų ir užsienio, 215 
tūkstančių, o turtas – dar 80 tūkstančių litų suma, tai leido greitai atkurti fabriko veiklą 
jo buvusiuose pastatuose, o per keletą metų ten pat iškilo ir naujų mūrų, vienoje vie-
toje ėmus vykdyti linų apdirbimo, lentpjūvės ir kalvės veiklas.

Tiesa, be gaisrų fabrike buvo ir kitokio pobūdžio problemų, darbo sąlygos ne-
buvo pačios geriausios. 1936 m. 97 darbininkus turintį fabriką tikrinusi sanitarinė 
komisija rado ventiliacijos sistemos pažeidimų, o kai po kelių įspėjimų fabriko ad-
ministracija nepadarė pertvarkymo, komisija savo išvadų protokolus pateikė teismui.

1937 m. buvo pagaminta 103 697 kg šukuotų linų ir 718 867 kg pakulų. Akcinė 
bendrovė „L.B. Chazenas ir sūnūs“ pusę numatomų veiklos išlaidų skyrė fabrikui, 
o kitą pusę – eksporto operacijoms. Eksportas sudarė 64,1 proc. visos bendrovės 
apyvartos (Lietuva 1937 m. eksportavo 16 087 tonas linų už 24 milijonus litų). Li-
nus eksportuodavo į užsienį per Virbalio muitinę. Maždaug trečdalis linų eksporto 
iškeliaudavo į Didžiąją Britaniją, kitas trečdalis – į Vokietiją, o likusioji Panevėžyje 
išdirbtų linų dalis pasiekdavo Belgiją, Čekoslovakiją, Prancūziją, Švediją, Italiją ir 
kitas šalis. 1925 m. L. B. Chazeno įmonė su savo produkcija dalyvavo tarptautinėje 
parodoje Londone.

Leizerio Bero Chazeno žmona Chaja Chazenienė valdė malūną „Varpa“, buvusį 
Panevėžio priemiestyje Mikolajeve (dab. Smėlynės gatvėje), kurio pastatai ir turtas 
buvo vertinami 400 tūkst. litų. Per parą, dirbant trimis pamainomis, buvo sumalami 
3 vagonai kviečių. Malūnininkui per mėnesį buvo mokama 600 litų alga. Vidutinė 
metų žemės ūkio samdinių (vyrų) alga (be išlaikymo išlaidų) 1939 m. buvo 345 Lt, 
o suaugusio žmogaus mėnesinis pragyvenimo minimumas Lietuvoje 1932 m. buvo 
74,45 Lt.

12 iliustr. Chazenų šeimos malūnas Smėlynės g. 4, 1938 m.
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Leizerio Bero sūnūs Izaokas ir Heselis Chazenai be jau minėto fabriko valdė ir 
alaus daryklą ,,Kalnapilis“. Šią įmonę Panevėžyje buvo įkūręs vokietis Albertas Foig-
tas 1902 m., tačiau 1929 m. ji perėjo į brolių Izaoko ir Heselio Chazenų rankas. 
„Kalnapilio“ alaus darykla buvo viena iš stambiausių visoje Lietuvoje, jos produkcija 
sudarė apie 5 proc. Lietuvos alaus rinkos.

1937 m. mirus L. B. Chazenui, jo sūnūs Izaokas ir Heselis pilnai perėmė visą 
šeimos verslą. Linų fabrikui faktiškai vadovavo Heselis Chazenas, o jo brolis valdė 
šeimos lentpjūvę. Iki pat 1940 m. Chazenai buvo stambiausi Panevėžio verslininkai 
ir pramonininkai, įnešę nenuginčijamą indėlį į Panevėžio miesto ekonomiką ir buvę 
stipri jos plėtros varomoji jėga.

Tarpukario Panevėžyje Chazenų pavardę ir šeimos galvą pirklį Leizerį Berą Cha-
zeną žinojo visi. Chazenai buvo labai gerbiami žmonės. Lankydamasis Panevėžyje, 
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona buvo apsistojęs jų namuose. Heselis Cha-
zenas aktyviai dalyvavo kovose už Lietuvos Nepriklausomybę 1918–1920 m., jis 
apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu. H. Chazenas buvo 
politiškai ir visuomeniškai aktyvus verslininkas: 1931–1934 metais jis buvo išrinktas 
Panevėžio miesto tarybos nariu, aukojo Lietuvos Ginklų fondui (1938 m. – 1400 

13 iliustr. Chazenų šeimos alaus daryklos „Kalnapilis“ darbuotojai. Pirmoje eilėje penktas iš 
kairės sėdi vienas iš daryklos savininkų H. Chazenas, 1939 m.
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litų, 1939 m. – 1500 litų). Ginklų fondui buvo raginami aukoti ir Chazenų fabriko 
darbininkai. 1939 m. jie paaukojo 640 litų sumą, skirtą Lietuvos kariuomenei naujų 
ginklų įsigijimui.

1940 m. sovietų nacionalizuotas Chazenų šeimos turtas po metų buvo paskelbtas 
Trečiojo reicho nuosavybe.

„Malūnų miestas“: tradicijos, patirtys ir inovacijos

Jau Panevėžio įkūrėju laikomo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1503 
m. rašte minima, kad tarp Nevėžio ir Lėvens upių būta malūnų. Galima numanyti, 
kad pirmieji malūnai Panevėžio krašte buvo vėjiniai, nes tvenkti Nevėžį ir statyti 
vandens malūnus ilgai buvo draudžiama. Pirmasis vandens malūnas prie Nevėžio 
pastatytas XVII a. pab. ar XVIII a. pr. Jis stovėjo toje vietoje, kur dabar yra Smė-
lynės ir J. Basanavičiaus (dab. J. Basanavičiaus) gatves jungiantis tiltas. XIX a. an-
trojoje pusėje miestas iš šio malūno kurį laiką gaudavo didžiausias metines pajamas.

Malūnų statyba suintensyvėjo panaikinus baudžiavą XIX a. antrojoje pusėje. Dėl 
derlingų Panevėžio krašto žemių ir gerų javų derlių, patirties ir ilgaamžių malūni-
ninkystės tradicijų, drąsos priimti ir adaptuoti inovatyvias technologijas, palankiai 
susiklosčiusių verslo sąlygų, išnaudojant per Panevėžį nutiestą geležinkelio linijos 
atšaką, tarpukariu Panevėžys išaugo iki didžiausio Lietuvos grūdų malimo centro ir 
tai jį garsino kaip „malūnų miestą“ šalyje ir už jos ribų.

1904 m. Panevėžyje veikė šeši garo ir trys vėjo malūnai. 1931 m. duomenimis, 
mieste veikė du vėjo, trys motoriniai ir keturi garo malūnai. Panevėžio regione 1935 
m. registruoti 7 malūnai, kuriuose dirbo 107 darbininkai. 1939 m. duomenimis, malū-
nų Panevėžio priemiesčiuose ir apylinkėse jau buvo 10 ir juose triūsė 183 darbininkai.

Gerai žinomos bendrovės „Amilina“, šiandien vienos pirmaujančių Europoje 
kviečių krakmolo, glitimo ir kviečių glitimo pašarų gamintojos, istorija prasidėjo 
nuo dar 1841 m. statyto privataus malūno, 1884 m. miesto dūmos perduoto valdyti 
Bereliui Rubinšteinui. Pastarajam malūnui buvo lemta išgyventi karus, okupacijas, 
nacionalizaciją ir savininkų kaitą. Panevėžyje XIX a. pab. veikė šie žydams priklau-
sę garo malūnai: 1886 m. pastatytas pirklio E. Kagano malūnas Ukmergės gatvėje, 
1898 m. – B. Nisono ir J. Kalmano Bajorų gatvėje. Paskirus malūnus taip pat valdė J. 
Kacas bei M. Rapoportas. G. Ichilčikas po Pirmojo pasaulinio karo savo valdomame 
malūne įrengė garu varomą lokomobilį. Apie 1880 m. Ramygalos g. gale žydui Meš-
kinui priklausė vėjo malūnas, kurį jis po Pirmojo pasaulinio karo pardavė lietuviui J. 
Biežiui (malūnas tebestovi iki šios dienos).

Trys iš penkių didžiausių pramoninių Panevėžio miesto malūnų priklausė 
žydams: Bereliui Rubinšteinui, Zalmanui Rabinovičiui ir jau minėtai Chazenų 
šeimai. Dar Lietuvai tebebūnant carinės Rusijos sudėtyje, Panevėžyje Kranto g. 
(dab. Kranto) buvo pastatytas Z. Rabinovičiaus garinis malūnas. Tarpukariu Z. 
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Rabinovičius išplėtė veiklą ir Ukmergės gatvėje ėmė veikti dar vienas jo ir vers-
lo partnerio Zeliko Granevičiaus malūnas, vadintas „Rabinovičių ir Granevičiaus 
automatiniu valcų malūnu“. Toje pačioje Kranto gatvėje stovėjo jau minėtas Ru-
binšteino malūnas, kurį perėmęs, naujasis savininkas didėjant gamybos apimtims 
išplėtė, pristatė naujų priestatų, sandėlių, perdengė gelžbetonines konstrukcijas ir 
pastatė papildomą trečią aukštą. Tarpukariu jis vadintas „Gaziniu miltų malūnu 
B. Rubinšteinas“. Techniškai pažangiame motoriniame malūne ketvirtojo dešim-
tmečio pabaigoje trimis pamainomis dirbo 22 darbininkai ir per parą sumaldavo 2 
vagonus grūdų. Pastaruosiuose malūnuose pagaminta produkcija buvo ženklinama 
firminiais įmonių ženklais. B. Rubinšeino malūne pagaminti „Meškų miltai“ buvo 
pilami į meškos su maišu ženklu pažymėtus maišus (greičiausiai tai asociacija su 
savininko vardu Ber, išvertus iš jidiš kalbos tai reiškia mešką). Tuo tarpu Z. Ra-
binovičiaus produkcija žymėta firmine etikete, kurioje buvo pavaizduotas erelis 
išskleistais sparnais.

Stambių pramoninių malūnų valdytojai nuolat supirkdavo javus, juos sandėliuo-
davo, maldavo, o miltus ir sėlenas parduodavo visame krašte, taip pat eksportuodavo 
į kitas šalis. Pelnas buvo nemenkas. Malūnininkų veikla Panevėžyje ypač suklestėjo 
1873 m., kai per miestą buvo nutiesta geležinkelio linijos Liepoja–Romnai atša-
ka Radviliškis–Daugpilis. Panevėžio malūnininkai atsigabendavo geresnių kviečių 
iš Ukrainos, o pagamintą produkciją lengviau ir pigiau išgabendavo geležinkeliais ir 
pelningai parduodavo Rygos, Peterburgo, Liepojos prekeiviams, savo kontoras turėjo 
atsidarę Maskvoje ir Varšuvoje. Vietinius, derlingose Panevėžio krašto žemėse išau-
gintus, grūdus sumaišius su atvežtaisiais, buvo išgaunami aukštesnės rūšies miltai, 
kuriais domėjosi net Anglijoje.

Norintieji susimalti javus galėjo kreiptis į Panevėžyje tuomet veikusius nedidelius 
ūkinius malūnus. Pavyzdžiui, Šermukšnių g. (dab. Šermukšnių) veikusiame brolių I. 
ir S. Goldinų malūne už nedidelį mokestį malūnininkai malė gyventojų atsivežtus 
grūdus. Šalia malimo verslo broliai dar valdė greta stovėjusią lentpjūvę.

Trečiojo dešimtmečio viduryje stambiausių žydų valdomų malūnų savininkai, 
siekdami išlaikyti grūdų malimo rinkos monopolį bei stabilų pelną savo rankose, 
sudarė kartelinį susitarimą prieš verslo konkurentus, nustatydami superkamų grūdų 
ir parduodamos produkcijos kainas. Tačiau 1927 m. verslininkas M. Levas pastatė 
naują modernų penkių aukštų malūną, kuris buvo naujas žaidėjas rinkoje, bet gana 
greitai užėmė lyderio pozicijas ir tapo stambiausiu malūnu Panevėžyje. Tai buvo 
pirmasis automatinis malūnas Baltijos šalyse. Po penkerių metų statytojo našlė L. 
Levienė bandė išnuomoti malūną Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungai „Lietū-
kis“, bet, nesutarus dėl kainos, 1935 m. jį nupirko bendrovė „Metalas“ ir pavadino 
„Javo“ vardu. Kiek vėliau pastarasis vis tik perėjo į „Lietūkio“ rankas.

Visų Panevėžio miesto ir rajono malūnų technine priežiūra rūpinosi dar 1922 m. 
E. Roteišteino Laisvės aikštėje (dab. Laisvės a.) įsteigta valcų rifliavimo, automobilių 
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bei traktorių remonto dirbtuvė „Dynamo“. Prie kontoros įkurtas sandėlis aprūpin-
davo reikalingomis medžiagomis malūnus, fabrikus ir kitas įmones.

Steigdami modernius malūnus ir fabrikus, apsirūpindami pažangia to meto tech-
nika, žydai verslininkai galvojo apie savo įmonių elektrifikaciją, turėjusią garantuoti 
produktyvesnį mašinų darbą bei gamybą. 1912 m. Z. Rabinovičiaus malūne pradėjo 
veikti maža nedidelio galingumo elektrinė. Pastaroji elektros energija aprūpindavo 
ne tik malūno įrenginius, bet ir tiekė elektros šviesą panevėžiečių namams miesto 
centre. Vieni pirmųjų žibalinių ar aliejinių žibintų, skirtų gatvių apšvietimui, pakei-
timo kaitriniais žibintais, vėliau – elektros lempomis, iniciatorių buvo miestiečiai 
žydai verslininkai Berelis Geimanas, Icikas Šmitas, žibintų prižiūrėtojas Abraomas 
Pinchasovičius, broliai Zelikas ir Icikas Granevičiai, Zalmanas Rabinovičius. Tačiau 
elektra buvo brangi, ji apšvietė tik turtingesnių miestiečių namus. Be to, dėl nedide-
lio savo galingumo elektrinė tiekė elektrą su pertrūkiais. Siekdama užtikrinti elek-
tros energijos tiekimą visą parą ir pasirūpinti centrinių miesto gatvių apšvietimu, Pa-
nevėžio miesto taryba nutarė perimti Z. Rabinovičiaus elektrinę miesto reikmėms, o 
Z. Rabinovičiui pavesta sumokėti 90 000 rublių, kas mėnesį mokant po 5 000 rublių, 
jei bus sumontuotos naujos mašinos, sukančios elektros generatorių, ir bus nutiesta 
elektros linija į Ramygalos gatvę iki malūno.

1921 m. birželio 8 d. Z. Rabinovičiaus elektrinė ir iki to laiko suformuotas elek-
tros tinklas tapo Panevėžio miesto savivaldybės nuosavybe, o 1923 m. pabaigoje 
miestas turėjo naują elektros stotį. Elektros energiją naudojo mieste įsteigtos įmo-
nės, fabrikai, parduotuvės, mokyklos, privatūs panevėžiečių namų ūkiai. Pagal 1926 
m. duomenis žinoma, jog elektros stotis turėjo 77 abonentų sąskaitas, jos tiekiama 
elektra naudojosi ir šie žydų pramonininkai ir verslininkai: Koto, K. Dembo, Jankelis 
Druko, Riklisas, Rubinšteinas, Bronšteinas ir Elicuras, Dr. Jokūbas Lučno, Dr. Gur-
vičius, Berolskis, Deutz ir kt.

1940 m. stambiausi malūnai buvo nacionalizuoti, o 1944 m. besitraukiančių 
vokiečių sunaikinti. Iš visų jų pokariu buvo atstatytas tik mažiausiai nukentėjęs 
Rubinšteino malūnas. Čia grūdai malti tarybiniais metais, vėliau įmonė pavadinta 
„Malsena“, o grūdai malti iki 1992-ųjų. Vėliau ten įsikūrė prabangus keturių žvaigž-
dučių viešbutis „Romantic“.

Smulkesniojo verslo įvairovė

Tarpukario Panevėžyje bene svarbiausia pramonės šaka buvo maisto gamyba, šio-
je srityje dirbo apie 62 proc. visų Panevėžio miesto bei apskrities pramonės darbuo-
tojų. Be abejonės, žydų įmonės sudarė svarią šios srities dalį.

Apie 1929 m. Kranto g. 6 L. Leibovičius įkūrė saldainių fabrikėlį. Jame dirbo 
8 moterys, visas darbas buvo atliekamas rankomis. Čia buvo gaminami saldainiai 
„dūdelės“, „karvutės“ bei vaisiniai saldainiai. 1938 m. L. Leibovičiaus fabrikėliui 
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bankrutavus, jis perduotas „Nevėžio“ saldainių fabrikui, kuriam vadovavo V. Chai-
kinas. Pastarasis kartu su verslo partneriu J. Melamedu 1940 m. pradžioje sėkmingai 
startavo naujose veiklos srityse. Įsigiję įrangą popierinių maišelių gamybai, sąsiuvi-
nių pjaustymo ir liniavimo mašinas, klijų malūnėlį ir elektros motorų šiems įrengi-
niams aptarnauti, Respublikos g. 11 jie įkūrė sąsiuvinių, popierinių maišelių, saldai-
nių ir medaus dirbtuvę. Per metus šiose dirbtuvėse buvo pagaminta daugiau nei 6 
000 kg popierinių maišelių, apie 30 000 sąsiuvinių, 1200 kg saldainių.

Kitos saldėsių gamybos ir prekybos srityse veikusios įmonės buvo šios: 1925 m. 
Benjaminas Riklis Respublikos g. 43 pradėjo saldainių gamybą, jo įmonėje dirbo 15 
žmonių, yra žinoma, kad metinė įmonės apyvarta siekė 80 000 Lt; iš Ukrainos im-
portuotu cukrumi prekiavo Chaimas Kisinas, Joselis Radinas ir Jochelis Libenšteinas.

1934 m. Respublikos g. 49 Meilacho Aizinbudo įpėdiniai atidarė nedidelę kavos 
įmonę „Superjer“. Įmonė buvo įrengta pagal inžinieriaus G. Genso specialiai pareng-
tą ir patvirtintą planą, joje buvo pakavimo skyrius, atskira patalpa su kavos skru-
dinimo mašinomis ir kavos malūnu bei papildoma patalpa žaliavoms ir pagamintai 
produkcijai sandėliuoti. Žaliavai buvo naudojami miežiai, cikorija, o kavos pupelės 
perkamos užsienyje. Du įmonėje dirbę specialistai gamindavo kavą, kavos surogatą 
ir cikorijų kavą.

Panevėžyje veikė nemažai privačių duonos kepyklų. 1938 m. duomenimis Pa-
nevėžyje be lietuviams priklausiusių taip pat veikė Soros Gantovnikienės, Mendelio 

14 iliustr. L. Leibovičiaus saldainių ir šokolado dirbtuvių savininkas (viduryje) su 
darbininkėmis. Iš kairės antra stovi Leibovičienė, viduryje, prie krosnies, – Jutelienė, antra iš 

dešinės – meistrė Vaitkevičienė, 1932 m.
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Alperavičiaus, Hiršo ir Etelės Zilbermanų kepyklos, duona ir jos gaminiais prekiavo 
Ch. Berlinas, D. Sobolis ir S. Soloveičikas.

Panevėžio spirito fabriko „St. Montvilo įpėdiniai ir Ko“, turėjusio beveik 100 
darbininkų, dalis akcininkų buvo žydai, o vienas jo steigėjų – Volfas Frankelis. 1940 
m. fabriko seniūnu buvo paskirtas Aleksas Bruneizeris. Tuo tarpu Izaokas Bregovs-
kis turėjo vynuogių vyno daryklą ir joje gamino košerinį įvairių rūšių vyną, skirtą 
išimtinai tik žydams, kurie jį vartodavo šabo ar didžiųjų metų švenčių, tokių kaip 
Pesacho, metu.

Panevėžyje veikusių lengvosios pramonės įmonių spektras taip pat pasižymėjo 
savita įvairove – gaminta ir vata, ir virvės. 1925 m. Vilniaus (dab. Vilniaus) ir Ku-
dirkos (dab. V. Kudirkos) gatvių kampe pradėjo veikti Jokūbo Loperto ir Motelio 
Aronavičiaus vatos ir klijuotės fabrikėlis. Vieno aukšto mūriniame pastate dirbo 6 
darbininkai, vatos gamybai buvo naudojami iš Britanijos firmų „Ritchie“ ir „Eason 
Manchester“ importuojami medvilnės kuokštai ir apylinkėse superkami skudurai, 
pagaminta produkcija buvo realizuojama vietos rinkoje. 1931 m. fabriko savinin-
kas J. Lopertas pateikė Pramonės, prekybos ir amatų departamento patentų skyriui 
Kaune prašymą užregistruoti jo fabrike gaminamą vatą prekės ženklu „Dramblys“. 
Liudijimas buvo išduotas penkeriems metams iki 1936 m.

Loperto ir Aronavičiaus verslui netruko atsirasti konkurentų, nes 1932 m. Lie-
tuvos Finansų ministerija išdavė leidimą Taubei Urvickienei ir Zeligui Benderiui 
steigti vatos dirbtuvę Klaipėdos g. 68. Dirbtuvė turėjo skudurų plėšymo mašiną 
„Vilkas“, 2 karšimo mašinas, 3 dezinfekcijos katilus, elektros motorą. Dirbtuvėje 
dirbo 3 darbininkai. Dirbtuvės buvo pajėgios perdirbti iki 10 000 kg žaliavos, kuria 
buvo apsirūpinama vietoje, o visa pagaminama produkcija, kurią sudarė vidutiniškai 
apie 7 000 kg, buvo parduodama Lietuvoje.

Vata, atrodo, buvo paklausus produktas, žaliavos kaštai nedideli, o Panevėžys – 
palanki vieta šiam verslui plėtoti, nes dar po metų, t. y. 1933 m., M. Kvartavičius 
ir M. Kapeliuškinas Ukmergės g. 26 atidarė dar vieną vatos dirbtuvę. Žaliava atke-
liaudavo iš Vokietijos. Dirbtuvė, kurioje dirbo 4 darbininkai, turėjo vieną skudurų 
plėšymo mašiną „Vilkas“ ir vieną karšimo aparatą vatai gaminti. Dirbtuvės veikla 
po dvejų metų buvo sustabdyta dėl bendraturčio M. Kapeliuškino ligos ir mirties. 
Uždarius dirbtuves ir išpardavus techninius aparatus, M. Kvartavičius liko su viena 
karšimo mašina, kurią, varomą elektros motoro, pritaikė vilnai karšti,  pats prie jos 
dirbo, priiminėdamas užsakymus iš apylinkės ūkininkų.

1930 m. L. ir A. Todesai, J. Lopertas ir I. Prudinskis Kranto g. 13, E. Bere-
liui priklausiusiame žemės sklype, pajinės bendrovės principu įsteigė džiuto audinių 
apretavimo (apdorojimo tam tikros sudėties tirpalais) fabriką „Džiutolit“. Jis buvo 
moderniai įrengtas ir turėjo apretavimo  bei džiovinimo mašinas, varomas elektros 
motoru. Žaliava buvo gabenama iš Belgijos, o gaminiai parduodami Lietuvoje.

Dar 1920 m. buvo įregistruotos nedidelės Esteros Rochkindienės virvių dirbtu-
vės Smėlynės gatvėje. O po daugiau nei dešimtmečio, 1932 m., Abraomas Volber-
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gas ir Danielius Sorskis šią veiklos sritį pakėlė į modernesnį lygį, Ukmergės g. 53 
įrengdami virvių dirbtuvę „Virvolit“. Jie buvo įsigiję tekstilės mašinas raiščiams ir 
virvėms gaminti, garo katilą, elektros motorą. Tais pačiais metais B. Elicuras, F. Ge-
ras, J. Abramavičius ir O. Amsterdamskis įsteigė siūlų manufaktūros fabriką Kranto 
g. 13. Pastatas priklausė B. Elicurui. Fabrike dirbo 10 darbininkų ir 1 tarnautojas.

Iš kitų verslo šakų Panevėžyje buvo žinomos metalo bei medžio apdirbimo įmo-
nės. Nuo 1923 m. Kranto gatvėje veikė Zelmano ir Leibos Giršovičių lentpjūvė, 
kurioje dirbo 15 žmonių. Z. Granevičiaus ir Z. Rabinovičiaus medžio apdirbimo 
fabrike gaminamos lentos per Rygos uostą buvo eksportuojamos į užsienį. Kranto 
gatvėje iki pat 1940 m. Lietuvos aneksijos taip pat veikė 24 darbuotojus turėjusi M. 
Veiso ir Z. Berolskio lentpjūvė. Nisonas Buchas Panevėžyje valdė geležies ir geleži-
nių dirbinių urmo prekybos įmonę.

Chemijos pramonė Panevėžyje buvo silpnai išvystyta, bet Ramygalos g. 27 tarpu-
kariu veikė Moišės Zilbermano cheminių dažų fabrikas „Union“. Nors siūlomų dažų 
spalvinė paletė galėjo patenkinti net išrankiausiojo skonį, tačiau Lietuvos rinkoje 
dažų poreikis buvo nedidelis, dažų užsakymų buvo mažai. 1936 m. duomenimis, 
fabrikėlyje dirbo tik vienas žmogus ir tas pat ne visą darbo savaitę.

Sėkmingais bei turtingais laikyti Panevėžio žydų verslininkai neretai savo kapitalą 
investuodavo ir pelną gaudavo iš kelių paraleliai vystomų verslų. Pavyzdžiui, mieste 
gerai žinomas verslininkas, miesto tarybos narys Šmuelis Ramas užsiėmė koklių ir 
plytų prekyba, bet iš statybinių medžiagų verslo gaunamos pajamos buvo papildo-
mos lėšomis iš gretutinės veiklos. Turėdamas vieną medinį ir tris mūrinius namus 
Š. Ramas dar vertėsi nekilnojamojo turto nuoma. 1941 m. namų savininkas sovie-
tų buvo ištremtas iš Lietuvos. Eduardo ir Feigos Brauerių šeima Ukmergės gatvėje 
turėjo kelis gyvenamuosius namus. Juos nuomojo lietuvių inteligentų ir valstybės 
tarnautojų šeimoms. Tačiau greta to buvo įsteigę logistikos įmonę ir užsiėmė perve-
žimais bei iš J. Mikšio nuomojo malūną. Brauerių šeima kartu su kitais vadinamai-
siais „buržuaziniais nacionalistais“ 1941 m. sovietų buvo ištremta į Altajaus kraštą.

Apibendrinant galima teigti, kad Panevėžio pramonės įmonės buvo nedidelės, 
turėjo iki 50 darbininkų, dažnoje iš jų buvo dirbama rankomis. Žydų buvo tiek 
tarp smulkiųjų bei vidutinių, tiek tarp stambiųjų Panevėžio verslininkų. Statistiniai 
duomenys rodo, kad žydai verslininkai buvo lyderiai Panevėžio miesto pramonės, 
prekybos bei eksporto srityse. Atitinkamai žydų kapitalo, bendrojo produkto ir naci-
onalinių pajamų dalis buvo didesnė nei visų kitų gyventojų. Žydai verslininkai taip 
pat buvo ir darbdaviai kitų tautybių žmonėms – didžiausiose verslo įmonėse lietuviai 
net sudarė darbininkų daugumą. Visgi smulkioji prekyba, amatai daugeliui miesto 
žydų buvo vienintelis pragyvenimo šaltinis. Į valstybines ir privačias lietuvių įmones 
dažniausiai žydų nepriimdavo, galimybės verstis žemės ūkiu taip pat buvo ribotos. 
Daržininkystė, sodininkystė nuomojamuose sklypuose buvo svarbios, bet praktiškai 
vienintelės žydų užimtumo žemės ūkyje šakos. Kita vertus, būtent žydai pirmieji 
Lietuvoje ėmė auginti ir veisti naujas žemės ūkio kultūras – tabaką, cikorijas, cukri-
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nius runkelius, pomidorus, rabarbarus, saldžiuosius lubinus, naujų rūšių vaisius bei 
uogas.

Panevėžio žydų gyventojų ir įstaigų sąraše (1 priedas) galima matyti, kokiais 
verslais vertėsi ir kokiomis veiklomis užsiėmė Panevėžio žydai.
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Religinis Panevėžio žydų 
gyvenimas

Savo gyvenamojoje erdvėje žydai tradiciškai kūrė bendruomenės gyvenimo po-
reikius tenkinančią aplinką, kuri turėjo atitikti halachinius (judaizmo teisės nuos-
tatai, reglamentuojantys tikinčių žydų gyvenimą) reikalavimus ir neprasilenkti su 
valdžios taikytais draudimais ir ribojimais vietos žydams. Kurdamiesi konkrečioje 
vietovėje, žydai išsirūpindavo leidimą statyti savo maldos namus ir žemės valdą įsi-
rengti kapinėms. Augant bendruomenės narių skaičiui formuodavosi atskiros žydų 
apgyvendintos gatvės ir kvartalai, kuriuose atsirasdavo daugiau bendruomeninių er-
dvių ir pastatų, tokių kaip mikva (dirbtinis vandens telkinys ritualiniam apsivaly-
mui), chederis (pradinė religinė mokykla), beit midrašas (Toros studijų namai) ir t. t.

Sinagoga (iš sen. gr. „susirinkimas“) – žydų maldos namai – palaikė simbolinį 
diasporos žydų ryšį su sugriautąja Jeruzalės Šventykla – žydų dvasinio gyvenimo 
centru, tačiau jie galėjo būti įrengiami ir privačiuose namuose, vizualiai pagal savo 
struktūrą ir planą mažai ką bendro turinčiuose su Rytų šventyklomis. Žydų maldos 
namai pagal savo paskirtį dar buvo vadinami beit midrašais, kloizais ar štibeliais, o 
aplinkinių neretai įvardijami tiesiog šule ar škala. Sinagoga buvo ne tik žydų ben-
druomenės narių maldos vieta, bet atliko ir kitas funkcijas – tai buvo bendruomenės 
surinkimo bei Toros studijų vieta. Pagrindinė sinagogos dalis buvo maldų salė, ku-
rioje įrengtas aron kodešas (šventoji skrynia – spinta, kartais niša sinagogos rytinėje, 
į Jeruzalę atgręžtoje, sienoje, kurioje buvo saugomi Toros ritiniai) ir bima (pakyla 
sinagogos salės centre, ant kurios stovi stalas Torai skaityti). Pagrindinėje sinagogos 
salėje melsdavosi vyrai, moterims būdavo įrengiama vieta salės šonuose, antrame 
aukšte, galerijoje ar balkone.

Sinagogos ir Beit midrašai

Panevėžys buvo stiprus žydų dvasinio gyvenimo ir religinio švietimo centras, jo 
svarba ypač išaugo tarpukario laikotarpiu. 1857 m. dokumentuose minima Pane-
vėžyje buvus 8 sinagogas, tačiau neatmestina prielaida, kad tuo metu galėjo būti ir 
daugiau žydų maldos namų, įkurtų privačiuose namuose. Tarpukario metais žydų 
bendruomenė Panevėžyje jau turėjo keliolika maldos namų. Po beveik šimtmečio 
iš šių sinagogų tėra išlikę tik keli, ne pagal paskirtį naudojami, buvusių sinagogų 
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statiniai, gatvės mūrų eilėje įsitvirtinę fragmentai arba tik griuvenos ir įrašai doku-
mentuose. Pavyzdžiui, iš Panevėžio žydų bendruomenės prašymo Kauno gubernijos 
Statybos komisijai dokumentų žinoma, kad 1842 m. buvo pastatyta mūrinė sinagoga 
su moterų galerija, tačiau jos dabartiniame Panevėžyje nėra likę nė ženklo, taip pat 
kaip ir dar kelių praeitame šimtmetyje Panevėžyje stovėjusių sinagogų.

Pagrindinė ir seniausia iš žinomų Panevėžio miesto sinagogų buvo medinė, pra-
ilginto keturkampio formos, 1794 m. pastatyta žydų gausiai gyvenamame kvartale 
prie Ukmergės gatvės. XIX a., kai šios sinagogos kieme ir aplink ją buvo pastatyta 
dar keletas žydų maldos namų, susiformavo erdvė, gavusi Sinagogų aikštės pavadi-
nimą. Senosios, neišlikusios, sinagogos vaizdą 1928 m. įamžino dailininko grafiko, 
pedagogo ir kraštotyrininko Gerardo Bagdonavičiaus piešinys.

1925–1930 m. Vytauto Didžiojo universitete skaitydamas Lietuvos liaudies meno 
paskaitų ciklą, Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, lietuvių profesionalios muziejinin-
kystės pradininkas Paulius Galaunė skatino studentus rašyti darbus apie savo tautinį 

15 iliustr. „Panevėžys. Sinagoga“. Akvarelė, popierius. 
Autorius – Gerardas Bagdonavičius 1928 m.
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paveldą. XX a. IV dešimtmečio pradžios studentų Minos Švabskaitės ir Iciko Zin-
gerio rašto darbas apie Panevėžio medinę sinagogą, kuriame kruopščiai aprašyta šių 
maldos namų išorės, interjero bei apdailos visuma ir detalės, yra unikalus ir neįkai-
nojamas šaltinis. Darbe akcentuota, kad seniausiai Panevėžio sinagogai, kaip ir kai 
kurioms kitoms Lietuvos sinagogoms, buvo būdingas „įžeminimas“– jos pagrindinė 
maldų salė buvo beveik metru žemesnė nei prieangis. Stogas dvilypis, keturšlaitis ir 
dengtas gontais. Beveik stogą siekiantys langai buvo įtaisyti greta po du, aukštai nuo 
žemės. Į sinagogą buvo galima patekti per ketverias duris, kurios buvo neaukštos, 
vienpusės ir sunkios. Salės grindys buvo medinės, o lubos – su skliautiniu perden-
gimu. Rengę darbą studentai nurodė ir tikslią sinagogos pastatymo datą, kurią rado 
užrašytą ant ažūriniais drožiniais ir pusrutulio formos baldakimu dekoruoto aron ko-
dešo. Jie taip pat aprašė sinagogoje buvusią 1,5 metro aukščio, 65 kilogramų svorio, 
surenkamą iš 37 dalių žalvarinę chanukiją (ritualinė žvakidė, kurioje žvakės degamos 
per Chanukos šventę), pagamintą žydo kalvio 1804 m. Prie darbo autoriai pridėjo 10 
įvairių sinagogos elementų nuotraukų.

16 iliustr. Medinės sinagogos aron kodešas. 
Minos Švabskaitės ir Izaoko Zingerio daryta 

nuotrauka.

17 iliustr. Medinės sinagogos bimos kupolas. 
Minos Švabskaitės ir Izaoko Zingerio daryta 

nuotrauka.
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18 iliustr. Medinė sinagoga ir Beit Midrash Hagadol, buv. Sinagogų a.

Greta seniausios nešildomos, dar vadinamos vasarine, sinagogos pagal 1851 m. 
architekto Simono Gorskio projektą pastatyta mažesnė – mūrinė (šildoma) kompak-
tiška beveik kvadratinė sinagoga Beit Midrash Hagadol (iš hebr. „Didžioji sinagoga“). 
Šis sinagogų kompleksas stovėjo dabartinio Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro 
ūkiniame ir garažų kieme ir priklausė visai Panevėžio miesto žydų bendruomenei. 
Senosios medinės sinagogos ir mūrinio beit midrašo pastatai nėra išlikę, tačiau neži-
noma, kada tiksliai jie buvo sunaikinti ir galutinai nugriauti.

XX a. pr. Panevėžyje minima viena sinagoga ir dvylika maldos namų. Pagal Švie-
timo ministerijos Kultūros reikalų departamento direktoriaus A. Juškos sudarytą są-
rašą 1936 m. mieste veikė 17 sinagogų ir maldos namų, kai kurie iš jų – privačiuose 
Jokūbo Luno, Zundelio Rivkindo, Samuelio Ramo ir kt. namuose ar butuose. Nors 
sąraše nenurodyti visi adresai, galima susidaryti vaizdą, jog sinagogų stovėta įvairiose 
Panevėžio gatvėse, tačiau didžiausia jų koncentracija buvo centrinėje miesto dalyje. 
Tarpukariu Panevėžio sinagogų statiniai buvo tiek mediniai, tiek mūriniai. 1936 m. 
Panevėžio sinagogų ir maldos namų bei jų tarybos narių sąrašas pateiktas 2 priede.

Pažymėtina, kad mieste sugyveno tradicinė litvakų (mitnagidų) ir chasidų ben-
druomenės. Pastaroji turėjo savo atskirą dviaukštę mūrinę apie 300 m2 ploto sina-
gogą Tora Or (iš hebr. „Toros šviesa“), pastatytą 1927 m. Amatų (dab. Vilniaus) ir 
Kudirkos gatvių kampe. Tačiau absoliuti dauguma maldos namų priklausė mitnag-
diškai bendruomenei. Įvairios profesinės grupės lankė ir savo lėšomis išlaikė atskiras 
sinagogas, pavyzdžiui, savo maldos namus turėjo žydai vežikai, sinagogų patarnauto-
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20 iliustr. Panevėžio žydų draugijos Tehilim sinagogos projektas, 1929 m.

19 iliustr. ORT vadovas ir mokiniai tvarko 
Didžiosios sinagogos interjerą.



- 47 -

21 iliustr. Sinagoga Chayei Adam.

jai ir kt. Klasikinių žydų tekstų studijų grupės telkėsi joms skirtose maldų ir studijų 
namuose, tokiose kaip Chevra Tora (Toros draugija), Chevra Tehilim (Psalmių stu-
dijų grupės), Chevra Gemara (Talmudo studijų grupės) bei Chevra Mishnayot (žydų 
religinės teisės kodekso Mišnos studijų grupės) sinagogose.

1932 m. rugpjūčio 21 d. Panevėžyje iškilmingai su orkestru ir fakelais bei bendra 
vakariene buvo atidaryta nauja sinagoga. Vėliausiai iškilusios Chevra Tehilim dvi-
aukštės mūrinės sinagogos Valato g. (dab. Savanorių a.) projektas buvo parengtas ir 
Panevėžio miesto valdyboje kartu su prašymu jos statyboms svarstytas dar 1929 m. 
Projekte sinagoga atrodė įspūdingai, tačiau realybėje iškilo kitokia nei planuotoji 
statyti, o po kapitalinio pertvarkymo sovietmečiu sinagogos pastatas niekuo nebepri-
mena savo išvaizdos tarpukariu.

Maldos namai buvo įrengiami ir prie žydiškų institucijų: ješivos, religinės mer-
gaičių gimnazijos „Jalinų seleosvne“, senelių prieglaudos. Kai kurios sinagogos buvo 
pastatytos pavienių mecenatų lėšomis, kiti labdariai rėmė sinagogų remontą, jų in-
terjerų atnaujinimą. Deja, ne visų rėmėjų pavardės yra žinomos. Senoji Panevėžio 
sinagoga buvo funduota šešių įtakingų ir turtingų to meto Panevėžio žydų bendruo-
menės narių, bet informacijos apie juos nėra išlikę. Tuo tarpu apie vėlesnės staty-
bos sinagogų rėmėjus žinoma daugiau. Pavyzdžiui, kelis bendruomenės projektus 
mecenavę Aizikas ir Fruma Brozinai prisidėjo ir prie vieno su puse aukšto medinės 
sinagogos Chayei Adam (iš hebr. „Žmogaus gyvenimas“, pavadinimas pagal žinomo 
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22 iliustr. Sinagogos Chayei Adam moterų galerija. Lentelės užrašas liudija, kad Cvi Brozinas 
iš JAV rėmė galerijos įrengimą savo tėvų Izaoko ir Frumos atminimui.

žydų religinės teisės kūrinio pavadinimą) statybos šiaurinėje miesto dalyje, Jablons-
kio g. (dab. J. Jablonskio). Vėliau į JAV persikėlęs jų sūnus Cvi Brozinas 1925 m. 
finansavo šios sinagogos moterų galerijos įrengimą.

Kito mecenato – Abraomo Abelskio – pastangomis 1910 m. Valančiaus g. (dab. 
Valančiaus g.) Zundelio Abelskio sklype pastatyta jau minėta Chevra Tora – mūrinė 
(šildoma) sinagoga. Būdama Penkiaknygės studijų grupės, kurios nariai buvo vien 
vyrai, maldos namais, ji neturėjo moterų galerijos. Istorizmo stiliaus, raudonų plytų 
mūro apie 100 m2 dydžio su dvišlaičiu stogu, dengtu skarda, pastatas buvo netinkuo-
tas, su dekoro elementais fasade ir gotikinio tipo langais. Sinagoga veikė iki 1940 
metų. Išlikusio pastato tūris nepakito, tačiau buvo smarkiai pakeistas fasadas, o inter-
jeras visiškai sunaikintas.

Tuoj po karo, 1945 m. vasarą, saujelė išgyvenusių ir į Panevėžį grįžusių žydų 
bandė per miesto vykdomąjį komitetą atgauti iš miesto butų ūkio valdybai paves-
to valdyti bešeimininkio turto nors vieną per karą išsilaikiusią sinagogą religiniams 
reikalams. Galvota apie  Laisvės a. 3 stovėjusius žydų maldos namus, prieš karą 
priklausiusius Talmudo studijų grupei (Chevra Gemara). Po pakartotinio kreipimo-
si 1948 m. paaiškėjo, kad prašymas galėtų būti patenkintas ir patalpas turėtų teisę 
perimti tik registruota žydų religinė bendruomenė, tačiau sovietų valdžia neleido 
įregistruoti „Mozės tikybos pasekėjų“ bendruomenės Panevėžyje.
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23 iliustr. Sinagogos Chevra Tora brėžiniai, autorius – Jokūbas Ušakovas, 1910 m.

Tradicinio žydų gyvenimo ratas

Pagrindinė žydų bendruomenę per amžius vienijanti jėga buvo religija. Tradici-
nės žydų bendruomenės narių gyvenimo pagrindą sudarė halacha, kuri apėmė visas 
visuomeninio ir šeiminio gyvenimo sritis, santykius, kašrutą – mitybos taisykles, 
socialinį elgesį, kiekvieną gyvenimo akimirką. Gyvenimo pagal Toros priesakus pa-
vyzdys būdavo dvasinis bendruomenės lyderis – rabinas, samdomas bendruomenės 
kaip mokovas, bendruomenės patarėjas religiniais ir socialiniais klausimais, aukš-
čiausias religinės teisės autoritetas, prižiūrėjęs ritualinius skerdikus – šochetus, va-
dovavęs religinėms apeigoms ar net teismams, besirūpinantis dorove ir tradicijomis, 
daug dėmesio skyręs Toros studijoms ir jaunuolių religiniam ugdymui, registravęs 
naujagimius, santuokas, skyrybas ir mirtis pagal vietos įstatymus (nuo XIX a.). XX 
a. pr. Panevėžio rabino rinkikų, atstovavusių skirtingus Panevėžio miesto ir rajono 
žydų maldos namus, sąrašai pateikti 3 priede.

Nepaisant industrializacijos, urbanizacijos, modernizacijos, naujų politinių judė-
jimų nešamų permainų Panevėžio žydų bendruomenė liko rezervuota sekuliarizaci-
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jos apraiškų atžvilgiu. Iki Antrojo pasaulinio karo bendruomenės nariai svarbiausius 
gyvenimo etapus nuo gimimo iki mirties pažymėdavo tradicinėmis apeigomis. Todėl 
daugelis panevėžiečių žydų šeimų gyveno pagal tradicinį žydų kalendorių, švęsda-
mi šabą ir svarbiausias liturgines šventes, laikydamiesi micvų ir halachinių nuostatų, 
apipjaustydami šeimos berniukus, minėdami religinę vaikų pilnametystę, rengdami 
religinę vestuvių ceremoniją – chupą, laidodami mirusiuosius žydų kapinėse ir lai-
kydamiesi gedėjimo tradicijų.

Pagrindinės žydų šventės

Šabas (iš hebr. šavat „baigti, ilsėtis“) – šeštadienis – tai savaitinė žydų šventė, 
diena, skirta maldai ir poilsiui. Dekaloge skelbiama „septintoji diena yra Viešpaties, 
tavo Dievo“ (Įst, 5–14). Šabas, kuris prasideda kelios minutės prieš saulėlydį penk-
tadienio vakare ir baigiasi šeštadienį, kai danguje pasirodo trys pirmosios žvaigždės, 
švenčiamas su visais šeimos nariais ir svečiais. Šabo vakarienės metu uždegamos 
šabo žvakės, laiminamas vynas, laužiama chala (baltos duonos pynė) ir ja dalijamasi 
su artimaisiais. Ant stalo – tik geriausi, skaniausi valgiai. Su šabo šventimu susiję 
labai daug draudimų: pirmiausia, draudžiama dirbti ir kurti kažką nauja, taip pat ne-
leistina kasdienė veikla ir bet kokia veikla, susijusi su materialine nauda.

Roš ha-šana (iš hebr. „metų galva“) – Naujieji metai – tai viso senųjų metų ci-
klo pabaiga ir naujųjų metų pradžia, švenčiama rudenį (dažniausiai rugsėjo–spalio 
mėnesį). Sinagogoje per Naujųjų metų šventimo iškilmes pučiamas šofar – avino 
ragas. Ši tradicija susijusi su Bibliniu motyvu apie Abraomo išbandymą: Abraomas 
pakluso Dievo įsakymui paaukoti savo vienintelį sūnų Izaoką, tačiau paskutinę aki-
mirką, prieš Abraomui pakeliant ranką, jį sustabdė angelas ir liepė jam paaukoti 
aviną vietoje sūnaus. Šis aukojimas tapo sandoros su Dievu pagrindu ir žydų tautos 
radimosi pradžia.

Jom kipur (iš hebr. „išpirkimo diena“) – dešimta diena po Roš ha-šana – tai 
svarbiausia žydų religinė šventė, per ją atgailaujama ir siekiama apsivalymo. Jom 
kipur dienos minėjimas paremtas Bibliniu pasakojimu apie tai, kaip Mozė ant Sina-
jaus kalno užrašinėjo Torą, diktuojant Aukščiausiajam, o apačioje likę žydai nusiliejo 
auksinį veršį ir jį garbino. Nulipęs nuo kalno ir visa tai pamatęs Mozė labai supyko 
ir sudaužė gautas Įstatymo lenteles, dėl šio poelgio supykęs Dievas ketino sunaikinti 
tautą, tačiau Mozė paprašė Dievo atleisti tiems, kurie atgailavo, ir Dievas atleido, 
davė žydams naujas Įstatymo lenteles ir tokiu būdu žydų tautai buvo suteikta gali-
mybė „pradėti iš naujo“ (Iš, 32–33).

Sukkot (iš hebr. „palapinės“) – šventė, švenčiama rudenį, praėjus penkioms die-
noms nuo Jom Kipur, besitęsianti savaitę. Prieš šventę surenčiamas laikinas namelis 
ar palapinė – suka ir šventės metu joje vyksta visas veiksmas: būnama, meldžiamasi, 
švenčiama, valgoma. Palapinė yra klajojimo po dykumą simbolis („dykumos kartos“ 
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atminimas), primenantis egzistavimą „tarp žemės ir dangaus“, todėl palapinės stogas 
nėra uždengiamas aklinai, dažniausiai tam naudojamos šakos, nes pagal tradiciją pro 
stogą turi matytis dangus.

Simchat tora (iš hebr. „Toros džiaugsmas“) – Toros gavimo šventė, švenčiama 
pasibaigus Sukkot šventei. Sinagogoje vyksta procesija, kurios priekyje nešama Tora, 
džiaugiamasi ir net šokama. Šventė žymi metinio viešo Toros skaitymo ciklo pabaigą 
ir naujo pradžią, dalyvaujant bendruomenės nariams persukami Toros ritiniai.

Pesach (iš hebr. „praėjo pro šalį“) – pavasario, išvadavimo (iš Egipto vergovės) 
šventė, simbolizuojanti Biblijos epizodą, kai Egipte buvo išžudyti visi pirmagimiai, 
išskyrus žydų, kurie savo namus pažymėjo avinėlio krauju ir kuriuos mirties angelas 
aplenkė. Po šios bausmės žydų tauta buvo išleista iš Egipto (Iš, 12). Pesach taip pat 
vadinama avinėlio auka, aukota šiai šventei senovėje. Geriausiai žinomas šios šventės 
maistas – macai – neraugintos duonos paplotėliai iš miltų ir vandens. Biblija įpa-
reigoja juos valgyti septynias dienas iš eilės kaip priminimą apie skubotą išėjimą iš 
Egipto (Iš, 12–39).

Šavuot (iš hebr. „savaitės“) – Toros įteikimo šventė, švenčiama praėjus septynioms 
savaitėms po Pesach, primenanti Sinajaus apreiškimą. Sinagogoje prisimenama, kaip 
žydų tauta Sinajaus kalno papėdėje klausėsi Dievo žodžių ir teikiamo Įstatymo.

