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Kačaičiai

Kačaičių kaimo gyventojai buvo dori, religingi, dainininkai, giesmininkai. Per budynes kai užgiedodavo – lempos geso.
Giedoriai: Kazimieras Macius, Edmundas Vaišnoras, Ona
Maciūtė, Bronė, Monika, Ona
Vaišnoraitės, Bronislava Vasiliauskaitė, Domicėlė Maciūtė,
Feliksas Butkus, Morta Žilinskaitė, Malvina Butkutė, Marė
Žilinskaitė, Kazimieras Macius,
Juozas Lukauskas, Jurkutė, Vincas Jankauskas, Genovaitė Maciūtė, Pranas Balsevičius, Ignas
Jurkus. Jaunimas, bažnyčios
choristai po sekmadienio mišių
rinkdavosi prie didžiojo Kačaičių akmens, ten dainavo, šoko,
linksminosi. Grįždavo į kaimą
visas būrys.
Kačaičių kaime buvo Notiškės dvaras. Pirmieji dvarininkai
buvo Mongirdai. Namas buvo
medinis, aplinkui didelis kumetynas, daug žmonių čia gyveno ir dirbo, geri ponai buvo.
Netoliese buvo šaltinis, vanduo

kaip krištolas. Prie pat pušyno
stovėjo jauja (daržinė), pakalnėj
– malūnas. Dvarą paveldi sūnus
Jonas Viktoras Mongirdas. 1919
m. dvaras, kaip nuotakos kraitis,
atitenka jaunesniajai Mongirdo
dukrai Vincentai, ištekėjusiai už
teisininko, teismo pirmininko
Petro Šniukštos. Šniukštos turėjo dukrą Aldoną. Aldona ištekėjo už dailininko Petravičiaus.
Ponų Petravičių sūnus Vika
(taip vadindavo Viktorą) sirgo džiova. Pušyne tarp medžių
buvo pakabintas baldakimas,
ten dažnai gulėdavo Vika. Tėvai
jį buvo išvežę gydyti į Šveicariją, bet vis tiek neišgelbėjo. Vika
mirė jaunas.
Notiškės dvaro ūkvedys buvo
Ignas Kundrotas, jo žmona Barbora Kundrotienė-Lukauskaitė
– gaspadinė. Turėjo keturis vaikus: Sofiją, Vladislovą, Zitą, Sta-

nislavą. Sofija prisimena, kaip ją
Aldona Šniukštaitė (prieš einant
papuošusi) vesdavosi į bažnyčią.
Sėdėdavo abi pačiame bažnyčios
priekyje, prie kunigų.
Malūnas priklausė žydui
Braudei Ruinui. Malūne gyveno
jo sesuo Elkė ir brolis Rupkis.
Malūnininko padėjėju dirbo
Juozas Skliuderis.
Kaime gyveno beveik 100 šeimų.
Pagrindinė Kačaičių gatvė
vadinosi Stiedės, prie brastos
stovėjo šv. Jurgio skulptūra– ta
vieta vadinosi Panarska. Vienas
kaimo galas vadinosi Paltės, didesnė kalva vadinta Baltakalniu,
dvaro žemės vadintos Koksėnės.
Mišką vadindavo krūmu. Vienas krūmas – Ganyklalės, kitas
– Brauklėškės. Upelis – Kartenalė.
Kaime daug gyventojų buvo

vienodomis pavardėmis, todėl vadinti pravardėmis: Jozėnis, Lukauskielis, Dutkė,
Bėtė, Šieporis, Meilužis, Pėzios,
Brėsios, Žėlasis šou, Štapėns,
Tetulis, Bebros, Kumponielis,
Perskis, Šėgatis (tokį priežodį
turėjo), Kajuošalės, Proncalė,
Žibžarbė, Skliuderioks, Lapė,
Zoikis.
Vykstant melioracijos darbams
1982 m. didelis Kačaičių kaimas
pasinaikino. Dauguma gyventojų persikėlė gyventi į Nausodžio
ir Budrių gyvenvietes.
Apie
kaimą
papasakojo
Juozas Kniūkšta, Antanina
Kniūkštienė-Skliuderytė, Juozas Skliuderis, Aldona Kuprienė-Kumponaitė, Afrozina Buivydienė-Lukauskaitė, Antanas
Balsevičius, Danutė Cecilija
Paukštienė-Balsevičiūtė,
Zita
Sermontienė-Lukauskaitė, Vy-
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tautas Uktveris, Stanislava Macienė-Kuprelytė.
Parengė
Nijolė VASILIAUSKIENĖ

