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Jonas JUODELIS

1945 metais buvau septyniolikmetis, dirbau prie tėvų ūkyje, kai mane ėmė 
ir išrinko į Daujočių apylinkės tarybą, paskyrė apylinkės sekretoriumi. Tada 
buvo kiekvienam aišku: tam, kuris savam kaime tarybų valdžiai atstovauja, 
mirtis pirmiausia gresia. Kaimiečiai pasitardavo ir, kad jau reikia, siūlydavo ir 
rinkdavo į valdžią pirmiausia tuos, kurių mažiausiai būtų gaila. Aš kaip tik iš 
tokių ir buvau – mūsų šeima ne vietinė, į Daujočius atsikrausčiusi iš tėvo tėviš-
kės Kaldūniškių, tad atėjūnai vis vien svetimesni atrodo.

O stribams – kas? Jiems tuo metu negalėjai pasiteisinti, kad esi per jaunas, 
kad nemokėsi ar nesusitvarkysi. Atsakymas būdavo vienas: „Nemoki – išmoky-
sim, prisidirbsi – pasodinsim!“ 

Atsimenu, kai buvo rinkimai, reikėjo eiti balsuoti į gretimą Aulelių kaimą, 
ėjau ten ir balsavau neskubėdamas. Pakeliui sutinku grįžtantį savo kaimo jau-
nimą, mane palabina ir iškart nusistebi: „Tu tik dabar eini? O mes jau už tave 
balsavome!“ O viena panelė pažiūri į mane ir pašiurpsta: „Pabaiga svieto! Tai 
mes ten už jį balsavom?..“ Tuo metu jiems pasirodžiau toks menkas – ir išvaiz-
da, ir sugebėjimais ką nors daryti, kad iš manęs tegalėjo tik pasišaipyti...  

Iš kur paskui proto atsirado, kad sugebėjau beveik penketą metų valdžioj 
išbūt, iš pradžių apylinkės sekretorium, paskui pirmininku, ir vis gyvas išlikt? 

Mano tėvas Jonas Juodelis, kuriam tada buvo 53-eji, ne tik išmokė, bet ir 
daug ką už mane nusprendė. Tik jam dėkui – visa šeima išgyveno, sugebėdama 
laviruoti tarp visų pavojų. 

Mūsų šeimoje miško dvasia buvo sava. Mes turėjom tarsi savo talismaną, 
apie kurį žinojo miške, bet jo taip ir neaptiko valdžia. 

Atrodo, dar 1941 m. vasarą iš netoliese buvusio Savičiūnų dvaro buvo į 
Sibirą išvežta visa jo savininko Felikso Laučiaus šeima. Liko ten tik vienas sū-
nus Albinas – mat kai šeimą „sėmė“, jis buvo kaip tik pakeliui iš Rokiškio gim-
nazijos į namus, nerado jo nei vienur, nei kitur, taip ir liko kaime. Kol buvo 
vokiečiai, jis vienas tvarkėsi savo ūkyje, mano tėvas, kalvis, vis jam kuo patal-
kindavo, – kaip gi vienam likusiam vaikui nepadėsi.

Todėl 1944 m. vasarą, kai vėl grįžo raudonieji, Albinas, nujausdamas, kas jo 
laukia, atėjo pas mus į namus ir tiesiog paprašė: „Dėde, leiskit, aš pas jus pabū-
siu...“ Ir taip „pabuvo“ gal apie ketverius metus. Iš pradžių vienas, paskui prie 
jo prisijungė toks Bražiūnas iš Kraštelių kaimo, dar Ivanauskas nuo Duokiškio 
– jau trise gyveno sodyboje, keletą metų nematydami svetimo žmogaus. 

Iš pradžių Albinui Laučiui buvom įrengę tokią slaptavietę klojime: nuritini į 
šalį vieną šalinės pamatų akmenį – atsiveria anga į slėptuvę po šieno ar šiaudų 
prėslu. Tačiau kai į ją pabandė susitalpinti net trys vyrai, paaiškėjo, kad ten 
visiems bus jau per ankšta.

Tuomet naktimis įtaisėme didesnį bunkerį vištidėje – tiesiog iškasėme duo-
bę molyje, uždengėme ją iš viršaus ir pusmetriu žemių su akmenų grindiniu 
užpylėme. Nori išeiti – kas nors tas žemes ir akmenis nuo dangčio turi nukasti. 
Paskui – vėl viską atgal, o vištos kaipmat žemę sukapsto, sulygina...

Ir pačiu laiku tai padarėme. Mat tėvas nesutarė su vienu mūsų kaimynu, 
Justinu Kastečku, kurio sūnus Bronius Svėdasuose stribu tarnavo. Tai tas, matyt, 
ir nužiūrėjo, kad per dažnai kas nors iš mūsų šeimos vis į klojimą su balaniniu 
krepšiu vaikšto, gal ilgokai ten užsibūna. Vieną dieną nuo pat ankstaus ryto 
mūsų sodybą užgriuvo 12 stribų ir pradėjo viską iš eilės krėsti. Tuo metu mūsų 

Pabėgau iš valdžios, 
kai susikaupė per daug nuosėdų

Jonas JUODELIS – visuomeninin-
kas. Gimė 1928 m. gegužės 2 d. 
Daujočiuose (Anykščių r.). Augo 
jauniausias su dviem broliais, 1936-
1940 m. mokėsi Savičiūnų (Anykščių 
r.) pradžios mokykloje, paskui dirbo 
šeimos ūkyje. 1945-1950 m. jis dirbo 
Daujočių apylinkės liaudies deputatų 
tarybos sekretoriumi, 1950 m. kiek 
laiko buvo šios apylinkės pirminin-
kas. 1951-1953 m. jis dirbo Svėdasų 
mašinų-traktorių stotyje traktorinin-
ku.

