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Kai kurie kiti kaimai
Parengė Stasė Gruoblienė 

Ažubalių kaimas
Pasakojo Marija Čirūnienė (Kepalaitė)

Aš esu Marija Kepalaitė-Čirūnienė. Gyvenu Kãlvių kaime, Kamajų seniūnijoje. Noriu 
papasakoti apie gimtojo  Ažubalių kaimo žmonių gyvenimą, praeities laikus. Prisi-
menu savo gimtąjį kaimą, koks jis buvo mano vaikystėje. Kaimo ūlyčioje buvo apie  
42 sodybas.

Šalia Ažubalių kaimo buvo mažų kaimelių, tai Pagojºs kaimas, kur gyveno Vizba-
rų ir Smalsčių šeimos, Paįvodžio kaimas, kuriame gyveno Antano Dagio ir Matulevičų  
šeimos. Dar buvo Pakalnių kaimas. Ten gyveno Justino Krasausko ir Baliūnų šeimos. 
Visi šių kaimų gyventojai, įskaitant ir Ažubalių kaimą, gyveno ir jautėsi tarsi vieno kai-
mo gyventojai. Kiekvieną rudenį visi šių kaimų gyventojai bendrai užsakydavo mišias ir 
melsdavosi kasmet vis kitame kaime. Melsdavosi rudenį po derliaus nuėmimo nuo vakaro 
iki ryto 4 valandos. Per pertraukas pasivaišindavo savo susineštais valgiais.

Visi gyveno draugiškai, vieni kitiems padėdami. Svarbiausias darbas buvo javų 
kūlimas. Kuliamąją pasisamdydavo ir per visus kiemus be prašymų vieni kitiems talkino. 
Po kūlimo darbų kiekvienoje sodyboje būdavo vaišės ir šokiai. Armonika kūlimo metu 
važiuodavo kartu. Groti mokėjo beveik kiekvienas, tai Tumai, Grižai, Kepalai, o kokius 
balsus turėjo vyrai, kiek gražių dainų mokėjo. Prisimenu, kaip dainuodavo Marytė Dagytė, 
Onutė Kepalaitė. Mėgo dainuoti ir humoristines dainas.

Nei karūnos, nei vainiko,
Viršugalvis jau nupliko.
Oi učia učia učia
Duokit vyno ne alučio,
Mums alučio jau gana,
Samagono trūkuma.

Ažubalių kaimavietė. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
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Kaime gyveno Kalviuose mokytojavusi ir atitekėjusi į Ažubalius už Kepalo Uršulė 
Kepalienė (Makutėnaitė), vadinama Ponia. Ji organizuodavo gegužines bei įvairius suėjimus, 
kurdavo eilėraščius apie kaimo žmones, jų darbus. Mėgo juos deklamuoti bendraudama 
su žmonėmis. Ypač greitai pavykdavo sukurti humoristinius eilėraščius, netgi keliaujant:

Lietuva tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme,
Tavo sūnūs iš bidonų
Samagonų semia.
Seilas bliaukia kaip ir telia
Ir vėl tveria už butelia.
Kukurūzai tai grūdai,
Tai naudingi pašarai.
Kai prinoksta jų grūdai,
Reikia pjauti juos skubiai.

Prisimenu, kaip prasidėjo karas. Visi kalbėjo, kad manevruoja (prasidėjo manevrai). 
Vieną rytą į kaimą suvažiavo Juodonių kaimo gyventojai su vežimais ir pasakė, kad pas juos 
(už trijų kilometrų) jau vokiečiai. Pasigirdo šūviai, pradėjo degti Juodoniÿ kaimo gryčios.

Vieną rytą sėdim su tėčiu ant suoliuko prie gryčios, ateina apie 10 rusų kareivių, 
tėtės klausia, ar nebuvo vokiečių. Išgirdę, kad nebuvo, jie patraukė tolyn. Nuėjo iki Pa-
gojės kaimo, o nuo Krylių mokyklos vokiečiai pradėjo šaudyti, taip tuos rusų kareivius ir 
nušovė. Kaime pasirodė daugiau rusų kareivių. Tolyn jie jau nėjo, sustojo kaime. Mūsų 
šeima pasikinkėm arklį ir traukėmės į Ažubalių mišką. Ten kaimas turėjo išsikasęs bun-
kerį. Sulindom, bet kai pradėjo šaudyti ir pabiro žemės ant galvų, išlindom. Tada vėl su 
arkliais važiavom į Gudoniÿ kaimo pusę ir ten išbuvom apie keturias dienas. Turėjom 
pasiėmę maisto, patalų, o buvo liepos mėnuo. Frontas pasitraukė į Kamajų pusę, ir mes 
grįžome namo.

Rusų kariuomenės vadovybė įsakė kaimo vyrus imti į karą. Vieni ėjo kariauti, 
kiti į mišką. Prasidėjo baisybės. Tie, kurie ėjo į mišką, buvo vadinami partizanais, o į 
kariuomenę – stribais. Prasidėjo gaudynės, šaudymai.

Algirdo Tumo sodyba Ažubalių kaime. A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10



200

K A M A J A I   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Vieną naktį į Dominyko Kepalo klojimą suėjo apie 20 partizanų. Saulei tekant Bronė 
Kepalaitė pamatė ateinant rusų kareivius. Išlindo per langą ir bėgo pranešti partizanams, 
nes jie miegojo. Pranešus grįžo trobon, tačiau rusų kareiviai ją pastebėjo. Apsupo trobą. 
Partizanai, bėgdami slėniu, išsigelbėjo. Kareiviai jos šeimą pasodino saulėje prie daržinės, 
tardė ir išlaikė visą parą, po to Bronę ir jos brolį Vladą išvežė tardyti į Rõkiškį.

Petro Dagio miške buvo bunkeris. Jį išsikasė partizanai. Kartą kareiviai vijosi 
partizanus Vytautą Dagį, Juozą Grižą, Feleksą Balaišį ir Juozą Sabalį. Jie skubėjo slėptis 
bunkerin. Tačiau pasislėpė tik Juozas Grižas, o kiti, bunkerio įėjimą užridenę akmeniu, 
pasileido tolyn. Kadangi buvo įskųsta, kareiviai greit surado bunkerį ir liepė išlįsti, šis 
nepakluso ir buvo nušautas, o mano tėvą ir Petrą Tumą išvarė mirusį paimti iš duobės. 
Kūną išsivežė.

