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Petras Paulaitis-Aidas gimė 1904 m. birželio 29 d. Raseinių aps. Jur-
barko vls. Kalnėnų k. Baigęs gimnaziją gyveno Italijoje, dirbo Milano 
spaustuvėje raidžių rinkėju. Turine studijavo teologiją ir filosofiją. Mo-
kėjo lotynų, vokiečių, ispanų ir portugalų kalbas. Mokytojavo Italijoje, 
Ispanijoje ir Portugalijoje, dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Portugalijoje. 
Nuo 1935 m. mokytojavo Austrijoje. Grįžęs į Lietuvą, dėstė lotynų kal-
bą Jurbarko „Saulės“ gimnazijoje. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. 
pasitraukė į Vokietiją, įstojo į Lietuvių aktyvistų frontą, baigė žvalgybos 
mokyklą. 

1941 m. rudenį grįžo į tėviškę, mokytojavo Jurbarko gimnazijoje. Čia 
įsteigė aukštesniųjų klasių mokinių klubą, kurio nariai platino gyven-
tojams savo mokytojo spausdintus atsišaukimus, raginančių nestoti į 
Reicho darbo tarnybą, ne tal ki nin kau ti vokiečiams jų ren gia mo se ak ci-
jo se prieš žy dus. Dar bas su Jurbar ko jau ni mu bu vo tik rim tos po grin-
di nės or ga ni za ci jos pra džia. Jau tuo met sa vo pa reng tus dau gi nti teks tus 
P. Pau lai tis pa si ra ši nė jo Ai do slapyvar džiu. 1942 m. va sa rio 16 d. P. Pau-
lai tis įstei gė Lie tu vos lais vės gy nė jų są jun gą (LLGS), leido laikraštį  „Lie-
tuviški atgarsiai“, kuriame ragino jaunimą nedalyvauti žydų represijose, 
nevažiuoti į darbo tarnybą Vokietijoje. Iš si plė tu si ir su ak ty vė ju si LLGS 
veik la at krei pė ges ta po dė me sį. 

1943 m. spa lį P. Pau lai tis bu vo su im tas, ta čiau vežamas į kalėjimą pa-
bė go. Su grį žęs į tė viš kę ėmė slaps ty tis. Ne tru kus Jur bar ko apy lin kė se jis 
pra dė jo or ga ni zuo ti Vie ti nę rink ti nę, su da ry tą vien iš lie tu vių ir tu rin čią 
gin ti Lie tu vos vals ty bę. Fron tui slen kant į va ka rus pra dė ta reng tis ko vai 
su bol še vi kais – bu vo kau pia mi ginklai, šaud me nys, spaus di ni mo prie-
mo nės. Sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, įsitraukė į rezistencinį 
judėjimą, vadovavo Jurbarko partizanų grupei. Tais pačiais me tais P. Pau-
lai tis su stab dė LLGS veik lą, nes dau gu ma ak ty vių jos na rių jau buvo par-
ti za nai, o vie toj „Lie tu viš kų at gar sių“ ėmė leis ti „Lais vės var pą“, vė liau 
ta pu sį ir Kęs tu čio apygar dos laik raš čiu. 1946 m. rudenį drauge su kitais 
partizanų vadais P. Paulaitis dalyvavo kuriant Jungtinę Kęstučio apygar-
dą, o ją įkūrus tapo Tri jų le li jų rink ti nės vadu,  apygardos štabo Agitaci-
jos ir propagandos skyriaus vir ši nin ku ir „Lais vės var po“ re dak to riu mi. 
Daug lai ko jis pra leis da vo šta bo bun ke ry je, įrengtame Ba ta kių miš ke, ta-
čiau spau dos ir lei dy bos rei ka lai vertė ju dė ti – rei kė jo su ras ti pa ti ki mų 
žmo nių ir vie tų dar bui. P. Pau lai čio ry ši nin kas Jo nas Gai daus kas-Brei vė 
Ma žin tų kai me su ra do pa ti ki mą ūki nin ką An ta ną An driu lį ir jo so dy bo je 
įren gė slėp tu vę. Dar vie na slėp tu vė bu vo įkur ta Juozo Žič kaus so dy bo je 
Poš ka kai my je. Slėptuvėse ir bu vo ren gia mas „Lais vės var pas“. Už jį enka-
vėdistai žadėjo 10 000 rb. premiją. 

Suimtas 1947 m. balandžio 12 d. J. Žič kaus na muo se, nors ir tu rė jo 
ne tik rus dokumen tus Ig no Pau liaus pa var de. Kalintas Tauragėje. Tar do-
mas pri si pa ži no, kas esąs, ta čiau ko vos drau gų ne iš da vė. Ypatingojo pa-
sitarimo 1947 m. lapkričio 1 d. nuteistas dvidešimt penkeriems metams 
lagerio. Išvežtas į lagerį – 1947 m. lapkričio 20 d. Statyba Nr. 501, Tiu-
menės sr. – Oziorlagą (Irkutsko sr.). 1956 m. bir že lio 13 d. Vy riau sy bės 
ko mi si ja per žiū rė jo P. Pau lai čio by lą, su ma ži no baus mės lai ką penkiolika 
me tų ir lei do jam grįž ti į Lie tu vą. 

Į Lietuvą grįžęs 1957 m., iškart Kau ne ėmė bur ti po grin di nę or ga ni-
za ci ją, ta čiau tų metų ru de nį ji bu vo at skleis ta. Už tautiškumo ugdymą 
tarp studentų vėl suimtas. Nuo 1957 m. spalio 30 d. kalintas Šiauliuose. 
Išvežtas į lagerį – 1957 m. lapkričio 5 d. Ozioralagą, Irkutsko sr. – Java-
sas (Dubrovlagas), Zubova Polianos r., Mordovija. 1958 m. balandžio 
12 d. nuteistas dvidešimt penkeriems metams lagerio. Net ir per trisde-
šimt penkerius me tus, pra leis tus la ge riuo se, P. Pau lai tis ne pa lū žo, ne iš-
si ža dė jo sa vo ide a lų, iš li ko op ti mis tas.

1982 m. spalio 30 d. atvežtas į kalėjimą Vilniuje. Paleistas 1982 m. 
lapkričio mėn. Apsigyveno Kretingoje, bu vo lan ko mas ben dra žy gių, po-
pu lia rus tarp jau ni mo. Mirė 1986 m. vasario 19 d. Palaidotas Kretingos 
miesto kapinėse Padvarių k. 

1997 m. gruodžio 22 d. Petrui Paulaičiui pripažintas kario savanorio 
statusas. 1998 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos mi-
nisterijos įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos 
Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kry-
žius) (po mirties). 
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