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1941—1952 metų Lietuvos tremtiniai:  Sąrašas. — Vilnius, 1993. — Kn. 1. — P. 38—55. — 
Tekste: Kai kurie žmonės, po karo ištremti iš Peiliškių:  

Eil. Pavardė, vardas, tėvo vardas Gim. m. Ištr ėmė Leido grįžti 
1 Daniusevičius Stasys, Stasio [90 m. amž.] 1868 1949 03 27 mirė 
2 Daniusevičius Benediktas, Stasio 1898 1949 03 27 1953 06 20 
3 Daniusevičienė Zofija, Broniaus 1902 1949 03 27 mirė 
4 Daniusevičiūtė Henrika, Benedikto 1926 1949 03 27 1953 06 20 
5 Daniusevičiūtė Jadvyga, Benedikto 1928 1949 03 27 1953 06 20 
6 Daniusevičius Edvardas, Benedikto 1933 1949 03 27 1953 06 20 
7 Daniusevičiūtė Elena, Benedikto 1934 1949 03 27 1953 06 20 
8 Daniusevičius Donatas, Benedikto 1939 1949 03 27 1953 06 20 

Tragiški istorijos puslapiai:  Pasakoja Sibiro tremtinė Elena Daniusevičiūtė-Vaikasienė / 
Prisiminimus užrašė kraštotyrininkas Vytautas Rimgaila // Vienybė. — 1994. — Vas. 5. — 
[Vytauto Rimgailos pastaba 1998-01-25: Elenos senelė, Stanislovo Daniusevičiaus žmona, 
palaidota Viekšnių kapinėse, buvo Cecilija Rimgailaitė-Daniusevičienė. Stanislovas 
Daniusevičius nebuvo ištremtas į Sibirą 1906 metais. 1949 m. į Sibirą ištremtas pirmą kartą, čia 
ir mirė]. — Visas tekstas: 