Prisimenu savo kaimą ir jo draugiškus žmones. Damulis Kepalas turėjo pirtį, į 
ją eidavo pusė kaimo. Jis turėjo ir jaują linams minti, tai visi pas jį važiuodavo minti 
linų. Man labai patikdavo varyti arklį. Vieni linus meta ant velenų, arklys tuos velenus 
suka ir jau iškrinta išminti linai.

Kaimo jaunimas mylėjo Dievą ir tėvynę. Gegužės mėnesį vykdavo mojavos (gegu-
žinės pamaldos) pas Antaną Balaišį. Leonas Kaušakys arba Jonas Meškeliūnas skaitydavo 
maldas, Stasys Balaišis giedodavo Marijos litaniją, pritardavo ir kiti. Tėvai vaikus visada 
vesdavosi į mojavas [gegužines pamaldas], į laidotuves, į bažnyčią. Jei kurį sekmadienį 
į bažnyčią nenuvažiuoji, tai 12 valandą visa šeima kalba rožinį.

Ažubalių kaime gyvenantys žmonės buvo labai gabūs, mokėjo įvairių amatų. Mano 
tėvas buvo batsiuvys, statybininkas, Petras Tumas išdirbdavo odas, iš kurių siuvo batus 
savo šeimai. Siuvo ir Vladas Tumas. Jonas Balaišis buvo viso kaimo kalvis. Verutė Ži-
gytė buvo siuvėja. Antanas Žigė darydavo karstus, o Vanda Jurgelionytė garsėjo margais 
audimo raštais. Vėliau kaime siuvo Pranė Balaišienė ir Bronė Dagienė. Kostiumus vyrams 
siuvo Kazys Grižas.

Ažubalių kaimo gyventojai buvo laidojami Kunigiškių kaimo kapinaitėse (Anykščių r.).

Seserų Jurgelionyčių 
gyvenamasis namas 
Ažubalių kaime. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2012 07 10
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Išliko atminty, kad žmonės buvo kaip 
broliai. Prieš mano tėtės mirtį atėjo Petras 
Tumas, apsikabino ir klausia: „Ar tau labai 
sunku?“ Atsakė, kad labai sunku (mirė 
būdamas 44 metų nuo plaučių džiovos).

Sodybos ūkiniai pastatai buvo kre-
čiami iš molio. Vienam kieme eilę krečia, 
tada laukia kol išdžius, tada eina į kitą 
kiemą krėsti, taip ir statė. Gyvenamieji 
namai ir klėtys buvo renčiami iš rąstų.

To meto žmonės buvo sąžiningi, 
niekas nerakino durų.

Atsimenu gegužines. Šokom Jono Ba-
laišio kluone. Būdavo iškelta tautinė vėliava, 
apšviesdavo liktarnos. Įėjimą apipindavom 
vainikais. Grodavo savi muzikantai. Šok-
davom polką, valsą. Šokom, kiek norėjom.

 Šuliniai buvo beveik kiekviename 
kieme, bet pats skaniausias vanduo buvo 
Vlado Tumo šuliny.

 Aš buvau labai drąsi ir  landi, 
viskuo domėjausi. Kai man buvo treji metai, 
nuvežė mane į Krylių mokyklą skiepyti nuo 
raupų. Visi vaikai labai verkė, nes bijojo, 
o mane ant rankų paėmė Ona Kepalaitė (jai buvo 13 metų). Sakė, kad neskaudės, tai 
ir neskaudėjo. Tai buvo mūsų draugystės su ja pradžia. Vėliau ji mokėsi Salose, o aš 
augau. Kai man atėjo laikas bermavotis [priimti sutvirtinimo sakramentą], tai ji mane 
vežėsi į Panevėžį traukiniu. Tai buvo mano pirmoji kelionė traukiniu.

Mano tėvai buvo draugiški. Tėvo vardas buvo Jonas, tai jaunimas  visada per Jonines 
apvainikuodavo. Vainiką kabindavo naktį, kad niekas nematytų. Tėvas visus vaišindavo.

Kai man buvo septyneri metai, aš pamilau Juozą Sabalį, o mano draugė Onutė 
mylėjo Vizbarų Untuką. Jie abu buvo partizanai. Mano Juozą kareiviai išsivežė Rokiš-
kin ir po mėnesio parvežė karste, o Vizbarų Untukas žuvo Šimonių girioje, nebuvo nė 
palaikai surasti.

Praėjo laikas, žaizdos užgijo. Mes susiradom sau mylimus, aš – Petrą Čirūną, o 
jinai – Kastulį Kaušakį. Abi ruošėm kraitį. Audėm rankšluosčius, kapas. Dirbom dainuoda-
mos. Kadangi aš buvau veiklesnė, tai ištekėjau pirma, nors ji buvo dešimčia metų vyresnė.

O tada jau prasidėjo „linksmieji“ laikai. Kaimo griovimas, kolūkių kūrimas. Atva-
žiuoja saugumas, suvaro visus į vieną kiemą ir agituoja rašyti pareiškimus stoti į kolūkį. 
Kai kurie pabėgdavo į kitą kaimą ir pasislėpdavo. Ilgai ir visokiais būdais darbavosi, 
kol visus sugrūdo į kolūkius. Atėmė iš žmonių viską – gyvulius, padargus, arklius su 
visais pakinktais. Dirbom kolūkyje. Brigadininkas Vladas Kepalas davė du arklius, tai 
akėjom kolūkio dirvą. Buvau penkiolikos metų. Buvo surinktos dvi karvių grupės, iš 
viso 24 karvės, jas melžiau aš ir Stasė Grižienė. Karvės stovėjo Jono Meškeliūno, Leono 
Kaušakio, Povilo Dagio tvarteliuose. Vandenį žiemos metu pačios sėmėm iš šulinio, nešėm 

Vanda Jurgelionytė (kairėje, su audiniais) 
ir vyresn. bibliotekininkė G. Matukienė. 
A. Petrašiūno nuotr. 2012 07 10
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ir girdėm karves. Duodavom ir pašarų. Vasaros metu karves rišom lenciūgais [grandi-
nėmis] prie medinių kuolų, kuriuos įkaldavom į žemę akmeniu. Karves melždavom tris 
kartus. Primelžtą pieną veždavom arkliu į Jono Tumo sodyboje (Kalvių k.) esantį prūdą 
atšaldyti. Vėliau su kitu pienu veždavom į Jono Sabalio (Kalvių k.) pieninę. Pienininku 
tuo metu dirbo Jonas Zovė iš Krylių kaimo. Pieną separuodavom rankomis. Išsiplovusios 
bidonus važiuodavom namo. Tuo metu dirbom dar vadinamajame Kalvių kolūkyje,  ku-
riam priklausė ir Ažubalių kaimas. Fermos vedėju dirbo Juozas Bendorius, vėliau Jonas 
Kepalas, dar vėliau Juozas Juzelskis iš Mikni¿nų kaimo. Kolūkio pirmininkas buvo Jonas  
Paunksnis.