Chanuka (iš hebr. „atnaujinimas“) – istorinė šventė, minint pergalę Makabėjų 
sukilime prieš graikų ir sirų užkariautojus (II a. pr. m. e.), išsilaisvinant iš priespau-
dos ir primestos helenų religijos. Šventė švenčiama aštuonias dienas lapkričio–gruo-
džio mėnesiais. Chanuka dar vadinama šviesos ar ugnies švente, nes šventės metu 
uždegama chanukija – aštuonšakė menora, prisimenant stebuklą su indu alyvos, už-
tekusios aštuonioms dienoms. Chanukija statoma labiausiai matomoje vietoje – ties 
įėjimu ar ant palangės, kad šviesa matytųsi iš tolo.

Purim (iš hebr. „burtai“) – linksma pavasario šventė, kuria pažymima istorija, 
aprašyta Biblijos Esteros knygoje. Persijos karaliui Ahasverui metus burtą, norint iš-
rinkti dieną, kada bus sunaikinti visi žydai, žydaitė Estera, Persijos karaliaus žmona, 
padarė stebuklą, išgelbėjusį visus Persijos žydus nuo pražūties ir nugalėjusį priešą – 
karaliaus patarėją Hamaną. Ši šventė švenčiama persirengiant, organizuojant karna-
valines eisenas, puotaujant, dalijant maistą ir dovanas.

Metrikacijos knygų puslapiuose

Po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šalyje metrikacijos srityje tebegaliojo 
įvairūs Rusijos imperijos civiliniai teisės aktai, todėl metrikų įrašų registravimas, 
tvarkymas ir saugojimas tarpukariu liko religinių institucijų prerogatyva. Už žydų 
metrikaciją buvo atsakingi vietos rabinai ar jų padėjėjai. Vienoje vietovėje galėjo 
būti keli metrikacijos punktai, arba vienas metrikacijos punktas galėjo apimti ke-
lių valsčių teritorijas, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus. Rabinai pagal Vidaus 
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24 iliustr. Gimimo pažymėjimas, pasirašytas rabino Ašerio Kalmano Barono, 1938 m.

reikalų ministerijos parengtose instrukcijose nurodytą formą atskirose knygose re-
gistravo bendruomenės narių santuokas, gimimus, mirtis ir skyrybas. Metrikų regis-
tracijos knygos buvo pildomos lietuvių ir hebrajų kalbomis. Registruojant kūdikio 
gimimą buvo įrašoma gimusiojo pavardė, duotas vardas, tėvų vardai, pavardės ir tė-
vavardžiai, kūdikio gimimo metai, gimimo vieta, tėvų socialinė padėtis visuomenė-
je. Jeigu gimdavo berniukas, taip pat būdavo nurodoma, kada ir koks vietinis rabinas 
(vardas, pavardė) atliko apipjaustymą. Berniuko apipjaustymo apeigos – didelė žydų 
šeimos šventė, kurioje dalyvaudavo ne tik artimiausi šeimos nariai, giminės, bet ir 
tikinčiųjų bendruomenės nariai.

Santuokų metrikų knygose informacijos šiek tiek daugiau, nes įraše nurodoma ne 
tik santuokos data, jaunojo pavardė, tėvas ir motina bei jų socialinė padėtis visuo-
menėje, jaunojo gimimo metai, bet ir jo gimimo vieta bei gyvenamoji vieta. Knygo-
je buvo pildomi tokie pat duomenys ir apie jaunąją. Be to, registracijos knygoje buvo 
įrašomas jaunuosius sutuokęs rabinas (vardas, pavardė) bei santuokos ceremonijoje 
dalyvavę du liudininkai (vardai, pavardės).

Mirčių registracijos knygoje buvo surašomi ne tik visi duomenys apie mirusį 
žmogų, t. y. vardas, pavardė, amžius, mirimo data, bet pažymima ir mirties priežas-
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tis, mirties vieta ir kokiose kapinėse palaidotas. Iš minėtų duomenų galima sužinoti 
apie to meto žmones užklupusias epidemijas, ligų protrūkius, kai kuriuos įvykius 
mieste, pavyzdžiui, cholerą, šiltinę, tuberkuliozę, ar Pirmojo pasaulinio karo pada-
rinius, kai dėl įvairių priežasčių žydai ne visada galėjo būti palaidoti žydų kapinėse.

Pagal Panevėžio žydų metrikacijos punkto duomenis 1925–1940 m. mieste iš viso 
buvo įregistruotos 826 žydų santuokos. Tiesa, 1925 m. Panevėžio miesto žydų metri-
kų knygos nėra pilnai išlikusios, o turimi įrašai apima tik pusės metų laikotarpį. Per šį 
laikotarpį įregistruotų įrašų skaičius negali būti įtraukiamas, bandant sudaryti bendrą 
statistinį vaizdą. 1930 m. Panevėžyje buvo įregistruota daugiausia santuokų – 77, o 
mažiausiai – 1935 m., 1938 m. ir 1940 m. – atitinkamai 38, 38 ir 39. Analizuojant 
likusius duomenis, galima pažymėti, kad 1926–1940 m. per metus būdavo sudaromos 
vidutiniškai 56 santuokos. Santuokų skaičiaus mažėjimas pastebimas per visą XX a. 
4-ąjį dešimtmetį, bet jis nebuvo taip drastiškai nukritęs kaip 1910–1914 m., kai per 
metus buvo sujungiama vidutiniškai vos 20 porų. Visos to meto santuokos turėjo būti 
palaimintos vietinių rabinų. Iš turimų metrikacijos duomenų matyti, jog daugumą 
santuokų palaimino vyriausiasis miesto rabinas Josefas Saliamonas Kahanemanas, o 
taip pat rabinai Kasrielis Mauša Blochas, Šocheris Beras Rabinovičius, Jankelis Mauša 
Šmukleris, Chaimas Berelis Riklisas, Mordechajus Ginkinas, Ašeris Kalmanas Baronas.

2 diagramoje atspindėta žydų gimstamumo dinamika 1925–1940 m., remian-
tis Panevėžio žydų metrikacijos punkto duomenis. Daugiausia vaikų žydų šeimose 
gimė 1927 m. – 196 vaikai, 100 berniukų ir 96 mergaitės. Tačiau nuo 1927 m. pra-
sidėjo gimstamumo mažėjimas, o nuo 1934 m. bendras gimusių kūdikių skaičius 
neviršijo 120. Panevėžyje 1940 m. gimė vos 56 žydų vaikai. Įdomus ir tas faktas, kad 
berniukų kiekvienais metais gimdavo daugiau nei mergaičių.

Panevėžio miesto žydų metrikų išrašymo punktui vadovavo jau minėtas rabinas 
Josefas Saliamonas Kahanemanas. Savarankiški metrikacijos punktai, vadovaujami 
vietos rabinų, veikė visoje Panevėžio apskrityje. Jų buvo Pasvalyje, Biržuose, Ku-
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piškyje, Šeduvoje ir t. t. Žinoma, rabinų funkcijos buvo kur kas platesnės nei tik 
metrikacija – jie buvo bendruomenės autoritetai, gerbiami ir religinių, ir pasaulieti-
nių bendruomenės grupių, juolab kad daugelis jų taip pat buvo aktyvūs visuomenės 
veikėjai (visą Panevėžio sinagogas aptarnavusių rabinų, mokytojų ir kandidatų sąrašą 
žr. 2 priede).

Laidojimo apeigos ir kapinės

Mirus žmogui, jį buvo stengiamasi palaidoti tą pačią ar kitą dieną po mirties. Mi-
rusieji būdavo apraudami, specialiame pastate prie kapinių vartų, taip vadinamame 
„apvalymo namelyje“, skaitomos ištraukos iš Švento rašto, ten atliekamos paskuti-
nės kūno paruošimo laidojimui procedūros. Kūnas buvo laidojamas karste ar be jo. 
Karstas žydų laidojimo tradicijoje buvo naudojamas tik velionio transportavimui, o 
laidojamas įsuktas į drobę. Vėliau šią tradiciją pakeitė laidojimas karste.

Laidojant į kapines nenešamos gėlės ar vainikai. Ant kapo atminimui palieka-
mas akmenukas. Žydiškoje tradicijoje draudžiama kūną kremuoti ar kitaip kūną pa-
žeisti, tad ortodoksiška judaizmo tradicija draudžia skrodimą ir organų donorystę. 
O ekshumavimas, perlaidojimas, laidojimas tame pačiame kape, mirusiojo lietimas 

25 iliustr. Rabino Abraomo Grinbergo šeima 
prie savo namų.
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yra laikomas velionio ramybės drumstimu ir yra nepriimtinas. Išimtys daromos tik 
esant ypatingoms aplinkybėms, t. y. siekiant apsaugoti kapus nuo sunaikinimo, o 
tame pačiame kape leidžiama laidoti tik esant laisvų laidojimo vietų stygiui kapinių 
teritorijoje.

Šeima ir artimiausi velionio giminaičiai gedi mirusiojo per šivą (iš hebr. „septy-
ni“), trunkančią septynias dienas. Šiuo laikotarpiu privaloma visą laiką praleisti na-
muose, sėdint ant žemų kėdžių, uždengus visus namų veidrodžius, vilkint paprastus 
drabužius, priimant žmones, atėjusius guosti.

Velionio atminimo apeigos vyksta prie kapo, praėjus trisdešimčiai dienų po mir-
ties. Po šių apeigų jau galima statyti antkapį – macevą. Minimos taip pat ir velionio 
mirties metinės – jorcait, jų metu skaitoma atminimo malda – kadišas, uždegama 
atminimo žvakė.

Žydų religinės teisės mokovai ragino nestatyti brangių paminklų, taip pabrėžiant 
visų mirusiųjų lygybę, tačiau paminkluose ilgainiui ėmė rastis dekoro detalių – įvai-
rių akmenyje išraižytų simbolių, poetinių epitafijų – hebrajų ar jidiš kalba užrašytų 
tekstų, dažnai eiliuotų, skirtų įamžinti mirusiojo vardą. Epitafija dažnai baigiama 
žodžiais: „Tebūnie jo/jos siela įpinta į gyvybės mazgą“. Šiuo išsireiškimu norima 
priminti, kad visi mirusieji potencialiai laikomi gyvais pomirtiniame pasaulyje, nes 
pagal judėjų religinę tradiciją tikima, kad kai ateis Mesijas, mirusieji bus prikelti ir 
teisme bus sprendžiama, kas gyvens amžinąjį gyvenimą, o kas bus pasmerktas am-
žinajai mirčiai.

26 iliustr. Įėjimas į žydų kapines, Vasario 16-osios g., 1966 m.
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27 iliustr. Panevėžio žydų kapinės, 1932 m.

28 iliustr. Troibų šeima prie artimųjų kapų Panevėžio žydų kapinėse. Užrašas ant pirmojo iš kairės 
paminklo byloja: „čia palaidota Feiga, rabio Ichielio Michelio Troibo duktė, mirusi 1918 m.“, ant 
antrojo – „čia palaidota Šeinė Batja Troib, rabio Jakovo Icchako Koheno duktė, mirusi 1918 m.“
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29 iliustr. Paminklas „Liūdinti žydų motina“. Atminties skvero memorialas Panevėžyje. 
Gennady Kofman nuotrauka 2009 m.
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Ant macevos buvo būtina nurodyti mirusiojo asmenvardį, tėvo vardą (pavardės 
atsirado tik XVIII a. ir dar ilgai nebuvo užrašinėjamos) bei mirties datą. XX a. atsi-
rado tradicija įrašyti ir gimimo datą.

Remiantis šaltiniais, pirmosios Panevėžio žydų kapinės buvo įkurtos XVII a. dabar-
tinėje Atminties skvero teritorijoje. Manoma, kad iki 1940 m. kapinėse palaidota apie 
12 tūkstančių žydų. Šios kapinės veikė iki 1955 m. kovo 17 d., kai Panevėžio miesto 
Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 89 buvo užda-
rytos, o atsakingi asmenys įpareigoti kapines apsaugoti nuo sunaikinimo. Vėliau, 1966 
m., kapines buvo nuspręsta likviduoti ir įrengti miesto parką. Kapinių teritorijoje buvo 
įrengtas Sietyno parkas, o antkapiniai paminklai panaudoti statant Juozo Miltinio teatrą.

2009 m. Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko Gennady Kofman iniciatyva 
buvusių Panevėžio žydų kapinių teritorijoje pastatytas memorialas „Liūdinti žydų 
motina“ (architektas – V. Klimavičius, skulptorius V. Tallat-Kelpša, memorialo 
komplekso idėjos autorius – G. Kofman), skirtas Panevėžio žydų bendruomenės mi-
rusiesiems atminti. Tikslios kapinių teritorijos ribos nėra žinomos, taip pat nebuvo 
galimybės paženklinti kapų vietas, todėl buvo nuspręsta pastatyti vieną memorialą 
žydų kapinėms ir mirusiesiems pagerbti.

Kapinių memorialui pastatyti buvo panaudoti buvusių žydų kapinių antkapiniai 
paminklų akmenys, kurie dar XX a. septintajame dešimtmetyje buvo sumūryti į 
sienelę prie Juozo Miltinio dramos teatro (paminklinių akmenų dalys saugomos 
bendrovėje UAB „Panevėžio gatvės“). Šiuo metu Panevėžio miesto senosios žydų 
kapinės (unikalus Nr. 11410) yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – 28 
000 m2 (apie 2,84 ha) teritorijos plotas kaip objektas, turintis vertingųjų savybių, 
įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 1996 m. sausio 29 d.

Religinis švietimas

Kiekvieno Lietuvos miesto ir miestelio žydų bendruomenė užtikrindavo berniu-
kų pradinį religinį išsilavinimą, rūpindamasi, kad būtų pakankamai privačių pradinių 
mokyklų – chederių bei labdaringų pradžios mokyklų našlaičiams arba labai nepasi-
turinčių tėvų vaikams – talmud-torų. Panevėžio mieste XX a. pradžioje būta apie 20 
chederių, kuriuose mokėsi apie 250 mokinių, o talmud-toras tuo pat laiku lankė apie 
100 vaikų.

Jau pats mokyklos pavadinimas (hebr. heder „kambarys“) rodo, kad mokytasi 
ne specialiai tam tikslui įrengtose patalpose, bet atskirame kambaryje kieno nors 
namuose arba nedidelėje patalpoje žydų maldos namuose. Mokslas chederyje ne vi-
siems trukdavo vienodai, bet paprastai berniukus į mokslus išleisdavo vos trejų metų 
ir mokydavosi jie ten tol, iki kol jiems sukakdavo 13 metų. Vaikus mokydavo moky-
tojas (melamedas), kuris algą gaudavo iš mokinių tėvų arba bendruomenės. Kai kada 
vaikus mokydavo bendruomenės rabinas. Chederis buvo vieta berniukų pradinėms 
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studijoms, susipažinimui su šventais raštais, nes ten vaikai mokydavosi skaityti mal-
daknygę, kuri buvo pasitelkiama kaip skaitymo tekstas, bet į jo turinį nebuvo gilina-
masi. Tik vėliau vaikai pradėdavo skaityti Torą ir jos komentarus, dar vėliau – Tal-
mudą, klausydavosi mokytojo raštų vertimo ir paaiškinimų. Mokslas chederyje buvo 
laikomas neatskiriama žydų vaikų auklėjimo ir lavinimo proceso dalimi, įskaitant 
žydų religinių ir kultūrinių vertybių skiepijimą nuo ankstyvo amžiaus, perduodant 
pagrindines kanoninių tekstų ir liturgijos žinias. Mokiniai nagrinėjo tekstus hebra-
jų ir aramėjų kalbomis. Tuo tarpu mergaičių religinis švietimas tradiciškai tokio 
dėmesio nesulaukdavo ir neretai būdavo paliekamas savieigai. Jos dažniausiai buvo 
mokomos namų aplinkoje, neretai tik iš kitų šeimos narių pramokdavo jidiš kal-
bos abėcėlės ir toliau lavindavosi pagal galimybes skaitydamos savarankiškai. Net ir 
melsdavosi mergaitės ir moterys dažniausiai namie, o vyrai ir vyresni nei 13 metų 
berniukai – sinagogose.

Po chederio berniukai turėjo pasirinkti tolesnį savo kelią, t. y. eiti mokytis amato 
ar tęsti mokslus beit midrašuose (dažniausiai įrengtuose prie ar pačioje sinagogoje), o 
vėliau ir ješivose (aukšto lygio religinių studijų mokykla jaunuoliams ir suaugusiems 
vyrams, dar vadinama seminarija). Pastarasis kelias buvo siekiamybė, bet ne visų 
berniukų tėvai galėjo tai sau leisti, o bendruomenė remdavo tik pačių gabiausių ir 
talentingiausių jaunuolių mokslus.

Panevėžys pelnė reikšmingo Toros studijų centro reputaciją dėl ješivos – religinės 
akademijos žydų jaunuoliams. Pirma žinoma Panevėžio ješiva buvo įsteigta 1909 m. 
Ješivos įkūrimo fondui vadovavo energinga moteris Liba Gavronski – žymaus arba-

30 iliustr. Panevėžio ješivos studentai, 1914 m.
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31 iliustr. Panevėžio 
šventosios ješivos dėstytojai 
ir studentai. 
Didesniuose portretuose 
viršuje – ješivos vadovai. 
Pirmoje eilėje iš dešinės 
į kairę:
rabinas A. Aba Grozbard, 
vyriausiasis rabinas, 
rabinų teismo vadovas 
Josef S. Kahaneman, 
rabinas David Rikles; 
antroje eilėje iš dešinės 
į kairę: 
rabinas, mashgiach‘as 
Nahum Kagan, 
rabinas Mejer Natan 
Michel, 
rabinas Mošė Brener. 
Jakovo Trakmano vinjetė, 
1927 m. žiema.
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32 iliustr. Panevėžio ješivos 
„Didžiųjų mokymo namų“ 
vadovai ir studentai. 
Viršuje pirmoje eilėje iš kairės į 
dešinę: Š. Melamed, A. Chot, 
Š. Blotnikov, rabinas, rabinų 
teismo ir ješivos vadovas Josef 
Kahaneman, rabinas, ješivos 
vadovas Ašer Kalman Baron, 
A. Leibovič, Z. Gal, J. Šnaider; 
antroje eilėje iš kairės į dešinę: 
Š. Korb, A. Kahaneman (ješivos 
vadovo sūnus, nuo 1937 
m. pavasario ješivoje dirbo 
lektoriumi), J. Siderer; 
trečioje eilėje iš kairės į dešinę: 
J. Beskin, 
A. Chanelovič, B. Kaplan, 
J. Levin, Š. Vaserman, 
A. Melamed, N. Mislevski, 
D. Glezer, N. Berkel, Š. Rikles, 
M. Aronson; 
ketvirtoje eilėje iš kairės į dešinę 
(ovaliose nuotraukose): 
M. Naidel, J. Vagenheim, 
J. Glezer, D. Brumberg, 
G. Rikles, Š. Golding, J. Basnič 
(?), J. Druzin; 
penktoje eilėje iš kairės į dešinę 
(ovaliose nuotraukose): 
Š. Kuperštein, G. Dubinski, 
D. Rabinovič, R. Gafanovič, 
C. Ritvo, M. Margolin, 
T. Majerovič, 
paskutinėje eilėje apačioje 
iš kairęs į dešinę (ovaliose 
nuotraukose): Ch. Hiršovič, 
F. Zerinik, A. Šmit, J. Michlin, 
Š. Mal, M. Kamenecki; 
kairėje pusėje apatiniame 
kampe nuo viršaus iš kairės į 
dešinę: Ch. Kor, J. Goldberg,
J. Pines, 
J. Lev, F. Kohen, L. Zelovicki, 
Z. Štoler, Š. Šoibič, 
M. Fridman, D. Levin. 
Jakovo Trakmano vinjetė, 
1927 m.
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tos firmos savininko žagariečio Kalmano Zeevo Visockio duktė. Pirmuoju roš ješiva 
vadovu tapo Izaokas Jokūbas Rabinovičius, dar vadintas Icele Ponevėžeriu.

Pirmojo pasaulinio karo metais, kai Panevėžio gyventojai buvo tremiami į Ru-
sijos imperijos gilumą, ješiva persikėlė į Mariupolį (Ukraina), o 1917 m. prasidėjus 
bolševikų revoliucijai jos veikla buvo nutraukta. Tarpukariu Izaoko Jokūbo Rabi-
novičiaus atminimas buvo įamžintas vienos iš miesto gatvių pavadinime – Rabino 
Icelio gatvė.

Žymiausiu Panevėžio žydų bendruomenės religiniu lyderiu pelnytai laikytinas 
rabinas Josefas Saliamonas Kahanemanas. Jis buvo ne tik neginčijamas autoritetas 
miesto žydų bendruomenėje, bet ir žinomas šalies mastu kaip Lietuvos Respublikos 
II-ojo Seimo narys, išrinktas pagal religingųjų žydų organizacijos „Achdut“ rinki-
minį sąrašą, atstovavęs ne vien Panevėžio, bet visų Lietuvos žydų interesams aukš-
čiausioje įstatymų leidybos institucijoje. Visgi jis savo noru 1925 m. rugsėjo 25 d. 
pasitraukė iš Seimo. Jo mandatą parėmė Berelis Menašė Abramavičius, amatininkų 
sąjungos narys. Būdamas II Steigiamojo Seimo deputatu, J. S. Kahanemanas gynė 
Lietuvos ješivų, turinčių kelių šimtų metų studijų tradiciją ir garsinančių Lietuvos 
žydų dvasingumą bei mokytumą visame pasaulyje, teisę į valstybės finansinę paramą.

1919 m. mirus I. J. Rabinovičiui, J. S. Kahanemanas išrenkamas Panevėžio žydų 
bendruomenės rabinu ir kaip buvęs Rabinovičiaus mokinys tęsė jo pradėtą darbą, 
atkurdamas Panevėžyje ješivą, kuri tarpukariu įsitvirtino kaip viena svarbiausių Lie-
tuvos žydų dvasinių seminarijų greta Telšių ir Vilijampolės.

Ješivos studentai buvo išlaikomi miesto žydų bendruomenės lėšomis bei užsieny-
je surenkamomis aukomis, nes ješivos šlovė jau buvo peržengusi ne tik Panevėžio, 
bet ir Lietuvos ribas ir buvo tituluojama „Didžiųjų Panevėžio mokymo namų“ var-
du. 1939 m. iš 93 Panevėžio ješivos studentų 22 buvo kitų šalių piliečiai. Kaip rašė 
lietuviška spauda, Kahanemanas įgijo viso pasaulio žydų simpatijas savo nenuils-
tamais darbais, skleisdamas ir pabrėždamas Toros studijų plėtros svarbą Europoje, 
Amerikoje ir Afrikoje.

Nuo pat ješivos atkūrimo norinčiųjų mokytis buvo daug, todėl studentai netilpo 
turimose patalpose. Dar 1919 m. J. S. Kahanemanas kreipėsi į Panevėžio miesto 
valdybos Švietimo skyrių su prašymu leisti statyti naują ješivos pastatą. Deja, naujo 
pastato statybai trūko lėšų, o įsigyti nuosavų patalpų taip pat nebuvo galimybių. Ta-
čiau 1932 m., gavus 10 000 dolerių paramą ješivos reikmėms iš Milės Feigenienės, 
JAV gyvenusios išeivės iš Vilniaus krašto, buvo rastas erdvesnis ir studijuojančių po-
reikius labiau atitinkantis pastatas – buvę lenkų gimnazijos rūmai.

1932 m. rugsėjo 18 d. ješiva galiausiai persikėlė į naująjį pastatą Savanorių a. 
(dab. Savanorių a. 11), vietos laikraštis „Mūsų kraštas“ pranešė, kad Panevėžio žydų 
visuomenei tai buvo iškilminga diena. Iš senosios ješivos į naująją buvo pernešami 
šventieji raštai: Tora, visos turimos knygos, dokumentai ir inventorius, tame pro-
cese dalyvavo didesnė dalis Panevėžio žydų bendruomenės. „Šventieji raštai buvo 
nešami su tam tikromis ceremonijomis. Fakelų ugnis ir nesuskaitoma minia darė 
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labai majestotišką eiseną“. Straipsnyje detaliai aprašytos ješivos atidarymo iškilmės, 
taip parodant, kad Panevėžio ješiva buvo svarbi miesto gyvenimo dalis bei traukos 
centras. Straipsnis pranešė, kad naujo ješivos pastato salė buvo gražiai išpuošta ir 
apšviesta, joje susirinko žymūs Panevėžio žydų bendruomenės atstovai, kone visų 
Lietuvos miestelių rabinai, būta net svečių iš užsienio valstybių. Gausiai susirinku-
siems neužteko vietos salėje ir didžioji dalis svečių stovėjo kieme ir gatvėse. Iškilmės 
pradėtos trumpomis pamaldomis už Lietuvos Respublikos Prezidento sveikatą, tris 
kart „valio“ sušukta už Lietuvos Vyriausybę, orkestras grojo Lietuvos himną. Ješivos 
bendruomenę sveikino tiek miesto burmistras Tadas Chodakauskas bei Panevėžio 
valstybinės gimnazijos direktorius Julijonas Lindė, tiek kolegos rektoriai iš kitų je-
šivų bei rabinai iš artimesnių ir tolimesnių žydų bendruomenių. Lietuviškai kalbė-
jo pats naujojo pastato šeimininkas J. S. Kahanemanas, kaip ir šventinio renginio 
pirmininkas advokatas Henrikas Landau, kuris ješivą įvardijo kaip rabinų ir žydų 
inteligentijos kalvę. Po oficialiosios ceremonijos dalies ješivos studentai, dėstytojai ir 
svečiai vakarieniavo, dainavo ir linksminosi.

1940 m. balandį, siekdamas surinkti lėšų ješivai, J. S. Kahanemanas su sūnumi 
Abraomu išvyko į JAV. Tų pačių metų vasarą Panevėžio ješiva buvo uždaryta, dalis 
dėstytojų ir studentų ištremti, kiti tapo Holokausto aukomis vokiečių okupacijos 
metais. J. S. Kahanemanas su sūnumi iš JAV negrįžo į Lietuvą, bet nuvyko pas savo 
motiną ir brolius, gyvenusius tuometėje Palestinoje. Antrasis Kahanemanų sūnus 

33 iliustr. Panevėžio ješivos studentų vaidinimas (purimšpilis) 
Purimo šventės proga, 1927 m.
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Jakovas 1929–1933 m. studijavo Panevėžio ješivoje, o 1933–1940 m. – Telšių ješi-
voje. Prasidėjus pirmajai sovietinei okupacijai Jakovas Kahanemanas grįžo pas šeimą 
į Panevėžį. Tiek šeimos galva J. S. Kahanemanas, tiek jo žmona Feiga bandė gauti 
leidimus ir reikiamus dokumentus, kad ir likusi šeimos dalis galėtų išvykti iš sovie-
tinės Lietuvos į Palestiną. Duktė Estera buvo gavusi Britanijos vizą, bet išvykti jai 
nepavyko. Kahanemano žmona, dukra ir sūnūs Jakovas bei Izaokas buvo sušaudyti 
Panevėžyje. 1942 m. balandžio 28 d. Panevėžio ješivos pastatas buvo perduotas Pie-
no centrui ir jos patalpos buvo naudojamos kaip pieninė. 1943 m. pavasarį ješivos 
patalpose įsteigtas laikinas getas iš Vilniaus į Panevėžį dirbti atvežtiems žydams. Da-
lis atvežtųjų, vietiniams gyventojams padedant, pabėgo, o kiti buvo grąžinti į Vilnių 
ir sušaudyti.

Nepaisant šeimos ir bendruomenės tragedijos, Josefas Saliamonas Kahanemanas 
neprarado dvasinės stiprybės ir nuo 1940 m. rinko lėšas Panevėžio ješivos atkūrimui. 
1944 m. ji buvo atkurta „Panevėžio ješivos“ vardu Palestinoje (dab. Izraelis) Bnei 
Brako mieste, ji veikia iki šių dienų ir yra viena didžiausių ješivų pasaulyje.

Rabinas J. S. Kahanemanas rūpinosi ir jaunesnio amžiaus žydų moksleivių reli-
giniu švietimu. Jo iniciatyva mieste buvo pastatytos dvi gimnazijos ir vaikų namai. 
Panevėžio žydų privati religinė mergaičių gimnazija „Javne“ su dėstomąja hebrajų 
kalba buvo atidaryta Ramygalos g. 1922 metais. Gimnazijos pavadinimas kilęs nuo 
Javnės miestelio senovės Palestinoje, kuriame veikė žydų religinio mokymo centras, 

34 iliustr. Panevėžio žydų mergaičių religinės gimnazijos „Javne“ pastatas, apie 1922–1928 m.
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35 iliustr. D. Jelino knyga apie filosofą Maimonidą 
(Varšuva, 1898) iš gimnazijos „Javne“ bibliotekos.

pavadinimo, tapusio žydų švietimo simboliu. Gimnaziją įkūrė ir rėmė Lietuvos žydų 
mokyklų, mokslo ir auklėjimo draugija „Javne“. Gimnazija iš karto įsikūrė specialiai 
pastatytame ir gerai įrengtame pastate su didelėmis bei šviesiomis klasėmis, centri-
niu šildymu ir erdviu kiemu. 1937 m. rabino J. S. Kahanemano iniciatyva pristatyta 
sporto salė, o dar po metų padarytas kapitalinis remontas. 1939 m. šią gimnaziją 
baigė J. S. Kahanemano duktė Estera.

Materialinė šios mokymo įstaigos padėtis buvo gera, ja rūpinosi ne tik mokslei-
vių tėvai, bet ir gimnaziją globojantys religiniai autoritetai. Nuo 1931 m. gimnazi-
ją rėmė  ir valstybė, kasmet jai pervesdama keletą tūkstančių litų. Gimnazijos di-
rektoriumi buvo paskirtas Beras Šapiro. Į gimnaziją buvo priimamos mergaitės su 
aštuonmečiu išsilavinimu, daugiausia pasiturinčių žydų dukros, nes mokslas buvo 
mokamas ir palyginti brangus. Nors gimnazijai didelę įtaką turėjo žydų religinės 
organizacijos ir rabinai, mergaitės gaudavo ne tik religinį, bet ir pasaulietinį išsi-
lavinimą. Mokslo lygis buvo labai aukštas. Mergaitėms buvo dėstomos kelios už-
sienio kalbos, klasikinė pasaulio literatūra, matematika. Be to, jos mokėsi buities 
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darbų, choreografijos ir skambinimo fortepijonu. Paminėtinas gimnazijoje veikęs 
hebraistikos būrelis, pasidalijęs į keturias grupes pagal mokinių amžių. Žemesnės 
grupės mokinės gilinosi į senovės žydų istoriją, vyresnėse grupėse domėjosi mo-
derniąja religine literatūra, hebrajų kalba, kultūra, diskutuota apie hebrajų kultū-
ros židinį Palestinoje ir kt. Gimnazija turėjo savo, nors ir nedidelę (701 knyga), 
biblioteką.

1928 m. gimnazijoje „Javne“ buvo 4 klasės, tais pačiais metais atidaryta ir penkto-
ji, o 1931 m. jau veikė net 8 klasės. 1928/29 mokslo metais mokėsi 109, 1930/1931 
m. – 120, o 1937/1938 m. – 115 mergaičių. 

36 iliustr. Memorialinė lenta religinės mergaičių gimnazijos 
„Javne“ pastate. Gennady Kofman nuotrauka, 2013 m.
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ŽYDŲ PASAULIETINIS ŠVIETIMAS IR PROFESINIS 
MOKYMAS PANEVĖŽYJE

Žydų švietimo modernėjimo ženklai

Jau apie XIX a. vidurį Panevėžys tapo vienu iš reikšmingesnių Haskalos – žydų 
apšvietos sąjūdžio – centrų Rusijos imperijoje. Sąjūdžio, kilusio XVIII a. pab. Vokie-
tijoje, šaukliai maskilai kėlė žydų emancipacijos, politinės ir socialinės integracijos 
idėjas, o taip pat pabrėžė pasaulietinių mokslų studijų svarbą. Buvo siekiama pra-
plėsti tradicinį žydų išsilavinimą, integruojant pasaulietines disciplinas, šalia klasiki-
nių rabinistinių tekstų skaityti modernią žydų literatūrą, taip skatinant žydų kultūros 
atsinaujinimą.

Naujų žydų švietimo idėjų plitimas XIX a. viduryje sutapo su valstybinių moky-
klų, skirtų tik žydams, steigimo pradžia Rusijos imperijoje. Šio žingsnio carinė val-
džios administracija ėmėsi siekdama pertvarkyti žydų bendruomenes ir paspartinti 
rusifikacijos mastus. Nors teoriškai žydai galėjo lankyti Rusijos imperijos liaudies 
mokyklas, gimnazijas ir universitetus, jie mažai naudojosi šia teise, todėl žydų švie-
timo kontrolės perėmimas turėjo tapti įrankiu, galėjusiu padėti įgyvendinti valdžios 
politiką

1853 m. Panevėžyje atidaryta pirmosios pakopos valstybinė mokykla žydams. 5 
mokytojai joje dėstė Torą ir bendrojo lavinimo dalykus (matematiką, kalbas). Mo-
kykloje mokėsi apie 60 berniukų. Žymiausias jos dėstytojas buvo Vilniuje gimęs 
hebrajų literatūros klasikas, vienas iš aistringiausių Haskalos šalininkų Jehuda Lei-
ba Gordonas, kurio 1861 m. parašyta eilutė „Pabusk, mano tauta!“ tapo savotišku 
Rusijos imperijos žydų švietėjų šūkiu. J. L. Gordonas gyveno ir dirbo Panevėžyje 
iki 1860 m. Savo kūryboje jis išjuokė žydų prietarus bei nusistovėjusią žydų ben-
druomeninę tvarką, kėlė religijos ir tradicinės bendruomenės reformų reikalingumo 
klausimus. Gordonas Panevėžyje subūrė maskilų bendraminčių draugiją, bet už se-
kuliarios kultūros ir švietimo propagavimą užsitraukė konservatyvių žydų nemalonę.

1860 m. J. L. Gordonas išvyko į Šiaulius, vėliau – į Sankt Peterburgą, tačiau 
mokykla tęsė savo veiklą, nors ir nebuvo labai populiari tarp dar gana konservatyvių 
Panevėžio žydų. 1877 m. ji perorganizuota į valstybinę mokyklą su parengiamąja ir 
amatų klasėmis. Amatų klasėje mokyta staliaus tekintojo ir šaltkalvio amatų. XIX a. 
pab.– XX a. pr. kasmet ją lankė apie 100 moksleivių. Lėšos patalpų nuomai bei mo-
kyklos išlaikymui buvo skiriamos iš žydų sumokėtų „žvakių“ ir „dėžutės“ mokesčių. 
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37 iliustr. Jehuda Leiba Gordonas, apie 1892 m.

Nuo 1900 m. kasmet 100 rublių buvo gaunama iš miesto biudžeto, šiek tiek pajamų 
buvo sukaupiama pardavus moksleivių dirbinius.

XIX a. viduryje keletas žydų vaikų drauge su katalikais bei stačiatikiais mokėsi ir 
bendrose Panevėžio valdžios mokyklose. Panevėžio gimnazijoje 1859/1860 mokslo 
metais iš 408 moksleivių 5 buvo žydai. Žydų vaikai lankė ir 1864–1872 m. veikusią 
Panevėžio apskrities mokyklą. Nemažai žydų berniukų mokėsi realinėje miesto mo-
kykloje, jiems atskirai dėstyta judėjų tikyba.

XIX a. antroje pusėje Panevėžyje pradėjo kurtis privačios naujo tipo žydų mo-
kyklos. 1861 m. rašytojas Izaokas Rumšas atidarė mergaičių mokyklą, kurioje buvo 
dėstomi tokie, tuomet dar neįprasti, dalykai kaip skaičiavimas, prancūzų, rusų ir 
vokiečių kalbos. Ją pašalpomis rėmė Sankt Peterburge įsikūrusi filantropinė orga-
nizacija OPE – Draugija Rusijos žydų švietimui plėtoti, kurios tikslas buvo skleisti 
tarp žydų modernaus švietimo idėją. 1909 m. Panevėžyje atidaryta privati pasau-
lietinė berniukų mokykla. 1911 m. mieste įsikūrė Cheder klali [Bendroji pradinio 
mokslo] draugija, kurios tikslas buvo užtikrinti ne tik religinį, bet ir bendrojo lavi-
nimo programas atitinkantį žydų berniukų švietimą. Izaokas Rumšas buvo vienas jos 
dėstytojų.

XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje veikė privati žydų mokykla mergai-
tėms, kuriai vadovavo Mina Rubinšteinienė. Nors mokykla buvo dviejų klasių, ta-
čiau kiekviena klasė turėjo po du skyrius, tad mokslas trukdavo ketverius metus. Už 
mokslą mergaitės mokėjo po 25 rublius per metus. XX a. pr. kasmet šią mokyklą 
lankė apie 80, 1909 m. – 96 mokinės. Tai buvo progimnazijos lygio mokykla, kurios 
auklėtinės lengvai įstodavo į ketvirtą ar net penktą Panevėžio mergaičių gimnazijos 
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su dėstomąja rusų kalba klasę. Žydės iš tikrųjų sudarė gana didelę šios gimnazijos 
moksleivių dalį.

Žydai mokytojai sudarė nemažą bendrosios miesto švietimo sistemos įstaigų pe-
dagoginio personalo dalį. Iš 1897 m. Panevėžio mokyklose dirbusių 128 mokytojų 
59 buvo žydų tautybės.

Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvoje okupacinė vokiečių valdžia uždarė ru-
siškas mokyklas ir įsteigė vokiškas. Žydams tuo metu nebuvo leidžiama mokytis 
hebrajų kalba, tik jidiš. Be to, okupacinės valdžios politika skatino žydus savo vaikus 
leisti į vokiečių mokyklas.

Edukaciją remiančios organizacijos

Tarpukariu galimybės Panevėžio miesto žydų vaikams mokytis gerokai išaugo. 
Naujai susikūrusi Lietuvos valstybė sudarė sąlygas visoms tautinėms mažumoms 
steigti mokyklas su gimtąja dėstymo kalba. Tiesa, visos aukštesnį nei pradinį išsila-
vinimą teikdavusios to meto mokyklos buvo privačios ir išsilaikydavo iš mokesčio už 
mokslą, Švietimo ministerijos dotacijų bei rėmėjų aukų.

Žydų formalaus ir neformalaus švietimo reikalais rūpinosi kelios tuo tikslu įsteig-
tos visuomeninės žydų organizacijos. 1924 m. veiklą pradėjo „Panevėžio žydų švie-
timo draugija“ (veikusi iki 1940 m.), kurios tikslas, kaip skelbta įstatuose, buvo 
„platinti žydų tarpe bendrą ir profesionalinį apšvietimą žydų kalba (jidiš)“. Draugija, 
vykdydama sau išsikeltus tikslus, planavo steigti mokyklas vaikams, vakarinius kur-
sus suaugusiems, rengti švietėjiškas paskaitas, remti bibliotekų išlaikymą.

1929 m. įsteigta „Panevėžio žydų liaudies universitetui steigti ir remti draugija“ 
deklaravo siekį „tenkinti Panevėžio žydų mokyklų ir apskritai dvasinės kultūros rei-
kalus“. Ši draugija savo veiklos sferoje matė įvairių žydų švietimo įstaigų steigimą: 
„pradžios, vidurines, aukštesniąsias mokyklas, vaikų darželius, kursus suaugusiems, 
specialias mokyklas, liaudies universitetus, mokytojų seminarijas bei kursus, amato 
mokyklas, knygynus, skaityklas“ bei jų aprūpinimą: „šelpti mokslą einančius, stei-
giant stipendijas ir apskritai rūpinantis žydų kultūros bei jos įstaigų plėtojimuisi ir 
medžiagine padėtimi“. Į šią draugiją buvo priimami tik žydai nuo 21 m. 1939 m. 
duomenimis, per visą savo gyvavimo ir veiklos laikotarpį draugija surengė 25 paskai-
tas įvairiomis temomis. Šią organizaciją, kaip ir kitas kultūros įstaigas, šelpė Panevė-
žio miesto savivaldybė. Pavyzdžiui, 1933 m. iš miesto biudžeto draugijai buvo skirta 
150 Lt žydų liaudies universiteto reikmėms.

1932 m. įsteigta „Draugija įtaisymui senosios žydų gimnazijos“, vėliau ji pakeitė 
pavadinamą į „Hebrajų gimnazijai įkurti draugija“. Draugijos įstatuose buvo akcen-
tuojama, jog ji „padeda žydų vaikams išeiti mokslą aukštesnėse, vidurinėse ir pra-
džios mokyklose su hebrajų dėstomąja kalba, kuriose be bendrinių dalykų, einami 
ir žydų tautos dalykai“. Šios organizacijos įstatuose, skirtingai nei kitų žydų švietimo 
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draugijų įstatuose, atskiru punktu buvo numatyta galimybė jungtis su kitomis žydų 
švietimo įstaigomis, tokiomis kaip ješiva ir panašiomis organizacijomis. Draugija iš-
laikė privačią Panevėžio žydų hebrajų gimnaziją, pradžios mokyklą ir biblioteką.

Aukštesniojo lavinimo įstaigos

Žydai Lietuvoje turėjo savo švietimo sistemą, bendruomenėse veikė religinės 
mokyklos, platus labdaros organizacijų ir įstaigų tinklas, tačiau tik tarpukariu nepri-
klausomoje Lietuvoje per gana trumpą laikotarpį buvo sukurtas modernių žydų mo-
kyklų tinklas, o edukacinė sistema tapo pripažįstama ir integralia valstybės švietimo 
sistemos dalimi.

Tarpukariu tradicinius chederius ir talmud-toras pakeitė šiuolaikinės valstybės iš-
laikomos pasaulietinės pradžios mokyklos, nors religingųjų tarpe tradicinės žydų 
mokyklos vis dar vaidino svarbų edukacinį vaidmenį. Modernią žydišką mokymo 
sistemą sudarė trys pakraipos: sekuliari sionistinė „Tarbut“ (iš hebr. „Kultūra“) su 
dėstomąja hebrajų kalba, sekuliari jidišistinė „Bildungs-gezelšaft“ (iš jid.„Švietimo 
komitetas“) su jidiš dėstomąja kalba ir religinė „Javne“ (pavadinimas pagal istorinę 
vietovę Izraelyje, kurioje gyveno ir dirbo garsūs žydų švietėjai) su dėstomąja he-
brajų kalba. Plačiausias visų pakopų mokyklų tinklas buvo suformuotas sionistinės 
„Tarbut“ švietimo sistemos krypties, kurios gimnazijas baigė 6 000 jaunuolių. O 
visoje Lietuvoje veikė keturios „Javne“ gimnazijos bei nemažai šiai sistemos krypčiai 
priklausiusių chederių ir talmud-tora mokyklų, dvi jidišistų gimnazijos (Kaune ir iki 
1932 m. Ukmergėje), 2 progimnazijos ir 16 pradžios mokyklų, kuriose iš viso mo-
kėsi 2 034 moksleiviai.

Žydų mokyklos gimtąja kalba (hebrajų ir jidiš) su privalomuoju lietuvių kalbos 
kaip valstybinės mokyklos mokomuoju dalyku leido Lietuvos žydų bendruomenei 
išlaikyti autonomiškumą švietimo sistemoje, kartu naujoji ugdymo sistema turėjo 
užtikrinti žydų vaikų auklėjimą naujoje terpėje ir sumažinti rusų bei vokiečių kalbų 
ir kultūrų įtaką žydų tarpe. Valstybė išlaikė apie 90 procentų žydų pradžios mokyklų, 
per savivaldybes ar Švietimo ministeriją buvo subsidijuojamos ir gaudavo kitokią 
paramą net privačios žydų gimnazijos ir progimnazijos. Be valstybinės paramos žydų 
mokyklas materialiai rėmė užsienio žydų organizacijos, privatūs rėmėjai, mokinių 
tėvų įsteigtos draugijos. 1925 m. duomenys apie aukštesniojo mokslo ugdymo įstai-
gas Lietuvoje rodo, kad tuo metu veikė 12 žydų gimnazijų (11 su hebrajų dėstomąja 
kalba ir 1 su jidiš dėstomąja kalba) ir 11 progimnazijų (atitinkamai 8 ir 3), dar 5 
iki tol veikusios progimnazijos įvairiose Lietuvos vietovėse jau buvo uždarytos. O 
1937/1938 mokslo metais veikė 14 žydų gimnazijų ir 4 progimnazijos, kurias lankė 
3 331 žydų moksleivis. Nors žydų gimnazijų skaičius nežymiai ūgtelėjo, jas lan-
kiusiųjų žydų moksleivių skaičius tolydžio krito, nepaisant to, kad tarp lankančiųjų 
buvo ne tik Panevėžio žydų vaikai, bet ir Panevėžio apskrities miestelių žydų moks-
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leiviai bei žydų jaunuoliai, atvykę iš tolimesnių vietovių tęsti mokslus aukštesniojo 
lavinimo įstaigose, kurių nebuvo jų gimtuosiuose miesteliuose. Panevėžio „Javne“ 
gimnaziją tuo metu telankė 78 mergaitės.

1920 m. rugsėjo 26 d. Panevėžyje buvo atidaryta Tarbut žydų gimnazija su dės-
tomąja hebrajų kalba, kurioje mokėsi ir berniukai, ir mergaitės. Pirmaisiais mokslo 
metais gimnazijoje veikė parengiamoji ir pirmosios penkios klasės. 1920 m. joje 
mokėsi 243, 1922 m. – 291, 1923 m. – 413 vaikų. Mokykla įsikūrė Respublikos g. 
36 buvusiame name, Steigiamojo Seimo nario Naftalio Fridmano bute, kol jo šeima 
dar nebuvo grįžusi iš Rusijos.

Visos žydų mokyklos reguliariai buvo inspektuojamos Švietimo ministerijos 
aprobuotų mokyklų inspektorių.

Pirmaisiais Nepriklausomybės metais Lietuvos mokykloms trūko kvalifikuotų 
mokytojų. Šiuo požiūriu Panevėžio žydų gimnazijos situacija buvo geresnė: 1920 m. 
joje mokytojavo 7 asmenys, iš kurių 2 buvo baigę aukštąsias mokyklas užsienyje – 
Miuncheno bei Berlyno universitetus, vienas jų turėjo nebaigtą aukštąjį išsilavinimą 
(Saratovo universitete), kiti – baigę mokytojų institutus, mokytojų rengimo kursus 
ir tik vieno mokytojo kvalifikacija apsiribojo gimnaziniu išsilavinimu. Tarp gimnazi-
jos pedagoginio personalo buvo ir tokia iškili asmenybė kaip Geršonas Gurevičius – 
vienos iš Rusijos sionistinių organizacijų centro komiteto narys, už politinę veiklą 
1921 m. kalintas Maskvos Butyrkų kalėjime. Lietuvos konsulo Maskvoje pastangų 
dėka jis 1922 m. grįžo į gimtąją Lietuvą, bet tais pačiais metais Kijeve vykusiame 
visos Rusijos „Ceirei Cion“ (iš hebr. „Siono jaunuoliai“) organizacijos suvažiavime 
sovietų saugumas jį pakartotinai areštavo. Netrukus išlaisvintas vėl grįžo į Lietuvą. 
Gimnazijoje dirbęs gydytojas dr. Bencijonas Chaimas Aizenbudas 1936 m. atstovavo 
Lietuvos žydų gydytojams pasauliniame žydų gydytojų kongrese Jeruzalėje.

Kiekvienais mokslo metais gimnazijoje daugėjo klasių. 1923 m. rudenį jų jau 
buvo aštuonios ir tuo metu ten mokėsi didžiausias būrys vaikų per visą gimnazijos 
istoriją. Vėliau mokinių sumažėjo, nes įsisteigė kitos Panevėžio žydų mokyklos, taip 
pat gimnazijos plėtrai neigiamą poveikį turėjo įsisiūbavusi ekonominė krizė. Vie-
nas iš didžiausių gimnazijos trūkumų buvo švietimo poreikius atitinkančių patalpų 
stoka. Mokiniai netilpo N. Fridmano bute, todėl darbas vyko dviem pamainomis. 
Mokyklos vadovybė 1924 m. išsirūpino papildomas patalpas Marijos g. 21, miestie-
čio Chmieliausko name. Ankstesnėse patalpose liko I–IV klasės, o naujoje vietoje 
įsikūrė vyresniųjų klasių mokiniai. Gimnazijos darbo sąlygos pagerėjo, tačiau dideli 
nuomos mokesčiai vertė ieškoti nuosavų patalpų.

