




KRETINGOS MUZIEJUS

2016 metų etnografinės ekspedicijos medžiaga

Kret ingos rajono

KARTENOS SENIŪNIJOS
IŠNYKĘ KAIMAI



© Kretingos muziejus, 2016

Rėmėjai:
Kretingos rajono savivaldybė

2016 metų etnografinės ekspedicijos
Kartenos seniūnijoje medžiaga

Parengė Kretingos muziejaus etnografijos skyriaus vedėja
Nijolė Vasiliauskienė

Fotografavo, maketavo Kretingos muziejaus istorijos ir
archeologijos skyriaus vedėja Jolanta Klietkutė

ISBN 978-609-95929-0-9
Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)



3

Kartenos seniūnija plyti Kretingos rajono pietrytinėje dalyje. Ji įkurta 1861 m. 
kaip smulkiausias Kartenos valsčiaus valstiečių luominės savivaldos administraci-
nis-teritorinis vienetas. Seniūnijoje yra 19 kaimų, bet didelė dalis jau išnyko arba 
kai kuriuose gyvena tik keli gyventojai.

ABAKŲ KAIMAS
Abakų kaimas yra pietrytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 

2 km į pietvakarius nuo Kartenos, kairiajame Minijos krante, ties santaka su Kūlu-
piu ir Žvirgždų upeliu.

Kaimo žemės apgyvendintos I tūkstantmečio antroje pusėje. Apie tai liudija į 
rytus nuo kaimo prie Minijos stūksantis Kartenos piliakalnis, kartais priskiriamas 
Abakų kaimui. Manoma, kad pilies gyventojų kulto vieta buvo Minijos ir Kūlupio 
santakos kyšulyje, prie Kartenos Lurdo.

Abakų kaimas susiformavo po valakų reformos, XVI amžiaus antroje pusėje. Tai 
buvo tipiškas gatvinis rėžinis kaimas, kuris iš pradžių priklausė Kartenos dvaro Gu-
deliškės polivarkui, o 1834 m. buvo užrašytas Kartenos klebonijai. Kaimas turėjo 
savo kapines, kuriose iki XVIII amžiaus pabaigos buvo laidojami Abakų kaimo žmo-
nės.

1842 m. rusų valdžia kaimo žemes atėmė iš bažnyčios ir priskyrė valstybiniam 
Kartenos dvarui. 1846 m. Abakuose buvo 18 valstiečių sodybų. Prasidėjus žemės 
reformai, 1922 m. kaimas išskaidytas į vienkiemius, 1923 m. jame buvo 37 ūkiai. 

Pokario metais iš Abakų į Sibirą buvo ištremti 29 žmonės: Igno Anužio, Vlado 
Jasinsko, Klemenso Jonkaus, Bonifaco Kupšio, Jono Miklovo, Antano Šapkaus, An-
tano Žilinsko šeimos ir Katryna Slušnienė, o rezistencinio judėjimo dalyvis Ignas 
Miklovas 1947-1958 m. kalėjo Džezkazgano (Kazachija) lageryje.

Abakų kaime gimę žymūs žmonės:
Miklovas Ignas (1911-2004), Kardo rinktinės Buganto kuopos partizanas, politi-

nis kalinys ir tremtinys.
Mockutė-Šulc Elzbieta (1914 -?), misionieriaus, kunigo saleziečio Hermano Šul-

co motina.
Slušnys Vladas (1926-1948), Kardo rinktinės Buganto kuopos Jūreivio būrio va-

das.

ABAKŲ KAIMO KOPLYČIA

Netoli Kartenos piliakalnio, kairiajame Minijos krante, Abakų kaimo pakraštyje, 
nuo 1922 m. garsėja Kartenos Lurdas su akmenų mūro grota ir Švč. Lurdo Marijos 
skulptūra. Lurde kiekvienų metų rugsėjo 8 d. vyksta pamaldos.

Praėjusio amžiaus pradžioje Abakų kaime gyveno Kazimieras Navirauskis. Gy-
veno vienas, be šeimos. Sulaukus brandaus amžiaus, jam prisisapnavo neįprastas 
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sapnas, kuriame pasirodė Švenčiausioji 
Mergelė Marija ir Kristus. Sapnas kartojo-
si tris kartus. Dievobaimingasis Kazimie-
ras sapnus savaip išsiaiškino ir sumanė 
įrengti Lurdą. Abakų laukuose akmenų 
pakako, tad rinko juos, tempė ir gerų 
žmonių padedamas toje vietoje, kur per 
sapną pasirodė Marija, sumūrijo Lurdą, o 
ten, kur prisisapnavo Kristus, pastatė Kry-
žių. Tuometinis Kartenos klebonas Maci-
jauskas iš Prancūzijos pargabeno Marijos 
statulą. Sakoma, kad priešais ją esančio 
šaltinio vanduo turi gydomųjų savybių. 
Gegužės mėnesio vakarais į gegužines 
pamaldas čia susirinkdavo gausus būrys 
žmonių. Pasakojama, kad į kalno papėdė-
je esantį šulinį buvo įpilta iš Prancūzijos 
Lurdo parvežto švento vandens, kurį par-
vežė Pranas Mačernis. Žmonės tiki, kad 
šventu tapo ir šio šulinio vanduo.

Abakų Lurdas ir koplyčia, 2016 m.

Prie Abakų koplyčios stovi
Pranas Jonauskas (g. 1934 m.).
Darinos Jonauskienės–Šlušnytės archyvas
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2005 m. vasarą Kartenos bendruomenės centras įrengė pėsčiųjų taką į Lurdą, 
pastatė koplytstulpius, drožtus simbolinius vartus, Lurdo koplyčią uždengė nauju 
skiedrų stogu, sienas apkalė dailylentėmis, autentiškai atkūrė prieangį. Abakų ko-
plyčios interjerą puošia prieš keletą metų kraštietės Reginos Songailaitės–Balčiko-
nienės dovanoti paveikslai su angelais.

ABAKŲ KAIMO ŽMONĖS

Anužis Ignas, Anužienė Joana. Sūnūs: Ignas ir Adomas. Šeima 1948 m. gegu-
žės 22 d. ištremta į Krasnojarsko kr., Bogučianų r. Abu sūnūs mirė tremtyje.

Jasinskas Vladas, Jasinskienė Jadvyga. Vaikai: Algirdas, Janina, Stanislava. Šeima 
1949 m. kovo 25 d. ištremti į Krasnojarsko kr., Jemeljanovo r.

Jonkus Klemensas, Jonkienė Domicėlė. 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasno-
jarsko kr. Bogučianų r. Abu mirė tremtyje.

Slušnienė Katryna 1948 m. ištremta į Krasnojarsko kr. Mirė tremtyje.
Šapkus Antanas, Šapkienė Elena. Vaikai: Sūnus Fridrikas–Antanas, duktė Elena 

su tėvais 1946 m. gegužės 22 d. ištremta į Krasnojarsko kr. Bogučianų r. 
Žilinskas Antanas, Žilinskienė Marija. 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasno-

jarsko kr. Bogučianų r.
Šlušnys Aleksandras–Vytautas, gim. 1929 m. Abakų k., Šlušnienė–Mažeikaitė 

Liucija, gim. 1934 m. Abakų k.
Šlušnių vaikai: Steponas, Vladas, Arvydas, Eugenija, Aldona, Rita. Vladas ir Arvy-

das žuvo. Steponą užaugino Liucijos tėvai, jį labai mylėjo, bočius išmokė meistrauti. 
Šlušniai turi 15 anūkų ir 15 proanūkių.

Šlušnienės–Mažeikaitės Liucijos tėvai: Mažeika Antanas (gim. 1900 m. Aba-
kų k.), Mažeikienė–Mačernytė Plecida (gim. 1897 m. Mišučių k.). Antanas ir Plecida 
Mažeikos susilaukė 6 mergaičių, iš kurių 3 mirė mažos. Užaugo Stefanija, Zita ir Liu-
cija. Mažeikos žemės turėjo nedaug. Antanas buvo labai gabus medžio meistras – 
ką ėmė, tą darė: buvo įsirengęs malūną, pasidirbęs kuliamąją mašiną. Duktė Liu-

Šlušniai Aleksandras–Vytautas ir Liucija Mažeikaitė

cija pamena, jog „šeima 
gīvena nabiedna, sama-
guona navėrė, kėtė vėrė“. 
Kolūkio laikais Antanas 
dirbo sandėlininku. Visos 
mergaitės mokėsi Budrių 
pradinėje mokykloje, bai-
gė šios mokyklos 4 sky-
rius. Pasak Liucijos, dabar 
žmonės susiraukę, nepa-
tenkinti, o anksčiau buvo 
linksmi, darbus dirbo su 
daina, nors už darbadienį 
gaudavo 200 gramų dirsių.
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na.
Paksas Stasys, Paksienė Barbora. Vaikai: Valentinas, Stasys, Kotryna, Elena, ... 

Senieji Paksai ūkininkavo. Sūnus Valentinas buvo siuvėjas (per karą neteko vienos 
kojos). Valentino žmona – Viktorija.

Macius Kazimieras, Macienė–Razmaitė Petronėlė. Maciai gyveno Petronėlės 
tėviškėje, Razmų ūkyje. Turėjo 10 ha žemės. Ūkininkavo. Vaikai: Julius, Steponas, 
Vytautas.

Kupšys Bonifacas, Kupšienė Morta. Kupšiai turėjo 11 vaikų: Edvardą, Kazį, Ja-
dvygą, Sofiją, Vladą, Konstantiną, Malviną, Eugeniją, Janiną, Bonifacą, Liudą. Mor-
ta ir Bonifacas Kupšiai ūkininkavo, turėjo 25 hektarus žemės. Sodyba didelė: gyve-
namoji troba, galvijų tvartas, kiaulių tvartas, stoginė, jauja, linų džiovykla. Minant 
linus kilo gaisras, nudegė džiovykla. 1948 m. gegužės 22 d. Kupšius su sūnaus Kons-
tantino šeima, dukterį Malviną ir jos sūnų Juozą ištrėmė į Sibirą, Krasnojarsko kraš-

Birutė Lukauskienė–Vaišnoraitė

Aleksandro–Vytauto tėvai: Šlušnys 
Ignas, Šlušnienė-Daukontaitė Bronė. 
Ignas kilęs iš Abakų, gyveno tėviškėje, 
jo žmona Bronė – iš Kūlupėnų. Šlušniai 
turėjo 10 hektarų žemės. Ignas ir Bronė 
susilaukė 7 vaikų, Boleslovėlis mažas 
sudegė. Užaugo Aleksandras–Vytautas, 
Justinas, Ramutis, Pranas, Darina, Bro-
nius. Vaikai ėjo į Kartenos mokyklą.

Broliai Neverauskiai: Kazimieras, 
Vladislovas, Algirdas, Bronius. Broniaus 
žmona Pruckaitė Janina.

Neverauskis Vladas, Neverauskienė 
Kotryna. Vaikai: Algirdas, Bronius, Jani-

Lukauskai Vladas ir Birutė 
Vaišnoraitė

tą, Bogučianų rajoną. Kupšiai mažai ką išsivežė, duktė 
Sofija siuntė siuntinius, taip ir išgyveno. Mirus Stali-
nui, Kupšiai grįžo į Abakų kaimą. Valdžia į gimtuosius 
namus nenorėjo įleisti, bet Bonifacas praardė klėties 
kampą ir rodė, kad nieko gero iš sodybos nelikę, trobų 
jau nebuvo. Išardę klėtį, Kupšiai pasistatė trobą.

Vaišnoras Ignas, Vaišnorienė–Kupšytė Sofija. Vai-
kai: Birutė, Adelė, Albertas, Ona, Antanas, Manė, Vla-
das. Motina, išeidama rugių rišti, didžiajai dukteriai 
Birutei sakydavo, jei mažasis brolis ar sesuo mirs – už-
dek žvakę. Birutė nerimavo, kaip reikės suprasti, kad 
jie miršta. Motina Sofija buvo gera audėja. Duktė Biru-
tė paklodes ir skarinius takus audė. Sovietiniais laikais 
Vaišnorienė Sofija 19 metų dirbo Kretingos audinių 
fabrike „Laisvė“. Ji nebuvo nė vienos klasės baigusi, fa-
brike išmoko skaityti. Sugebėjo derinti audinių spalvas, 
kad net specialistės nuolat prašydavo jos patarimų.
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Lukauskas Vladas, Lukauskienė–Vaišnoraitė Birutė. Vaikai: Rimantas, Aleksan-
dras. Sovietiniais laikais Vladas dirbo traktorininku, Birutė darbavosi lauko brigado-
je. Laisvu nuo darbo laiku Lukauskai turėjo savo versliuką: iš Plungės odos fabriko 
sąvartyne išmetamų odos atraižų siuvo įvairias rankines, jas pardavinėjo Kretin-
gos ir aplinkiniuose rajonuose, net į Maskvą prekiauti traukiniu buvo išvažiavę. 
Per dieną pasiūdavo po 7 rankines. Lukauskai ausdavo ir odinius takus, sūnūs taip 
pat ausdavo, prašydavo tėvų, kad atiduotų pinigus už parduotus takus. Odos fa-
briko sąvartyne radę įvairių medžiagų atraižų Lukauskai siūdavo paklodes, įvairius 
maišelius pirkiniams.

Kupšys Konstantinas, Kupšienė Malvina.
Macius Julius, Macienė Adelė (kilusi iš Kūlupėnų k.).
Buivydas Kazimieras, Buivydienė–Slušnytė Jadvyga. Buivydai turėjo 5 vaikus: 

Algį, Domicėlę, Jadvygą, Kazimierą, Virginiją. Kolūkio laikais Kazimieras dirbo bri-
gadininku.

Šilgalis Ignas, Šilgalienė. Ignas buvo auksarankis, pats trobas pasistatė. Šilgalių 
vaikai: Ignas, Milda, Bronius.

Vadinamam Pempyne gyveno Kavarzos: tėvas Feliksas, sūnus Celestinas (dingo 
karo metu), Krištupai. 

Anužis Pranas, Anužienė–Žilinskaitė Agnė. Vaikai: Adolfina, Pranas. Adolfina pa-
siliko tėviškėje, Pranas išvyko gyventi į Palangą. 

Anužis Liudvikas, Anužienė–Milašiūtė Emilija. Vaikai: Regina, Liudas, Bronius.
Kupšiai, Bružai, Anužiai, Kubiliai, Drungilai.
Tamošauskas Ignas, Tamošauskienė Malvina. Vaikai: Justina, Liucija, Ignas. Tėvų 

sodyboje liko gyventi seserys Justina ir Liucija. Vėliau iš seserų sodybą nupirko Pau-
lauskas Zigmas.

Abakų kaime gyveno muzikantas Vladas Orlovas su žmona ir sūnumi Leopol-
du. Vladas grojo akordeonu, žmona mušė būgną. Orlovai grojo gegužinėse, kaimo 

Abakų kaimo Igno ir Bronės Šlušnių sodyba po perstatymo (~1970 m.).
Darinos Jonauskienės–Šlušnytės archyvas
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šokiuose. Vasarą šokti ėjo prie Minijos upės, į Orlovų kiemą, o žiemą rinkosi kur 
didesnės trobos: pas Vytautą Šlušnį, Vladą Neverauskį, Anužienę Petrę.

Kaimas visada ruošėsi Kalėdoms: jaunimas didesnėje ūkininko troboje puoš-
davo eglę, į vakarušką rinkdavosi ne tik jaunimas, bet beveik visi kaimo žmonės. 
Šeimininkės atsinešdavo vaišių, ko nors išsikepdavo. Anužienė visuomet išvirdavo 
skanių gruzdų (žagarėlių). Vyrai atsinešdavo po posbotelkę, ne daugiau. Per Užga-
vėnes moterys prisikepdavo blynų.

Balsevičius Juozas, Balsevičienė Petrė. Balsevičiai turėjo sūnų Juozą ir 3 dukte-
ris. Vertėsi iš 4 ha žemelės.

Kavarza Ignas, Kavarzienė. Kavarzos turėjo 6 vaikus: Valę, Joną, Igną, Zenoną, ... 
Gyveno labai neturtingai. Kavarzienė pagimdydavo vaiką ir po savaitės „kreži ont 
ronkas ėr po kaima pasirinktė, prašė nuors kiaulėniu mėltu ipėltė, natorėnti kuo 
iestė išvėrtė“. Visi vaikai užaugo sveiki, pasistatė namus.

Milašius Bonifacas, Milašienė Bronė. Turėjo dvi dukteris: Emiliją ir Birutę.
Mažeika Antanas, Mažeikienė. Antanas buvo kalvis, kaustė arklius, tekinius, tai-

sė kalvaratus (verpimo ratelius), ūkio padargus ir kt.
Miklovas, Jonas, Miklovienė Juzefa. Miklovai turėjo 40 hektarų žemės. Šeimoje 

buvo daug vaikų, vienas iš jų tapo kunigu. Miklovai su sūnumi Kaziu, dukterimis 
Malvina ir Elena 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasnojarsko kr. Bogučianų r. 

Gagilas Klemensas (?), Gagilienė Stefa. Vaikai: Stefa, Liudvikas, Leopoldas (?), 
dar vienas sūnus.

Mockus, Mockienė Elena. Didelė sodyba. Kolūkio laikais sodyba buvo sunaikin-

Vienuolės Tarcizijos – 
Marijos Šiaulinskaitės 

kapas Kartenos 
kapinėse, 2016 m.

ta. Mockienė Elena (gim. 1879 m.) 1948 m. gegužės 22 d. 
ištremta į Krasnojarsko kr. Bogučianų r. Mirė tremtyje.

Drungilas Valius, Drungilienė–Mockutė. Turėjo 3 vaikus: 
Danutę, Aureliją, ...

Kubilius Valius, Kubilienė Marė. Vaikai: Virginija, Ramu-
tė, Alvydas, Elena.

Anužis Stasys, Anužienė Petrė. Vaikai: Liudvikas, Stasys, 
Alfonsas, Petrė, dar vienas sūnus.

Šlušnys Kazimieras, Šlušnienė Jadvyga. Vaikai: Bronė, Ka-
zimiera, Jadvyga, Stasė.

Pruckus. Meistras, darė langus, duris ir kt.
Šlušnys Kostas, Šlušnienė Bronė. Vaikai: Stefanija, Vytau-

tas, Alfonsas, Adomas, Elena, ...
Jonkus Steponas, Jonkienė Petrė. Užaugino dukterį Ge-

nutę, kuri tebegyvena tėviškėje. Steponas buvo ištremtas, 
nes bendravo su partizanais.

Pasakojo Šlušnys Aleksandras–Vytautas, Šlušnienė-Mažeikaitė 
Liucija, Lukauskienė-Vaišnoraitė Birutė, Lukauskas Vladas, 

Jonauskienė–Šlušnytė Darina.
Užrašė Vasiliauskienė Nijolė, 2016 m.
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Šlušnienės–Mažeikaitės Liucijos pasakojimas
Gyvenimas dauboje

Liucija Mažeikaitė ištekėjo už tame pačiame kai-
me gyvenusio Aleksandro–Vytauto Šlušnio. Jų šeima 
įsikūrė buvusiame Aleksandro giminaičių name prie 
Minijos, dauboje. Vieta buvo labai nuošali, sunkiai 
privažiuojama, vienoje sodybos pusėje aukšta kal-
va, kitoje – Minijos upė. Norėdami pasiekti Karteną, 
brisdavo per upę, žiemą eidavo ledu, rudenį, pava-
sarį plaukdavo valtimi. Vieną kartą, jau pavasariop, 
ledas buvo išaižėjęs, pasimesdami lentas per proper-
šas išėjo į kitą upės krantą, o grįžę vakare pamatė, 
kad visi ledai jau plaukia upe. Išsigando ir daugiau 
taip neberizikavo. Dauboje išgyveno 17 metų, vaikai 
eidami į mokyklą ankščiau minėtu būdu pasiekdavo 

Darina Jonauskienė–Šlušnytė

kitą upės krantą, nelaimė neįvyko. Du sūnūs žuvo jau apsigyvenus Kartenoje. Kai 
kolūkiai šiek tiek atsigavo, prasidėjus melioracijai, Šlušniai prašė Kartenos kolūkio 
pirmininko, kad juos iškeldintų iš daubos. Talkinami jau praaugusių vaikų pasistatė 
namą Kartenoje.

Šlušnytės–Jonauskienės Darinos pasakojimas
Apie vienuolę Mariją Šiaulinskaitę

Abakų ir aplinkinių kaimų gyventojai dažnai lankydavo Lurdą, ypač per didžią-
sias religines šventes: Kalėdas, Velykas, Sekmines. Gegužės mėnesį giedodavo Ro-
žančių. Moterys, mergaitės skindavo gražiausias darželio, laukų gėles ir nešdavo 
pamerkti prie koplyčios, o vienuolė Tarcizija tvarkydavo puokštes. Vaikai eidami 
į mokyklą į Karteną ir trumpindami kelią pro Lurdą, nepraeidavo nepasimeldę. Iš 
Abakų kaimo į Karteną einant keliais – 5 kilometrai, o takais pro Lurdą – 3 km.

Vienuolė Tarcizija – Marija Šiaulinskaitė (1900–1978) slapta mokė Katekizmo 
visus Abakų ir aplinkinių kaimų vaikus. Ji gyveno mažoje trobelėje prie Lurdo, kurį 
pasižadėjęs pastatė Neverauskis Kazimieras. Trobelėje kartu su Maryte gyveno Ne-
verauskio sesuo Akvilina. Akvilina dirbo kolūkyje. Sesė Tarcizija čia atvyko uždarius 
Kretingos moterų pranciškonių vienuolyną Padvariuose. Tarcizija – Marija buvo 
senyva, švari moteriškė, kartu su Akvilina turėjo avelę ir karvę Margutę. Senutė 
pririnkdavo grybų, vaikams iškepdavo paplotėlių, labai neturtingos šeimos vaikui 
ir kokį drabužėlį pasiūdavo: turtingesnių moteriškių paprašydavo milo gabalėlio 
kelnėms ar sijonėliui pasiūti. Jonauskienė – Šlušnytė Darina pasakojo, kad ji buvo 
nelabai moksli, sunkiai sekėsi atsiminti poterius, tai Marija, pasisodinusi į ežią, net 
daržus ravėdama ją mokė. Marija niekada ant vaikų nepykdavo. Darinai pasiūdavo 
drabužėlį ir papuošusi vesdavosi į bažnyčią. Maža būdama Darina dažnai pas ją ir 
nakvodavo. Pasakotojos manymu, kai ji mokėsi katekizmo vienuolei buvo apie 70 
metų. Marija palaidota senosiose Kartenos kapinėse, buvo išsirinkusi vietą kampe 
prie kapinių tvoros, kur dabar stovi paminklas su užrašu: „Buvau kaip jūs, būsite 
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kaip aš“. Tarcizijos–Marijos Šiaulinskaitės kapelį daug metų tvarko karteniškė Elytė 
Dirmeitytė–Mockienė.

Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

ANUŽIŲ KAIMAS
Anužiai – kaimas pietrytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 

15 km į pietryčius nuo Kartenos ir 3 km į pietvakarius nuo Kalniškių, Alanto kairiaja-
me krante, prie Blidakės upelio, šalia Tyro (Kalniškių )durpyno. Tai buvo didžiausias 
kaimas Kalniškių apylinkėse. 

Kaimas įsikūrė XVI amžiuje abipus senojo Kartenos–Budrių–Kulių kelio, kuris 
XVI–XVIII a. buvo svarbus prekybos traktas. Pavadintas pirmojo naujakurio Anužio 
vardu. 1846 m. kaime buvo 13 ūkių. 1849 m. Aleksandravo dvare baudžiavos jungą 
vilko 118 valstiečių, o 1870 m. grafui Pliateriui išperkamuosius žemės mokesčius 
mokėjo 94 valstiečiai. 1923 m. kaime buvo 26 ūkiai.

Pokario metais aplinkui esančiuose miškuose veikė Lietuvos partizanai. 1944 m. 
Anužių kaime jie nušovė Kalniškių apylinkės pirmininką Kazį Šlimą.

Nuo 1958 m. Anužiuose veikė Lūgnalių pradinė mokykla, kuri buvo įkurta pas 
Leopoldą Tilviką. Mokykloje veikė 4 klasės, kurias lankė apie 20 vaikų. 1959–1971 
m. mokykloje dirbo Ona Narmontaitė, Stasė Vaitkutė, Audronė Latakaitė, Janina 
Reikaitė–Jacevičienė, Adelė Bernotavičiūtė, Ona Kugrytė. 1959 m. Anužių kaime 
gyveno 104 žmonės.

1960 m. buvo atidarytas felčerių-akušerių punktas. Vėliau mokykla ir medicinos 
punktas buvo uždaryti, daugelis sodybų melioracijos metu nugriauta, o jų savinin-
kai perkelti gyventi į Kalniškius ar Karteną. 2006 m. beliko 4 sodybos.

Anužių kaime yra išlikusios senosios kapinės, vadinamos Kapeliais, Markapiais, 
Senkapiais, kurios yra 620 m į rytus nuo Kalniškių–Anužių kelio ir 160 m į vaka-
rus nuo Alanto upės, jos kairiajame krante, vidury laukų, ant kalvelės. Kapinės yra 

Anužių k. koplytėlė, 2003 m.
Fotografavo  
Aušra Gedgaudienė

ovalo formos, apsodintos medžiais, apjuostos palaidų 
akmenų tvora, kurios išliko tik pamatiniai akmenys. Ka-
pinaitės mena XIX a. siautėjusią maro epidemiją. Vėliau, 
kiek žmonės atmena, kapinaitėse buvo laidojami ne-
krikštyti žmonės, savižudžiai. Tai liudija vidury kapinių 
esantis betoninis antkapinis paminklas aptvertas meta-
line tvora bei dar du metaliniai kryželiai. Anužių kapinės 
Lietuvos kultūros paveldo sąrašuose nėra registruotos.

Anužių senųjų kapinių viduryje stovi XIX a. koply-
tėlė, kuri yra vertingiausias išlikęs kultūrinio paveldo 
objektas, 1971 m. paskelbtas vietinės reikšmės dailės 
paminklu (9526). Viduje buvo dvi Marijos Sopulingosios 
skulptūros. Koplytėlė kelis kartus buvo atnaujinama, 
2006 m. atnaujinta už kaimo bendruomenės tarybos 
projekto lėšas. Šalia jos stovėjo du metaliniai kalvio 
darbo kryžiai, kurie neišliko. Anužių kaimo senkapiai ir 
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Anužių kaimo piliakalnis 1972–1977 m. buvo įrašyta į istorijos ir kultūros paminklų 
sąrašą. 1964 m. ją tyrinėjo Lietuvos istorijos instituto archeologai, tačiau kultūrinio 
sluoksnio požymių nepastebėjo.

Pamiškėje, šalia buvusio senojo Lubių–Anužių kelio, Alanto upės kairiajame 
krante, netoli senojo tilto stovi kryžius žuvusiems kaimo vaikinams ir vyrams at-
minti. Šioje vietoje 1944 m. žuvo septyni Anužių kaimo jaunuoliai ir vyrai (S. Juška, 
K. Jankauskas, K. Norvaiša, A. Jedenkus, Kidikai ir Mačiulis) norėję išminuoti be-
sitraukiančių vokiečių užminuotą tiltą. Jų pavardes iki šiol mena daugelis vietinių 
gyventojų. Pradžioje buvo pastatytas medinis kryžius, bet prieš kelis metus žuvusio 
K. Jankausko žentas S. Dvarionas su savo sūnumi nukaldino didelį metalinį kryžių ir 
6 mažesnius, aptvėrė atminimo vietą metaline tvorele. Mokiniai su mokytojomis 
dažnai eina aplankyti šios vietos, pagerbti žuvusiuosius ir kaimo istorijos atminimą.

Anužių kaimo paribyje, šalia Alanto upės ir senojo tilto, buvusioje malūnininko 
Varinausko sodyboje stovi senas ir įdomus metalinis kryžius.

ANUŽIŲ KAIMO ŽMONĖS

Vosylius Kazimieras, Vosilienė Stanislava. Vaikai: Stasė, Steponas, Kazys.
Vosylius Antanas.
Skridaila Algimantas, Skridailienė. Gyveno Vosylių sodyboje.
Prie kaimo kelio gyveno Tilvikas Juozapas, Tilvikienė Pranciška. Vaikai: Kazimie-

ra‚ Juozapas.
Prie durpyno gyveno Tilvikas Konstantinas, Tilvikienė Morta. Vaikai: Vladas, 

Morta–Regina (pasikeitė vardą), Kostas. Konstantinas turėjo priežodį „ropolelė“, 
todėl visi jį taip ir vadino.

Tilvikas Leopoldas, Tilvikienė Ona–Pranciška. Dukterys: Zita, Agrafina. Tilvikų 
name buvo įkurta Lūgnalių pradinė mokykla, kuri veikė iki 1970 m. Ten dirbo mo-
kytojos Jasinskienė Janina, Viskontaitė Virginija, Kugrytė Ona, Pilenienė Audro-
nė-Adelė.

Kryžius žuvusiems kaimo vaikinams ir vyrams atminti.
Fotografavo  Aušra Gedgaudienė, 2008 m.

koplytėlė – lankomiausias vietovės 
objektas. Kalniškių kaimo gyvento-
jai čia susirenka giedoti gegužinių 
giesmių (Majų), mokyklos mokiniai 
per Vėlines uždega žvakutes.

Kairiajame Alanto upės slėnyje, 
300 m į pietryčius nuo kelio Kalniš-
kiai – Anužiai stūkso Anužių kaimo 
piliakalnis. Kalva kitaip vadinama 
Pilale, Pylimu. Jos ilgis 58 m, plotis 
apie 20 m, aukštis 4 – 6 m. Viršū-
nėje yra platoka aikštelė, išvagota 
1 m pločio apkasų, iškastų vokiečių 
Antrojo pasaulinio karo metais. Pa-
sakojama, kad Pilalę supylė švedai 
ir kad ant jos stovėjusi medine pilis. 
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sudarė broliai: Ferdinandas, Edvardas, Anta-
nas, Viktoras Lubiai ir du broliai Stanislovas 
bei Antanas Mikalauskai. Grodavo vestuvėse, 
laidotuvėse, kaimo vakarėliuose. Pas Lubį Fer-
dinandą taip pat vykdavo kaimo vakaruškos. 
Ferdinandas sakydavo: „Negailėkit sveteliai, 
neskūskit batelių, neskund Lubys Ferdinandas 
ąžuolo grindelių“.

Sungaila Andrius, Sungailienė Angelija. 
Vaikai: Aldona, Alvydas.

Sodys Antanas, Sodienė. Vaikai: Julija, Eu-
genija.

Kaimo viduryje gyveno Šiaulys Steponas, 
Šiaulienė–Sodytė Julija. Vaikai: Jeronima (Je-
rusė), Zita, Stasys, Antanas, Steponas, Am-
braziejus (Bražiejos), Edmundas, Juozas. Šiuo 
metu Ambraziejus yra vienintelis likęs Anužių 
kaimo gyventojas.

Juška Stanislovas, Juškienė Valerija. Duk-
terys Valerija ir Severina. Valerija liko tėviškė-

Siuvėjas Tilvikas, vadintas kriaučeliu, Tilvikienė. Vaikai: Steponas, Valerija, Biru-
tė. Steponas emigravo į Vokietiją, ten vedė vokietę.

Šlima Kazimieras (po karo nužudytas, įstumtas į upę), Šlimienė-Norvaišaitė Ste-
fanija. Vaikai: Juozas, Antanas, Vladas-Steponas, Kazys, Albinas, Regina.

Narkus Steponas, Narkienė. Sūnūs: Antanas, Steponas, Jurgis.
Narkus Ignas, Narkienė Ona. Vaikai: Liudvina, Ignas, Jadvyga.
Paalantyje gyveno Jedenkus Pranas, Jedenkienė Liucija. Sūnūs: Pranas, Jonas, 

Vladas.
Jedenkus Antanas (vadintas Ontoneliu), Jedenkienė Petronėlė. Vaikai: Zenona 

(Zenė), Aurelija, Albertina, du sūnūs.
Jedenkus Antanas, Jedenkienė Ona. Vaikai: Aniceta, Juzefa, Albertina, Zinaida, 

Angelija, Liucija, Antanas (susisprogdino).
Jedenkus Pranas, Jedenkienė Liucija. Vaikai: Pranas, Jonas, Vladas.
Vaišnora Steponas, Vaišnorienė–Sodytė Eugenija.
Jankauskas, Jankauskienė Valerija. Dukterys Justina, Birutė, Kleopa.
Duoblys Vaclovas, Duoblienė Kristina. Vaikai: Staselė, Danutė, Alfonsas, Zita.
Ženčius Petras, Ženčienė Kleopa. Vaikai: Irena, Danutė, Petras, Povilas, Antanas, 

Jonas.
Sodys Juozapas, Sodienė Viktorija. Vaikai: Valerija, Olimpija, Viktorija, Juozas. 

Juozapas buvo geras meistras.
Lubys Ferdinandas, Lubienė–Sodytė Valerija. Duktė Angelija, sūnus mirė mažas. 

Lubiai buvo pasistatę trobas tėvų žemėje Lūgnaliuose, po to išsikraustė į uošviją, 
pas Sodžius į Anužių kaimą. Ferdinandas buvo savamokslis muzikantas, grojo akor-
deonu, pianinu, smuiku, triūba. Anužių kaime buvo visa pučiamųjų kapela, kurią 

Stanislovas Kniūkšta aria laukus.
Danutės Dvarionienės–Kniukštaitės 
archyvas
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je. Stanislovas Juška buvo kaimo muzikantas, grojo armonika, bandonija. Anūkas 
Jurgis iš senelio išmoko groti armonika.

Dvarionas Kazimieras, Dvarionienė–Šlimienė–Juškaitė Valerija. Dvarionai gyve-
no Juškų sodyboje. Kartu su jais gyveno sesuo Severina (Sevūnė) Juškaitė. Valerijos 
ir Kazimiero Dvarionų vaikai: Jurgis, Stasys, Kazimieras. Dvarionienė Valerija buvo 
gera gaspadinė, kaimo žmonės ją kviesdavo šeimininkauti vardynoms, krikšty-
noms, vestuvėms.

Narkai. Dukterys Jadvyga (Jadzė), Liudvina.
Gaudutis Vladas, Gaudutienė. Sūnūs: Bronius, Algis.
Gaudutis Juozas (Macinis).
Mikalauskis Antanas, Mikalauskienė Kleopa. Vaikai: Kleopa, Antanas, Birutė.
Žinčius Povilas, Žinčienė–Mikalauskaitė Kleopa. Vaikai: Petras, Irena, Danutė, 

Povilas, Antanas, Jonas.
Šiaulys Steponas, Šiaulienė Julija. Vaikai: Stasys, Steponas, Ambraziejus, Zita, 

Antanas,...
Gaudutis Leonas, Gaudutienė Barbora. Vaikai: Mirga, Darata, Bronius, Stasys.
Valužis Juozas, Valužienė–Narkaitė Stasė. Vaikai: Aldona, Valdas, Juozas, Mag-

dė.
Kubilius Kazimieras, Kubilienė Martyna. Vaikai: Stasys, Kazimieras, Rūta, Graži-

na–Martyna. Troba buvo didelė graži, dažyta, baltomis langinėmis. Joje buvo įkur-
tas felčerių–akušerių punktas ir namuose nuolat kvepėdavo vaistais.

Milius Steponas, Milienė Elvyra. Vaikai: Angelė, Genutė, Rūta, Jovita, Gedimi-
nas.

Baltuonis Antanas, Baltuonienė Sofija. Sūnus Vladas. Vladas Baltuonis su žmo-
na užsiima kalakutų auginimu, Kalniškiuose turi didelį kalakutų ūkį.

Kniūkšta Stanislovas, Kniūkštienė–Anužytė Kleopa. Persikėlė iš Drungilų kaimo. 
Dukterys: Danutė ir Morta.

Domarkas Julijonas, Domarkienė Ieva. Dukterys: Virgina, Regina. Iš visos sody-
bos išliko tik sodas.

Domarkas Vladas, (nukankintas enkavedistų) Domarkienė–Šiaulytė Klementi-
na. Domarkai vaikų neturėjo. Kartu gyveno Klementinos sesuo Domicėlė. Seserys 
buvo labai tvarkingos, švarios.

Mačiulskis Juozas, Mačiulskienė Sofija. Vaikai: Elvyra, Juozas, Vytautas, Edmun-
das.

Kidikas Albinas, Kidikienė Danutė. Turėjo 10 vaikų: Antaną, Albiną, Kostą, Adol-
finą, Aleksandrą, Danutę, Olesę, ...

Valužis, Valužienė. Sūnus Juozas.
Norvaiša Juozas, Norvaišienė Stasė. Duktė Regina.
Maciulis, Maciulienė. Duktė Elvyra.
Du broliai Kubiliai, abu nevedę.
Martinkienė Benė. Siuvėja.

Pasakojo Dvarionienė–Kniukštaitė Danutė, Vaitkienė–Mikalauskaitė Stanislava,
Baltmiškienė–Mikalauskaitė Liucija, Sungailienė–Lubytė Aleksandra

Užrašė Aušra Gedgaudienė, Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.
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Mikaločienės–Valužytės Aldonos pasakojimas
Apie tėvus, vaikystę, jaunystę

„Gimiau 1924 m. gruodžio mėnesį Anužių kaime, Kartenos valsčiuje, Kretingos 
rajone. Tėvas – Juozas Valužis, motina Stasė Valužienė, mergautine pavarde – Nar-
kaitė. Šeimoje augome keturi vaikai: Valdas, Juozas, Magdė ir aš – Aldona. Gyve-
nome sunkiai. Tėvas trejus metus sirgo ir gulėjo lovoje. Kaime žmonės sakė, kad 
jam kraujo džiova. Pažiūrėti tėvas buvo gražus, aukštas. Motina buvo labai darbšti, 
pati dirvas arė, visus vyriškus darbus dirbo. Prastai gyvenome, menki ir pastatai 
buvo. Troboj turėjome stalą, kėdes, suolus storomis kojomis, sunkius, pačių dirbtus 
ir daug lentynų. Pas kitus žmones buvo gražios spintos tekintomis kojomis ir kitokie 
baldai. Mes spintų neturėjome, viską kraudavome į lentynas.

Ūkelyje laikydavome 2 – 3 karves, 2 arklius, kelias kiaules, vieną veislinę kiaulę. 
Vilnai ir mėsai auginome daug avių. Kažkur veždavo kailius rauginti ir iš avikailių 
siūdavo kailinius. Mes laikėme labai daug bičių, tai net medų su bulvėmis yra tekę 
valgyti, nes kitko prisikąsti neturėjome. Žąsų ir ančių turėdavome daug. Jos prie 
tvenkinių susisukdavo lizdus, išsiperėdavo, pačios ir paaugdavo. Gerai būdavo, nes 
mėsa skani, o lesinti beveik nereikėjo.

Sunku buvo karo metais, net degtukų nebūdavo, įmesdavome į ugnį žalio ąžuo-
lo gabalą ar medžio kempinę, kad per naktį rusentų. 

Daržuose auginome bulves, morkas, burokėlius, pupas, agurkus ir kitką. Bul-
vės paaugdavo labai gražios, jokių kolorado vabalų nebuvo, nei augalų ligų neži-
nojome. Auginome linus, nurovę merkdavome į markas, alksniais apkraudavome, 
akmenimis prispausdavome. Medžius pjaudavome pjūklais, jokios technikos netu-
rėjome. Eidavome pas ūkininkus Mažeikas, Jedenkus atidirbti už jautį ar kuilį (nes 
leisdavo apvaisinti karvę, veislinę kiaulę). Visus darbus nudirbdavome su arkliais. 
Elektros nebuvo, viską prie žibalinės lempos dirbome: audėme, verpėme. Visos mo-
terys buvo ir verpėjos, ir audėjos. Nešiojome naminius drabužius, lininius marš-
kinius. Šluostėmės lininiais raštuotais rankšluosčiais. Kai pirmą kartą pamatėme 
elektrą, sakėme, kad gulti jau nebereikės, galėsime dieną naktį dirbti – tokia švie-
sybė.

Skalbimas buvo nelengvas darbas: sijotus beržinius pelenus užpildavo verdan-
čiu vandeniu, leisdavo nusistovėti ir merkdavo. Trikojuose katiluose virindavo visus 
naminius drabužius, paklodes, užvalkalus, rankšluosčius. Pasiimdavo suoliuką, kul-
tuvę ir eidavo prie Alanto drabužių plauti. Daug kas turėjo blusų, utėlių.

Svečiai neužeidavo. Advento ir gavėnios laiku laikydavomės pasninko. Šventė-
me Šv. Velykas, Šv. Kalėdas, Visų Šventųjų dieną. Sekmadieniais dirbome tik pačius 
būtiniausius darbus. Gegužines pamaldas giedodavome susirinkę prie koplytėlės. 
Nebuvo mados švęsti gimimo dienų (nežinau, kokią dieną esu gimusi, žinau tik, 
kad gruodžio mėnesį). Būdami vaikai patys susigalvodavome žaidimų. Kasdavome 
griovius, leidome upeliams bėgti, nuo kalno šokinėjom. Ant molinio kalniuko papil-
davome vandens ir čiuoždavome žemyn, gaudavome pylos nuo motinų už drabu-
žius, bet būdavo linksma. Mokėjome pasidaryti stypynes (kojūkus). Brolis Valdas 
buvo protingas vaikas, padarydavo mums medinius dviračius – lentelė ir du medi-
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Danutė Dvarionienė–Kniūkštaitė

Danutės Dvarionienės-Kniūkštaitės
pasakojimai
Apie Drungilų pradinę mokyklą

Viena mokytoja dirbo iš karto su visomis ketu-
riomis klasėmis: vieni rašo, kiti piešia, treti dirba 
kokį darbelį, ketvirti – atsakinėja. Visi mokiniai mo-
kytojos atidžiai klausydavosi – galėjai girdėti kaip 
musė skrenda. Didžiausias džiaugsmas būdavo, 
kai mokytoja pasakydavo, jog žiūrėsime filmą. Ji 
uždangstydavo tamsiu audeklu langus ir rodydavo 
skaidres. Ruošdavomės Naujųjų metų šventėms. 
Pirmiausia darydavome žaisliukus eglutei puošti. 
Mokytoja liepdavo atsinešti jau paruoštų, išlygintų 
šiaudų (baba senoviniu angliniu prosu išlyginda-
vo), ant popieriaus iš šiaudinių juostelių suklijuo-

niai ratai. Su viena koja pasispirdavome ir lėkdavome į pakalnę. „Žiedą“ dalijome, 
ratelius ėjome, labai daug dainų mokėjome. Skaityti aš nemokėjau, o dainų žodžius 
visus žinojau, jeigu kas dainų žodžių nemokėdavo, visi iš jo juokdavosi. Eidavome 
pėsti iš bažnyčios į namus ir dainuodavome. Pavasarį, pamatę gandrą, versdavo-
mės kūliais ir šaukdavome: „Gandre, gandre, atnešk vaiką“. Kaip vaikai atsiranda, 
nežinojome. Sakydavo, kad gyvulių vaikai atsiranda iš mėšlo (mėšluose rado). Jau 
didoka pana buvau, sugalvojau eidama pro kaimynų daržą pasivogti pupų. Bernas 
pamatė, tyliai priėjo, užmetė kelnes ant manęs ir dar pasakė, kad dabar turėsiu 
vaiką. Išsigandau ir išpažinties ėjau, dar ir nuo kunigo barti gavau. Į mokyklą du 
metus ėjau, mokykla buvo pas Vosylių, pati Vosylienė mus mokė, pamenu, kad kaž-
kas buvo jos kojoms, eidavo įsikibusi į stalus. Neturėjau nei knygų, nei sąsiuvinių, 
niekas nepirko, nes biedni buvom. Dokumentuose dabar parašyta, kad esu beraštė. 
Poterių išmokė sena moteriškė Martinalė, man sunkiai sekėsi išmokti. Savo vaikus 
katekizmo pati išmokiau ir prie Komunijos privedžiau.