Palangoje per pusę tūkstančio vaikų pirmą kartą pasisveikino su jūra
Palangoje praleistas savaitgalis neabejotinai taps
vienu iš įsimintiniausiu per visas vasaros atostogas
daugiau nei pusei tūkstančio šalies vaikų, kadangi šį
šeštadienį jie pirmą kartą pamatė jūrą. Šis susitikimas
su Baltija – Palangos miesto savivaldybės dovana vargingiau gyvenančių šeimų vaikams iš visos Lietuvos.
Spalvinga ir nuotaikinga vaikų
eisena šeštadienio rytą užtvindė
Palangos gatves – 550 iš įvairių šalies savivaldybių atvykusių mažųjų į Palangą pakviesti
pirmą kartą pamatyti jūrą. Pakviesdama visas savivaldybes į
Palangą atvežti dešimties vaikų,
nė karto nemačiusių jūros, grupę bei pasirūpindama mažųjų
nakvynės, maitinimo išlaidomis
ir vaikams skirtomis pramogomis, Palangos miesto savivaldybė jau antrus metus vykdo
socialinę akciją „Pasveikink jūrą
Palangoje“. Taip Palangos miesto savivaldybė jungiasi prie Prezidentės Dalios Grybauskaitės
iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“.
Vaikai iš visos Lietuvos šeštadienio rytą pasitikti prie Palangos universalaus sporto centro.
Trumpai pasimokę žaismingo
šokio judesių, sudalyvavę piešinių parodoje, mažieji, lydimi
Palangos mero Šarūno Vaitkaus
ir juos prižiūrinčių suaugusiųjų,
taip pat žaismingai nusiteikusių animatorių, dainuodami bei
skanduodami „jūra, Palanga“
kurorto gatvėmis patraukė link
jūros.

Pirmoji didelė staigmena
vaikų laukė Jūratės ir Kastyčio
skvere – čia socialinės akcijos
„Pasveikink jūrą Palangoje“ dalyvius pasitiko šalies Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Kreipdamasi į vaikus Prezidentė džiaugėsi, kad netrukus vaikai ne tik
pajus jūros kvapą, bet ir pamatys, kokia gi yra jūra. Atsidėkodami Prezidentei, vaikai šalies
vadovei įteikė vasarinių gėlių
puokštę.
Trumpai pasidžiaugę muilo
burbulų pramogomis bei pašokę
jau išmoktą šokį, vaikai pagaliau
sulaukė kvietimo, apie kurį veikiausiai jau seniai svajojo – visai
šalia, vos už keliolikos metrų,
jų laukė pirmasis susitikimas su
jūra.
Spindinčios mažųjų akys, nesuvaidintos emocijos ir šypsenos pirmą kartą išvydus jūrą
– tokia socialinės akcijos „Pasveikink jūrą Palangoje“ dalyvių
nuotaika atsispindėjo ir bendroje nuotraukoje, kurioje ant jūros
tilto visi vaikai įsiamžino kartu
su šalies Prezidente D. Grybauskaite bei Palangos miesto
meru Š. Vaitkumi.

Vaikai pirmąkart pamatė jūrą...

Ilgai užsibūti ant jūros tilto
mažieji neketino, kadangi nekantravo išbandyti maudynes
visai ranka pasiekiamoje Baltijoje bei pasinerti į paplūdimyje
būtent jiems skirtas atrakcijas
– svajonių miesto statybą, sportinius žaidimus ir kitas įdomiais
veiklas.
Paplūdimyje vaikai kartu su
jais lydinčiais suaugusiaisiais
praleido keletą valandų, vėliau
pajūriu spalvinga ir nuotaikinga
jaunųjų Palangos svečių kolona

pasuko link Birutės parko, kur
vaikams surengtas piknikas.
Kad pirmasis apsilankymas
svetingoje Palangoje bei susitikimas su jūra vaikų vasaros atostogas praturtintų neišdildomais
įspūdžiais, nemokamų atrakcijų
praėjusį savaitgalį mažiesiems
pasiūlyta kaip niekad daug: norintieji galėjo pasivažinėti amerikietiškais automobiliais (tokią
pramogą vaikams siūlė savaitgalį Palangoje įvykusio amerikietiškų automobilių sąskrydžio

„American Spirit“ dalyviai),
apsilankyti Gintaro bei Kurorto muziejuose, pasigėrėti įspūdingu vaikų muzikos festivalio
„Laumės juosta“ koncertu, muzikinio fontano programa it kt.
Sekmadienį ilgai miegoti mažieji taip pat nenorėjo, nes nuo
ankstaus ryto jų laukė aktyvios
pramogos „Palangos vasaros
parke“, kinologų parodomoji programa, maudynės jūroje,
putų mūšis ir kitos atrakcijos.
Jurgita VANAGĖ

Rašykite redakcijai el. paštu: svyturiolaikrastis@gmail.com
arba skambinkite tel.: 51205, 51045.