1927 m. birželio 14 d. padėtas naujo gimnazijos pastato (Elektros g. 15) kertinis 
akmuo, o 1928 m. spalio mėnesį baigtame statyti naujame dviaukščiame pastate jau 
prasidėjo mokymo procesas. Šis pastatas, kaip rašė savaitraštis „Panevėžio balsas“, 
prisidėjo prie miesto atnaujinimo ir puošybos. Gimnazija pastatyta už žydų ben-
druomenės surinktas lėšas (111 390 Lt). Sklypas (6000 m2) ir dalis statybinių me-
džiagų buvo gauti dovanų, žydai statybininkai dirbo be atlyginimo. Pastate buvo 18 
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38 iliustr. Panevėžio hebrajų gimnazijos pastatas, 1928 m.

kambarių, rūsyje – pagalbinės patalpos, net sargo butas. Gimnazijos pastate įrengtas 
vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas. 1936 m. gimnazijos biblioteka turėjo 
3 441 knygą.

Gimnazijoje dėstyta hebrajų kalba ir žydų literatūra, Biblija, žydų istorija (visuo-
tinės istorijos kontekste), veikė Palestinos pažinimo būrelis. Ji tapo Panevėžio žydų 
kultūros centru, į gimnazijos organizuojamus renginius rinkdavosi žydų bendruo-
menės nariai iš viso miesto. 1931 m. gruodžio 23 d. gimnazijos mokiniai susitiko 
su pasaulyje garsiu žydų poetu Chaimu Nachmanu Bialiku. Pastarojo apsilankymas 
Lietuvoje sulaukė didžiulio dėmesio ne vien tarp žydų – jį vertino ir prezidentas A. 
Smetona.

Į hebrajišką kultūrą orientuota Panevėžio žydų jaunuomenė, dalis hebrajų gim-
nazijos absolventų toliau mokslus tęsė Kaune tos pačios Tarbut krypties žydų moky-
tojų rengimo kursuose. Tai liudija ir dalis išlikusių studentų pažymėjimų šaknelių. 
Šiuos kursus 1923–1925 m. lankė panevėžiečiai Nosenas Tokeras, Mošė Šubas, Do-
vydas Goršteinas, S. Mareraitė, M. Segelaitė.

1926 m. gimnazijos vadovai kreipėsi į švietimo ministrą prašydami paramos, nes 
„gimnazija atsidūrė sunkioje padėtyje, ir dauguma mokinių negali sumokėti mokes-
čio už mokslą; gimnazija turi didelį deficitą, ir jos egzistavimui gresia didelis pavo-
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40 iliustr. Panevėžio hebrajų gimnazijos 
penktosios laidos mokiniai su 
mokytojais. Mokytojai – viršuje pirmoje 
eilėje iš dešinės į kairę: 
J. Grinberg, daktaras B. Aizenbud, 
J. Balčiūnas, J. Šternberg, I. Šraiber, 
A. Larnharc, 
G. Gurevič, jidiš kalbos tyrinėtojas, 
būsimasis YIVO bendradarbis ir YIVO 
Bleter žurnalo vyr. redaktorius, hebrajų 
kalbos mokytojas Z. Kalmanovič, 
J. Feld, A. Grite, Š. Pinčuk, 
J. Benjaminovič; 
antroje eilėje iš dešinės į kairę: 
J. Lifšic, J. Levin, J. Košcnevskit, 
J. Bakin, muzikos mokytojas 
H. Ichilčik, Š. Urcekin. 
Abiturientai – pirmoje eilėje iš dešinės 
nuo viršaus į apačią: 
M. Akhbar, H. Giršovič, Z. Klaiman, 
Š. Ainbinder; 
antroje eilėje: H. Majerovič, A. Lev, 
A. Makhelišski, Š. Pitlevič, Š. Rikles; 
trečioje eilėje: C. Šubič, M. Kac, 
A. Giršovič, Š. Abramovič; 
ketvirtoje eilėje:H. Terpida, C. Ašerovič, 
A. Kohen, Š. Giršovič; 
penktoje eilėje: Š. Movšon, J.Giršovič, 
G. Melamed, J. Brog; 
šeštoje eilėje: A. Glazman, Z. Terpida, 
J. Gurvič, Š. Aizin, A. Fišer; 
septintoje eilėje: M. Gafanovič, H. Cion, 
I. Dorfan, M. Abelski. 
Jakovo Trakmano vinjetė, 
1928 m.
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jus“. Prašymas neliko be atgarsio. Nuo 1927 m. gimnazijai kasmet buvo skiriama 
valstybės pašalpa. 1927 m. jai išmokėta 25 000, 1928 m. – 31 000, 1929 m. ir 1930 
m. – po 33 000, o 1931 m. – 35 000 litų. Tenka pastebėti, kad laipsniškas pašalpos 
didėjimas šiuo laikotarpiu buvo nebūdingas reiškinys. Dėl gilėjančios ekonominės 
krizės valstybės biudžeto lėšos švietimo reikmėms buvo mažinamos, o kartu menko 
ir valstybės parama atskiroms mokykloms. Panevėžio žydų gimnazijai buvo pada-
ryta išimtis, nes atsižvelgta į tai, kad gimnazija buvo įsikūrusi ką tik iškilusiame, 
naujame mokymo reikmėms specialiai skirtam rūme, pareikalavusiame iš mokinių 
tėvų didelių išlaidų. Nuo 1932 m. valstybės finansinė parama gimnazijai sumažėjo, 
skiriamos metinės pašalpos pakakdavo tik nuo 2 iki 6 mėnesių mokytojų algoms 
sumokėti.

Panevėžio žydų mokyklų tinklas buvo plečiamas palaipsniui. Ne visus panevė-
žiečius žydų tėvus tenkino gimnazijos ugdymo turinys ir mokymas hebrajų kalba. 
1924 m. jie kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašydami leidimo įsteigti progimnaziją 
su dėstomąja jidiš kalba. Savo norą jie argumentavo tuo, kad „žydų vietos gyventojų, 
kurių skaičius siekia beveik 10 000, mokslo reikalavimai lieka nepatenkinti esančio-

39 iliustr. J. Talmantas, E. Viskanta (sud.), Visuotinės literatūros chrestomatija, 
d. IV, Kaunas, 1931. Panevėžio žydų gimnazijos bibliotekos spaudas.
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41 iliustr. Panevėžio hebrajų gimnazijos paskutinė laida, 
1940 m. gruodis.

42 iliustr. Panevėžio žydų vidurinės mokyklos jidiš dėstomąja kalba mokiniai ir 
mokytojai. Viduryje (su peteliške) mokytojas poetas Leiba Basmanas, 1928 m.
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mis dabartiniu laiku mieste žydų mokslo įstaigomis, kadangi jų tarpe nėra nė vienos 
antro laipsnio mokyklos su specialiais dalykais“.

Mokyklos steigimo reikalui tarpininkavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, tuo metu 
gyvenusi Panevėžyje. Panevėžio žydų švietimo draugijos pirmininko Urijos Kace-
nelenbogeno paraginta ji asmeniškai prašė švietimo ministro Leono Bistro greičiau 
atidaryti mokyklą, nes „pilnas komplektas mokinių jau laukia tos laimingos valan-
dos“. 1925 m. vasario 1 d. mieste pradėjo veikti progimnazijos lygio vidurinė žydų 
mokykla su dėstomąja jidiš kalba. Ji iš dalies buvo išlaikoma Žydų švietimo drau-
gijos. Mokyklą lankė daugiausia neturtingųjų žydų vaikai. Metinis mokslo mokes-
tis vienam mokiniui buvo 90 litų, bet ir nuo jo daug mokinių buvo atleisti. 1925 
m. pradžioje dėl lėšų stokos žydų progimnazijoje atsidarė tik viena klasė, o nuo 
1925/1926 mokslo metų pradžios jau buvo dvi klasės. Tuo metu mokyklą lankė 33 
vaikai, o 1927 m., pradėjus veikti visoms keturioms progimnazijos klasėms, mokinių 
skaičius pasiekė 90. Tačiau netrukus jų vėl sumažėjo, kadangi dalis tėvų nepajėgė 
mokėti už vaikų mokslą. Todėl jau 1929 m. rudenį buvo uždaryta pirma klasė, o 
likusiose mokėsi tik 46 žydų vaikai. Su metais naujai įkurtos jidiš mokyklos situacija 
tik prastėjo: 1930 m. mokėsi 42, o 1934/1935 m. m. liko dvi klasės, kuriose buvo 
vos 20 mokinių.

43 iliustr. Panevėžio žydų vidurinės mokyklos laida, 1930 m.
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44 iliustr. Panevėžio žydų vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas.

45 iliustr. Panevėžio žydų gimnazijos mokinės liudijimas, 1930 m.
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46 iliustr. Panevėžio 
valstybinės gimnazijos 
paralelinių klasių ketvirtoji 
laida, 
1923 m.
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Mokykla iš pradžių veikė žydų pradžios mokyklos patalpose Laisvės aikštėje, o 
vėliau – pradžios mokyklos patalpose Ramygalos gatvėje. Pamokos vyko po pietų, 
nes iki pietų mokėsi pradinių skyrių mokiniai.

Mokykloje dirbo 8 mokytojai, kurie dėstė Torą, jidiš ir lietuvių kalbas, aritmetiką, 
geografiją, istoriją, gamtos mokslus, piešimą, dailyraštį ir darbus. 1926/1927 mokslo 
metais vyresnėse klasėse dar prisidėdavo fizika, buhalterija ir vokiečių kalba. Pir-
muoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Peisachas Šimšelevičius, 1927/1928 
m. m. direktoriaus pareigas ėjo Aleksandras Edelšteinas. Jam išvykus į užsienį, 1929 
metais direktore paskirta mokyklos mokytoja Chana Chigeraitė, ji direktorės parei-
gas ėjo iki mokyklos uždarymo 1935 m. Mokyklos bibliotekos fonduose per veiklos 
dešimtmetį buvo sukaupta 791 knyga.

Mažėjant mokinių skaičiui ir prastėjant mokyklos materialinei padėčiai, kurios 
negelbėjo net papildoma miesto savivaldybės parama (pvz., 1933 m. mokyklai buvo 
skirta 1 200 Lt), įstaiga sulaukdavo kritiško Švietimo ministerijos klerkų ir inspek-
torių vertinimo. Mokyklos vadovybei buvo priekaištaujama dėl per žemo mokymo 
lygio bei kai kurių mokinių drausmės problemų. Švietimo ministro įsakymu 1935 
m. mokykla buvo uždaryta.

Tarpukario laikotarpiu nemažai žydų vaikų lankė paralelias Panevėžio gimnazi-
jos, kuriai 1918–1920 m. vadovavo žymus kalbininkas, vertėjas Juozas Balčikonis, 
klases. 1922 m. iš 403 mokinių net 362 buvo žydai. Žydų buvo ir tarp mokyklos 
personalo: mokytojai – Levas Kaščenevskis, Vulfas Sudarskis ir kt. bei gydytojai – Jo-
kūbas Gurvičius, Eliezeris Soloveičikas. Iki 1922 m. visas mokymas vyko rusų kalba. 
1922 m. buvo atidarytos dvi pirmos klasės su dėstomąja lietuvių kalba. Susidarius 
keturioms klasėms su dėstomąja lietuvių kalba, 1923/1924 m. m. lietuviškos klasės 
buvo atskirtos nuo klasių su rusų dėstomąja kalba ir pavadintos Panevėžio apskrities 
savivaldybės progimnazija. Panevėžio gimnazijos paralelinėse klasėse beliko penkios 
klasės su dėstomąja rusų kalba. 1926/1927 m. m. bebuvo dvi klasės su dėstomąja 
rusų kalba

1923/1924 mokslo metais tarp paralelių klasių absolventų žydų buvo trys sidabro 
ir du aukso medalininkai. 1927–1935 m. penki žydai gimnazistai mokėsi pagal su-
stiprintą matematikos ir gamtos mokslų, o 27 – pagal sustiprintą lotynų kalbos pro-
gramą. 1926/1927 m. m. laikotarpiu iš visas nežydiškas Panevėžio mieste veikusias 
mokyklas lankiusių mokinių (1321) 212 (16,04 proc.) buvo žydai.

Ne tik Panevėžio miesto, bet ir nedidelių apskrities miestelių mokyklos turėjo 
savo bibliotekas. 1932 m. duomenimis, Raguvos žydų pradžios mokyklos bibliote-
kos fonde buvo 520 knygų, Kupiškio žydų pradžios mokykloje – 200, Ramygalos 
žydų pradžios mokykloje – 217 knygų.
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ORT draugijos veikla

Draugija ORT (rus. Obchestvo remeslennogo i zemledelcheskogo truda sredi 
evreev v Rossii – Rusijos žydų amatų ir žemės ūkio draugija), įsteigta 1880 m. Sankt 
Peterburge siekiant ugdyti skurstančių žydų gebėjimus, būtinus įgyti profesiją ir su-
sirasti darbą. ORT draugijos skyriai buvo atidarinėjami visoje Rusijos imperijoje, o 
vėliau ir Vakarų Europos šalyse bei JAV. Ši organizacija egzistuoja ir aktyviai veikia 
iki šių dienų daugiau negu 100 šalių (Izraelyje, Baltijos šalyse, Lotynų Amerikoje, 
Vakarų ir Rytų Europoje, Šiaurės Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje) ir yra viena di-
džiausių nevyriausybinių švietimo ir mokymo organizacijų pasaulyje.

Pirmasis ORT draugijos skyrius Lietuvoje įkurtas 1908 m. Kaune. Po Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. jos teritorijoje pradėjo veikti dvi draugi-
jos, ORT idėjų ir veiklos koncepcijos perėmėjos: Draugija amatui ir žemės ūkiui 
skleisti Lietuvoje (įkurta 1920 m.) bei Draugija amatams skleisti ir darbštumui 
skatinti tarp žydų (lenk. Towarzystwo Popierania Pracy Rzemieślniczej i Rolnej 
wsród Żydów), kuri nuo įsikūrimo 1918 m. beveik visą savo gyvavimo laikotarpį 
veikė tik Lenkijos okupuotame Vilniuje ir Vilniaus krašte. Abi draugijos rūpinosi 
profesinio švietimo įstaigų, tokių kaip technikos ir amatų mokyklos, steigimu bei 
pažangių profesijos pamatų bei įgūdžių būsimiems amatininkams ir žemės ūkio 
darbuotojams suteikimu.

Lietuvos ORT draugija organizavo skyrių visoje šalyje steigimą ir rūpinosi profe-
sinio edukacinio tinklo formavimu. Dar 1920 m. pradžioje Panevėžyje buvo atidary-

47 iliustr. ORT organizacijos Panevėžio filialo mokytojai ir moksleiviai.
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48 iliustr. ORT amatų mokyklos įsteigimo 
skelbimas, 1940 m.

ta viena iš penkių ORT draugijos berniukų ir mergaičių profesinio rengimo moky-
klų, kurioje buvo mokoma kalvystės, staliaus amato, mechanikos, siuvimo pagrindų.

Panevėžio ORT draugijos skyrius buvo įregistruotas 1921 m. ir iš pradžių turėjo 
86 narius. Paskutiniu Panevėžio skyriaus pirmininku (1939 m.) tapo centrinio žydų 
banko direktorius Beras Levinas, vicepirmininku – pramonininkas Vulfas Gvintas. 
Panevėžio ORT draugijos skyrius turėjo stalių dirbtuvę.

1940 m. rugpjūčio 6 d. sovietų valdžia ORT draugiją su visais padaliniais Lietu-
voje uždarė, tačiau to nežinodami Panevėžio skyriaus vadovai rugpjūčio 8-ąją mieste 
iškabino skelbimus, kviečiančius jaunuolius užsirašyti į Panevėžyje steigiamą amatų 
mokyklą, o smulkius krautuvininkus ir pirklius – į amatų kursus. Panevėžio milicijos 
pareigūnas dėl šio įvykio apklausė draugijos vadovus, bet byla buvo nutraukta.

Uždarius ORT draugijos Panevėžio skyrių, stalių ir šaltkalvių įrankiai buvo sau-
gomi Centrinio žydų banko kooperacijai remti Lietuvoje Panevėžio skyriaus patal-
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pose, o 1941 m. sausį Panevėžio I-oji valstybinė amatų mokykla perėmė didesnę 
įrankių dalį. Lėšos iš draugijos sąskaitos buvo pervestos į Švietimo liaudies komisa-
riato ir Liaudies kultūros fondo sąskaitas.
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PILIETINIS IR POLITINIS PANEVĖŽIO ŽYDŲ 
BENDRUOMENĖS AKTYVUMAS

Lietuvos Nepriklausomybės kovose

Manoma, kad Lietuvos Nepriklausomybės kovose įvairiose fronto vietose kovėsi 
daugiau nei 80 žydų savanorių ir šauktinių iš Panevėžio krašto. Didžioji jų dalis buvo 
mobilizuoti į Lietuvos kariuomenę 1919–1920 m. Daugelis iš kovose dalyvavusiųjų 
buvo eiliniai, bet buvo ir karininkų bei puskarininkių.

49 iliustr. Lietuvos kariuomenės 
kareivis Faivlas Zalkas, 1931 m.

50 iliustr. Lietuvos kariuomenės karininkas Michaelis 
(Mykolas) Bramsonas 
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Tik nedaugelis Panevėžio krašto žydų savanorių ir šauktinių turėjo galimybę kau-
tis už savo gimtąjį miestą ar dalyvauti žygiuose kartu su Panevėžio batalionu, iš-
augusiu į 4-ąjį pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulką (toliau – p. L. K. M. 
pulkas). Paskirstymo komisijos sprendimu, panevėžiečiai žydai šauktiniai, paskirti į 
atitinkamus Lietuvos kariuomenės dalinius, kovėsi už Lietuvos laisvę įvairiose krašto 
vietose. Daugiausia jų buvo paskirta į 8-ąjį pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulką, kuris po kovų prieš bolševikus buvo nusiųstas į lenkų frontą, kur dalyva-
vo kariniuose mūšiuose ir kovėsi „su ypatinga narsa ir užsidegimu“. Panevėžietis, 
1-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko vyr. puskarininkis 
Mošė Segalis buvo sužeistas kovose ties Perloja 1920 m.

Sunaikintose Panevėžio žydų kapinėse buvo palaidoti šeši Nepriklausomybės ko-
vose žuvę savanoriai: Michelis Goldbergas, Borisas Goldmanas, Samuelis Itkinas, 
Saliamonas Rolas, Judas Šerenzonas ir Elijas Šternas. Iš viso kovose su bolševikais ir 
lenkais žuvo ir Panevėžio žydų bendruomenės kapinėse buvo palaidota keturiolika 
kareivių.

1919 m. gegužės viduryje galutinai išvadavus Panevėžį nuo bolševikų, tvarkai 
palaikyti birželio 1 d. buvo įsteigta Panevėžio miesto ir apskrities karo komendan-
tūra. Komendantūrai pavaldžių karių skaičius buvo nepastovus. 1920 m. pabaigoje 
joje tarnavo 3 karininkai, 1 karo valdininkas ir 138 eiliniai kareiviai. Tarp pastarųjų 
bent trys buvo Panevėžio krašto žydai šauktiniai, o panevėžiečiai savanoriai Abrao-

51 ir 52 iliustr. Panevėžio savanorio Abraomo Rafo apdovanojimo byla.
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mas Rafas ir Mejeris Šlavinskas miesto komendantūros tarnybon stojo dar 1919 m. 
vasaros viduryje.

Augant Lietuvos kariuomenės gretoms, natūraliai didėjo kariuomenės aprūpini-
mo poreikis. Vienas iš prioritetinių uždavinių buvo pasirūpinti karių sveikata – ne 
tik gydyti sužeistuosius, bet taip pat užtikrinti patenkinamą sanitarinę būklę, užker-
tant kelią užkrečiamųjų ligų epidemijų, kurių net keletas siautė visoje šalyje 1920 m. 
pradžioje, protrūkiui kariuomenėje. Tam trūko kvalifikuoto, medicininį išsilavinimą 
turinčio personalo. 1919 m. gegužės 8 d. buvo paskelbta medicinos personalo iki 45 
m. amžiaus mobilizacija. Tarp karo gydytojų buvo panevėžietis vyriausiasis leitenan-
tas Elijas Subockis, su 4-uoju p. L. K. M. pulku 1920–1921 m. dalyvavęs žygiuose 
bolševikų ir lenkų frontuose. Už nuopelnus jis apdovanotas Stanislovo III laipsnio 
ir Šv. Onos III laipsnio ordinais. Karo gydytojas buvo ir būsimas Panevėžio gydy-
tojų draugijos pirmininkas Teodoras (Todresas) Gutmanas, 1922–1924 m. tarnavęs 
4-ajame ir 8-ajame pulkuose Panevėžyje ir Šiauliuose. Žemesnio medicinos perso-
nalo gretose buvo felčeris savanoris iš Panevėžio Leizeris (Leonas) Feinbergas, kaip 
jaunesnysis sanitarijos puskarininkis dalyvavęs kautynėse prieš lenkus.

Fronto kovotojams padėdavo ir gerai organizuotas Panevėžio žydžių moterų 
būrelis. Aukų rinkimas, maisto punktų steigimas ir išlaikymas, suaukotų būtiniau-
sių šiltų drabužių, higienos reikmenų, tvarsliavos, kitų reikalingų daiktų siuntimas 
į frontą buvo pagrindinės panevėžiečių Meros Reznikovičienės, R. Šliachterienės, 
Basios Bregauskienės, D. Subockienės, A. Abelsanienės, Anos Merienės, Cilės Ka-
ganienės, A. Fleišerienės, Linos Dembo veiklos sritys. Kariuomenės vadovybė šią 
pagalbą įvertino, apdovanodama išvardytas moteris Lietuvos Nepriklausomybės 10 
metų sukakties medaliais.

Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje panevėžiečiai aktyviai įsijungė į įsteigtos Žydų 
karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės kovose, sąjungos veiklą. Panevėžio 
skyrius nebuvo pats gausiausias, bet vienas aktyviausių per visą sąjungos gyvavimo 
laikotarpį, nuolat ir kryptingai telkęs bendram darbui Panevėžio apygardos skyrių 
narius, raginęs stiprinti krašto ginkluotąsias pajėgas, prisidedant prie netoli Panevė-
žio dislokuoto 4-ojo p. L. K. M. pulko ginkluotės atnaujinimo ir dosniai aukojant 
valstybės ginklų fondui. Apie 100 žydų panevėžiečių paaukojo įvairias pinigų sumas 
Lietuvos ginklų fondui. Pavienių aukotojų dovanotos sumos svyravo tarp 40 ir 100 
litų.

Miesto savivaldoje ir Seime

Panevėžio žydų bendruomenės nariai tradiciškai pasižymėjo stipriu visuomeni-
niu ir politiniu aktyvumu, dalyvavo miesto valdžios struktūrose, prisidėjo prie Lietu-
vos valstybingumo kūrimo, miesto bei šalies gynybos, efektyvesnio miesto atstatymo 
ir plėtros po Pirmojo pasaulinio karo.
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Dar iki Nepriklausomybės žydai dalyvavo miesto savivaldoje. 1904 m. ir 1913 m. 
miesto dūmoje buvo po du paskirtus žydų atstovus, o 1908 m. jų buvo trys: Izaokas 
Radinas, Berelis Rubinšteinas, Saliamonas Ošerovičius.

Tarpukariu visose Panevėžio miesto savivaldybės tarybose buvo žydų narių: 
1919–1921 m. kadencijos taryboje – 13, 1924 m. – 13, 1931 m. – 7 ir 1934 m. – 5. 
Išrinktieji miesto tarybos nariai žydai sudarydavo atskirą frakciją. Kai kurie jų buvo 
perrenkami ne po vieną kartą ir buvo net keliose miesto tarybose, pvz., Abraomas 
Fleišeris (visose tarybose), Šmuelis (Samuelis) Ramas, Henrikas Landau, Heselis 
Chazenas, Juozapas Handinas ir kt. Dažniausiai į Panevėžio tarybą buvo renkami 
aktyvūs visuomenininkai bei bendruomenėje gerai žinomi ir autoritetingi miestie-
čiai žydai: verslininkai, advokatai, gydytojai, daugelis jų – bendruomenės ir miesto 
mecenatai. Žydai tarybos nariai priklausė Panevėžio inteligentijos sluoksniui, dėl 
savo išsilavinimo, profesinių kompetencijų prisidėjo prie pačių geriausių miestui ir 
jo gyventojams svarbių sprendimų ekonomikos, medicinos, švietimo, prekybos ir 
politikos klausimais paieškos.

Miesto posėdžiuose taip pat buvo svarstomi ir sprendžiami su tautinių mažumų 
gyvensenos specifika susiję klausimai. Ne visada sekdavosi rasti visas suinteresuo-
tas puses tenkinantį sprendimą, būta nesutarimų, tokių kaip, pavyzdžiui, svarstant 
parduotuvių darbo laiko klausimą. Žydai miesto tarybos nariai bandė ginti žydų 
verslininkų ir prekybininkų interesą sekmadieniais dirbti ilgiau nei taryboje svars-
tyta trijų darbo valandų galimybė. Atmetus visus žydų frakcijos siūlymus, 1920 

53 iliustr. Panevėžio miesto dūmos nariai po priesaikos 1908 m. gegužės 8 d.
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54 iliustr. Panevėžio miesto pirmoji 1919–1921 m. taryba.

55 iliustr. Panevėžio miesto ketvirtoji 1931–1934 m. taryba.
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m. birželio 1 d. posėdyje frakcijos nariai protestuodami paliko posėdžių salę ir 
boikotavo kitų tos dienos klausimų svarstymą bei sprendimų priėmimą. Aistroms 
aprimus, atskirų žydų frakcijos narių iniciatyva buvo bandoma grąžinti į tarybos 
dienotvarkę darbo laiko sekmadieniais klausimą, tačiau net ir pasiekus šį tikslą 
galutinis rezultatas nepasikeitė, pakartotiniu balsavimu ir paprastosios daugumos 
balsais buvo paliktas nutarimas leisti miesto parduotuvėms dirbti sekmadieniais 
nuo 12 iki 15 val. Nesutarimus ir priešpriešą tarp žydų frakcijos ir likusių narių 
tarybos posėdžiuose taip pat kėlė miesto ligoninės statybos, švietimo įstaigų sta-
tybų ir finansavimo klausimai. Žydų frakcija, gindama žydų visuomenės intere-
sus, mieste siekė lygybės principo, neproteguojant atskirų grupių interesų tautybės 
požiūriu.

Taryba sprendė ne tik strateginius miesto ateities klausimus, bet priiminėjo spren-
dimus labai konkrečiais klausimas, pavyzdžiui, baudžiant miestiečius, nesilaikančius 
arba nepaisančius priimtų nutarimų, arba tuos, kurių veikla neatitiko tarybos nusta-
tytų kokybės standartų. 1930 m. rugpjūčio 26 d. žydams mėsininkams paskirta bau-
da už sanitarinių taisyklių miesto gyvulių skerdykloje nesilaikymą, tų pačių metų 
rugpjūčio 30 d. paskirta bauda už „neantspauduotos“ mėsos, prižiūrėtojo pripažintos 
netinkama, pardavinėjimą.

Buvo ir miesto savivaldybės tarnautojais dirbusių žydų – 1934 m. iš 78 savivaldy-
bėje dirbusių asmenų 4 buvo žydai.

Keli panevėžiečiai žydai buvo išrinkti į Lietuvos Respublikos Seimus. Pirmiausia, 
tai mieste gerai žinomas advokatas Naftalis Fridmanas. Jis nebuvo naujokas poli-
tikoje. XX a. pr. kaip žydų atstovas, jiems patiems neturint rinkimų teisės, buvo 
paskirtas į Panevėžio miesto valdybą. 1907 m. N. Fridmanas, kadetų partijos narys, 
nuo Kauno gubernijos buvo išrinktas į trečiąją Rusijos valstybės dūmą, o vėliau – ir 
į ketvirtąją. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžęs į Panevėžį, kaip žinomas ir patyręs 
politikas dalyvavo rinkimuose į Steigiamąjį Seimą ir buvo išrinktas V rinkimų apy-
gardoje (Panevėžio) pagal „suvienytą žydų liaudies sąrašą“. Steigiamajame Seime 
priklausė žydų frakcijai. Buvo Steigiamojo Seimo prezidiumo sekretorius ir Eko-
nominio, Žemės reformos, Darbo, Socialinės apsaugos ir sveikatos komitetų na-
rys. Taip pat įtrauktas į Laikinosios konstitucijos projekto rengimo komisijos darbą. 
Atstovaudamas savo rinkimų apygardos žmonių interesams, N. Fridmanas 1920 m. 
lapkričio 27 d. įteikė paklausimą Ministrų kabinetui dėl arklių rekvizicijos Panevėžio 
mieste ir apskrityje. Steigiamojo Seimo posėdžiuose kalbėjo jidiš kalba ir dažniausiai 
reiškė bendrą žydų frakcijos poziciją.

1921 m. N. Fridmanui mirus, jo mandatas Steigiamajame Seime atiteko kitam 
panevėžiečiui – ekonomistui, bankininkui Samueliui Landau.

Pagal bendrą Tautinių mažumų rinkiminio bloko sąrašą į II-ąjį Seimą buvo iš-
rinktas kitas garsus panevėžietis – Panevėžio ješivos vadovas Josefas Saliamonas Ka-
hanemanas. Po poros metų darbo, 1925 m. rugsėjį, jis atsisakė Seimo nario mandato 
ir iš Seimo pasitraukė.
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Žydų reikalų ministrai be portfelio šalies vyriausybėse dirbo iki 1924 metų vasa-
rio. Priešpaskutiniu žydų reikalų ministru VIII Ernesto Galvanausko vadovaujamoje 
vyriausybėje buvo panevėžietis teisininkas Bernardas Fridmanas. Jis ministro par-
eigas ėjo vos keletą mėnesių (1923 m. vasario–birželio mėn.). B. Fridmano veikla 
buvo vertinta prieštaringai dėl vienašalio valdančiųjų krikščionių demokratų pasky-
rimo jo į ministrus, nes Seimo žydų frakcija tam nepritarė.

Sionizmo šalininkai

XIX a. pab. nemažai iš žemesniųjų visuomenės sluoksnių kilusių Panevėžio žydų 
jungėsi į naujus socialines idėjas keliančius politinius ir visuomeninius judėjimus. 
Žinoma, kad XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais mieste formavosi pirmosios žydų 
socialdemokratų grupelės, palaikymą rado Bundo partijos skyriaus steigėjai. XIX–
XX a. sandūroje sparčiai besiplečiantys nauji žydų politiniai sąjūdžiai neaplenkė Pa-
nevėžio, nors tradiciškai stiprią įtaką žydų bendruomenei turėję ortodoksai priešino-
si ne jų inicijuotoms reformoms ir veikloms.

Senosiose Jeruzalės kapinėse paminklinių akmenų įrašai liudija, kad panevėžie-
čiai žydai vykdavo į Eretz Israel (iš hebr. „Izraelio žemė“) dar gerokai iki sionizmo 
sąjūdis spėjo institucionalizuotis Panevėžyje, nors įrašai neatskleidžia, kokie buvo 
išvykstančiųjų motyvai, t. y. religiniai ar „Chovevei Cion“ (iš hebr.„Siono mylėtojai“) 
draugijos paskatos.

1889 m. Vilniuje vykusioje Rusijos imperijoje veikusios „Chovevei Cion“ drau-
gijos suorganizuotoje konferencijoje dalyvavo du delegatai iš Panevėžio, vienas jų – 
Panevėžio ješivos įkūrėjas Izaokas Jokūbas Rabinovičius. Kitose draugijos rengtose 
konferencijose taip pat būdavo dalyvių iš Panevėžio.

1903 m. žandarmerijos raportuose apie Panevėžio visuomenės grupių politines 
veiklas užfiksuoti duomenys liudija, kad tuo metu mieste jau veikė sionistinės orga-
nizacijos, nes pastebėta, kad iš arbatinėje besirinkusių sionistų buvo renkamas nario 
mokestis, skirtas organizacijos reikmėms.

Tarpukariu visos sionistinio judėjimo kryptys (nuo sionistų socialistų iki revizi-
onistų) buvo atstovaujamos Panevėžyje ir turėjo savo organizacijų skyrius, klubus, 
jaunimo padalinius kaip Tseire Tsion (iš hebr. „Jaunieji sionistai“) ir pan. Mieste 
veikė Keren Hajesod – Palestinos pamatinio fondo vietos skyrius (7 nariai), Lietuvos 
religinių sionistų organizacijos Mizrachi skyrius (45 nariai).

Ypač aktyvūs buvo sionistinių organizacijų Panevėžio jaunimo skyriai: Hasho-
mer Hatsair, Gordonija (jungė 80–90 narių), Beitar (90 narių), Tseire Tsion, Noaras 
Tsofi-Chalutsi (iš hebr. „skautų-pionierių jaunimas“). Vienas vėliausiai įsikūrusių 
sionistinės krypties organizacijos skyrių mieste buvo draugijos Bnei-Akiva (1931 
m.) skyrius. Visos minėtos organizacijos plėtojo intensyvią sionistinę ir visuomeninę 
veiklą. Jos rengė paradus, pasirodymus miestelio gatvėse, organizavo literatūrinius 
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56 iliustr. Organizacijos Mizrachi Panevėžio skyriaus jaunimo būrelis 
Hehalutz haMizrachi, 1933 m.

57 iliustr. Organizacijos Hashomer Hatsair Panevėžio skyriaus narės, 1928 m.
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58 iliustr. Organizacijos Beitar Panevėžio skyriaus nariai.

59 iliustr. Organizacijos Beitar Panevėžio skyriaus nariai šventinėje rikiuotėje, 1935 m.

vakarėlius, diskusijas ir paskaitas politine, kultūrine, istorijos tematika. Daugelio pa-
auglių šnekamoji kalba buvo hebrajų, jie mokykloje ir klubuose tarpusavyje kalbėjo 
hebrajų kalba.

Panevėžyje buvo įsikūręs pasaulinės žydžių moterų sionisčių organizacijos Vico 
skyrius, kuriame 1938 m. buvo registruotos 135 narės.
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60 iliustr. Organizacijos Beitar Panevėžio skyriaus jaunimas, 1933 m.

61 iliustr. Sionistinis jaunimas Panevėžio kibuce, 1928 m.

Jauni Panevėžio sionistai įsikūrimui Palestinoje, kur turėtų gyventi kolektyvinėse 
žemdirbių kolonijose – kibucuose, ruošėsi, dirbdami ir gyvendami treniravimosi 
kibucuose, įsteigtuose visoje Lietuvoje. 1932 m. Panevėžyje buvo įkurtas kibucas 
Kibbutz Hachshara, turėjęs 60 narių. Kibucas – tai kolektyvinio tipo gyvenvietė Pa-
lestinoje (vėliau – Izraelio valstybėje), kurios nariai dažniausiai užsiėmė žemės ūkiu. 
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62 iliustr. Organizacijos Mizrachi jaunimas Panevėžio kibuce, 1934 m.

Gyvenvietės buvo kuriamos į Palestiną atvykusių žydų repatriantų. 1940 m. į Pa-
nevėžį atvyko sovietų okupuoto Lenkijos miesto Radomo organizacijų Hashomer 
Hatsair ir Kibbutz Hachshara nariai. Jie mieste įsteigė atskirą kibucą, o jų veiklą 
finansavo JAV žydų labdaros organizacija Joint. Dalis jaunuolių išgyveno Holokaustą 
ir išvyko į Palestiną jau po karo, prisijungdami prie jau įsteigtų ir sėkmingai besivys-
čiusių kibucų Izraelyje, tapdami pilnateisiais jų nariais.
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SVEIKATINGUMO 
SKATINIMAS

Panevėžio žydų ligoninės įkūrimas

Panevėžio žydų bendruomenės vadovybei rūpėjo visuomenės sveikatos klausi-
mai. Jau 1886 m. mecenatų lėšomis buvo įsteigta nedidelė žydų ligoninė. Ji veikė 
privačiose patalpose ir iš pradžių turėjo 15 lovų. 1891 m. ligoninė praplėsta: atsirado 
daugiau lovų, įrengtas vonios kambarys bei pirtis, įsigyta chirurginės įrangos. 1893 
m. greta ligoninės atidaryta vaistinė, kurioje vargšai galėdavo įsigyti nemokamų 
vaistų. Ligoninę išlaikė žydų bendruomenė, lėšas sudarė rinkliavos ir individualios 

63 iliustr. Žydų ligoninė Ramygalos g. 41, 1929 m.
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64 iliustr. Atminimo lenta gydytojui Šachneliui Abromui Merui ant buvusios žydų ligoninės 
pastato sienos. Gennady Kofman nuotrauka, 2015 m.

dotacijos, pavyzdžiui, iš Panevėžio miesto ar krašto išeivių, tuo metu gyvenusių 
užsienyje.

Per Pirmąjį pasaulinį karą ligoninės pastatas buvo rekvizuotas karo reikmėms ir 
bendruomenei negrąžintas. Žydų bendruomenės valdyba kreipėsi į tuo metu jau 
žinomą ir puikią profesinę reputaciją turėjusį Maskvos universiteto medicinos fakul-
teto absolventą gydytoją Šachnelį Abraomą Merą, kuris tuo metu mieste vertėsi pri-
vačia praktika, prašydama padėti įsteigti naują ligoninę ir jai vadovauti. Š. A. Meras 
sutiko ir apsiėmė dirbti ligoninės vedėju be atlyginimo, bet su sąlyga, kad 50 proc. 
ligonių būtų priimami gydytis visiškai nemokamai.

1919 m. spalio 14 d. atkurta žydų ligoninė pradėjo darbą, turėdama 20 lovų. 
Materialinė ligoninės padėtis nebuvo lengva, trūko medikamentų, priemonių, siautė 
epidemijos ir ligonius tekdavo guldyti senajame žydų ligoninės pastate ar sinagogo-
je. 1920 m. Š. A. Meras ligoninę praktiškai išlaikė iš savo lėšų, pats be atlygio po 3 
valandas per dieną vizituodavo ligonius, ligoninės reikalams leisdavo naudotis savo 
rentgeno, bakteriologijos kabinetais, įvairiomis medicinos priemonėmis ir įrengi-
niais. Neturtingiems pacientams bei iš labdaringos senelių prieglaudos atvykusiems 
ligoniams pagalba buvo teikiama nemokamai. 1920 m. pabaigoje ligoninė jau galėjo 
priimti ir gydyti daugiau kaip 60 pacientų, o 1924 m. – 70.

Š. A. Meras buvo autoritetingas specialistas, domėjęsis profesinėmis naujovėmis, 
savo iniciatyva vykdavęs tobulintis į užsienį, rašęs straipsnius žurnalams, kurių spe-
cializacija – medicinos teorijos ir praktikos klausimai, buvo kolegiškas ir geranoriškai 
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65 iliustr. Panevėžio 
žydų ligoninės 
mecenatų, valdybos ir 
personalo nuotrauka 
įstaigos dešimtmečio 
sukakties proga. 
Viršuje pirmoje eilėje 
iš dešinės į kairę: 
H. Chazen, Š. Ram, 
I. Gurvič, Z. Heler, 
Z. Rabinovič, 
vyriausiasis rabinas 
J. Kahaneman, 
A. Volpe, A. Aizenbud, 
A. Fleišer, B. Špejer, 
Š. M. Rabinovič; 
antroje eilėje: dr. D. 
Epštein, dr. F. Borok,
ponia Borok, 
dr. H. Landau, 
dr. Š. A. Meras, 
dr. A. Merienė, 
A. Rikles, ponia 
Aizenbud, 
dr. B. Aizenbud, dr. 
Milner; trečioje eilėje: 
med. seserys 
L. Mejerovič, 
A. Broido, J. Kurcer; 
J. Michališski, 
L. Todes, 
dr. G. Gurevič,
V. Blecher, F. Černis; 
med. seserys 
M. Radin, 
Ch. Gurvič, R. Meler; 
ketvirtoje eilėje: 
J. Lun, Š. Zelibovič, 
M. Muler, L. Milner, 
A. Likhtin, Ch. Kisin, 
A. Jakobson, C. Jafė; 
paskutinėje eilėje 
apačioje: J. Šerman, 
ponia Murin. Jakovo 
Trakmano vinjetė, 
1929 m.
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padėdavo jaunesniems kolegoms. Gydytoją Merą kolegos ir pacientai apibūdindavo 
kaip be galo kantrų, dėmesingą, ligonių pasitikėjimą ir pagarbą savo kompetencija 
nusipelniusį žmogų.

Didėjant ligonių skaičiui, ligoninė perkelta į nedidelį mūrinį pastatą Ramygalos 
g., o 1932 m. šio namo kieme iškilo didžiulis naujas korpusas. 1933–1934 m. ligoni-
nė smarkiai išplėsta ir atnaujinta, įsigyta naujos pažangesnės medicininės aparatūros. 
1937 m. žydų ligoninėje buvo 86 lovos.

Ligoninėje veikė chirurgijos, ginekologijos, infekcinių ligų skyriai bei ambulato-
rija. Ligoninėje dirbo medicinos studijas Tartu universitete baigęs plaučių ligų speci-
alistas Teodoras Gutmanas iš Vienos, plastinės chirurgijos specialistas prof. K. Nos-
senas, į Panevėžį atsikėlęs iš Vokietijos, vengdamas stiprėjančio nacionalsocialistinio 
režimo persekiojimų, Bazelio ir Maskvos universitetuose mediciną studijavęs vaikų 
ligų gydytojas Bencijonas Chaimas Aizenbudas, šį darbą derinęs su mokytojavimu 
Panevėžio žydų gimnazijoje, chirurgas Mejeris Sobolis, okulistas Jokūbas Lučno, 
vidaus ligų gydytojas Judelis-Faifušas Borokas ir kt. Panevėžio žydų ligoninės vy-

66 iliustr. Žydų ligoninės vyr. medicinos sesuo J. Kurcer 
(dešinėje), įsisegusi tarptautinį Raudonojo Kryžiaus 
apdovanojimą, su gydytojo Š. A. Mero dukra Šeine, 

XX a. 3–4 deš.
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riausioji gailestingoji medicinos seselė J. Kurcer buvo apdovanota tarptautinio Rau-
donojo Kryžiaus Florence Nightingale vardo medaliu. 

Š. A. Meras savo sunkų profesinį darbą derino su aktyvia visuomenine veikla, 
neskaičiuodamas laiko ir netausodamas savo paties sveikatos. Jis buvo išrinktas į pir-
mąją Panevėžio miesto tarybą po Pirmojo pasaulinio karo, vadovavo Panevėžio žydų 
gimnazijos statybos komitetui, buvo vienas iš gimnazijos steigėjų ir pirmasis jos 
direktorius po atidarymo 1920 m.

Š. A. Meras mirė staiga 1930 m. kovo 26 d. Į jo laidotuves susirinko keli tūkstan-
čiai panevėžiečių. Panevėžio savivaldybė gydytojo Mero atminimą pagerbė pervadi-
nusi Siaurąją gatvę, kurioje jis gyveno, Dr. Mero vardu. Mėnraštis „Medicina“ 1930 
m. 6-ą numerį paskyrė Dr. Š. A. Mero atminimui, jo indėliui į Lietuvos mediciną ir 
sveikatos apsaugos sistemą. Kolegos lietuviai ir žydai gydytojai žurnalo puslapiuose 
dalinosi prisiminimais apie savo draugą ir kolegą Š. A. Merą, jo atsidavimą darbui, 
pastangas padėti visiems stokojantiems bei labiausiai reikalingiems pagalbos, apie jo 
rūpestį užsiimti ne tik pacientų gydymo reikalais, bet organizuoti socialinę pagalbą 
sergantiems, edukaciją ligų prevencijos klausimais, gebėjimu telkti kolegas, gene-
ruojant bei įgyvendinant visuomenei naudingas idėjas.

Po Š. A. Mero mirties ligoninės vadovu tapo Teodoras Gutmanas ir vadovavo 
iki 1940 m. Visą savo gyvavimo laikotarpį ligoninė priimdavo ne tik žydų pacien-
tus. Žmonės iš Panevėžio apskrities, o kartais ir iš kitų Lietuvos vietovių įveikdavo 
didžiulius atstumus, kad patektų į šią ligoninę. Jei paciento problema negalėjo būti 
išspręsta Panevėžio žydų ligoninės gydytojų jėgomis, jis būdavo siunčiamas į žydų 
ligoninę Bikur Cholim Kaune ar net į Rygos Bikur Cholim ligoninę, kurioje dirbo 
aukštos kvalifikacijos žydų chirurgai.

Tarp Panevėžio žydų ligoninės medicinos personalo buvo ir specialistų ne žydų. 
Nuo 1933 m. ligoninėje dirbo Panevėžio apskrities ligoninės akių, gerklės bei nosies 
ligų gydytojas Jonas Statkevičius, o nuo 1939 m. chirurgijos skyriui vadovavo ilga-
metis Vilniaus universiteto chirurgijos klinikos direktorius prof. Kornelijus Michei-
da, skyriuje dirbo talentingas chirurgas Vitalis Gusevas. Savo ruožtu, ne visi žydai 
medikai dirbo žydų ligoninėje, pvz., 1931 m. Panevėžio apskrities ligoninės Rent-
geno kabineto vedėju dirbo Charkovo universiteto Medicinos fakulteto absolventas 
Mošė Epšteinas, tačiau šias pareigas ėjo tik iki 1932 m. sausio, vėliau jas perėmė 
rentgenologė J. Stancevičiūtė.

1921 m. Panevėžyje buvo 15 daktarų, iš jų 11 žydų (73 proc.). Augant Panevėžio 
gyventojų skaičiui daugiau naujų žydų gydytojų atidarė mieste savo privačius me-
dicinos kabinetus. Tarp jų buvo Š. A. Mero žmona dantų gydytoja Ana (Ona) Me-
rienė, Estera Drukaitė, Chasė Feigelienė, Abraomas Glezeris, sutuoktiniai gydytojai 
Meleriai ir kt. Po dešimtmečio gydytojų skaičius praktiškai padvigubėjo. 1932 m. 
mieste buvo jau 27 daktarai, iš jų – 15 žydų (55 proc.).

Žydai dalyvavo ir aprūpinant miestą medicinos priemonėmis bei įrenginiais: 
1939 m. Laisvės a. buvo įsikūrę trys vaistų sandėliai, vieno iš jų savininkai buvo 
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Mošė Rivkė ir M. Kacas. 1935–1937 m. Stoties g. 7 įsikūrusiai vaistinei vadovavo 
provizorius Šaulis (Saulius) Kuklianskis, Lietuvos vaistininkų draugijos narys, kol jo 
vyriausias sūnus Moiša Kuklianskis mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Vėliau vaistinės 
reikalus iš Š. Kuklianskio perėmė provizorė Tauba Fridmanaitė.

Panevėžio žydų medikų dalyvavimas profesinėse organizacijose

Gydytojo Š. A. Mero pastangomis 1922 m. buvo įsteigta Panevėžio gydytojų 
draugija, Žydų sveikatos apsaugos draugijos OZE (rus. Obschestvo zdravookhrane-
niia evreev) Panevėžio skyrius, Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyrius, 
kurioms iš pradžių jis ir vadovavo, draugijos nariams išrinkus jį pirmininku.

1926 m. Draugija kovai su tuberkulioze įsteigė ambulatoriją – Panevėžio tu-
berkuliozės dispanserį, kuriam vadovavo B. Ch. Aizenbudas. Š. A. Merui subūrus 
pasiturinčias miesto moteris, buvo įsteigtas Moterų globos komitetas, užtikrinantis, 
kad visi tuberkulioze sergantys neturtingi ligoniai, nepriklausomai nuo tautybės, 
gautų maisto, piniginę bei kitokią pašalpą. Š. A. Meras aktyviai dalyvavo ir 1928 m. 
įsteigiant Panevėžio ligonių kasą, taip pat konsultavo bei rengė gydytojų sutarties su 
ligonių kasa projektą.