Būdami jauni puoštis norėjome, kaip ir dabar. Žandus su raudonu popieriumi 
trindavome, kad raudonesni būtų. Pakaitinusios virbalą garbanas ant kaktos suk-
davome. Dabar jaunos moterys dažo aplink akis, mes nedažydavome, bet anta-
kius dažydavome pirštu nuo trikojo apačios suodžių prisibraukusios. Kitos draugės 
turėjo pirktinių karolių, aš neturėjau už ką nusipirkti. Namuose buvo labai gražūs 
senoviniai gintariniai karoliai, bet motina jų neduodavo. Batų neturėjom, dėdė me-
dinius sandalus padarydavo (vinutėmis odinius kaspinus prikaldavo prie medinio 
pado), klumpes turėjau. Karo metais nė krautuvėse batų nebūdavo. Žiemą eidavo-
me su tūbais (veltiniais). Juos Kartenoje kažkokia moteriškė nuveldavo, o kai šlapia 
ir šalta būdavo, audavomės vilnonėmis kojinėmis ir klumpėmis. Jaunimui rengdavo 
gegužines ir šokius, grodavo muzikantai su triūba, armonika ir būgnu. Būdavo – 
glaustosi, o kai susituokdavo, dažnai ta meilė kažkur imdavo ir išnykdavo. Ir dabar 
taip būna“.

Užrašė mokytojos Domicėlė Bernotienė, Romana Cibulskienė, Aušra Gedgaudienė, 2006 m.
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davome įvairiausias figūras, ornamentus. Eglutę taip pat puošdavome obuoliais, 
saldainiais, kankorėžiais. Iš klasės išnešdavo suolus, viduryje pastatydavo eglę, iš 
senelio gaudavome po saldainių maišelį. Į šventę ateidavo ir tėveliai. Mokytoja pa-
kviesdavo kaimo muzikantą Stasį Mikalauskį, šis atsistodavo prie eglės ir grodavo. 
Šokdavome visi kartu su tėveliais. Niekur taip gerai nebuvo, kaip toje pradinėje 
mokyklėlėje. Naktį su tėvais linksmi eidavome namo.

Šioje mokykloje dirbo Petrutienė Antanina, Narmontaitė Onutė, Baltmiškienė 
Gertrūda.
Apie gyvatės įkandimą

Danutės motina Kleopa Kniūkštienė dukteriai pasakojo, kaip jai vaikystėje miš-
ke įkando gyvatė. Seserys (vienai buvo 5 metukai, kitai – 7) išėjo prie namų, į beržy-
ną rinkti žemuogių. Joms beuogaujant, ant kelmo gulėjusi gyvatė mažajai Kleopai 
įkando į pirštą. Abi seserys išsigando, Kleopa pradėjo verkti, o Morta pamatė nu-
šliaužiančią gyvatę. Mergaitės greitai parbėgo namo ir papasakojo kas atsitiko. Mo-
čiutė (motinos motina) paėmė peilį, prapjovė įkandimo vietą ir ėmė čiulpti kraują, 
jį vis išspjaudama. Taip darė gana ilgai. Įkandimo vieta ilgai buvo jautri, o aplink 
ją luposi oda. Senelis, motinos tėvas, lydimas vyresnės dukters nuėjo į tą vietą, 
kur įvyko nelaimė, atrado ten tebegulinčią gyvatę ir ją užmušė. Gyvatę parnešė 
namo, užpylė degtine ir pakišo po lova. Tuo užpilu močiutė trindavo skaudančius 
kojų, rankų sąnarius, kartais gurkšnelį užpiltinės išgerdavo. Močiutė sakydavo, kad 
tai vaistas nuo visų ligų, net nuo vėžio. Danutės tėvelis gyvates gaudydavo anksti 
pavasarį. Močiutės manymu, ką tik po žiemos miego išlindusių gyvačių nuodai yra 
patys veiksmingiausi ir labiausiai gydo.
Apie laidotuves

Kai žmogus sunkiai sirgdavo, namiškiai iš anksto ruošdavosi laidotuvėms, o jei 
žmogus mirdavo staiga ar tragiškai žūdavo, tuomet ruoštis laidotuvėms pagalbon 
sueidavo kaimynai, padėdavo sutvarkyti kambarį, kuriame turėdavo pašarvoti mi-
rusįjį: ant sienų pritvirtindavo austus tamsius divonus, įkaldavo vinis vainikams 
kabinti, sukaldavo lentą šarvojimui. Kiti tuo metu skersdavo kiaulę, tvarkydavo 
kiemą, eglės šakelėmis pabarstydavo takelius, vedančius į kiemą. Namiškiai vyk-
davo tvarkyti dokumentų, ieškodavo šeimininkių maistui ruošti, giedorių. Prie ve-
lionio budėdavo dvi paras. Pirmą budynės vakarą sueidavo visi kaimo žmonės, ku-
rie patys, be muzikantų giedodavo Žemaičių Kalvarijos Kalnus, melsdavosi. Antrą 
vakarą suvažiuodavo giminaičiai. Sakydavo, kad šis vakaras yra giminių vakaras, 
nes atsisveikinti su mirusiuoju dažnai suvažiuodavo visa plati giminė. Būdavo ir 
kaimynų. Tą vakarą jau būdavo kviečiami muzikantai, dažniausiai su pučiamaisiais 
instrumentais ir pagrindinis giedorius ar giedorka, kurie vesdavo giesmes, maldas, 
o pritardavo visi mokantys giedoti ir muzikantai. Baigus Giedoti Kalvarijos Kalnus, 
pasimeldus, sėsdavo prie stalo. Jei tik leisdavo galimybės, valgiai buvo gausūs: įvai-
rūs mėsos gaminiai, mišrainės, namuose kepti mieliniai pyragai, sausainiai, balta 
miežinė kava. Giminaičiams būdavo duodami pusryčiai: duona, sūris, dešra, pyra-
gas, sausainiai, kava.
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Laidotuvių dieną atsisveikinimas su mirusiuoju namuose tęsdavosi 2 – 3 valan-
das. Be giminių sueidavo kaimynai ir aplinkinių kaimų žmonės, kurie pažinojo ve-
lionį. Vėl atvažiuodavo muzikantai, giedotojai ir apie 2 valandas giedodavo, mels-
davosi už mirusįjį. Žmonės apgailėdavo velionį, ypač šeimos nariai. Laidotuvių rytą 
atvažiuodavo fotografas. Namiškiai ir giminės fotografuodavosi prie karsto kamba-
ryje ir išnešus karstą į lauką. Išnešus velionį iš šarvojimo kambario, lauke laukda-
vo paruoštas sunkvežimis (katafalkų seniau nebuvo). Vasaros metu sunkvežimio 
kampuose buvo įtvirtinami nukirsti berželiai, žiemą – eglutės. Karstui padėti buvo 
paruošta sukalta iš lentų pakyla, kurią uždengdavo tamsiu audeklu. Karstą saugo-
davo 4 vyriškiai, kurie nešdavo jį į bažnyčią ir į kapines. Nešėjai būdavo persijuosę 
tam skirtais lininiais rankšluosčiais. Iš namų velionį lydėdavo į bažnyčią. Kartais 
sustodavo prie namų, kur mirusysis buvo kažkada gyvenęs ar prie pastato, kuriame 
buvo dirbęs. Toje vietoje visi išlipdavo iš mašinų ir sugiedodavo „Amžiną atilsį“. 
Artėjant prie bažnyčios skambėdavo bažnyčios varpai, prie vartų stovėdavo žmo-
nės, pažinoję velionį, bet neatvykę į namus. Iškėlus karstą iš mašinos, nešdavo prie 
bažnyčios ir dėdavo ant pakylos, ateidavo kunigas, prie karsto sustodavo giminės, 
nešėjai ir fotografuodavosi. Po to karstą įnešdavo į bažnyčią, vykdavo gedulingos 
Mišios. Artimieji, giminės, kaimynai eidavo išpažinties. Kunigas pasakydavo gražų 
pamokslą. Po pamaldų išnešdavo karstą į lauką ir išsirikiuodavo gedulinga eisena. 
Artimieji, giminės eidavo paskui karstą, o priešais – vaikai, žmonės nešdavo gėles, 
vainikus. Kuo ilgesnė laidotuvių eisena – procesija – tuo gražesnės laidotuvės. Už-
kasus duobę, papuošus kapą žvakėmis, gėlėmis, vainikais, vienas iš muzikantų pa-
sakydavo graudžią prakalbą ir kviesdavo sugrįžti į velionio namus gedulingų pietų. 
Buvo tikima, kad visiems laidotuvių dalyviams reikia būtinai susirinkti gedulingų 
pietų, nes tik tada maldos už mirusįjį sugrįš į namus ir jam bus lengviau amžinybė-
je. Sugrįžus iš kapinių, kieme jau būdavo padėti rankšluosčiai ir praustuvai su van-
deniu. Žmonės plaudavosi rankas ir eidavo į kambarį, kur buvo pašarvotas velionis, 
sugiedodavo keletą giesmių, sukalbėdavo poterius už mirusįjį. Po to sėsdavo prie 
stalo. Pirmiausia valgydavo sriubą, vasaros metu dažniausiai – šaltibarščių, žiemą 
– karštą įvairių daržovių sriubą. Būdavo daug mėsiškų patiekalų, bulvių, mišrainių. 
Svečiai vaišindavosi ir saldumynais: pyragais, sausainiais, saldainiais, kava. Ant sta-

Valerijos Tilvikaitės ir Jonausko vestuvės 
Anužių k. Stovi: motina su dukterimi Grasilda,  
Barbora Beinorienė (Lūgnalių k.), Magdalena 
Balsevičiūtė. Irenos Jokubauskienės archyvas

lo atsirasdavo alkoholinių gėrimų, kartais 
naminė, bet dažniausiai balta „valstybi-
nė“ degtinė. Pietūs tęsdavosi ilgai: prisi-
mindavo mirusįjį, apgailėdavo jį, o velio-
nio darbus, poelgius minėdavo tik geru 
žodžiu. Po pietų dar sukalbėdavo maldą, 
persižegnodavo ir eidavo paguosti, pa-
drąsinti namiškių, nuoširdžiai apkabinda-
vo, palinkėdavo stiprybės ir skirstydavosi 
į savo namus. 

Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.
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Brauklienės Zinaidos pasakojimas
„Gimiau 1931 m. Anužių k., esu ūkininkų duktė, tėvai valdė 36 ha žemės. Gyve-

namasis namas buvo dviejų galų. Kiemas buvo atskirai nuo ūkinių pastatų. Tėvai 
turėjo svirną, kuriame laikė grūdus, tame pačiame svirne buvo ir mergų kamaros. 
Buvo dideli tvartai (dveji viename pastate), dvi daržinės, prie tvartų galų buvo žar-
dininkas sėmenims džiovinti. Tėvai turėjo didelę jaują, kur linus džiaudavo, javus 
kuldavo. Jauja buvo iš apvalių rąstų, jos vidury – pečius, ant kurio džiaudavo linus. 
Dar buvo obladė, kurioje kepdavo duoną.

Turėjome ratus, 4 arklius, dvi brikas, šlėdes, o į turgų važiuoti turėjome gražias 
roges. Turėjome arklinę grėbiamąją (griebarką). Buvo nemažas sodas, kuriame 
buvo pastatytas kryžius, o apie kryžių – gėlės. Gėlių darželis buvo ir po trobos lan-
gais. Darželiuose sodindavo bijūnus, nasturtas, begonijas, berželius (salvijas) ir kt.

Anužiuose yra maro kapinaitės, kuriose vėliau buvo laidojami nekrikštyti vaikai, 
pakaruokliai. Kapinaitėse yra koplytėlė su Marijos paveikslu (statulėlė pavogta). 
Netoli maro kapinių, ant Alanto upelio skardžio yra pastatytas medinis kryžius, kur 
susisprogdino 9 žmonės.

Motina ausdavo milus, linines drobes, iš kurios šeimynai drabužius siūdavo. 
Anužių kaime gera siuvėja Martinkienė Benė. Ji siuvo kelnes, baltinius, sukneles. 
Lūgnalių kaime buvo tokia Jomantienė Barbora, kuri audė raštuotus dirvonus, 
rankšluosčius.

Vilnas dažydavo dažniausiai ąžuolo žievėmis. Po karo atsirado dažų ir krautuvė-
se. Skalbdavo pelenų nuovire. Patys virdavom muilą iš muilo akmenėlio, mėsos, o iš 
sviesto, kiaušinių – muilą prausimuisi.

Kasdieniai valgiai: pusryčiams – košės, pietums – bulvienės, vakare – kruopienės, 
konkuolynės. Velykoms virdavo mėsos, kiaulės galvą, kiaušinius, manų košę, dary-
davo naminę girą. Svečius vaišindavo pirktine (iš žydų) gira. Per visą gavėnią mė-
sos, pieniškų produktų beveik nevalgė, prisiraugdavo pieno bačkas. Didžiąją savai-

Aušra Gedgaudienė.
Asmeninio archyvo nuotrauka

tę – juodasis pasninkas, pasninkaudavo ir per Adventą.
Arklius segdavo pas kalvį Mikalauskį Antaną 

(Anužių k.). Klumpdirbys – Kniūkšta Stanislovas (Vėlai-
čių k.). Audėja – Jomantienė Barbora (Lūgnalių k.). Siu-
vėja Martinkienė Benė. Ji turėjo siuvimo mašiną „Sin-
ger“. Audėjos, verpėjos turėjo medines stakles, skietus, 
vytuvus, kalvaratus ir kt. Pagrindiniai kalvių įrankiai: 
kūjis ir dumplės. Batsiuvys – Šaulys Steponas, kaimo 
muzikantas – Juška Stanislovas, jis sugebėjo ir batus 
pataisyti ir pasiūti. Kaime buvo vietiniai muzikantai Lu-
biai, grojo pučiamaisiais instrumentais. Naujagimius 
priimdavo Narkienė, gyvenanti Anužių kaime.

Didžiosios šventės – Velykos, Kalėdos, Šv. Petro ir 
Povilo atlaidai, Žolinės, Vainikai.

Orus spėdavo iš gėlių lapų ir lašinių aprasojimo. Jei-
gu Verbų savaitės orai blogi, tai Velykų savaitė graži, 
Velykų ryto vėjas pūsdavo visą Velykų savaitę.
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Vaikus vystė išnešiotomis lininėmis paklodėmis, vystydavo kietai, nuo vienų 
metų vaikai buvo velkami suknelėmis. Žaislų niekas nepirko – įduodavo kokią dėžu-
tę, kokią medinę lėlę suvystyti. Skaityti mokydavo namuose“.

Tris klases Zinaida baigė pas mokytoją Katilienę.
Užrašė mokytoja Aušra Gedgaudienė ir Kalniškių pagrindinės mokyklos mokiniai, stovyklos 

„Žaliuoju taku“ dalyviai, 2006 m.
Apie mokytoją Aušrą Gedgaudienę

Kalniškių apylinkių kaimų etniniu ir gamtiniu paveldu domisi Kartenos moky-
klos–daugiafunkcinio centro mokytoja, Kalniškių pradinio ugdymo skyriaus vedėja 
Gedgaudienė Aušra. Jos renkama medžiaga įvairiapusė: kaimo senolių prisimini-
mai, močiutės darželis, išnykusios kaimų sodybos, kaimo kultūrinis ir gamtinis pa-
veldas, medžiai kaimo sodybose, etniniai kaimo vietovardžiai, gandralizdžiai kaimo 
apylinkėse, mūsų augintiniai, gražiausios kaimo sodybos, etninis metų kalendo-
rius. Apie save ji rašo: „Gimiau 1967 m. lapkričio mėnesį Vilniuje, kur tuo metu 
studijavo mano mama. Tris savo vaikystės metus praleidau mamos tėviškėje, pas 
senelius, vienkiemio sodyboje Kačaičių kaime, o nuo 1973 m. su šeima persikėlėme 
į Kalniškių kaimą, Kartenos seniūnijoje, kuriame gyvenu iki šiol. Šio kaimo aplinka ir 
jo žmonės supo mane vaikystėje, jaunystėje, čia aš sukūriau šeimą, pradėjau dirbti 
ir iki šiol jau per 30 metų dirbu Kalniškių pagrindinėje, dabar pradinio ugdymo 
skyriuje (dar dirbu ir Kartenos mokykloje) vedėja ir mokytoja. 1993 m. sėkmingai 
baigiau VPU neakivaizdines biologijos dalyko studijas.

Savo gyvenime sutikau nemažai žmonių, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai paska-
tino domėtis etnokultūra, įskiepijo meilę visai supančiai aplinkai. Pirmiausia, tai 
šviesios atminties mano močiutė (mamos mama), kuri buvo kaimo giedotoja, vais-
tažolių žinovė ir buvusi mano pirmoji bei ilgametė Kalniškių mokyklos mokytoja 
Stasė Tilvikienė, pažinusi visus kaimo žmones bei kaimo istoriją. Savo patirtimi ir 
pavyzdžiu mane įkvėpė mano lietuvių kalbos mokytoja Bronė Butkuvienė – Karte-
nos miestelio ir mokyklos muziejaus įkūrėja. Na, o mano mama Domicėlė Berno-
tienė yra tas žmogus, kuris išmokė mylėti visus kaimo žmones, klausytis jų istorijų, 
jų dainų. Mama pati sugeba kurti eiles, moka dainuoti daugybę įvairiausių dainų, 
yra išklausiusi nemažai senolių pasakojimų, tačiau nemėgo, o gal neturėjo laiko 
fiksuoti ir viso to užrašinėti.

Kadangi esu biologijos mokytoja ir gamtos mylėtoja, etnokultūrinius kaimo pa-
veldo tyrimus visada sieju su aplinkosauginiais ir gamtos tyrinėjimo darbais. Rim-
čiau etnokultūrinę medžiagą pradėjau rinkti nuo 2000 m. po pirmo apsilankymo su 
jaunaisiais mokyklos gamtininkais pas kaimo senolius Butkus. Daug darbų atlikau 
organizuodama gamtininkų būrelio veiklą mokykloje bei vaikų vasaros poilsio sto-
vyklos „Žaliuoju taku“ metu, kurios veiklą koordinavau. Kaimo senolių prisiminimus 
padėjo užrašyti mano mama ir buvusi Kalniškių mokyklos mokytoja Cibulskienė 
Romana. Kartu su mokyklos muzikos mokytoja bei etnografinio būrelio vadove Da-
nute Tamošauskiene organizuojame įvairius etnokultūrinius ir gamtinius renginius, 
renkame medžiagą apie tautinius papročius ir tradicijas. Fiksuoti medžiagą pade-
da ir mano pomėgis fotografuoti.
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Surinkta medžiaga neužsiguli mokyklos stalčiuose, o yra panaudojama įvairių 
renginių bei pamokų metu, pateikiama kaimo bendruomenei. Iš 2002–2005 m. 
vykdyto projekto „Išnykusių sodybų liudininkai. Medžiai sodybose“ surinktos me-
džiagos buvo paruoštas pranešimas, kurį mano moksleiviai skaitė jaunųjų gamti-
ninkų konferencijoje Kretingoje. Džiaugiuosi, kad domėjimasis etnokultūra, pavel-
do išsaugojimu rūpi ne tik man ar mano kolegoms, bet ir mokiniams“.

BALSIŠKIŲ KAIMAS
Kaimas įsikūręs 6 km į šiaurės vakarus nuo Kalniškių kaimo, Tyro durpyno šiau-

rinėje pusėje, Tyrupalio dešiniajame krante. Balsiškių kaimui pradžią davė XVIII a. 
Tyro pelkėtose ir miškingose vietose, Kalniškių (Kalveliškių) užusienio kaimynystėje 
įsikūręs Balsių užusienis. XIX a. kaimas pradėtas vadinti Balsiškiais, kartu apjun-
giant ir buvusį Šešaičių kaimelį. 1923 m. kaime buvo 24 sodybos ir 99 žmonės. Tai 
vienas iš buvusių didžiausių Kalniškių apylinkės kaimų. Stambiausi ūkininkai buvo 
Juozas Ronkys, Ignas Talmontas ir Antanas Smulkys. Po karo Balsiškių kaime Bal-
tmiškių sodyboje buvo atidaryta pradinė mokykla, priklausiusi Kalniškių pradinei 
mokyklai, uždaryta 7 dešimtmetyje, sumažėjus gyventojų skaičiui. Kaimo istorijoje 
įrašytos partizanų ir rezistentų kovos Vėlaitynės miškuose. Praeitį liudija Pilalės kal-
va. Turtinga gamtinė aplinka.

Balsiškių kaimo pakraštyje yra didžiausia Kretingos rajono pelkėta vieta – Tyro 
durpynas. Nuo 1960 m., pradėjus eksploatuoti didžiausią Kretingos rajono pelkę – 
Kalniškių Tyrą, kaime veikia durpių gamybos įmonė, šiuo metu – UAB „Durpetos“ 
filialas. Tai – vienintelis eksploatuojamas durpynas rajone. Plotas – 226,4 ha. Už-
sienio ir respublikos rinkoms kasamos ir ruošiamos natūralios aukštapelkės durpės 
augalų auginimo kompostams ir substratams gaminti, kraikinės durpės, gabalinės 
durpės ir durpių briketai kurui. Durpynas anksčiau buvo didžiulė natūrali pelkė – 
aukštapelkė, apsupta Vėlaitinės ir Bumbulių miškų. Tai legendomis ir padavimais 
apipinta, senolių laikoma baisi vieta, kurioje dingdavo ir prasmegdavo gyvuliai bei 
žmonės. Pasak senolių, labai seniai čia buvęs ežeras, kuriame knibždėjo gausi van-
dens gyvūnija, o pakrantėse ir jo salose gyveno žmonės, kurie ežerui pradėjus akti 
ir durpėti, senąsias gyvenvietes apleido ir išsikėlė gyventi kitur. Durpyne ir jo priei-
gose randama augalija ir gyvūnija būdinga Lietuvos aukštapelkėms: augalai – švy-
liai, vaivorai, mėlynės, tekšės, viržiai; gyvūnai – margosios gyvatės, dirviniai sėjikai, 
pilkosios gervės ir kt.