Nuo 1953 m. iki šiol J. Juodelis 
gyvena Anykščiuose. Jis dirbo įvai-
riose įstaigose ir įmonėse vairuoto-
ju, tarnautoju ar darbininku, buvo 
Anykščių poilsio namų „Šilelis“ ap-
želdintojas-sodininkas.

Įsikūręs Anykščiuose ir ėmęs pa-
vyzdingai tvarkyti ir želdinti savo 
sodybą ant Šventosios kranto, J. Juo-
delis buvo šio pomėgio pradininkas 
ir gražiausiai tvarkomų sodybų kon-
kursų iniciatorius mieste. Apie 1962 
m. jis kartu su kitais entuziastais su-
būrė Anykščiuose Lietuvos sodinin-
kų draugijos rajono skyrių, 1963 m. 
buvo išrinktas Sodininkų draugijos 
skyriaus Gėlininkų sekcijos pirminin-
ku šias visuomenines pareigas ėjo tris 
dešimtmečius. Jo iniciatyva Anykš-
čiuose buvo pastatyta ir atidaryta gė-
lininkų parduotuvė, veikianti iki šiol.

Lietuvos Atgimimo metais J. Juo-
delis aktyviai dalyvavo visuomeninė-
je veikloje, buvo nuolatinis Sąjūdžio 
renginių organizatorius, tvarkos pa-
laikytojas. Jis yra Anykščių S. Dariaus 
ir S. Girėno šaulių kuopos ne rikiuo-
tės šaulys.

Su žmona Ona Statulevičiūte-
Juodeliene (g. 1926 m.) jis užaugino 
dukterį mokytoją Aldoną Juodelytę-
Biliūnienę ir sūnų ūkininką Kęstutį 
Juodelį.

83-uosius skaičiuojantis anykštėnas Jonas JuODELiS kartais pasvars-
to ir net pats sau negali atsakyti, ar geru laiku jis gimė ir savo gyvenimo 
metus skaičiavo, ar nepataikė ateiti į šią žemę. 

Tačiau iš šalies jis atrodo tarsi laimės kūdikis būtų: patyręs dramatiš-
kiausią XX a. vidurio laikotarpį, būdamas pačiame įvykių sūkuryje, jis 
rado savo kelią, kaip išgyventi be konflikto su sąžine ir be praradimų, 
kurie juodomis spalvomis ženklintų gyvenimo pėdsakus.

Šis anykštėno pasakojimas – apie tai, kaip jaunuolio sąmonėje kaupė-
si slogios nuosėdos ir kaip pavyko jas palikti praeityje.

IšlIkImas. 1950-IejI
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bunkeris, laimei, kaip tik jau buvo į vištidę perkeltas. Visą dieną krėtė, durtu-
vais žemę išbadė – ir nieko nerado. 

Tik vienas stribas, pasidairęs po vištidę, tyliai, kad niekas daugiau neišgirs-
tų, parodė į šviežiai pabyrėjusių žemių saują prie malkų, kur buvo kvėpavimo 
anga įrengta, ir pasakė: „Čia jie yra“. Ir viskas – nuėjo prie savų lyg niekur 
nieko. Buvo ir tarp jų gerų žmonių, ne visi vienodi.

Vis vien po to ir tėvą, ir mane, apylinkės sekretorių, dar savaitę Svėdasų 
kalėjime palaikė, bet išleido, nes nebuvo dėl ko prisikabinti. Tuo metu motina 
atkasė bunkerį ir išleido visus tris vyrus, kiek laiko slėptis čia buvo per daug 
pavojinga.

Bet tik po kelių metų mūsų globoti, maitinti jauni vyrai, jau atslūgus per-
sekiojimams, išėjo savais keliais. Bražiūnas nuo tokio gyvenimo gavo džiovą 
ir netrukus mirė, A. Laučius per Lenkiją ėjo į Vakarus, ir girdėjau, kad kažkur 
pakeliui žuvo, o koks Ivanausko likimas – net ir nežinau.

Trys papildomos burnos visus tuo metus buvo sunki našta mūsų šeimai. 
Kartais belikdavo vienintelis maistas ant stalo – virtos bulvės ir rauginti agurkai. 
Tik tiek ir nieko geriau galėdavom ir į bunkerį nunešti. Bet ta paslaptis, kaip 
dabar man atrodo, tapo ir mūsų išlikimo garantija.

Paskui, kai tų vyrų nebeliko, prasidėjo ir kiti laikai. Matydami, kad kova 
jau blėsta, senosios Lietuvos susigrąžinti nebepavyks, jauni vyrai, daugiausia 
artimųjų raginami, ėmė grįžti iš miško ir legalizuotis. Tai nebuvo taip papras-
ta – mat kiekvienas „banditu“ vadinamas jaunuolis iš miško, pasirodęs viešai, 
pirmiausia būtų stribų sučiuptas lyg ilgai lauktas laimikis, gal net ir vietoj nu-
šautas, dar net nespėjęs pasakyti, ko jis nori.