67 iliustr. Saulius ir Zislė Kuklianskysu vaikais, 1936 m.
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Panevėžio gydytojų draugijos įstatai, surašyti steigėjų Šachnos Abraomo Mero, 
Vitalio Gusevo, Efraimo Golombeko, Jokūbo Gurvičiaus ir Antano Didžiulio, skel-
bė, kad draugijos tikslai yra: „a) Prisidėti prie tobulinimosi D-jos narių medicinos 
moksle; b) medicinos žinių populiarizacija; c) pakėlimas sanitarijos ir sveikatos sto-
vio savo krašte; d) apginimas profesionalinių reikalų; e) etikos taisyklių saugojimas“. 
Draugija buvo aktyvi visą tarpukario laikotarpį, o jai vadovavo Panevėžio gydytojų 
elitas. 1938 m. Panevėžio gydytojų draugijos valdybą sudarė šie gydytojai: Teodoras 
Gutmanas, Zundelis Borokas, Bencijonas Chaimas Aizenbudas, Mejeris Sobolis ir 
Efraimas Golombekas. Panevėžio gydytojų draugijos nariai laikėsi priimtų įstatų, 
rengė paskaitas, dalyvavo konferencijose, kėlė kvalifikaciją. Ketvirtojo dešimtmečio 
pabaigoje draugija jau buvo išplėtusi savo veiklos ribas už Panevėžio apskrities ribų 
ir vienijo narius, gyvenusius Rokiškio bei Utenos apskrityse. 1939 m. 26 asmenys 
buvo tikrieji draugijos nariai, iš jų – 21 vyras ir 5 moterys, narių amžius svyravo nuo 
25 iki 45 m.

1940 m. rudenį Panevėžio gydytojų draugija, kaip ir daugelis žydų organizacijų 
visoje Lietuvoje, buvo uždaryta. T. Gutmanas įteikė Panevėžio apskrities valdybai 
prašymą, kad būtų priimtas dirbti gydytoju Panevėžio apskrities ligoninės Vidaus ir 
nervų ligų skyriuje, o Bencijonas Chaimas Aizenbudas – prašymą dėl įdarbinimo 
toje pačioje ligoninėje vaikų ligų gydytoju.

Kitas miesto žydų medikų susivienijimas buvo Žydų sveikatos organizacijos 
OZE, turėjusios savo skyrius visoje Lietuvoje, dalis. Vienas iš svarbiausių šios or-
ganizacijos veikloje dalyvavusių medikų tikslų buvo prevencinės ir edukacinės pro-
gramos, sistemingai rūpinantis žydų jaunosios kartos sveikatos stiprinimu ir apsau-
ga. Draugijos biudžetą sudarė narių mokesčiai ir parama, gaunama iš Žydų liaudies 
banko.

OZE organizacijos Panevėžio skyrius buvo įsikūręs miesto žydų ligoninei pri-
klausiusioje odos ir akių ligų ambulatorijoje, kurioje buvo atidaryta ir pirmoji vai-
kų ambulatorija, nemokamai gydžiusi vaikus. Ypatingą dėmesį draugija skyrė žydų 
pradžios mokyklų mokinių sveikatai. OZE draugijos globojami vaikai nemokamai 
gaudavo vaistų iš Žydų ligoninės vaistinės.

1925 m. OZE atidarė visų gydymo sričių ambulatoriją suaugusiems ir vaikams. 
Š. A. Meras aktyviai dalyvavo švietėjiškuose OZE renginiuose, skaitydamas paskai-
tas bei dalydamasis profesine patirtimi.

Dar 1923 m. Panevėžio OZE draugija suorganizavo silpnos sveikatos pradžios 
mokyklų mokiniams vaikų vasaros stovyklą – vadinamąją vasaros koloniją, kur gra-
žioje gamtoje geru maitinimu, grynu oru ir saule buvo stiprinama ir atstatoma vaikų 
sveikata. Gydytojas Š. A. Meras iš savo paciento dovanų buvo gavęs didelį sodą, kuri 
perdavė Panevėžio OZE vasaros kolonijos žinion ir parūpino lėšų sode įrengti va-
sarnamį. 1927 m. vasaros stovykloje poilsiavo ir gydėsi 70 silpnų, sulysusių, į džiovą 
linkusių mokyklinio amžiaus vaikų. 1928 m. OZE stovykloje ilsėjosi 85 mokiniai, o 
1929 m. – jau 445. Stovykloje buvo siekiama sustiprinti vaikus fiziškai, pratinti juos 
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69 iliustr. Draugijos OZE vaikų vasaros stovykla, XX a. 3 deš.

68 iliustr. Draugijos OZE vaikų sanatorija, apie 1923–1927 m.
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prie drausmės, taip pat visuomeniškumo ir meilės gamtai. Vėliau draugijai vadovavo 
gydytojas Jokūbas Gurvičius.

Prasidėjus vokiečių okupacijai, 1941 m. rugpjūčio 24 d., žydų ligoninė buvo 
uždaryta ir tie pacientai bei darbuotojai, kurie nespėjo pasitraukti iš miesto, kaip 
tai pavyko padaryti Panevėžio miesto Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjui gyd. I. 
Levinui, buvo įkalinti Panevėžio gete. Gydytojai lietuviai siekė išlaisvinti kolegas 
žydus, surašė kolektyvinį malonės prašymą vietos okupacinei valdžiai. Gydytojas J. 
Statkevičius asmeniškai su tokiu pačiu prašymu nuvyko į Kauną, tačiau visos pa-
stangos buvo veltui, gydytojai kartu su kitais geto kaliniais buvo sušaudyti. Kaip 
rašė vaikystėje gydytojo B. Ch. Aizenbudo ir jo žmonos žydų ligoninėje išgydyta 
A. Gudavičiūtė, „deja, užaugusi nebegalėjau padėkoti <...> už gydymą ir priežiūrą, 
nes juos vokiečių okupacijos metais lietuviškieji nacionalistai sušaudė Kaizerlingo 
miškelyje netoli Panevėžio“.

Panevėžio apskrities savivaldybės ir žydų ligoninės karo metais vokiečių valdžios 
buvo sujungtos į vieną. Po Antrojo pasaulinio karo mieste liko nedaug išgyvenusių 
žydų medikų. Paminėtini Panevėžio apskrities ligoninėje dirbę Jokūbas Lučno ir Sa-
muelis Sauchatas bei Infekcinės ligoninės vyriausioji gydytoja Mira Rozova.

Sveikatingumo ir sporto organizacijos

Tarpukariu Panevėžyje įsikūrė žydų sporto klubo Makabi vietos skyrius, orga-
nizacija Vanderfeigel (iš jid. „migruojantis paukštis“) bei Panevėžio žydų sporto ir 
gimnastikos sąjunga ISO. Jos įsijungė į mieste besiplečiantį sveikos gyvensenos būdą 
ir sportą propaguojantį sąjūdį, aktyviai dalyvavo sporto renginiuose bei varžybose.

Makabi ir ISO organizacijų futbolo komandos aktyviai įsitraukė į šios sporto ša-
kos populiarinimą bei tobulinimą Panevėžyje, žaisdamos su kitais žydų sporto klu-
bais iš įvairių Lietuvos vietovių bei su Panevėžio miesto futbolo komandomis. Dėl 
apdovanojimų ir pripažinimo Panevėžio Makabi varžėsi su Panevėžio šaulių sporto 
klubu, futbolo komandomis „Žiežirba“, „Sveikata“, Lietuvos Karaliaus Mindaugo IV 
pėstininkų pulko komanda ir lenkų „Ursus“. Stipriausias varžovas buvo Panevėžio 
šaulių sporto klubo futbolo komandos.

1927 m. liepos mėnesį buvo iškilmingai paminėtas Panevėžio Makabi įkūrimas. 
Ta proga sužaistos kelerios futbolo rungtynės – taip pat ir su kariškių futbolo koman-
domis. Makabi klubo varžybos buvo finansuojamos iš organizacijos lėšų. Ketvirta-
jame dešimtmetyje futbolo komandai vadovavo profesionalus treneris I. Burnšteinas 
iš Kauno.

Panevėžio Makabi skyriaus steigėjas buvo Isajus Dembo, o būstinė buvo įsikūrusi 
miesto žydų gimnazijoje. Panevėžio Makabi buvo vienas aktyviausių organizacijos 
skyrių Lietuvoje. 1921 m. antrasis metinis visos Lietuvos Makabi sporto sąjungos 
suvažiavimas vyko Panevėžyje. Panevėžio Makabi garsino ne tik futbolo koman-
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72 iliustr. Panevėžio Makabi futbolo komanda, 1930 m.

70 iliustr. Makabi organizacijos Panevėžio skyriaus vykdantysis komitetas, 1925–1926 m.
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71 iliustr. Makabi kaukių baliaus afiša, 1924 m.
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73 iliustr. Panevėžio Makabi futbolo komanda. Penktas iš dešinės – komandos 
žaidėjas Josefas Levinas, 1933 m.

74 iliustr. Panevėžio Makabi stalo tenisininkai Mošė ir Berlas Zilbermanai, 1930 m.
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da, bet ir krepšininkai, boksininkai bei stalo tenisininkai. 1932 m. vyko pirmosios 
Panevėžio miesto stalo teniso pirmenybės. Nugalėtoju vieneto varžybose tapo lie-
tuvis Martinaitis, o likusias prizines vietas pasidalino Makabi organizacijos nariai J. 
Goldbergas ir M. Zilbermanas. Broliai Mošė ir Berlas Zilbermanai taip pat laimėjo 
pirmąją vietą vyrų dvejetų varžybose. 1935 m. stalo teniso turnyre Panevėžyje daly-
vavo 34 sportininkai iš 6 sporto klubų. Panevėžio Makabi komanda buvo gausiausia 
– 12 sportininkų.

Lietuvos bokso žvaigžde laikytas Panevėžio Makabi vidutinio svorio kategorijos 
boksininkas Jokūbas Levinas. Jis nugalėjo 20 kovų ir tik vieną pralaimėjo belgui Jean 
Delarge, 1924 m. vasaros olimpinių žaidynių Paryžiuje čempionui. J. Levinas garsėjo 
ir kaip geras irkluotojas.

1927 m. Panevėžio Makabi susijungė su kitu žydų sporto klubu Hakoach (pasta-
rasis gyvavo vos keletą metų ir buvo remiamas sionistų socialistų organizacijos). Ka-
dangi už pažeidimus Makabi klubas buvo pašalintas iš Panevėžio sporto apygardos, 
1934 m. klubas pakeitė pavadinimą į Hagibor.

1926–1927 m. veikė sporto organizacija Vanderfeigel, kurios idėjiniai leitmotyvai 
buvo perimti iš 1900 metais Berlyne įkurto vokiečių jaunimo sąjūdžio tuo pačiu pa-
vadinimu. Organizacija veikė trumpai, bet skatino žydų jaunimą pažinti savo kraštą 
keliaujant po jį pėsčiomis, siekė duoti savo nariams galimybę užsiimti sportu, priar-
tinti prie gamtos ir atitraukti juos nuo blogų įpročių.

1922 m. įkurta Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija, kurios skyriai netrukus 
pradėjo steigtis visoje šalyje. Federacijos propaguota veikla greitai tapo populiari ir 
tarp Panevėžio žydų jaunimo, todėl apie 1926 m. buvo įsteigta atskira Žydų sporto 
ir gimnastikos sąjunga ISO.

Kartu su Panevėžio šaulių ir jaunalietuvių sporto klubais žydų sportininkai gar-
sino Panevėžio miestą visoje Lietuvoje. Tačiau 1940 m. liepos 22 d. sovietų valdžia 
sustabdė visų Lietuvos žydų sporto organizacijų, sąjungų ir klubų veiklą.
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PANEVĖŽIO ŽYDŲ PUOSELĖJAMAS
KULTŪRINIS GYVENIMAS

Spaustuvės ir leidybinė veikla

Nuo 1880 m. Panevėžyje Bataliono gatvėje veikė Naftalio Feigenzono litografijos 
spaustuvė. Tais pačiais metais N. Feigenzonas įsteigė ir knygyną. XIX šimtmečio 
pabaigoje čia dirbo 4–6 darbininkai. XX a. spaustuvėje buvo spausdinami leidiniai 
jidiš, hebrajų, rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Toks spaustuvės universalumas leido 
jai turėti ne tik žydų užsakovų. Savaitraštis „Panevėžio balsas“ nuo leidybos pradžios 
1924 m. vasario vidurio iki 1931 m. kovo vidurio buvo spausdinamas būtent N. Fei-
genzono spaustuvėje. Čia išleistos ir Albino Baltramiejūno-Gilbonio, Petro Butkaus, 
Juozapo Kozakevičiaus, vyskupo Kazimiero Paltaroko raštai bei kitų autorių knygos.

1914 ir 1922 m. N. Feigenzono spaustuvėje buvo išleisti du žymių žydų-lietuvių 
politinio dialogo bei kultūrų suartėjimo šalininkų brolių Šaulio ir Urijos Kacenelen-
bogenų sudarytos antologijos „Lite“ (iš jid. „Lietuva“) tomai. Juose buvo paskelbti 
lietuvių rašytojų kūrybos vertimai į jidiš kalbą, propaguojama lietuvių ir žydų tautų 
bendrystė.

N. Feigenzono spaustuvės siūlomų leidinių asortimente taip pat buvo proginiai 
atvirukai su užrašais jidiš kalba, skirti įvairių žydiškų švenčių proga. Spaustuvėje 
buvo galima nusipirkti raštų ir kontoros knygų, blankų bei kitų nedidelių kancelia-
rinių spaudinių. 1932 m. spaustuvėje dirbo 8 darbininkai. N. Feigenzono spaustuvė 
nuolat buvo aprūpinama naujausiais šriftais, todėl galėjo atlikti įvairiausius spaudos 
darbus.

N. Feigenzono spaustuvė veikė iki 1935 m. Kaip liudija bibliografinės tarpukario 
leidinių rodyklės, Panevėžio vyrų gimnazijos knygelė apie Vincą Kudirką, skirta VII 
klasės moksleiviams, buvo vienas paskutinių spaustuvėje spausdintų leidinių. Spaus-
tuvės įrenginiai buvo išlaikyti iki 1940 m., o 1941 m. sausį spaustuvė nacionalizuota.

Naujos spausdinimo technikos atsiradimas, besiplečiantys leidybos ir spaudinių 
platinimo būdai bei mastai, kintantys skaitymo įpročiai didino spaudos darbų porei-
kį, nulėmusį poligrafijos plėtrą. XIX–XX a. Panevėžyje atsidarė dar kelios žydams 
priklausiusios spaustuvės.

Zeliko Lurjė spaustuvė veikė 1898–1914 m. ir spausdino produkciją lenkų ir 
rusų kalbomis. Jos veiklą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Santykinai neilgai 
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75 iliustr. Savaitraščio „Panevėžio balsas“ 1929 m. vasario 7 d. numerio titulinis puslapis.
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(1895–1912) veikė ir du darbininkus turėjusi, smulkią poligrafinę produkciją ga-
minusi Anselio Minskerio spaustuvė. Mordechajaus Koto spaustuvė įkurta 1913 m. 
Bajorų gatvėje. Pats savininkas Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į 
Rusijos kariuomenę, bet įmonė tęsė veiklą. M. Kotui grįžus į Panevėžį, spaustuvės 
veikla 1921 m. buvo atnaujinta tik jau Fromo Gužučio g. (dab. Savanorių a.). Spaus-
tuvėje buvo gaminamos brošiūros, etiketės, spausdinami blankai, spektaklių progra-
mos, kita smulki produkcija. 1938 m. joje buvo atspausdinta P. Erūno slapyvardžiu 
pasirašiusio pradedančio poeto Petro Galkio poezijos knyga. Tuo metu Respublikos 
g. 15 įsikūrusioje spaustuvėje dirbo 3 darbininkai. Tačiau esant daugiau užsakymų, 
joje dirbdavo ir daugiau žmonių – kartais net iki 10. Šią spaustuvę ištiko identiškas 
likimas kaip ir N. Feigenzono– įmonės įrenginiai buvo išgabenti 1940 m., o 1941 m. 
ji buvo nacionalizuota.

„Vilnies“ spaustuvę įkūrė Chaimas Sudelskis 1935 m. N. Feigenzono spaustuvės 
bazėje. Iš pradžių ji buvo pavadinta „Viltimi“, į „Vilnį“ pervadinta po metų, 1936 m.

Panevėžyje veikusių ir sovietų nacionalizuotų spaustuvių įrenginiai 1941 m. pa-
vasarį suvežti į Fr. Gužučio g. 12, kur buvo įkurta viena stambi spaustuvė, pavadinta 
„Raudonąja žvaigžde“.

Panevėžyje taip pat veikė Žydų švietimo draugijos biblioteka, pavadinta garsaus 
rašytojo Izaoko Leibos Pereco vardu, sukaupusi daugiau nei 1600 knygų ir buvusi 
didžiausia mieste. Apie 1933 m. biblioteka turėjo 200 registruotų skaitytojų. Po 
1940 m. birželio ji buvo uždaryta, knygos perduotos Panevėžio valstybinei viešajai 
bibliotekai.

76 iliustr. Atminimo lenta ant pastato, kur buvo įsikūrusi Naftalio Feigenzono 
spaustuvė, Respublikos g. 16., sienos. Gennady Kofman nuotrauka.



- 118 -

Literatūra, teatras, muzika, dailė

Panevėžyje gimė ir gyveno arba miesto aplinkoje susiformavo, bet iš jo išvyko ir 
pripažinimo užsienyje sulaukė keletas žydų rašytojų: vyresniajai žydų rašytojų kartai 
priskiriamas Dovydas Apotekeris, vėliau emigravęs į JAV, Dovydas Framas, emigra-
vęs į Pietų Afriką, Hiršas Ošerovičius, išvykęs gyventi į Izraelį, Chaimas Malcinskis, 
gyvenęs Baltarusijoje, Birobidžane, o vėliau emigravęs į Izraelį, o taip pat jaunesnei 
rašytojų kartai priskiriamas ir vienintelis iš išvardintų rašytojų pasirinkęs rašyti lie-
tuvių kalba Mykolas Sluckis, kuris, nepaisant evakuacijos į SSRS gelbstintis nuo į 
Lietuvą įsiveržusių nacių, grįžo ir kūrė Lietuvoje. Panevėžys taip pat išaugino vieną 
žymiausių Lietuvos bibliografų, lietuvių kalbos mokytoją Izidorių Kisiną. Jo pastan-
gos, siekiant abipusio kultūrinio pažinimo ir supratimo, žydams pristatant lietuvių 
literatūrą, buvo labai vertinamos tarp lietuvių inteligentų.

Panevėžyje tarpukariu virė aktyvus kultūrinis gyvenimas: vyko žydiškų teatrų 
trupių gastrolės (Hebrajų vaidybos studijos, Kauno žydų teatro, Žydų mažumos te-
atro), vietinių žydų autorių bei iš užsienio atvežtų darbų parodos (karikatūristo L. 
Kagano, „Palestinos gaminių“ paroda), žydų atlikėjų (Chajelės Grober iš teatro tru-
pės „Habima“, jumoristo J. Kolodny) pasirodymai ir daug kitų Panevėžio miesto 
visuomenę dominusių ir palaikymo sulaukusių renginių.

Nuo 1920 m. Panevėžyje veikė draugija, globojanti menus – Žydų dramos ir 
muzikos draugija. Pagrindinis draugijos tikslas buvo „platinti dramą, muziką ir dailę 
Panevėžyje ir Panevėžio apskrityje“. Draugija rengė paskaitas apie modernią lite-
ratūrą, spektaklius, kamerinius, kultūrinį gyvenimą pagyvinančius, vakarus, turėjo 
planų steigti knygynėlius. Draugija į savo narius priimdavo visus norinčius 17 metų 
amžiaus sulaukusius asmenis, nepaisant jų tautinės priklausomybės

Tarpukariu Panevėžyje rengtose dailės parodose buvo eksponuojami vietinių dai-
lininkų Saliamono Feigenzono ir Zalmano Šnejersono darbai.S. Feigenzonas paliko 
nemažai pieštuku pieštų piešinių, kuriuose jis užfiksavo gimtojo miesto Panevėžio 
vaizdus, žydų bendruomenės kasdienio gyvenimo epizodus, sinagogų interjero deta-
les besimeldžiančių žydų fone.

1927 m. Panevėžyje buvo surengtas operos dainininko Chanano Šulgino kon-
certas. Tikėtina, kad prie renginio organizavimo prisidėjo kelios žydų draugijos. 
Vietinėje spaudoje randama žinutė liudija, jog „dainininko paklausyti atvyko nema-
žai publikos, daugumoje žydai, kurie p. Šulgino asmenyje mato savo tautos atstovą 
mūsų valstybės operoje“.

Kartu su žymiausiais miesto muzikos kūrėjais ir muzikantais iki savo išvykimo iš 
miesto 1928 m. dirbo Panevėžio gimnazijos muzikos mokytojas ir styginio orkes-
tro vadovas Hiršas Ichilčikas. Jis buvo ir dainų švenčių organizatorius, be to, parašė 
muzikos vadovėlį kariniam orkestrui ir vadovavo miesto ugniagesių dūdų orkestrui, 
kuriam išlaikyti nuo pat Panevėžio ugniagesių brigados įsteigimo 1866 m. buvo ski-
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riamos specialios lėšos. Iškilmingomis progomis mieste skambėdavo šio pučiamųjų 
orkestro atliekami maršai. Skirtingais laikotarpiais čia grojo tokie žymūs muzikai 
kaip Jonas ir Julijonas Dvarionai, Jonas Balčas, Kazys Maženkevičius, su orkestru 
dainavo tenoras Stanislovas Mielianskis. Orkestro sudėtyje buvo nemažai žydų: Be-
relis Abramavičius, Izaokas Luskinas, Izaokas Bankas, Benjaminas Smilgas, daini-
ninkai Rubinas Rafas, Mejeris Kurliančikas, Hera Rubinšteinas. Jo kapelmeisteris 
buvo Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis Abraomas Rafas.

Svarų indėlį į Panevėžio muzikinį gyvenimą įnešė dvyniai Jokūbas ir Izaokas Za-
komai. Altininkas, muzikos pedagogas Izaokas Zakomas dėstė Panevėžio gimnazi-
jose, žydų vidurinėje mokykloje, mokė griežti smuiku privačiai, rengė mokinius 
koncertams, dalyvavo kultūrinių draugijų („Daina“ ir kt.) veikloje, griežė drauge 
su savo mokiniais bei soliniuose koncertuose ir spektakliuose. Panevėžio realinėje 
mokykloje ir Mokytojų seminarijoje jis subūrė chorus, kurių solistai dažnai atlikda-
vo romansus bei operų arijas miesto muzikiniuose vakaruose. 1928–1940 m. buvo 
Kauno radiofono simfoninio orkestro artistas, altų grupės koncertmeisteris. Jo brolis 
Jokūbas Zakomas buvo pedagogas violončelininkas, studijavęs Kijevo universiteto 
Fizikos ir matematikos fakultete, Kijevo muzikos mokykloje, Leipcigo konserva-
torijoje. Savo muzikinę karjerą siejo su Vokietija, buvo Hamburgo filharmonijos 
simfoninio orkestro violončelininkų grupės koncertmeisteris, su orkestru gastroliavo 
Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Švedijoje. 1938 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno 
Kaune, grojo Kauno radiofono simfoniniame orkestre bei žydų muzikų kvartete su 
R. Stenderiumi, Z. Levinu ir L. Haješu, persikėlęs į Vilnių po Antrojo pasaulinio 
karo pradžios dėstė paties įsteigtuose privačiuose žydų muzikos kursuose Vilniaus 
muzikos mokykloje.

Iš Panevėžio buvo kilęs pasaulinio garso žydų teatro ir kino aktorius Benjaminas 
Zuskinas. Gimė 1899 m. birželio 28 d., pradinį išsilavinimą gavo chederyje, 1911 
m. įstojo į realinę mokyklą (dab. J. Balčikonio gimnazija), 1915 m. paauglys kartu su 
tėvais, deportuojant žydus iš Panevėžio į Rusijos gilumą, atsidūrė Penzoje, kurioje 
tęsė mokslus kolegijoje ir mielai vaidino mėgėjų teatro studijoje. 1920 m. jis įstojo 
į Jekaterinburgo kalnakasybos institutą, 1921 m. persikėlė į Maskvos kalnakasybos 
institutą. Tais pačiais metais buvo priimtas į Aleksejaus Granovskio žydų kamerinio 
teatro studiją, o pastebėjus jo išskirtinius gabumus po trijų mėnesių įtrauktas į teatro 
trupę.

Pirmą reikšmingą savo vaidmenį B. Zuskinas atliko 1922 m. klasikinio jidiš teatro 
repertuaro Abraomo Goldfadeno pjesės „Ragana“  pastatyme. Šis vaidmuo jį iškėlė į 
pirmąsias geriausių žydų teatro artistų gretas. Tarp jo vaidmenų –į žydų teatro aukso 
fondą įėję aktoriaus sukurti personažai: Senderlas-Boba („Benjamino III kelionė“ 
pagal Мendele Моicher Sfоrim kūrinį), Gocmachas („200 tūkstančių“ pagal Šo-
lom Aleichemą), juokdarys (Viljamo Šekspyro „Karaliuje Lyre“), vestuvių juokdarys 
(„Freilechs“ pagal Zalmaną Šneurį).
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77 iliustr. Žydų teatro ir kino aktorius Benjaminas Zuskinas.

78 iliustr. Atminimo lenta žymiam žydų režisieriui ir aktoriui 
Benjaminui Zuskinui. Gennady Kofman nuotrauka, 2012 m.
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1930-ųjų m. pabaigoje B. Zuskinas pradėjo mokytis režisūros, tuo pat metu daug  
vaidindamas meniniuose filmuose. Nuo 1935 m. dėstė dramos mokykloje prie Vals-
tybinio žydų teatro (GOSET) Maskvoje, kurio vadovas ir pagrindinis aktorius, gar-
susis Solomonas Michoelsas (tikroji pavardė Vovsi), beveik visuose spektakliuose 
savo partneriu paskirdavo B. Zuskiną. Teatro klestėjimo metu aktoriui buvo suteikti 
garbūs vardai ir apdovanojimai.

Po Antrojo pasaulinio karo, sustiprėjus Stalino represijoms ir antisemitiniams 
persekiojimams, 1948 m. S. Michoelsas buvo nužudytas Minske, deklaruojant, kad 
žuvo autoavarijoje. B. Zuskinas pakeitė jį GOSET vadovo poste, bet jau tų pačių 
metų pabaigoje, įsisiūbavus antisemitinei ideologinei kampanijai ir represijoms prieš 
žydų kilmės kultūros, meno ir mokslo veikėjus SSRS, buvo suimtas, kankinamas 
Maskvos Lubiankos kalėjime, o 1952 m. rugpjūčio 12 d. sušaudytas.

Esperantininkų oazė

Tarpukario Lietuvoje buvo pastebimai išaugęs susidomėjimas tarptautine esperanto 
kalba, kurios kūrėjas Liudvikas Zamenhofas buvo tampriai susijęs su Lietuva. 1888–
1889 m. Panevėžyje gyvenusio Adomo Jakšto-Dambrausko, asmeniškai pažinojusio 
Zamenhofą ir tapusio aistringu esperantininku, dėka meilė šiai kalbai sparčiai plito po 
Panevėžio kraštą. Esperanto kalba tapo dar vienu lietuvių ir žydų inteligentus jungian-
čiu tiltu. Patys pirmieji esperantininkai Panevėžyje be A. Jakšto buvo žydai.

79 iliustr. Panevėžiečiai Tatjana Sobol-Vovsi ir Pavelas Vovsi – artimi Solomono Michoelso 
(Vovsi) giminės. Gyveno Ramygalos g. 19, 1933 m.
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Prof. Ben-Šacharas 1918–1919 m. su kitais bendraminčiais rūpinosi Lietuvos 
esperantininkų sąjungos įkūrimu, ji buvo įregistruota 1919 m. Profesorius dėstė 
esperanto kalbą Kauno universiteto Humanitariniame fakultete ir tapo pirmosios 
Panevėžio esperantininkų draugijos valdybos narys. Kitas žmogus, stovėjęs prie Pa-
nevėžio esperantininkų veiklos ištakų, buvo hebrajų gimnazijos absolventas Jokūbas 
Kanas, vadovavęs pirmajam Panevėžio miesto esperantininkų būreliui, o 1925–1927 
m. – esperanto kalbos kursams. Nuo 1932 m. J. Kanas buvo Panevėžio esperantinin-
kų draugijos valdybos pirmininkas, nuo 1937 m. – iždininkas, o tų pačių metų gale 
vėl išrinktas draugijos pirmininku ir pareigas ėjo iki tol,kol buvo nužudytas 1941 
m. J. Kano pažintis su būsima žmona Regina Dvarionaite taip pat buvo susijusi su 
esperanto kalba – jie susipažino 1934 m., vykstant į 26-ąjį Pasaulinį esperantininkų 
kongresą Stokholme. Regina tuomet buvo Lietuvos ambasados Rygoje darbuotoja ir 
mokėjo keletą užsienio kalbų. Įsikūrusi Panevėžyje, Regina tapo Jokūbo pagalbinin-
ke, patarėja. Jie kartu su kitais esperantininkais planavo renginius, keliones į kitas 
šalis. 1940 m. antrajam pusmečiui Liet EA (iš esp. Lietuvos esperantininkų sąjunga) 
taip pat buvo numačiusi keletą tarptautinių renginių, tarp jų VI-ąjį Baltijos šalių 
esperantininkų kongresą, bet renginys neįvyko dėl prasidėjusio Antrojo pasaulinio 
karo ir Lietuvos okupacijos. Esperanto veikla buvo nutraukta, esperantininkai išblaš-
kyti arba nužudyti. Esperanto kalbos sąstingis Panevėžyje ir Lietuvoje truko daugiau 
nei 15 metų.

Į pirmąją Panevėžio esperantininkų draugijos valdybą taip pat įėjo Estera Dru-
kaitė, nuo 1932 m. ji buvo UEA (Universala Esperanto Asocio – Pasaulinės Espe-
ranto Sąjungos) delegatė – UEA įgaliotoji atstovė Lietuvoje, Basė Etinhof, Estera 
Traubaitė (nuo 1926 m. – pirmosios esperantininkų draugijos valdybos sekretorė 
ir bibliotekininkė, 1932–1937 m.– draugijos vicepirmininkė, iždininkė), ji taip pat 
savo namuose buvo įrengusi esperanto kalbos knygų bibliotekėlę.

Saliamonas Alperavičius, Jokūbas Kanas, Juozapas Taicas buvo esperantininkų 
leidinio „Litova Stelo“ (iš esp.„Lietuvos žvaigždė“) korespondentai. Esperanto kal-
bos buvo galima išmokti specialiuose esperantininkų draugijos kursuose, nuo 1926 
m. kalbos mokė Estera Traubaitė, nuo 1937 m. – Basė Braudienė. Draugijos buvei-
nė buvo Prez. Smetonos g. (dab. A. Smetonos), o 1926 m. draugija turėjo apie 30 
narių. Mokančiųjų esperanto kalbą mieste buvo apie 150. 1926–1927 m. tuometis 
pašto viršininkas Jonas Bielinis organizavo esperanto kalbos kursus visiems norin-
tiems miestiečiams.

Kiti žinomi miesto esperantininkai buvo Basė Braudienė, Zelmanas Šmotkinas, 
Basė Traubienė, Merė Reznikavičienė, Basė Etinhof, Basė Portnojutė (Portnaitė) 
(1925–1927 m. ji buvo Panevėžio esperanto kalbos kursų vadovė kartu su J. Kanu). 
Esperantininkai aktyviai veikė ir Panevėžio apskrityje, viena jų buvo Bliuma Trapi-
daitė iš Kupiškio, ji dažnai svečiuodavosi ir dalyvaudavo Panevėžio kolegų organi-
zuojamuose renginiuose.
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Esperanto biblioteka-knygynas buvo įrengti Merės Reznikavičienės name Lais-
vės a., ten taip pat vykdavo esperanto kalbos kursai ir susirinkimai. Veikla nutraukta 
1940 m., pasikeitus valdžiai. Namas nacionalizuotas, Lietuvos esperantininkų veikla 
sustabdyta, o nacių okupacija nusinešė daugumos žydų esperantininkų gyvybes.

Žmonės, architektūra, istorija žydų fotografų objektyvuose

Vienas iš pirmųjų Panevėžio miesto žydų fotografų buvo Abelis Hiršas Edelš-
teinas, kuris 1865 m. savo namuose įkūrė foto studiją, kurią vėliau perkėlė į pačią 
judriausią miesto dalį, Vaistinės gatvę, šalia miesto turgaus ir parduotuvės. Nuo 1875 
m. leidimą Panevėžyje atidaryti fotoateljė turėjo miestietis Bencelis Škliaras. Jo atel-
jė veikė iki didžiojo 1881 m. Panevėžio gaisro, kurio metu ji sudegė, o savininkas 
nusprendė laimės ieškoti Amerikoje.

1899 m. pirklio duktė Sara Traubė, baigusi privačią Panevėžio žydų mergaičių 
mokyklą, Kauno gubernatoriui pateikė prašymą perpirkti Andriaus Navlickio foto-
ateljė ir kitų metų pradžioje tokį leidimą gavo. Sara Traubė buvo vienintelė žinoma 
moteris fotografė Panevėžio mieste iki 1918 metų.

Visgi tik geriausiai žinomi Panevėžio žydai fotografai – Leiba Slonimskis ir Ja-
kovas Trakmanas – savo darbais įėjo į XIX a. pab.– XX a. pr. Panevėžio fotografijos 

80 iliustr. Panevėžio esperantininkų grupė. 
Pažymėta Ana Grinberg, rabino Abraomo Grinbergo duktė, apie 1929 m.
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81 iliustr. Benjamino Zuskino tėvo siuvimo ateljė Boguševičiaus gatvėje (dab. Birutės). 
Atvirukas – autorius fotografas Leiba Slonimskis, 

1914 m.

82 iliustr. Prie viešbučio „Italija“ pristatytas L. N. Bliumentalio vaistinės 
pastatas. Leibos Slonimskio nuotrauka, XX a. pr.
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istoriją. Jų darbų palikimas aiškiai identifikuojamas, dalis jų darbų yra išlikę iki mūsų 
dienų ir yra tapę Lietuvos fotografijos paveldo dalimi. Šie fotografai pradėjo savo 
veiklą nuo asmeninių ir šeimyninių portretų, vėliau darė nuotraukas asmens doku-
mentams. Bet, pirmiausia, fotografavimas jiems buvo ne tik verslas, pajamų šaltinis, 
bet ir autentiškumo paieškos, kūrybos procesas.

Už pirmuosius išlikusius Panevėžio miesto vaizdus, publikuotus ne viename lei-
dinyje, turėtume būti dėkingi juos užfiksavusiam fotografui Leibai Slonimskiui. Pas-
tarasis apie 1900–uosius metus mieste įkūrė savo fotoateljė. Jis ne tik fotografavo 
miestą, bet ir šių fotografijų pagrindu kūrė atvirukus su Panevėžio vaizdais ir turėjo 
leidimą savo ateljė juos pardavinėti miestiečiams ir miesto svečiams. XX a. pradžioje 
fotografas L. Slonimskis išleido apie tris dešimtis atvirukų su Panevėžio gatvių ir 
aikščių vaizdais.

Daugiausia jis fotografavo Bajorų gatvę, Turgaus aikštę ir iš jos išeinančias Vil-
kmergės, Ramygalos, Šeduvos gatves (dab. Vasario 16-osios), vaizdus į Mikolajevą, 
stačiatikių cerkvę (dabar Švč. Trejybės bažnyčia). Fotografijose yra užfiksuota ir prie-
miesčio fragmentų, mažiau žinomų gatvių, dabar jau sunkiai identifikuojamų ar net 
visai nebeatpažįstamų.

83 iliustr. Leibos ir Liudašos Matisų vestuvinė 
nuotrauka. Fotografas– J. Trakmanas, 1905 m.
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Kurį laiką L. Slonimskis dirbo kartu su fotografu Mečislovu Pugačevskiu studi-
joje Bajorų gatvėje. Jie novatoriškai savo darbe naudojo elektrinį apšvietimą. Ant jų 
nuotraukų reverso buvo nurodomi jų laimėti apdovanojimai: pagyrimo raštas, 1900 
m. Plungės žemės ūkio parodos medalis, 1902 m. Kauno žemės ūkio draugijos me-
dalis, 1903 m. tos pačios draugijos aukso medalis ir kt. Leibos Slonimskio likimas 
nėra žinomas, po karo jo pavardė nebeaptinkama nei Panevėžyje, nei Lietuvoje.

Prie Leibos Slonimskio pradėtos iniciatyvos – fotografuoti Panevėžio miestą ir 
leisti atvirukus su jo vaizdais – 1905 m. prisijungė Jakovas Trakmanas, savo ateljė 
įsirengęs Šeduvos gatvėje ir pavadinęs ją „Pietų meninė fotografija“. Daugiausia jis 
fotografavo centrines miesto gatves. Nemažai išliko jo fotografuotų portretų, darytų 
tiek studijoje, tiek namų aplinkoje, komponuotų vinječių. Jo ateljė turėjo modernias 
automobilio bei lėktuvo dekoracijas.

84 iliustr. Panevėžio žydų šeima. 
Jakovo Trakmano nuotrauka, 

XX a. pr.
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J. Trakmano fotografijos 1898 m. apdovanotos Sankt Peterburgo imperatoriško-
sios meno akademijos pagyrimo raštu, 1908 m. Dono-Kubanės parodoje – sidabro 
medaliu, 1908 m. ir 1909 m. – Kauno žemės ūkio draugijos sidabro medaliais.

Pirmojo pasaulinio karo metai itin nepalankiai paveikė fotografijos verslą. Vieti-
niai fotografai neturėjo leidimų fotografuoti. Vokiečių leidėjai išleido nemažai atvi-
rukų su Panevėžio vaizdais, kuriuose naudojo ne tik vokiečių fotografų užfiksuotus 
vaizdus, bet ir nusavintus vietinių fotografų darbus.

XX a. pradžioje Šeduvos gatvėje dar veikė J. V. Matyso „artistinė“ fotostudi-
ja, Bajorų gatvėje – M. Švoronovičiaus ir M. Birmano fotoateljė „Viktorija“. 1921 
m. profesionalią fotografo veiklą pradėjo Izaokas Fridas, savo fotoateljė įsirengęs 
Bataliono gatvėje, visai šalia judrios ir verslininkų pamėgtos Respublikos gatvės. 
Išliko nemažas pluoštas I. Frido darytų fotografijų, saugomų Panevėžio apskrities 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose. Jose užfiksuotas Pane-
vėžio politinis, ekonominis ir visuomeninis gyvenimas tarpukariu: Panevėžio miesto 
taryba 1921–1924 m., Panevėžio apskrities žemės ūkio tarybos nariai 1930 m., IV-
ojo pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko karininkai 1924 m., kariai prie 
šventinio stalo drauge su Lietuvos Respublikos Prezidentu A. Stulginskiu 1925 m., 
kariai ir karininkai 1925 m., II bataliono kariai su generolu Pranu Tamašausku 1928 
m., naujieji elektros stoties įrenginiai 1930 m., uniformuotų ugniagesių su darbo 
įrankiais bei ugniagesių orkestro nuotrauka 1923 m.

Pačioje XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje fotografijoje ėmė reikštis Iciko 
Frido mokinys Jonas Cibulskis, kuris tikriausiai perėmė suimto ir greičiausiai su ki-
tais 4 423 Panevėžio žydais sušaudyto Izaoko Frido ateljė įrangą.

Žydų fotografai turėjo darbo įamžinant visuomeninių bei švietimo įstaigų perso-
nalą bei tų įstaigų absolventus. Grupinės nuotraukos tapo madingos, todėl prisimi-
nimui stengdavosi įsiamžinti darbo kolektyvai, visuomeninių organizacijų valdybos 
nariai, mokyklų klasės, absolventų laidos ir pan. Ne išimtis buvo ir žydų mokyklos, 
ligoninė, draugijos, net ješivos. Be grupinių nuotraukų būdavo daromos proginės 
vinjetės, kurias sudarė atskirai sudėlioti portretai, juos puošė figūriniai rėmeliai, po 
nuotraukomis buvo rašomos pavardės, įdedami įstaigai ar organizacijai svarbių ir 
su jos istorija susijusių pastatų fragmentai, meniškai įrašoma data, taip pat subtiliai 
įkomponuojami žydiški simboliai. Fotografas A. Gutneras padarė ypač daug tokio 
pobūdžio vinječių, savo darbais liudydamas ir iliustruodamas to meto Panevėžio 
žydų organizacijų gausą.

Žydai fotografai aptarnavo visų tautybių Panevėžio gyventojus. Jie įamžindavo 
Panevėžio miesto ir svarbiausios jo dalies – gyventojų – istoriją.
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VISUOMENINIŲ ŽYDŲ LABDAROS ORGANIZACIJŲ 
VEIKLA PANEVĖŽYJE

Prievolė ir gyvenimo būdas

Teikti paramą, aukoti vargstantiems, net jei pats esi tas, kuriam reikia paramos, 
žydams – prievolė. Hebrajų kalba ši prievolė skamba tzedakah (iš hebr. „teisumas, 
teisingumas“, bet dažniausiai šis žodis naudojamas, kai kalbama apie labdarą), pa-
prastai dar vadinama cedoku. Kunigų knygoje užrašyta prievolė paremti vargstančius 
judaizmo tikėjimo brolius ir seseris yra vienas iš trijų pagrindinių žydų priesakų, 
galinčių atleisti nuodėmes. Cedokas gali būti atliekamas aukojant pinigus vargšams, 
sveikatos apsaugos institucijoms, sinagogoms arba švietimo įstaigoms. Taip pat eg-
zistuoja prievolė netapti tuo, kuriam reikalingas cedokas, t. y. imtis visų įmanomų 
darbų, kad netaptum našta visuomenei. Labdaros ar paramos davimas aprašytas Tal-
mude, o Maimonido žydų religinės teisės kodekse „Mišna Tora“ suskirstytas į aštuo-
nis lygius – mažiausiai gerbtinas labdaros davimas nenoromis, o labiausiai gerbtina 
labdara, kuri suteikia gavėjui galimybę save išlaikyti pačiam. Taip pat labiau verti-
nama ta parama, kuri suteikiama prieš kam nors jos paprašant. Judaizmo tradicijoje 
skatinama anonimiška labdara, taip vengiant davėjų garbės troškimo ar labdarą gau-
nančiųjų nusižeminimo demonstravimo. Cedoko dydis – viena dešimtoji visų paja-
mų, gaunamų per metus. Ši prievolė taip pat apima finansinę pagalbą savo vaikams, 
kurie jau užaugę, bet vis dar reikalingi tėvų paramos, bei tėvų išlaikymą senatvėje, 
jei jiems reikalinga pagalba. Labdara judaizmo tradicijoje siejama su gailestingumu, 
nes jei tu esi gailestingas, tai ir pats sulauksi gailestingumo. Žmonės, gaunantys 
paramą iš bendruomenės, buvo tie, kuriems trūko minimalių pragyvenimo lėšų, ne-
turtingi našlaičiai ir našlės, beturtės nuotakos, dėl stichinių nelaimių ar negandų 
nuskurdę bendruomenės nariai, bendruomenėje tam tikras pareigas ėję asmenys, su-
laukę garbingo amžiaus ir nebegalintys nei užsidirbti, nei savimi pasirūpinti (rabinai, 
teisėjai ir pan.), taip pat kai kuriose bendruomenėse buvo remiami ir tie, kurie visą 
savo laiką skyrė Toros studijoms (ješivų studentai). Iš esmės visi reikalingi paramos 
buvo skirstomi į tris pagrindines grupes: vietinės bendruomenės nariai, vargstan-
tieji už vietinės bendruomenės ribų ir gyvenantys Izraelio žemėje. Pagalbos teiki-
mas buvo organizuota paramos rinkimo, paskirstymo ir priežiūros sistema. Parama 
stokojantiems buvo teikiama daugybe būdų – kaip savaitinė išmoka, aprūpinimas 
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maisto produktais, vargstančių maitinimas šeimose ar bendruomeninėse patalpose, 
medicininės pagalbos teikimas, drabužiai, neturtingų nuotakų aprūpinimas kraičiu, 
rūpinimasis našlaičių išsilavinimu, pagalba nuo karo ar kitų negandų bėgantiems ar 
nukentėjusiems žydams, bendruomenės narių išpirkimas iš nelaisvės ir t. t. Labdarai 
buvo renkama ne tik per tiesioginius paaukojimus, bet ir per mokesčių sistemą – 
kaip metinė piniginė auka, iš vartojimo (druskos, mėsos, žuvies ir pan.) mokesčių ir 
tam tikrų švenčių proga, pavyzdžiui, nuotakos ir jaunikio tradicinė auka labdarai per 
vestuves, turinti simbolinę reikšmę, arba religinių švenčių, tokių kaip Purimo ar Pe-
sacho, metu. Dažniausiai labdaros rinkimu ir paskirstymu užsiimdavo specialiai tam 
įkurta draugija, hebrajiškai vadinta Tzedakah gedolah, tai reiškė „Didžioji labdara“, 
draugijai vadovavo nepriekaištingos reputacijos ir bendruomenėje gerbiamas žmo-
gus. Aukojimas labdarai buvo ne pavienis emocinis veiksmas, bet moralinė norma, 
tapusi absoliučios daugumos žydų gyvenimo dalimi. Susiklosčiusi aukojimo tradicija 
buvo motyvacinis kūrimosi pagrindas daugeliui žydų labdaros ir filantropinių orga-
nizacijų bei fondų, siekusių paremti ne tik tikinčiuosius, bet ir netikinčius žydus iš 
vietos bendruomenės ar gyvenusius kitame žemyne.

JAV žydų labdaros organizacija Joint

Joint arba Joint Distribution Committee (JDC) (liet. Jungtinis paramos skirstymo 
komitetas) yra jau daugiau nei šimtmetį veikianti organizacija, įkurta JAV 1914 m., 
siekiant padėti Palestinoje, Osmanų imperijos valdžioje, gyvenusiems žydams, už-
klupus Pirmajam pasauliniam karui likusiems be pajamų šaltinio ir pasmerktiems 
badui bei mirčiai. Efektyvią veiklos pradžią lėmė tai, kad atskiri paramos komitetai 
JAV rinko lėšas Joint tikslams. Tai sėkmingai darė 1914 m. spalio 4 d. įkurtas Cen-
trinis pagalbos komitetas žydų karo aukoms remti, vadovaujamas iš Rytų Europos 
kilusio ortodoksiškų pažiūrų Leon Kamayki; 1914 m. spalio 25 d. įtakingų žydų 
veikėjų, pasiturinčių verslininkų, filantropų, daugiausiai emigrantų iš Vokietijos, va-
dovaujamų Felix Warburg, Jacob Schiff ir Marshall Lewis (pastarasis buvo pirmasis 
pirmininkas), įsteigtas Amerikos žydų paramos komitetas; ir po metų susikūręs soci-
alistinės krypties Liaudies pagalbos komitetas, vadovaujamas Meyer London.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, daugelį Centrinės ir Rytų Europos žydų 
šeimų palietė tokios nelaimės kaip badas, pogromai, epidemijos, ekonominiai nepri-
tekliai bei 1917 metais prasidėjusi revoliucija Rusijoje. Iki 1917 m. Joint pervedė 2 
532 000 dolerių Rusijos imperijoje gyvenusiems žydams. Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigoje į Vokietijos okupuotas Lenkijos ir Lietuvos žemes buvo pervesti 3 mili-
jonai JAV dolerių. Joint skyrė dideles sumas drabužiams, maisto produktams ir me-
dicinos reikmenims supirkti ir išdalinti Sibire ir Tolimuosiuose Rytuose lageriuose 
įkalintiems Vokietijos, Austrijos ir Vengrijos žydams, taip pat žydams pabėgėliams. 
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui Joint taip pat aktyviai įsijungė į karo belais-
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vių grąžinimo į gimtąsias šalis procesą, nepaisant jų religijos ar tautybės, organizavo 
pagalbą nukentėjusiems nuo Pirmojo pasaulinio karo žydams visoje Europoje, rėmė 
juos maistu, medikamentais, sanitarinėmis ir higienos priemonėmis. Didelį dėmesį 
skyrė kovai su epideminėmis ligomis, nuolatinėmis karo ir pokario palydovėmis, ir 
jų prevencijai. Lietuvoje ir Lenkijoje buvo paskiepyta daugiau nei 30 tūkst. vaikų, 
dezinfekuoti tūkstančiai namų, renovuota šimtai pirčių ir medicinos įstaigų, atvežta 
įrangos ir vaistų į ligonines ir sveikatos priežiūros punktus. Po karo liko daugy-
bė našlaičių, todėl Joint finansiškai rėmė žydų našlaičių prieglaudas, daug pastangų 
dėjo, kad našlaičiai galėtų augti šeimose ir gautų išsilavinimą.