Šiandien be Durpyno darbuotojams pastatyto daugiabučio, kaime yra išlikusios 
dar 7 sodybos. Gyvena per 20 žmonių.

BALSIŠKIŲ KAIMO ŽMONĖS

Smulkys Ignas, Smulkienė Marijona. Smulkiai turėjo 40 hektarų žemės. Vaikai: 
Ignas, Vladas (nužudyti), Steponas, Antanas, Liudas, Kazimieras, Karolina, Kazimie-
ra. Visi sūnūs ir viena duktė pasiliko gyventi Balsiškių kaime. Sūnums buvo pada-
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lyta žemė, o duktė Karolina pasiliko gimtajame tėvų 
name. Duktė Kazimiera išvyko į Klaipėdos rajono 
Pažvelsio kaimą.

Grikštas Vincas, Grikštienė Karolina. Sūnus Vin-
centas.

Grikštas Vincentas, Grikštienė–Baltuonytė Seve-
rina. Dukterys: Rūta, Blandina.

Smulkys Liudas, Smulkienė Marijona. Vaikai: So-
fija, Stasys, Augustinas, Morta, Ona, Bronė, Zina.

Smulkys Kazimieras, Smulkienė Ona. Vaikai: Ka-
zimieras, Aloyzas, Danutė.

Smulkys Steponas, Smulkienė Paulina. Sūnus Al-
bertas (mirė 20 metų nuo apendicito).

Smulkys Antanas, Smulkienė Ona. Vaikai: Ieva, Vincentas Grikštas

Adomas, Albertas.
Razgauskis Kostas, Razgauskienė Kazimiera. Turėjo 8 hektarus žemės. Vaikai: 

Jadvyga (mirė 102 metų), Edvardas, Antanas.
Kaimo stalius Stonkus Kazimieras, Stonkienė Adolfina. Vaikai: Sofija, Aldona, 

Stasys, Algis, Julius, Apolinaras. 1949 m. kovo 25 d. tėvai su sūnumis Stasiu, Juliumi 
ir Apolinaru ištremti į Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos r. Stonkus Kazimieras trem-
tyje mirė.

Stonkus Ignas, Stonkienė Marijona. Vaikai: Antanas, Marijona, Akvelina (mirė 
jauna nuo apendicito), Adolfas. Tėviškėje liko gyventi sūnus Antanas su žmona Ja-
dvyga. Jų vaikai: Genutė, Ramutė, Rolandas. Stonkus Rolandas liko tėviškėje, su 
žmona Elyte augina dukteris Gabrielę, Eveliną, Pauliną bei Elytės dukterį Viktoriją.

Paulauskas Juozas, Paulauskienė. Vaikai: Steponas, Valerija, Vladas, Juozas, An-
tanas. Antroji Juozo žmona Domicėlė.

Viršilas Pranas, Viršilienė–Paulauskaitė Domicėlė.
Paulauskas Steponas, Paulauskienė Kazimiera. Vaikai: Steponas, Justina, Stefa-

nija.
Talmontas Ignas, Talmontienė Bronislava. Dukterys: Magdalena, Zita. 1949 m. 

kovo 25 d. visi ištremti į Krasnojarsko kr. Bolšaja Murtos r.
Šileika Leonardas, Šileikienė Filomena. Vaikai: Leonardas, Mykolas, Alfonsas, 

Stefanija, Adelė, Olga, Domicėlė, Antanas.
Šiaulys Tadeušas, Šiaulienė–Šileikytė Adelė. Sūnus Feliksas. Tadeušas – kaimo 

kalvis, kaustė arklius, gamino žemės ūkio padargus.
Martinkus Pranas, Martinkienė Petronėlė. Vaikai: Jonas, Zenonas, Nobertas, 

Vincenta. Jonas išėjo į mišką partizanauti. Ištremti.
Dumbrauskas Steponas, Dumbrauskienė–Drakšaitė Olga. Dukterys: Sofija, Sta-

sė.
Šlušnys Vladas, Šlušnienė Bernarda-Magdalena. Dukterys: Venčislava, Liuda, 

Kleopa. Likęs našlys Vladas vedė Smilingytę Stanislavą. Su ja susilaukė sūnų: Apoli-



22

naro, Vlado. Mirus Vladui Stanislava ištekėjo už Vait-
kaus, su kuriuo turėjo sūnų Antaną.

Smilingis Petras, Smilingienė–Šlušnytė Venčisla-
va. Vaikai: Janina, Bronė, Petras.

Vičius Kazimieras, Vičienė Barbora. Vaikai: Kazys, 
Stasys, Pranas, Steponas, Leonardas, Liudvina, Vy-
tautas.

Ronkys Kostas, Ronkienė. Vaikai: Kostas, Bronius, 
Akvelina, Stasė. Tėvą nušovė partizanai.

Baltmiškis Juozas, Baltmiškienė Kazimiera. Vai-
kai: Klemensas, Vladas. Antanas.

Baltmiškis Juozapas, Baltmiškienė Karolina. Vai-
kai: Alfonsas, Pranas, Jonas, Antanas, Liucina, Karo-
lina. Baltmiškių name daug metų (iki 1961 m.) buvo 
Balsiškių pradinė mokykla. Baltmiškiai gyveno šiau-

riniame namo gale, pietiniame – mokytoja, o vienas didelis kambarys buvo skirtas 
mokyklai. Mokytojos Rojutė–Tilvikienė Stasė, Narmontaitė Ona.

Smulkys Antanas, Smulkienė Kazimiera. Dukterys: Kazimiera, Liucija. Visa šeima 
1949 m. balandžio 10 d. ištremti į Irkutsko sr. Bodaibo r. Nei tėvai, nei dukterys į 
Lietuvą negrįžo. 2016 m. vienos dukters sūnus buvo atvykęs į Balsiškių kaimą, no-
rėjo pamatyti motinos tėviškę.

Ronkys Ignas, Ronkienė. Sūnus Juozas. Juozas su dukterimi Kazimiera ir sūnumi 
Petru 1949 m. balandžio 20 d. ištremtas į Irkutsko sr. Usolės r. Žmona Elena pati 
išvažiavo paskui juos. Juozas Ronkys mirė tremtyje.

Šlušnys Albinas, Šlušnienė–Ronkytė Ona. Sūnus Juozas. Pirmai žmonai mirus, su 
antrąja žmona turėjo dukteris Akveliną ir Albiną.

Slušnys Vladas, Slušnienė Bernarda–Magdalena. Vaikai: Vladas, Apolinaras. 
Žmonai mirus, tėvas Vladas Slušnys antrą kartą susituokė su Smilingyte Stanislava. 
Su ja susilaukė sūnaus Antano.

Smilingis Petras, Smilingienė–Slušnytė. Vaikai: Petras, Ignas, Antanas, Stanisla-
va.

Smilingis Ignas, Smilingienė Stefanija. Vaikai: Petras, Ignas, Stefanija. Tėvai su 
dukterimi Stefanija 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasnojarsko kr. Bogučianų r.

Stončius Adomas, Stončienė Kleopa. Vaikai: Adomas, Zina, Vladas, Danutė.
Stončius Stanislovas, Stončienė. Stončienė su pirmu vyru Dambrausku turėjo 

dukterį Sofiją, su Stanislovu taip pat turėjo vieną dukterį.
Narvilaitė Petronėlė. Sūnus Ignas.
Prižgintas Pranas, Prižgintienė. Vaikai: Feliksas, Sholastika. Felikso žmona Zita.
Diržininkas Juozapas, Diržininkienė. Vaikai: Akvelina, ...
Paulauskis Juozapas, Paulauskienė – Diržinskaitė Akvalina. Vaikai: Juozas Dirži-

ninkas, Eugenija.
Ragauskis Edvardas, Ragauskienė Adolfina. Vaikai: Birutė, Edvardas, Edmundas, 

Antanas, Aušra.

Albertina Šlyžienė–Martinaitytė
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Juozas Šlyžius

Dauginčiai. 1980 m. Tarybinės žemės kolūkis buvo 
prijungtas prie Žemaitės kolūkio.

GAUDUČIŲ PRADINĖ MOKYKLA

Tarpukariu Gaudučių dvare Kartenos valsčiaus sa-
vivaldybė atidarė pradinę mokyklą, kurioje 1939 m. 
mokėsi 93 vaikai. 1939-1941 m. joje mokytojavo 
Maksas Kiupelis, garsėjęs prokomunistinėmis pa-
žiūromis, už kurias tarpukariu buvo kilnojamas iš 
mokyklos į mokyklą. Po 1940 m. birželio įvykių jis 
trumpai dirbo Kartenos valsčiaus komunistų partijos 
organizatoriumi, organizavo rinkimus į vadinamąjį 
liaudies seimą, bandė įkurti pionierių organizaciją. 
Vėliau grįžo į Gaudučių pradinę mokyklą, dirbo ve-

Šileikos, Paulauskas Ignas, Stončius Stanislovas, Drakšas Juozapas, Drungilas 
Vladas, Anužis Edvardas.

Vaitkus Antanas, Vaitkienė Stanislava. Vaikai: Stanislava, Nijolė.
Pasakojo Grikštas Vincentas, Vaitkus Antanas, Vaitkienė–Mikalauskaitė Stanislava.

Užrašė Aušra Gedgaudienė, Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

GAUDUČIŲ KAIMAS
Kaimas Kretingos rajono savivaldybės rytinėje dalyje, 5 km į rytus nuo Kartenos, 

prie kelio Palanga – Šiauliai, Alanto dešiniajame krante. Kaimas susiformavo XVI a. 
antrojoje pusėje, po valakų reformos. Kaimo pavadinimas kilo iš asmenvardžio 
Gaudutis. Bendro naudojimo žemėse netoli Alanto buvo įrengtos kapinės, veiku-
sios iki XIX a.

XIX a. kaimo žemių rytiniame ir šiauriniame pakraštyje įsikūrė trys Gaudučiais 
vadinami užusieniai (vienkieminiai kaimai). 1846 m. kaime buvo 13 baudžiauninkų 
sodybų, o 1849 m. lažą grafo Franso Pliaterio Kartenos dvare ėjo 169 valstiečiai. 
Panaikinus baudžiavą geriausias kaimo žemes pasiliko dvarą paveldėjęs Adomas 
Pliateris, kuris į šiaurę nuo kaimo, prie Kartenos-Plungės kelio 1890 m. pastatė 
Gaudučių dvarą ir čia perkėlė Kartenos valdų administracinį centrą. Gaudučių dva-
rą administravo ūkvedys A. Pacevičius iš Plungės. Kitas žemes išsipirko iš baudžia-
vos paleisti valstiečiai.

1923 m. kaime buvo 28 ūkiai, o dvare – 7 kiemai. Vykdant Lietuvos žemės re-
formą, dvaras buvo išparceliuotas. Sodyba su jai palikta žeme paskelbta valstybės 
nuomojamu pavyzdiniu ūkiu. Likusios žemės išdalintos dvaro kumečiams bei Lietu-
vos kariuomenės kariams savanoriams ir pavadintos Raštų (Raščių) kaimu.

1945 m. Gaudučių dvaro sodyboje įsikūrė Kretingos tarybinio ūkio padalinys, 
kuris po 1949-1951 m. kolektyvizacijos tapo Tarybinės žemės kolūkio administraci-
niu–ūkiniu centru. Kaime 1961 m. buvo atidaryta biblioteka. Šiauriniame jos žemių 
pakraštyje, už kelio Palanga–Šiauliai įsikūrė naujoji kolūkio centrinė gyvenvietė – 
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dėju, aktyviai dalyvavo stambių ūkių žemių nusavinimo ir išdalinimo mažažemiams 
valstiečiams procese. Už komunistinę veiklą 1941 m. birželį buvo suimtas, įkalintas 
Kretingoje ir sušaudytas.

Nuo 1944 m. rudens mokyklos mokytoju ir vedėju dirbo Česlovas Barkauskas, 
kuris 1945 m. rugsėjo mėnesį dingo be žinios. Drauge su juo 1945 m. mokytojavo 
Jurgis Šauklys, o nuo rugsėjo 1 d. – Alfonsas Arlauskas, 1945 m. gruodžio 1 dieną 
suimtas ir atleistas iš darbo.

Nuo 1947 m. mokyklai vadovavo Grasilda Petrūnienė, kurią 1949 m. pakeitė 
Marija Prušinskienė. Vėliau mokyklos vedėja buvo Eugenija Bakšinskaitė, 1960 m. 
ją pakeitė Feliksas Venckus. Su jais mokytojavo Regina Galvonaitė, Stefa Prižgintai-
tė, Adelė Venckienė, Irena Spičiuvienė bei kiti mokytojai. Mokykloje mokėsi apie 
40 vaikų. Apie 1980 m. mokykla uždaryta.

GAUDUČIŲ KAIMO ŽMONĖS

Venckus Antanas, Venckienė. Vaikai: Antanas, Rokas, Petras, Leonardas, Ona, 
Zita.

Šlyžius Juozas, Šlyžienė – Kubiliūtė Kazimiera. Vaikai: Juozas, Antanas, Bro-
nius, Albertas, Valė. Tėvas Juozas Šlyžius buvo muzikantas, grojo triūba. Kazimiera 
sakė marčiai Albertinai: „Neleisk vyro mokytis groti, vis viena būsi“. Šlyžiai turėjo 
40 hektarų žemės. Tėvą Juozą užmušė per tardymus, o Kazimierą su sūnumis Juozu 
ir Albertu ištrėmė į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, Jemeljanovo rajoną. Vežė 19 parų, 
retkarčiais duodavo kopūstienės, silkės. Kiti vaikai tuo metu buvo išėję pas dėdę, 
motinos brolį Kubilių Joną ir liko neišvežti. Tremtiniai gyveno barakuose, pradžioje 
miegojo ant grindų, ėjo į laukus sušalusių bulvių rinkti, pjovė mišką, vėliau jaunuo-
liai dirbo stiklo fabrike. Pavasarį išdalijo po 7 arus žemės, pasisėjo bulvių. Motina 
su sūnumis iš tremties grįžo po 10 metų, 7 mėnesius negalėjo prisiregistruoti, gy-
veno be paso, su „vilko bilietu“.

Venckus, Venckienė. Vaikai: Zita, Ona, Rokas, Leonardas.
Kostas Zablockis, stribų sunkiai sužeistas, liko neregiu. 
Skinskiai, Gelžiniai.

Pasakojo Šlyžius Juozas, Šlyžienė–Martinaitytė Albertina.
Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

DRUNGILŲ KAIMAS
Kaimas buvo įsikūręs 5 km į vakarus nuo Kalniškių, šalia Lūgnalių ir Tyro pelkės. 

Pro šį kaimą prateka Alanto kairysis intakas Tyrupis (Tyrupalis). Drungilų kaimas 
atsirado XVIII a. kaip naujakurių užusienis, kuriam vardą davė gyventojų Drungilų 
pavardė. Kaimas visais laikais buvo nedidelis. 1923 m. buvo 6 ūkiai ir 43 gyventojai. 
Vienas iš didžiausių buvo Prano Kubiliaus ūkis. Kaimas sunyko po karo, melioracijos 
metu. Iki šių dienų neišliko nė vienos sodybos.
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DRUNGILŲ KAIMO ŽMONĖS

Anužis Antanas, Anužienė–Simutytė Morta. Antanas vietinis, Morta kilusi iš 
Dyburių k. Plungės r. Vaikai: Kleopa, Morta. Anužiai – vidutiniai ūkininkai, gyveno 
pasiturinčiai. Dukterys baigė Reiskių pradinę mokyklą (Plungės r.).

Anužytė Kleopa ištekėjo už Stanislovo Kniūkštos, liko gyventi tėviškėje, 1973 m. 
su vyru pasistatė namą Anužių kaime. Kleopa ir Stanislovas Kniūkštos sovietiniais 
laikais dirbo lauko brigadoje, paskui fermoje, augino jaučius. Stanislovas labai ak-
tyviai dalyvavo kolūkio visuomeniniame gyvenime, buvo kolūkio tarybos narys, 
gavo daug apdovanojimų už gerą darbą. Kniūkštos užaugino dukteris Danutę ir 
Mortą. Danutė gyvena 1975 m. pastatytame močiutės Anužienės Mortos name 
Kalniškiuose (močiutė šiame name gyveno tik 6 metus). Danutė dirba Kalniškių 
pradinėje mokykloje mokytoja. Danutės sesuo Morta gyvena Kartenoje.

Uktverienės–Simutytės Mortos vyras – stambaus ūkininko Uktverio sūnus Pe-
tras iš Klaipėdos rajono Pažvelsio kaimo, todėl Morta 1948 m. buvo ištremta į Kras-
nojarsko kraštą, Dzeržinskio rajoną, Sasnovskos kaimą. Ji buvo ištremta viena, nes 
vyras pasislėpė daržinėje, šaukė ir Mortą slėptis, ši nesutiko. Taip būdama 23 metų 
atsidūrė Sibire, ten išgyveno 10 metų. Grįžusi iš tremties apsigyveno tėviškėje, pas-
kui sugrįžo pas 13 metų vyresnį vyrą Uktverį Petrą, kuris jau gyveno Klaipėdoje. 
Uktverių šeima vaikų neturėjo.

Kubilius Pranas, Kubilienė Valerija. Kartu su jais gyveno Prano tetos: Petronė-

Prie Drungilų k. mokyklos iš dešinės į kairę stovi:
Kazys Vosylius iš Anužių, Kazys Šlimas iš Anužių. Viduryje – 

mokytoja Ona Narmontaitė. Fotografavo muzikantas 
Stropus. Stanislavos Vaitkienės–Mikalauskaitės archyvas

lė ir Ona Kubiliūtės bei dėdė 
Ignas Kubilius. Kaimo žmonės 
sakydavo, kad Ignas – šviesus 
žmogus, šnekėjo „poniškai“, ne 
žemaitiškai. Prano ir Valerijos 
vaikai: Ramutė ir Kazimieras. 
Kubilių name buvo įkurta pra-
dinė mokykla. Ten dirbo mo-
kytojos Antanina Petrutienė, 
Onutė Narmontaitė, Gertrūda 
Baltmiškienė.

Narmontas Pranas, Nar-
montienė. Vaikai: Edvardas, 
Mečislovas, Pranas, Alfonsas, 
Florijonas, Stasė.

Narmontienė Ona su du-
kra Adolfina 1949 m. kovo 28 
d. ištremtos į Krasnojarsko kr., 
Askizo r.

Anužis Pranas, Anužienė 
Grasilda. Vaikai: Pranas, Sta-
nislovas, Olga, Petronėlė, ... 
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Visi buvo labai balsingi: į darbus, iš darbų – su daina. Abu Stanislovo sūnūs: Stasys 
ir Arūnas tapo gydytojais. Prano vaikai: Pranas, Vytautas, Bronius.

Anužis Pranas, Anužienė. Vaikai: Vytautas, Pranas, Bronius.
Žalimas, Žalimienė. Vaikai: Izidorius, Valerija. Izidorius buvo muzikantas, grojo 

smuiku kaimo vakaruškose. Izidoriaus žmona – Eleonora. Izidoriaus ir Eleonoros 
vaikai: Jurgis ir Jonas. Jurgis Palangoje dirba muzikos mokytoju, sukūrė džiazo an-
samblį. Jonas nuskendo. Valerija Žalimaitė neištekėjo, užaugino dukterį Elvyrą.

Pasakojo Danutė Dvarionienė–Kniūkštaitė, Stanislava Vaitkienė–Mikalauskaitė,
Liucija Baltmiškienė–Mikalauskaitė.

Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

Kniukštienės–Anužytės Kleopos pasakojimas
„Tėvai Antanas ir Morta Simutytė Anužiai buvo ūkininkai, turėjo 15 hektarų že-

mės ir 6 hektarus miško. Gyveno Drungilų kaime, tėvo tėvų sodyboje. Motina ati-
tekėjo iš Dyburių kaimo (Aleksandravo apyl.). Šeima buvo nedidelė, dvi dukterys: 
Kleopa ir Morta.

Tėvų sodyboje buvo gyvenamoji troba, du tvartai (galvijams ir kiaulėms), jauja 
(kulti vasarojui, vežimams, rogėms laikyti), ubladė su duonkepe. Ubladėje vasarą 
ir virdavo. Pastatai buvo mediniai, stogai šiaudiniai. Kloti stogus tuomet mokėjo 
beveik visi. Sodas buvo nemažas. Mėgstamiausios gėlės darželiuose: nasturcijos 
(nasturtos), rožės (piliarožės), bijūnai. Krūmai – alyvos.

Artimiausi kaimynai buvo Kubiliai, valdę 30 hektarų žemės. Kubilienė Valerija 
atitekėjo į šį ūkį iš Bumbulių kaimo.

Varinausko malūnas buvo Lūgnalių kaime. Ten važiuodavo malti vasarojų. Pi-
kliavoti miltų važiuodavo į Liepgirius (Plungės r.). Mergaitės su motinos tėvais nu-
vykdavo į Pakutuvėnų malūną (Plungės r.).

Turėjo stakles, verpė ir audė savo reikmėms. 
Skalbdavo pelenų šarmu, kuriame virindavo skalbinius. Plaudavo ir skalauda-

vo su kultuvėmis tvenkinyje. Kultuvėmis plakdavo, kad drabužiai būtų minkštesni. 
Muilas buvo naudojamas tik prausimuisi.

Vilną dažydavo pirktiniais dažais. Kiaušinius Velykoms margindavo pieštukais. 
Mūsų šeima pasninkaudavo tik Advento ir Gavėnios penktadieniais. Kaimynai 

Kubiliai pasninkaudavo visais metų penktadieniais.
Pusryčiams šeimynai dažniausiai buvo kepami lašiniai, verdamos košės, pi-

etums – sriubos, avienos mėsa, nes laikydavo daug avių. Darydavo gilių kavą, ger-
davo ir pirktinę arbatą. Kiaušinienė ir blynai dažniausiai buvo kepami tik svečiui 
arba šventėms.

Artimiausia krautuvė buvo Budriuose pas Spučį Steponą. Spučienė visą gyveni-
mą joje dirbo.