Tada, apie 1948-1949 metus, mano tėvas Daujočiuose ir toli apylinkėse 
išgarsėjo kaip „banditų karalius“. Jis sugebėjo rasti kalbą su Svėdasų stribais, 
tarp kurių buvo ir mūsų kaimo bernų, ir jei jau ką pats nuveždavo į Svėdasus 
legalizuotis – artimieji galėdavo būti ramūs dėl savo vaiko. Jis tikrai gaudavo 
pažymą, o paskui ir pasą, galėdavo vėl grįžti į šeimą. Žinoma, važiuodavo ne 
tuščiomis, – tokie dokumentai, kaip prisimenu, kainuodavo krepšį kaimiškų 
gėrybių, kur paprastai būdavo ne mažiau kaip trys dešros ir penki buteliai na-
minės. 

Tokia buvo eilinio kaimo bernioko, keletą metų praleidusio bunkeriuose, 
gyvenimo kaina – bet tik su sąlyga, jei jis vien slapstėsi, nebuvo žinomas ir ieš-
komas kaip ką nors nušovęs. Kiek tokių krepšių nuvežė mano tėvas į Svėdasus 
– nesuskaičiuočiau, bet į jį kreipdavosi tokios pagalbos net ir už keliasdešim-
ties kilometrų gyvenusios šeimos.

O mano kaip apylinkės sekretoriaus pareiga buvo registruoti prievolių vyk-
dymą. Turėjau tokią mėlyną knygą, į kurią sutraukdavau kvitus, liudijančius, 
kad valstybei atiduota viena ar kita duoklė. Su ta knyga vaikščiodavau tarp 
Daujočių ir Svėdasų, iš anksto žinodamas, kad pakeliui, ties Kartakalniu, mane 
būtinai sustabdys miškiniai ir išklausinės: „Ar yra Svėdasuos garnizonas, apie 
ką skrebai šnekasi?“ Paskui lieps, kad grįžęs namo pirtį iškūrenčiau – netrukus 
jie ateis pas mus maudytis. 

Ir iš tikrųjų – naktį vieni pirty vanojasi, kiti tuo metu šalia jos griovy guli, 
aplinką stebi ir iš manęs vis pasišaipo: „Ar skrebus jau pakvietei?..“

Man tekdavo su stribais prie stalo ir 
stiklinę naminės pakilnoti, kad išgirs-
čiau, kurį vieno ar kito kaimo žmogų 
jie apsvaigę „svoločium“ ima vadinti. 
Tik šitaip iš anksto paaiškėdavo, į kie-
no kiemą kareiviai netrukus užgrius, 
kam verčiau iš anksto slėptis, kad suė-
mimo ar tremties išvengtų. 

Pats nemaloniausias darbas bū-
davo tada, kai tekdavo lydėti stribus į 
tuos namus, kur neatiduotos pyliavos 
valstybei. Ateina, būdavo, pas mus į 
namus stribai, pasižiūri į prievolių 
registracijos knygą – ir vesk juos pas 
tuos kaimynus, kurie neatsiskaito. 

Bet vietiniai žmonės mano padėtį 
suprato: nekaltino ne tik manęs, bet ir 
valdžios Svėdasuose ar dar toliau Lie-
tuvoje. Mano tėvas sakydavo: „Kylis 
kylį, o žlėgas – visus“ – taip kaskart 
primindamas, kad dėl visų nelaimių 
kaltas tik „kūjis“ – tas, kuris pats vir-
šiausias būna.

Jonas Juodelis (stovi kairėje) tarp Daujočių apylinkės tarybos deputatų. Deši-
nėje stovi pirmininkas Vladas Grižas, sėdi (iš kairės) Aksomitas, Karpovas ir 
Baronas. 1949 m. balandžio 3 d. Jono Juodelio albumo nuotr.

Daujočiai – kaimas Svėdasų seniū-
nijoje už 4 kilometrų į rytus nuo Svė-
dasų, ribojasi su Kraštelių, Drobčiūnų, 
Narbūčių kaimais. 2001 m. surašant 
gyventojus, jame gyveno 261 žmogus. 
Nuo 2009 m. kaimas yra Daujočių se-
niūnaitijos centras.

Prie kaimo stūkso Kartuvių kalnas, 
dar vadinamas Kartukalniu. Pasakoja-
ma, kad Svėdasų dvaro didikai ant jo 
bausdavę neklusnius baudžiauninkus, 
o po 1863 m. sukilimo čia buvę karia-
mi sukilėliai.

1923 m. kaime buvo 80 sodybų – 
411 gyventojų. Po Antrojo pasaulinio 
karo iš Daujočių buvo ištremta į Sibirą 
11 asmenų. Nuo 1944 m. iki 1954 m. 
gegužės 25 d. veikė Kupiškio apskrities 
Svėdasų valsčiaus Daujočių apylinkės 
Darbo žmonių deputatų tarybos vykdo-
masis komitetas, jį likvidavus, apylinkė 
buvo prijungta prie Aulelių apylinkės. 
1949 m. kaimas buvo įjungtas į kolūkį 
„Saulė“, vėliau iki 1958 m. priklausė 
Kirovo vardo, 1958-1975 m. – „Naujo 
gyvenimo“, 1975-1989 m. – „Aušros“, 
paskui iki 1992 m. – Daujočių kolū-
kiams, kol šis ūkis iširo. 1958-1992 m. 
kaimas plėtėsi kaip centrinė kolūkio gy-
venvietė. Sunykus kolūkiui, kaime liko 
stambiausi Jono Matulevičiaus ir Vytau-
to Kaušpėdo privatūs pieno ūkiai.