Joint organizacija nemažai lėšų skyrė renovuoti karo metu sugriautus būstus ar 
rėmė naujų būstų statybą bei įsigijimą be pastogės likusiems sugrįžusiems karo pa-
bėgėliams. Taip pat visokeriopai rėmė greitesnį grįžusių į gimtąsias vietas žydų gy-
venimo atsikūrimą, padėdami susirasti darbą, įgyti profesinių įgūdžių, tiekdami mo-
dernią įrangą gamykloms, apmokydami ja naudotis ar įsisavinti naujas technologijas, 
gauti lengvatines paskolas verslui pradėti ar gyvenimo sąlygoms gerinti. Organiza-
cija tarpininkavo, padėdama žmonėms, ieškantiems Amerikoje gyvenusių giminių, 
susisiekti su jais ir gauti reikalingus dokumentus, norintiems pas juos išvykti. 1923 
m. Joint vienaip ar kitaip padėjo 300 tūkstančių namo grįžusių karo pabėgėlių ir į 
gimtuosius kraštus parvykusių asmenų, iš jų ketvirtadaliui (75 tūkstančiams) žydų 
vien tik Lietuvoje.

Joint organizacija neapleido ir žydų švietimo įstaigų, finansiškai remdama ješivas 
ir kitas žydų religines bei mokslo institucijas po karo praėjus ne vieneriems metams. 
Pavyzdžiui Lietuvos ješivoms 1930 m. Joint skyrė 1820 JAV dolerių.

Karo sugriautam žydų ūkiui atstatyti Joint 1920 m. įkūrė savo specialų pagalbos 
skyrių, kurio vienintelis tikslas buvo padėti visų Europos šalių žydams sukurti savo 
vartotojiškus, gamybinius ir kreditinius kooperatyvus ir tokiu būdu sudaryti sąlygas 
greičiau atstatyti per karą sugriautą ekonomiką ir žydų verslus. Būtina paminėti, kad 
Joint 1920–1923 m. iš Rusijos grįžusiems žydams pabėgėliams paskirstė 2,5 milijonų 
litų jų sugriautiems ūkiams atkurti ir padėjo įkurti 90-ies kreditinių kooperatyvų 
(Žydų liaudies bankų) tinklą, suteikiant didelius kreditus pradiniam kapitalui, o tai 
savo ruožtu leido bankams visoje Lietuvoje kredituoti žydų verslus ir naujas veiklas 
su labai mažomis palūkanomis arba ir išvis be jų.

Joint labdaros ir paramos projektai Panevėžyje

Žydų liaudies bankų kreditavimo Lietuvoje darbą 1924 m. perėmė American 
Joint Reconstruction Foundation (liet. Amerikos jungtinis paramos skirstymo komi-
teto atstatymo fondas). Svarbiausias jo darbas buvo paskolų ir subsidijų išdavimas 
Žydų liaudies bankų biudžetams padengti. Be to, šis fondas įvairiomis mokesčių 
lengvatomis ir paskolomis padėdavo tiems žydų liaudies bankams, kurie dėl klien-
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tų nemokumo susidurdavo su finansiniais sunkumais. Be specialiųjų kreditų, skirtų 
namų atstatymo darbams, taip pat skirdavo lėšų amatininkų ir žemdirbių kreditams, 
išduodamiems per Žydų liaudies bankus. Fondas šiai veiklai vykdyti Lietuvoje lėšas 
gaudavo iš rėmėjų ir JAV surenkamų aukų.

Žydų liaudies banko Panevėžio filialas buvo atidarytas Džonto gatvėje, o vėliau 
perkeltas į Respublikos gatvę. Banke dirbo apie 40 žmonių. Panevėžio žydų įmonės 
ir organizacijos, glaudžiai bendradarbiavo su Joint ir Žydų liaudies banku. 1919 m. 
Panevėžio vyriausiojo rabino J. S. Kahanemano prašymu Joint organizacija skyrė 
dalį lėšų naujai ješivai Panevėžyje statyti ir įrengti. Joje turėjo mokytis patys geriau-
sieji ir talentingiausieji miesto berniukai – būsimi rabinai. 1919 m. iškilmingame 
ješivos atidaryme kartu su garbiais svečiais dalyvavo ir iš Varšuvo satvykęs Joint at-
stovas. Ješiva buvo pastatyta Savanorių a. Iki 1940 m. birželio Joint kasmet skirdavo 
lėšų šiai bei kitoms Lietuvos ir Europos ješivoms, kad padėtų išlaikyti ten studijuo-
jančius studentus.

1922 m. Joint skyrė pinigų Panevėžio religinės mergaičių gimnazijos „Javne“ sta-
tyboms (dab. Ramygalos g.18). Vėliau ši labdaros organizacija papildomai finansavo 
ir gimnazijos interjero įrengimą.

Joint organizacijos paramą gavusių Panevėžio žydų įstaigų ir veiklų spektras buvo 
labai platus, nuo  žydų senelių prieglaudos, įsikūrusios Sodų g. (dab. Sodų g.15), iki 
jaunimo sporto būrelių ir atskirų sporto sričių žydų komandų.

85 iliustr. Ponas Rabinovičius ir Josefas Markusas prie pirmo statomo namo karkaso, 1923 m.
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Siekdama padėti Panevėžio žydams įsigyti nuosavus būstus, nes jų namai Pirmo-
jo pasaulinio karo metu buvo nuniokoti ar ir išvis sugriauti, 1922 m. Joint kreipėsi 
į Panevėžio miesto tarybą, prašydama mieste skirti žemės suformuoti sklypus nu-
matytų 40 gyvenamųjų namų statyboms. Buvo apeliuojama į neišvengiamą miesto 
plėtrą ir galimybę apstatyti namais naujai formuojamas gatves. 1923 m. sausio 22 
d. Panevėžio miesto taryba pirmą kartą svarstė klausimą dėl dviejų dešimtinių, t. 
y. 2,18 ha, ilgalaikio žemės išnuomojimo, kad Joint organizacija galėtų pastatyti 40 
gyvenamųjų namų žydų varguomenei.

Už teisės suteikimą nuomotis žemę buvo pasiūlyta prisidėti prie Panevėžio 
ugniagesių namų statybos. Joint organizacija naujiems namams, skirtiems vargingai 
gyvenusiems žydams, statyti skyrė 8800 JAV dolerių. Iš pradžių turėjo būti pastatyta 
11 gyvenamųjų namų iki Skerdykos g. Šioje miesto dalyje kitos statybos iki 1938 
m. nebuvo vykdomos. Finansavimas vykdytas per Žydų liaudies banką. Jų statyba 
turėjo būti baigta 1923 m. liepos 1 d. Statomi namai buvo karkasiniai, dengti šve-
diška danga. Sienos iš lentų, o viduje spaliai, sumaišyti su negesintomis kalkėmis. 
Kambarių aukštis siekė 2,85 metro. Vidus ir lubos buvo tinkuotos, grindys medinės.

Namų statybas prižiūrėjo vyriausieji Joint inžinieriai R. Rubinšteinas ir Nohumas 
Mazelis bei organizacijos atstovas Lietuvoje L. G. Robinsonas. Daugumoje namų 
buvo numatyta apgyvendinti nepasiturinčius žydus ar našles su vaikais. Viename 
iš namų buvo įkurtas Žydų liaudies bankas. Statybų plane taip pat buvo numatyta 
vieta vaikų darželiui, bet prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, šie planai taip ir 

86 iliustr. Pirmieji 12 namų Džonto gatvėje, 1924 m.
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liko neįgyvendinti. Tarp sklypų esančią gatvę norėta pavadinti H. Lechmano, vie-
no iš pagrindinių statybų rėmėjų vardu. Tačiau už nuopelnus atstatant Panevėžio 
miestą, naują Panevėžio gatvę buvo nuspręsta pavadinti labdaros organizacijos Joint 
vardu. 1923 m. rugpjūčio 4 d. Panevėžio miesto tarybos protokole nutarta ,,Gatvę 
kur statosi žydų namai nuo Krekenavos gatvelės prieš rusų kapus pavadinti „Džon-
to“ gatve.“ Po protokolu pasirašė Panevėžio miesto tarybos pirmininkas kunigas J. 
Maciejauskas ir burmistras Br. Adomulis.

1923–1924 m. Džonto gatvėje buvo pastatyta 10 namų, vėliau – dar du, kuriuose 
apgyvendinti 73 žmonės, iš jų – 39 nepilnamečiai. Keli namai statyti 1923 m., išliko 
iki šiol, keleta jų – visiškai nepasikeitęs. Iš Joint organizacijos gautų ataskaitų matyti, 
kad 10 namų statyba kainavo per 100 000 litų. Visi namai buvo statomi vienodi, šalia 
kiekvieno gyvenamojo namo buvo pastatyti tvartai gyvuliams. Sklypai namams taip 
pat buvo vienodo dydžio – po 156 m2.

Pagal Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomus Panevėžio miesto tary-
bos 1934 m. rinkėjų sąrašų duomenis Džonto gatvėje priskaičiuojama gyvenus 18 
žydų šeimų:
Barijudinas Michelis – skardininkas (namo Nr. 21),
Blochas Faivušas – buhalteris (namo Nr. 30),
Ciunanas Mejeris – siuvėjas (namo Nr. 18),
Gamburgas Mejeris – pirklys (namo Nr. 35),
Gantovnikas Izraelis – batsiuvys (namo Nr. 18),
Gerberas Leizeris – rimorius (arklių pakinktų siuvėjas) (namo Nr. 32),
Lazdanienė Šerė – namų savininkė (namo Nr. 34),
Lipkinas Lipmanas – stalius (namo Nr. 33),
Neištakeris Elija – garborius (kailiadirbys) (namo Nr. 36),
Noselis Leiba – batsiuvys (namo Nr. 31),
Riklys Edidije – namų savininkas (namo Nr. 28),
Šalomavičius Rafailas – darbininkas (namo Nr. 19),
Šapiras Mejeris – statybininkas (namo Nr. 25),
Ševcas Leiba – batsiuvys (namo Nr. 30),
Šidelmanas Davydas – namų savininkas (namo Nr. 20),
Šumanas Efromas – batsiuvys (namo Nr. 29),
Vigdergauzienė Gitel – namų savininkė (namo Nr. 27),
Zingeris Faivušas – pienininkas (namo Nr. 6).

Kai kurios žydų šeimos vėliau pardavė jiems statytus namus, todėl šioje gatvėje 
ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje jau gyveno ir kitų tautybių žmonių. 1937 m. 
Džonto gatvėje namą nusipirko gudų kilmės Adomo Suliko šeima. Džonto gatvėje 
gyveno lietuvis kasininkas ir raštvedys Juozapas Janionis. 1937 m. miesto pietinėje 
dalyje suformavus žemės sklypus, buvo kuriamas naujas Klaipėdos, Daukanto (dab. 
S. Daukanto) ir Džonto gatves apėmęs Panevėžio miesto mikrorajonas. Planuota ten 
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perkelti miesto turgų ir jau 1938 m. pradėjo veikti nauja gyvulių, pašarų ir medžiagų 
turgavietė.

1941 m. birželio 27 d. Panevėžį užėmė nacistinės Vokietijos kariniai daliniai. 
Prasidėjus nacių okupacijai, vokiečių komendanto Harmo įsakymu nuo 1941 m. 
liepos 11 d. turėjo būti įkurtas Panevėžio žydų getas, o Džonto gatvė pateko į geto 
teritoriją. Čia gyvenantys ne žydų tautybės asmenys buvo iškeliami, bet dalis pasili-
ko. Savo gyvenamuose namuose buvo paliekami tie, kurie laikė naminius gyvulius, 
tik turėjo išsiimti leidimus patekti ir palikti geto teritoriją. Vos daugiau nei mėnesį 
egzistavęs getas 1941 m. rugpjūčio 23 d. buvo likviduotas. 1941 m. rugsėjo mėnesį 
Džonto gatvė buvo pervadinta į Birželio 22-osios (nacių paskelbta išvadavimo diena) 
gatvę.

1944 m. liepos 22 d. nacistinės Vokietijos daliniai buvo galutinai išstumti iš Pa-
nevėžio miesto. Į Panevėžį sugrįžo raudonosios armijos daliniai. Nauja valdžia pra-
dėjo savo pertvarkas ir Birželio 22-osios gatvei nuspręsta grąžinti pirminį Džonto 
gatvės pavadinimą. Pirmieji gyventojai į be šeimininkų likusius namus įsikėlė dar 
karo metais, nacių valdžiai leidus. Nors iš karto po Antrojo pasaulinio karo dalis 
buvusių žydų namų dar stovėjo tušti, sovietmečiu visi Džonto gatvės namai buvo 
apgyvendinti.

1953 m. buvo priimtas Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimas buvu-
sią Džonto gatvę pavadinti Kazio Giedrio vardu. Pastarasis buvo tarpukario Lietuvos 
pogrindinės komunistų partijos narys. Sovietų valdžia taip pat buvo nusiteikusi prieš 
žydų tautą, vyko propagandinė kampanija prieš labdaros organizaciją Joint, todėl Pa-
nevėžyje nebeliko ir Džonto gatvės. Dar kartą prie šios gatvės pavadinimo grįžta po 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, kai gatvėms buvo grąžinami ankstesni tarpu-
kariu buvę jų pavadinimai, atsiklausiant ir tų gatvių gyventojų nuomonės. Absoliuti 
dauguma Džonto gatvės gyventojų buvo nužudyti karo metais, o daugelis miestiečių 
senbuvių jau nebežinojo, kad ši gatvė prieš daugelį metų turėjo Džonto gatvės pava-
dinimą. 1991 m. gruodžio mėn. K. Giedrio gatvę pervadino J. Zikaro – skulptoriaus 
ir vieno garsiausių panevėžiečių – vardu.

Šiuo metu yra išlikę 3 iš 12 Joint organizacijos pastatytų namų, per šimtmetį ma-
žai pakeitusių savo pirminę išvaizdą. Tuo tarpu kiti yra arba perstatyti ir neatpažįsta-
mi, arba visai nugriauti. Viename iš namų yra savivaldybės socialiniai būstai.

2004 m. gruodžio 14 d. žydų mergaičių religinei gimnazijai „Javne“, veikusiai 
iki 1940 m. birželio, organizacijos Joint lėšomis buvo įrengtos ir atidarytos Pane-
vėžio žydų bendruomenės patalpos „Suaugusiųjų mokymo centro“ (dab. Jaunimo 
mokyklos) pastate, Ramygalos g. 18, kuris buvo pastatytas XX a. pradžioje rabino J. 
S. Kahanemano iniciatyva ir iš žydų bendruomenės suaukotų lėšų. Iškilmių metu 
vyriausias Lietuvos rabinas Chaimas Buršteinas ir Panevėžio žydų bendruomenės 
pirmininkas Gennady Kofman prie naujo bendruomenės centro durų pritvirtino 
mezuzą (pergamentinį ritinėlį dėkle, kuriame yra dvi ištraukos iš Penkiaknygės). 
Dėl Joint organizacijos paramos Panevėžio žydų bendruomenė turi patalpas, kurio-
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87 iliustr. Joint organizacijos labdaringą statybinį projektą mininti stela buvusioje Džonto 
gatvėje. Gennady Kofman nuotrauka, 2014 m.
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se gali susirinkti, bendrauti, švęsti tradicines šventes, čia eksponuojama fotografijų 
paroda bei saugomas dokumentinis archyvas apie iki Antrojo pasaulinio karo Pane-
vėžyje gyvenusius žydus. Panevėžyje Joint net ir dabar remia socialines programas, 
skiria lėšų tradicinėms šventėms, klubiniam darbui, investuoja į vaikų edukacinius 
užsiėmimus.

2009 m. Joint ir kitų visuomeninių ir labdaros organizacijų rėmėjų lėšomis buvu-
siose žydų kapinėse pastatytas paminklas „Liūdinti žydų motina“, simbolizuojantis 
aukų atminimą ir menantis tragišką žydų tautos praeitį. 2012 m. Panevėžio miesto 
žydų bendruomenė su Joint ir artimųjų pagalba įamžino žymaus aktoriaus, kilusio 
iš Panevėžio, Benjamino Zuskino atminimą, pakabindami jo garbei memorialinę 
lentą. 2013 m. ant jau minėtos žydų mergaičių gimnazijos „Javne“ sienos buvo ati-
dengta memorialinė lenta, skirta jos įkūrėjui, Panevėžio vyriausiajam rabinui Josefui 
Saliamonui Kahanemanui. 2014 m. Amerikos žydų labdaros organizacijos Joint šim-
to metų veiklos jubiliejui ir jos nuveiktų darbų Lietuvoje bei Panevėžyje atminimui 
Panevėžio žydų bendruomenė savo ir užsienio rėmėjų lėšomis atidengė granitinę 
stelą J. Zikaro (buv. Džonto) gatvėje. Skulptūros autorius – Albertas Jasiūnas.

Šiandien Joint yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos organizacija, 
gelbstinti milijonus gyvybių daugiau nei 70 šalių. Ši organizacija, remdamasi savo 
pačios šimtamete patirtimi kovojant su žydų skurdu bei nepritekliumi, padeda nu-
kentėjusiems žydams atsitiesti, rūpinasi Izraelio ateitimi, ugdo būsimuosius žydų 
lyderius, saugo žmones nuo įvairiausių grėsmių. 

Kitos žydų labdaros organizacijos

Pirmosios žydų visuomeninės labdaros organizacijos Panevėžyje ėmė kurtis dar 
XIX a. pab. Panevėžio mieste veikė nemažai labdaros organizacijų, tačiau miesto 
žydai jų turėjo daugiausiai. Nuo 1898 m. Panevėžyje veikė Neturtingų ligotų žydų 
šelpimo draugija. Ši draugija padėdavo ir neturtingiems kitatikiams – katalikams, 
tad draugijai aukojo ne tik žydai, bet ir krikščionys, taip pat jos veiklai lėšų skirdavo 
Panevėžio tarpusavio kredito draugija. Draugija neturtingiems sergantiesiems padė-
davo pinigine pašalpa, mokėjo už gydymą bei vaistus. 

Tais pačiais 1898 m. įsikūrė Panevėžio žydų neturtingų vaikų globos draugija, 
vėliau ji rūpinosi chederių steigimu bei religiniu žydų jaunuolių auklėjimu, taip pat 
ir įvairių amatų mokymu. Draugijos lėšomis buvo mokama už vaikų mokslą bei ap-
rangą. Draugijos pirmininkas 1909–1914 m. buvo I. J. Rabinovičius.

1903 m. duris atvėrė Panevėžio žydų prieglauda (vyrams ir moterims), išlaikoma 
iš aukų bei nario mokesčio. Tais pačiais metais atsirado Pagalbos draugija paramos 
reikalingiems mokiniams, besimokantiems Panevėžio žydų mokyklose, draugijos lė-
šomis mokiniai buvo aprūpinami knygomis bei drabužiais.
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1911 m. veikė moterų žydžių ratelis, kuris telkė pagalbą ir teikė paramą našlai-
čiams ir neturtingoms moterims. Taip pat tais pačiais metais atsirado žydų draugija, 
teikianti neturtingiesiems miesto gyventojams beprocentines paskolas.

Bene ilgiausiai ir stabiliausiai tarpukariu veikusi Panevėžio visuomeninė labdaros 
organizacija buvo Panevėžio žydų elgetų namų draugija, gyvavusi nuo 1923 m. iki 
1940 m. Šios draugijos tikslas buvo suteikti apgyvendinimą neturtingiems senoliams 
žydams, nepaisant lyties, aprūpinti juos gyvenamuoju plotu, maistu, drabužiais, 
teikti jiems medicininę pagalbą, užtikrinti bent minimalių jų fizinių bei dvasinių 
poreikių patenkinimą. Žydų elgetų namų įstatai labai griežtai reglamentavo vidaus 
tvarkos taisykles, ypač moterų ir vyrų gyvenimą po vienu stogu – jie turėjo būti 
apgyvendinami atskirai. Įstatuose nurodyta, kad išlaikomų elgetų namų gyventojų 
skaičius nėra ribojamas, tačiau priklauso nuo turimų lėšų. Žydai, norėję apsigyventi 
elgetų namuose, turėjo rašyti prašymą Moterų globėjų tarybai, o ši apsvarstydavo 
prašymus eiliškumo tvarka ir priimdavo sprendimus, įvertinusi visas aplinkybes. 
Mirus elgetų namų gyventojui, jei pastarasis neturėjo giminių, jis buvo laidojamas 
labdaros organizacijų lėšomis. Pasitaikydavo atvejų, kai globojami žydai savo turėtą 
turtą testamentu palikdavo juos globojusiai labdaros organizacijai. Panevėžio žydų 
elgetų namų draugijos įstatuose taip pat nurodyta, kad uždarant įstaigą visas jos tur-
tas pereina kuriai nors kitai žydų labdaros organizacijai, bet tam turėjo pritarti Mo-
terų globėjų taryba. Manoma, kad draugija turėjo nekilnojamojo turto už maždaug 
27 tūkst. litų.

Kita labdaros organizacija, veikusi vos metus (1925–1926 m.), buvo Panevėžio 
žydų mirusiems laidoti draugija. Ši draugija savo įstatuose deklaravo vykdysianti 
daug daugiau funkcijų negu būtų buvę galima tikėtis iš jos pavadinimo. Draugija 

3 diagrama. Panevėžio žydų elgetų namų draugijos narių skaičius
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planavo steigti ir finansiškai remti žydų labdaros įstaigas, teikti beturčiams žydams 
materialinę paramą pinigais, drabužiais, maistu, kuru, parūpinti jiems medicininę 
pagalbą ir vaistus, skirti lėšų beturčiams mirusiesiems laidoti. Ši draugija netvarkė 
su religija ir laidojimo apeigomis susijusių reikalų ir greičiausiai buvo įsteigta tik 
tam, kad po 1925 m. įvykdytos žydų bendruomenių reformos, kai religinės ben-
druomenių funkcijos buvo atskirtos nuo pasaulietinių, būtų kam perimti kehilos 
vykdytas bendruomenines labdaros, šalpos ir paramos vietos žydams funkcijas. Po 
pereinamojo laikotarpio, 1926 m. ši draugija persitvarkė į Chevra Kadišą (liet. Šven-
ta draugija) – labdaros organizaciją, kuri veikė iki 1940 m., kai buvo uždarytos visos 
žydiškos organizacijos. Chevra Kadiša organizacijos nariais galėjo tapti pilnametystės 
(18 metų) sulaukę žydai. Ši organizacija jungė 22 aktyvius narius.

XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje aktyvių Panevėžio žydžių moterų iniciaty-
va įsikūrė atskira labdaros draugija Panevėžio žydų moterų našlaičių prieglaudai lai-
kyti, veikusi 1927–1940 m. Draugija rūpinosi žydų našlaičių auklėjimu ir profesiniu 
išsilavinimu Panevėžio mieste ir jo apskrityje bei jų aprūpinimu valgiu, gyvenamuo-
ju plotu, drabužiais, medicinine pagalba. Šios draugijos nariu galėjo tapti kiekvienas 
visateisis Lietuvos pilietis, domėjęsis draugijos veikla, nepaisant lyties, tačiau 1939 
m. duomenimis organizacijos narėmis buvo išimtinai tik žydės moterys (148 narės).

Bendruomeniškas labdaringas veiklas, perėmusi praktiškai visas pasaulietinių 
žydų bendruomenių funkcijas po jų oficialaus institucinio panaikinimo, Panevėžyje 
vykdė organizacija „Kneset Izrael“. 

„Kneset Izrael“ organizacija kuravo našlaičių prieglaudas, socialinės paramos pro-
gramas ir jas vykdančias institucijas, įvairias edukacines veiklas ir pan. Draugijos 
lėšomis išlaikomos žydų senelių prieglaudos gyventojų sąrašai ir beturčių ligonių, 
kurių gydymo išlaidos buvo padengtos iš draugijos biudžeto, sąrašai pateikti 4 ir 5 
prieduose. Atskiroms šios organizacijos veikloms buvo skiriamos išmokos ir iš vals-
tybės biudžeto. Pavyzdžiui, „Kneset Izrael“ įsteigta Panevėžio žydų našlaičių prie-
glauda finansinę paramą iš valstybės gaudavo kasmet. Tiesa, paramą gaudavo ir kitos 
mieste veikusios našlaičių prieglaudos.

Nr. Įstaigos 
pavadinimas

Bendras 
globotinių 

skaičius

Skirta litų,
1927 m. 

Numatyta 
litų,

1928 m. 

Skirta litų,
1940 m.

1.
Panevėžio žydų 

našlaičių prieglaudos 
namai

30 - 1500 2000

2.

Panevėžio žydų 
našlaičių namai prie 
draugijos „Kneset 

Izrael“

36 - 1500 3500

5 lentelė. Valstybės parama Panevėžio žydų labdaros organizacijoms ir įstaigoms 
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Panevėžio lenkų vaikų prieglaudai, globojusiai 42 vaikus, iš valstybės biudžeto 
1927 m. buvo skirta 1 200 Lt finansinė parama, 1928 m. numatyta skirti 1 500 Lt, o 
1940 m. paramai skirta suma, skirtingai nei žydų prieglaudoms, liko nepakitusi – 1 
500 Lt.

88 iliustr. Panevėžio „Kneset Izrael“ draugijos valdyba. Viršuje pirmoje eilėje iš dešinės į kairę: 
Š. Ram, Z. Heler, Z. Rabinovič, miesto rabinas J. Kahaneman, A. Volpe, B. Špejer, 

J. Lun; antroje eilėje: J. Michališski, Š. M. Rabinovič, dr. H. Landau, N. Blecher, A. Riklis, 
A. Aizenbud, F. Černis; trečioje eilėje: C. Jofe, Ch. Kisin, M. Muler, H. Chazen, L. Todes, 

L. Milner, A. Jakobson, Š. Zelibovič. Nuotrauka daryta atsisveikinimo proga, draugijos 
valdybos pirmininko pavaduotojui N. Blecheriui išvykstant į Pietų Afrikos Respubliką. 

Jakovo Trakmano vinjetė, 1930 m.



- 141 -

Literatūros sąrašas:

Amerikos Joint atstovo Lietuvojeraportas apie padėtį Lietuvoje, 1923 m. birželio 
7 d. 1921–1932 Niujorko kolekcija. Interaktyvus. Prieiga per: < www.archives.jdc.
org >

Amerikos žydų labdaros organizacijos Joint (JDC) šimto metų veikla Panevėžyje 
ir Lietuvoje.Panevėžys: Panevėžio miesto žydų bendruomenė, 2014.

Charity (Tzedekah).Interaktyvus. Prieiga per: <http://www.jewishvirtuallibrary.
org>

Donin H., To be a Jew; a guide to Jewish observance in contemporary life. New 
York, Basic Books, 1972.

Gaidelienė J. Kultūrinis gyvenimas ir labdara// Panevėžys nuo XVI a. iki 1990. 
Panevėžys: Nevėžio spaustuvė, 2003.

Interviu su Joint (JDC) atstovybės Niujorke vyr. archyvaru Misha Mitsel, 2012 
m.// Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.

Panevėžio miesto namų ir sklypų registracijos sąrašas, 1938 m.// LCVA, F. 1264, 
Ap. 1, B. 711.

Panevėžio miesto savivaldybės byla apie išlaidas labdarybės tikslams// Lietuvos 
centrinis valstybės archyvas, F. 379, Ap. 2, B. 3417.

Panevėžio miesto tarybos posėdžių protokolai, 1923 m.// LCVA, F. 404, Ap.1, 
B. 112.

Panevėžio miesto tarybos rinkėjų sąrašai, 1934 m.// LCVA, F. 1264, Ap. 1, B. 
507, 511.



- 142 -

ANTISEMITIZMO PROVERŽIAI

Šalia šviesių lietuvių ir žydų santykių istorijos faktų nuo pat Nepriklausomybės 
pradžios buvo ir šešėlių, temdžiusių lietuvių ir žydų sambūvį Panevėžyje.

1919 m. pavasarį Lietuvos kariuomenei vaduojant Panevėžį iš bolševikų, operaciją 
lydėjo tragiški įvykiai. Panevėžio grupės daliniams įžengus į miestą, buvo nuspręsta 
„išvalyti“ jį ne tik nuo besitraukiančio išorinio priešo – bolševikų, bet ir nuo įsivaiz-
duojamo „valstybei priešiško gaivalo“ bei „komunistuojančio elemento“. Nepaisant 
faktų, kad daugelyje dalinių kartu su lietuviais už Lietuvos Nepriklausomybę kovėsi 
žydai kariai savanoriai, žydo bolševiko ar žydo civilio priešo kolaboranto įvaizdis 
buvo gajus eilinių karių sąmonėje, o kai kuriais atvejais jį dar labiau sustiprindavo 
asmeninės jiems vadovavusių karininkų nuostatos. Visa tai buvo 1919 m. Panevė-
žyje įvykusio pogromo prielaidos. Aukščiausioms Lietuvos žydų institucijoms spau-
džiant, buvo sudaryta Vyriausybės komisija Panevėžio incidentams ištirti. Teisminis 
procesas tęsėsi apie trejus metus, realių bausmių niekas nesulaukė.

Išsikovojus politinę nepriklausomybę, lietuviams dar reikėjo įtvirtinti dominavi-
mą ekonomikoje bei kultūroje. 1922–1924 m. per visą Lietuvą nuvilnijo ne viena 
organizuota akcija, kurios metu buvo tepliojami dažais ir kitais būdais niokojami 
užrašai tautinių mažumų kalbomis. Tokios akcijos, gadinant žydų parduotuvių ar 
įstaigų iškabas, neaplenkė ir Panevėžio.

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje antisemitinių nuotaikų proveržiai daugiausia 
buvo susiję su pasaulinės ekonominės krizės padariniais, siekiu sumažinti žydų do-
minavimą ekonomikos sektoriuje, blogėjančiu politiniu klimatu šalyje ir augančio-
mis lituanizacijos tendencijomis. Atskiros visuomenės grupės ragino valdžią kuo 
aktyviau remti lietuviškąjį verslą, o visuomenę – nepirkti iš žydų prekybininkų.

Vietinėje Panevėžio spaudoje buvo nuolat kritikuojama miesto tarybos sudėtis ir 
darbo eiga, neva žydų frakcija sąmoningai boikotuoja svarbių klausimų svarstymą. 
Netolerancijos apraiškų būta ir agitaciniuose rinkiminiuose atsišaukimuose ir skel-
bimuose, raginant miestiečius balsuoti ir „pataisyti“ situaciją, nes miesto taryba esą  
„nepakankamai lietuviška“. Kasdieniuose pranešimuose apie miesto gyvenimą apstu 
informacijos, kuri formavo neigiamą nuomonę apie Panevėžio žydus, pabrėžiant an-
tipatiškas žydų tautybės asmenų savybes ir jas taikant visai tautinei grupei, vadinant 
juos menkinančiais vardais, kaltinant lojalumo ar patriotiškumo stoka, nepagarbos 
tautai šeimininkei – lietuviams – ir valstybiniams simboliams demonstravimu ir pan.
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89 iliustr. Skaitytojo žinutė Panevėžio 
spaudos puslapiuose, 1933 m.

90 iliustr. Anoniminis piliečio atsiliepimas 
Panevėžio spaudoje, 1932 m. 



- 144 -

Laikraščiuose taip pat buvo žinučių apie nepasitenkinimą miestiečių žydų elgesiu 
viešumoje, negebėjimą auklėti žydų jaunimą ir ugdyti jų patriotiškumą.

Ėmus blogėti socialinei-ekonominei padėčiai šalyje, „atpirkimo ožiu“ tapo žydai. 
Šį naratyvą dar sustiprindavo tas faktas, kad nemaža dalis žydų užsiėmė amatais, 
verslais, prekyba. Antisemitines nuotaikas šalyje skatino ir politinės sistemos presti-
žo žlugimas, susijęs su Lenkijos ultimatumu bei Klaipėdos krašto praradimu.
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PANEVĖŽIO ŽYDŲ MIGRACIJA IR DIASPOROS

Po 1868 m. prasidėjo intensyvesnė Rusijos imperijos žydų emigracija į Vakarus. 
Šią emigracijos bangą galima traktuoti kaip ekonominę, nors įtakos tam taip pat 
turėjo ir politiniai įvykiai šalyje. Nesėkme pasibaigęs 1863 m. sukilimas, prasidėju-
sios carinės valdžios represijos, nuožmi rusifikacija paskatino ir politinę emigraciją. 
Emigruoti stengdavosi žydų jaunuoliai, kurie norėdavo išvengti nepakeliamos ca-
rinės armijos rekrūtų dalios. Tačiau emigracija virto masine XIX a. paskutiniaisiais 
dešimtmečiais po per visą Rusijos imperiją nusiritusios pogromų bangos ir carinės 
valdžios represijų, iš didžiųjų imperijos miestų išstumiant žydus, neturėjusius teisės 
ir leidimų juose gyventi. Tai privertė žydus pajudėti Vakarų link. Lietuvos žydai 
rinkosi dvi pagrindines kryptis: JAV ir Pietų Afriką. Daug jų liko tarpinėse stotelėse 
pakeliui į svajonių šalį ir išsibarstė po Angliją, Argentiną, Braziliją, Urugvajų, Ka-
nadą. XX a. pr., paveikti augančio sionistinio judėjimo idėjų, žydai iš naujo atranda 
Pažadėtąją žemę ir emigracijai pasirenka Palestiną. Emigracijos pakilimo banga tę-
sėsi iki pat 1940 m.

Oficialūs Lietuvos statistikos departamento duomenys rodo, kad 1920–1940 m. 
iš šalies emigravo 102 511 gyventojų. Iš šio skaičiaus 30 869 išvyko į JAV, 24 982 – 
į Braziliją, 16 794 – į Argentiną, 7 942 – į Kanadą, 4 437 – į Urugvajų, 5 264 – į 
kitas šalis. Į Pietų Afrikos Sąjungą (dab. Pietų Afrikos Respubliką) emigravo 7 215, 
o į Palestiną – 5 008 visų Lietuvos emigrantų. Absoliuti dauguma išvykusių į Pietų 
Afriką ir Palestiną buvo žydai. 1928–1932 m. laikotarpiu iš Panevėžio apskrities 
emigravo 3 113 asmenų.

Archyviniai dokumentai nurodo, kad 1928 m. iš Lietuvos emigravo 1 664 žydai, 
1929 m., Didžiosios pasaulinės ekonominės krizės pradžios metais, – 2 846, 1930 
m. – 1 781, 1931 m. – 1 128, dar po metų – 725, 1933 m. – 1 020, 1934 m. – 1 101, 
1935 m.– 1 418 ir 1936 m. – 1 007.

Tuometinėje spaudoje pranešama, kad nuo 1928 m. iki 1936 m. iš Lietuvos išvy-
ko 38 874 žmonės, iš kurių 12 690 buvo žydai. Žurnale jidiš kalba „Jidiše ekonomik“ 
pateiktais duomenimis, 22,9 proc. iš visų 1928 m. išvykusiųjų buvo žydai, 1929 m. – 
17,8 proc., 1930 m. – 17,7 proc. Nuo 1931 m. procentinė emigruojančių žydų dalis 
drastiškai išaugo. Tais metais žydai tarp visų Lietuvos emigrantų sudarė jau 64,2 
proc., o 1933 m. – 78,5 proc.

1929 m. vos 5,1 proc. visų žydų emigrantų išvyko į Palestiną, tuo tarpu į Pietų 
Afriką – daugiau nei 40 proc. 1932 m. atitinkamai jau 26,6 ir 40 proc. O dar po metų 
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situacija pasikeitė. Pietų Afriką, nors ši ir išliko svarbi žydų emigracijos kryptis, pa-
sirinko 26 proc. visų Lietuvos žydų emigrantų, o į Palestiną tais metais išvyko 65,8 
proc.

Greičiausiai XX a. 4-ajame dešimtmetyje Lietuvos žydų emigracija būtų buvu-
si gerokai didesnė, bet tam sutrukdė JAV ir kitų šalių imigracijos apribojimai bei 
Anglijos mandatinės valdžios administracijos politika, ribojusi žydų persikėlimą į 
Palestiną. Ekonominė Lietuvos valstybės būklė buvo sudėtinga, kurti savo verslą tuo 
metu buvo rizikinga, todėl žydų bendruomenės nariai ieškojo galimybių emigruoti, 
pirmiausia į Palestiną bei Pietų Afriką.

Žydų bendruomenės kūrėjai Pietų Afrikoje buvo XIX a. iš Lietuvos atvykę žydai, 
o ir vėliau didelę dalį tos šalies žydų sudarė imigrantai iš Kauno gubernijos, tarp 
kitų miestų – ir iš Panevėžio. Žydų emigracija Lietuvos politikų buvo netgi skati-
nama, tai lėmė ne tik ekonominės, bet ir socialinės priežastys – taip buvo tikimasi 

91 iliustr. Panevėžio žydų išeivių labdaros draugija Johanesburge (PAR). Pirmoje eilėje iš kairės 
į dešinę: Ch. Plit, M. Garsh, gabajus L. Bricker, draugijos pirmininkas S. Shewitz, draugijos 
iždininkas H. Davidow, draugijos sekretorius N. Blecher, L. Moritz, J. Shubitz; antroje eilėje: 
D. Kugel, H. Datnow, I. Stein, S. Selikman, B. Collis, M. Zundelowitz; trečioje eilėje:draugijos 

sekretorius M. Levinrad, S. Sipel, H. Sheer, M. Nohr, M. Berolsky, J. Davidoff, N. Yudelowitz; 
nuotraukoje kampe – draugijos vicepirmininkas A. Tanchum, 1948 m. gruodis.
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sumažinti vidinių socialinių sukrėtimų pavojų. Lietuvoje taip pat veikė sionistiniai 
būreliai, kurie ruošė žydus emigracijai į Palestiną – mokė hebrajų kalbos, Izraelio 
istorijos, žemės ūkio darbų bei kitų profesinių įgūdžių, kurių būtų reikėję kuriant 
gyvenimą Pažadėtoje žemėje.

Nemažai Panevėžio žydų XIX–XX a. sandūroje išvyko ieškoti geresnio gyveni-
mo. Pietų Afrikoje Panevėžio žydai telkėsi Johanesburgo mieste, kuris buvo žinomas 
kaip aukso ir deimantų kasybos vieta. 1899 m. Johanesburge įsikūrusių Panevėžio 
žydų iniciatyva buvo įkurta religinė „Panevėžio draugija“, kuri telkė naujakurius ir 
senbuvius, taip pat atidarė savo Panevėžio maldos namus, kur galėjo rinktis draugėn, 
bendrauti, keistis naujienomis ir prisiminimais apie savo gimtąją šalį ir gimtąjį mies-
tą Ponevėž. Draugijos tikslas taip pat buvo teikti medicininę, prireikus – materialinę 
bei nematerialinę (brolišką) pagalbą vienas kitam. Draugija savo surinktomis lėšomis 
rėmė gimtajame Panevėžyje likusius bendrataučius,  nukentėjusius nuo Pirmojo pa-
saulinio karo.

1938 m. „Panevėžio draugijoje“ buvo įsteigtas „Nelaimių fondas“, skirtas padėti 
vargstantiems nariams, taip pat nepasiturinčioms mirusių narių šeimoms. 1942 m. 
Pietų Afriką pasiekė pirmos žinios apie katastrofą, ištikusią jų tėvynainius 1941 m. 
vasarą ir rudenį. Skubos tvarka buvo įkurtas specialus pagalbos fondas, suaukoti pi-
nigai ir siuntiniai buvo siunčiami į Panevėžį visais, kuriuos tik pavyko rasti, adresais, 
stengiantis atsekti išgyvenusiųjų šeimų narių, giminaičių ir pažįstamų likimus bei 
galimą buvimo vietą. Kai tik buvo gaunamas adresas, nedelsiant buvo siunčiami pa-
galbos siuntiniai. Draugija taip pat įdėjo nemažai pastangų ir padėjo jaunai merginai, 
išgyvenusiai Holokaustą, išvykti iš Panevėžio, pasiekti Pietų Afriką ir čia įsikurti. 
Draugija aktyviai dalyvavo ir dotavo daugelį labdaros kampanijų, skirtų surinkti lėšas 
ir padėti nacizmo aukomis tapusiems Europos žydams, aktyviai rėmė Izraelio valsty-
bės atsiradimą ir jaunos šalies kūrimąsi bei ekonominį vystymąsi.
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ŽYMŪS PANEVĖŽIO ŽYDAI

Apotekeris Davydas (1855–1911) – rašytojas, leidėjas. Gimė Panevėžyje, tuo-
metinėje Kauno gubernijoje, 1868 m. pradėjo mokslus Ukmergės ješivoje, kuriai 
vadovavo Mozė Leiba Lilienbliumas, 1877 m. priklausė nihilistų judėjimui Kijeve 
ir buvo suimtas. Sugebėjo pabėgti ir pasitraukė į Černivcus tuometinėje Austrijos–
Vengrijos imperijoje (dab. Ukrainoje), rašė žydų spaudai hebrajiškai ir jidiš. 1882 m. 
išleido pirmąją savo poemų knygą „Arfa“ hebrajų ir jidiš kalbomis. 1888 m. emigra-
vo į JAV. Gyvendamas JAV prisijungė prie anarchistinio judėjimo ir bendradarbiavo 
jidiš kalba leidžiamoje spaudoje, redagavo vokiečių-jidiš kalba leidžiamą savaitraštį 
„Dabartis“.

Aizenbudas Meilachas (1867–1935) – mecenatas. Gyveno Panevėžyje, gavo 
tradicinį religinį išsilavinimą. Prisidėjo prie Panevėžio žydų ligoninės steigimo ir 
atidarymo.

Aizenbudas Bencijonas Chaimas (1893–1941) – medicinos mokslų daktaras, pe-
diatras ir vidaus ligų gydytojas. Panevėžio žydų ligoninėje dirbo plaučių ligų gydy-
toju. Taip pat buvo hebrajų gimnazijos gydytojas, auklėtojas, 1928 m. išleido moks-
leivių laidą. 1938 m. Panevėžio gydytojų draugijos valdyboje buvo išrinktas eiti 
iždininko pareigas.

Bramsonas Michaelis (Mikas) (1895–1945) – Nepriklausomybės kovų dalyvis, 
Lietuvos kariuomenės karininkas. Gimė Lasavičių dvare, Seinų apskrityje. 1915 m. 
baigė privačią gimnaziją Vilniuje. Mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę. Bai-
gęs karo mokyklą, tarnavo Sibiro šaulių pulke. Pirmą karininko laipsnį gavo 1917 
m. 1919 m. M. Bramsonas studijavo Petrapilio  universiteto Fizikos-matematikos fa-
kultete, baigė 2 kursus. 1920 m. grižo į Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos kariuome-
nę ir paskirtas į atsargos bataliono atsargos kuopą jaunesniuoju karininku. Tarnavo 
III pėstininkų Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto pulke, buvo pulko raštvedys. 
1921 m. jam suteiktas leitenanto laipsnis, dar po metų – vyresniojo leitenanto laips-
nis. 1923 m. išleistas į atsargą. 1934 m. M. Bramsonas persikėlė į Panevėžį, kur dirbo 
mokytoju žydų gimnazijoje. Aktyviai dalyvavo Žydų karių, dalyvavusių Nepriklau-
somybės kovose, sąjungos veikloje, išrinktas sąjungos centro valdybos nariu. Vėliau 
buvo išrinktas sąjungos Panevėžio skyrius vicepirmininku (1933 m.) ir pirmininku 
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(1936 m.). 1938 m. M. Bramsonui suteiktas kapitono laipsnis. 1939 m. jis persikėlė 
į Kauną, ten mokytojavo. Karo pradžioje buvo uždarytas į Kauno žydų getą, vėliau 
išsiųstas į Dachau koncentracijos stovyklą. Nužudytas 1945 m. pradžioje.

Chazenas Heselis (?) – pramonininkas, visuomenininkas. Nuo 1929 m. buvo vie-
nas iš Panevėžio alaus daryklos „Kalnapilis“ savininkų. Panevėžio miesto tarybos na-
rys. Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu. Sinagogos Beit 
Midrash Hagadol iždininkas. 1940 m. išrinktas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos 
Nepriklausomybės kovose, sąjungos Panevėžio skyriaus valdybos nariu.

Chazenas Leizeris Beras (1862–1937) – pramonininkas, mecenatas. Linų pramo-
nės Lietuvoje vystytojas, eksportuotojas. Rėmė žydų prieglaudas, įsteigė neturtin-
giesiems skolinamąją kasą. Palaidotas Panevėžio žydų kapinėse, jas naikinant, sovie-
tmečiu perlaidotas Sudervės žydų kapinėse, Vilniuje.

Izaakas Dembo (1863–1889) – vaistininkas, revoliucionierius. Gimė Panevėžyje. 
Priklausė slaptai Liaudies valios organizacijai, dalyvavo nesėkmingame pasikėsini-
me į carą Aleksandrą III. Po pasikėsinimo slapstėsi, nuo 1884 m. dalyvavo slaptoje 
revoliucinėje veikloje Vilniuje. 1889 m. Ciuriche (Šveicarijoje) organizavo pasikė-
sinimą į Vilhelmą II, bet per bandymus su sprogmenimis stipriai susižeidė ir mirė 
ligoninėje.

Dilon Marija (1858–1932) – skulptorė, gimusi 
Panevėžyje žydo ūkininko šeimoje. Jaunystėje ji 
su šeima išvyko į Sankt Peterburgą. 1879 m. Ma-
rija Dilon įstojo į Dailės akademiją, kurią 1888 m. 
baigė. Vėliau studijas tęsė Paryžiuje, studijų metu 
jos darbai buvo apdovanoti sidabro medaliu ir ma-
žuoju aukso medaliu. Dalyvavo įvairiose meno 
parodose. Ji buvo pripažinta pirmąja profesionalia 
moterimi skulptore Rusijoje. M. Dilon rankomis 
sukurta daug akademinių darbų, puikių skulp-
tūrų, kurios pelnė pripažinimą. Tarp žinomesnių 
jos darbų yra paminklas matematikui Nikolajui 
Lobačevskiui Kazanėje, carui Aleksandrui II Čer-
nigove. Buvo ištekėjusi už dailininko Teodoro 

Buchholz. Palaidota Smolensko kapinėse, Sankt Peterburge.

Feigenzonas Naftalis (?) – pirmasis Panevėžio spaustuvininkas. 1880 m. atidarė 
pirmąją spaustuvę mieste, šalia jos – knygyną, 1885 m. – biblioteką. Spausdino 
pirmąjį Panevėžio laikraštį „Naš kraj“ (iš rus. „Mūsų kraštas“), leistą nuo 1914 m.

92 iliustr. Marija Dilon
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Fleišeris Abraomas (?) – tarpukariu buvo ilgametis Panevėžio miesto tarybos ir 
valdybos narys, draudimo draugijos ,,Lietuva“ agentas.

Framas Dovydas (1903–1988) – poetas, rašęs jidiš kalba. Gimė Panevėžyje, su 
tėvais Pirmojo pasaulinio karo metu buvo pasitraukęs į Rusiją, į Lietuvą grįžo 1921 
m. Nuo 1923 m. jidiš kalba publikavo eilėraščius spaudoje, leidžiamoje Kaune. 1927 
m. emigravo į Pietų Afriką, ten rašyti nenustojo. Jo poezijos rinkinys „Dainos ir 
eilėraščiai“, išleistas Vilniuje 1931 m. Rinkinys pilnas nostalgiškos žydų gyvenimo 
Lietuvoje idilės. Jo vėlesnė kūryba buvo susijusi su Pietų Afrika, bet liko įsišaknijusi 
Lietuvos žydų gyvenimo tradicijoje. 1947 m. išleido dvi ilgas poemas, kurių vie-
na – „Paskutinis skyrius“ – yra elegija apie jo sunaikintą tėvynę. Tarpukariu Framas 
aktyviai dalyvavo jidiš kultūros būreliuose Johanesburge, buvo visų jidiš kalba leistų 
laikraščių Pietų Afrikoje bendradarbis, jidiš kalba parašė libretus dviem operetėms, 
pastatytoms Johanesburgo teatruose.

Bernardas Fridmanas (1859–1929) – teisininkas, žydų reikalų ministras be port-
felio (1922 m. vasario 2 d.–1923 m. birželio 28 d. VIII Ernesto Galvanausko Mi-

nistrų kabinete). Pirmojo pasaulinio karo metais 
tarnavo Petrogrado rusų zemstvų sąjungoje. 1918 
m. grįžo į Lietuvą, buvo taikos teisėjas Biržuose, 
vėliau – Utenoje. Nuo 1920 m. buvo Kauno apy-
gardos teismo narys. Nuo 1925 m. – Panevėžio 
apygardos teismo narys. Parašė ir išleido mokslo 
darbų teisės klausimais rusų kalba, taip pat paren-
gė vieną pirmųjų mokslinių tyrimų apie lietuvių 
paprotinę teisę, bendradarbiavo periodiniuose lei-
diniuose „Vilenskij vestnik“ (iš rus. „Vilniaus šau-
klys“), „Teisė“, „Lietuva“. Mirė Panevėžyje.