Kleopos uošvis Kazimieras Kniūkšta, gyvenęs Balsiškių kaime buvo žinomas 
klumpdirbys. Karstų meistru buvo Mamertas Jokubauskas.

Didžiausios šventės – Velykos, Kalėdos ir Sekminės. Darbų nedirbdavo ir per kitas 
bažnytines šventes. Kalėdoms eglės nepuošdavo, tik pasigamindavo skaniau valgy-
ti, būtinai iš bažnyčios parnešdavo kalėdaitį. Per Tris Karalius eidavo per kaimą 
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persirengėliai. Užgavėnėms 
kepdavo blynus, eidavo „žy-
deliai“. Per Velykas vaikai ei-
davo kiaušiniauti. Per Žolinę 
į bažnyčią nešdavo šventinti 
rūtas ir kitas gėles iš darže-
lio, per Verbas – kadagio ša-
keles. Gimtadienių nešventė, 
tik vardadienius. Labiausiai 
įsiminė Antaninės, nes tėve-
lis buvo Antanas. Varduvi-
ninką visada vainikuodavo 
vainikais.

Vestuvės vykdavo pas 
jaunosios tėvus. Tėvai tuokė-
si supiršti. Krikštijant vaiką, 
aprengdavo baltai, į bažny-

Kuliuose per atlaidus stovi iš dešinės į kairę:
Stanislava Mikalauskaitė iš Lūgnalių k., Kleopa Anužytė, 

Stanislavos sesuo Angelija Mikalauskaitė, Elvyra Žalimaitė iš 
Drungilų k. Fotografavo Jucius.

Stanislavos Vaitkienės–Mikalauskaitės archyvas
čią nuveždavo kūmos. Turtingesni ta proga keldavo balius.

Eidami į laidotuves žmonės nieko nesinešdavo, kaip dabar, kad neša vainikus, 
gėles. Vežimas, vežantis karstą, būdavo puošiamas vasarą berželiais, žiemą – eglu-
tėmis. Pagrabui (šermenų pietums) išvirdavo kopūstų.

Naujagimius priimdavo Narkienė iš Anužių kaimo. Aukles samdydavo tik stam-
besni ūkininkai.

Susirgus vartodavo ramunėlių ir liepžiedžių arbatas, nuo gripo – valerijonų ša-
knų antpilą.

Vaikystėje laisvą laiką leisdavome dūkdami, siusdami, žaislų jokių neturėjom, 
džiaugdavomės, kad tėvai leisdavo kuo ilgiau kartu pabūti.

Tėvai niekada netikėjo jokiais burtais, netikiu dabar ir aš. Būrėjų jokių nebuvo.
Artimiausi turgūs buvo Kretingoje ir Plungėje, į kuriuos tėvai veždavo parduoti 

sviestą, kiaušinius, vilną.
Visus žemės ūkio darbus dirbo pagal eilę ir tam skirtą laiką, į jokius prietarus 

nežiūrėjo. Bulves per žiemą laikydavo kaupuose (kapčiuose). 
Galvijus ganydavome miškų proskynose, basos, šaltesniu oru apsiavusios klum-

pėmis. Tėvai laikė avis. Vasarai jas dviem vežimais išveždavo į Dyburių kaimą, už 
Aleksandravo, į motinos tėviškę, nes ten joms būdavo geresnių ganyklų. Rudenį vėl 
atgal parsigabendavo.

Niekas iš šeimos nežvejojo. Žuvį pardavinėdavo po kaimus važinėdami žydai. Iš 
jų pirkdavo silkę, retkarčiais menkę.

Mano tėvai bičių nelaikė, daug avilių turėjo kaimynai Kubiliai.
Tėvai uogų mažai augino, braškių neturėjom, todėl labai mėgom miško uogas. 

Rinkdavom žemuoges, mėlynes, kurias valgydavom sutrintas ir užpiltas pienu. 
Aviečių mūsų apylinkėse buvo mažai. Į Tyralį (dabar Kalniškių durpynas) eidavome 
rinkti spanguolių. Su seserimi rinkdavome uogas ir pardavimui: mėlynes ir bruknes. 
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Veždavom į Plungės turgų, kur uogas, ypač bruknes gertai pirkdavo žydai. Pinigus 
už parduotas uogas tėvai atiduodavo vaikams. Tai mums buvo didžiausias pasi-
didžiavimas. Rinkdavom grybus: baravykus, raudonviršius. Žiemai juos sūdydavo, 
slėgdavo, džiovindavo. Labai mėgome sriubą iš džiovintų baravykų.

Tėvai augino daug žąsų. Jų mėsą parduodavo, plunksnas naudodavo patalams 
kimšti. Laikydavo dedekles vištas, kad turėtų kiaušinių pardavimui.

1939 m. kartu su seserimi baigiau Blidakių pradinės mokyklos 4 klases. Moky-
kla buvo Mažeikos Klemenso name. Į mokyklą 4 kilometrus eidavome pėsčiomis, o 
prastu oru tėvas nuveždavo su arkliu. Mokytojavo Žemgulis ir Balskus. Bausmė už 
neklausymą – atsiklaupus laikyti pakeltas į viršų rankas.

Mane tėvai norėjo leisti mokytis į gimnaziją, bet kai atėjo laikas išvažiuoti, su-
ėmė didžiulė nepaaiškinama baimė, gal, kad matematika nesiseks, gal, kad sesers 
kartu neleido, ir pasislėpiau po duonkepe ubladėje. Taip ir palikau nesimokiusi gim-
nazijoje“.

„Gyvenom viskuo patenkinti, mylėjom ir gerbėm tėvus, mokėjom džiaugtis 
tuo, ką turim“.

Užrašė mokytoja Aušra Gedgaudienė ir Kalniškių pagrindinės mokyklos mokiniai,
stovyklos „Žaliuoju taku“ dalyviai, 2006 m. birželio mėn.

EITUČIŲ KAIMAS
Eitučių kaimas plyti 2,5 km į rytus nuo Kalniškių kaimo, kairiajame Karkluojos 

upelio krante, ribojasi su Lubių bei Plungės r. Mamių ir Pakutuvėnų kaimais. Seną 
jo praeitį liudija XVII-XVIII a. Eitučių kapinaitės, kurios dabar yra Mamių kaimo ri-
bose, dešiniame Karkluojos krante, buvusiose Kazimiero Domarko žemėse. XVII-
XX a. Eitučių kaimas buvo antras pagal dydį apylinkės kaimas. 1923 m. jame buvo 
22 ūkiai ir 138 gyventojai. Kaimas garsėjo savo amatininkais, tarp kurių žinomiau-
sias buvo Povilas Domarkas, vienintelis apylinkės senolis, sulaukęs 100 metų. Po 
karo, melioracijos metu daugeliui gyventojų išsikėlus į Kalniškius, Lubius ir kitur, 
kaimas sunyko.

Eitučių kaime yra senosios kapinės, vadinamos Kapiniais, Maro kapeliais. Jos 
yra dešiniajame Karkluojos upės krante. Kapinės buvo bendrosiose Eitučių kaimo 
žemėse, prie Mamių kaimo ribos. Pokario metais dešiniajame Karkluojos krante 
esanti Eitučių kaimo žemė kartu su kapinėmis buvo prijungta prie Mamių kaimo, 
kuris priskirtas Plungės rajonui. Šiandien mažai kas bežino, kad šios kapinės yra 
pagrindinis Eitučių kaimo praeities liudininkas. Kapinės kultūros paveldo objektų 
sąrašuose neregistruotos. Eitučių senosiose kapinėse yra medinė koplytėlė su Ma-
rijos Sopulingosios skulptūra (Pieta), pastatyta viduryje ant aukšto laiptuoto beto-
ninio pamato. Koplytėlė su Pieta 1971 m. paskelbta vietinės reikšmės paminklu.

Eitučių kaime Gaudučių – Kulių kelio pakelėje, ties buvusio senojo kelio į Anužius 
kryžkele stovi gražus ir vertingas metalinis kryžius. Kryžius pastatytas ant aukštoko 
akmeninio pamato. Jo pastatymo istorijos vietiniai gyventojai nebeatmena, tai liu-
dija jo ilgaamžiškumą. Šalia kryžiaus žaliuoja senas kadagys.
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2004 m. gražų medinį kryžių Eitučių ir Mamių kaimų paribyje pastatė Rojų gi-
minė. Šis kryžius primena buvusią Rojų sodybą, iš kurios šaknų išaugo plati giminė, 
tarp kurių buvo ir yra nemažai vertinančių savo praeitį šviesuolių. Savo giminės 
istorijai atminti jie išleido knygą „Mamių Rojų giminė“, kurioje atsispindi Mamių, 
Eitučių bei Lubių kaimų istorijos ir kultūros dalis.

EITUČIŲ KAIMO ŽMONĖS

Joneckis Pranciškus, Joneckienė Antanina–Trakumaitė. Vaikai: Edvardas, Emi-
lija, Vaclovas, Barbora, Albertas, Aniceta, Pranas. Edvardas liko gyventi tėviškėje. 
Joneckis Edvardas, Joneckienė-Šiaulytė Stanislava. Vaikai: Zita, Jadvyga, Birutė. 
Pranciškus buvo prasiskolinęs Kauno bankui, 1940 m. įvyko varžytynės, bet mar-
čios Šiaulytės Stanislavos seserys paskolino pinigų ir ūkis su pastatais ir žeme buvo 
išpirktas. Vos tik spėjo Stanislava ir Edvardas atiduoti skolas, tuoj žemė buvo atimta 
ir žmonės suvaryti į kolūkius. 1951 m. spalio 2 d. Joneckius su dukterimis Jadvyga, 
Birute ir Zita ištrėmė į Krasnojarsko kraštą, Bogatolsko rajoną. Joneckis Pranciškus 
jau buvo miręs, o Joneckienė Antanina išvykusi pas dukrą į Panevėžį, taip išvengė 
tremties.

Rekašius Kazimieras, Rekašienė–Joneckytė Birutė. Dukterys: Danutė, Vida.
Rojus Pranas, Rojienė Petronėlė. Duktė Stanislava. Pranas dirbo krosnis, ce-

mentinius paminklus. Petronėlė – gera siuvėja, visą kaimą apsiuvo. Duktė Stanisla-
va dirbo pradinių klasių mokytoja Balsiškių kaime ir kitur.

Joneckis Vaclovas, Joneckienė.
Domarkas Antanas, Domarkienė Sholestika. Sholestika buvo naginga audėja, 

gera gaspadinė. Domarkų vaikai: Antanas, Vladas, Stasys, Birutė, Justinas.
Domarkas Justinas, Domarkienė Domicėlė. Vaikai: Pranas, Valius, Danutė. Duk-

tė Danutė buvo gera siuvėja, siuvo ne tik moterims, bet ir vyriškus kostiumus.

Zitos Šiaulytės laidotuvės 1971 m. Iš kairės trečia stovi Ramutė Kubiliūtė,
iš dešinės Stasė Tilvikaitė, Danutė Kniukštaitė, Virginija Vosiliūtė.

Birutės Rekašienės archyvas
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Brazdeikis, Brazdeikie-
nė. Dukterys: Rožė, Rūta.

Vaišnoras Vincentas, 
Vaišnorienė Marijona. 
Vaikai: Karolis, Janina. Su-
kūręs šeimą ūkyje gyveno 
sūnus Karolis su žmona 
Petronėle. Vaišnorai su 
sūnumi Karoliu ir jo žmo-
na Petronėle 1951 m. 
spalio 2 d. buvo ištremti į 
Krasnojarsko kr. Bogotolo 
r. Marijona tremtyje mirė. 
Karolio ir Petronėlės duk-
terys: Regina ir Rūta. Rū-
telė mirė Sibire.

Edvardas Joneckis, Vytautas Raminas, Adelė Joneckienė
ir Vida Rekašiūtė pjauna malkas 1975 m.

Birutės Rekašienės archyvas

Domarkas Juozapas, Domarkienė Jadvyga. Vaikai: Jadvyga, Janina, Stanislava.
Valužis Konstantinas, Valužienė. Sūnus Kąstis.
Maciulis Stasys, Maciulienė Barbora. Vaikų neturėjo.
Maciulis Jonas, Maciulienė. Vaikai: Jonas, Povilas.
Žilys Jonas, Žilienė Magdalena. Vaikai: Julija, Jonas, Pranas.
Domarkas Ignas, Domarkienė Justina. Duktė Morta(?).
Domarkaitė Stefanija, Domarkaitė Morta.
Domarkas Povilas, Domarkienė Petronėlė. Vaikai: Eugenija, Sofija, Petronėlė. 

Motina Petronėlė buvo gera audėja, puiki gaspadinė. Povilas – visų amatų meis-
tras, statė namus, dirbo baldus, karstus, jaunystėje norėjo mokytis šiaučiaus ar 
kriaučiaus amato: motina įdavė sūrį, tėvas – pusbotelkę ir išėjo Povilas pas meistrą 
Riauką. Besirokuojant meistras pasakė, kad Povilas dirbs gižu už duoną ir dar tu-
rės primokėti 300 litų. Povilas tiek pinigų neturėjo ir grįžęs namo nusprendė pats 
pradėti meistrauti: paprašė tėvo lentų, nusprendė padaryti seseriai šiepą (spintą), 
kuparą. Tėvas nusistebėjo, bet lentų davė. Vietiniai medžio meistrai Lubys ir Ber-
žonskis juokėsi, kad Povilas dirba „šikininką“. Jaunuoliui baigus darbą senieji meis-
trai nieko prikibti negalėjo, o Riauka gailėjosi tokį mokinį praradęs. Povilas sulaukęs 
90 metų dar pynė krepšius.

Domarkaitė Petrė 1951 m. ištremta į Krasnojarsko kr., Bogotolo r.
Domarkas Antanas, Domarkienė. Vaikai: Antanas, Juozas, Jadvyga. Tėvas Anta-

nas – kalvis ir sūnus Antanas šio amato išmoko.
Domarkas Kazimieras, Domarkienė. Turėjo vieną dukterį.
Drungilas Petras, Drungilienė Petronėlė.
Drungilas Juozas, Drungilienė. Dukterys: Stefanija, Stasė(?), ...
Dyburys, Dyburienė. Vaikai: Pranas, Jonas, Veronika, dar viena duktė.
Brauklys Vincentas, Brauklienė Justina(?). Vaikai: Stasė, Janina(?), Vladas, Zita.
Jašmontas Antanas, Jašmontienė Marijona. Vaikai: Danutė, Regina, Antanas.
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Valė, Jadvyga, Petras, Kąstis. Povilas ir Jonas susisprogdino ardydami minas.
Stončius Povilas, Stončienė Rozalija. Vaikų neturėjo.
Domarkas Antanas, Domarkienė Barbora. Vaikai: Zita, Severina, Leonas, Vladas. 

Antanas dirbo klumpes, grojo smuiku.
Beržonskis Kazimieras, Beržonskienė. Vaikai: Kazimieras, Antanas, Algimantas, 

Aniceta. Mirus pirmajai žmonai, Kazimieras vedė Agniešką, susilaukė dukters An-
gelijos.

Jokūbauskis Ignacas, Jokūbauskienė Barbora. Vaikų neturėjo.
Jokūbauskis Petras. Petras darė skietus audimo staklėms, kruopščiai skiedreles 

drožė, nešė į turgų parduoti, žmonės jį gerbė.
Dyburys Pranas, Dyburienė Afrozina. Stambūs ūkininkai. Vaikai: Albertas, Jonas, 

Zinaida, Afrozina. Tėvai su sūnumi Albertu ir dukterimi Afrozina 1949 m. balandžio 
20 d. ištremti į Irkutsko sr., Bodaibo r. Į tėviškę nebegrįžo.

Sodys Ignas, Sodienė Kotryna (Marijona?). Vaikai: Liucija, Ignas, Kotryna, Marė.
Tilvikas Pranas, Tilvikienė–Rodelaitė Ona. Vaikai: Adomas, Juozas, Pranas, Ro-

kas, Salomėja.
Tilvikas Adomas, Tilvikienė–Tilvikaitė Kleopa. Vaikai: Rūta–Morta, Pranciškus, 

Jurgis.
Tilvikas Pranciškus, Tilvikienė–Rojutė Staselė. Duktė Lidija.
Domarkas Antanas – kalvis.
Vosylius Klemensas, Vosylienė Stefanija. Vaikų neturėjo.
Šideikis Justinas, Šideikienė Zuzana. Vaikų neturėjo.
Varinauskis. Turėjo malūną ant Alanto kranto.
Žilinskas Jonas, Žilinskienė Adolfina. Vaikų neturėjo.
Braukliai.
Kaime buvo labai daug Domarkų, todėl buvo vadinami pravardėmis: Papaša, 

Maumalelė, Pakapėnis, Pažvalgėnis, Kajetonas.

Birutė Joneckytė–Rekašienė

Preibys Juozas, Preibienė Valerija. Vaikų neturėjo. 
Kartu gyveno Juozo motina Magdalena.

Mockus Vincas, Mockienė–Domarkaitė Sofija. Vaikai: 
Vincas, Adomas, Algimantas, Danutė, Antanas, Rūta, Vy-
tautas, Nijolė, Rimantas.

Joneckis Vaclovas, Joneckienė Stasė. Vaikai: Alfreda, 
Zina, Alvydas, Regina, Bronius, Adolfina.

Šypalis, Šypalienė. Turėjo dukterį Kazimierą.
Domarkas Stanislovas, Domarkienė. Sūnūs: Kąstis, 

Feliksas, Adolfas.
Drungilas Povilas, Drungilienė Morta. Dukterys: Sta-

sė, Severina.
Gaudiešius, Gaudiešienė Stanislava. Vaikai: Severina, 

Zigmas, Morta.
Stončius Adrijonas, Stončienė. Vaikai: Povilas, Jonas, 
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čiams iškepdavo kiaušinienę, pasidarydavo varškės sūrio, išvirdavo kakavos, iš-
sikepdavo mielinio pyrago. Velykoms, Kalėdoms, vestuvėms, krikštynoms ar lai-
dotuvėms pjaudavo kas ką turėdavo – kiaulę, avį, veršį. Neturtingesnis vestuves 
iškeldavo tik ožką pasipjovęs. Per Velykas, Kalėdas iš bažnyčios eidavo aplankyti 
tėvų, dažnai kaimynai iš anksto susitardavo pas ką švęs.

Viskontienės–Joneckytės Ritos pasakojimas
Legenda apie Eitučių kaimo kryžiaus pastatymą

Nuo Kulių pusės važiavo vežimu senelis ir sutiko seną elgetą. Vežime nelabai 
buvo vietos, bet vis tiek senelis elgetą paėmė pavėžėti. Vežėjas užsnūdo, pabudo – 
nei elgetos, nei sūrio – tik aukso maišelis.

Joneckytės–Rekašienės Birutės pasakojimas
Apie tremtį

1951 m. spalio 2 d. Joneckį Edvardą, Joneckienę–Šiaulytę Jadvygą su dukromis 
Jadvyga, Birute ir Zita ištrėmė į Krasnojarsko kraštą, Bogatolsko rajoną.

Joneckių šeimą su kitomis 32 šeimomis sumurdė į 16 priterštų vagonų. Tame 
pačiame vagone iš 4 lentų buvo sukaltas tualetas. Kartu važiavo nėščia moteris 
Karnauskienė, pagimdė vaikelį, kuris netrukus mirė. Prižiūrėtojai liepė vaiko kūnelį 
išmesti pro tą skylę, kur tuštinomės, ant vagono bėgių. Tuoj pat mirė ir vaiko mo-
čiutė. Prižiūrėtojai liepė ją išrengti, suvyniojo į paklodę ir sustojus traukiniui išmetė 
šabakštynuose. Daugelis nieko nespėjo pasiimti, Antanina tik 1,5 kepalo duonos 
paėmė, tiek tebuvo likę po kepimo ir 2 maišus obuolių, o reikėjo išsimaitinti beveik 
2 mėnesius. Pravažiavus Uralo kalnus, pradėjo duoti į dieną po sriubos lėkštelę. 
Išvežė spalio 2 d., atvežė lapkričio 20 d. Atvažiavus išlaipino ant sniego, liepė laukti. 
Šalta, niekas niekur neveža. Pradėjo vyrai laužyti kiemų tvoras, kurti laužą. Visą 
naktį teko išbūti lauke ir moterys apsirengė ką beturėjo: vyriškomis kelnėmis, ap-
simovė vyriškomis kepurėmis. Naktį sargybinis suskaičiavo, kiek vyrų, kiek moterų, 

Mockai Vincas ir Monika Dočkutė

Rekašienės–Joneckytės Birutės 
pasakojimas
Kasdieninis ir šventinis maistas

Pusryčiams visada virė bulvių 
košę, bulves nusiskusdavo iš vaka-
ro. Pietums sriubos: bulvienė, buro-
kėlių, kopūstų (šviežių ir raugintų), 
pupelių, žirnių. Vakarienei dažniau-
siai virdavo pieniškas sriubas: ma-
karonų (pačių darytų), miltiškų ku-
kuliukų sriuba (kleckynė), iš smulkių 
kukuliukų (laistynė, tešla pilama 
per trintuvę).

Šventinėmis dienomis pusry-



33

o kitą dieną išaiškėjo, kad vyrų trūksta, nes pagal aprangą moteris palaikė vyrais. 
Atvežus į vietą, į vieną kambarį sugrūdo po dvi šeimas. Lenino kolūkio pirmininkas 
davė supelijusių avižų su vikiais, Birutė Joneckytė–Rekašienė labai aiškiai prisime-
na, kad tos duonos, net ir labai išalkus (nors plovė, džiovino) neįmanoma buvo 
valgyti. Žiemą maisto labai trūko, gerai, kad buvo pasiėmę iš Lietuvos bulvių, nors 
jos ir peršalo, bet vis tiek suvalgė. Motina geresnius daiktus mainė į maistą, šelpė 
vietinių rusų šeimos. Iš pradžių buvo labai sunku priprasti prie Sibiro klimato. Žie-
mą temperatūra nukrisdavo iki –40 laipsnių, kartais ir daugiau, o vasarą laikydavosi 
tokie pat karščiai (iki +40 laipsnių), tik vasara buvo labai trumpa. Vasarą dažnai 
trankydavosi perkūnija, žaibai skaldydavo kalnų uolas, nepratusiems buvo labai 
baisu. Pasitaikydavo viesulų, smarkių sūkurių. Žiemą tiek pripustydavo, kad lūšnų 
nebesimatydavo. Tremtyje Birutė labai sunkiai sirgo gelta.