1962 m. Daujočiuose pradėjo 
veikti pradinė mokykla, kuri čia buvo 
perkelta iš Morkūniškių kaimo. 2001 
m. ji pertvarkyta į Svėdasų J. Tumo-
Vaižganto vidurinės mokyklos, gimna-
zijos pradinio ugdymo skyrių. Nuo XX 
a. vidurio iki 2002 m. veikė Daujočių 
biblioteka – Anykščių rajono viešosios 
bibliotekos filialas, kol buvo uždaryta 
kaip neperspektyvi. Kaimas priklauso 
Svėdasų parapijai, senosios kaimo ka-
pinės neveikiančios.

Iš Daujočių kilę vienuolis teologas 
Steponas Matulis (1918-2003), moks-
lininkas veterinaras Juozas Lapienis (g. 
1938 m.), mokslininkas ekonomistas 
Jonas Niaura (g. 1952 m.).
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Giliai į širdį įsirėžė Drobčiūnų kaimo Andrijauskų šeimos išvežimas į Sibirą. 
Beveik mūsų kaimynai, su jų sūnumi ir dukra kartu augome, kartu mokėmės, 
– o paskui einu su stribais į jų kiemą, surašinėju paliekamą turtą, kurio jie dau-
giau niekada nebepamatys. Bet pykčio neliko – net ir tie žmonės suprato, kad 
ne Juodelis, o Stalinas juos iš namų išvežė.

Su turto sąrašais nuėjęs į Svėdasus, valsčiaus valdyboj noriu juos priduoti – 
o čia partorgas, toks Baronas iš Butėnų kaimo, juos peržiūri ir liepia perrašyti, 
išbrauko karves, kiaules, pagalves – mat jų nebelikę, stribai tarpusavy viską, kas 
geriausia, išsidalijo. Į Svėdasų dvarą, kur tuo metu buvo gabenamas išvežtų šei-
mų turtas, teliko, iš naujo surašius, nuvežti tik senus padargus, akėčias... Šitas 
turtas, tiksliau, tai, ko niekam nebeprireikė, paskui kolūkiams atiteko.

Užtat kolektyvizacija mūsų apylinkėse praėjo kitaip, nei daug kur Lietuvoj, 
– švelniau, be skausmo ir ašarų, su viltimi, kad viskas tik laikina. 

Taip Svėdasų valsčiaus sekretorius Jonas Paltinas sugebėjo padaryti – nerei-
kėjo stribams jėga versti žmones rašyti prašymus stoti į kolūkius. Jis draugiškai 
pasišnekėdavo tai su vienu, tai su kitu ūkininku, paaiškindavo, kad tokia da-
bar valdžios politika, bet kas žino, kaip ten bus po metų kitų. Tada patardavo 
žmogui kur nors paslapčiom pasižymėti savo turtą, kolūkiui atiduodamą, kad 
paskui nebūtų ginčo ar abejonių, kai teks atgal į savo ūkį jį pasiimti. „O savo 

arklį, karvę tai tu gi ir taip pažinsi!“ – 
dar pridurdavo. Ir nusileisdavo žmo-
gus, racionaliai paskaičiavęs, ar verta 
čia jam dar su valdžia pyktis, ką iš to 
laimės.

Bet mirtis visą tą laiką buvo šalia. 
1950 m. rugsėjo pradžioje buvo už-
muštas mano viršininkas – Daujočių 
apylinkės pirmininkas Vladas Grižas. 
Po jo laidotuvių niekas neklausė, pa-
tinka man ar ne, buvau paskirtas apy-
linkės pirmininku.

Iki to laiko buvo susikaupę jau tiek 
daug skaudžių nuosėdų, kad ilgiau 
tverti nebegalėjau. Ne iš baimės, o iš 
nusivylimo, nes per daug gerai iš arti 
pažinau stribų, partorgų darbą. Bet kur 
pabėgsi, į tas roges įsodintas?

Proga pasitaikė: kaip tik nuo 1951 
m. sausio 1 d. Anykščiuose buvo pa-
skelbti traktorininkų kursai, kviečiami 
jauni vyrai įgyti naują profesiją.

Kaimo žmonės traktorininkų never-
tino, šita profesija nebuvo prestižinė, 
niekas ten per daug nesiveržė. Todėl 
kai aš pareiškiau norą vietoj apylinkės 
pirmininko pareigų verčiau mokytis ir 
dirbti traktorininku, nebuvo net mėgi-
nimų mane sulaikyti – eik, jei tik pats 
nori, atsiras kam valdžioj pabūti. 

Po trijų mėnesių mokslų grįžau į 
Svėdasus, įsidarbinau Mašinų-traktorių 
stoty, buvau toks geras traktorininkas, 
kad net vienintelį ženklelį „Geriau-
siam MTS traktorininkui“ man įteikė. 

Matyt, persistengiau, nes iškart pra-
dėjo kviesti stoti į komunistų partiją. 
Teko aiškintis: „Banditų labai bijau – 
kaip gi aš, partinis, paskui galėsiu pa-
miškėse žemę arti, juk tikrai užmuš...“ 

Taip ir paliko ramybėj... 
Užtat ir paskui gyvenime sutikau 

būti valdžioj nebent tik tarp gėlininkų 
ar tarp bitininkų...