Fridmanas Naftalis (1863–1921) – teisės mokslų daktaras, advokatas, politikas.
Gimė Juodžių kaime, Raseinių apskrityje. 1883 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo 
į Peterburgo universitetą. 1887 m. baigė teisės studijas. 1888 m. persikėlė gyventi į 
Panevėžį, kur buvo paskirtas prisiekusiojo advokato padėjėju bei vertėsi advokatūros 
praktika. 1920 m. įtrauktas į Kauno apygardos teismo prisiekusiųjų advokatų sąrašą. 
Iki 1904 m. – Panevėžio miesto tarybos valdybos narys. 1907 m. lietuvių žydų blo-
kas išrinko jį atstovu į III Valstybės Dūmą, o 1912 m. jis buvo perrinktas deputatu į 
IV Valstybės Dūmą. Pirmojo pasaulinio karo metu tapo ypatingosios tarybos trem-
tinių reikalams tvarkyti bei nukentėjusiųjų nuo karo žydų šalpos centro Rusijoje 
komiteto nariu. 1917 m. kovo 2 d. suformuotoje Rusijos Laikinojoje vyriausybėje N. 
Fridmanas buvo Teisingumo ministerijos tarybos narys, o taip pat Peterburge susi-
būrusio komiteto Lietuvai valdyti pirmininko pavaduotojas. 1920 m. N. Fridmanas 

93 iliustr. Bernardas Fridmanas.
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išrinktas į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, ėjo prezidiumo sekretoriaus pareigas, buvo 
Ekonominio, Žemės reformos, Darbo, Socialinės apsaugos ir sveikatos komitetų na-
rys. Mirė Berlyne, palaidotas Panevėžyje. 

94 iliustr. Naftalis Fridmanas
95 iliustr. Naftalio Fridmano prašymas pasui gauti, 1920 m.

Gordonas Jehuda Leiba (1830–1892) – rašytojas, publicistas, hebrajų literatūros 
klasikas. Gimė Vilniuje. Vienas aktyviausių Haskalos (žydų apšvietos) judėjimo vei-
kėjų Rusijoje ir vienas pirmųjų šio judėjimo iniciatorių Panevėžyje. 1852 m. baigė 
Vilniaus rabinų seminariją, 1853–1860 m. buvo pirmosios Panevėžio žydų pradinės 
mokyklos mokytojas. Bendradarbiavo žydų spaudoje. J. L. Gordono kūryboje apstu 
religinių motyvų ir klasikinių žydų religinių tekstų terminologijos. Nuo 1860 m. 
mokytojavo Šiauliuose, 1865 m. persikėlė į Telšius, o nuo 1880 m. apsigyveno Sankt 
Peterburge, kur ir mirė.

Gutmanas Teodoras (1881–1941) – gydytojas, Panevėžio žydų ligoninės vedėjas. 
1937 m. išrinktas Panevėžio gydytojų draugijos valdybos pirmininku. Nužudytas 
per Holokaustą. Atėjęs prie duobės T. Gutmanas kreipėsi į ligoninės personalą, no-
rėdamas visus padrąsinti. Jis kvietė mirti aukštai pakelta galva, nes pralietas kraujas 
neliks be atpildo. 

Hiršas Ichilčikas (?) – mokytojas, muzikantas. Panevėžio gimnazijos muzikos 
mokytojas, styginio orkestro vadovas, parašė muzikos vadovėlį kariniam orkestrui. 
1928 m. emigravo į Pietų Afrikos Respubliką. Ten dirbo muzikos mokytoju.
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Kahanemanas Josefas Saliamonas (kituose šaltiniuose ir literatūroje galima ras-
ti tokį pavardės užrašymą – Kaganemanas Joselis Šloimė) (1888–1969) – rabinas, 

Panevėžio ješivos vadovas. Gimė Kuliuose, Telšių 
aps., Leibos ir Itos Lėjos (buv. Volpertaitės) Kaha-
nemanų šeimoje. Su žmona Feiga (buv. Rubinai-
tė, gim. 1886 m., Vidžių miestelio rabino dukra) 
turėjo 4 vaikus: Abraomą (g. 1911 m.), Jankelį (g. 
1918 m. Vilniuje), Esterą (g. 1922 m. Panevėžyje), 
Izaoką(g. 1928 m. Panevėžyje). Studijavo Telšių, 
Naugarduko ir Rodūnios ješivose. Nuo 1916 m. 
vadovavo Gardino ješivai. 1919 m. J. S. Kahane-
manas išrinktas Panevėžio rabinu ir tais pat metais 
atkūrė Panevėžio ješivą„Ochel Icchak“. 1923–1925 
m. buvo religinės žydų ortodoksų partijos „Agu-
dat Israel“ vadovas ir ilgametis Lietuvos rabinų 
sąjungos vykdomojo komiteto prezidiumo narys. 
Išrinktas į II-ąjį Lietuvos Seimą. 1940 m. su sū-
numi emigravo į JAV, iš ten – į Palestiną. 1944 
m. Bnei Brako mieste įkūrė „Ponevėž“ješivą. Joje 

mokėsi daugiau kaip tūkstantis studentų. Mirė Bnei Brake, Izraelyje.

Kanas Jokūbas (1900–1941) – gydytojas. Kaune mokėsi esperanto kalbos, Panevė-
žyje buvo vienas iš pirmojo esperantininkų būrelio steigėjų ir jo vadovas. Rašė straips-
nius periodinei spaudai. Turėjo sukaupęs solidžią biblioteką, kurioje buvo nemažai lei-
dinių esperanto kalba, vėliau ją perdavė Basei Braudienei. Nužudytas per Holokaustą.

Kisinas Abraomas (1899–1945) – geobotanikas, gamtos mokslų daktaras. Gimė 
Panevėžyje, Jokūbo ir Chajos Kisinų šeimoje, Izidoriaus Kisino brolis. A. Kisinas, 
1918 m. baigęs Panevėžio realinę gimnaziją, pradėjo dirbti mokytoju ir su nedide-
lėmis pertraukomis mokytojavo visą gyvenimą. Kisinas Lietuvos universiteto (dab. 
Vytauto Didžiojo universitetas) Matematikos-gamtos fakultete studijavo geobotani-
ką. 1927 m. apgynė diplominį darbą „Kopų augmenija Palangos pakrantėje“, kuris 
buvo išspausdintas tuo metu mokslo pasiekimus Lietuvoje populiarinusiame žurnale 
„Kosmos“. 1934 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė daktaro disertaciją „Au-
galų asociacijos ir asociacijų kompleksai Lietuvos pajūryje“. 1932 m. Kaune išleistas 
jo ir A. Pinčuko parašytas gamtos vadovėlis „Hatteva“, skirtas 3-iam pradžios mo-
kyklos skyriui. A. Kisinas buvo aktyvus žydų visuomeninių ir politinių organizaci-
jų narys, dirbo Lietuvos Respublikos Žydų reikalų ministerijoje, priklausė Lietuvos 
socialistų sionistų partijos centro komitetui, dienraščio „Dos Vort“ (iš jid. „Žodis“) 
redakcinei kolegijai, redagavo Lietuvos hebrajų kalbos mokytojų sąjungos leidinį 
„Švietimo keliais“ ir pirmininkavo šiai organizacijai, buvo žydų gimnazijos Kaune 

96 iliustr. Josefas Saliamonas 
Kahanemanas, 1959 m.
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direktoriaus pavaduotojas. 1941 m. dr. A. Kisinas su žmona, vaikų gydytoja, Pese 
Kisiniene ir dukrele Avivit pateko į Kauno getą. Jis buvo vienas iš keturių žydų 
poliglotų, kurie A. Mapu gatvėje buvusiame pastate rūšiavo iš Kauno žydų atimtas 
knygas ir vertingiausias ruošė persiuntimui į Berlyną. 1944 m. likvidavus Kauno 
getą, A. Kisinas išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą, kurioje nužudytas 1945 
m. Jo žmona ir dukra išgyveno Holokaustą ir 1948 m. išvyko į Izraelį. 1990 m. šalia 
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos esanti gatvė pava-
dinta geobotaniko Abraomo Kisino vardu.

Kisinas Izidorius (1904–1958) – bibliotekininkas, bibliografas. Gimė Panevėžyje, 
Jokūbo ir Chajos Kisinų šeimoje, Abraomo Kisino brolis. Iki 1915 m. mokėsi žydų 
mokyklose Panevėžyje, Pirmojo pasaulinio karo metu su tėvais pasitraukė į Sankt 
Peterburgą, grįžęs į Lietuvą, nuo 1918 m. mokėsi Ukmergės valstybinėje gimnazi-
joje, kurią 1924 m. baigė. Nuo 1920 m. buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys. Įstojo 
į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, kur studijavo lietuvių kalbą 
ir lyginamąją kalbotyrą. 1932 m. jis apgynė diplominį darbą „Čigonų kalbos grama-
tikos matmenys“. Pagrindiniu jo, kaip bibliografo ir bibliotekininko, mokytoju buvo 
pirmasis profesionalus Lietuvos knygotyrininkas, bibliografas, kultūros istorikas, 
visuomenės veikėjas, profesorius Vaclovas Biržiška (1884–1956). I. Kisinas 1940 
m. Vilniaus universitete Humanitarinių mokslų fakultete baigė Istorijos specialybę, 
apgynė darbą „Spaudos išradimas“. 1954 m. bibliotekininkystės diplomą eksternu 
įgijo Leningrado N. Krupskajos bibliotekiniame institute. 1935–1940 m. dirbo Vy-
tauto Didžiojo universiteto bibliografu, 1940–1944 m. buvo Vilniaus universiteto 
bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėjas, 1946–1951 m. – Lietuvos knygų rūmų 
direktoriaus pavaduotojas, 1949–1954 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, 1949–
1958 m. buvo Kultūros švietimo technikumo dėstytojas. I. Kisinas sudarė lietuviškų 
knygų sisteminį katalogą, lietuvių literatūros antologiją hebrajų kalba. Mirė Palan-
goje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

Landau Samuelis (1886–1940) – ekonomistas, bankininkas, politinis ir visuome-
nės veikėjas. Gimė ir pradinį išsilavinimą gavo Panevėžyje.1906 m. baigė Jekate-
rinoslavo (dab. Dniepropetrovskas, Ukraina) aukštesniąją mokyklą. Vėliau įstojo į 
Kijevo komercijos institutą. 1908 m. grįžo į Panevėžį ir dirbo tarnautoju bankų 
įstaigose, taupomojoje skolinamojoje ir tarpusavio kredito draugijose. 1915 m. kar-
tu su šeima buvo ištremtas į Rusiją. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą ir 
vėl apsigyveno Panevėžyje. Aktyviai įsitraukė į to meto žydų bendruomenės veiklą. 
Tapo įkurto Panevėžio žydų liaudies banko valdybos nariu, taip pat buvo Centri-
nio Lietuvos žydų banko kooperacijai remti ir Žydų liaudies bankų sąjungos val-
dybų narys. Steigiamajame Seime dirbo Finansų ir biudžeto bei Krašto atstatymo 
komisijose.1922 m. – Lietuvoje įsteigtos draugijos ORT („Общество ремесленного 
земледельческого труда“) valdybos narys.Mirė Kaune.
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Levitas Elijus (1920–2007) – kariškis, teisininkas. 1920 m. jį, Tambove (Rusijoje) 
gimusį kūdikį, ir jo brolį Chaimą Leibą (g. 1917) per Pirmąjį pasaulinį karą iš Lie-
tuvos ištremti tėvai Motelis-Michelis ir Dina-Brainė Levitai parsivežė į Panevėžį. E. 
Levitas pradinę mokyklą baigė Panevėžyje, 1933 m. įstojo į Panevėžio žydų gimna-
ziją ir tuo pat metu uždarbiavo, dirbdamas ūkinių prekių parduotuvėje. 1941 m. į 
Lietuvą įsiveržus naciams, sugebėjo aplenkti fronto liniją ir su keliolika savo ir žmo-
nos Pesės giminaičių pasitraukti į Sovietų Sąjungos gilumą. Nuo 1942 m. pavasario 
iki Antrojo Pasaulinio karo pabaigos tarnavo 16-ojoje lietuviškoje divizijoje. Gavo 
kapitono laipsnį ir karinėje tarnyboje liko iki divizijos išformavimo 1956 m. Grįžęs 
į Lietuvą, studijavo teisę Vilniaus universitete, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. 
Nuo 1991 m. buvo Lietuvos žydų bendruomenės Karo veteranų žydų tarybos pir-
mininkas, nuo 1993 m. iki mirties – Lietuvos antihitlerinės koalicijos Karo veteranų 
Tarybos pirmininko pavaduotojas.

Malcinskis Chaimas (1910–1986) – pedagogas, žurnalistas. Gimė Panevėžyje. 
1927–1929 m. mokėsi Vitebsko pedagoginiame technikume, vėliau Kijeve, dirbo 
žurnalistu Minske ir Pinske. Antrojo pasaulinio karo metu kariavo prieš hitlerinin-
kus. Po karo dirbo žurnalistu ir redaktoriumi Baltarusijoje ir Birobidžane, priklausė 
SSRS rašytojų sąjungai. 1951 m. represuotas, 1956 m. paleistas. 1975 m. išvyko 
gyventi į Izraelį. Mirė Tel Avive.

Meras Šachnelis Abraomas (1865–1930) – gydytojas, visuomenininkas, Pane-
vėžio žydų ligoninės vedėjas. Gimė Panevėžyje, mokėsi žydų religinėje mokykloje, 
vėliau įstojo ir baigė Kauno gimnaziją. Mediciną studijavo Maskvos universitete. 

Trumpai padirbėjęs Černigovo gubernijoje, nuo 
1891 m. pradėjo savo privačią praktiką Pasvaly-
je. Ten dirbdamas gydė jame esančio mineralinio 
šaltinio vandeniu, apie šaltinio vandens ypatybes 
paskelbė straipsnį medicininėje literatūroje. 1919–
1921 m. kartu su žmona buvo Panevėžio miesto 
tarybos nariai. Š. Meras inicijavo žydų sveika-
tos apsaugos draugijos OZE Panevėžio skyriaus 
įsteigimą, Panevėžio gydytojų draugijos įkūrimą, 
aktyviai prisidėjo prie ligonių kasų steigimo Pa-
nevėžyje. Savo darbe ne kartą susidūrė ir kovojo 
su šiltinės, choleros, difterijos ir kitomis epidemi-
jomis. Mirė ir palaidotas Panevėžio žydų kapinė-
se. 1933 m. sausio 31 d. Panevėžio miesto tarybos 
sprendimu Siauroji gatvė buvo pervadinta daktaro 
Š. Mero vardu.

97 iliustr. Šachnelis Abraomas 
Meras.
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Nosenas K. (?) – plastinės chirurgijos specialistas. Atvyko į Lietuvą dėl prasidėjusio 
žydų persekiojimo nacistinėje Vokietijoje XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. Dirbo 
Panevėžio žydų ligoninės  Chirurgijos skyriuje. 1937 m. buvo šio skyriaus vedėjas.

Ošerovičius Hiršas (1908–1994) – teisininkas, poetas, rašytojas. Gimė Panevėžyje, 
1928 m. baigė Panevėžio žydų hebrajų gimnaziją. 1933 m. studijavo teisę Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. Studijų metais pradėjo rašyti poeziją jidiš kalba, ben-

dradarbiavo su daugeliu žydų laikraščių, ypač su 
Kaune leidžiamu pagrindiniu dienraščiu „Di jidiše 
štime“ (iš jid. „Žydų balsas“), o 1940 m. išleido ei-
lių rinkinį „Panevėžys“. Per Antrąjį pasaulinį karą 
evakavosi į Alma-Atą, Kazachstaną, o pasibaigus 
karui grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje, tačiau 
1949 m. už tariamą antisovietinę nacionalistinę 
sionistinę veiklą suimtas ir ištremtas 10-iai metų į 
lagerį. 1956 m. buvo reabilituotas, grįžo į Vilnių ir 
vėl ėmėsi literatūrinio darbo. H. Ošerovičiaus kū-
ryba buvo verčiama į lietuvių ir rusų kalbas. 1968 
m. pastatyta H. Ošerovičiaus pjesė „Žmonės ir 
antžmogiai“. 1971 m. išvyko gyventi į Izraelį, kur 
1974 m. parašė poezijos knygą „Mayn Ponevezh“ 
(iš jid. „Mano Panevėžys“), išleistą jidiš ir hebrajų 
kalbomis. H. Ošerovičius priklausė Izraelio rašyto-
jų ir žurnalistų, rašančių jidiš kalba, sąjungai, buvo 
apdovanotas gausybe prizų. Mirė Tel Avive.

Rabinovičius Izaokas Jokūbas (Icele Ponevėžer, Jicchak Jaakov Rabinovič) 
(1854–1919) – rabinas, Panevėžio ješivos įkūrėjas ir pirmasis vadovas. Gimė Gar-
dino gub. Nuo 1894 m. – Panevėžio rabinas, garsus Toros žinovas, religinio judėjų 
teismo teisėjas, aktyvus visuomenės veikėjas.

Riklis Abraomas (1892–?) – verslininkas, visuomenininkas, mecenatas. Gimė Pa-
nevėžyje, vertėsi kolonialine prekyba. Panevėžio miesto tarybos narys.

Sluckis Mykolas (1928–2013), rašytojas, prozininkas. Gimė Panevėžyje. Prasidėjus 
SSRS–Vokietijos karui, buvo pionierių stovykloje Palangoje, o iš jos buvo evakuo-
tasį SSRS gilumą, gyveno vaikų namuose, kuriuos aprašė savo pirmame romane 
„Geri namai“ (1955 m.). 1951 m. baigė rusų filologijos studijas Vilniaus universite-
te. 1950–1951 m. redagavo žurnalą vaikams „Žvaigždutė“. Nuo 1949 m. M. Sluckis 
buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys, jis sąmoningai rinkosi savo kūrybą rašyti lie-
tuvių kalba. 1952–1954 m. buvo Rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 

98 iliustr. Hiršas Ošerovičius.
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m. – valdybos sekretorius. Ankstyvaisiais kūrybos metais M. Sluckis išleido mažo-
sios prozos rinkinius vaikams, vėliau išgarsėjo prozos kūriniais, apsakymų ir novelių 
rinktinėmis. Jo knygos išverstos į 14 kalbų. Pagal jo scenarijų 1965 m. sukurtas 
meninis filmas „Laiptai į dangų“ (rež. Raimondas Vabalas).

Sobolis Mejeras (1893–1941) – gydytojas. 1937 m. išrinktas Panevėžio žydų gydy-
tojų draugijos valdybos sekretoriumi. Nužudytas per Holokaustą.

Šulmanas Pinchus (?) – advokatas. Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, 
Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės kovose, sąjungos Panevėžio 
skyriaus pirmininkas, Vilniui vaduoti sąjungos Panevėžio miesto žydų skyriaus pir-
mininkas. Žmona – Ženia Šliosbergaitė, laisva menininkė.

Todesas Leiba (1877–1941) – pasiturintis pirklys, vertėsi kolonialinių prekių ir 
tekstilės prekyba, aktyvus visuomenininkas, mecenatas, Panevėžio labdaros organi-
zacijų narys. 1915 m. su šeima ištremtas į Rusijos gilumą, grįžo su pirmąja tremtinių 
banga dar 1918 m. ir visomis išgalėmis prisidėjo prie miesto ūkio atstatymo. 1940 
m., prasidėjus sovietinei okupacijai, visą turėtą turtą pardavė ir išsikėlė gyventi į 
Šiaulius, kur tapo tekstilės fabrikų susivienijimo „Lana“ atstovu. Lietuvoje pasiro-
džius naciams, bandė trauktis Rytų link, tačiau buvo nužudytas pakeliui, netoli savo 
gimtųjų vietų.
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Senųjų Panevėžio gatvių 
pavadinimų rodyklė

Pavadinimai tarpukariu Kiti buvę pavadinimai Dabartiniai pavadinimai
Agronomijos g. Marijonų g.

Anykščių g. Anykščių g.
Aušros g Aušros g.

Batalijono g. Bataliono g.
J. Basanavičiaus g. Tilto g. J. Basanavičiaus g.

Berčiūnų g. Januškevičiaus g. Berčiūnų g.
Birutės g. Boguševičiaus g. Birutės g.

Daukanto g. S. Daukanto g.
Džonto g. J. Zikaro g.
Elektros g. Luizos g. Elektros g.

Gedimino a. Savanorių a.
Fr. Gužučio g. Aleksandrovskaja g. Savanorių a.

Hercelio g. Nebeegzistuoja
Icelio g. Savanorių a.

Jablonskio g. J. Jablonskio g.

Jungiamoji g. Nebeegzistuoja; kiemas iš 
Laisvės a. į Savanorių a.

Katedros g./ a. Gegužės 15-osios g. Katedros g.
Kęstučio g. Kęstučio g.
Kisino g. A. Kisino g.

Klaipėdos g. Vladimiro g. Klaipėdos g.
Kranto g. Kranto g.

Krekenavos g. Krekenavos g.
Kudirkos g. V. Kudirkos g.
Laisvės a. Laisvės a.
Marijos g. A. Smetonos g.
Margių g. Travianaja g. Margių g.

Dr. Mero g. Siauroji g. Š. Mero g.
Molainių g. J. Tilvyčio g.
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Pilies g. Piniavos g.
Dalis Smėlynės g. Pilies g.

Piniavos g. Pilies g.
Pirties g.
Plūkių g. A. Mackevičiaus g.

Pušaloto g. Pušaloto g.
Povilo Puzino g. P. Puzino g.

Ramygalos g. Ramygalos g. ir Laisvės a. 
pietinė pusė

Respublikos g. Bajorų g. Respublikos g.
Senamiesčio g. Senamiesčio g.

Siauroji g. Š. Mero g.

Sinagogos g./ Sinagogų a. vieta tarp Elektros ir 
Ukmergės gatvių

Skerdyklos g. Nemuno g.
Prez. Smetonos g. Marijos g. A. Smetonos g.

Smėlynės g. Mikolajevas, Nikolajevas, Smėlynės g.
Sodų g. Sodų g.

Stoties g. Stoties g.
Šermukšnių g. Šermukšnių g.

Tėvo Tilvyčio g. J. Tilvyčio g.
Tilto g. J. Basanavičiaus g.

Topolių g. Topolių al.
Mikalojaus Tiškevičiaus a. M. Tiškevičiaus g.

Turgaus a. Hindenburgo g. Laisvės a.
Ukmergės g. Vilkmergės g. Ukmergės g.

Utenos g. Utenos g.

Vaistinės g. Aptiekos g. Laisvės a. šiaurinė pusė, 
Elektros g.

Vysk. Valančiaus g. M. Valančiaus g.
Valato g. Savanorių a.

Vasario 16 d.g. Šeduvos g. Vasario 16-osios g.
Vilniaus g. Amatų g. Vilniaus g.

Zitos g. Šv. Zitos g.
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99 iliustr. Panevėžio miesto centras iš paukščio skrydžio. 
Panevėžys, XX a. 10 deš.
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ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS

1 iliustr. Ramygalos gatvės pradžia, Panevėžys. Atvirukas, autorius – fotografas 
Leiba Slonimskis,XX a. pr. Panevėžio kraštotyros muziejus.

2 iliustr. Panevėžio ugniagesių draugijos išduotas diplomas jos nariui Isaakui 
Zuskinui, 1913 m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.

3 iliustr. Panevėžio žydų įmonių savininkų A. Ciono, J. Loperto, I. Chazeno fir-
miniai blankai, 1935 m. Panevėžio kraštotyros muziejus.

4 iliustr. Batsiuvio Matiso verslo registracijos liudijimas, 1915 m. Matisų šeimos 
archyvas.

5 iliustr. Jakovo Trakmano fotografijos studijos atvirukas, rodantis fotografo ap-
dovanojimus, XX a. pr. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.

6 iliustr. Panevėžio žydų amatininkų draugijos valdyba, 1924 m. balandžio 12 d. 
Blecherių šeimos archyvas.

7 iliustr. Kelios žydų įmonės Turgaus aikštėje. Atvirukas, autorius – fotografas 
Leiba Slonimskis,XX a. pr. Panevėžio kraštotyros muziejus.

8 iliustr. Iljos Gurvičiaus galanterijos parduotuvė. Atvirukas, autorius – fotogra-
fas Leiba Slonimskis, 1913 m. Panevėžio kraštotyros muziejus.

9 iliustr. Panevėžio žydų verslininkų reklaminiai skelbimai savaitraščio „Mūsų 
kraštas“ puslapiuose. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

10 iliustr. Panevėžio žydų liaudies banko indėlio lakštas. Vilniaus Gaono žydų 
istorijos muziejus.

11 iliustr. „L. B. Chazenas ir sūnūs“ linų apdirbimo fabriko darbininkai šventinė-
je rikiuotėje, XX a. 4 deš. Panevėžio kraštotyros muziejus.

12 iliustr. Chazenų šeimos malūnas Smėlynės g. 4, 1938 m. Panevėžio kraštoty-
ros muziejus.

13 iliustr. Chazenų šeimos alaus daryklos „Kalnapilis“ darbuotojai, 1939 m. Pa-
nevėžio kraštotyros muziejus.

14 iliustr. L. Leibovičiaus saldainių ir šokolado dirbtuvių savininkas su darbinin-
kėmis, 1932 m. Panevėžio kraštotyros muziejus.

15 iliustr. „Panevėžys. Sinagoga“. Akvarelė, popierius. Autorius – Gerardas Bag-
donavičius, 1928 m. Šiaulių „Aušros“ muziejus.

16 iliustr. Medinės sinagogos aron kodešas. Minos Švabskaitės ir Izaoko Zingerio 
daryta nuotrauka. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 
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17 iliustr. Medinės sinagogos bimos kupolas. Minos Švabskaitės ir Izaoko Zinge-
rio daryta nuotrauka. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

18 iliustr. Medinė sinagoga ir Beit Midrash Hagadol, buv. Sinagogų a. Yad 
Vashem muziejaus archyvas. 

19 iliustr. ORT vadovas ir mokiniai tvarko Didžiosios sinagogos interjerą. Pasau-
linės ORT sąjungos archyvas.

20 iliustr. Panevėžio žydų draugijos Tehilim sinagogos projektas, 1929 m. Lietu-
vos centrinis valstybės archyvas.

21 iliustr. Sinagoga Chayei Adam. Brozinų šeimos archyvas.  
22 iliustr. Sinagogos Chayei Adam moterų galerija. Brozinų šeimos archyvas.
23 iliustr. Sinagogos Chevra Tora brėžiniai, autorius – Jokūbas Ušakovas, 1910 

m.Kauno regioninis valstybės archyvas.
24 iliustr. Gimimo pažymėjimas, pasirašytas rabino Ašerio Kalmano Barono, 

1938 m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.
25 iliustr. Rabino Abraomo Grinbergo šeima prie savo namų. Grinbergų šeimos 

archyvas.
26 iliustr. Įėjimas į žydų kapines, Vasario 16-osios g., 1966 m. Panevėžio krašto-

tyros muziejus.
27 iliustr. Panevėžio žydų kapinės, 1932 m. Panevėžio miesto žydų bendruome-

nės archyvas.
28 iliustr. Troibų šeima prie artimųjų kapų Panevėžio žydų kapinėse. Panevėžio 

miesto žydų bendruomenės archyvas.
29 iliustr. Paminklas „Liūdinti žydų motina“. Atminties skvero memorialas Pa-

nevėžyje. Gennady Kofman nuotrauka, 2009 m. Panevėžio miesto žydų bendruo-
menės archyvas.

30 iliustr. Panevėžio ješivos studentai, 1914 m. Panevėžio miesto žydų bendruo-
menės archyvas.

31 iliustr. Panevėžio šventosios ješivos dėstytojai ir studentai. Jakovo Trakmano 
vinjetė, 1927 m. žiema. Blecherių šeimos archyvas.

32 iliustr. Panevėžio ješivos„Didžiųjų mokymo namų“ vadovai ir studentai. Jako-
vo Trakmano vinjetė, 1927 m. Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus.

33 iliustr. Panevėžio ješivos studentų vaidinimas (purimšpilis) Purimo šventės 
proga, 1927 m. Zalkų šeimos archyvas.

34 iliustr. Panevėžio žydų mergaičių religinės gimnazijos „Javne“ pastatas, apie 
1922–1928 m. The Oster Visual Documentation Center at ANU Museum of the 
Jewish People. 

35 iliustr. D. Jelino knyga apie filosofą Maimonidą (Varšuva, 1898) iš gimnazijos 
„Javne“ bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

36 iliustr. Memorialinė lenta religinės mergaičių gimnazijos „Javne“ pastate, Gen-
nady Kofman nuotrauka, 2013 m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.
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37 iliustr. Jehuda Leiba Gordonas, apie 1892 m. The David B. Keidan Collection 
of Digital Images from the Central Zionist Archives.

38 iliustr. Panevėžio hebrajų gimnazijos pastatas, 1928 m. Panevėžio kraštotyros 
muziejus.

39 iliustr. J. Talmantas, E. Viskanta (sud.), Visuotinės literatūros chrestomatija, d. 
IV, Kaunas, 1931. Panevėžio žydų gimnazijos bibliotekos spaudas. Vilniaus Gaono 
žydų istorijos muziejus.

40 iliustr. Panevėžio hebrajų gimnazijos penktosios laidos mokiniai su mokyto-
jais. Jakovo Trakmano vinjetė, 1928 m. Aizenbudų šeimos archyvas.

41 iliustr. Panevėžio hebrajų gimnazijos paskutinė laida, 1940 m. gruodis. Riklių 
šeimos archyvas.

42 iliustr. Panevėžio žydų vidurinės mokyklos jidiš dėstomąja kalba mokiniai ir 
mokytojai, 1928 m. Mannų šeimos archyvas. 

43 iliustr. Panevėžio žydų vidurinės mokyklos laida, 1930 m. M. Dirsės kolekci-
ja, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

44 iliustr. Panevėžio žydų vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas. M. Dirsės 
kolekcija, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

45 iliustr. Panevėžio žydų gimnazijos mokinės liudijimas, 1930 m. Panevėžio 
miesto žydų bendruomenės archyvas.

46 iliustr. Panevėžio valstybinės gimnazijos paralelinių klasių ketvirtoji laida, 
1923 m. Juozo Balčikonio mokyklos muziejus.

47 iliustr. ORT organizacijos Panevėžio filialo mokytojai ir moksleiviai. World 
ORT archyvas. 

48 iliustr. ORT amatų mokyklos įsteigimo skelbimas, 1940 m. Panevėžio miesto 
žydų bendruomenės archyvas.

49 iliustr. Lietuvos kariuomenės kareivis Faivlas Zalkas, 1931 m. Zalkų šeimos 
archyvas.

50 iliustr. Lietuvos kariuomenės karininkas Michaelis (Mykolas) Bramsonas. Lie-
tuvos centrinis valstybės archyvas.

51 ir 52 iliustr. Panevėžio savanorio Abraomo Rafo apdovanojimo byla. Lietuvos 
centrinis valstybės archyvas.

53 iliustr. Panevėžio miesto dūmos nariai po priesaikos 1908 m. gegužės 8 d. 
Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius. 

54 iliustr. Panevėžio miesto pirmoji 1919–1921 m. taryba. Panevėžio kraštotyros 
muziejus.

55 iliustr. Panevėžio miesto ketvirtoji 1931–1934 m. taryba. Chazenų šeimos 
archyvas.

56 iliustr. Organizacijos Mizrachi Panevėžio skyriaus jaunimo būrelis Hehalutz 
haMizrachi, 1933 m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.

57 iliustr. Organizacijos Hashomer Hatsair Panevėžio skyriaus narės, 1928 m. 
Levinų šeimos archyvas.
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58 iliustr. Organizacijos Beitar Panevėžio skyriaus nariai. Levinų šeimos archyvas.
59 iliustr. Organizacijos Beitar Panevėžio skyriaus nariai šventinėje rikiuotėje, 

1935 m. Levinų šeimos archyvas.
60 iliustr. Organizacijos Beitar Panevėžio skyriaus jaunimas, 1933 m. Levinų 

šeimos archyvas.
61 iliustr. Sionistinis jaunimas Panevėžio kibuce, 1928 m. Segalų šeimos archyvas. 
62 iliustr. Organizacijos Mizrachi jaunimas Panevėžio kibuce, 1934 m. Panevėžio 

miesto žydų bendruomenės archyvas.
63 iliustr. Žydų ligoninė Ramygalos g. 41, 1929 m. Yad Vashem muziejaus 

archyvas.
64 iliustr. Atminimo lenta gydytojui Šachneliui Abromui Merui ant buvusios 

žydų ligoninės pastato sienos, Gennady Kofman nuotrauka, 2015 m. Panevėžio 
miesto žydų bendruomenės archyvas.

65 iliustr. Panevėžio žydų ligoninės mecenatų, valdybos ir personalo nuotrauka 
įstaigos dešimtmečio sukakties proga. Jakovo Trakmano vinjetė, 1929 m. Aizenbudų 
šeimos archyvas.

66 iliustr. Žydų ligoninės vyr. medicinos sesuo J. Kurcer (dešinėje) su gydytojo 
Š. A. Mero dukra Šeine, XX a. 3–4 deš. Gydytojo Raimundo Ivanovo archyvas.

67 iliustr. Saulius ir Zislė Kukliansky su vaikais, 1936 m. Fainos Kukliansky šei-
mos archyvas.

68 iliustr. Draugijos OZE vaikų sanatorija, apie 1923–1927 m. Panevėžio miesto 
žydų bendruomenės archyvas.

69 iliustr. Draugijos OZE vaikų vasaros stovykla, XX a. 3 deš. Panevėžio miesto 
žydų bendruomenės archyvas.

70 iliustr. Makabi organizacijos Panevėžio skyriaus vykdantysis komitetas, 1925–
1926 m. Yad Vashem muziejaus archyvas.

71 iliustr. Makabi kaukių baliaus afiša, 1924 m. Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka.

72 iliustr. Panevėžio Makabi futbolo komanda, 1930 m. Zilbermanų šeimos 
archyvas.

73 iliustr. Panevėžio Makabi futbolo komanda, 1933 m. Levinų šeimos archyvas.
74 iliustr. Panevėžio Makabi stalo tenisininkai Mošė ir Berlas Zilbermanai, 1930 

m. Zilbermanų šeimos archyvas.
75 iliustr. Savaitraščio „Panevėžio balsas“ 1929 m. vasario 7 d. numerio titulinis 

puslapis. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
76 iliustr. Atminimo lenta ant pastato, kur buvo įsikūrusi Naftalio Feigenzono 

spaustuvė, Respublikos g. 16, sienos. Gennady Kofman nuotrauka. Panevėžio miesto 
žydų bendruomenės archyvas.

77 iliustr. Žydų teatro ir kino aktorius Benjaminas Zuskinas. Interneto puslapis 
„Atviras sąrašas“. Prieiga per: https://ru.openlist.wiki/%D0%97%D1%83%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D
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0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%87_(1899).

78 iliustr. Atminimo lenta žymiam žydų režisieriui ir aktoriui Benjaminui Zuski-
nui. Gennady Kofman nuotrauka, 2012 m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės 
archyvas.

79 iliustr. Panevėžiečiai Tatjana Sobol-Vovsi ir Pavelas Vovsi – artimi Solomono 
Michoelso giminės. Gyveno Ramygalos g. 19, 1933 m. Panevėžio miesto žydų ben-
druomenės archyvas.

80 iliustr. Panevėžio esperantininkų grupė, apie 1929 m. Grinbergų šeimos 
archyvas.

81 iliustr. Benjamino Zuskino tėvo siuvimo ateljė Boguševičiaus gatvėje (dab. 
Birutės) Atvirukas, autorius – fotografas Leiba Slonimskis,1914m. Panevėžio kraš-
totyros muziejus.

82 iliustr. Prie viešbučio „Italija“ priblokuotas L. N. Bliumentalio vaistinės pasta-
tas. Leibos Slonimskio nuotrauka, XX a. pr. Panevėžio kraštotyros muziejus.

83 iliustr. Leibos ir Liudašos Matisų vestuvinė nuotrauka. Fotografas – J. Trakma-
nas, 1905 m. Matisų šeimos archyvas

84 iliustr. Panevėžio žydų šeima. Jakovo Trakmano nuotrauka, XX a. pr. Sipelio 
šeimos archyvas.

85 iliustr. Ponas Rabinovičius ir Josefas Markusas prie pirmo statomo namo kar-
kaso, 1923 m. World JDC archyvas.

86 iliustr. Pirmieji 12 namų Džonto gatvėje, 1924 m. World JDC archyvas.
87 iliustr. Joint organizacijos labdaringą statybinį projektą mininti stela buvusioje 

Džonto gatvėje, Gennady Kofman nuotrauka, 2014 m. Panevėžio miesto žydų ben-
druomenės archyvas.

88 iliustr. Panevėžio „Kneset Izrael“ draugijos valdyba. Jakovo Trakmano vinje-
tė, 1930 m. Blecherių šeimos archyvas.

89 iliustr. Skaitytojo žinutė Panevėžio spaudos puslapiuose, Mūsų kraštas, 1933 
m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

90 iliustr. Anoniminis piliečio atsiliepimas Panevėžio spaudoje, Mūsų kraštas, 
1932 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

91 iliustr. Panevėžio žydų išeivių labdaros draugija Johanesburge (PAR), 1948 m. 
gruodis. Blecherių šeimos archyvas.

92 iliustr. Marija Dilon prie savo sukurtos skulptūros. Panevėžio miesto žydų 
bendruomenės archyvas.

93 iliustr. Bernardas Fridmanas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Prieiga per: 
https://www.vle.lt/Straipsnis/Bernardas-Fridmanas-41560

94 iliustr. Naftalis Fridmanas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
95 iliustr. Naftalio Fridmano prašymas pasui gauti, 1920 m. Lietuvos centrinis 

valstybės archyvas.
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96 iliustr. Josefas Saliamonas Kahanemanas, 1959 m. Panevėžio miesto žydų 
bendruomenės archyvas.

97 iliustr. Šachnelis Abraomas Meras. Panevėžio miesto žydų bendruomenės 
archyvas.

98 iliustr. Hiršas Ošerovičius. Yiddish Leksikon. Prieiga per:
http://yleksikon.blogspot.com/2014/10/hirsh-osherovitsh-osherowitch.html.
99 iliustr. Panevėžio miesto centras iš paukščio skrydžio. Panevėžys, XX a. 10 

deš. Panevėžio cukraus fabriko fondas.
100 iliustr. Ch. Leibovičiaus parduotuvė, Bajorų ir Šeduvos gatvių kampas, Pa-

nevėžys, 1914 m. Panevėžio kraštotyros muziejus.
101 iliustr. Sinagogų aikštė, Panevėžys, 1915–1918 m. Panevėžio kraštotyros 

muziejus.
102 iliustr. Panevėžio žydų pradinės mokyklos mokiniai su mokytojais gamtoje, 

1923 m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.
103 iliustr. Savanorių ugniagesių būrys, Panevėžys, 1924 m. Panevėžio miesto 

žydų bendruomenės archyvas.
104 iliustr.Panevėžio miesto antroji 1921–1924 m. taryba. Iciko Frido nuotrauka. 

Panevėžio kraštotyros muziejus.
105 iliustr. Panevėžio žydų liaudies bankas, 1924 m. Panevėžio miesto žydų ben-

druomenės archyvas.
106 iliustr. Panevėžio žydų pradžios mokyklos mokiniai ir pedagogai. Panevėžio 

miesto žydų bendruomenės archyvas.
107 iliustr. Panevėžio šventosios ješivos vadovai ir gabajai. Asmeninė Eilat Gor-

din Levitan šeimos kolekcija.
108 iliustr. Panevėžio žydų amatininkų sąjungos valdyba. J. Trakmano nuotrau-

ka, 1926 m. Blecherių šeimos archyvas.
109 iliustr. Panevėžiečių Bauerių šeima. Fotografas – J. Trakmanas. Asmeninė 

Eilat Gordin Levitan šeimos kolekcija.
110 iliustr. Panevėžio žydų jaunimo liaudies teatro aktoriai. Asmeninė Eilat Gor-

din Levitan šeimos kolekcija.
111 iliustr. Panevėžio sporto organizacijos Makabi vyrų gimnastų komanda, 1933 

m. Levinų šeimos archyvas.
112 iliustr. Panevėžio mokytojų seminarijos studentė E. Šiškaitė. Iciko Frido nuo-

trauka, 1924 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
113 iliustr. Panevėžio verslininkai Giršas ir Etelė Zilbermanai, 1926 m. Panevė-

žio miesto žydų bendruomenės archyvas
114 iliustr. Laisvės aikštės grindėjai. Iciko Frido nuotrauka, 1930m. Panevėžio 

kraštotyros muziejus
115 iliustr. Panevėžio ješivos studentų vaidinimas (purimšpilis) Purimo šventės 

proga, 1927 m.
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116 iliustr. Panevėžio Žydų Gimnazijos Levienaites Heni atestatas 1929 m. Pa-
sirašę direktorius G. Gurevič  ir pedagogai. Panevėžio miesto žydų bendruomenės 
archyvas.

117 iliustr. Panevėžio Beit Midrash Hagadol sinagogos interjeras. Panevėžio 
miesto žydų bendruomenės archyvas.

118 iliustr. Panevėžio turgaus aikštė XX a. pr. fotografas Leiba Slonimskis. Pane-
vėžio kraštotyros muziejus.

119 iliustr. Panevėžys Ukmerges gatve 1935 m. Fotografas nežinomas. Panevėžio  
kraštotyros muziejus.

120 iliustr. Pesach šventė Kibuce (Kibuc Haim) Panevėžyje, 1934 m. 
121 ilistr.  Nahimo Bleherio vaikai iki migracijos į PAR: „sūnus“ ir trys „dukros“ 

Mariam , Šerlota, Paserana. Foto 1923m. Bleherio šeimos archyvas.
122 iliustr. Rabino Josefa Kahanemana anspaudas. Panevėžio miesto žydų ben-

druomenės archyvas.
123 iliustr. Keith W Kaye promočutė Raša Kaplanovski (gimusi Panevėžyje) su 

dukra Jenni Kaplan . Keith W. Kaye šeimos archyvas.
124 iliustr.  L. Slonimsko ir M. Pugačiovsko fotografijos reklaminis atvirukas. XX 

a. pr. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojo bibliotekos archyvas.
125 iliustr. Panevėžio žydų draugijos „KNESET IZRAEL“ skelbimas atspausdin-

tas N.Feigelzono spaustuvėje Panevėžyje. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės viešoji bibliotekos archyvas.

126 iliustr. . „Panevėžio žydų draugijos „KNSET IZRAEL“ visuotinio ataskai-
tinio – rinkiminio susirinkimo skelbimas, atspausdintas N.Feigelzono spaustuvėje 
Panevėžyje. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojo bibliotekos 
archyvas.

127 iliustr. 1934m. II.mėn. 25d. Nr.8  laikraščio „Panevėžio balsas“ skelbimas 
apie miesto  gatvių sąrašą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojo 
bibliotekos archyvas.

128 iliustr. Krautuvininko  L.V. Gerberio reklaminis skelbimas Panevėžys  XX a. 
pr. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojo bibliotekos archyvas.

129 iliustr. Panevėžio žydų sporto organizacija  „ISO“ - futbolo komanda 1925m. 
Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas. 

130 iliustr. Panevėžio žydų skauto draugijos Hašomer Hatzair - Jaunas Sargas. 
1926 m. 1926m. http://www.eilatgordinlevitan.com/panevezys/panevezys.html 
http://www.eilatgordinlevitan.com/panevezys/pan_pix/042305_3_b.gif 

131 iliustr. Panevėžio žydų gimnazijos mokytojai priekiniam plane iš dešinės  – 
direktorius G. Gurevič , iš kairės  mokytojas U. Katsenelbogen. http://www.eilat-
gordinlevitan.com/panevezys

132 iliustr.  Panevėžio gimnazijos orkestro muzikantai  ir jo vadovas  Hiršas Ichil-
čikas paskutinėje eilėje ketvirtas iš kairės. Panevėžio kraštotyros muziejo rinkinis.
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133 iliustr. Panevėžio Beit Midrash Hagadol  Sinagogos g.  Aron Kodiš  vidinis 
interjeras.  JAD VAŠEM archyvas.

134 iliustr. Panevėžio 1909 m. Rabino Issaak Jakov Rabinovič portretas 1909m.  
Panevėžio Ješyvos ikurejas. www.eilatgordinlevitan.com

135 iliustr. Panevėžio žydų liaudies banko projektas 1932m.  Respublikos  g.  Pa-
nevėžio kraštotyros muziejų rinkinys

136 iliustr. Amerikos žydų labdaros organizacijos (JOINT)  įamžinimas Panevė-
žyje su garbingais Lietuvos, JDC, Panevėžio m., LŽB svečais ir Izraelio ambasadorės 
Lietuvai Hagit Ben-Yaakov. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas. Foto 
2014 m.

137 ilustr. „Ponevež“ Ješivos dėstytojai ir studentai, centre vyriausias Ješivos  (di-
rektoris) rabinas J. Kahaneman prie Aron Kodišo, Bnei- Brako mieste, Izrailis. Atvi-
rukas 1960m. Panevėžio miesto žydų bendruomenės archyvas.
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PRIEDAI

1 priedas. 
Panevėžio žydų gyventojų ir įstaigų sąrašas iš 1927 m., 1934 m. 

ir 1939 m. Lietuvos telefonų abonentų sąrašų knygų.2

Nr. Vardas, pavardė Užsiėmimas Adresas Abonen-
to tel. nr.