Ba÷šiškiai
Vytautas Vaičionis

Jonas Diržys ir jo žmona Ona, gimę 1907 m., turėjo 4 vaikus: dukrą Elvy-
rą, gim. 1937 m., sūnus – Vytautą, gim. 1938 m., Leoną, gim. 1939 m., ir Juozą, 
gim. 1940 m.

Juozas buvo partizanų ryšininkas. Draugai partizanai pas juos skalbdavosi 
drabužius, apsirūpindavo maistu. Juozas turėjo brolį Joną, kuris gyveno kitame 
namo gale, jis buvo nevedęs. 1950 m. stribams apsupus partizanus miške, įvyko 
susišaudymas. Buvo nušautas partizanas Vairiukas, o antram Diržys padėjo pa-
bėgti. Už tai buvo suimtas, dvi savaites Ragelių miestelyje stribarnioje laikytas, 
muštas, tardytas, po to perkeltas į Panevėžį, nuteistas ir išvežtas į Sibirą kalėti. 
Diržys su broliu turėjo 20 ha žemės. 

Venslovas su žmona gyveno greta Juozo Diržio. Susišaudymo metu davė 
arklį partizanui (kurio pavardės nežinau), kartu su Juozu Diržiu organizavo jo 
pabėgimą nuo stribų. Jis irgi buvo suimtas, tardomas ir mušamas Ragelių stri-
barnioje. Kartu su Juozu Diržiu buvo nuvežtas į Panevėžį ir nuteistas. Išvežtas į 
Sibiro kalėjimą. 

Levandavičius su žmona gyveno prie miško, kur ilsėjosi partizanai ir buvo 
išduoti. Ten buvo nušautas ir Vairiukas. Levandavičius kartu su Venslovu, Juozu 
Diržiu buvo suimtas. Jie buvo tardomi, mušami ir nuteisti išvežti į Sibirą. 

Juos išdavė nepilnametis apsimetėlis, kuris naktimis eidavo su partizanais, o 
dieną neva stebėdavo stribus. Po kurio laiko išdavė partizanus. J. Diržys nuvežtas 
į stribarnią Ragelių bažnytkaimyje. Ten uždarytas į sandėlį. Naktį jį prikėlė, davė 
vežimėlį ir privertė Varniuko lavoną paguldyti į vežimėlį, nuvežti už tvartų ir 
palaidoti. Jis iškasė duobę ir jį palaidojo.

Gal prieš 15 metų Vairiuko giminaičiai pradėjo ieškoti, teirautis, kur jis 
partizanavo ir kur gali būti palaidotas. Jiems pažįstami rekomendavo kreiptis į 
Juozą Diržį, nes tas gerai pažinojo Varniuką. Giminaičiai nusivežė Juozą Diržį į 
Ragelių miestelį, kur Juozas Diržys buvo stribų priverstas palaidoti Vairiuką. Po 
ilgo ieškojimo rasta Vairiuko kaulai. J. Diržys – mano dėdė, mamos brolis, pats 
man tai papasakojo.

Ba÷šiškių kaime neliko nė vieno gyventojo. 
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Čižai
Ona Girgždienė

Čižÿ kaimas – tai Kamajų miestelio priemiestis. Mūsų kaimas prasideda už 
1,5 kilometro nuo Kamajų į rytus. Kaimas keturių valakų: Čepukų, Makutėnų, 
Lašų, Smalsčių. Už kaimo rytų pusėn seniau buvo žydo karčema, tenai supirkdavo 
iš valstiečių linus, sėmenis, grūdus, bet toje karčemoje buvo parduodama ir daug 
degtinės. Kadangi pardavę produkciją vyrai gaudavo pinigų, tai neretas juos ir 
pragerdavo. Girtavimas šeimose būdavo ir seniau negeras įprotis. 

Smalsčių valakas iš kitų valakų buvo turtingiausias. Kai tėvai numirė, liko 
suaugę du sūnūs ir trys dukterys, visi labai darbštūs. Dvi seserys ištekėjo, o 
broliai pradėjo labai gerti, tai viena pasilikusi sesuo nebeištvėrė brolių išgėrimų, 
karčemą padegė ir išvažiavo Rygon. Tai visi labai džiaugėsi jos pasiaukojimu. 
Seniau ir dabar besaikis alkoholio gėrimas – tai baisi nelaimė šeimoms. 

Šeimos buvo gausios, gyveno – kas netingėjo dirbti. Kai kas išvažiavo į 
Ameriką, Argentiną. Mano du dėdės išvažiavo į Ameriką. Matas Lašas sugrįžęs 
nusipirko 60 hektarų žemės, išgyveno iki mirties, o Juozas žuvo kasyklose. Be 
to, dalis žmonių išsiskirstė kur po visą Lietuvą ir Čižuose visai mažai pasiliko.