... Kiekvienas žmogus įvairiai pergyvena skausmą, nesėkmes, patyčias, pažeminimus, 
skriaudas, neteisybes. Mano gyvenimą paženklino dvi sovietinės okupacijos, kurios paliko 
širdyje gilius randus ir pėdsakus. Skausmo, ašarų, kitų nesėkmių mano daliai teko labai daug, o 
laimės vienas kitas trupinėlis. Toli nuo Tėvynės 23-ejus metus skausmo ašaromis laisčiau Sibiro 
ir Magadano takelius. Mano proseneliai buvo garbingi žmonės — LDK Vytauto žemaičių bajoro 
Rimgailos ainiai. Daugelis jų kapų Viekšnių parapijos kapinėse sunyko, nes nebuvo kas prižiūri. 
Žiaurus likimas išblaškė po pasaulį bajoro Rimgailos ainius. Mano senelė buvo Kazimiera 
Rimgailaitė-Daniusevičienė. Taigi savo kilme esu bajoraitė. Mano tėvų Peiliškių dvaras Viekšnių 
valsčiuje, Akmenės raj., dabar sunaikintas ir mažai kas beprimena, kad čia gyveno LDK Vytauto 
bajoro Rimgailos giminė. Peiliškių dvare gimiau aš, dvi mano seserys, du broliai. Menu savo 
gyvenimo tragiškiausią 1949 m. kovo 14-osios rytą. Auštant į mūsų namus įsiveržė ginkluoti 
enkavedistai ir stribai. Vienas iš jų pasisakė, kad yra vyriausias, kad mūsų šeima tremiama į kitą 
vietą. Kur nepasakė. Tėveliams įsakė skubiai ruoštis. O laiko davė nedaug. Enkavedistai 
nepagailėjo net 91-uosius metus einančio senelio. Visi graudžiai verkėme, nes nežinojome kur, 
kodėl ir dėl ko veža? Geležinkelio stotyje įgrūdo į gyvulinį vagoną, sutikome ir daugiau 
panašaus [likimo] šeimų. Vežė gana ilgai, saugojo ginkluoti enkavedistų kareiviai. Porą kartų 
kelionėje davė normuotai šalto vandens ir kažkokio viralo. Kelionės metu ilgame ešelone 
nemažai mirė senelių ir vaikų, ligonių. Lavonus enkavedistai įsakė palikti pakelėse, laidoti 
neleido. Siaubingas buvo vaizdas, kai motinos, kareivių stumdomos, alpdamos skyrėsi su 
kūdikių lavonais. Ir dabar niekas nežino, kur tie tremtinių kapai. Mūsų ešelonas sustojo 
Krasnojarsko krašte, Ačinsko geležinkelio stotyje. Įsakė skubiai su daiktais išlipti. Po atviru 
dangumi, drebėdami nuo šalčio, gana ilgai laukėme. Maisto jokio nedavė, o apie medicininę 
pagalbą ir kalbėti netenka. Mūsų ir keletą kitų šeimų išvežė į Ačinsko rajono Bolšoj-Uluj kaimą, 
kur buvo ir kolūkio centras. Vietinė valdžia ir komendantas pasirūpino, kad nuo pirmų dienų 
eitume į darbą. Broliui Donatui buvo tik 10 metu, dirbti privalėjo ir jis. Visi turėjome alkani 
dirbti. Technikos kolūkyje beveik jokios, visur rankų darbas. Matyt, tik tokius kolūkius parinko 
tremtiniams. Traukiamoji jėga — jaučiai. Mums pirmą kartą tai matant atrodė gana keistai. Aš 
(man buvo 16 metų) turėjau dirbti visus sunkiausius darbus: ganiau kolūkio bandą, pjoviau šieną, 
jaučiais ariau dirvas. Sunku įsivaizduoti, kaip tie jaučiai manęs ir klausė. Enkavedistai skelbė 
gyventojams, kad mes esame fašistai, „liaudies priešai”, tačiau čia sutikome ir taurių širdžių 
žmonių: vokiečių, lenkų, rusų, ukrainiečių ir kitų. Gerai su rusais sugyvenome, padėjome vieni 
kitiems kuo galėdami. Bendra nelaimė visus jungė. Jie taip pat tremtiniai. Taip ir slinko vergiški 
tremties metai, aplaistomi skausmo ašaromis. Tremtyje likimas man lėmė susipažinti su tremtiniu 
iš Viekšnių Albertu Vaikasu. Atėjo ir meilė, sukūrėme šeimą. Sibiro tremtyje mums gimė du 
sūnūs: Algirdas (1957 m.), Vytautas (1960 m.). Pasitarę su vyru vaikams vardus parinkome 
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Lietuvos kunigaikščių, nuo kurių prasideda mūsų protėvių ištakos. Prieš tremtį mokiausi 
Viekšnių gimnazijos 6-oje klasėje. Tuo mokslai ir baigėsi, nes tremtyje mokytis nebuvo sąlygų, 
be to, niekas ir neleido. 1953 m., po Stalino mirties, mūsų šeimai panaikino tremtį, leido grįžti į 
Lietuvą. Tėvelis Benediktas Daniusevičius, sesuo Jadvyga, brolis Donatas grįžo į Lietuvą, nors 
niekas nelaukė. Peiliškių dvarą ir gimtus namus rado išdraskytus, nebuvo pastogės kur 
prisiglausti, visi kratėsi. Grįžę į Lietuvą, savoje žemėje tapo klajokliais, vargo. Nelaimės, 
skausmas, ašaros persekiojo mane tremtyje. Senelį Stanislovą Daniusevičių į Sibirą atvežė antrą 
kartą 1949 m. Pirmą kartą jį 1906 m. už paramą žemaičių sukilėliams ištrėmė caro valdžia, o po 
amnestijos leido grįžti į Lietuvą. Palinkęs nuo 92 metų naštos, prislėgtas negandų ir nelaimių, 
kamuojamas bado, Tėvynės ilgesio, 1951 m. jis mirė Sibire. Palaidojome šaltame Sibire, o jis 
taip prašė palaidoti Viekšnių kapinėse šalia žmonos Kazimieros. 

