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Padovanojo namus sugrįžusiems Dvaro parko giesmininkams
Edukacinį renginį „Sveiki sugrįžę, Kretingos Dvaro parko giesmininkai“ buvo planuota surengti kovo mėnesį, tačiau dėl šalto pavasario renginys įvyko tik balandžio pradžioje. Renginyje dalyvavo Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo nariai: Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos 3a klasės mokiniai ir jų mokytoja Rasa Zulumskytė-Trumpenskienė.
Vaikai į renginį atėjo nešini savo
pagamintais inkilais. Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė Dvaro parko bičiuliams
dar kartą priminė, kokiai paukščių
rūšiai, kokio dydžio inkiliukai turi
būti gaminami bei kokio dydžio landos jiems turi būti daromos. Taip pat
su vaikais aiškintasi, kaip, kur, kokių
atstumu vienas nuo kito ir kada reikia
iškelti inkilus sparnuočiams.
Sužinojus apie inkilų kėlimą keliauta
į Dvaro parką, kur padedant muziejaus darbininkams Joakimui Dvarionui bei Vidmantui Venckui iškelti visi
vaikų pagaminti ir atnešti inkilai. Mokiniai pasižadėjo ateiti ir pasižiūrėti,
ar iš šiltųjų kraštų sugrįžę sparnuočiai
apsigyvens jų pagamintuose inkiluose.
Renginio pabaigoje prisimintas ką
tik praėjęs Atvelykis – mažosios vaikų Velykėlės, ridenti margučiai.
Kretingos muziejaus inf.

(Atkelta iš 5 p.)

Petronėlė Gričeliai. Jis atkeliavo iš romėnų ir kildinamas iš lotynų kalbos
žodžio „mikčiojanti“. Įdomu tai, kad
nuo 1889 m. Balbinos vardas Lietuvoje buvo suteiktas tik dviem asmenims.
Juozapas ir Elena Vičiuliai vyriausiąją dukrą pakrikštijo šiam kraštui
būdingo Domicelės vardo žemaičio
ausiai neįprastu itališku variantu –
Domitila.
Krikšto metrikų įrašai liudija, kad
kūdikių krikštatėviais tapdavo tėvų
artimieji – broliai, seserys, pusbroliai, pusseserės, o jų nesant – artimi
kaimynai, geri pažįstami, įtakingi kaimo gyventojai. Panašu, kad
XIX a. paskutiniajame ketvirtyje
didžiausią autoritetą kaime turėjo Mykolas Padroštis, kuris tapo 7
kūdikių – Jono Kuso (1880 03 18),
Anastazijos Gričelytės (1886 09 30),
Petro Daukanto (1889 10 12), Mykolo Drąsučio (1889 11 14), Stefanijos Stroputės (1891 03 17), Jono
Ruzgailos (1891 05 05) ir Onos
Jonkutės (1893 01 29) krikštatėviu.
O štai Elenos Daukantaitės krikštatėvis 1872 m. rugpjūčio 30 d. buvo
kunigas Antanas Ližinas.
Mirties metrikų įrašai byloja, kad
dauguma suaugusiųjų mirdavo nuo
senatvės, sulaukę garbingo amžiaus.
Nemažai gyventojų, ypač vaikų, gyvybių nusinešdavo įvairios ligos. Suaugusius dažniausiai kamavo džiova,
rečiau – reumatizmas. Nuo džiovos
mirė Petras Kusas (1854–1907),
Antanas Leksius (1866–1910), Ona
Budrikienė (1862–1912), Simonas
Budrikis (1878–1913), Jonas Budrikis (1859–1914), Liudvikas Kairys
(1875–1915), Ona Jonkutė (1908–
1917), Juozapas Drąsutis († 1929 m.).
Tiek suaugusius, tiek vaikus kamavo 1918 m. Šiaurės vakarų Lietuvoje
siautėjusi ispaniškojo gripo panepidemija. Ubagiškiuose ji nusinešė
mažiausiai 3 gyvybes: 20-mečio samdinio Domininko Mazalo, kilusio iš

Dvaro parko sparnuočiams naujus namus dovanojo Dvaro parko bičiulių klubo nariai: Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 3a klasės mokiniai
ir jų mokytoja Rasa Zulumskytė-Trumpenskienė. Renginyje prisimintas ką tik praėjęs Atvelykis – mažosios vaikų Velykėlės, ridenti margučiai.

Kaimas, kurį įkūrė Grūšlaukės ubagai

Grūšlaukės Medsėdžių (rus. Грушлаукис Медседжяй) kaimo sodybų planas Raudonosios armijos 1939 m. parengtame Darbėnų apylinkių topografiniame žemėlapyje. Ubagiškiais vadinta dalis yra vakariniame kaimo pakraštyje.