1949 m. gegužės 15 d. buvo sušauktas kolūkio susirinkimas, susirinko 
Mick¿nų, Čižų ir Vaštakÿ kaimo žmonės. Pirmininku išrinktas Antanas Makutėnas, 
sąskaitininke – Ona Lašaitė. A. Makutėnas tiktai vienerius metus pavadovavo, 
jo vieton buvo išrinktas Albertas Čepukas, kuris labai gerai vadovavo kolūkiui 
Šilas. Vėliau Šilo kolūkis buvo sujungtas su kolūkiu Vyturys, bet nedideli kolūkiai 
tuojau buvo sujungti į didelį kolūkį, kuris pavadintas – Naujas gyvenimas. Paskui 
buvo prijungtas ir Aukštåkalnių kaimas. Pirmininku paskirtas Albertas Čepukas, 
sąskaitininku – Jonas Kačkonas. Kadangi A. Čepukas susirgo, tada į kolūkį atvežė 
iš rajono Vladą Tūską, kuris būdamas pirmininku labai stengėsi padėti kolūkie-
čiams, buvo geras žmogus. Kai žuvo jo dukra, kolūkiui vadovauti atsisakė. Tada 
iš rajono atvežė pirmininku Petrą Namajūną. Viena kolūkietė pasakiusi – jeigu 
gražus, tai priimsime. Petras buvo gražus. Taip ir pradėjo vadovauti, ilgai gerai 
vadovavo iki pensijos. Tada atvežė Vidmantą Kanopą, labai energingą gražų vyrą. 
Tuomet jis pradėjo kolūkį kelti – ėmėsi statybų, pradėjo žmonėm statyti namus. 
Ateidavo žmonių iš toliau – atsirado darbininkų. Pastatė dideles fermas, bet jį 
tuojau pakėlė aukščiau į rajoną ir jis išvažiavo. Kadangi kolūkis laikėsi gerai, tai 
nebereikėjo vadovų iš rajono. Iš savų kolūkiečiai išsirinko kolūkio pirmininku 
Alvydą Bekintį. Buvo geras žmogus, dirbo ir veterinarijos gydytoju. Neilgai reikėjo 
dirbti, pasibaigė kolūkiai. 

1986 m. mano brolis Antanas sumanė visiems susirinkti į Čižų kaimą. Su-
sitikimas įvyko.
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Iš Krylių kaimo istorijos
Pranas Gendrutis Mažeikis

Krylių kaimas įsikūręs Dvíragio (Salÿ) ežero rytiniame pakraštyje. Čia ežeras, 
apsuptas kalnelių, išsilieja ir baigiasi ties Jurgio Vilio sodyba. Krýliai išsidėstę tarp 
Girìlės ir kaimo, vadinamo Skynimu, miškų. Penki kilometrai iki Kamajÿ, su ku-
riais jungia du keliai: per Vaičiónis į Kurkliečiùs bei Taraldžiùs ir nuo Urbõniškio 
per Mork¿niškį, Žliubùs. Melioravus kaimo žemes, šis kelias buvo panaikintas.

Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, 1922–1923 m. valstiečiams buvo 
išdalintos žemės, ir kiekviena kaime gyvenusi šeima gavo žemės. Žmonės kėlėsi 
iš kaimo į vienkiemius, statėsi trobas, sodino medžius, veisė sodus. 

Buvo pradėta rūpintis ir vaikų mokymu. 1914 m. Krylių kaime, Silvestro 
Zovės name, įkurta mokykla. Šis medinis dviejų galų namas ir dabar tebestovi. 
Čia mokykla išbuvo tik vienus metus, kitais metais buvo perkelta pas Petrą Jurkštą 
tame pat kaime. Kadangi savo patalpos mokykla neturėjo, beveik kasmet buvo 
perkeliama iš vieno ūkininko namų į kitus. Ilgiau užsibuvo Urboniškio kaime, 
Vygºlių dvaro mūriniame name. 

1934 m. šios mokyklos pirmame skyriuje teko pradėti mokytis ir šių eilučių 
autoriui. Namas buvo ilgas, suręstas iš akmenų, jame gyveno kelios šeimos, o 
vienas didelis kambarys buvo skirtas mokyklai. 1939 m. ant kalnelio, prie kelio, 
einančio iš Krylių į Kãlvius, buvo pastatyta 2-jų aukštų medinė mokykla. Joje 
buvo 6 skyriai. Vaikai susirinkdavo ir iš aplinkinių kaimų – Verksnioniÿ, Taral-
džių, Kalvių, Urboniškio. 

Gavę žemės valstiečiai per keletą metų įsikūrė vienkiemiuose, ir apie 
1937–1940 m. Krylių kaime jau buvo 30 sodybų, kuriose gyveno 140 žmonių. Kai 
kurios šeimos buvo gan gausios: Petro Starkaus šeimoje augo 12 vaikų, Silvest-
ras Zovė turėjo 6, Ona ir Jonas Mažeikiai – 4 vaikus. Ūkininkai, turėję mažiau 
žemės, leido vaikus į Salų žemės ūkio mokyklą. Ją baigė ir Akvilė Drūčiūnaitė, 
Valė Mažeikytė, Jono Mažeikio sūnus Boleslovas ir duktė Sofija.

Valstiečiai žemės ūkio mašinų neturėjo, kaime buvo tik viena kita javų 
kertamoji mašina. Žemės galulaukės buvo šlapios, pievos pavasarį dažnai užlieja-
mos, todėl valstiečiai kasė griovius, sausino dirvas. Žmonės buvo labai darbštūs. 

Mano tėvas Jonas Mažeikis turėjo 10 ha žemės ir dar 15 ha nuomojo iš 
kaimyno, laikė tris darbinius arklius ir prieauglį. Visus darbus dirbo pats. Buvo 
labai nagingas, pasidarydavo ūkinius padargus, vežimus, roges, pakinktus. Pats 
mokėjo ir arklius pakaustyti. Kadangi vyresnis sūnus Boleslovas dirbo pieno 
punkte, tėvui ūkyje mažai galėjo padėti. Jaunesnis sūnus Pranas, besimokydamas 
pradžios mokykloje, padėjo irgi pagal savo galimybes – akėjo, drapakavo žemę, 
šėrė, girdė gyvulius. 

Kiekvienas kaime prie kelio gyvenantis valstietis turėjo priskirtą gabalą ke-
lio, kuriuo privalėjo pasirūpinti: pavasarį pažvyruoti, palyginti, pagilinti pakelės 
griovius.

Žemės nebuvo derlingos, todėl dažnas ūkininkas augino linus. Kadangi 
Krylių kaime nebuvo jaujos, tai linus mindavo ir džiovindavo Morkūniškio kaime, 
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pas ūkininką Neniškį. Visą rudenį ir žiemą tėvai linus braukdavo, šukuodavo ir 
veždavo į Panemunºlio linų fabriką perdirbti. 

Ūkininkai, kurie po reformos buvo gavę miško, jį augino, tausojo, nesku-
bėjo kirsti. Taip ir mano tėvas – nors turėjo savo miško, bet žiemą važiuodavo 
rogėmis medžių pirkti net į Šimónis.