Rusijos kolūkyje ne tik tėvams, bet ir vaikams teko dirbti visus lauko darbus: 
su kastuvu, kirviu. Trylikametė Birutė krovė „valakuškas“ (aukštus vežimus šieno). 
Dirbo nuo saulės patekėjimo iki vakaro, darbo valandų niekas neskaičiavo. Į darbą 
veždavo arkliais, sunkvežimiais. Už darbadienį retai mokėjo pinigais, daugiausiai – 
grūdais. Kolūkio pirmininkas buvo ukrainietis, geras žmogus, skyrė sklypelį pasisėti 
bulvėms, daržovėms. Tad jau po metų Joneckių šeima po patirto skurdo jautėsi lyg 
ponai, užsiaugino paršiuką, ožką, bulvių, kitų daržovių.

Kunigo nebuvo, Velykų naktį giedodavo Kalvarijos Kalnus. Kartą moterys susi-
rinko giedoti gegužinių giesmių, bet komendantas uždraudė. Vaikus pakrikštydavo 
Pabrėža A., nes jo brolis, kunigas, iš Lietuvos jam atsiųsdavo viską, ko reikėjo ap-
eigoms.

Po Stalino mirties seniems žmonėms, nepilnamečiams jaunuoliams, kurie buvo 
parašę malonės prašymus, valdžia suteikė leidimus grįžti iš tremties. Tėvas Jonec-
kis Edvardas parašė malonės prašymą ir 1957 m. gruodžio 1 d. Joneckių šeima 
sugrįžo į Lietuvą.

Pasakojo Mockus Vincas, Mockienė–Dočkutė Monika,
Viskontienė–Joneckytė Rita, Tilvikas Pranciškus.

Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, Aušra Gedgaudienė, 2016 m.

Eugenijos Brazdeikienės–Domarkaitės
ir Petronėlės Vaišnorienės–Domarkaitės pasakojimas

Eugenija Domarkaitė gimė 1927 m. Eitučių k., Petronėlė Domarkaitė gimė 
1929 m. Eitučių k. Tėvai: Domarkas Povilas ir Petronėlė Drungilaitė buvo mažaže-
miai, valdė 20 hektarų žemės. Šeima buvo didelė – 8 vaikai, iš kurių užaugo tik 3: 
Eugenija, Petrė ir Sofija. Sofija buvo ištekėjusi už Vinco Mockaus, turėjo 9 vaikus, 
tačiau anksti mirė, nespėjusi užauginti vaikų.

Buvo mediniai pastatai: troba, tvartas karvėms, vasarinė virtuvė, kiaulininkas, 
tvartas arkliams, jauja su pirtimi linams, kalvė. Troba buvo vidutinio dydžio. Sto-
gai šiaudiniai, tik žardininko ir kalvės stogai – kloti skiedromis. Tėvai turėjo jau-
ją javams, ten buvo ir pirtis linams džiovinti. Linus mindavo mediniais mintuvais, 
braukdavo brauktuvėmis. Išmirkytus linus vyrai po saują dėdavo į tam tikrą prie-
taisą, (nuo darbo vyrų rankų krumpliai būdavo kruvini), į „ruzveltį“, pakinkydavo 
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2 arklius, kurie sukdavo braukeklį. Sutvarkytus linus veždavo į Plungę, juos pirko 
žydai. Petrė prisiminė, kaip Kuliuose krautuvėje žydai ją buvo uždarę ir išgąsdinę.

Būdami vaikai bijodavome čigonų, nes buvome prisiklausę apie juos visokių ne-
gerų dalykų. Vieną kartą turguje į ratus buvo įsėdusi viena čigonė ir mus apstojo, 
bet kažkas ją nuginė. Atvažiuodavo čigonai ir į Eitučių kaimą, vogdavo įvairius daik-
tus, maistą.

Kaime buvo viena moteris, kuri, pasak žmonių, negerai nužiūrėdavo, todėl jai 
atėjus į svečius, greitai išvesdavo vaikus į kitą kambarį. Žmonės pasakojo, kad jai 
nužiūrėjus padvėsė kiaulė su visais paršeliais.

Sodas buvo labai didelis, daug obelų. Dar dabar sodyboje tebėra bočių obelis, 
kurios obuoliai, dideli ir rūgštūs. Augino daug braškių.

Eitučių kaime, netoli Domarko Kazimiero sodybos, buvo maro kapinės, ten 
buvo medinė koplytėlė su Šv. Marijos statulėle, kurią prižiūrėjo pats Domarkas. 
Tose kapinėse niekas nebelaidojo. Eitučiuose, už kanalo, irgi buvo maro kapinės. Ši 
teritorija dabar yra Vaišnoro Karolio žemėje.

Varinausko malūnas buvo Lūgnalių kaime. Ten važiuodavo malti vasarojų. Ma-
lūnininkas buvo senbernis, didelis juokdarys.

Abi, ir Eugenija, ir Petrė, mokėjo austi, verpti ir megzti, išausdavo net kapas. 
Prie tvarto galo buvo 2 kamaros, kur vasarą ausdavo audeklus maišams ir takus 
iš nuošukų. Austi labai patiko. Audeklus balindavo prieš saulę, patiesę ant žolės, 
prieš tai išmirkę vandenyje. Staklių iki šių dienų neišlaikė, bet dar turi išaustas iš 
suktų siūlų drobules, kapas ir staltieses.

Skalbdavo pelenų šarmu, verdantį vandenį užpildavo ant pelenų, į nusistovė-
jusį vandenį dėdavo drabužius ir virindavo. Didesnius audeklus skalauti veždavo 
į Miniją, o mažesnius skalaudavo čia pat – Karkluojoje. Skalbdavo su kultuvėmis. 
Plaudavo dažnai, nes šeimyna buvo didelė. Keisdavo ir čiužinius, juos prikimšdavo 
naujų šiaudų. Pirktinis muilas skalbimui buvo naudojamas labai retai.

Audinius ar vilną dažydavo alksnio ar ąžuolo žievėmis: ąžuolo – nudažydavo 
pilkai, alksnio – oranžine spalva. Buvo ir pirktinių dažų.

Pasninkai buvo penktadieniais, trečiadieniais ir Gavėnios metu.
Velykoms kepdavo pyragus, sausainius. Alus buvo naminis, degtinė – pirktinė. 

Atėjus svečiui buvo kepama kiaušinienė, vaišindavo blynais su uogiene, sūriu, na-
miniu sviestu. Nė vieno svečio neišleisdavo nepavaišinę. Gėrimai: paprasta mie-
žinė kava, kakava, arbata. Augindavo cikorijas, kurias išdžiovindavo, sumaldavo ir 
virdavo kavą. Kavą virdavo ir iš gilių. Pirkti produktų iš parduotuvės nebuvo pinigų.

Tėvas Povilas Domarkas buvo kalvis ir „visų galų meistras“: mokėjo staliaus 
amatą, darydavo baldus, karstus, ratus, mokėjo mūryti krosnis. Tėvas visada su-
gebėjo papokštauti: padaręs karstą, liepdavo mums atsigulti, kad galėtų pažiūrėti, 
kaip atrodys, bet mes labai bijojom. Tėvas turėjo dvitraukį oblių lentoms obliuoti 
ir kitus įrankius.

Prieš šventes iš vakaro visada buvo nuplaunama brika, išlyginami drabužiai. 
Dažnai per šventes iš Kūlupėnų atvažiuodavo motinos brolis su šeima, o per at-
laidus visi važiuodavome į Kulius arba į Kartenos bažnyčią. Arkliai buvo baukštūs, 
todėl mes, mergos, dažnai išlipdavom iš brikos.
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Mūsų šeima buvo labai linksma. Petrė mokėjo groti „kikštarainį“ – garsą išgau-
davo braukdama alkūne per pilvą. Dėl šio „meno“ Petrę žmonės žinojo net Sibire 
(Petrė su šeima buvo ištremti).

Vestuvėms vaišes atsinešdavo patys svečiai, šeimininkai būtinai padarydavo 
giros. Eugenija mokėjo kepti skanias „babkas“, eidavo net šeimininkauti. Krikšty-
noms didelių vaišių nerengdavo, nuveždavo kūdikį į bažnyčią pakrikštyti, kūmas 
pavaišindavo vakariene.

Laidotuvės vykdavo panašiai kaip dabar, tik vaišindavo labai kukliai, pagrabui 
išvirdavo baltos sriubos ir kt. Giedojo Kalvarijos Kalnus. Kai buvo vaikas, Eugenija 
bijodavo lavonų, dabar nebebijo. Per savo gyvenimą Eugenija yra aprengusi 5 nu-
mirėlius, Petrė – savo mirusį vaiką.

Gimdant vaikus priimdavo senelė Sermontienė (gyveno važiuojant link Kulių). 
Auklių nebuvo, vienas kitą augino, sūpavo, vystyklus plovė.

Orų spėjimai: jei akmuo šlapias – bus lietaus, jei žiemą paukščiai tupėdavo me-
džių galūnėse – šals arba atšils.

Gydydavosi arbatomis: ramunėlių, liepžiedžių, mėtų. Parveždavo vaistų ir iš 
vaistinės. Tais laikais dažna liga buvo „rožė“. Petrė ją turėjo ant kelio. Kadaičių kai-
me (Plungės r.) buvo moteris, kuri mokėjo gydyti rožę. Sakydavo, kad „rožė“ įsime-
ta išsigandus.

Eugenija per karą yra sirgusi smegenų uždegimu. Tėvas parvežė daktarą, kuris 
Eugeniją liepė vežti į Kretingos ligoninę. Tuo metu per miestą traukėsi vokiečių 
kariuomenė, miestas degė, todėl iš ligoninės visi buvo evakuojami. Tėvas vežimu 
dukterį išvežė iš miesto, po to, kai viskas aprimo, vėl parvežė į ligoninę. Duodavo 
tik po vieną tabletę ryte, daug moterų mirė nuo panašios ligos, bet Eugenijai buvo 
lemta išgyti.

Eugenijai pirmą vaikelį padėjo auginti bobulė. Kūdikį suvystyti liepdavo tvirtai, 
kojos ir rankos turėjo būti tiesios. Vaikams virdavo manų košę, duodavo karvės 
ir ožkos pieno, kurio niekada nevirino. Duodavo uogų, ramunėlių arbatos. Žaislus 
pasiūdavo: pvz. lėles, drabužėlius lėlėms. Pirktiniams žaislams nebuvo pinigų. At-

Rita Viskontienė–Joneckytė

simenu, kai mums buvo apie 
10 metų, tėvas mus vežėsi ar-
kliais į Aleksandravą pažiūrėti 
didelio stebuklo – autobuso. Juo 
buvo atvykę ekskursantai iš Vil-
niaus. Tada mes pirmą kartą įsė-
dome į autobusą ir mus truputį 
pavėžino.

Į Kretingos turgų važiuodavo 
arkliais. Karčiamų Eitučiuose ir 
aplinkiniuose kaimuose nebuvo. 
Viešėdavo žmonės retai: kartais 
ateidavo koks kaimynas, atsineš 
pusbotelkę, išgerdavo susėdę ir 
užtekdavo. Pijokų tada nebūda-
vo.
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Mūsiškiai gaudė tik zuikius: prie tvorų įtaisydavo kilpas, į kurias jie ir įkliūdavo. 
Šiaip medžiotojų nebuvo.

Tėvai laikė 5 avilius bičių. Eugenija vėliau yra laikiusi 7 avilius. Tėvas mokė: „Ne-
sidaužykit, nesiplakit ir bitės jums nieko nedarys“. Kai įgeldavo bitė, nieko nedary-
davo, skausmas ir sutinimas praeidavo savaime. Medaus turėdavo daug – po 2 bi-
donus, bet jo neparduodavo, dalindavo giminėms, kaimynams, suvalgydavo patys.

Uogavo, grybavo, riešutavo ne dėl pramogos, kaip dabar, o tam, kad papildytų 
maisto atsargas.

Augindavo žąsis, antis, vištas, kalakutus (tėvai jų neaugino). Žąsų augindavo 
15–20. Jas pjaudavo ir veždavo į turgų. Iš plunksnų darydavo patalynę: patalus, 
pagalves, vėliau antklodes (turime išlaikę iki šių dienų). Plunksnas plėšydavo patys 
arba nunešdavo Symienei, už plėšymą jai atsilygindami sūriu, grietine.

Eugenija turi išlaikiusi iki šių dienų 1940 m. Kalniškių pradžios mokyklos bai-
gimo pažymėjimą. Mokėsi gerai, beveik vien penketais (penkiabalėje sistemoje). 
Mokykla buvo Vosylių troboje. Pati Vosylienė buvo mokytoja, kiti mokytojai atva-
žiuodavo iš Kartenos. Eugenija prisimena mokytoją Kiupelį, kuris dirbo 1940 m. 
Į mokyklą ėjo su klumpėmis, nešdavosi šlepetes, pačių nusinertas kabliuku.

„Esam daug dirbę, vargę, dabar gyventi – šventa diena“.
Užrašė mokytoja Dalia Mockuvienė ir Kalniškių pagindinės mokyklos mokiniai, stovyklos 

„Žaliuoju taku“ dalyviai, 2006 m.

KUPŠIŲ KAIMAS
Kaimas yra 4 km į šiaurės rytus nuo Kalniškių kaimo, dešiniajame Karkluojos 

krante, ribojasi su Lubių, Gaudučių ir Mamių kaimais. Apie kaimo įsikūrimą duome-
nų nėra. XX a. pradžioje stambiausi ūkininkai buvo Jedenkai ir Domarkai. 1923 m. 
kaime buvo apie 7 ūkius. Šiuo metu buvusioje Domarkų sodybvietėje atstatyta tro-
ba ir užveistas sodas.

Janina Stonkienė–Drakšaitė

Rugius vyrai pjovė dalgiais, moterys surinkdavo ir 
rišdavo į mažus pėdus, sustatydavo. Javams išdžiūvus, 
juos iškuldavo spragilais. Tais šiaudais klodavo stogus, 
tai daryti mokėjo visi.

Galvijus laikė pririštus grandinėmis. Avims padary-
davo ratus, prie kurių jas pririšdavo, kad ėriukai neitų 
į daržus. Vienoje vietoje nuėdus žolę, tuos ratus pers-
tumdavo į kitą vietą.

Žvejoti eidavo naktį. Lydekas ir vėgėles žvejodavo 
su tam tikra šaka, spygliuota meškere vadinama, ja nu-
durdavo žuvį, iškeldavo, o vaikai, stovintys ant kranto, 
numaudavo. Žvejodavo Karkluojoje, Alante. Ten buvo 
labai daug vėžių, bet žmonės kažkodėl jų bijojo ir ne-
gaudė.
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sandrui mirus, Juzefa ištekėjo už Narkaus, susilaukė sūnaus Alberto.
Joneckis Vaclovas, Joneckienė–Jedenkutė Stanislava. Vaikai: Alfreda, Zinaida, 

Alvydas, Relina, Adolfina, Bronius, Rita.
Jedenkus Apolinaras, Jedenkienė Juzefa. Vaikai: Augutė, Julius, Rimantas.
Lūža Antanas, Lūžienė Juzefa. Vaikai: Regina, Antanas. Lūžos turėjo 30 hektarų 

žemės, todėl 1949 m. balandžio 20 d. ištremti į Irkutsko sr., Sibiro Usolės r.
Stončius Anicetas, Stončienė–Domarkaitė Liucija. Vaikai: Rimantas, Edmundas, 

Eugenija, Rita.
Butkus Vaclovas, Butkienė–Stončiūtė Aniceta. Vaikai: Danutė, Vaclovas. Vaclo-

vas buvo kalvis.
Špučys Antanas, Špučienė Petrė. Vaikai: Antanas, Regina.
Razmus Pranas, Razmienė Jadvyga.
Domarkas Juozas, Domarkienė. Vaikai: Juozapas, Julius, Antanas, Alfonsas, For-

tūnata, Pranas, Morta.

Agrafina Viluckienė–Joneckaitė

Domarkas Juozapas, Domarkienė Sofija. Vaikai: 
Regina, Vida, Darina.

Brazdeikis Leonas, Brazdeikienė Kazimiera. Vaikai: 
Leonas, Elvyra. Visa šeima 1949 m. balandžio 20 d. 
ištremti į Irkutsko sr., Bodaibo r.

Brazdeikis Liudas, Brazdeikienė Eugenija. Vaikai: 
Irena, Augutė, Virginija, Ramutė.

Simė Antanas, Simienė Stasė. Simės turėjo 3 duk-
teris.

Narkus Pranas. Duktė Petrė. Abu 1949 m. balan-
džio 20 d. ištremti į Irkutsko sr., Bodaibo r. Tėvas mirė 
tremtyje.

Kundrotas, Kubilius, Jedenkus Julius, Domarkas 
Alfonsas, Šlyžius, Puplesis. Žmonės pasakojo, kad Pu-

Morta Narkienė–Beržanskytė

KUPŠIŲ KAIMO ŽMONĖS

Jedenkus Aleksandras, Jedenkienė Juzefa. Vai-
kai: Kazimieras, Stanislava, Agnė, Aniceta, Julius, 
Apolinaras, Morta. Aleksandras pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo nelaisvėje, daug bėgo, dėl to išsi-
plėtė širdis. Aleksandras ir Juzefa Jedenkai – stam-
būs ūkininkai. Juzefa bičiuliavosi su Plungės grafais 
Oginskiais. Aleksandras prikraudavo brikelę visokių 
kaimo gėrybių ir Juzefa važiuodavo pas Oginskius. 
Mirus tėvui Aleksandrui, ūkį perėmė 15-metis sū-
nus Kazimieras. Jedenkus Kazimieras vedė Varinau-
skaitę Juzefą. Jų vaikai: Vilius, Veronika, Irena. 1949 
m. kovo 27 d. Jedenkaus Kazimiero šeima ištremta 
į Krasnojarsko kr., Bolšaja Murtos r. Jedenkui Alek-
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plesienė dauboje užkasė vonelę su auksu. Giminaičiai pasiėmę metalo detektorių 
važiavo aukso ieškoti.

Stončius Ignas, Stončienė–Diržininkaitė Kazimiera. Ignas iki karo dirbo kalviu. 
Vaikai: Kazys, Jonas. Tėvai 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasnojarsko kr. Krasno-
jarsko r. Ignas mirė tremtyje.

Kumpis Juozas, Stropus, Kundrotas, Kubilius, Jedenkus Julius, Domarkas Alfon-
sas, Šlyžius.

Pasakojo Lūža Antanas, Viskontienė–Joneckytė Rita, Stonkienė–Drakšaitė Janina,
Drakšas Vytautas, Drakšienė-Šimonytė Onutė.

Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, Aušra Gedgaudienė, 2016 m.

LAPGAUDŽIŲ KAIMAS
Kaimo žemės yra rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 5 km 

į šiaurės rytus nuo Kartenos ir 2 km į pietryčius nuo Kūlupėnų, Minijos kairiajame 
krante.

XIX a. Lapgaudžių kaimas įkurtas kaip Grabšyčių dvaro žemių užusienis. Pasako-
jama, kad čia gyvenęs apykvailis žmogelis, kuris nieko nedaręs, o tik gaudęs lapes. 
Žmonės jį praminė Lapgaudžiu, o laikui bėgant šis vardas prigijęs visam kaimui. Šis 
pasakojimas liudija, kad pirmieji jo gyventojai vertėsi lapių gaudymo verslu, kuris 
tais laikais buvo pelningas. Šioje Minijos vingio pakrantėje lapių niekada netrūko. 
Dėl gausybės jų urvų tarp Lapgaudžių ir sakuočių esantis miškas buvo pavadintas 
Lapurviais.

1919 m. savanoriu į Lietuvos kariuomenę įstojo Petras Joneckis, dalyvavęs Lie-
tuvos nepriklausomybės kovose su lenkais ir bermontininkais, pabuvojęs lenkų 
nelaisvėje. 1923 m. kaime buvo 3 ūkiai. Apie 40 hektarų valdė stambūs ūkininkai 
Kubilius ir Šiaulys. Ūkininkų valdos buvo išskirstytos rėžiais. Lietuvos žemės refor-
ma kaimą aplenkė. 1944 m. spalio mėnesį plėšikaujantys sovietų kariai apiplėšė 

Kotrynos Kvedaravičiūtės (iš Suvalkijos) ir Jono Drakšo 
santuoka. Janinos Stonkienės–Drakšaitės archyvas

Jonkų namus, nušovė Barborą Jo-
neckienę.

1948 m. Lietuvos laisvės ar-
mijos Žemaičių apygardos Kardo 
rinktinės partizanu tapo Petras 
Joneckis – Riteris (1921-1991). 
Rudenį jis buvo išduotas, suimtas 
ir išvežtas į Kazachstano lagerius. 
Į Lietuvą grįžo 1961 m., gyveno 
Kretingoje. 2002 m. Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro Rezistentų teisių 
komisija jam po mirties suteikė 
kario savanorio statusą.
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Konstantino žmona Stefanija. Su ja turėjo sūnų Vladą.
Jonkus, Kazimieras, Jonkienė Marė. Duktė Sofija.
Joneckis Petras, Joneckienė Justina. Vaikai: Petras, Agrafina, Justina, Zita. Tėvas 

Joneckis Petras buvo muzikantas, grojo bandonija. Šokiai vykdavo pas Joneckius. 
Šeima buvo ištremta.

Joneckis Kostas, Joneckienė. Joneckis su pirmąja žmona turėjo dukrą Giną, su 
antrąja – sūnus Kostą ir Stanislovą.

Joneckienė Barbora 1944 m. rudenį nušauta rusų kareivių.
Abartis Steponas, Abartienė Kristina. Vaikai: Juozas, Jonas, Emilija. Steponas 

buvo muzikantas, grojo klarnetu.
Baltmiškis Juozapas, Baltmiškienė Marė. Vaikai: Juozapas, Antanas, Stasė.
Dyburys Alfonsas, Dyburienė Adolfina. Vaikai: Antanas, Vytautas, Alfonsas, Jo-

nas.
Telšinskis Jonas, Telšinskienė Magdė. Vaikų neturėjo.
Vaičiulis, Vaičiulienė. Vaikai: Marė, Petras, Stefa.