1 Abelskis Šnejeras ir 
sūnūs

Virvių ir špagato 
gamyba Plukių g. 27 282

2 Abelsonas Bunimas Gyventojas Respublikos g. 17 332

3 Aizikavičius Mauša Šoferis, auto taksi 
savininkas Vasario 16 d. g. 26 117

4 Aizenbudas Chaimas Vaikų ir vidaus ligų 
gydytojas Ramygalos g. 12 281

5 Aizenbudas Benjaminas Gydytojas Respublikos g. 36 
(1927 m.) 82

6 Aizenbudas M. Gyventojas Batalijono g. 2 
(1927 m.) 261

7 Aizinbudo Meilacho 
įpėdinis Gyventojas Ukmergės g. 34 261

8 Ambrozonas M. Chemijos–bakterio-
logijos laboratorija Respublikos g. 30 490

9 Amsterdamskio Ovsėjaus 
įpėdiniai Gyventojai Marijos g. 13 

(1934 m.) 236

10 Bachrachas Mozė Butas ir kontora Ukmergės g. 34
Laisvės g. 3 (1927 m.)

178
133

11 Barašas A. Gyventojas Ramygalos g. 39 
(1927 m.) 204

12 Benjaminavičius Icikas 
Elijas Gyventojas Tilvyčio g. 25 358

13 Benjaminavičius Jankelis Gyventojas Gardinų vnk. 511

14 Benjaminavičius Mozė Gyventojas Kranto g. 20 (1934 
m.) 427

15 Berenšteimas Leiba Gydytojas Respublikos g. 36 238
16 Bermanas D. Gyventojas ?, (1927 m.) 101
17 Bermanas Manelis Gyventojas Ukmergės g. 30 410
18 Berolskis Zalmanas Gyventojas Respublikos g. 53 396

2  Adresai, prie kurių skliausteliuose nepažymėti metai, lentelės adresų skiltyje yra iš 1939 m. 
telefonų abonentų sąrašų knygos.
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19 Birmanas Icikas Gyventojas Laisvės a. 28 162

20 Birmanas Mauša Geležies, virvių ir 
dažų parduotuvė Laisvės a. 16 239

21 Bliumas Zorochas Galanterijos ir apy-
nių prekyba Laisvės a. 8 465

22 Bliumenštrauchas Leiba Gyventojas Vasario 16 d. g. 26 314
23 Bliumfeldas Vytautas Gyventojas Respublikos g. 67 141
24 Borokas Judelis Faivušas Gydytojas Ukmergės g. 4 40
25 Braueris, Vainikas ir kt. Ekspeditorių biuras Geležinkelio stotis 245
26 Braueris Edvardas Ekspeditorius Ukmergės g. 34 297
27 Braueris Mendelis Gyventojas Ukmergės g. 34 85
28 Braumanas Leiba Gyventojas Pirties g. 4 258
29 Bregauskas ir Rivkė Vaistų sandėlis Laisvės a. 6 (1927 m.) 109

30 Bregauskas Samuelis
Bregauskienė Chana

Filosofijos daktaras
Dantų gydytoja

Respublikos g. 15 
(1934 m.) 216

31 Buchas Efroimas Advokatas Vasario 16 d. g. 3 432
32 Buchas Nisonas Geležies krautuvė Laisvės a. 2 48

33 Cemachovičiai, broliai Odos ir kaliošų 
urmo parduotuvė Laisvės a. 40 246

34 Cemachovičius Icikas Gyventojas Klaipėdos g. 35 74
35 Centralinis žydų bankas Ukmergės g. 2 2

36 Chaikinas Vulfas

Butas ir
saldainių ir 
popierinių maišelių 
dirbtuvė

Tilto g. 4
Respublikos g. 11

389
21

37 Chajis I. Ekspeditorius Vasario 16 d. g. 28 
(1927 m.) 171

38 Chajis Š. Gyventojas Vasario 16 d. g. 18 
(1927 m.) 199

39 Chazenas Heselis Gyventojas Ramygalos g. 10 259
40 Chazenas Izaokas Gyventojas Ramygalos g. 10 256

41 Chazenas ir sūnūs Linų eksporto 
kontora Ramygalos g. 10 29

42 Chazenas L.B. ir sūnūs Centralinis linų 
sandėlis Pušaloto g. 471

43 Chazenas Leizeris–Beras Gyventojas Ramygalos g. 10 
(1934 m.) 429

44 Chazenas, Upnickis ir 
Jeffe

Elektra varoma 
lentpjūvė

Ukmergės g. 44 
(1934 m.) 81

45 Chazeno linų apdirbimo 
fabrikas Margių g. 4 81

46 Cindelis Rubinas Miltų parduotuvė Klaipėdos g. 8 177

47 Cionas Aronas Butas ir muilo 
dirbtuvė

?, (1927 m.)
Utenos g. 9 (1939 m.) 257

48 Cionas Ruvinas Gyventojas Puzino g. 10 219
49 Černis Faiva Gyventojas Zitos g. 7 a. 368
50 Dembo, broliai Geležies krautuvė Laisvės a. 10 51
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51 Dembienė Vera
Dembo Jonas

Dantų gydytoja, 
butas
Privatus gynėjas, 
kontora

Ramygalos g. 9
Respublikos g. 27

183
179

52 Dembo Kasrielis Gyventojas Ramygalos g. 30 210
53 Dembo Ovsiejus Gyventojas Ramygalos g. 30 214

54 Dreizenštokaitė- Kurce-
rienė Akušerė Ramygalos g. 48 

(1934 m., 1939 m.) 349

55 Drukaitė Estera Dantų gydytoja Respublikos g. 69 412
56 Edelšteinas Aleksandras Buhalteris Topolių g. 3 318

57 ,,Einem“ Saldainių fabriko 
parduotuvė

Respublikos g. 44 
(1934 m.) 350

58 Elicuras Berelis
Pirklių savitarpio 
kredito d-jos valdy-
bos pirmininkas

Vasario 16 d. g. 1 25

59 Elicuras Zalmanas
Alaus sandėlis ir 
avalynės 
krautuvės savininkas

Vasario 16 d. g. 1 84

60 Eljaševičius Dovydas Geležies prekyba Ramygalos g. 3 514
61 Epšteinas M. Gyventojas ?, (1927 m.) 308

62 Epšteinas Mauša Gydytojas Ramygalos g. 12 
(1934 m.) 190

63 Etingofas Jokūbas Manufaktūros krau-
tuvės savininkas Vasario 16 d. g. 12 166

64 Etingofas Vulfas Gyventojas Kranto g. 39 515
65 Ezrochas Mordchelis Gyventojas Ramygalos g. 7 78
66 Feigelienė Chasia Dantų technikė Tilvyčio g. 6 438
67 Feigelis Izraelis Odų supirkinėtojas Prez. Smetonos g. 9 221
68 Feigenzonas Tipografas ?, (1927 m.) 112

69 Fišmanas A. Elijašas Kailių ir kepurių 
dirbtuvė Vasario 16 d. g. 7 443

70 Fišmanas Michelis Advokatas Respublikos g. 7 430
71 Fišmanas Simonas Gyventojas Respublikos g. 78 388

72 Fleišeris Abraomas Apdr. d-jos „Lietu-
va“ agentas Laisvės a. 39 95

73 Fondileris Izraelis Malūnininkas, butas
malūnas

Ukmergės g. 72 
(1934 m.)
Ukmergės g. 59 
(1934 m.)

386

220

74 Fridlendaraitė-Izraelienė 
Golda Dantų gydytoja Kranto g. 4 464

75 Fridmanienė N. Gyventojas Respublikos g.38 
(1927 m.) 233

76 Fridmanas B. Apygardos teismo 
narys

Respublikos g. 29 
(1927 m.) 323

77 Furas Aronas Odos krautuvė ir 
butas Klaipėdos g. 6 260

78 Furas Icikas Kolonialinė prekyba Ukmergės g. 2 509
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79 Gafanovičius Idelis ,,Radio klinikos“ 
savininkas Vasario 16 d. g. 3 422

80 Geleras Zalmanas Gyventojas Respublikos g. 27 179

81 Gelermanas Efroimas
Gelermanienė Sara

Buhalteris
Kosmetikos 
kabinetas

Vasario 16 d. g. 13 375

82 Gerberas L. Gyventojas ?, (1927 m.) 205

83 Gerras B. M. Gyventojas Laisvės a. 28 
(1927 m.) 162

84 Ginkas M. Gyventojas Respublikos g. 1 33
85 Ginsburgas Graveris Gyventojas ?, (1927 m.) 243

86 Ginsburgas Jeruchimas Cukrainė ir 
viešbutis

Respublikos g. 31 
(1934 m.) 183

87 Giršavičius Leiba Lentpjūvės 
savininkas

Respublikos g. 55 
(1934 m.) 336

88 Giršavičius Naumas Advokatas Ramygalos g. 3 45

89 Giršavičius Zalmanas Lentpjūvės 
savininkas

Ramygalos g. 3 
(1934 m.) 45

90 Glezeras Abraomas Gyventojas Tilvyčio g. 6 436

91 Gloceras Dovydas Ekspeditorius Ukmergės g. 22 
(1927 m.) 330

92 Goldbergas Juozas Buhalteris Ukmergės g. 23 263
93 Goldbergas Mones Gyventojas Respublikos g. 73 265

94 Goldinas Icikas
Malūno 
savininkas, butas
malūnas ir lentpjūvė

Pilies g. 10 b
Šermukšnių g. 19

132
472

95 Golombekas Asrielis Gydytojas

Vasario 16 d. g. 19 
(1927 m.)
Anykščių g. 3 
(1939 m.)

75

96 Golombekas Efroimas Vaikų ir vidaus ligų 
gydytojas Respublikos g. 23 373

97 Golombekas Mejeras Odos ir venerinių 
ligų gydytojas Anykščių g. 3 119

98 Goršavičiaus Leopoldo 
įpėdiniai Gyventojai Laisvės a. 38 31

99 Gurevičius
Žydų gimnazijos 
direktoriaus 
kambarys

Respublikos g. 38 
(1927 m.) 331

100 Gurevičius Geršonas Advokatas Vasario 16 d. g. 3 
(1934 m.) 24

101 Gurjanas Dovydas Gyventojas Laisvės a. 33 414
102 Gurvičienė Liuba Gydytoja Vasario 16 d. g. 13 93

103 Gurvičius Gydytojas Marijos g. 11 
(1927 m.) 188

104 Gurvičius Geselis Gyventojas Pušaloto g. 84 426
105 Gurvičius Ilja Gyventojas Vasario 16 d. g. 13 93
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106 Gurvičius Izaokas

Jonavos 
kietų ir minkštų 
baldų dirbtuvės 
parduotuvė

Vasario 16 d. g. 9 298

107 Gurvičius Lipė Grūdų, sėmenų ir 
linų eksportuotojas Ukmergės g. 34 22

108 Gurvičius Vasilius Inžinierius Marijos g. 11 
(1934 m.) 188

109 Gutmanas Nejūchas Gyventojas Ramygalos g. 11 
(1934 m.) 361

110 Gutmanas Teodoras Gydytojas, žydų 
ligoninės vedėjas

Respublikos g. 52 
(1927 m.)
Ramygalos g. 4 
(1939 m.)

254

111 Handinas Juozas Privatus gynėjas Klaipėdos g. 36 209

112 Horodeckienė Sofija Muzikos mokytoja Marijos g. 29 
(1934 m.) 411

113 Hurčinas Aleksandras Gydytojas Kranto g. 15 
(1934 m.) 174

114 IchilčikasHiršas Kapelmeisteris Klaipėdos g. 8 
(1927 m.) 186

115 Jakobsonas Mejeras Gyvulių pirklys Berčiūnų g. 2 247

116 „Jakor“ malūnas Ukmergės g. 43 
(1934 m.) 36

117 Ješurinai, broliai Galanterijos urmo 
sandėlis Laisvės a. 4 168

118 Joffe Benjaminas Miško pirklys Ukmergės g. 34 129
119 Joffe Chaimas Gyventojas Prez. Smetonos g. 18 301
120 Joffės Juozo įpėdiniai Gyventojai Respublikos g. 72 125

121 Jofisas Z. Gyventojas Ukmergės g. 32 
(1927 m.) 270

122 Josefas Hiršas Gyventojas Puzino g. 10 
(1934 m.) 128

123 Kacai, broliai
Dažų, apynių ir 
kolonialinių prekių 
parduotuvė

Ukmergės g. 9 440

124 Kacas Motelis Linų supirkinėtojas Birutės g. 8 248

125 Kacas Mozė Muzikos ir foto rei-
kmenų parduotuvė Laisvės a. 36 302

126 Kaganas Orelis ir 
Kaganaitė Mina

Kosmetikos 
kabinetas Ukmergės g. 31 184

127 Kaganas S. Gyventojas Respublikos g. 35 
(1927 m.) 50

128 Kaganienė Cilė Kosmetikos 
kabinetas Respublikos g. 38 380

129 Kahanemanas Joselis Rabinas Dr. Mero g. 12 135
130 Kapeliušnikas Šlioma Miltų krautuvė Ukmergės g. 26 231

131 Kaplanas J. ir Romas Ch. Rangovai, Noviciato 
statyba Agronomijos g. 272
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132 Karcovienė R. Korsetų salonas Elektros g. 9 488

133 Kastrickas Gasparas Perkūnsargių ir 
radijo statytojas Ramygalos g. 62 504

134 Keselis M. Gyventojas ?, (1927 m.) 271
135 Kisinas Chaimas Gyventojas Ramygalos g. 31 398
136 Kisinas J. Gyventojas ?, (1927 m.) 237
137 Kisinas ir Kliačko Krautuvė ?, (1927 m.) 203
138 „Kneset Izrael“ Draugija Ramygalos g. 24 164

139 Kocinas Leizeris
Odinių ir brezen-
tinių daiktų bei 
pakinktų dirbtuvė

Elektros g. 5 341

140 Kotas Morduchas Tipografas Respublikos g. 15 328
141 Kotas P. Gyventojas ?, (1927 m.) 216
142 Krauzė Svarstyklių dirbtuvė Pušaloto g. 38 404

143 Kuklianskis S.
Vaistinė, nuomoja-
ma iš provizoriaus 
Žemaičio

Stoties g. 7 
(1935 m.) 124

144 Kuras Mendelis
Tabako, sėklų ir 
kolonialinių prekių 
parduotuvė

Ramygalos g. 4 417

145 Landau Henrikas Advokatas

Vasario 16 d. g. 17 
(1927 m.);
Prez. Smetonos g. 17 
(1939 m.)

198

146 Leibavičius Leiba Saldainių dirbtuvė Kranto g. 6 (1934 m.) 442

147 Leipcigeris Ošeris 
Leizeris

Žydų privačios gim-
nazijos direktorius Tiškevičiaus a. 5 413

148 Levianas Giršas Manufaktūros ir 
kailių parduotuvė Laisvės a. 39 359

149 Levienė Liza Malūnas Respublikos g. 44 
(1934 m.) 423

150 Levinas Aizikas Gyventojas Kranto g. 1 309

151 Levinas B. Centralinio žydų 
banko direktorius Dr. Mero g. 12 2

152 Levinas Jankelis Baldų parduotuvė Laisvės a. 4 352

153 Levinas Mozė Advokatas, butas ir 
kontora

Tilto g. 8
Respublikos g. 8

450
70

154 Levinas S. Gyventojas Sodų g. 13 (1927 m.) 211

155 Levinas Salomonas
Vaisių ir valgo-
mųjų produktų 
parduotuvė

Vasario 16 d. g. 13 397

156 Levitanas Ovsėjus Advokatas Birutės g. 2 (1934 m.) 142
157 Levitas Borisas Gyventojas Pilies g. 10 423

158 Levitas J. Gyventojas Ukmergės g. 34 
(1927 m.) 310

159 Levitas J. Gyventojas Siauroji g. 3 
(1927 m.) 251
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160 Levitas Jokūbas Batų krautuvės savi-
ninkas, butas Batalijono g. 3 324

161 Levitas Motelis Limonado dirbtuvė Elektros g. 5 a 284

162 Levitas Mozė Gyventojas Sinagogos g. 7 
(1927 m.) 71

163 Libenšteinas I. Gyventojas Ramygalos g. 6 
(1927 m.) 268

164 Lichtinas Urijas Gyventojas Ukmergės g. 4 370

165 Lopertas Jokūbas Vatos fabrikas Kranto g. 13 
(1934 m.) 53

166 Lopertas Rubinas Komercinio banko 
direktorius ?, (1927 m.) 182

167 Lučno Jokūbas Akių gydytojas Respublikos g. 37 262

168 Lunas Ch. Gyventojas Klaipėdos g. 36 
(1927 m.) 153

169 Maizelio Iciko įpėdiniai Gyventojai Vasario 16 d. g. 17 148

170 Maizelis Nochumas Gyventojas Piniavos g. 2 
(1927 m.) 117

171 Maizieris Chaimas Verpyklos ,,Vilna“ 
savininkas Ukmergės g. 49 a 283

172 Mandelštamas Šolomas Valstybinės draudi-
mo įstaigos agentas Vasario 16 d. g. 6 322

173 Margolis H. Gyventojas ?, (1927 m.) 105
174 Markusas Gercas Gyventojas Ukmergės g. 34 294
175 Melamedas Genechas Ekspeditorius Tilto g. 6 276

176 Melamedas N. Gyventojas Respublikos g. 9 
(1927 m.) 264

177 Melleraitė-Abelsonienė Dantų gydytoja Respublikos g. 17 332
178 Melleras Mendelis Gydytojas Respublikos g. 17 161

179 Meras Š. Gydytojas Vasario 16 d. g. 
(1927 m.)

180 Michališskis Joselis Gyventojas Sinagogos g. 2 
(1934 m.) 222

181 Mileris Š. Gyventojas Kranto g. 22 
(1927 m.) 115

182 Milleras I. Gyventojas Ramygalos g. 125 
(1927 m.) 219

183 Milneris Ch. Gyventojas Smėlynės g. 32 
(1927 m.) 246

184 Milneris J. Gyventojas Sodų g. 6 (1927 m.) 278

185 Milneris Jokūbas Gyventojas Respublikos g. 65 
(1927 m., 1939 m.) 27

186 Mogilnikas ir 
Kovnatorius

Kolonialinių prekių 
parduotuvė

Ramygalos g. 6 
(1934 m.) 88

187 Molkas Abelis Miškų pirklys Tilvyčio g. 13 377

188 Muzikantas Faivelis Auto sunkvežimio 
savininkas Vilniaus g. 5 344
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189 Nosselis E. Gyventojas Klaipėdos g. 23 
(1927 m.) 269

190 Nossenas Dr. Med., žydų 
ligoninės chirurgas Katedros g. 6 133

191 Palejesas Gilelis Gyventojas Respublikos g. 69 497

192 Pančikas Giršas Tepliorius-dekora-
torius Senamiesčio g. 26 399

193 Pliackis Mordchelis Gyventojas Fr. Gužučio g. 21 518

194 Portnojus Gydytojas Ramygalos g. 6 
(1927 m.) 196

195 Rabinavičiaus malūno 
kontora

Ukmergės g. 2 
(1927 m.) 34

196 Rabinavičius Chaimas Gyventojas Aušros g. 2 (1934 m.) 369

197 Rabinavičius Gilelis Gyventojas Ukmergės g. 2 
(1934 m.) 303

198 Rabinavičius I. Gyventojas Ukmergės g. 2 
(1927 m.) 303

199 Rabinovičius Zalmanas Gyventojas Ukmergės g. 2 
(1927 m.) 99

200 Radis Šmuelis Siuvėjas Respublikos g. 23 415

201 Raffas Mozė Dantų gydytojas Respublikos g. 36 
(1927 m.) 247

202 Ramas Šmuelis
Koklių, plytų ir 
kitokios statybinės 
medžiagos sandėlis

Respublikos g. 17 
(1934 m., 1939 m.) 161

203 Rapoportas A. Gyventojas Ukmergės g. 5 
(1927 m.) 333

204 Rapoportas Mozė Gyventojas Respublikos g. 
(1927 m.) 225

205 Remeras Nochumas Manufaktūros krau-
tuvės savininkas Dr. Mero g. 13 252

206 Reznikavičienė Mera Viešbutis Laisvės a. 34 
(1934 m.) 191

207 Rikas D. Gyventojas Laisvės a. 12 
(1927 m.) 104

208 Rikas Idelis Diplomuotas 
teisininkas Kranto g. 9 205

209 Riklesas Šmuelis Kolonialinė prekyba 
ir butas

Ukmergės g. 4 
(1927 m.)
Ukmergės g. 6 
(1939 m.)

103

210 Rivkė Mozė Vaistų sandėlis Laisvės a. 33 300

211 Rochkendienė Estera
Virvių ir špa-
gato dirbtuvė ir 
parduotuvė

Pilies g. 12
Laisvės a. 8 334

212 Rotenšteinas E.
Technikos 
kontoros „Dinamo“ 
savininkas

Respublikos g. 50 89
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213 Rozenbliumas Izaokas Gyventojas Kranto g. 31 174

214 Rozenbliumas J. Ir B. 
Elicuras

„Shell“ benzino 
kolonėlė Vasario 16 d. g. 1 57

215 Rubinas Jankelis Viešbutis Laisvės a. 6 (1927 m., 
1934 m.) 326

216 Rubinšteinas Berelis Gyventojas ?, (1927 m.)
Laisvės a. 5 (1939 m.)

208
60

217 Rubinšteinas Eliazaras Advokatas Prez. Smetonos g. 15 394

218 Rubinšteinas Icikas Laikrodžių 
parduotuvė

Vasario 16 d. g. 3 
(1934 m.) 385

219 Rubinšteinas Jokūbas Viešbutis Laisvės a. 34 191

220 Rudnickis Ilja Manufaktūros 
krautuvė Laisvės a. 1 292

221 Sapiras Solomonas Gyventojas Respublikos g. 3 506

222 Segalis Hilelis Kepykla ir butas
Cukrainė

Ukmergės g. 15
Vasario 16 d. g. 15 476

223 Simonas Geršonas
Speciali vaisių bei 
daržovių sėklų 
parduotuvė

Laisvės a. 1 325

224 Sobolis Borisas Gyventojas
Molainių g. 6 
(1927 m.)
Sodų g. 19 (1939 m.)

280

339
225 Sobolis Mejeras Gydytojas Respublikos g. 33 215
226 Sobolis Povilas Inžinierius Ramygalos g. 17 312
227 Solomeščas Aizikas Advokatas Ramygalos g. 6 371

228 Solominas Icikas Statybos inžinierius Laisvės a. 41 
(1934 m.) 449

229 Soloveičikas Lazaris Gydytojas Klaipėdos g. 34 
(1927 m.) 292

230 Sorskis Arijas Gyventojas Respublikos g. 83 
(1927 m.) 299

231 Splaveris Kalmanas ir 
sūnūs Rabinas Rabino Icelio g. 3 235

232 Stolis Izaokas Virvių dirbtuvė ir 
parduotuvė Laisvės a. 6 (1934 m.) 242

233 Subockis Sevelis I. C. Jesen ir Moritz 
Cohn atstovas

Ramygalos g. 27 
(1927 m.) 184

234 Svirskis Zalmanas Ekspeditorius, butas 
ir Biuras

Ramygalos g. 29
Geležinkelio stotis

151
338

235 Šacas Abraomas Advokatas Dr. Mero g. 12 293

236 Šacas Chaimas Laikrodžių 
parduotuvė Vasario 16 d. g. 10 348

237 Šapiro Gydytojas Ramygalos g. 4 
(1927 m.) 324

238 Šero J. įpėdiniai Miltų krautuvė Ukmergės g. 10 320
239 Šermanas Mauša Siuvėjas Respublikos g. 7 290
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240 Šimelevičienė Mina
Šimelevičius Peisachas

Dantų technikė
Koklių, plytų ir 
kitos statybinės me-
džiagos sandėlis

Dr. Mero g. 7 316

241 Šmidtas Icikas Limonado dirbtuvė Jungiamoji g. 10 120

242 Šmotkinas Zalmanas ,,Naftprodukt“ 
b-vės atstovas

Marijos g. 22 
(1934 m.)
Laisvės a. 33 
(1939 m.)

315

243 Šreiberis Izaokas Mokytojas Respublikos g. 40 186

244 Šteimanas Dovydas Žalių odų prekyba ir 
Butas

Klaipėdos g.
Ramygalos g. 72

508
391

245 Šubičius Tevelis Universalinė 
prekyba Vasario 16 d. g. 1 269

246 Šulmanai A. ir I. ir Riv-
kė Mozė Gyventojai Fr. Gužučio g. 11 495

247 Šulmanai, broliai
Galanterijos ir 
svaiginančių gėrimų 
parduotuvė

Laisvės a. 33 253

248 Šulmanas Giršas Ekspeditorius Ramygalos g. 20 340
249 Šulmanas I. Gyventojas ?, (1927 m.) 129

250 Šulmanas Motelis Auto sunkvežimio 
nuoma Ramygalos g. 46 463

251 Šulmanas Pinchas Advokatas, butas ir
Biuras

Kranto g. 4
Klaipėdos g. 8

520
203

252 Švalba Šmuelis
Druskos malūnas 
ir 
Butas

Sinagogos g. 5 
(1934 m.)
Laisvės a. 5 (1939 m.)

277

516

253 Todesas Aronas Manufaktūros urmo 
sandėlis Ukmergės g. 3 163

254 Todesas Levas Pirklys Kranto g. 30 
(1927 m.) 23

255 Todesas Šneideris Dantų gydytojas Batalijono g. 3 
(1927 m.) 194

256 Traubaitė Basė Esperanto bibliote-
kos vedėja

Marijos g. 15 
(1934 m.) 362

257 Traubas Mel. Gyventojas Respublikos g. 17 
(1927 m.) 332

258 Traubienė Šeinė Gyventoja Elektros g. 8 
(1934 m.) 383

259 Traubo linų sandėlis Ukmergės g. 40 
(1927 m.) 215

260 Traubo mechaniška 
dirbtuvė

Respublikos g. 53 
(1927 m.) 124

261 Tuvje M. Kontora Tilto g. 8 80
262 Upnickis Abelis Miško prekyba Aušros g. 2 462
263 Urvickas Abraomas Gyventojas Klaipėdos g. 27 482
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264 Vaineris Nosonas

Centrinio apšildy-
mo, vandentiekio 
ir kanalizacijos 
monteris

Klaipėdos g. 14 513

265 Vaineris Ševelis Gyventojas Ukmergės g. 60 90
266 Vainšteinas S. Gyventojas ?, (1927 m.) 132
267 Vainšteinas Šlioma Gyventojas Respublikos g. 53 216

268 Veicas Iseras Gyventojas Ramygalos g. 37 
(1934 m.) 55

269 Veicas Izaokas Gyventojas Respublikos g. 15 
(1927 m.) 28

270 Veisas Mozė, Veisas ir 
Berolskis Lentpjūvė ir butas

Kranto g. 45 
(1934 m.)
Kranto g. 24 
(1939 m.)

77

271 Vigdergauzas Benjaminas Mokytojas Džonto g. 27 
(1934 m.) 347

272 Volbergas A. Gyventojas Vasario 16 d. g. 17 
(1927 m.) 277

273 Zalcmanas R. Gyventojas Klaipėdos g. 12 
(1927 m.) 335

274 Zalcmanas Leiba Javų prekyba Klaipėdos g. 12 
(1934 m.) 335

275 Zalingerio malūnas Respublikos g. 44 
(1927 m.) 334

276 Zilbermanas Mauša Gyventojas Ramygalos g. 27
(1927 m.) 130

277 Zingbergienė Augusta Gyventoja Sodų g. 42 
(1934 m.) 381

278 Zingeravičius Z. Gyventojas Kranto g. 20 
(1927 m.) 54

279 Žydų bendruomenės 
taryba

Ramygalos g. 12 
(1927 m.) 164

280 Žydų gimnazija Elektros g. 15 331
281 Žydų Liaudies Bankas Respublikos g. 6 249
282 Žydų Ligoninė Ramygalos g. 41 101

283 Žydų mergaičių 
gimnazija „Javne“ Ramygalos g. 34 346

284 Žydų prieglauda Sodų g. 15 327

285 Žukas Chackelis Odų krautuvė ir 
Butas

Vasario 16 d. g. 2
Puzino g. 1

41
42

286 Žukas Joselis Odų krautuvė ir 
Butas

Vasario 16 d. g. 2
Puzino g. 1 41
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2 priedas. 
Panevėžio sinagogų ir žydų maldos namų tarybų sąrašas, 1936 m. 

(Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Panevėžio „Sinagogos“ maldos namai, Sinagogos g. 11.
Mokytojas – Abraomas Abe Portnojus.
Sinagogos vadovas – Abraomas Jakobsonas.
Iždininkas – Elijas Šoferis.
Kandidatai – Faivišas Černis, Abraomas Icikas Teperis, Peisachas Šimilevičius.

Panevėžio „Chevra Gemara“ sinagoga, Laisvės a. 3.
Mokytojas – Berelis Riklis.
Sinagogos vadovas – Rubinas Lopertas.
Iždininkas – Kasrielis Dembo.
Kandidatai – Šmuelis Davidas Chaitas, Ovsejus Levinšteinas, Abraomas Riklis.

Panevėžio „Chevra Tehilim“ maldos namai, Valato g.
Mokytojas – Icikas Abramovičius.
Sinagogos vadovas – Mauša Levitas.
Iždininkas – Kalmanas Spliaveris.
Kandidatai – Jakobas Rozenkovičius, Šmuelis Nosenas Zelibavičius.

Panevėžio Šmuelio Ramo maldos namai, Respublikos g. 17.
Mokytojas – Šmuelis Kacas.
Sinagogos vadovas – Šmuelis Ramas.
Iždininkas – Chaimas Meleris.
Kandidatai – Jakobas Drukas, Benjaminas Vulfas Švarcas, Zalmanas Šmotkinas.

Panevėžio rabinų seminarijos „Ješiva“ maldos namai, Ramygalos g. 40.
Mokytojas – Kalmanas Baronas.
Sinagogos vadovas – Icikas Šnaideris.
Iždininkas – Hendelis Landau.
Kandidatai – Beras Rabinovičius, Mauša Breneris, Iseris Lvovičius.

Panevėžio „Bet-Midraš-Hagadol“ maldos namai, Sinagogos g. 9.
Mokytojas – Hiršas Jofė.
Sinagogos vadovas – Leizeris Beras Chazenas.
Iždininkas – Heselis Chazenas.
Kandidatai – Chaimas Leibovičius, Aronas Orelis Kaganas, Aronas Todesas.
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Panevėžio „Tora Or“ chasidų sinagoga, Amatų g.
Mokytojas – Šone Tuvijus Šmuškinas.
Sinagogos vadovas – Izraelis Šulmanas.
Iždininkas – Nojus Gutmanas.
Kandidatai – Leiba Šulmanas, Chaimas Mogilnas, Codikas Jofė.

Panevėžio senamiesčio maldos namai Margoliso bute, Senamiesčio g. 20.
Mokytojas – Abraomas Grinbergas.
Sinagogos vadovas – Hiršas Punčikas.
Iždininkas – Rafaelis Cetiškas.
Kandidatai – Danielis Reznikavičius, Boruchas Levitas, Nachemas Magidas.

Panevėžio Zundelio Rivkindo maldos namai, Molainių g. 20 (dab. J. Tilvyčio g.).
Mokytojas – Zundelis Rivkindas.
Sinagogos vadovas – Šimšas Štolzas.
Iždininkas – Šlioma Gefanavičius.
Kandidatai – Icikas Benjaminavičius, Berelis Kačerginskis, Mauša Liubockis.

Panevėžio „Šamosim“ (Sinagogos patarnautojų) maldos namai (adreso nėra).
Mokytojas – Zalmanas Gordonas.
Sinagogos vadovas – Ziselis Chaifas.
Iždininkas – Jakobas Suevičius.
Kandidatai – Chaikelis Judelevičius, Icikas Kleimanas, Chaimas Jofė.

Panevėžio „Bali agolus“ (Vežikų) maldos namai (adreso nėra).
Mokytojas – Moišė Sermanas.
Sinagogos vadovas – Šmuelis Levitas.
Iždininkas – Jakobas Klasteris.
Kandidatai – Hercas Hurvičius, Elijas Kacas, Hiršas Aronovičius.

Panevėžio „Chevra Mišnajos“ maldos namai (adreso nėra).
Mokytojas – A. Volpė.
Sinagogos vadovas – N. Buchas.
Iždininkas – Z. Heleris.
Kandidatai – B. Bitnunas, S. Valeršteinas, A. Šulmanas.

Panevėžio „Chasidim Anaš“ sinagoga, Dr. Mero g. 2.
Mokytojas – Šmuelis Hiršas Lisonas.
Sinagogos vadovas – Zalmanas Svirkis.
Iždininkas – Jakobas Etingofas.
Kandidatai – Mauša Gelfanas, Mendelis Kuras, Vulfas Chaikinas.
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Panevėžio „Chajei Odom“ maldos namai, Jablonskio g. 1.
Mokytojas – Benjaminas Goldbergas.
Sinagogos vadovas – Ovsejus Šubitšas.
Iždininkas – Ruvas Cionas.
Kandidatai – Šlioma Gendelis, Zalmanas Berolskis, Joselis Levinas.

Panevėžio „Chevra Tora“ sinagoga, Vysk. Valančiaus g. 2.
Mokytojas – Abraomas Jakobas Amduras.
Sinagogos vadovas – Nojus Šolomas Melamedas.
Iždininkas – Icikas Goldinas.
Kandidatai – Meras Budnikas, Leonas Kaščenevskis, Šlioma Vainšteinas.

Panevėžio maldos namai prie elgetyno, Sodų g. 15.
Mokytojas – Chaimas Lipkovičius.
Sinagogos vadovas – Jehošua Lipkinas.
Iždininkas – Berelis Levinas.
Kandidatai – Icikas Ber Mileris, Bencelis Tokeris, Aleksandras Volkas.

Panevėžio Jokūbo Lūno maldos namai, Molainių g. 21.
Mokytojas – Šmuelis Tanchumas.
Sinagogos vadovas – Jokūbas Lūnas.
Iždininkas – Leizeris Abramsonas.
Kandidatai – Jehuda Mauša Ševcas, Icikas Lūnas, Beilis Levinas.
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3 priedas. 
Panevėžio miesto ir rajono žydų beit midrašų ir sinagogų įgaliotinių, rinkusių 

valdišką Panevėžio rabiną (iš rus. kazionij ravin), sąrašai, 1909 m. 
(Lietuvos valstybės istorijos archyvas)

Nr. Įgaliotinio vardas pavardė, 
tėvavardis Nr. Įgaliotinio vardas pavardė, 

tėvavardis

Nuo Panevėžio sinagogos Nuo Panevėžio Bernatonių 
maldos namų

1. Vainichas Jankelis Beras, 
Manelio sūnus 11. Neviažsky Dovydas

2. Kacas Izraelis, Leibos sūnus 12. Altmanas Abraomas
3. Levitas Mejeris, Leibos sūnus 13. Gitkinas Aronas

4. Pinchasovičius Abraomas, 
Šlomo sūnus 14. Ramas Šmuelis

5. Berlinas Chaimas, Iciko sūnus 15. Perelis Joselis

6. Mosenžnikas Faivušas, 
Lipmano sūnus 16. Kaplanas Izraelis

7. Živas Icikas, Manelio sūnus 17. Levitas Šmuelis
8. Krigeris Leiba, Zusmano sūnus 18. Cindelis Ruvinas
9. Ginas Abraomas, Joselio sūnus 19. Šliapkovičius Giršas
10. Traubas Izraelis, Aiziko sūnus 20. Berelevičius, Izraelio sūnus

Nuo Panevėžio Mišnos studijų grupės 
maldos namų

Nuo Panevėžio laidotojų 
maldos namų

21. Kenigsbergas Aronas 31. Jofė Leiba, Maušos sūnus
22. Sobolis Dovydas 32. Zelikmanas Icikas, Aiziko sūnus
23. Gurjanas Mejeris 33. Chaitas Genechas, Falko sūnus
24. Subocky Chaimas Bencelis 34. Epšteinas Šlioma, Faivišo sūnus
25. Fridmanas Mauša 35. Bliacheris Icikas, Michelio sūnus
26. Granevičius Zelikas 36. Machatas Abraomas, Judelio sūnus

27. Neviažsky Giršas 37. Liakubas Abraomas Icikas, 
Gecelio sūnus

28. Traubas Abraomas 38. Grinšteinas Šimcha, 
Cemacho sūnus

29. Korbas Chaimas 39. Širmanas Šmuelis, Leibos sūnus

30. Sudarsky 40. Rapoportas Izraelis, 
Chackelio sūnus

Nuo Panevėžio Psalmių studijų grupės 
maldos namų

Nuo Panevėžio mūrinio 
beit midrašo

41. Jofė Šmuelis Beras, Judelio sūnus 51. Rabinovičius Icikas, Šmuilos sūnus
42. Jofė Zelmanas, Gelmano sūnus 52. Braudo Cemachas, Chaimo sūnus
43. Šteinas Mones, Judelio sūnus 53. Chazenas Leizeris Beras
44. Glikas Bencelis, Kovelio sūnus 54. Soloveičikas Icikas Leiba
45. Kocinas Dovydas, Icikas sūnus 55. Zubcovas Chaimas Nosenas
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46. Kocinas Ruvinas, Iciko sūnus 56. Jofis Zusmanas
47. Smilga Icikas, Maušos sūnus 57. Magidas Leizeris

48. Sipelis Šolomas Bencelis, Giršo 
sūnus 58. Šeras Icikas

49. Magidas Chaimas Mauša, Iciko 
sūnus 59. Borveinas Dovydas Bencelis

50. Menaša Genechas, Maušos sūnus 60. Ezrichovičius Azrielis

Nuo Panevėžio amatininkų 
beit midrašo

Nuo Slabodkos 
maldos namų

61. Teimanas Abelis, Maušos sūnus 71. Krigeris Peisachas, Joselio sūnus
62. Kaplunas Mendelis, Chaimo sūnus 72. Soferis Giršas, Dovydo sūnus

63. Polianas Joselis, Chaimo sūnus 73. Fridbergas Joselis, Izraelio Judelio 
sūnus

64. Levitas Sanelis, Faivišo sūnus 74. Davidovas Michelis, Jankelio sūnus
65. Noselis Judelis, Faivišo sūnus 75. Sipelis Judelis, Arijė sūnus

66. Glikas Mauša, Bencelio sūnus 76. Remesas Chaimas Giršas, 
Gilelio Mortchelio sūnus

67. Flakso Leibos, Calelio sūnus 77. Muleris Mauša Pinchasas, 
Mendelio sūnus

68. Ševcas Orelis Giršas, 
Benjamino sūnus 78. Šeras Joselis, Iciko sūnus

69. Aleksandrovičius Peisachas, 
Senderio sūnus 79. Glazas Mauša Vulfas, Elijašo sūnus

70. Snipišsky Gabrielius, Judelio sūnus 80. Basonas Benjaminas, Arijė sūnus

Nuo Panevėžio „Chevra Gemara“ 
beit midrašo

Nuo Panevėžio chasidų 
maldos namų

81. Gurvičius Izraelis Noechas, Elijašo 
sūnus 91. Borokas Mendelis

82. Aškenadzy Benjaminas 92. Lurjė Zelikas
83. Radinas Icikas, Joselio sūnus 93. Tismanas Benjaminas
84. Dembo Icikas, Orelio sūnus 94. Feleris Šeftelis
85. Sapiro Icikas 95. Jochelis Mendelis
86. Fišmanas Simonas 96. Etingofas Jakovas
87. Lopertas Ruvinas, Arono sūnus 97. Kaminsky Leizeris
88. Šolomas Ovsejus, Maušos sūnus 98. Levinas Zelikas
89. Kacas Abraomas Noselis 99. Kupovičius Joselis
90. Kacas Naftelis 100. Epšteinas Abelis

Nuo Panevėžio Jochelio Šulmano 
maldos namų

Nuo Panevėžio maldos namų 
Aronštamo name

101. Šulmanas Jochelis, Pinchaso sūnus 111. Aronštamas Benjaminas
102. Šerskis Genechas, Mejerio sūnus 112. Šermanas Mauša
103. Matisas Vigderis, Iciko sūnus 113. Fridmanas Abraomas
104. Kleimanas Leizeris, Maušos sūnus 114. Portnojus Abelis
105. Tokeris Perecas, Eizerio sūnus 115. Kotas Peisachas

106. Bliacheris Abraomas, 
Chackelio sūnus 116. Rogovas Joselis
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107. Soferis Icikas Leiba, Abelio sūnus 117. Kolevzenas Joselis
108. Berkovičius Šeras, Geseno sūnus 118. Kabelsky Joselis
109. Boruchovičius Iseris, Jankelio sūnus 119. Pakemneris Boruchas

110. Bekeris Šachna Vigderis, 
Mendelio sūnus 120. Elkinas Mendelis

Nuo Ramo maldos namų Nuo Mikolajevo beit midrašo

121. Šimelevičius Mauša 131. Maizelis Nochumas, Joselio sūnus

122. Geimanas Abelis 132. Gurvičius Icikas Bencelis, 
Joselio sūnus

123. Majerovas Šmerelis 133. Margolisas Abramas Giršas, 
Leibos sūnus

124. Ramas Mendelis 134. Abelis Mauša, Chaimo sūnus
125. Traubas Mejeris 135. Margolisas Leiba, Izraelio sūnus
126. Birgeris Icikas Leiba 136. Solomescas Izraelis, Simono sūnus
127. Vitenas Mejeris 137. Niginas Leiba, Jonos sūnus
128. Persicas Zacharijus 138. Zakas Geršonas Idelis, Isaako sūnus
129. Painicas Bencelis 139. Gurvičius Markas, Šolomo sūnus
130. Šneideris Mauša 140. Goločevsky Simka, Josifo sūnus

Nuo Ramygalos beit midrašo Nuo Žeimelio sinagogos

141. Chaitovsky Jovelis, Ozerio sūnus 151. Chaješas Leizeris
142. Galpernas Chaimas, Iciko sūnus 152. Geras Beras
143. Framas Kalmanas, Pinchaso sūnus 153. Abramovičius Giršas
144. Bašekevičius Mendelis, Iciko sūnus 154. Tarucas Joselis
145. Bašekevičius Icikas, Mendelio sūnus 155. Kleimanas Joselis

146. Bašekevičius Chaimas, Mendelio 
sūnus 156. Kaganas Notelis

147. Zakeleris Gilelis, Giršo sūnus 157. Erlichas Vulfas
148. Leibišakas Mauša, Gabrielio sūnus 158. Manas Joselis
149. Mileris Icikas, Izraelio sūnus 159. Grinas Beras

150. Abramovičius Berelis, Abraomo 
sūnus 160. Jankelovičius Dovydas

Nuo Biržų chasidų maldos namų Nuo Biržų beit midrašo

161. Panovka Izraelis, Leizerio sūnus 170. Lintupas Pinchasas, Leibos sūnus
162. Lurjė Leizeris, Maušos sūnus 171. Ošris Izraelis, Leibos sūnus
163. Kacas Icikas, Leizerio sūnus 172. Šapiro Mauša, Abraomas sūnus
164. Lipšicas Jankelis, Leizerio sūnus 173. Firšas Abraomas, Leizerio sūnus
165. Tabakinas Leiba, Bero sūnus 174. Ošris Elijašas, Nochimo sūnus

166. Zelbovičius Abraomas Šaja, Maušos 
sūnus 175. Fridmanas Leiba, Chackelio sūnus

167. Michelsonas Boruchas, Chaimo 
sūnus 176. Zingeris Šolomas, Geselio sūnus

168. Levinas Zoruchas, Zeliko sūnus 177. Posvolecky Ber, Leibos sūnus
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169. Zundelovičius Giršas, 
Abraomo sūnus 178. Furmanas Joselis Beras, 

Jakerio sūnus
179. Beras Danielius, Leibos sūnus

Nuo Biržų amatininkų maldos namų Nuo Biržų sinagogos

180. Sandleris Abraomas, Iciko sūnus 190. Ilmanas Chaimas
181. Javoiščas Vulfas, Borucho sūnus 191. Glezeris Šimsonas
182. Šochedas Dovydas, Dovydo sūnus 192. Gendleris Zundelis
183. Dibobesas Šmuelis, Maušos sūnus 193. Kacevas Ruvinas
184. Chaitas Joselis, Chaimo sūnus 194. Baueris Icikas
185. Susteris Icikas, Geršono sūnus 195. Novosedzas Abelis
186. Gešelovičius Jankelis, Šaelio sūnus 196. Vaineris Peisachas
187. Susteris Šaja, Geršono sūnus 197. Bergeris Lipa
188. Sandleris Šimšelis, Leibos sūnus 198. Krecmeris Michelis
189. Krecmeris Leizeris, Evidijė sūnus 199. Jankelovičius Kalmanas

Nuo Biržų laidotojų maldos namų Nuo Vabalninko beit midrašo

200. Vestermanas Dovydas 210. Mejerzonas Jankelis
201. Bermanas Mauša 211. Jofė Judelis
202. Rygmanas Chaimas 212. Vaineris Abelis Joselis
203. Evenas Mauša 213. Kadyševičius Mejeris Beras
204. Rebė Geršonas Abė 214. Zaidengoras Mauša
205. Ferstas Giršas 215. Levitas Šimelis
206. Emanuelis Neochas Icikas 216. Anešas Ovsejus
207. Sandleris Mauša 217. Rubinas Icikas
208. Glezeris Faivušas 218. Slavinas Šimelis
209. Rygmanas Giršas Aronas 219. Levitas Mendelis

Nuo Vabalninko laidotojų maldos namų ??

220. Davimas Šolomas 230. Rubinzonas Abraomas
221. Fermanas Faivušas 231. Zelikovas Mortchelis
222. Klevansky Jankelis 232. Kušneris Zelikas
223. Subocky Chaimas 233. Nochumovičius Izraelis
224. Chaimovičius Leiba Jankelis 234. Genas Giršas Beras
225. Davidovičius Faivušas 235. Kapulis Leizeris
226. Bretas Leiba 236. Zakas Calelis
227. Sandleris Leizeris 237. Bandas Beras
228. Krigeris Leizeris 238. Noras Izraelis, Giršo sūnus
229. Levitas Mauša Kušelis 239. Breidė Šmuelis Giršas

Nuo Rozalimo beit midrašo Nuo Joniškėlio maldos namų

240. Kerelis Pinchusas 250. Jofė Icikas, Gešelio sūnus
241. Zakas Mauša 251. Binas Zelmanas
242. Pruchno Leizeris 252. Goldbergas Ruvinas
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243. Dimonas Mortchelis 253. Dalas Jankelis
244. Minas Chaimas Šmuelis 254. Todesas Icikas
245. Šapiro Icikas 255. Kremeris Vulfas
246. Zamotisky Abraomas Leiba 256. Todesas Joselis
247. Kerelis Leiba 257. Goldbergas Beras
248. Bermanas Icikas 258. Zlotas Ruvinas
249. Machatas Joselis 259. Vilkovas Orelis

Nuo Pušaloto maldos namų Nuo Pasvalio maldos namų

260-
269 Sąrašai nerasti 270-

279 Sąrašai nerasti

Nuo Kupiškio maldos namų Nuo Šeduvos maldos namų

280-
289 Sąrašai nerasti 290-

299 Sąrašai nerasti

Nuo Raguvos maldos namų Nuo Smilgių maldos namų

300-
319 Sąrašai nerasti 320-

325 Sąrašai nerasti

326 Lobas Leiba, Rachmielio sūnus
327 Sturišekas Fišelis
328 Kleinas Ovsejus, Eruchimo sūnus
329 Šeras Abelis, Leibos sūnus
330 Aberis Giršas, Jankelio sūnus

Nuo Linkuvos maldos namų Nuo Pakruojo maldos namų 
„Beit Hakneset“

331. Kapuleris Icikas, Maušos sūnus 341. Šnaideris Aronas Icikas

332. Lipšicas Joselis, Jankelio sūnus 342. Kaplanas Tuvija Icikas, 
Jankelio sūnus

333. Baras Calelis, Ovsejaus sūnus 343. Klavansky Joselis
334. Krigeris Mauša, Berelio sūnus 344. Abelsonas Vulfas
335. Glikas Notelis, Chaimo sūnus 345. Napoleonas Chonė Beras
336. Bliumergas Aizikas, Šmuelio sūnus 346. Furmanas Bencelis
337. Levitesas Zundelis, Giršo sūnus 347. Davidovas Zalmanas
338. Grosmanas Mauša, Michelio sūnus 348. Eljasonas Icikas Leiba
339. Orlovas Šmuelis, Dovydo sūnus 349. Furmanas Mortchelis

340. Aleksandrovičius Peisachas, 
Bencelio sūnus 350. Grinas Michelis

Nuo Pakruojo maldos namų Nuo Pakruojo beit midrašo

351. Kurganas Mortchelis, Abelio sūnus 361. Davidovas Zavelis, Chaimo sūnus

352. Roseinas Abraomas Jankelis, 
Vulfo sūnus 362. Geras Mauša Nisenas

353. Klavansky Leiba, Šmuelio sūnus 363. Fulmanas Ilja, Gilelio sūnus
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354. Geras Chonelis, Niselio sūnus 364. Epšteinas Leiba, Šliomo sūnus
355. Margolis Mauša, Jankelio sūnus 365. Induchas Tuvija
356. Sčetčikas Judelis, Mejerio sūnus 366. Fainbergas Zalmanas
357. Melamedas Abraomas, Arijė sūnus 367. Skokas Icikas
358. Kacas Mortchelis, Leibos sūnus 368. Kvicas Giršas, Bero sūnus
359. Švilis Mones, Giršo sūnus 369. Nagas Jankelis
360. Kopelevičius Orelis, Niselio sūnus 370. Kolicmanas Šimonas

Nuo Krekenavos mūrinės sinagogos Nuo Krekenavos mūrinio beit midrašo

371. Reznikas Michelis, Bencelio sūnus 381. Libermanas Vulfas Zelikas, 
Leibos sūnus

372. Reznikas Mendelis, Mejerio sūnus 382. Keidanas Šmerelis, Mendelio sūnus
373. Molkas Aizikas, Jankelio sūnus 383. Jašpanas Mejeris, Giršo sūnus

374. Nadelis Mauša, Abraomo sūnus 384. Potaškinas Mortchelis, 
Izraelio sūnus

375. Molkas Mortchelis, Leizerio sūnus 385. Levitas Kalmanas, Gerco sūnus
376. Šorfenovičius Šimelis, Leibos sūnus 386. Levitas Icikas, Jankelio sūnus
377. Levinas Efroimas, Šmuelio sūnus 387. Vaineris Nochumas, Gešelio sūnus
378. Lipšicas Jankelis, Mejerio sūnus 388. Jofė Mauša, Šimeno sūnus
379. Šabanas Chaimas, Gerco sūnus 389. Zaksas Vulfas, Mortchelio sūnus
380. Šabanas Mejeris, Gerco sūnus 390. Vinikas Giršas Ošeris, Izraelio sūnus

Nuo Krekenavos naujosios medinės 
sinagogos

391. Šeras Abramas Leizeris, Iciko sūnus
392. Meleris Boruchas Leibos sūnus
393. Reznikas Geršonas, Borucho sūnus
394. Živas Bencelis, Ovsejaus sūnus

395. Kacas Elijašas Dovydas, Abelio 
sūnus

396. Trakmanas Mejeris Leiba, Kasrielio 
sūnus

397. Sapožnikas Orelis, Gešelio sūnus
398. Užvolkas Ovsejus, Mošės sūnus
399. Generas Kaplanas, Joselio sūnus
400. Živas Bencelis, Leibos sūnus
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Rabinų sąrašas  
(pavardės ir vardai atitinka Panevėžio  žydų metrikacijos  punkto 1925-1940 m. 

birželio mėn. užrašus apie  santuokas, gimimus ir mirtis Panevėžio mieste ir rajono 
miesteliuose)

1. Rabinas BAKŠT A.I. 2. Rabinas LAZAR Shimon
3. Rabinas BARON Ošerl Kalman                                      4. Rabinas LAZAROV Iankel Leiba
5. Rabinas BEDER Zalman 6. Rabinas LIB Šmuel Itsyk
7. Rabinas BER Orel 8. Rabinas LICHTENŠTEIN
9. Rabinas BERMAN Zelig 10. Rabinas LURIA Todres
11. Rabinas BLIACHER Iakob 12. Rabinas MER Beinos
13. Rabinas BLOCH Kasriel Movša 14. Rabinas MICHEL Meier Natan
15. Rabinas BREDER M. 16. Rabinas MINTS
17. Rabinas BREINER  Moše 18. Rabinas MIRVIS Šmuel Faiva
19. Rabinas DAIČ Zalkind 20. Rabinas MOVŠA Beniamin
21. Rabinas DAMEŠEK Leib 22. Rabinas OŠEROVIČ A.
23. Rabinas DAVIDOV         24. Rabinas PATOŠNIK Motel
25. Rabinas DRUŠKOVIČ  A. 26. Rabinas RABINAVIČ Šocher Ber
27. Rabinas SATS Girš 28. Rabinas RAFI Aizik
29. Rabinas FACMAN Moše 30. Rabinas RATMAN Daniel
31. Rabinas FARBER  I. 32. Rabinas REZNIKOVIČ S.
33. Rabinas GELEFAN Movša 34. Rabinas RIKLIS Dovid Berel
35. Rabinas GROZBUCH A. Aba 36. Rabinas RIVKIND Zundel
37. Rabinas GINKIN Mordechai 38. Rabinas RUBIN Leiba
39. Rabinas GIRŠOVIČ A. 40. Rabinas ŠAPIRA Mišel Šmuel
41. Rabinas GLAZD M. 42. Rabinas ŠEŠOL Abram Itsyk
43. Rabinas GLIKBERG Leizer 44. Rabinas ŠMID Šlioma Movša
45. Rabinas GOLBERG Leizar 46. Rabinas ŠMUKLER Iankel Movša
47. Rabinas GRINBERG Abram 48. Rabinas ŠNEIDER M.
49. Rabinas GURVIČ Geršon 50. Rabinas ŠPAERG Abram
51. Rabinas IELIN Leizer 52. Rabinas ŠPAIER Berel
53. Rabinas JOFFE Vulf Girš 54. Rabinas ŠTEINFELD Šlioma Zisel

55. Rabinas JURVIŠ 56. Rabinas STOLER (STOLOV) 
Chaim

57. Rabinas KACHANEMAN Josef 58. Rabinas SVILSK S.
59. Rabinas KAPLAN G. 60. Rabinas TAITS Abram
61. Rabinas CHAIETOVSK Š. 62. Rabinas TINT
63. Rabinas CHAIMOVIČ Idel 64. Rabinas VOLK Movša
65. Rabinas CHARMATS Gertsel 66. Rabinas VOSKOBOINIK Nachman
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67. Rabinas CHATSKEVIČ  I. 68. Rabinas ZAGAR Movša Itsyk
69. Rabinas CHURVIČ Idel. 70. Rabinas ZAR David
71. Rabinas KLIP 72. Rabinas ZEIDEL
73. Rabinas KLITZNER  M. 74. Rabinas ZISKIND B.(J)
75. Rabinas KOPELIAUSK L. 76. Rabinas MEDIN A. A.
77. Rabinas LEVOVIČ Iser 78. Rabinas MEL Sroel
79. Rabinas MARGOLIS Zalman           



- 215 -

KNYGOS APŽVALGA

Šioje knygoje apžvelgta žydų istorija Panevėžyje iki 1940 metų. Bendruomenė 
buvo didelė, vienoje knygoje išsamiai aprašyti jos istorijos neįmanoma. Kraštotyri-
ninkų teigimu, Panevėžys kaip miestas kūrėsi XVII a. Gretimi miesteliai turi daug 
senesnę istoriją, bet dėl geros geografinės padėties šis Šiaurės Lietuvos miestas savo 
įtaka ir gyventojų skaičiumi per daugelį metų sugebėjo juos pavyti ir pralenkti. 