Kaimo jaunimas Šv. Jono atlaidų ar kitomis progomis mėgo pasilinksminti. 
Geriausia vieta buvo Dviragio ežero pakrantėje prie Silvestro Zovės sodybos. 
Rengdami gegužinę, aikštelę aptverdavo kuolais, apjuosdavo juosta, apkaišydavo 
berželiais, pristatydavo lentinių suolų. Aikštelės viduryje ant aukšto stiebo iškeldavo 
gėlių vainiką, o prie įėjimo įrengdavo vartus (bromą). Pakviesdavo armonikininką, 
šokdavo ir dainuodavo iki paryčių. Nebūdavo nei girtų, niekas nesimušdavo.

Kaime gyvenimas pasikeitė, prasidėjus karui. Valstiečiams buvo uždėtos 
prievolės, mokesčiai. Iš tėvo vokiečiai atėmė gerą darbinį žemaituką ir netgi į 
Kåmajus įsakė nuvaryti. Neturėjo žmonės muilo, žibalo, net degtuką skeldavo 
pusiau. Sovietams okupavus Lietuvą, valstiečiai buvo apkrauti mokesčiais, prievo-
lėmis, turėdavo atiduoti didžiąją dalį savo derliaus. Prasidėjus kolūkių kūrimui, 
iš kaimo atimta žemė, inventorius, darbiniai gyvuliai, padargai. Žmonės buvo 
priversti eiti į kolūkį dirbti, o gaudavo kilogramus dirsių. Krylių ūkininkas Dapkus 
buvo išbuožintas, Jurgio Vilio šeima ištremta. Valstiečių ūkio šeimai buvo palikta 
tik 60 arų žemės.

Naktimis kartais partizanai traukdavo į kaimą. Vaikai per miegus girdėdavo, 
kaip kažkas dunksėdavo sode – praeinantys obuolių pasikrėsdavo. 

Jaunimas, kas galėjo mokytis, spruko į miestus.
Kolūkių žemę dirbti technika trukdė vienkiemiai. Parengus žemėtvarkos 

ir melioracijos projektus, vienkiemiai buvo likviduoti. Iš Krylių kaime buvusių 

Autorius prie tėviškės ąžuolo
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30 vienkiemių liko 5 sodybos, nepalies-
tos melioracijos. Visi pastatai nugriauti, 
medžiai nukirsti, sodai išrauti. Mano 
tėvai Ona ir Jonas Mažeikiai buvo pri-
versti išsikelti į Joniškºlį pas vyresnę 
dukterį Sofiją. 

Prisimenu liūdną epizodą, kai, 
sėsdamas į mašiną išvažiuoti, pasigedau 
tėvo. Einu jo ieškoti ir randu sėdintį 
už tvarto ant sienojų ir raudantį. Tai 
buvo paskutinis jo atsisveikinimas su 
savo statytais namais, užveisti sodu, 
laukais. Tėvai be savo namų nebeilgai 
ir išgyveno. Tais pačiais metais mirė 
mama, o po mėnesio – ir tėvelis. Liko 
jie palaidoti Joniškėlyje, nebesugrįžę į 
savo Krylius.

Kaimo ūlyčioj augo keletas pa-
sodintų medžių. Vienas ąžuolas prie 
buvusių Jono Mažeikio namų ošia ir 
dabar. Jam jau per 120 metų. Jono gi-
mimo metais medį pasodino jo dėdės – 
Adomas ir Jonas. Mažeikių sodybos 
vietoje jau kelinti metai susirenka gausi giminė, susikūrusi vešlų giminės „medį“ 
ir pašventinusi Kamajų bažnyčioje savo vėliavą.

Martinynė
Regina Vaičionienė (Valančiūnaitė)

Mano gimtinė Martinýnė – mažas kaimelis Rokiškio apskrityje, Kamajų valsčiu-
je. Prie Martinynės artimiausi kaimai buvo Guči¿nai, Ju»kupiai (Panemunºlio apyl.) 
ir Salågirio miškas. Kaimelio pavadinimas kilo iš Martyno (nežinau, ar tai vardas, 
ar pavardė). Taip pasakojo mano tėveliai. Šis žmogus turėjo ten palivarką, apie 
23 ha žemės. Jo žemė buvo padalyta 3 gyventojams. Dalijimo priežasties aš ne-
žinau. Gal tai buvo žemės reforma.

Mano seneliai iš tėvelio pusės buvo išvažiavę uždarbiauti į Petrogradą. 
Spalio perversmo įvykiai nusavino jų uždirbtus pinigus, laikytus banke. Jie grįžo 
į Lietuvą apie 1921 metus. Iš Martyno jiems buvo paskirta 7,5 ha žemės. Ar jie 
turėjo tą žemę išsipirkti, ar kaip kitaip – aš nežinau. Iki išvažiuodami į Petro-
gradą, jie žemės neturėjo. Kiti du kaimelio gyventojai gavo po ~ 8 ha žemės 
(tiksliai negaliu pasakyti).

Martinynėje gyveno 3 šeimos. Mano senelis, pavarde Antanas Valančiūnas, 
gim. apie 1885 metus, močiutė (jo žmona, man – močiutė) Marija Valančiūnienė, 

Autorius prie Krylių kaimo vėliavos
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gim. apie 1890 metus, sūnus Petras, gim. 1908 m., dukra Marytė, gim. 1910 m., 
sūnus Antanas (mano tėvelis), gim. 1912 m., duktė Valerija, gim. 1920 metais. 
Mirus mano seneliui, o močiutei su dukra Valerija išvažiavus gyventi į Kauną, 
namuose gyveno mano tėvelis Antanas Valančiūnas, mano mamytė Konstancija, 
gim. 1908 m., duktė Regina, gim. 1936 m. ir sūnus Donatas, gim. 1945 m. 

Mūsų artimiausi kaimynai buvo Birų šeima. Vyras Juozas Bira, gim. apie 
1900 m., žmona Birienė (vardo neprisimenu) ir keturi jų sūnūs: Kazys, gim. apie 
1919 m., Pranas, gim. apie 1921 m., Antanas, gim. apie 1924 m. ir Alfonsas, gim. 
apie 1927 m.