Pasakojo Ramonas Stanislovas, Ramonienė–Šiaulytė Domicėlė, Narkienė–Kupšytė Dalia, 
Viluckienė–Joneckaitė Agrafina, Narkienė–Beržanskytė Morta.

Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

LYGNUGARIŠKIŲ KAIMAS
Kaimo žemės yra kairiajame Alanto upės krante, šalia Balsiškių kaimo, 4 km 

į šiaurę nuo Kalniškių. Lygnugariškiai atsirado XVIII a. pabaigoje. 1923 m. kaime, 
anksčiau Šileikiniu vadintame, buvo 5 ūkiai ir 35 gyventojai. Šiandien kaime išlikusi 
tik viena Prižginto sodyba, kurioje gyvena 2 žmonės.

LYGNUGARIŠKIŲ KAIMO ŽMONĖS

Narmontas Mamertas, Narmontienė Elena. Vaikai: Mamertas, Vytautas, Elena, 
Kleopa.

Drakšai Vytautas ir Onutė Šimonytė

LAPGAUDŽIŲ KAIMO ŽMONĖS

Ramonas Stanislovas, Ramo-
nienė–Balsevičiūtė Venčeslava. 
Vaikai: Stanislovas, Celestinas, 
Justinas, Birutė, Valytė. Žemės 
turėjo nedaug. Tėvas Stanislovas 
skaldė akmenis.

Baltmiškytė Pranė. Vaikai: Ka-
zimieras, Marė. Pas Pranę nuo-
mojo kambarį Kubiliūtė Petronė-
lė. Ji turėjo sūnų Praną.

Joneckis Konstantinas, Jonec-
kienė Danutė. Vaikai: Kostas, Re-
gina, Rūta, Birutė, Elvyra. Antroji 
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Šlyžius Vladas, Šlyžienė Agnė. 2 vaikai.
Pocius Julius, Pocienė Domicėlė. Vaikai: Domicėlė, Danutė, Janina, Morta, Ju-

lius, Albertas.
Domarkas Antanas, Domarkienė–Kidikaitė Genovaitė. Vaikai: Antanas, Mil-

da(?), Algis(?), ... Tėvas Antanas buvo kalvis.
Domarkas Stanislovas, Domarkienė Kleopa. Vaikų neturėjo. Su Domarkais gyve-

no Stanislovo sesuo, ji turėjo sūnų Antaną. 
Knieta, Knietienė–Drakšaitė Liudvina. Vaikai: Jonas, Juozas, Karolina, Justina.
Jurkus Vladas, Jurkienė Ona. Dukterys: Ieva, Staselė, Ona.
Drakšas Jonas, Drakšienė–Kvedaravičiūtė Kotryna. Vaikai: Stasys, Vytautas, Ja-

nina, Zita. Kotryna – gera siuvėja, žmonės iš visos apylinkės jai nešdavo rūbus siūti, 
siuvo sukneles, vyrams kelnes ir kt., vertė ir dukrą Janiną siūti.

Jazdauskas Kazimieras, Jazdauskienė. Sūnus Feliksas.
Pocius Kazimieras, Pocienė–Domarkaitė. Turėjo 2 sūnus, 2 dukteris: Elvyra, Ka-

zimieras, ...
Beržonskis. Giedorius, giedodavo kaimo budynėse.

Janinos Stonkienės–Drakšaitės pasakojimas
Motina Kotryna buvo kilusi iš Suvalkijos, norėjo, kad ir vaikai kalbėtų jos tarme. 

Nuėjus į mokyklą, draugai tyčiodavosi iš Drakšiukų, kad jie kalba ne žemaitiškai, tad 
jie motinos nebeklausė, kalbėjo kaip ir visi kaimo vaikai. Matyt, kažkiek ir motina 
pradėjo žemaičiuoti, nes atvažiavęs jos brolis stebėdavosi, kaip ji kalba, kad nega-
lima suprasti, gal žydiškai. Sūnus Vytautas grodavo šokiuose armonika, kitas sūnus 
Stasys būgną mušė. Janina prisiminė nuotykį iš vaikystės laikų. „Išėjo visi į daubą 
šieno grėbti. Man liepė išvirti valgyti. Mažieji žaidė lauke, užsinorėjau ir aš su jais 
pažaisti. Nukėliau katilą ant aslos ir išbėgau. Tuo metu į trobą įėjo kiaulė, išvertė 
sriubą, paėdė ir atsigulė viduryje trobos“.

Pasakojo Stonkienė–Drakšaitė Janina, Drakšas Vytautas, Drakšienė–Šimonytė Onutė.
Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

Vaitkai Antanas ir Stanislava Mikalauskaitė

Narmontas Mamertas, Nar-
montienė Elena. Vaikai: Julius, 
Severina.

Narmontas Vytautas, Nar-
montienė–Almonaitė Adelė. 
Vaikai: Vytautas, Julius, dvi 
dukterys. Narmontą Vytautą 
(tėvą) kolūkio pirmininkas nu-
sivežė į festivalį, liepė pasisaky-
ti. Šis įlipo į tribūną ir pasakė: 
„Kovokim už Jėzų Kristų, o ne 
už komunistus“. Vytautas buvo 
suimtas ir ištremtas.

Baltuonis, Baltuonienė. Vai-
kai: Elena, Severina.
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LŪGNALIŲ KAIMAS
Kaimas buvo įsikūręs 5 km į pietvakarius nuo Kalniškių, prie Kalniškių Tyro pelkės 

ir senojo Kartenos–Budrių–Kulių kelio. Kaimui pradžią davė XIX a. įkurtas Lūgnalių 
palivarkas, priklausęs grafų Platerių Aleksandravo dvarui, o prie Tyro pelkės buvo 
vandeniu užliejamos pievos, kurias valdytojas nusausino. Tą vietą buvo pamėgę 
vandens paukščiai, dėl to vietovę imta vadinti Pyplinėmis. 1846 m., po baudžiavos 
panaikinimo, didesnę dalį palivarko žemių nusipirko Anužių kaimo ūkininkas Kazys 
Vosylius. 1923 m. kaime buvo 4 ūkiai ir 39 gyventojai, stambiausias ūkininkas buvo 
Skridaila. Po karo Lūgnaliuose pradėjo veikti pradinė mokykla, priklausiusi Kalniš-
kių pradinei mokyklai, kurią lankė Anužių, Drungilų ir kt. kaimų vaikai. 1958 m. 
mokykla perkelta į Anužių kaimą. Uždaryta XX a. 7 dešimtmetyje. Šiandien kaime 
niekas negyvena, nėra išlikusios nė vienos sodybos, tačiau kaimo istoriją mena Lū-
gnalių ir Lūžinės pilalės, senolių pasakojimai apie Prancūzkelį ir senąjį Lubių, vėliau 
Skridailų dvarą. Pasakojama, kad XIX a. pradžioje, traukdami Maskvos link, Napole-
ono kareiviai palei Lūgnalių pilalę per pelkes nutiesė kelią, pavadintą prancūzkeliu. 
Šio grindinio liekanų žmonės atrasdavę dar XX a. pradžioje.

Ties Anužių ir Lūgnalių kaimų riba, Tyro durpyno pakraštyje stūkso Lūgnalių kai-
mo piliakalnis. Kalva taipogi vadinama Pilale, dar kitaip Lūžinės pilale, nes dalis kal-
vos XIX a. priklausė ūkininkui Lūžai. Kalva didoka, 150 m ilgio, 110 m pločio ir 4,5 m 
aukščio. Senieji žmonės pasakoja, kad Pilalė seniau buvusi sala didžiulio ežero pa-
kraštyje. Tuo galima tikėti, nes kalva randasi netoli durpyno, kuris atsirado užakus 
ežerui. Kad Pilalėje gyventa žmonių, liudija kalvoje rastas akmeninis kirvukas, nors 
tyrinėjant kitų kultūrinių požymių nepastebėta. Kalva 1972 – 1977 m. buvo regis-
truota istorijos ir kultūros paminklų sąraše kaip Lūgnalių kaimo piliakalnis.

LŪGNALIŲ KAIMO ŽMONĖS

Dvarininkai Lubys Ignas (1863–1925), Lubienė Kotryna (1868-1939). Troba - ant 
kalvos, didelė, graži, dviejų galų. Buvo 7 abarės – pastatai galvijams laikyti, tvartai 
su 6 įėjimais, klėtis. Sūnūs Ferdinandas, Edvardas, Antanas, Viktoras. Visi sūnūs 
muzikantai, Ferdinandas ir Antanas ūkininkavo, Edvardas dirbo antstoliu, Viktoras 
mokytojavo. 1920 m. dvaras iš varžytinių parduotas Skridailoms.

Skridaila Juozas, Skridailienė. Skridaila dirbo agronomu Dotnuvos eksperimen-
tiniame ūkyje, dėstytojavo. Užsidirbęs pinigų, iš varžytinių nusipirko Lubių dvarą. 
1939 m. Skridailos išsiskyrė, gyveno atskiruose trobos galuose. Vėliau Skridailienė 
pasistatė naują trobą. Dvare dar buvo pastatyta jauja, plytinė ir garažiukas, ku-
riame laikė mašiną, kūrenamą malkomis. Skridailų vaikai: Vytautas, Algimantas, 
Laimutis. Vytautas dirbo gydytoju Plungėje, buvo įsivaikinęs du vaikus, rūpinosi 
sergančiais tėvais, juos slaugė iki mirties. Algimantas – jūrininkas, gyveno Rygoje, 
paskutinis dvaro žemių paveldėtojas, mėgino ūkininkauti, gyveno Vosylių sodyboje 
Anužių k. Laimutis dirbo gamtos apsaugos inspektoriumi.

Išsikėlus Skridailoms toje pačioje sodyboje gyveno Beinoras Ignas, Beinorienė 
Barbora. Vaikai: Irena, Algis, Danielius, Alfonsas.
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Paskutiniai dvaro gy-
ventojai Dvarijonas Jurgis 
su žmona. Vaikai: Jadvyga, 
Magdalena, Jurgis, Kazimie-
ras, ...Tėvas Jurgis Dvarionas 
po karo tapo Kartenos apy-
linkės pirmininku, buvo nu-
šautas dvare, taip pat nušau-
ta ir duktė Magdalena.

Tamošauskas Juozas, Ta-
mošauskienė Stanislava. Ta-
mošauskai 1939 m. pirko iš 
Skridailos dvaro 16 hektarų 
žemės, pasistatė trobas. Vai-
kai: Aleksandra, Pranas.

Gaudutis Pranas, Gaudu-
tienė–Tamošauskaitė Alek-
sandra. Gaudučių vaikai: Bi-

Iš kairės į dešinę sėdi: rašytojas Jonas Avyžius, puseserės Dalios 
močiutė, dėdė Leopoldas Beinoras. Iš kairės į dešinę stovi: 
Irenos Jokubauskienės motina, Elena Beinorienė, pusseserė 
Dalė, Irena Jokubauskienė (mergytė), Irenos tėvas.
Irenos Jokubauskienės archyvas

rutė, Jurgis, Vytautas. Vienu metu Gaudučių name buvo įkurta pradinė mokykla 
prieš tai buvusi Drungilų kaime pas Tilviką Leopoldą. Mokytojavo Kugrytė Ona.

Jomantas Juozas, Jomantienė–Lukauskaitė Barbora. Barbora turėjo dukterį Ma-
rytę. Su Jomantu vaikų neturėjo.

Norvaiša Stanislovas, Norvaišienė. Vaikai: Stanislava, Liudvikas, Adelė.
Armalis Juozas, Armalienė Stanislava. Vaikai: Stanislovas, Juozas, Antanas.
Geležinis Juozas, Geležinienė Ona.
Butkus Kazimieras, Butkienė Martyna. Vaikai: Martyna, Monika.
Abartis Steponas, Abartienė Kristina. Vaikai: Juozas, Jonas, Emilija.
Rojus Steponas, Rojienė.
Mikalauskas Pranas, Mikalauskienė–Domarkaitė Ona. Tėvas Pranas dar būda-

mas jaunas, nevedęs išvažiavo į Ameriką užsidirbti pinigų, grįžęs nusipirko iš dva-
rininko Lubio 100 hektarų žemės. Vaikai: Stanislovas, Petras, Jonas, Pranciškus, 
Stanislava, Antanas, Kazimieras. Kazimieras mirė jaunas – 28-erių metų: nuvirto 
nuo vežimo, susimušė nugarą. Pranciškus ir Antanas – muzikantai, grojo armonika, 
pūtė triūbą. Jauni būdami grojo vestuvėse, su triūba budynėse. Antanui liko ūkis, 
tačiau jį su žmona Monika išvežė į Sibirą. Kai atvažiavo vežti, Monika namuose 
separavo pieną. Vyro tuo metu namuose nebuvo. Antanas sužinojęs iš kaimynų, 
kad žmoną veža, atsisveikino su giminėmis ir grįžo pas žmoną. Seno tėvo Prano 
nebevežė, nusprendė, kad bevažiuojant numirs. Tėvą į savo namus parsivežė Sta-
nislovas. Antanas su Monika vaikų neturėjo. Tėviškėje liko gyventi duktė Stanislava.

Vaičekauskis Povilas, Vaičekauskienė. Vaikai: Povilas, Bronius, Modestas. Iš-
tremti.

Mikalauskas Stanislovas, Mikalauskienė–Malakauskaitė Joana. Vaikai: Stanisla-
va, Angelija, Liucina, Stanislovas, Adas (mirė 9 mėn. ). Pranas buvo gavęs iš tėvo 
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12 hektarų žemės, kuri buvo apžėlusi krūmais. Pranciškus buvo labai darbštus, di-
džiąją dalį krūmynų iškirto ir dirbo žemelę. Turėjo nusipirkęs kuliamąją mašiną.

Jakštai. Vaikų neturėjo.
Rojus Leonas, Rojienė Rozalija. Vaikai: Petras, ...
Rojus Petras, Rojienė Ona.
Beinoras Ignas, Beinorienė Barbora. Vaikai: Danielius, Algis, Alfonsas, Irena.
Varinauskas, malūno savininkas.
Lūgnalių pradinė mokykla veikė 4 vietose: Skridailų dvare Lūgnalių kaime (Skri-

dailienės name, mokytoju buvo Vaitkevičius Juozas), Kubilių sodyboje Drungilų 
kaime (mokytoja Petrutienė), Tilviko Leopoldo sodyboje, iki 1970 m. Anužių kaime 
(mokytojos Žalimienė Aldona, Narmontaitė Ona), 1970-1972 m. Gaudučių sody-
boje Lūgnalių kaime.

Danutės Dvarionienės pasakojimas
Baidymai Beinorų ūkyje

„Bōva graži pavakarie. Beinuorienė Barbuora melž laukūs karvės, gėrd so 
griebarko (arklinė grėbiamoji ) parbėld, partaršk. Tėik garse pri pat karvės bėld, 
ė karvė pasibaidė – veiz Barbuora – nikuokiuos griebarkas nier. Senėje suoduos 
žmuonis šnekiejė, kad tuo vėituo bōva dvars ėr tėn lioub baidītė pakastė pėninga“.

Stanislavos Vaitkienės pasakojimas
Kaimo gėlių darželiui, vaistažolės

Darželius darydavome prie trobos, po langais. Kartais klombas apdėdavome 
akmenukais, kiti aptverdavo. Tėvų sodyboje kiekvieną birželį žydėdavo bijūnai. Ro-
žės, piliarožės žydėjo baltai, rausvai ir raudonai. Beveik visuose darželiuose puikuo-
davosi aukšti rudeninių jurginėlių (plunksnalapių rudbekijų) krūmai, juos sodindavo 
patvoryje, geltoni jų žiedai puošdavo sodybas iki pat šalnų. Labai buvo mėgstamos 
pavasarį pražystančios kvapnios baltos lelijėlės (narcizai). Darželyje augdavo dideli 
baltų arba rausvų rožių (tankiadyglių erškėčių) krūmai, jie labai kvepėdavo. Darže-
liuose taip pat auginom žemčiūgus (kvapiuosius pelėžirnius), nasturtas (didžiąsias 
nasturtas), karklelius (šluotelinius flioksus), kurie žydėdavo rausvais, baltais, vio-
letiniais žiedais. Sodybas puošdavo žydinčios aguonos, bet į darželį jų nesodinda-
vo, augindavo bobdaržiuose. Gražiai žydėdavo pomarančinės lelijos (raudonosios 
lelijos), mėlynieji batukai (mėlynosios kurpelės). Mėgstami buvo žydintys krūmai: 
bezdai (paprastosios alyvos), jazminai.

Vadinamame bobdaržyje augindavome mėtas, šaltmėtes (pipirmėtes). Jas 
naudodavo suskaudus pilvui, pagardindavo vėdarus ir šiaip gerdavo mėtų arbatą. 
Rinkdavome šalpusnių žiedus, kurių arbata geriama su medumi atsikosėjimo pa-
lengvinimui. Rinkdavome vaistinio besdio (juoduogio šeivamedžio) žiedus, kurios 
arbata labai padėdavo nuo gripo, kai pakildavo aukšta temperatūra. Ramunėlių 
žiedų arbatą naudojome pilvui suskaudus, paskalaudavome traiškanojančias akis. 
Rinkdavome pušų metūgius, jų arbatą gerdavome suviduriavus. Vartojome srevus 
(paprastąją kraujažolę) – sustiprinti ir valyti kraujui, nuo moterų ligų. Bruknių lapų 
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arbatą vartojome nuo pūslės uždegimo, krapų sėklas – širdžiai stiprinti, nuo aukšto 
kraujo spaudimo, sudžiovintų mėlynių uogų su šakelėmis – nuo viduriavimo.

Pasakojo Dvarionienė–Kniūkštaitė Danutė, Gaudutienė–Tamošauskaitė Aleksandra, 
Baltmiškienė–Mikalauskaitė Liucija, Vaitkienė–Mikalauskaitė Stanislava, Vaitkus Antanas, 

Viluckienė–Joneckaitė Agrafina, Narkienė- Beržanskytė Morta.
Užrašė Aušra Gedgaudienė, Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

PECELIŲ KAIMAS
Kaimas rytinėje Kretingos rajono dalyje, 8 km į šiaurės rytus nuo Kartenos, Mi-

nijos kairiajame krante. Anksčiau vadintas Paceliais, Pečiuliais, Poceliais. 1846 m. 
jame buvo 4 dūmai, 1849 m. gyveno 54 grafo Franso Pliaterio baudžiauninkai, o 
baudžiavą panaikinus išperkamuosius žemės mokesčius Kartenos dvarui 1870 m. 
mokėjo 13 valstiečių. 1923 m. kaime buvo 13 sodybų. Žemės reformos metu Pece-
liai išskirstyti į vienkieminius ūkius, o kaimo žemių pietiniame pakraštyje buvusios 
bendrosios ganyklos buvo išdalintos 4 naujakuriams ir prijungtos prie Mamių kai-
mo. Pokario kolektyvizacija ir melioracija kaimą sunaikino.

1945 m. suimtas ir į Dubrovkos lagerį išvežtas ūkininkas Tarvydas Justinas, kuris 
mirė kalinimo vietoje.

PECELIŲ KAIMO ŽMONĖS

Anužis, Mažonienė–Anužienė. Su Mažoniu sugyventas sūnus Juozas.
Tamošauskas Petras, Tamošauskienė Elena. Vaikai: Petras, Elena, Barbora, Ona.
Tamošauskas Pranas, Tamošauskienė–Beržonskaitė Kotryna. Vaikai: Justinas, 

Irena.
Kupšys Vladas, Kupšienė Stasė. Vaikai: Vladas, Darina, Danutė.
Beržonskis Kostas, Beržonskienė Magdalena. Dukterys Magdalena, Kotryna.
Ramonas, Ramonienė. Dukterys: Adelė, ... Ramonas dirbo kubilus.
Norvaiša Ignas, Norvaišienė Irena. Turėjo 10 vaikų: Vidą, Igną, Marytę, ....
Tarvydas Justinas 1945 m. išvežtas į Leningrado sr., Dubrovkos lagerį. Mirė 

tremtyje.

RASČIŲ KAIMAS
1922 m. Lietuvos žemės reformos metu buvo išparceliuotas Gaudučių dvaras: 

nuo sodybos likusios žemės išdalintos dvaro kumečiams bei Lietuvos kariuomenės 
kariams savanoriams ir 1927 m. pavadintos Raštų (Raščių) kaimu.

RASČIŲ KAIMO ŽMONĖS

Gaigalas Algis, Gaigalienė. Vaikai: Vytenis, Algimantas, Roma.
Seselskienė, Skinskiai, Gelžiniai.
Jonauskas Pranciškus, Jonauskienė Ona. Vaikai: Pranas, Stanislava, Magdalena, 

Jadvyga.
Daugintis Juozas, Daugintienė Ieva. Vaikai: Adomas, Zita, Bronė.
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Sakuočių k. senosios kapinės, 2016 m.

Drungilas Stasys, Drungilienė. Vaikai: Viktoras, Eugenijus, Jurgita.
Juška, Juškienė Marijona. 3 sūnūs: Ignas, Kostas, ...
Juška Ignas, Tarvydienė–Juškienė Ieva. Su Tarvydu Ieva augino 2 dukteris: Justi-

ną ir Danutę. Juška Ignas su pirmąja žmona turėjo dukterį Virginiją.
Pasakojo Šlyžius Juozas, Šlyžienė–Martinaitytė Albertina.

Užrašė Vasiliauskienė Nijolė, 2016 m.

SAKUOČIŲ KAIMAS
Kaimas rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 5 km į šiau-

rę–šiaurės rytus nuo Kartenos, Minijos kairiajame krante. Įsikūręs Minijos vingyje. 
Archeologijos paminklai liudija, kad žmonės čia nuolat gyvena nuo V a. Kaimas 
susiformavo apie XVI – XVII a. Jį sudarė kelios sodybos, kurios priklausė Grabšyčių 
palivarkui.

