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Švyturys 2019 m. birželio 19 d., trečiadienis
MŪSŲ KRAŠTO KAIMAI

Barkeliai ir Naujukai

(Pabaiga. Pradžia Nr. 45)
Per kaimą tekantį Dubupį (Dobupis) valstiečiai
dažniausiai vadino Lankos
upeliu (Lonkuos opalis). Pasakojama, kad kartais per
vasaros karščius jis išdžiūdavo. Upelio vakarine pakrante
driekėsi apie 3 ha dydžio siauras pailgas pelkėtas slėnys,
kuriame augo nenaudojama
pieva, vadinama Šaltiniais
(Šaltėnē, Šaltėnalē).
Po Antrojo pasaulinio karo
sovietams okupavus kraštą,
į Lietuvos Laisvės Armijos
gretas 1944 m. įstojo Petras
Benetis-Algis (1919–1948) iš
Barkelių kaimo. Jis buvo paskirtas Žemaičių apygardos
srities štabo ryšininku, o nuo
1945 m. lapkričio 15 d. – Kardo (Kretingos) rinktinės štabo inspektoriumi-ryšininku.
Žuvo 1948 m. spalio 19 d.
Jokūbave, patekęs į Kretingos
valsčiaus stribų ir saugumiečių apsuptį. Jo vardas įamžintas Kretingos senųjų kapinių
paminkle, Jokūbavo šventoriaus kryžiuje ir žuvimo vietoje pastatytame tipiniame
atminimo ženkle žuvusiems
partizanams atminti.
Partizano tėvai Petras ir
Anastazija Benečiai, brolis Antanas Benetis su žmona Adolfina Kiauleikyte-Benetiene ir
sūnumi Algimantu 1947 m.
gruodžio 29 d. buvo ištremti į
Tomsko srities Šegarkos rajoną.
Prieš tai brolis Antanas Benetis
nuo 1945 m. vasario 5 d. beveik
pusantrų metų dirbo Karelijos
lageriuose prie Baltijos ir Baltosios jūrų kanalo (Belomorkanalo) statybos. Tėvas Petras
Benetis mirė 1950 m. gruodį
tremtyje. Algimantui Benečiui buvo leista grįžti į Lietuvą

Monumentalus kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra
ir koplytėlė su Marijos Maloningosios ir Rūpintojėlio
skulptūromis (XIX a. pab.–XXa. I p.) Vinco Skersio
sodyboje Naujukų kaime. R. Sargūno nuotr., 1978
Barkelių koplytėlė prie Petrės Viskantienės sodybos. Ju- m. Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys (KM
liaus Kanarsko nuotr., 1985 m.
IF 4749).

Nazariečio, Marijos Sopulingosios ir 2 angelų skulptūros (XX a. pirmoji
pusė) iš Barkelių koplytėlės prie P. Viskantienės sodybos. Juozo Mickevičiaus
nuotr., 1969 m. Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys (KM IF 1881).

Kūlupėniškės sėkmė regioniniame konkurse
Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos pradinukai dalyvavo Žemaitijos
metams skirtame renginyje „Kalbu žemaitiškai Žemaitės tėviškėje“, kuris vyko Bukantėje,
Žemaitės memorialiniame muziejuje.

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

„Audi“ klubas kviečia
į susitikimą
Birželio 22 dieną, šeštadienį, Kretingos „Audi“ klubas visus kviečia į antrąjį susitikimą. Jame numatomos
manevringumo varžybos, bus išdalintos nominacijos ir
prizai.