J. Juodelio prisiminimus 
2011 m. vasario 1 d. užrašė 

Tautvydas Kontrimavičius

Savičiūnai – kaimas Svėdasų se-
niūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės rytus 
nuo Svėdasų. Ribojasi su Kraštų, Mor-
kūniškių, Pamaleišio kaimais, įsikūręs 
už 2 kilometrų į pietus nuo krašto kelio 
Anykščiai-Rokiškis. 2001 m. surašius 
gyventojus, kaime buvo 16 žmonių. 
Nuo 2009 m. priklauso Daujočių se-
niūnaitijai.

Pagrindiniai Savičiūnų dvaro pas-
tatai buvo pastatyti 1754-1763 metais. 
Dvaras priklausė Pamarnackui. Vėliau 
dvaro savininkai dažnai keitėsi: Vens-
lavavičius, Buterlevičius, Krasauskas, 
Ramanauskas. Pirmojo pasaulinio karo 
metais dvare buvo įsikūręs vokiečių ka-
riuomenės štabas. 1923 m. Savičiūnų 
dvare buvo 9 sodybos – 114 gyventojų. 
1924 m. buvo vykdoma dvaro žemių 
parceliacija, dalis žemės išdalinta sa-
vanoriams, kumečiams bei mažaže-
miams. Tuo metu dvaro savininkės 
Marija ir Elena Venslovavičienės valdė 
179,33 ha žemės. 1925 m. buvo dar 
kartą sumažintos Savičiūnų dvaro savi-
ninkių M. ir E. Venslovavičienių žemės 
valdos: iš 114 ha joms liko 73,82 ha. 
Apie 1926 m. dvaro pastatus bei 80 ha 
žemės įsigijo Feliksas Laučius. 

XX a. viduryje iš Savičiūnų buvo 
ištremti į Sibirą 4 asmenys. 1929-1975 
m. Savičiūnuose veikė pradinė moky-
kla. 1949 m. spalio 15 d. kaimas buvo 
įjungtas į „Saulės“ kolūkį, vėliau pri-
klausė Kirovo vardo, „Aušros“, Daujo-
čių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo. 
Savičiūnai priklauso Svėdasų parapijai, 
senosios kaimo kapinės neveikiančios, 
laidojimo ženklų nelikę. Savičiūnų 
kaime išlikęs dvaro laikų metalinis kry-
žius, dvaro gyvenamasis namas, kloji-
mas, arklidė-vežiminė bei kumetynas. 
Savičiūnų dvaras grąžintas Laučiams.

Iš Savičiūnų kilę agronomas Kazys 
Banys (1900-1958), kanklių meistras 
Juozas Lašas (1912-2005), kunigas Ri-
čardas Banys (g. 1967 m.).

IšlIkImas. 1950-IejI

Žuvusio Daujočių apylinkės pirmininko Vlado Grižo laidotuvės 1950 m. 
rugsėjo 3 d. prie Svėdasų bažnyčios. Jono Juodelio albumo nuotr.

Savičiūnų dvaro savininkų sūnus Al-
binas Laučius
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Albertas PETRONIS – medikas, 
visuomenininkas. Gimė 1933 m. rug-
pjūčio 30 d. Juozapavos kaime netoli 
Troškūnų ūkininkų šeimoje, augo su 
broliu ir seserimi, buvo jauniausias. 
1945 m. baigė Gudelių (Anykščių 
r.) pradinę mokyklą, 1945-1953 m. 
– Troškūnų vidurinę mokyklą. Nuo 
1944 m. A. Petronis kartu su kitais 
šeimos nariais maitino, slaugė ir 
slėpė laisvės gynėjus, parūpindavo 
sužeistiesiems medikamentų ir tvars-
tomosios medžiagos, 1947-1953 m. 
jis buvo Aukštaitijos partizanų žval-
gas ir ryšininkas, turėjęs slapyvardį 
Vyturėlis. 1948 m. vasarą priėmęs 
ryšininko-žvalgo priesaiką, jis atlik-
davo užduotis perduoti žinias arba 
siuntas.

1953-1957 m. A. Petronis Kauno 
kūno kultūros institute įgijo kūno kultū-
ros dėstytojo išsilavinimą, 1957-1964 
m. gyveno ir dirbo Šakiuose, 1964-
1995 m. – Palangoje. 1964-1966 m. 
jis buvo „Žuvėdros“ sanatorijos kine-
ziologas, 1966-1969 m. dirbo sanato-
rijoje „Banga“ kineziologu, 1969-1972 
m. buvo šios sanatorijos Gydomosios 
kūno kultūros ir klimato terapijos sky-
riaus vedėjas. 

Albertas PETRONIS

Nuo pat pirmųjų partizaninio karo dienų mano tėvai ir visa mūsų 
šeima: mano brolis Vytautas, sesuo Malvina ir aš – kiek tik įstengėme 
ir sugebėjome aktyviai rėmėme partizanus: juos priglausdavome, sau-
godavome, maitindavome, parūpindavome vaistų ir tvarstomosios me-
džiagos, platindavome jų spaudą ir atsišaukimus, pranešdavome apie 
gresiančius pavojus, padėdavome palaikyti jų tarpusavio ryšį ar saugo-
davome juos nuo priešų.

1945 m. mūsų šeimos sodyboje Troškūnų valsčiaus Juozapavos kai-
me kiek laiko slėpėsi partizano Stasio Slučkos-Bistrūno mažylis sūnus, o 
1950 m. kelis mėnesius kartu su mumis slapta gyveno partizanė Salomė-
ja Galatiltytė-Našlaitė iš Adutiškio valsčiaus Antanų kaimo.