Gyventojai aktyviai dalyvavo 1831 m. sukilime prieš caro valdžios priespaudą. 
Jo metu Zabūras Juozas žuvo ties Palanga, o Narmontą Klemensą kazokai paėmė 
į nelaisvę. 1846 m. buvo 6 dūmai. 1870 m. Grabšyčių dvarui išperkamuosius mo-
kesčius už žemę mokėjo 20 valstiečių. 1923 m. buvo 11 ūkių, 2002 m. – 7 sodybos.

SAKUOČIŲ SENOSIOS KAPINĖS

Vadinamos maro kapais, Švedų kapais – saugotinas kultūros paveldo objek-
tas. Įrengtos Minijos vingio slėnio terasoje, Sakuočių kapinyno centrinėje dalyje 
iki 1,5 aukščio, 25 m ilgio ir 19 m pločio kalvelėje. Apaugusios medžiais, apjuos-
tos lauko akmenų ir žemių aptvaro, kurio rytinėje pusėje yra įėjimas ir laipteliai. 
Rytinėje dalyje stovi medinis koplytstulpis su Šv. Jurgio skulptūra ir koplytėlė su 
Marijos su kūdikiu skulptūra. Į šiaurę ir pietus nuo kapinių yra Sakuočių kapinynas. 
Įrengtas XVI a. bendro nau-
dojimo kaimo žemių pakraš-
tyje stūksančioje smėlingoje 
kalvelėje. Daugiausia kaimo 
gyventojų jose buvo palaido-
ta siaučiant XVI–XIX a. ma-
rui, todėl kapinės vadinamos 
Maro kapais. Pasakojama, 
kad čia XVII–XVIII a. laidoti 
apylinkėje žuvę švedų kariai, 
dėl to kapinės kartais vadina-
mos Švedų kapais.

XIX a. pradžioje pradėjus 
mirusiuosius laidoti tik Kar-
tenos parapijos kapinėse, 
kaimo kapinės buvo apleis-
tos. Jose laidoti savižudžiai, 
nekrikštyti mirę kūdikiai, 
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nesantuokiniai vaikai, ištraukti iš Minijos neatpažinti 
skenduoliai. Tarpukariu Maro kapuose dar stovėjo 4 
seni ąžuoliniai kryžiai, koplytėlė su Švč. Mergelės Ma-
rijos paveikslu ir koplytstulpis su Šv. Jurgio skulptūra. 
Dabar stovi kryžius, koplytėlė ir koplytstulpis. Seniau 
kapinės buvo didesnės, tačiau apie 1906 m. šiaurinė 
dalis buvo nukasta. Maro kapai apjuosti žemių pylimu 
ir akmenų tvora, pakraščiuose apsodinti medžiais.

SAKUOČIŲ KAIMO ŽMONĖS

Žilinskis, Žilinskienė Ieva. Vaikai: Jurgis, Stefanija, 
Ona(?).

Žilinskas Edvardas, Žilinskienė Stasė. Vaikai: Vida, 
Edvardas, Bronius, Stasys, Vytas, Pranas, Vida, Anta-
nas.

Narkus Jonas, Narkienė Domicėlė. Vaikai: Birutė, 
Danutė, Jonas, Bronius, Justinas, Vladas, Emilija.

Šiaulys Juozas, Šiaulienė Julija. Vaikai: Regina, Juo-
zas, Justinas. Tėvas Juozas buvo muzikantas, grojo 
bandonija.

Šiaulys Sikstas, Šiaulienė–Geidonienė Kazimiera. 
Vaikai: Emilija, Jonas. Sikstas buvo muzikantas.

Šiaulys Blažiejus, Šiaulienė–Varpukauskienė Elena. 
Elena su Šiauliu susilaukė dukters Stasės, su Varpu-
kausku – Antano, Mykolo, Sofijos.

Šiaulys Florijonas, Šiaulienė Jadvyga. Sūnus Petras. 
Pirmai žmonai Jadvygai mirus, Florijonas vedė Petro-
nėlę. Su ja susilaukė dukterų Domicėlės ir Teresės.

Prišmontas Feliksas, Prišmontienė. Vaikų neturėjo.
Šiaulys Dionizas, Šiaulienė Elena. Vaikai: Dionyzas, 

Gintautas. Tėvas ir sūnus Gintautas – muzikantai.
Narmontas Petras, Narmontienė Marcijona. Vai-

kai: Jurgis, Jeronimas. Tėvas karo metu žuvo per bom-
bardavimą.

Kniūkšta Juozapas, Kniūkštienė Bronislava. Vaikai: 
Juozas, Bronius, Vytas, Emilija. Sodyboje liko gyventi 
sūnus Juozas su žmona Janina. Kartu gyveno Kniūkš-
tos dukterėčia Akvelina (jos motina nuskendo). Akve-
lina su Kniūkštų šeima nugyveno visą amžių. Sūnaus 
Juozo ir jo žmonos Janinos vaikai: Valentinas, Algis, 
Andrius, Zina, Irutė.

Mažoje trobelėje gyveno Augutienė ir jos sesuo.

Sakuočių k. paminklai, 2016 m.
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Vėliau Augutienės trobelėje gyveno Kniūkš-
ta Juozas, Kniūkštienė Janina. Vaikai: Valen-
tinas, Algis, Andrius, Zina, Audrius, Vytautas, 
Irena.

Kubilius Juozas, Kubilienė Regina. Regina 
buvo siuvėja.

Balsevičius Jurgis, Balsevičienė Morta. Sū-
nus Liudvikas. Vėliau Balsevičių sodybą nupirko 
Jurkienė Melė.

Prie pat Minijos gyveno Žilinskas Edvardas, 
Žilinskienė. Vaikai: Edvardas, Antanas, Vida, 
Pranas, Vytas, Stasys. Per Miniją buvo padary-
tas beždžionių tiltas, todėl Žilinskių vaikus va-
dindavo tiltsargiais.

Balsevičius Jurgis, Balsevičienė Kleopa. Vai-
kai: Jurgis, Antanas, Valė.

Narkus Vladas, Narkienė Morta. Vaikai: Vla-
das, Bronius, Rimas, Algis. Tėviškėje gyvena 

Juozas Šlyžius iš Vėlaičių k.
Aldonos Vaitkienės archyvas

Narkus Algis, Narkienė – Žebrauskaitė Jūratė.
Vaičekauskis Povilas, Vaičekauskienė Marė. Vaikai: Povilas, Virginija, Bronius, 

Modestas, Stasė, Aniceta, Darina. Tėvas Vaičekauskis Povilas ištremtas.
Domarkas Vladas, Domarkienė Bronislava. Vaikai: Vladas, Jonas, Janina, Salo-

mėja. Tėvas Vladas – malūnininkas. Gyveno prie Minijos upės. Domarkai perkelda-
vo žmones per upę į Kūlupėnus. Vėliau buvo padarytas lieptas.

Domarkas Juozas, Domarkienė. Karo metu visą šeimą subombardavo. Lovelėje 
liko gyvas kūdikis, duktė Bronė.

Prišmontas Feliksas, Prišmontienė Barbora. Vaikų neturėjo.
Telšinskis Jonas, Telšinskienė Magdė. Vaikų neturėjo.
Diburys Alfonsas, Diburienė Adolfina. Vaikai: Alfonsas, Antanas, Vytautas, Jo-

nas (žuvo). Tėvas Alfonsas buvo žvejys. Žvejodavo įmesdamas 15 metrų virvę su 
joje pritvirtintais 8–9 kabliukais, ant kurių sumaudavo mažus vijūnėlius. Šį žvejybos 
įrankį vadindavo „metėnė“.

Dambrauskai.
Pasakojo Stanislovas Ramonas, Domicėlė Ramonienė–Šiaulytė, Morta Narkienė–Beržanskytė, 

Domicėlė Ramonienė– Šiaulytė, Dalia Narkienė-Kupšytė.
Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.

VĖLAIČIŲ KAIMAS
Kaimas rytinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 2 km į pietry-

čius nuo Kartenos, kairiajame Alanto upės krante. Kaimo žemės plyti tarp Alanto 
upės ir Vėlaitinės miško. Pirmieji gyventojai jose apsigyveno I tūkstantmečio prieš 
mūsų erą pabaigoje. Alanto ir jo intako Tyrupelio santakoje jie įsirengė įtvirtintą 
gyvenvietę – piliakalnį.
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Vėlaičių kaimas susiformavo XVI a., o rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 1694 
metų. Vietos gyventojai pasakoja, kad tarp miškų ir upelių apsigyvenę jų prosene-
liai neturėjo kur skubėti: neskubėjo anksti keltis, neskubėjo ir į darbus kibti. Viskas 
buvo dirbama vėliau nei kituose kaimuose. Dėl to kaimas ir pavadintas Vėlaičiais. 
Vis tik reikia manyti, kad kaimui vardą davė pirmojo naujakurio Vėlaičio šeima.

XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje kaime buvo 14 vienkieminių. XVII–XIX am-
žiuje kaimas priklausė Kartenos dvarui ir parapijai. XIX a. pirmoje pusėje kaimo 
žemių pietvakariniame pakraštyje susiformavo Vėlaičių užusienis, kuriame buvo 3 
sodybos. Iš viso 1846 m. kaime buvo 17 baudžiauninkų sodybų, o 1849 m. Fran-
so Pliaterio Kartenos dvare baudžiavines prievoles atlikinėjo 132 baudžiauninkai. 
Baudžiavą panaikinus, 1870 m. išperkamuosius žemės mokesčius grafui Adomui 
Pliateriui mokėjo 67 valstiečiai iš Vėlaičių kaimo ir užusienio.

Iki XIX a. pradžios kaimas turėjo dvejas kapines. Vienos kapinės, vadinamos 
milžinkapiu, buvo Alanto kairiajame krante, vingio slėnyje, netoli piliakalnio. Kitos 
kapinės, vadinamos Maro kapeliais, buvo įrengtos dešiniajame Alanto krante, kelio 
į Karteną kairėje pusėje (šiandien jos yra Kartenos miestelio teritorijoje, Alanto 
gatvėje).

1923 m. Vėlaičiuose buvo 42 ūkiai ir 256 gyventojai. 1926 ir 1930 m. pravesta 
žemės reforma. Jos metu kitapus Alanto buvusios kaimo žemės buvo prijungtos 
prie Kartenos dvaro žemėje naujai įkurto Gintarų kaimo.

Po Antrojo pasaulinio karo į Vėlaitinės miškus pasitraukė ir Kardo rinktinės Bu-
ganto kuopos partizanais tapo vėlaitiškiai Bumblys Julius – Tigras, Viskontas Juozas 
– Dzima, Žilinskas Antanas – Jazminas.

1949 m. Vėlaičių kaime buvo įkurtas „Valstiečių tiesos“ kolūkis. Po metų jis buvo 
prijungtas prie „Žemaitės“ (Kartenos) kolūkio.

Prasidėjus melioracijai, 1970 m. kaime gyveno 164 gyventojai, 1979 m. jų su-
mažėjo iki 64 žmonių, o 1987 m. beliko 30 gyventojų. 2002 m. Vėlaičiuose tebesto-
vėjo Baltmiškienės P., Milašiaus S., Paulausko V. ir Aleknavičių sodybos. Naują ūkį 
įkūrė Milašius Bronius su sūnumi Algiu.

1936 m. Vėlaičiuose gimė žurnalistas, radijo laidų redaktorius Drungilas Adol-
fas, 1939 m. gimė valstybės ir visuomenės veikėjas, radijo inžinierius, habilituotas 
mokslų daktaras, profesorius, Kretingos rajono garbės pilietis Domarkas Vladislo-
vas.

VĖLAIČIŲ KAIMO ŽMONĖS

Domarkas Ignacijus, Domarkienė Barbora. Sūnus Pilypas.
Domarkas Pilypas, Domarkienė–Tamošauskaitė Filomena. Vaikai: Bronislovas, 

Aldona, Danutė. Bronislovas baigė Kauno veterinarijos akademiją, dirbo Plungės 
rajono Didvyčių kolūkyje pirmininku.

Bružas Jonas, Bružienė Elžbieta. Vaikai: Elvyra, Anicetas, Valis. Tėvas Jonas, duk-
tė Aniceta bendradarbiavo su partizanais. Buvo įkalinti 25 metams, po Stalino mir-
ties išleisti.
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Drungilas Steponas, Drungilienė. Vaikai: Bronislovas, Feliksas, Julius, Adolfas, 
Vytautas, Fortūnatas. Vytautas mirė jaunas. Julius, Adolfas įgijo ekonominį išsilavi-
nimą. Fortūnatas 1948 m. ištremtas į Karagandos kasyklas Kazachstane.

Drungilas Feliksas, Drungilienė Birutė. Sūnus.
Baltmiškis Juozas, Baltmiškienė Veronika. Vaikai: Albinas, Vladas, Antanas, 

Petronėlė, Juozas, Adomas. Baltmiškių jaujoje vykdavo šokiai.
Kupšys Ignacas, Kupšienė Stanislava. Vaikai: Bronislovas, Algis, Sofija, Stasė. 

Motina Stanislava gera gaspadinė, buvo kviečiama šeimininkauti į vestuves, bu-
dynes.

Vaitkus Vincas, Vaitkienė Ieva. Duktė Liucija.
Bončkus Kajetonas, Bončkienė Sofija. Vaikai: Konstantinas, Juozas, Sofija, Kaje-

Aldona Vaitkienė–Domarkaitė

Maciulis, Maciulienė Barbora. Vaikai: Ieva, Albina, 
Adomas, Vincas, Sofija. Barborą vadino viso kaimo mo-
čiute, ji buvo labai gera, jei kas sirgo, ji padėdavo.

Narkus Kazimieras, Narkienė Adolfina. Vaikai: Juozas, 
Romas, Irena. Juozas – ilgametis Salantų vidurinės mo-
kyklos direktorius, Romas – Klaipėdos laikraščio redak-
torius, Irena – mokytoja.

Domarkas Jonas, Domarkienė Barbora. Vaikai: Se-
verina, Vladislovas, Kazimieras. Visi vaikai baigė aukš-
tuosius mokslus. Severina – prancūzų kalbos mokytoja, 
Vladislovas – profesorius, habilituotas mokslų daktaras, 
Kazimieras dirbo kolūkio pirmininku. Tėvas jaunas, su 
mažais vaikais liko našlys, jam padėjo Mačiulienė Bar-
bora.

Drungilas Vincas, Drungilienė.

Pilypas Domarkas (1-as iš kairės) kariuomenėje. Foto Z. Tezba, Mariampolė.
Aldonos Vaitkienės–Domarkaitės archyvas

tonas.
Vaitkus Kons-

tantinas (sulaukė 
100 metų), Vaitkie-
nė Zuzana. Zuzana 
– gera audėja. Vai-
kai: Petras, Birutė. 
Petras baigė aukš-
tąjį mokslą, tapo 
veterinaru.

Paulauskas Vla-
das, Paulauskienė 
Sholestika. Vaikai: 
Vladislovas, Nijolė, 
Sholestika.
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Drakšas Petras, Drakšienė Marijona. Drakšai turėjo septynis vaikus.
Vaitkus Ignas, Vaitkienė Sofija. Vaikai: Antanas, Adomas, Feliksas, Ignas, Sofija, 

Gina.
Baltmiškis Albinas, Baltmiškienė Janina. Dukterys: Eugenija, Dalia, Janina. 

Albinas kaimo susiėjimuose pagrodavo armonika.
Bružas Kazimieras, Bružienė Domicėlė. Vaikai: Steponas, Regina, Kazimieras.
Milašius Bronius, Milašienė Irena.
Paulauskiai, Vaidaugai, Baltrušaitė Petrė.
Domarkienė Marijona 1948 m. gegužės 22 d. ištremta į Krasnojarsko kr., Bogu-

čianų r. Mirė tremtyje.
Drungilienė Petronėlė 1949 m. kovo 25 d. ištremta į Krasnojarsko kr., Jemelja-

novo r.
Mačernis Jonas, Mačernienė Stefa. Vaikai: Petras, Jonas, Viktoras, Virginija. Kar-

tu gyveno Jono motina Ona. Visi 1948 m. gegužės 22 d. ištremti į Krasnojarsko kr., 
Bogučianų r. Motina Ona mirė tremtyje.

Martinkutė Vincė 1948 m. gegužės 22 d. ištremta į Krasnojarsko kr., Bogučia-
nų r.

Simutis Steponas, Simutienė Marijona. Vaikai: Janina, Ignas. Visa šeima 1949 m. 
balandžio 10 d. ištremti į Irkutsko sr., Kirovsko r.

Tamašauskas Juozas 1949 m. kovo 25 d. ištremtas į Krasnojarsko kr., Bolšaja 
Murtos r.

Veizbonienė Viktorija su dukterimi Stase ir sūnumi Alfonsu 1949 m. ištremti į 
Krasnojarsko kr., Jemeljanovo r.

Viskantas Juozas, Viskantienė Petrė, sūnus Julius 1948 m. gegužės 22 d. ištremti 
į Krasnojarsko kr., Bogučianų r.

Viskontas Pranas, Viskontienė Severina. Vaikai: Danutė, Pranas, Albertas. Tėvas 
Viskontas Pranas 1948 m. nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Žmo-
na Severina su vaikais 1949 m. kovo 25 d. ištremti į Krasnojarsko kr., Jemeljanovo r. 
1952 m. tėvas mirė lageryje.

Kupšienė Morta. Vaikai: Alfonsas, Valerijonas, Birutė. 1949 m. kovo 25 d. visa 
šeima ištremta.

Pasakojo Aldona Vaitkienė–Domarkaitė.
Užrašė Nijolė Vasiliauskienė, 2016 m.
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Pateikėjai:
Baltmiškienė–Mikalauskaitė Liucija, gim. 1943 m. Lūgnalių k., gyv. Kretinga, 
Stadiono 5.
Brauklienė–Jedenkutė Zinaida, gim. 1931 m. Anužių k., gyv. Kalniškių k.
Brazdeikienė Eugenija, gim. 1927 m. Eitučių k., gyv. Lubių k.
Drakšas Vytautas–Pranciškus, gim. 1937 m. Lygnugariškių k., gyv. Kalniškių k.
Drakšienė–šimonytė Onutė, gim. 1947 m. Kakliniškių k., Vievio r., gyv. Kalniškių k.
Dvarionienė–Kniūkštaitė Danutė, gim. 1958 m. Drungilų k., gyv. Kalniškių k.
Gedgaudienė Aušra, gim. 1967 m. Vilniuje, gyv. Kalniškių k.
Grikštas Vincentas, gim. 1927 m. Balsiškių k., gyv. Balsiškių k.
Jonauskienė–Šlušnytė Darina, gim. 1941 m. Abakų k., gyv. Abakų k.
Kniukštienė–Anužytė Kleopa, gim. 1927 m. Drungilų k., gyv. Anužių k.
Lukauskas Vladas, gim. 1942 m. Nausodžio k., gyv. Kartena, Laukų 22.
Lukauskienė–Vaišnoraitė Birutė, gim. 1943 m. Abakų k., gyv. Kartena, Laukų 22.
Lūža Antanas, gim. 1940 m. Kupšių k., gyv. Kretinga, Laisvės 4–45.
Mikaločienė–Valužytė Aldona, gim. 1924 m. Anužių k., gyv. Lubių k.
Mockienė–Dočkutė Monika, gim. 1944 m. Darbėnuose, gyv. Kalniškių k.
Mockus Vincas, gim. 1944 m. Eitučių k., gyv. Kalniškių k.
Narkienė–Beržonskytė Morta, gim. 1928 m. Sakuočių k., gyv. Sakuočių k.
Narkienė–Kupšytė Dalia, gim. 1960 m. Gintarų k., gyv. Gintarų k. 
Raminienė–Joneckytė Jadvyga, gim. 1948 m. Eitučių k., gyv. Kalniškių k.
Ramonas Stanislovas, gim. 1950 m. Lapgaudžių k, gyv. Martinaičių k.
Ramonienė–Šiaulytė Domicėlė, gim. 1944 m. Sakuočių k., gyv. Gintarų k.
Rekašienė–Joneckytė Birutė, gim. 1941 m. Eitučių k., gyv. Lubių k.
Stonkienė–Drakšaitė Janina, gim. 1938 m. Lygnugariškių k., gyv. Lubių k.
Šlyžienė–Martinaitytė Albertina, gim. 1934 m. Dauginčių k., gyv. Dauginčių k.
Šlyžius Juozas, gim. 1935 m. Gaudučių k., gyv. Dauginčių k.
Šlušnienė–Mažeikaitė Liucija, gim. 1934 m. Abakų k., gyv. Kartena, Laukų 24.
Šlušnys Aleksandras–Vytautas, gim. 1929 m. Abakų k., gyv. Kartena, Laukų 24.
Tilvikas Pranciškus, gim. 1935 m. Eitučių k., gyv. Kalniškių k.
Vaišnorienė–Domarkaitė Petronėlė, gim. 1929 m. Eitučių k., gyv. Lubių k.
Vaitkienė–Domarkaitė Aldona, gim. 1939 m. Vėlaičių k., gyv. Kretinga, Taikos 23.
Vaitkienė–Mikalauskaitė Stanislava, gim. 1934 m. Lūgnalių k., gyv. Kalniškių k.
Vaitkus Antanas, gim. 1933 m. Balsiškių k., gyv., Kalniškių k.
Viluckienė–Joneckaitė Agrafina, gim. 1930 m. Lapgaudžių k., gyv. Kartena, Minijos g.
Viskontienė–Joneckytė Rita, gim. 1963 m. Eitučių k., gyv. Kalniškių k.



Turinys:

Abakų kaimas    3

Anužių kaimas  10

Balsiškių kaimas  20

Gaudučių kaimas 23

Drungilų kaimas  24

Eitučių kaimas   28

Kupšių kaimas   36

Lapgaudžių kaimas 38

Lygnugariškių kaimas 39

Lūgnalių kaimas  41

Pecelių kaimas  44

Rasčių kaimas  44

Sakuočių kaimas  45

Vėlaičių kaimas  47

Pateikėjai   51

Tiražas 25 vnt.

Spausdino UAB Finaneta
Šilutės pl. 4, Klaipėda