Trečia šeima buvo Vilučiai: Jurgio Vilučio mama Vilutienė (vardo neprisi-
menu), Jurgis Vilutis, gim. apie 1916 m., jo sesuo Ona, gim. apie 1918 m., žmona 
Pranė, gim. apie 1909 m., sūnus Regis (gal Regimantas, bet taip jį vadindavo jo 
tėvai), gim. apie 1938 m.

Antrasis pasaulinis karas mūsų kaimelio nepalietė. Mes matėme tik atžy-
giuojant rusų kariuomenę. Tai buvo 1944 metų vasarą. Mūšių prie mūsų nebuvo. 
Dar prieš kolektyvizacijos pradžią mano tėvelis pradėjo dirbti Salagirio miške 
miško darbininku (Kamajų girininkija). Mamytė dirbo kolūkyje Už taiką, ten dirbo 
ir kitų šeimų žmonės.

Melioracija sunaikino mūsų kaimelį. Mano tėveliai išvažiavo gyventi į 
Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietę (ten nusipirko namelį). Birų šeima 
išvažiavo į Salas. Vilučiai persikėlė į Rokiškį. Namų neliko. Kolūkis kaimelio že-
mėse įrengė ganyklas. Tiksliai nežinau, kuriais metais mūsų kaimelio pavadinimo 
neliko ir registre. 

Nepriklausomybės metais mes su broliu už tėvelių žemę gavome kompen-
saciją mišku. Mano brolis Donatas gyvena Kurš¸nuose, aš – Kretingojê. Iš kitų 
šeimų galbūt dar yra gyvas Alfonsas Bira, iš Vilučių – sūnus Regis Vilutis. 

Pùrpiškis
Vytautas Vaičionis

Dvarininkas Šūtas su žmona ir dukra Irute, gimusia 1926 m. Jų valdose 
buvo gal 60 ha. Išvežti į Sibirą 1941 m. Frontui einant buvo sudeginti trobesiai, 
liko svirnas, kuriame apsigyveno dvi šeimos.

Antanas Barčys ir jo žmona Valia turėjo dukrą. Jie buvo ūkininkai. Nepri-
klausė jokiems stribams nei partizanams.

Daščiorų šeima gyveno kartu svirne kitoje pusėje. Šeima: vyras, žmona, 
turėjo du vaikus. Jų šeima buvo sušaudyta.

Buvusiame dvaro kumetyne gyveno Tervydis su žmona, turėjo 4 mažus 
vaikus. Du iš jų lankė Totoriškių pradinę mokyklą. 

Atokiau nuo dvaro vienkiemyje gyveno Kreglys su žmona, turėjo dvi dukras: 
Janiną, gimusią 1929 m., ir Genę, gimusią 1938 m. Jiems priklausė 6 ha žemės. 
Buvo ramūs žmonės, žemdirbiai. 
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Ramonãičiai
Vytautas Vaičionis

Petrulio tėvas mirė. Šeimininkavo Balys, gimęs 1916 m. Jo sesuo – Leva, 
gimusi 1921 m. Jie abu ūkininkavo. Turėjo apie 16 ha žemės. Brolis Kostas gyve-
no Kaune, dirbo dėstytoju Politechnikos institute. Jonas gyveno Kaune. Antanas, 
kalbėta, kad buvęs Kamajų stribas. Per susišaudymą su partizanai Ramonaičių 
kaime buvo nušautas ir Antanas Petrulis. Balys susikūrus kolūkiams buvo briga-
dininku. Balys buvo medžiotojas, ramus žmogus. Balys papuolė po mašina prie 
Rokiškio Pal¾šnių kaime.

Kazys Petrulis ir jo žmona Ona. Jų sūnus – Kazys, gimęs 1920 m., dukra – 
Ona, gimusi 1926 m. Kazys Petrulis (sūnus) praėjus frontui prisirinko šovinių, 
ardė juos. Uždegė paraką ant stalo, liepsna pro langą, kuris buvo atdaras, pasiekė 
palėpę. Stogas buvo dengtas šiaudais, užsidegė namas ir sudegė iki pamatų. Jie 
apsigyveno pirtyje. Sūnus išvažiavo į Kupiškį. Tėvas ir dukra Ona buvo partizanų 
ryšininkai. Dukrą susekė. Rado nuotrauką, kurioje ji buvo nusifotografavusi su 
partizanais. Buvo suimta ir pasodinta į kalėjimą. 

Bražiūnų šeima: vyras, žmona ir motina. Bražiūnas buvo partizanas. Kai 
per partizanų ir stribų susišaudymą Ramonaičių kaime nušautas Antanas Petrulis, 
tuomet žuvo ir Bražiūnas. 

Kostas Vaštaka, gimęs 1915 m., ir jo žmona turėjo 12 ha žemės. Šeimoje 
buvo 4 sūnūs: Petras, Jonas, Antanas ir Vytautas, gimę pokariu. Man su Petru, 
Jonu teko lankyti Kamajų vidurinę mokyklą. 

Jonas ir Genė Petruliai (brolis ir sesuo). Jie turėjo tėvų žemės gal 18 ha, 
abu ūkininkavo. Buvo ramūs, darbštūs, taupūs, keistoki. Jie nebendravo su kai-
mynais. Genė baigė Kamajų vid. mokyklos 8 klases. Prieš keletą metų plėšikai 
nužudė, išvogė jų turtą, po to sudegino su visu namu. 

Ramonaičių kaime neliko nė vieno gyventojo.

Totõriškiai
Vytautas Vaičionis

Kašponų šeima. Manoma, ji buvo iššaudyta partizanų. Apie šią šeimą pa-
rašysiu, kaip ji buvo sušaudyta, nes dalį to įvykio mačiau.

Kašponų šeimą sudarė 8 žmonės. Galima sakyti, jie gyveno kaimo centre. 
Ten buvo keturi kiemai gretimai vienas kito.

Kašponų tėvų vardų neprisimenu. Dukra Liuda, gimusi 1928 m. Ji buvo 
komjaunuolė. Kaimo žmonės kalbėjo, jog dėl jos buvo iššaudyta šeima: tėvai, 
duktė, rodos, Stefa, gimusi 1930 m., Jonas Kašponas, sūnus, gimęs 1932 m., duktė 
Stasė Kašponaitė, gimusi 1934 m., sūnus Antanas Kašponas, gimęs 1940 m. Jonas 
Kašponas, Stasė ir aš tuo metu lankėme pradinės mokyklos ketvirtąją klasę, o 
Antanukas, taip jį vadinome, – pirmą klasę. Pradinė mokykla buvo įkurta naujame 
Petrulių name. Ten buvo įrengtas vienas namo galas. Kambaryje buvo mokykla, o 
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kitame (jis kartu ir virtuvė) gyveno mokytoja Onutė 
Pranskūnaitė. 