Nors mano tėvas sovietmečiu buvo ir umėnų apylinkės tarybos se-
kretorius, o vėliau – net ir pirmininkas, NKVD kareiviai ir Troškūnų stri-
bai ne kartą krėtė mūsų sodybą, gąsdindami tėvus ir mus, vaikus, bet 
įkalčių nerado. Kaip gi pasiruošimas ir atsargumas lėmė mūsų pogrindi-
nės veiklos sėkmę, kad mes likome neiššifruoti ir nebuvome represuoti? 
Štai dvidešimt penkios mūsų išlikimo sąlygos.

1. Sovietmečiu keletą pirmųjų metų mūsų šeima buvo laikoma nukentėju-
sia nuo vokiečių gestapo ir todėl nebuvo net įtariama turinčia ryšių su parti-
zanais. Šią oficialią valdžios nuomonę vis patikrindavo ir mums patvirtindavo 
patys partizanai, kurie gaudavo slaptas žinias apie įtariamuosius iš Troškūnų 
NKVD dalinio leitenanto vertėjo Leono Giniočio-Finišo.

2. Mūsų sodyba buvo itin saugioje vietoje. Iš pietvakarių ją supo užpelkė-
jęs Kalčių miškas, kur net sausą vasarą telkšodavo vanduo, todėl nežinantys 
takų ten nedrįsdavo vaikščioti. Kaip tik tame miške buvo sausa apie 2 hektarų 
sala, kur dažniausiai ir slėpdavosi partizanai. Per tėvų žemę, vos už 100 metrų 
nuo sodybos einantis siaurasis geležinkelis su savo grioviais ir pylimu buvo 
tinkamas ne tik pėdsakams slėpti, bet ir partizanams nepastebėtiems trauktis. 
Lygiai taip pat šiauriniu sodybos pakraščiu ją dengė melioracijos griovys, vin-
giuotas ir krūmais apžėlusiais krantais, patogus pabėgti. 

3. Visi artimiausi kaimynai buvo patikimi – vienodai nekenčiantys sovie-
tinės valdžios kaimo žmonės. Jie būdavo iš anksto susitarę, kad pastebėję 
NKVD kareivius ar stribus, pagal galimybes perspės vieni kitus sutartiniais 
ženklais: nuleis į šulinį svirties galą, iškabins „džiūti“ sutartos spalvos drabu-
žius, atitinkamu kūjo ar plaktuko dūžių dažnumu ir ritmu daužydami geležis 
ar plakdami dalgį, pranešdami gyvu žodžiu ar apsilankydami vieni pas kitus. 
Geležies daužymas prie geležinkelio nieko nestebindavo – mat geležinkelio 
darbininkai čia nuolat dirbdavo, taisydami bėgius.

4. Mano tėviškės sodyba buvo iš penkių pastatų, sustatytų ratu ir apaugu-
sių vaismedžiais, todėl vasarą iš tolo 
išvis nebuvo galima matyti, kas vyksta 
mūsų kieme.

5. Pro mūsų sodybą ėjo kelias, ku-
riuo į Troškūnus ir atgal nuolat keliau-
davo žmonės iš 7-9 kaimyninių so-
dybų. Todėl jame net ir žiemą sunku 
būdavo aptikti įtartinų pėdsakų – jie 
pranykdavo tarp kitų. Be to, atvyku-
sių į svečius partizanų pėdas steng-
davomės panaikinti: pratempdavome 
šakotą medį, pravažiuodavome su ve-
žimu šiaudų ar linų, apšlakstydavome 
juos kvapus naikinančiu skysčiu.

6. Po mūsų gyvenamojo namo 
grindimis buvo įrengta slėptuvė, ku-
rioje vienu metu galėdavo sėdėti 6-8 
žmonės, o į ją visi spėtų sulįsti per pu-
santros minutės.

Kai manęs nepažino savi – 
nežinojo ir priešai

Gudelių kaimo Juozapavos vienkiemio ūkininkų Emilijos ir Povilo Petronių 
sodyba apie 1950-uosius metus. Alberto Petronio asmeninio archyvo nuotr.
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1967-1971 m. jis neakivaizdžiai 
studijavo Kauno medicinos instituto as-
pirantūroje, 1972-1973 m. tęsė moks-
linius tyrimus Tralinio laivyno bazėje, 
plaukiodamas reisuose kaip kapitono 
padėjėjas. 

7. Namuose nuolat būdavo žibalo arba paruošto aštraus kva-
po skysčio iš česnakų, petražolių, salierų ir kitokių žolių mišinio 
žmonių pėdsakams panaikinti.

8. Tėviškės sodybos gyvenamasis namas ir tvartas stovėjo sta-
tmenai vienas kitam, abiejų pastatų skliautuose į visas keturias 
puses 5-6 metrų aukštyje buvo langeliai, pro kuriuos 1-1,5 kilo-
metro atstumu buvo matomos sodybos prieigos.

9. Buvo paruošti partizanų pasitraukimo iš sodybos sektoriai 
– kryptys, pažymėtos iš anksto numatytais ir žinomais orienty-
rais: pavieniais medžiais ar krūmais, ant kartelių iškeltais ma-
lūnėliais ar kaliausėmis paukščiams ir žvėrims baidyti. Kam 
nors artinantis prie sodybos iš kurios nors kitos pusės, sodyba 
užstodavo patikimus ir nematomus mūsų svečių atsitraukimo 
sektorius.