Šlaveitų, 38 metų Barboros Maksvytienės, 55 metų Kazimiero Jonkaus ir
4-mečio Antano Bričkaus.
Po Pirmojo pasaulinio karo Darbėnų–Grūšlaukės–Salantų apylinkėse siautėję plėšikai 1918 m. gruodžio 12 d. nužudė senyvo amžiaus
(70–80 metų) Petronėlę Kusaitę.
Nemažas buvo vaikų mirtingumas.
Įrašai liudija, kad didžioji dauguma
šeimų neteko 1–3 mažamečių vaikų.
Neilgai gyveno Juozapo ir Elenos
Gaubytės Vičiulių trys dukros. Pirmoji 1909 m. vasario 28 d. mirė trijų mėnesių amžiaus Stefanija. Trijų
metukų Domitilą 1910 m. lapkričio
5 d. palaužė skarlatina, o dviejų mėnesių Adolfiną 1911 m. rugpjūčio 31
d. – kokliušas. Tuo tarpu 24 metų sulaukusi vyresnioji duktė Elena 1930
m. vasario 25 d. ištekėjo už 30-mečio
Latvelių ūkininko Stepono Riepšo.
Sesers vestuvėse liudininku dalyvavo

brolis Juozapas Vičiulis.
Antanas ir Ona Kataržytė Kusai palaidojo keturis vaikus. Nuo
skarlatinos 1911 m. gruodžio 4 d.
amžinybėn iškeliavo pusės metukų
Ona, 1913 m. sausio 10 d. plaučių
uždegimas nusinešė 6 mėnesių pirmojo sūnaus Antano gyvybę, 1914
m. rugsėjo 27 d. nuo silpnumo mirė
2 savaičių sūnus Feliksas, o 1919 m.
vasario 16 d. – antroji motinos Onos
vardu krikštyta 8 mėnesių duktė.
Jau minėta Antano ir Onos
Narvilaitės Mockų šeima iš 10
gimusių 1907–1919 metais vaikų
prarado net 7.
Dažniausiai vaikai mirdavo nuo
silpnumo, kokliušo, skarlatinos, rečiau – tymų, vadinamų blusinėmis,
raupų, vidurių (pilvo) ligų. Dažniausiai infekcinės ligos išplisdavo nepritekliaus metais.
Be anksčiau paminėtų mirusių
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vaikų, nuo silpnumo 1914 m. mirė
4 mėnesių Uršulė Vaičekauskaitė
ir 1 metukų Anastazija Paplauskytė, 1918 m. – 5 mėnesių Antanas
Drąsutis ir 1 mėnesio Juozapas
Vaičekauskis, nuo skarlatinos 1915
m. – pusantrų metukų Bronislava
Drąsutytė, nuo kosulio 1917 m.
– pusės metukų Monika Vaičekauskaitė, nuo vidurių ligos 1929
m. – 1 metukų Juozapatas Laureckis, nuo kitų ligų 1911 m. – pusės
metukų Justinas Liškūnas, 1913 m.
– 9 savaičių Jonas Bričkus, 1918 m.
– jo brolis, 4 metukų Antanas Bričkus, 1919 m. – 1 metukų Juozapas Laureckis, 1920 m. – 3 metukų
Adolfas Buivydas, pusės metukų
Monika Vaičekauskaitė ir Antanas Sendrauskis, 1921 m. – pusės
metukų Bronislava Rėpšaitė, 1922
m. – 4 mėnesių Antanas Mockus
ir 4 savaičių Eugenija Daukantai-

tė, 1923 m. – 17 savaičių Kotryna
Butaitė ir 1 metukų Stanislava Sendrauskaitė. Įvykus nelaimingam
atsitikimui, 1923 m. sausio 2 d.
ugnyje sudegė Kazimiero ir Stefanijos Jucaitės Daukantų dvimetė
dukrelė Stefanija.
Po Antrojo pasaulinio karo šalia
Grūšlaukės ir Grūšlaukės Medsėdžių
esančiuose miškuose veikė iš gretimo Knėžų (Kumpikų) kaimo kilusio
ir Grūšlaukės bažnyčioje krikštyto
Kazimiero Kontrimo vadovaujami
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės
partizanai. Jų gretas papildė Petras
Daukantas iš Ubagiškių kaimo, žuvęs
per susišaudymą su stribais ir enkavedistais Juodupėnų miške.
1946 m. rugpjūčio 24 d. Ubagiškių kaime Darbėnų stribai ir MGB
kareiviai surengė pasalą, į kurią pakliuvo kaime nakvoję partizanai. Po
susišaudymo į stribų ir enkavedistų
rankas pateko sunkiai į galvą sužeistą
Kardo rinktinės štabo ūkio skyriaus
viršininko pavaduotojas, Širvydo
kuopos ūkio skyriaus viršininkas
Aleksas Jonkus-Pilypas Laimė, kilęs
iš netoliese esančio Dirgalio kaimo,
bei partizanas Pranas Apželtis-Mėnulis. Leisgyvį Aleksą Jonkų stribai
Darbėnuose žiauriai nukankino –
supjaustė pjūklu. Praną Apželtį enkavedistai išvežė į Klaipėdos kalėjimą, o iš jo – į Rusijos lagerius.
Sovietmečiu Grūšlaukės Medsėdžių kaimas su Ubagiškiais ir Petkynais vėl prarado savarankiškumą ir
buvo prijungtas prie Grūšlaukės. Tačiau žmonės nepaisė valdžios pareigūnų sprendimų ir toliau gyvenvietę
ir buvusias jos nausėdijas vadino tradiciniais vardais. Sovietinė kolektyvizacija ir melioracija kaimą sunaikino.
Šiandien buvusius Ubagiškius mena
Grūšlaukės kaimo Miškų gatvė.
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