Nespėjome apraudoti senelio, kai skaudi nelaimė vėl aplankė. 1951 m. mirė mūsų mylima 
mamytė. Supylėme naują kapo kauburėlį Sibire šalia senelio. Likome jos penki vaikai — Sibiro 
tremtiniai našlaičiai, beteisiai vergai. 1959 m. avarijoje tragiškai Sibire žuvo brolis Eduardas. 
Supylėme trečią kauburėlį. Tragiškas ir mano vyriausios sesers Halinos likimas. Ji 1949 m. 
studijavo Vilniaus konservatorijoje. Gavusi žinią, kad mes išvežti į Sibirą, antrą dieną parvyko į 
Peiliškių dvarą pažiūrėti namų. Radusi tuščius namus, nuėjo į Viekšnių bažnyčią pasimelsti. 
Buvo sekmadienis. Pažįstami choristai paprašė jos, kad sumos metu pagiedotų. Sugiedojo. Kai ji 
išėjo iš bažnyčios, areštavo gerai pažįstamas jos draugas lietuvis. Pasirodo, jis tarnavo 
enkavedistams. Įgrūdo ją į gyvulinį vagoną ir nuvežė į tolimą Irkutsko sritį, toli nuo mūsų. 
Prabėgo daug laiko, kol surado mus ir jai leido atvykti pas mus gyventi. Taip tremtyje, nors ir 
trumpam, susirinko visa šeima. Čia Helena Daniusevičiūtė susipažino su politiniu kaliniu, 
tremtiniu, buvusiu lenkų kariuomenės karininku, už jo ištekėjo. Dabar gyvena Baltarusijoje. 

Tėvelis Benediktas Daniusevičius, grįžęs į Lietuvą, vedė kitą moterį. Pamotei buvome 
svetimi. Dar labiau vieni nuo kitų nutolome. Po 1953-iųjų amnestijos galėjome grįžti į Lietuvą, 
bet neturėjome lėšų, neturėjome kur ir grįžti. Šį kartą savo noru ilgiems metams tapome 
tremtiniais, klajokliais svetimoje žemėje. Grįžimui į Tėvynę reikėjo užsidirbti ir susitaupyti lėšų. 
Uždarbiai menki. Išvykome į Magadano sritį, čia išgyvenome 13 metų. Vargome, dirbome 
įvairius darbus, taupėme. Ir tik 1972 metais pagaliau grįžau su šeima į Lietuvą. Vaikai galėjo 
mokytis lietuvių kalba. Jie baigė mokyklą, sukūrė šeimas. 1985 m. pergyvenau naują likimo 
smūgį — palaidojau vyrą. Taip ir išblaškė likimas mano artimuosius metų ir pasaulio sūkuriuose. 

Rimgaila Vytautas. Likimo vingiai // Vienybė. — 1994. — Rugs. 3, 7. — Tekste: 

 „Stanislovas Rimgaila gerai tvarkė ūkį. Užaugino penkias dukras. Dalyvavo 1905 m. 
revoliucijoje. Caro baudėjų suimtas ir ištremtas į Sibirą. Po caro amnestijos grįžo į Lietuvą, 
toliau valdė apiplėštą Peiliškių dvarą, kurį paveldėjo tėvo testamentu. Dukterį Ceciliją 
Rimgailaitę [?] išleido už Stanislovo Daniusevičiaus, kuriai paliko savo dvarą. Mirė sulaukęs 
žilos senatvės, palaidotas Viekšnių kapinėse.” 

Rimgaila Vytautas. Laiškas Broniui Keriui. — 1998-01-16. — Tekste:  

„Vieną dalį valdė iki sunaikinimo seserys Teklė, Konstancija, Kazimiera, Ksavera 
Rimgailaitės (netekėjusios). Palaidotos senosiose Viekšnių kapinėse. Antrą dalį iki 1949 metų 
valdė Benedikto Daniusevičiaus šeima. Benediktas Daniusevičius — Cecilijos Rimgailaitės-
Daniusevičienės sūnus. Ši visa šeima 1949 m. buvo ištremta į Sibirą.” 

RIMGAILAIT ĖS: KAZIMIERA, KSAVERA, KONSTANCIJA, TEKL Ė Peiliškiai 

Rimgaila Vytautas. Laiškas Broniui Keriui. — 1998 01 16. — Tekste:  

„Mano prosenelis Pranciškus Rimgaila pagal testamentą tą Peiliškių dvarą padalino savo 
vaikams: 1. Stanislovui Rimgailai. Paveldėtojai — Rimgailaitės. Jos buvo keturios. Jos valdė iki 
sunaikinimo 1949 m. Dabar visos yra mirusios. 2. Antanui Rimgailai. Tai mano tragiško likimo 
senelis. 1905—1907 m. revoliucijos Žemaitijoje dalyvis. 3. Boneventūrui Rimgailai buvo 
išmokėta pasoga. Taigi, Peiliškių dvaras buvo padalytas į dvi dalis.” 