10. Sodyboje buvo laikomi du budrūs šunys, stribų keletą 
kartų apšaudyti, vienas iš jų kartą net sužeistas. Todėl jie iš tolo, 
už 600-800 metrų, pajusdavo vaikštančius ginkluotus vyrus ir 
pradėdavo piktai loti. Kai artindavosi partizanai, tokiais atvejais 
šunis uždarydavome į tvartą, o jiems suėjus į vidų, paleisda-
vome laisvai lakstyti, kad šie, pajutę besiartinančius ginkluotus 
vyrus, savo lojimu mus įspėtų.

11. Apsistojus sodyboje partizanams, nuolat sargyboje budė-
davo tik mūsų šeimos nariai. Dienomis partizanai kartais duo-
davo žiūronus ir pamokydavo, kaip atsargiai pro juos žvalgytis: 
iš krūmų ar iš pastato pro kokį plyšį, kad priešas pro žiūronus 
mūsų taip besižvalgančių nepamatytų. Eidami į sargybą, daž-
niausiai apsimesdavome kokius nors ūkio darbus dirbantys, 
nors mes, vaikai, dažniausiai tiesiog stebėdavome aplinką pro 
langelius namo ar tvarto palėpėse. Aš pats dažniausiai įsikarda-

vau į kurį nors medį ir ten dvi-tris valandas „tvarkydavau inkilą“, „retindavau 
šakas“, o iš tikrųjų – žvalgydavausi po apylinkes.

12. Šiltuoju metų laiku partizanams įsikūrus aplinkiniuose miškuose, tek-
davo juos aprūpinti maistu, vandeniu, saugoti juos. Todėl pamiškėje pririšda-
vome arklius ar karves, prie jų dažnai eidavome su kibirais, kuriuose būdavo 
ir maisto bei vandens partizanams. Kibire ant maisto užpildavome susmulkin-
tų bulvių, burokų ar avižų, kad netikėtai užklupęs priešas nepamatytų nieko 
daugiau, tik ėdalą gyvuliams.

13. Šaltuoju metų laiku partizanai retkarčiais apsistodavo kaimyno Petro 
Peleko, kurio žmona buvo 
mano teta, jaujoje.  Jos pasta-
tas buvo iš dviejų dalių: linų 
mynimo patalpa ir džiovykla. 
Į džiovyklą be langų buvo 
galima patekti vien tik per 
mynimo patalpą. Džiovyklą 
tik iš priekio prikrovus linų, 
atrodydavo, kad ji pilna, bet 
joje dar tilpdavo ir 12-15 
žmonių. Mano tėvas kartu 
su jaujos šeimininku P. Pele-
ku buvo įtaisę slaptą angą iš 
pažiūros tvirtoje ir vientisoje 
statmenų rąstų sienoje, kad 
iš lauko į mynimo patalpą, 
o paskui iš jos ir į  džiovyklą 
būtų galima patekti ne tik 
per vieninteles jaujos duris. 
Kai ant tų vienintelių lauko 
durų kabodavo didelė užra-
kinta spyna, negalėdavai net 
įtarti, kad viduje galėtų būti 
žmonių. Jaujoje iki pavasario 
būdavo paliekama nemintų 
linų, kad tokia slėptuvė bet 
kada galėtų tapti saugiu prie-
globsčiu partizanams.

IšlIkImas. 1950-IejI

Petronių šeima: Emilija ir Povilas, už jų – Albertas, Malvina ir Vytautas savo sodybos 
kieme prie 1887 m. statyto ąžuolinio kryžiaus 1955 m. Alberto Petronio asmeninio 
archyvo nuotr.
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14. Mokydamasis Troškūnų vidurinėje mokykloje, kasdien pėsčias ei-
davau į miestelį ir atgal, o grįždamas namo padėdavau seseriai laiškanešei 
parsinešti paštą. Kartu išnešiodavau ir išplatindavau partizanų spaudą ir at-
sišaukimus.  Kad tai daryti būtų saugiau, tėvas man pasiuvo specialų krepšį 
iš išdirbtos veršelio odos sudvigubintu kietu dugnu, kuriame buvo galima 
paslėpti slaptą nešulį. Dar tėvas man pasiuvo ir platų diržą, kuriame buvo 
vidinė ertmė, pasiekiama tik per atlaužiamą sagtį, korespondencijos lapeliui 
ar dokumentui įkišti.

15. Mano tėvai 1946 m. nupirko man ir broliui nedidelį 24 bosų akordeo-
ną. Po metų, kai išmokau groti, mane dažnai kviesdavo į vakarones, o muzi-
kantų tada labai trūko, mat vyresnieji į miškus buvo išėję. Todėl man teko po 
visą Troškūnų valsčių su tuo akordeonu važinėti ir visur groti. Tokias išvykas 
panaudodavau susitikimams su partizanais ar jų ryšininkais, o akordeonas 
tapo gera slėptuve saugiai pernešti  partizanų dokumentus ar šiek tiek medi-
kamentų. Užtekdavo ištraukti 6-8 vinutes – ir atsiverdavo akordeono ertmė, į 
kurią galima sudėti tai, ką nori nuo pašalinių akių paslėpti.

16. Gavus bet kokią partizanų užduotį, buvo sutarta nei apie ją, nei juo 
labiau apie jos turinį niekam, net ir šeimos nariams verčiau nepasakoti.

17. Apie tai, kad mūsų sodyboje lankosi partizanai, kad mes teikiame 
jiems pagalbą ir padedame palaikyti ryšį, nepasakodavome nei giminėms, 
nei kitiems žmonėms, net jeigu jais ir pasitikėdavome, jeigu tik jie kartu ne-
dalyvavo rezistencinėje kovoje.