1946 m. kovo 7 d. Kašponų šeima buvo iššau-
dyta. Dukra Liuda, kaip minėjau, buvo komjaunuolė, 
ir visi kalbėjo, kad turi draugą stribą. Turėjo ir kitą 
draugą „banditą“, kuriam nebuvo nė 18 metų. Tas jos 
draugas buvo Ramanauskas iš Aukštåkalnių kaimo. 
Jis naktimis ginkluotas eidavo per žmones plėšikauda-
mas. Atimdavo mėsą, duoną ir t. t. Buvo dar vienas 
Kašponų sūnus – Levas, gimęs 1930 m.

Pas mano tėvukus užeidavo miškiniai, barzdas 
apsiskusdavo, tėvukas jiems plaukus apkirpdavo. Brolis 
Albinas buvo grįžęs iš sovietinės armijos. Tą vakarą 
buvo pas mus atėję Mikėno Vytautas, Antanas Zavec-
kas, Levas Kašponas. Jie mokėsi groti akordeonu. Brolis 
apkirpo plaukus. Tai buvo vakare. Naktį siautė didelė pūga. Gal apie 23 valandą 
vyrai pakilo eiti namo. Vos pravėrus lauko duris ginkluoti vyrai sulaikė tuos išei-
nančiuosius. Grąžino į kambarį. Pasakė, kad bus tikrinami dokumentai. Dokumen-
tus tikrino koridoriuje. Patikrinus dokumentus, vyrus grąžino į kambarį. Kašpono 
nebegrąžino. Po dokumentų tikrinimo vienas iš tų ginkluotų vyrų pravėrė trobos 
duris ir pasakė, kad iki ryto nė vienas žmogus neišeitumėm. „Jeigu išeisit, bus 
lavonai ir pelenai.“ Mes supratom, kad jie išsivedė Levą Kašponą, tai jų šeimai bus  
negerai.

Aš rytą išėjau į mokyklą. Kelias ėjo pro Kašponų kiemą. Kitas kiemas buvo 
mokykla. Praeidamas pro Kašponų namą, kuris buvo gal 20 metrų nuo kelio, 
pastebėjau, kad namo durys atdaros, toliau svirno durys irgi atdaros. Tvartas 
buvo netoli namo. Prie tvarto stovėjo Kašponų arklys, pakinkytas į roges, pririštas 
ir apsnigtas. Aš supratau, kad Kašponų šeima greičiausiai iššaudyta. Mokykloje 
tylėjau, niekam nieko nesakiau, bijojau. Iš buvusio Pùrpiškio kumetyno į mokyklą 
ėjo Tervydžio vaikai ir buvo užėję pas Kašponus. Atbėgę į mokyklą, kuri buvo 
gal už kokių 100 m, pasakė, kad Kašponų troboje ant grindų guli negyvi žmonės. 
Mes, gal kokie 6 vaikai, nubėgom pažiūrėti. Pamatėme, kad tai Levas Kašponas, 
kurį iš mūsų namų išsivedė ginkluoti vyrai, guli prie durų kniūbsčias, šalia jo 
guli kniūbsčias Ramanauskas iš Aukštakalnių kaimo, Liudos Kašponaitės draugas. 
Toliau guli tėvas Kašponas, prie jo apsikabinusios dukros Liuda ir Stefa. Kitame 
kambaryje lovoje apsikabinę guli motina, Stasė ir Antanukas, o ant aukštaitiškos 
krosnies (pečiaus) – Jonas. Grindys paskendusios kraujyje. Pasakėm mokytojai. 
Kažkas pranešė stribam. Tad dieną pasirodė visa gauja stribų iš Kamajų, jie tardė 
kaimynus. Tų lavonų valdžia nelietė. Buvo tolimas Kašponų giminaitis, kuris ten 
vaikštinėjo. Ir šiandien akyse stovi kruvino sniego vaizdas kieme. Iššaudyti žmonės 
taip išgulėjo apie dvi savaites. Susirinko kaimo žmonės. Plėšė Petrulių daržinės 
lentas. Vadovavo Jonas Pročkys, kuris, kaimynų padedamas, padarė karstus. Mes, 
mokiniai, palydėjom į Kamajus. Laidoti vežė po du karstus vienose rogėse. Klai-
kus vaizdas. Atvežė prie bažnyčios, norėjo nešti į vidų. Bet, pasirodė, – karstai 

Vytautas Vaičionis. 1963 m. 
Klaipėda
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kruvini... Tada palydėjom į kapus. Kapuose 8 karstai gretimai netilpo, žmonės 
platino duobę. 

Sovietiniais laikais Kamajų vidurinės  mokyklos pionieriai nustatė, kad karių 
kapinėse palaidotas rusų kariškis faktiškai tebėra gyvas. Man kilo mintis, kodėl 
tie mokiniai netvarko Kašponų kapo, kurio kauburys apaugęs žole ir berželis 
išaugęs kelių metrų. Man atrodo, kad tas kapas ir dabar tebėra. Ant kapo – iš 
betono mažas kryželis ir išlyginto betono lenta su užrašu: Čia palaidota Kašponų 
šeima, Lietuvos nacionalistų išžudyta 1946 m. kovo 7 d., tame tarpe pirmoji komjaunuolė 
Liuda. Jų kapas netoli šulinio Kamajų kapinių kairėje pusėje. 

Bagackų šeima. Bagackas buvo ne vietinis. Jo žmona buvo Veronika Za-
veckaitė. Jie turėjo du sūnus – Aloyzą ir Antaną, gimusius 1942 ir 1944 m. Pas 
juos gyveno ir Veronikos sesuo invalidė, vaikščiojo su ramentais. 

Bagackas (jo vardo nežinau) buvo Kamajų stribas. Gyveno namuose, į Ka-
majų stribų būstinę (stribarnią), tada kalbėjo taip žmonės, vykdavo iš namų. Vieną 
dieną namo negrįžo, matyt, buvo partizanų nušautas. Visa jų šeima ir sūnus 
dabar yra mirę. Bagacko žmonos Veronikos pusbrolio duktė buvo ištekėjusi už 
kompozitoriaus Švedo. Po karo ji atvažiuodavo moskvičiumi pas tetą. 