Jidiš kalba štetlas – tipiškas žydų miestelis, tradiciškai kūręsis judrioje vietoje. 
Išilgai pagrindinio kelio – žydų turgus, krautuvėlės, įvairios dirbtuvėlės, smuklė, o 
tuo keliu važiuodavo smulkia prekyba besiverčiantys kromelninkai (kroma vadintas 
specialus prekybininko krepšys). Netoli turgaus – namai, sinagoga, link upės – pirtis. 
„Žydai pabirę visoje Kauno gubernijoje. Labai griežtai laikosi Talmudo nuostatų ir 
kitų savo religijos papročių. Į aštuntą dieną už gimusį vyriškos lyties žydą rabinas 
meldžiasi; specialiai tai gebantis atlikti žydas pasišvenčia apipjaustymo operacijos 
aktui. Tik tada – pirmadienį, ketvirtadienį arba šeštadienį – naujagimiui suteikiamas 
dažniausiai neseniai mirusiojo giminaičio vardas. Buvo ir kitokių papročių. Mergaitė 
aštuntą dieną atnešama į sinagogą ir ten jai suteikiamas vardas,“ – XIX a. viduryje 
rašė generalinio štabo papulkininkis, Rusijos imperatoriškosios geografijos draugijos 
narys Dmitrijus Fiodorovičius, stebėjęs Kauno gubernijos Panevėžio miestiečių gy-
venimą ir žmones. 

Panašiai kūrėsi ir Panevėžio žydai. Karus, gasrus, epidemijas patyręs miestas gy-
dėsi daug žaizdų, tačiau pasižvalgius buvusioje Turgaus, o dabar Laisvės aikštėje 
arba netoli jos, dar galima atpažinti žydų mūrinius namus. Tai švietimo įstaigos, 
viešbutis, Žydų liaudies bankas, kitos įstaigos, sinagogų liekanos, jas menančių sie-
nų žymės sovietinėje statyboje, prekybininkų namai. Kiekvienas jų mums pasakoja 
miesto ir žmonių istoriją.

Po Telšių Panevėžys buvo žinomas kaip reikšmingiausias Toros studijų centras 
Lietuvoje. Jau 1897 m. žydų bendruomenė turėjo vieną pagrindinę sinagogą, pasta-
tytą 1794 metais, vėliau skaičiuota 7, 8, 12 ir 17 maldos namų. Šiandien tematome 
arba griuvenas, arba gatvės mūruose dar likusį fragmentą, nes po Antrojo pasaulinio 
karo  statiniai buvo naudoti ne pagal paskirtį. 

1909 m. mieste buvo įkurta ješiva – žydų aukščiausios pakopos religinė moky-
kla. Dvasinis vadovas – Isaakas Rabinovičius (Itselė Ponevėžer), mokslo žmogus, 
pedagogas.

Apie XIX a. vidurį Panevėžys tapo vienu reikšmingiausių žydų švietimo plėtrą 
inspiravusio Haskalos judėjimo centrų. Dar 1853 m. atidaryta pirmosios pakopos 
žydų mokykla. Mokyta Toros paslapčių, bendrojo lavinimo dalykų – matematikos, 
kalbų. Už mokslą buvo mokama. Dėstė penki mokytojai, mokėsi apie 60 berniukų. 
1877 m. mokykloje buvo mokoma amato. Kita dalis vaikų išsilavinimą gavo žydų 
maldos namuose. Knygoje minimi Panevėžyje dirbę pedagogai. Vienas tokių iški-
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liųjų pasaulietinėje mokykloje dėstęs Vilniaus ortodoksų šeimoje augęs šviesuolis, 
garsus poetas Jehuda Leiba (Yehuda Leiba, Leibušas) Gordonas (1830–1892). Ma-
noma, kad iki pat 1872 m. jis gyveno ir kūrė Panevėžyje, buvo vienas iš aistringiau-
sių Haskalos šalininkų siekęs plėtoti žydų jaunuolių mąstymą, atskleisti fanatiškumo 
visuomenei daromą žalą. Haskalos laikotarpio šūkiu tapo 1861 m. jo parašyta eilutė: 
„Pabusk, mano tauta!“ Bencijonas Chaimas Aizenbudas buvo daktaras ir mokytojas, 
jo tėvas Meilachas A. Aizenbudas baigė Panevėžio ješivą, buvo rabinas, mokytojas 
ir mecenatas, padėjęs mokykloms ir gimnazijoms. Taip pat ir broliai Kisinai: Abra-
omas buvo geobotanikas, gamtos mokslų daktaras, Izidorius dėstė Vytauto Didžiojo 
universitete, o Rumšas Izaokas buvo ne tik mokytojas, bet ir rašytojas, vertėjas. Kny-
goje paminėti  daugelis kitų to meto garsių žydų mokytojų. 

Žydų švietimas ypač aktyviai vystėsi 1919–1940 metais. 1920 m. rugsėjo 26 d. 
buvo atidaryta Panevėžio žydų gimnazija – pasaulietinė mokykla, kurioje mokėsi ir 
berniukai, ir mergaitės. Baigę gimnaziją, kurioje dirbo žinomas mokytojas Zalmanas 
Rabinovičius (mirė 1933 m.), jie įgydavo techninį išsilavinimą. 1925 m.  įsteigta 
žydų progimnazija. Joje buvo dėstoma jidiš kalba, o Ramygalos gatvėje esančiame 
pastate buvo atidaryta religinė mergaičių gimnazija Javne, į kurią buvo priimamos 
mergaitės su aštuonmečiu išsilavinimu. Toje gimnazijoje vienu metu mokėsi net 120 
mergaičių.

Kiekvienoje žydų mokykloje ir gimnazijoje buvo biblioteka-skaitykla, kurioje 
buvo galima rasti ir Panevėžyje gimusio, jidiš kalba rašiusio poeto Davido Framo 
(1903–1988) kūrinių. Biblioteka, pavadinta garsaus rašytojo Jitshoko Leibušo Peret-
zo vardu, sukaupusi daugiau nei 1600 knygų, mieste buvo didžiausia. Apie 1933 m. 
biblioteka jau turėjo 200 skaitytojų.

1914 m. pradėtas leisti pirmasis laikraštis Panevėžyje „Naš kraj“ („Mūsų kraš-
tas“). Jis siekė skatinti lietuvių ir žydų bendrystę, pozityviai pažvelgti į visų tautų 
kultūrų paveldą. Panevėžyje redaguota antologija „Lite“ („Lietuva“, 1914–1922). 
Broliai Šauls  ir Uriachas Katzenellenbogenai rašė apie žydų gyvenimo aktualijas, 
skelbė atsidavimą Lietuvai, o 1922 m. žinomo Panevėžio leidėjo Naftalio Feigenzo-
no spaustuvėje buvo atspausdintos pirmosios dvi antologijos.

Poetas Hiršas Ošerovičius (1908–1994), rašęs jidiš kalba, kaip ir rašytojas Myko-
las Sluckis  (1928–2013), gimė Panevėžyje. H. Ošerovičius 1928 m. baigė hebrajišką 
Panevėžio žydų gimnaziją, o Vytauto Didžiojo universitete – teisę. Iškentęs sun-
kumus, ideologinius kaltinimus, bausmes, tolesnį savo gyvenimą siejo su Lietuva. 
Kūryba buvo gausi, apdovanota premijomis. Poemoje „Main Ponevež“ („Mano Pa-
nevėžys“) atsiminė gimtinę.

Istorijos šaltiniai rodo, kad XX a. pradžioje Panevėžyje pradėjo veikti Bundo – 
Visuotinės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos žydų darbininkų sąjungos – padalinys. Bur-
damas darbininkišką žydų bendruomenę, liko aktyvus ir vėliau. Kažin ar jis sugebėjo 
atstovauti neturtingų žydų interesams, nes dauguma į Šiaurės Ameriką, Pietų Afriką 
ar Pelestiną emigravusių žydų ieškojo geresnio gyvenimo. 
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Nepaisant įvairių istorinių peripetijų, Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę žydai 
pradėjo grįžti į Panevėžį. Daug žmonių labui nuveikė Panevėžio advokatas Nafta-
lis Fridmanas (1862–1921), buvęs miesto dūmos nariu, Panevėžio miesto tarybos 
nariu, Rusijos dūmos nariu iki pat 1917-ųjų, Steigiamjo Seimo narys. Pirmojo pa-
saulinio karo metu Vyriausiojoje taryboje rūpinęsis pabėgėliais. N. Fridmanas atsto-
vavo rusifikuotos žydų inteligentijos sluoksniui. Nors ir privilegijuotas, buvo tylus, 
ramus, mėgo komfortą. Gyveno dideliame name su vešliu sodu. Tvarkė teisinius 
žmonių nuosavybės, paveldėjimo reikalus.

Gyventojų surašymo duomenimis 1923 m. Panevėžyje gyveno 19 147 mieste-
lėnai, iš kurių 6 845 (36 proc.) buvo žydai. 1920 m. iš 94 verslą pradėjusių mies-
telėnų – 55 žydai. 1931 m. mieste veikė 216 parduotuvių, kurių 163 šeimininkai 
buvo žydai. 1939 m. mieste buvo 263 kvalifikuoti amatininkai, daugiausia siuvėjai, 
batsiuviai, mėsininkai, modistės, skardininkai, kepėjai, gydytojai, korsetų siuvėjai, 
fotografai ir kt.

Žydai vaidino svarbų vaidmenį Panevėžio ekonominiame gyvenime. Jie buvo 
lyderiai prekybos versle, eksportuojant linus, grūdus. Malūnais garsėjusiame mieste 
žydai buvo stambių, visai Lietuvai reikšmingų malūnų savininkai, kiti pramoninin-
kai, vystę ir vatos bei klijuotės, cheminių dažų pramonės šakas, bankininkystę – B. 
Rubinšteinas, M. Rabinovičius, H. Chazenas, L. B. Chazenas, I. Bregovskis, Š. Ra-
mas, J. Lopertas, E. Rotenšteinas, J. Levinas, R. Kacinas, Ch. Šacas ir kiti. Mokesčių 
inspekcijos duomenimis, Panevėžyje buvo apie 350 žydų verslininkų. 

Dauguma Panevėžio gydytojų buvo žydai: stomatologai, rentgenologas, vaikų 
gydytojai, ginekologai ir kiti. Medikus vienijo Lietuvos gydytojų draugija. Mieste 
veikė Panevėžio žydų ligoninė, kurioje buvo gydomi ne tik žydai, bet ir kiti mies-
tiečiai. Miesto žmonės ilgai puoselėjo visiems gyventojams padėjusių įveikti ligas 
gydytojų Šachnelio Abraomo Mero, Judelio-Faifušo Boroko, Arielio Golombeko ir 
kitų  atminimą.

Iš finansų srities dokumentų matyti, kad Panevėžio žydų bankas Folksbank va-
dinosi Europos kredito banku ir 1929 m. turėjo 984 narius. Šiam bankui priklausė 
nemažai nedidelių gyvenamųjų pastatų ir tuščių sklypų. Buvo vykdoma būsto kredi-
tavimo programa. Panevėžyje veikė ir viena iš Europos centrinio banko atšakų (kita 
Kybartuose). Greta kitų bankų buvo ir žemės ūkiui skirtas Europos kredito banko 
asociacijos Lietuvos skyrius. Veikė Europos pirklių, verslininkų asociacijos. Žydai 
dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje. Žydų įnašas į miesto ekonomiką, kultūrą ir 
minties raidą yra didžiulis.

Visas žydų organizacijas Panevėžyje jungė asociacija Kneset Izrael. Nagrinėjant 
archyvinę medžiagą galima daryti išvada, kad vieni didžiausių žydų bendruomenės 
rūpesčių buvo pagalba vaikams, Žydų ligoninei, švietimui, nepasiturintiems. 1930 
m. birželio 19 d. organizacijos Kneset Izrael iniciatyva specialiai tam pastatytame 
pastate Ramygalos g. 24 buvo atidaryta našlaičių prieglauda. Gemiluth–Keseda (So-
mech–Nofim) organizacija be palūkanų suteikdavo paskolas socialiai remtiniems 
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žmonėms. Draugija OZE iš savo biudžeto, kurį sudarė narių mokesčiai ir parama 
iš Folksbank, išlaikė žydų vaikų organizuotas vasaros atostogų stovyklas, remdavo 
gydymo paslaugas. Organizacija Kneset Izrael teikė medicininę pagalbą vargšams, 
apmokėdavo už maitinimą skiriamą neturtingiems mokiniams. Dažniausiai pagalbą 
teikė tarptautinė Amerikos žydų labdaros organizacija Joint, kuri skyrė lėšas žydų 
švietimo įstaigoms plėsti, taip pat sveikatos apsaugai ir religiniams reikalams (Joint 
archyvas).

Kaip savo publikacijose rašo dr. Marija Rupeikienė, garsiųjų Panevėžio žydų 
atvaizdus matome įamžintus žinomo miesto fotografo Leibos Slonimskio, Jankelio 
Trakmano ir kt. 

Kaip ir kitas tautas, žydus labai veikė priverstinė emigracija. Rusijos caro Nikola-
jaus I paskelbtas karinės tarnybos įstatymas ir kitos priežastys vertė žydus emigruoti. 
Dovydas Levinas (Trumpa žydų istorija Lietuvoje, vertė J. Morkus, p. 66–68) rašo, 
kad 1915 m. kovo pradžioje valdžia ištrėmė visus Palangos žydus, o gegužės 4 d. 
buvo išleistas įsakymas ištremti visus žydus iš Kauno gubernijos, taip pat ir iš Pane-
vėžio. Kasdien valdžia paskelbdavo vis naujus potvarkius, kuriuos garsino ant namų 
klijuojamuose lapuose.

1940 m.  liepos mėnesį,  Lietuvojė prasidėjo pirmieji trėmimai, kurių neišvengė 
ir žydai. Dar 1941 m. birželio trėmimai ypač skaudžiai palietė ir Panevėžio žydus. 

1941 m. birželio mėnesio pabaigoje siaubą kėlė jau nacių pradėti pirmieji žydų 
areštai ir žudynės: 57 asmenys sušaudyti Staniūnų miške. 1941 m. liepos mėne-
sį Skerdyklos, Tilvyčio, Krekenavos, Upytės ir Klaipėdos gatvių teritorijoje buvo 
įrengtas žydų getas. Iš pradžių jame buvo įkalinti 4 423 žmonės, iš kurių 417 buvo 
vaikai iki 6 metų amžiaus. Getas likviduotas 1941 m. rugpjūčio 23 d. sušaudant 
visus žydus: 8 tūkstančius Kurganavos miške (netoli Taruškų); 4,5 tūkstančio žydų – 
Žaliojoje girioje (Klimbalos apylinkėje). Masinių žudynių vietose šiuo metu pasta-
tyti paminklai ir atminties ženklai su užrašais. Karo metais buvo sunaikinta 95 proc. 
Panevėžio žydų.

Peržiūrėjus ir išanalizavus archyvinius dokumentus, užsienyje gyvenančių į Pa-
nevėžį atvykusių  palikuonių prisiminimus, atvežtus jų protėvių dokumentus, ga-
lima daryti išvadą, kad Panevėžio ir visos Lietuvos žydų gyventojai buvo Lietuvos 
piliečiai, prisidėję prie nepriklausomos valstybės kūrimo, vykdę tuometinės valdžios 
įstatymus, įnešę didžiulį indėlį į Panevėžio regiono ir visos Lietuvos vystymąsi iki 
1940 metų. Niekas negalėjo net įsivaizduoti, kas jų laukė ateityje.

Šiuo metu žydų atmintį mieste ir šalyje puoselėja nedidelė Panevėžio žydų ben-
druomenė. Jai vadovaujantis Gennady Kofman stengiasi rasti ryšių su pasaulyje išsi-
barsčiusiais panevėžiečiais, sutikti į gimtinę atvykstančius, pagerbti istoriją kūrusius 
ir karo metais žydus gelbėjusius žmones, išlaikyti gyvą jų istoriją. 
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ОБЗОР КНИГИ

В этой книге описывается история евреев в г. Паневежисе до 1940г. Община 
была большая и в одной книге рассказать подробно ее историю невозможно. По 
утверждению краеведов, Паневежис, как город, основан в XVII веке. Название 
впервые упомянуто в грамоте короля Польши и великого князя литовского 
Александра, датированной 7 сентября 1503 года. Близлежащие  городки имеют 
более древнюю историю, но благодаря хорошему географическому положению, 
своему влиянию и количеству жителей этот город Северной Литвы за много 
лет сумел их догнать и обогнать. 

На языке идиш Stetlas – это типичный еврейский городок, традиционно 
основанный в оживленном месте. Вдоль главной дороги – еврейский  рынок, 
магазинчики, различные мастерские, таверна.По главной дороге ездили 
кромельнинки ( от слова kroma , так называлась специальная корзина торговца). 
Неподалеку от рынка – дома, синагога, вдоль реки – бани.

«Евреи рассыпаны по всей территории Каунасской губернии. Очень 
строго придерживаются положений Талмуда и других религиозных обычаев. 
Раввин молился на восьмой день после рождения мальчика-еврея; специально 
обученный еврей  делал операцию обрезания. Только тогда – в понедельник, 
четверг или субботу – новорожденному давали имя, чаще всего недавно 
умершего родственника. Были и другие обычаи. Девочек на восьмой день после 
рождения приносили в синагогу и там ей давали имя» - так в середине ХIXв. 
писал полковник генерального штаба, член Российского географического 
общества Дмитрий Федорович, наблюдавший жизнь людей Паневежиса, 
Каунасской губернии.

Подобным образом обустраивались и паневежские евреи. Город, 
испытавший войны, пожары, эпидемии, залечивал множество ран, но, 
осматривая бывшую Рыночную площадь (теперь площадь Свободы) или улочки 
недалеко от нее, еще можно увидеть  еврейские дома кирпичной кладки. Это 
были общеобразовательные учреждения, гостиница, Еврейский народный 
банк,  торговые дома и другие учреждения, синагога. О принадлежности домов 
напоминают старые знаки на стенах зданий советской постройки. Каждый знак 
рассказывает нам об истории города и людей.

После города Тельшяй, Паневежис был известен, как самый важный 
центр изучения Торы. Уже в 1897г. еврейская община  владела одной 
главной синагогой, построенной в 1794г. Позже  насчитывалось 7, 8, 12 и 17 
молитвенных домов. Сегодня мы видим останки религиозных зданий или их 
фрагменты старой кладки на зданиях улиц, т.к. после Второй мировой войны 
здания использовались не по назначению. 1909г. в городе была создана ješi-
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va – еврейская религиозная школа высшей ступени. Духовный руководитель – 
Исаакас Рабиновичус (Itselė Ponevėžer). 

В середине XIXв. Паневежис  стал одним их важнейших центров иудаизма 
и религиозного образования евреев. 

В 1853г. открыта еврейская школа первой ступени. Обучали таинствам 
Торы, общеобразовательным  наукам – математике, изучался идиш. Обучение 
было платным. Работали пять учителей, учились около 60 мальчиков. В 1877г. в 
еврейских школах обучали различным ремеслам. В молитвенных домах города 
также обучали мальчиков, а девочки получали образование дома. В книге 
упоминаются работавшие в Паневежисе учителя, среди них знаменитый поэт, 
родившийся в г.Вильнюсе,  воспитанный в ортодоксальной семье, Ехуда  Лейба 
Гордон ( 1830-1892). Предполагается, что вплоть до 1872г. он жил и творил 
в Паневежисе, был самым страстным сторонником Хаскалос, стремящийся 
развивать мышление молодых евреев, показать обществу вред, приносимый 
фанатизмом. Девизом Хаскалос стали слова, написанные им в 1861г. «Проснись, 
мой народ!». Бенцион Хаим Айзенбуд  был доктором и  учителем, его отец 
Мейлах A. Айзенбуд  закончил Паневежскую Ешиву, был раввином, учителем 
и меценатом. Помогал школам и гимназиям.  Также и братья Кисины: Абрам 
был геоботаником, Изидор преподавал в университете Витовта  Великого, а 
Изаок был  учителем, писателем и переводчиком. В книге упомянуты и многие 
другие известные еврейские учителя того времени.

Образование евреев особенно активно развивалось в 1919 – 1940г.г. 26 
сентября 1920г. была открыта Паневежская еврейская гимназия – светская 
школа, в которой учились и мальчики и девочки. Окончив гимназию, в 
которой преподавал известный учитель Залман Рабинович (умер в 1933г.), 
они получали техническое образование.  В 1925г. была учреждена еврейская 
прогимназия. Преподавание велось на языке идиш, а на ул.Рамигалос  была 
открыта религиозная гимназия „Явне „ для девочек, в которую принимались 
девочки с восьмиклассным образованием. В этой гимназии одновременно 
учились 120 девочек.

В каждой еврейской школе и гимназии была библиотека, где можно 
было найти произведения поэта Давида Фрамо (1903-1988) родившегося в 
Паневежисе, пишущего на идиш. Библиотека, названная именем знаменитого 
писателя Ицхоко Лейбуша Перетца, была самой большой, ее книжный фонд 
составлял более 1600 книг. В 1933г. в библиотеке было 200 читателей. 

В 1914г. в Паневежисе впервые начался выпуск газеты «Наш край». 
Публикации газеты были призваны укреплять и поощрять доброжелательность 
отношений евреев и литовцев, формировать положительный взгляд на 
культурное наследие всех наций. В Паневежисе редактировалась антология  
„Lite“ („Lietuva“, 1914–1922). Братья Шаул  и Урих Катзенелленбогены  писали 
об актуальных моментах еврейской жизни, заявляли о преданности Литве, а в 
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1922г. в типографии известного  паневежского издателя Нафтали Фейгензона, 
были отпечатаны первые две антологии.

Поэт Гирш Ошерович (1908-1994), писавший на идиш, как и писатель 
Миколас Слуцкис (1928-2013), родились в Паневежисе.  Г. Ошерович в 1928г. 
закончил Паневежскую еврейскую гимназию, где преподавание велось на 
иврите, а в университете Витовта  Великого  изучал право. Испытав трудности, 
идеологические обвинения, лагерь и ссылку, дальнейшую свою жизнь связал с 
Литвой. Его творчество было удостоено  премий. Поэму «Мой Паневежис» он 
посвятил родному городу. 

Архивные  источники  свидетельствуют, что в начале ХХ в. в Паневежисе 
начала действовать  Бунд -  фракция общественной еврейской организации  
рабочих Литвы, Польши и России. Организация Бунд оставалась активной и 
позже.  Неизвестно, сумела ли организация представлять интересы неимущих 
евреев, поскольку большинство эмигрировавших в Северную Америку, Южную 
Африку или Палестину искали лучшей жизни.

Несмотря на всевозможные исторические перипетии, после  восстановления 
независимого государства  в Литве, евреи стали возвращаться в Паневежис. 
Большой вклад для благополучия государства внес  паневежский адвокат 
Нафтали Фридман (1862-1921) Он был членом правления Паневежского 
городского совета, Российской Думы вплоть до 1917г., членом Учредительного 
Сейма Литвы. В годы Первой мировой войны, как член  Высшего Совета, 
заботился о беженцах. Н.Фридман представлял слой интеллигенции  
обрусевших евреев. Был спокойным, наслаждался комфортом. Жил в большом 
доме с пышным садом. Помогал людям в разбирательствах с законной 
собственностью, наследственными делами.

По данным переписи населения 1923г. в Паневежисе проживало 19 147 
горожан, из которых 6 845 (36 %) были евреи. В 1920г. из 94 горожан, открывших 
свой бизнес – 55 евреев. В 1931г. в городе работали 216 магазинов, из которых 
163 принадлежали евреям. В 1939г. в городе жили 263 квалифицированных 
ремесленника, большинство из них были портные, сапожники, мясники, 
модистки, пекари, врачи, портные  корсетов, фотографы и др. 

Евреи играли важную роль в экономической жизни Паневежиса. Они были 
лидерами в торговле, экспортировали лен, муку. В городе, известном своими 
мельницами, евреи были  владельцами крупных мельниц, имеющих большое  
значение для всей страны. Другие промышленники развивали производство 
ваты, клеевой продукции, химических красок. В банковской сфере работали 
Б.Рубинштейн, М.Рабинович, Х. Хазен, Д.И. Хазен, И. Бреговски, Ж. Лоперт, 
Е. Ротенштейн, Ж. Левин, Р.Кацин, Ч. Шац и др. По данным налоговой 
инспекции, в Паневежисе было около 350 налогоплательщиков евреев.

Большинство паневежских врачей были евреями: стоматологи, детские 
врачи, гинекологи и другие. Была создана ассоциация врачей, которая 
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объединяла медиков Литвы. В городе функционировала еврейская больница, 
в которой лечились не только евреи, но и другие жители. Горожане берегут  
память о врачах, помогавшим им. Среди них Шахнел Абрам Мер, Юдел-
Файфуш Барок, Ариел Голомбек.

Из финансовых документов следует, что в филиале Паневежского  банка  
Folksbank (Европейский кредитный банк )  в 1929г. числилось  984 члена. Этому 
банку принадлежало много небольших жилых построек и земельных участков. 
Выполнялась программа кредитования жилья. В Паневежисе работало  одно 
из отделений Европейского Центрального банка. Вместе с другими банками 
был и Литовский филиал Европейского кредитного банка, занимавшийся 
сельским хозяйством. Действовали Европейская ассоциация промышленников 
и торговцев. Евреи участвовали в деятельности литовских организаций. Вклад  
евреев в городскую экономику, культуру  и развитие творческой мысли был 
огромен.

Все еврейские организации объединяла общество Kneset Izrael. Изучая 
архивные материалы, можно сделать вывод, что одними из главных задач 
еврейской общины были помощь детям, Еврейской больнице, образованию, 
бедным и одиноким. 19 июня 1930г. по инициативе ассоциации Kneset Izra-
el в специально для этой цели построенном здании по ул. Рамигалос,24 был 
открыт детский дом для сирот. Организация Gemiluth–Keseda (Somech–Nofim) 
предоставляла социально поддерживаемым людям беспроцентные кредиты. 
Общество OZE из своего бюджета выделяло средства на содержание детских 
летних лагерей, оплачивало лечебные услуги. Организация Kneset Izrael 
предоставляла медицинскую помощь бедным, оплачивала питание, выделенное 
ученикам из бедных семей. Чаще всего помощь оказывала международная 
еврейская благотворительная организация Joint, которая выделяла средства 
для развития еврейским организациям просвещения, охраны здоровья и 
религиозным делам.

В своих публикациях др. Мария Рупейкене отмечает работы фотографов 
евреев Паневежиса: Лейбы Слонимски, Янкеля Тракмана и других.

Евреи, как и другие жители Литвы, испытали принудительную эмиграцию 
того времени. Российский закон о воинской обязанности, изданный царем 
Николаем I, а также другие причины вынуждали евреев эмигрировать. Давид  
Левин (Краткая история евреев в Литве, перевод  J. Morkus, стр. 66–68) пишет, 
что в 1915г. в начале марта власти сослали всех евреев Паланги, а 4 мая был 
издан приказ выслать всех евреев из Каунасской губернии. Каждый день власти 
приклеивали  на стены домов  все новые распоряжения.

С приходом советской власти в Литву в июне 1940 г. начались первые ссылки, 
а в июне 1941 г. ссылки  особенно болезненно коснулись евреев Паневежиса.

В конце июня 1941г. ужас охватил население от первых арестов и убийств 
евреев, совершенных нацистами: 57 человек были расстреляны в лесу Станюнай. 
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В июле 1941г. на территории улиц Скердиклос, Тильвичю, Крекенавос, Упитес 
и Клайпедос было создано еврейское гетто. В самом начале в гетто содержались  
4 423 человека, из которых 417 были дети до 6 лет. Гетто было ликвидировано 
в августе 1941г. Были расстреляны все узники: 8 000 человек в лесу Курганавос 
(недалеко от деревни Тарушки); 4,5 тысячи евреев в лесу, в трех километрах 
от поселка Палюнишкис. В настоящее время на местах массовых убийств  
поставлены памятники и мемориальные доски, увековечивающие память 
погибших. Во время войны было уничтожено 95% паневежских евреев.

Просмотрев и проанализировав архивные документы, воспоминания евреев 
живущих заграницей, приехавших в Паневежис с документами, фотографиями 
их предков, можно делать вывод, что живущие в Паневежисе и во всей Литве 
евреи были гражданами Литвы. Способствовали установлению независимости 
Литовского государства, исполняли законы властей того времени, внесли 
огромный вклад  в развитие Паневежского региона и всей Литвы до 1940г. 

Никто не мог даже предположить, что их ожидает в будущем.
В настоящее время память о вкладе евреев в историю развития Паневежиса 

сохраняет небольшая еврейская община. Ее руководитель  Геннадий Кофман 
(Gennady Kofman) старается найти связи с разбросанными по всему миру 
потомками города. Община встречается с гостями прибывшими на родину 
своих предков, что бы сохранить их живую историю, оказать почести людям, 
которые внесли огромный вклад  в развитие Литвы.



- 224 -

THE BOOK REVIEW

This book presents the review of Jewish history in Panevėžys up to 1940. The 
community was large and it is rather complicated to describe its history in one book 
in detail. According to local historians, Panevėžys has been developing as a town in 
the XVIIth century. Adjacent towns boast a much older history, but due to a favou-
rable geographical location, this town of Northern Lithuania, with its influence and 
population, has been able to overtake and excel them over the years.

Shtetl in Yiddish language is a typical Jewish town, traditionally built in a busy 
place. Along the main road, there is a Jewish market place, small shops, various wor-
kshops, a tavern, and along that road, small traders (kromelninkai) (kroma- a special 
merchant‘s bag) used to go. By the market place, there were houses, a synagogue, by 
the river - a sauna. „Jews are hanged all over Kaunas governorate.

 “Jews are scattered all over Kaunas governorate. They are very strict to the Tal-
mudic provisions and other customs of their religion. On the eighth day, a rabbi 
prays for the birth of a male Jew; a Jew who is capable of doing so devotes himself 
to the act of circumcision. Only then, on Monday, Thursday or Saturday, the new-
born is usually given the name of a relative who has recently died. There were other 
customs as well. The girl is brought to the synagogue on the eighth day of her birth 
and given her name there, ”- in observing the life and people of Panevėžys of Kau-
nas governorate Dmitry Fyodorovich, a Lieutenant Colonel of the General Military 
Staff and a member of the Russian Imperial Geographical Society, has been writing 
in the middle of the XIXth century.

The Jews of Panevėžys have been setting up in a similar way. The city, which 
has experienced wars, fires, epidemics, has been healing many wounds, but if you 
look at the former Market Square and its surroundings, at present Laisvės Square, 
you can still recognize the Jewish brick houses. These are educational institutions, 
a hotel, the Jewish People‘s Bank, other institutions, the remains of synagogues, the 
remaining signs of the walls in Soviet construction and the houses of merchants. 
Each of them tells us the history of the town and its people.

Panevėžys was known as the most significant Torah study centre in Lithuania 
after the town of Telšiai. Already in 1897, the Jewish community had one main sy-
nagogue, built in 1794, later numbered 7, 8, 12, and 17 houses of worship. Today 
we see either a ruin or a fragment still remaining in the street walls, because after the 
Second World War the buildings were not used for their intended purpose.

In 1909, a yeshiva, a Jewish highest level religious school, was established in the 
city. The spiritual leader was Isaakas Rabinovičius (Itselė Ponevėžer), a scientist and 
a pedagogue.

Around the middle of XIXth century, Panevėžys became one of the most signi-
ficant centres of the Haskala movement, which inspired the development of Jewish 
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education. Already in 1853, a first level Jewish school was opened. The secrets of 
the Torah, general education subjects as mathematics, languages have been taught. 
There was a tuition fee for teaching. Five teachers have been working and there were 
about 60 boys studying. In 1877, crafts has been introduced as a subject at school. 
Other children received education in a Jewish house of prayer.

The book mentions the teachers who worked in Panevėžys. Jehuda Leiba (Yehu-
da Leiba Leibušas) Gordon (1830–1892), one of the most prominent poets, who 
grew up in the Orthodox family in Vilnius has been teaching at a secular school.  It 
is believed that until 1872 he has been living and working in Panevėžys. He was one 
of the most passionate supporters of Haskala aiming at the development of thinking 
of Jewish youth and trying to reveal the damages of fanaticism to society. The slo-
gan of the Haskala period became the line he wrote in 1861: “Awake My People!” 
Bencijonas Chaim Aizenbudas was a doctor and a teacher, his father Meilach A. 
Aizenbudas graduated from the Yeshiva of Panevėžys.  He was a rabbi, a teacher and 
a patron who helped schools and gymnasiums. So did the Kisin brothers: Abraham 
was a geobotanist, a doctor of natural sciences, Isidorius taught at Vytautas Magnus 
University, and Rumšas Isaac was not only a teacher, but also a writer and a transla-
tor. The book mentions many other famous Jewish teachers of that time.

Jewish education has been particularly developing in 1919–1940. On September, 
1920 Panevėžys Jewish Gymnasium was opened - a secular school where both boys 
and girls studied. After graduating from the gymnasium where the famous teacher 
Zalmanas Rabinovičius worked (died in 1933), students acquired a technical edu-
cation. In 1925, a Jewish progymnasium was established. Yiddish has been used as 
a teaching language and a religious gymnasium for girls Javne was opened in the 
building in Ramygalos Street. Girls with an eight-year education were admitted. At 
that gymnasium, at one time, there were even 180 girls. 

Every Jewish school and gymnasium had a library-reading room, where the wor-
ks of David Fram (1903–1988), a Yiddish language poet, born in Panevėžys, could 
be used. Named after the famous writer Jitshok

Leibus Peretz, the library, with more than 1,600 books, was the largest in the 
town. Around 1933, the library already had 200 readers.

In 1914, the first newspaper in Panevėžys Naš kraj was launched. It promoted the 
union of Lithuanian and Jews. It also had positive attitude towards cultural heritage 
of all nations. The anthology Lite (Lithuania, 1914–1922) was edited in Panevėžys. 
Brothers Shauil and Uriach Katzenellenbogen wrote about the important events of 
Jewish life, declared devotion to Lithuania, and in 1922, the first two anthologies 
were printed at the printing house of the well-known Panevėžys publisher Naftalis 
Feigenson.

The poet Hiršas Ošerovičius (1908–1994), who wrote in Yiddish, as well as the 
writer Mykolas Sluckis (1928–2013), was born in Panevėžys. In 1928, H. Ošerovi-
čius graduated from Panevėžys Jewish Gymnasium and studied law at Vytautas Ma-
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gnus University. Having suffered difficulties, ideological accusations, punishments, 
he connected his further life with Lithuania. The creation was plentiful. He was 
awarded the prizes. In the poem Main Ponevež he remembered his birthplace.

Historical sources show that at the beginning of the XXth century, a branch 
of the Bund, the General Labour Union of Lithuanian, Polish and Russian Jewish 
Workers, started operating in Panevėžys. He remained active in uniting Jewish la-
bour community. He was unlikely to be able to represent the interests of poor Jews 
as most of those who emigrated to North America, South Africa, or Palestine have 
been looking for better life.

Despite various historical obstacles, after Lithuania regained its independence, 
the Jews began to return to Panevėžys. Much good work has been done by Naftalis 
Fridmanas (1862–1921), a lawyer from Panevėžys, a former member of the Town 
Board, a member of the Panevėžys City Council, a member of the Russian Duma 
until 1917, a member of the Constituent Seimas, who cared for refugees in the Su-
preme Council during the First World War. N. Fridmanas represented a layer of the 
Russified Jewish intelligentsia. Although he had many privileges, he was quiet, calm 
and loved comfort. He lived in a large house with a nice garden. He has been mana-
ging legal matters connected with property and inheritance.

According to the census of 1923, 19,147 people lived in Panevėžys, 6,845 (36%) 
of them were Jews. In 1920, out of 94 town dwellers who started business, 55 were 
Jews. In 1931, there were 216 shops in the town, 163 of which were owned by Jews. 
In 1939, there were 263 skilled craftsmen in the town, mostly tailors, shoemakers, 
butchers, dressmakers, tinsmiths, bakers, doctors, corset tailors, photographers, etc.

Jews played an important role in the economic life of Panevėžys. They were le-
aders in the trading business, in exporting flax and grain. In the town famous for 
mills, Jews were the owners of large mills significant for the entire of Lithuania, 
other industrialists, who have also been developing wool, glue and chemical paint 
industries.  In banking, B. Rubinstein, M. Rabinovich, H. Chazen, L. B. Chazen, I. 
Bregovskis, Š. Ramas, J. Lopert, E. Rotenstein, J. Levin, R. Kacin, Ch. Shack and 
others have been wel-known. According to the Tax Inspectorate, there were about 
350 Jewish businesspersons in Panevėžys.

Most of the doctors in Panevėžys were Jews: dentists, radiologists, paediatricians, 
gynaecologists and others. The doctors were united by the Lithuanian Medical As-
sociation. There was Panevėžys Jewish hospital in the town, where not only Jews 
but also other citizens were treated. The people of Panevėžys have been cherishing 
the memory of the doctors Shachnel Abraham Mayor, Judel-Faifuš Borok, Ariel 
Golombek and others who helped the entire population to overcome their illnesses.

Finance documents show that the Jewish Bank of Panevėžys was called the Eu-
ropean Credit Bank and in 1929, it had 984 members. This bank owned a number 
of small residential buildings and vacant land plots. A mortgage program has been 
used. One of the branches of the European Central Bank (the other in Kybartai) 
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also operated in Panevėžys. Along with other banks, there was also the Lithuanian 
branch of the European Credit Bank Association for agriculture. There were Eu-
ropean merchants and business associations. Jews participated in the activities of 
Lithuanian organizations. The Jewish contribution to the economy, culture and de-
velopment of thought is enormous.

The association Knesset Israel united all Jewish organizations in Panevėžys. In 
examining the archive material, it can be concluded that one of the biggest concerns 
of the Jewish community was assistance to children, the Jewish Hospital, education 
and the needy ones. On June 19, 1930, on the initiative of the organization Knesset 
Izrael an orphanage was opened in a specially built building in Ramygalos Street 24. 
The Gemiluth-Nessim organization (Somech-Nofim) provided interest-free loans 
to the disadvantaged people. The OZE Society, from its budget, which consisted 
of membership fees and support from the Folksbank, supported summer holiday 
camps organized for Jewish children and supported medical services. The organi-
zation Knesset Israel provided medical assistance to the poor, paying for meals for 
poor students. The international American Jewish charity organisation Joint,  alloca-
ted funds for the expansion of Jewish educational institutions, as well as health care 
and religious affairs (Joint Archive). 

As Dr. Marija Rupeikienė writes in her publication, we see images of the famous 
Jews of Panevėžys immortalized by the well-known town photographer Leiba Slo-
nimskis, Jankelis Trakmanas and others.

Like other nations, Jews were greatly affected by forced emigration. The law on 
military service promulgated by Russian Tsar Nikolay I and other reasons forced 
Jews to emigrate. Dovydas Levinas (A Brief History of Jews in Lithuania, trans-
lated by J. Morkus, pp. 66–68) writes that in the beginning of March, 1915,  the 
government deported all Jews from Palanga, and on May 4, an order was issued to 
deport all Jews from Kaunas governorate, as well as from Panevėžys. Every day, the 
authorities issued  new orders, which have been announced on paper sheets glued 
to Jewish homes.

In June of 1940, after the annexation of Lithuania by the Soviet Union, the first 
deportations began and Jews were not an exception. In the middle of July 1940, the 
first Jews were arrested. The deportations in June of 1941 affected the Jews of Pane-
vėžys in a severe way.

At the end of June 1941, the first arrests and massacres of Jews, initiated by the 
Nazis, were terrifying: 57 people were shot in Staniūnai forest. In July of 1941, a 
Jewish ghetto was established in the territory of Skerdyklos, Tilvytis, Krekenava, 
Upytė and Klaipėda streets. In the beginning, 4,423 people, 417 of whom were 
children under the age of 6, have been imprisoned there. The ghetto was liquidated 
on August 23, 1941 in shooting all the Jews: 8,000 in the Kurganava forest (near Ta-
ruškos); 4.5 thousand Jews - in the Žalioji Forest (Klimbala area). Monuments and 
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memorials with inscriptions are currently erected at the sites of the massacre places. 
During the war, 95 percent of Panevėžys Jews have been killed. 

Having reviewed and analysed archive documents, memories of descendants li-
ving abroad and coming back to Panevėžys, documents brought by their ancestors, 
it can be concluded that Jewish residents of Panevėžys and all Lithuania were Li-
thuanian citizens. They have contributed to the creation of an independent state; 
they were obedient to the laws of that time and have brought a large input into the 
development of the region and the entire Lithuania until 1940. No one could even 
imagine the future. 

At present, a small Jewish community in Panevėžys cherishes the memory of 
Jews in the city and in the country. Its leader Gennady Kofman tries to find con-
nections with the people of Panevėžys scattered around the world, to meet people 
who come to their homeland, to honour the people who created history and rescued 
Jews during the war. History should be kept alive. 
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4 priedas.
Panevėžio draugijos „Kneset Izrael“ išlaikomų žydų senelių prieglaudos 

(Sodų g. 15) gyventojų sąrašas, 1933 m. 
(Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Nr. Pavardė, Vardas Nr. Pavardė, Vardas
1. Ainbinderienė Foma 24. Naisfotorienė Rachelė
2. Abromovičienė Mirjam 25. Chafitienė Merė
3. Ickeleinienė Goldė 26. Kacienė Gema
4. Glasienė Šeina 27. Libesas Jankelis-Šleima
5. Volkienė Genanda 28. Levinas Lipė
6. Šormanienė Šifra 29. Šusteras Aizikas
7. Robinzonienė Šora-Rivka 30. Hofmanas Leiba
8. Segalienė Chaja 31. Grinbergas Berelis
9. Kaplanienė Gutelė Rachelė 32. Levitanas Abraomas Icikas
10. Šapirienė Pesė 33. Vainikas Bencelis
11. Beržienė Malka 34. Šindelmanas Nochumas Giršas
12. Zaidelienė Freida 35. Švalbas Ošeris
13. Hurvičienė Glikė 36. Šapiras Josifas
14. Kalienė Chasė 37. Kacas Motelis
15. Rochmanienė Mirijam 38. Kotleris Geršonas
16. Jofienė Eta 39. Gelgišeras Šolumas
17. Kotlerienė Mina 40. Dublinskas Aba
18. Gelgiserienė Estera 41. Bergeris Joselis
19. Mincienė Elka 42. Kuperšteinas Šmuelis Ošeris
20. Chazanienė Rachelė Gitė 43. Gurvičas Icikas
21. Grinienė Ševa Rachelė 44. Molkas Aba Jona
22. Kacienė Freida 45. Milneris Mendelis
23. Frumanienė Musė 46. Movšovičas Vulfas
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5 priedas. 
Išlaidos litais už vieno mėnesio miesto beturčių ligonių gydymą 

ir išlaikymą Panevėžio žydų ligoninėje, 1937 m. 
(Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Draugijos                                               Nr. 20
„KNESET IZRAEL“     Panevėžys
Panevėžio žydų ligoninė    1937 m. kovo 12 d.

Panevėžio miesto burmistrui
R  E  I  K  A  L  A  V  I  M  A  S

už  vasario mėn.

Nr. Pavardė, vardas Dienų 
skaičius Suma

Už 
opera-

ciją

Už 
pagalbą 

gim-
dant

Už 
įvairius Iš viso

1. Žilinskienė Teklė 35 210 210
2. Marnevičiutė Aldutė 21 126 45 10 181
3. Belinkevičiutė Stefanija 32 192 100 292
4. Kabošius Antanas 29 174 174
5. Konaitė Ona 17 102 100 202
6. Maizelytė Dora 10 60 100 160
7. Sinkevičius (bevardis) 4 24 24
8. Kraveckaitė Šeina 14 84 84
9. Dubinskytė Freida 8 48 48
10. Žilvytienė Paulina 6 36 12 48
11. Žilinskas Vytautas 5 30 30
12. Orlovienė Saliomėja 6 36 40 76
13. Kučas Jonas 14 84 32 116
14. Kurševičius Petras 22 132 132
15. Cipukienė Riva 8 48 35 83
16. Blacheris Nachumas 11 66 100 166
17. Gurvičius Nosenas 6 36 36
18. Bandienė Chana 7 42 42
19. Fornbergaitė  Lėja 9 54 54
20. Flekseris Israelis 8 48 48
21. Zeigeris Leiba 9 54 54

Iš viso: 281 1686 485 35 54 2260

Panevėžio žydų ligoninės vedėjas       
(parašas)
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