18. Vengėme fotografuotis su partizanais, žinomais jų ryšininkais ar net ir 
kitais valdžios persekiojamais asmenimis. Viešose vietose išvis nebendravome 
su partizanų ryšininkais ar tais, kuriuos valdžia jau įtarė ryšiais su pogrindžiu.

19. Vengėme tiesiogiai susirašinėti laiškais su politiniais kaliniais ir trem-
tiniais. Mums siunčiamus laiškus gaudavome per tarpininkus, o dažniausiai 
– pasinaudoję ištremtų kaimynų vardais ir adresais. Mano sesuo, dirbdama 
laiškininke, pati tuos laiškus ir perduodavo tiems, kas dėl jų buvo sutarę.

20. Atlikdami bet kokią užduotį, visada atidžiai stebėdavome, ar nėra ap-
linkui įtartinai besielgiančių pašalinių asmenų. 

21. Visuomet iš anksto apgalvodavome ir pagal aplinkybes pasirinkdavo-
me įtarimų nuneigimo būdus, jei kokius nors įkalčius mums netikėtai pateiktų 
NKVD kareiviai ar stribai.

22. Jeigu per kratas ar sutikę mane kažkur keliaujantį kareiviai arba stribai 
pradėdavo priekabiauti arba provokuoti dirbtiniais įkalčiais, drąsiai ar net 
įžūliai neigdavau jų metamus kaltinimus, dėl tokio įžūlumo kartą net buvau 
sumuštas, bet ne apkaltintas.

23. Rinkdami partizanams būtinus jų buities reikmenis, darydavome tai su 
priedanga, kad norime paremti per karą nukentėjusius, ypač nuo vokiečių, 
vietinius žmones. Už tokias 
iniciatyvas mano tėvas net 
sulaukdavo valdžios pagyri-
mo, nors dauguma surinktų 
daiktų iškart atitekdavo par-
tizanams.

24. Partizanų spaudą ir 
atsišaukimus dažniausiai 
platindavome tik per patiki-
mus žmones, vengdavome 
tiesioginio kontakto su tais, 
kurių politiniai įsitikinimai 
mums asmeniškai nebuvo 
gerai žinomi.

25. Perduodamas parti-
zanų vadų laiškus ir doku-
mentus man nepažįstamiems 
žmonėms, su jais bendravau 
vien tik slaptažodžiais ir sla-
pyvardžiais, niekur ir nie-
kam nesakydavau savo tikro 
vardo ar pavardės, gyvena-
mosios vietos. Kai manęs 
nežinojo savi – apie mano 
veiklą negalėjo sužinoti ir 
priešai.

Kai manęs nepažino savi – nežinojo ir priešai

1973-1983 m. A. Petronis dirbo 
Palangos sanatorinių-kurortinių įstai-
gų susivienijimo „Jūratė“ Gydomosios 
kūno kultūros ir klimato terapijos sky-
riaus vedėju, 1983-1991 m. buvo šio 
susivienijimo kineziologas. 

Nuo 1995 m. rudens iki šiol A. 
Petronis gyvena Anykščiuose ir akty-
viai dalyvauja visuomeninėje veikloje, 
kaupia Lietuvos laisvės kovų Troškūnų 
krašte bei biografinį istorinį archyvą, 
yra spaudos leidinių bendradarbis, pa-
rašė prisiminimų apie laisvės kovas. 

Gudeliai – kaimas Troškūnų seniū-
nijoje už 7 km į šiaurę nuo Troškūnų. 
Ribojasi su Vašuokėnų, Dubriškio ir 
Meiluškių kaimais, šalia siaurojo gele-
žinkelio Panevėžys-Anykščiai linijos. 
2001 m. surašant gyventojus, gyveno 
55 žmonės. Nuo 2009 m. priklauso 
Vašuokėnų seniūnaitijai.

Gudeliai minimi 1789 m. balan-
džio 22 d., tuomet kaime gyveno 8 
valstiečiai, priklausė Vašuokėnų dva-
rui, kurio savininkas buvo Micevičius. 
1914 m. kaimas buvo išskirstytas į 
vienkiemius, tuomet turėjo apie 215 
ha žemės. 1932 m. pastatyta pieninė, 
kurioje veikė mechaninis pieno sepa-
ratorius. 1949 m. gegužės 26 d. kaimas 
buvo įjungtas į kolūkį „Nauja žemė“, 
vėliau priklausė „Stalino keliu“, V. Ku-
dirkos, K. Štaro, Vašuokėnų kolūkiams, 
kol 1992 m. ūkis iširo. Gudeliai yra 
Troškūnų parapijos kaimas, kapinių 
nebuvo. 1946 m. Gudeliuose buvo pa-
statytas kryžius, išlikęs iki šiol, 2002 m. 
Vašuokėnų bendruomenės iniciatyva 
restauruotas. Iš Gudelių kilusi laisvės 
gynėja, visuomenininkė Kotryna Jone-
lytė-Repčienė (1886-1970).

Albertas Petronis (sėdi kairėje) su jaunystės draugais ir artimaisiais apie 1949 m. Ša-
lia – Valerija Leščinskaitė, stovi (iš kairės) Valerijos brolis Algirdas Leščinskas, Alberto 
sesuo Malvina Petronytė, Salomėja Galaittiltytė ir brolis Vytautas Petronis. Alberto Pe-
tronio asmeninio archyvo nuotr.