Petrulių šeima buvo ištremta į Sibirą. Ištremti buvo Petrulis su žmona, tėvai, 
sūnus Justinas su žmona ir dukra Liuda. Į partizanus buvo išėjęs Jonas, kuris, 
kalbėta, stribų buvo nušautas. Petrulio sūnus Balys pasislėpė, kažkur išvykęs buvo.

Antanas Vaičionis, gimęs 1896 m., jo žmona Liudvisia Vaičionienė, gimusi 
1898 m. Jie turėjo 9 vaikus. Buvo gimę du dvynukai, kurie, neišgyvenę metų, 
mirė. Jonas, Vytas ir Genutė mirė nesulaukę nė trejų metų. Gyvi liko 4 vaikai. 

Vyriausias – Albinas, gimęs 1919 m., vokiečių okupacijos metu, 1942 m., 
buvo išvežtas į Vokietiją, į darbus, į Leipcigo miestą. 1943 m. pabėgo ir grįžo 
į namus. Rusams užėjus į Lietuvą, jis buvo išėjęs į mišką partizanauti. 1944 m. 
rudenį parėjo į namus. Jis taip pasakė: „Mane miške nušaus, o jus išveš į Sibirą.“ 
Išėjo į sovietinę armiją. 

Antanas, gimęs 1921 m., vokiečių okupacijos metu dirbo Rokiškio geležinke-
lio stotyje iešmininku, po to buvo išsiųstas į Vilniaus geležinkelio stotį, paskirtas 
vagonų surašinėtoju, paskui – sukabinėtoju. Sovietams okupavus Lietuvą, Antanas 
pradėjo dirbti Šiaulių geležinkelio stotyje buhalterijoje. 

Dukra Elena, gimusi 1926 m., buvo ištekėjusi, už Mato Mikėno ir gyveno 
Totõriškių kaime, ūkininkavo. 

Tėvas Antanas Vaičionis buvo Lietuvos savanoris 1918–1919 m. Kariavo prieš 
lenkus ir buvo sužeistas. Kaip savanoris gavo 12 ha žemės. Tėvas Vaičionis ir 
visi jo sūnūs buvo muzikantai. Prieš karą grodavo vestuvėse, gegužinėse. Šiame 
kieme rinkdavosi apylinkės jaunimas, mokėsi groti armonika, klarnetu, akordeonu, 
smuiku, pasikirpdavo plaukus. Broliai mokėjo kirpti. 

Sūnus Vytautas, gimęs 1934 m., buvo moksleivis. Jis nebuvo nei spaliukas, 
nei komjaunuolis. 1954 m. mokėsi Kamajų vidurinės mokyklos 11 klasėje. Po to 
paimtas į sovietinę armiją. 

Jonas Pročkys, jo žmona ir dukra Elvyra. Totoriškių kaimo šviesuolis. Turėjo 
18 ha žemės. Buvo stiprus ūkininkas. Mirus kaimo žmogui, vesdavo laidotuvių 
giesmes, padarydavo karstus. Visas kaimas jį gerbė. Jo kieme buvo pieninės punk-
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tas. Karo metu sudegė gyvenamasis namas. Po karo gyveno mažame pieninės 
punkto pastate.

Pranas Pročkys su žmona turėjo dvi dukras: Janiną, gimusią gal 1938 m., ir 
kitą jaunesnę. Turėjo 10 ha žemės. Pragyveno dirbdami žemę. Jis buvo vyresnio 
amžiaus, į armiją neėmė. 

Antanas Pročkys su žmona turėjo vieną sūnų Algį, gimusi 1932 m. Jie turėjo 
12 ha žemės. Jis buvo geras siuvėjas. Pročkys žemės nemokėjo apdirbti. Jis už 
pasiūtą drabužį pinigų neėmė. Klientai apdirbdavo jo žemę. Sovietams okupuojant 
Lietuvą mūsų kaime frontas buvo dvi savaites. Vokiečiai pasitraukdavo, o po to 
rusus vėl išvydavo. Rusai su katiušom vokiečius išvijo ir daug trobesių sudegi-
no. Antano Pročkio sudegė visos trobos. Jie išsikėlė pas Zaveckaites. Kai Verutė 
Zaveckaitė ištekėjo už Bagacko,. Pročkiai gyveno viename name su Bagackais. 
Pročkys turėjo radiją. Pokario metu visi klausydavosi užsienio radijo ir laukė, 
kad amerikonai išlaisvins Lietuvą. Pročkys sakydavęs: „Vyrai, mano nuomone, taip 
nebus.“ 1946 m. liepos mėnesį Pročkių šeima buvo miškinių iššaudyta. Jų sūnus 
tada ėjo į Kamajų, rodos, II progimnazijos klasę. Jis nebuvo nei spaliukas, nei 
pionierius. Algis buvo geras mano draugas. 

Jonas Zaveckas turėjo 8 ha žemės. Jo žmona anksti mirė. Jis gyveno su 
broliu Baliu, kuris pasibaigus karui dirbo Rokiškio geležinkelio stotyje, kraudavo 
mišką. Jonas Zaveckas buvo senyvo amžiaus, žemdirbys.

Mato Mikėno šeima gal už 1 km nuo Totoriškių kaimo turėjo 5 ha žemės. 
Tėvas Matas Mikėnas mirė frontui einant per mūsų kaimą, liko jo žmona, vy-
riausias sūnus Matas, gimęs 1916 m.

 Brolis Antanas vokiečiams valdant įstojo į Plechavičiaus armiją. Jis papuolė 
į frontą. Kariavo prieš amerikonų armiją. Pateko į amerikonų armijos nelaisvę. 
Jam siūlė stoti į jų armiją, jis atsisakė. Amerikonai pasodino į rusų lėktuvą, va-
dinamą kukuruzniku, ir atskraidino į Sovietų Sąjungą. Grįžo namo, po to buvo 
paimtas į sovietų armiją. 

Mikėnų sesuo Bronė, ištekėjusi už Bieliūno, gyveno Rokiškyje. Jos brolis 
Vytautas šeimininkavo namuose. 

Totoriškių kaime neliko nė vieno gyventojo.