Tradicija tapusiame regioniniame konkurse žemaitiškai skaitė pirmokas Matas Saladuchinas (mokyt.
Irena Raišuotienė), antrokė Dominyka Daugintytė
(mokyt. Alma Daškevičienė), trečiokė Skaistė Duoblytė (mokyt. Vilma Narmontaitė) ir ketvirtokas Svajūnas Narmontas-Poloneičikas (mokyt. Audronė Burkauskienė).
Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti padėkomis,
nugalėtojai – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus
diplomais bei Kretingos rajono švietimo centro atminimo dovanomis.
Mūsų mokyklos 3 klasės mokinei Skaistei Duoblytei
šis konkursas buvo itin sėkmingas – ji 3–4 klasių grupėje užėmė pirmąją vietą.
Vilma NARMONTAITĖ
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

1957 metais. Kiti šeimos nariai
iš tremties paleisti 1960 m. vasario 20 d., tačiau Lietuvos valdžiai neleidus jiems sugrįžti į
tėvynę, šeima įsikūrė Latvijoje.
Į Lietuvą Antanas Benetis su
žmona Adolfina grįžo tik 1972
metais, o jo motina 1969 m.
buvo palaidota juos priglaudusiame svetimame krašte.
Be Benečių šeimos, iš Barkelių
1948 m. gegužės 22 d. į Sibirą
išvežtas Kazys Savickas (mirė
tremtyje) su žmona Stase, dukromis Stase ir Emilija, o 1951
metais – Juozas ir Kazimiera
Ronkaičiai bei Bronius Meškys,
iš tremties paleisti 1953–1958
metais.
Sovietmečiu kaimas priklausė Darbėnų kolūkiui. Melioracija ir dirbamos žemės laukų plėtra nušlavė nuo žemės

paviršiaus ne vieną Barkelių
sodybą. Kaime išliko tik prie
Darbėnų–Vaineikių kelio stovėjusios sodybos, o seniausioje
kaimavietės dalyje abipus kelio,
vedančio link Kašučių ežero,
neliko nė vieno trobesio. Savotišku paminklu čia buvusiai
gyvenvietei atminti tapo melioratorių išvilktas ir pakelėje
paliktas stambus riedulys, primenantis krėslą.
Sovietmečiu Kalnų lauke
tarp Barkelių ir Naujukų veikė akmenų skaldykla, kurioje
buvo sprogdinami (skaldomi)
kolūkio laukuose surinkti rieduliai.
Naujukuose sovietmečiu neliko nė vienos sodybos: vienas
paskutiniųjų iš kaimo išsikėlė
Vincas Skersys. Atkūrus Nepriklausomybę, Vinco ir Anelės Skersių sodybvietėje įsikūrė
anūko tautodailininko Gedimino Staškausko šeima, atsikėlusi iš Kretingos. Tiesa, ši kaimo
dalis dabar priklauso Darbėnams, o miestelio ir kaimo riba
praeinantis kelias prieš metus
pavadinta Naujukų gatve. Naujukų kaime yra 136,52 ha žemės,
kurioje plyti miškai, pievos, dirvonuojantys ir dirbami laukai,
tačiau nėra nė vienos sodybos.
Barkelių kaimas apima 306,96
hektaro žemės, kurioje – ir abipus Kašučių ežero buvusi Paežerių dvarvietė. Tačiau jis neteko
prie to paties ežero augančio
Barkelių miško, kuris dabar priklauso Dubašių kaimui. Šiandien Barkeliuose, kaip ir prieš
150 metų, stovi 10 sodybų, kuriose 2011 m. gyveno 37 asmenys.

Trečiokė Skaistė Duoblytė 3–4 klasių grupėje
užėmė pirmąją vietą. Nuotraukoje ji kartu su
mokytoja Vilma Narmontaite.

www.svyturiolaikrastis.lt

Kaip informavo klubo
įkūrėjas ir renginio organizatorius Renatas Bumblys,
Kretingos turgaus aikštėje
„Audi“ vairuotojai susirinks
16 val. „Visa kolona apsuksime ratą aplink Kretingą, tada
sugrįšime į turgaus aikštę.
Čia 17.45 val. prasidės manevringumo varžybos. Jų nugalėtojai, įvairių nominacijų
laimėtojai bus paskelbti apie
19.20 val. Laukiame visų

„Audi“ mylėtojų ir jų bičiulių“, – sakė R. Bumblys.
„Švyturio“ inf.
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