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Prie savo upės, ant savo žemės...

Vitas Raugala iš Netiesų kaimo,
dabar gyvenantis Merkinėje, pasakoja, kaip sykį tyčia išvertė iš
valties Netiesų dvarininką: „Kap
jisai spiningu mosterėjo, aš – krypt
čaikų, jis pūkšt Nemunan. Išplaukė,
tai nė dėkui nepasakė... Tadu jau
turėjo dvarininkai kažkokius spiningus, gal iš užsienio atsivežį. Mes
tai traukėm žuvis an kokio raiščio
ar botago, bo buvo žuvų. Būdavo,
an vienos kirmėlaitės kokį šešiolika
žuvų ištrauki...” Šitaip šiandien
porina Vitas Raugala, prisiminęs
prieškarinį gyvenimą Netiesose.
Vieni panemunės žvejai tada irstėsi
valtimis, kurias vadino čaikomis,
kiti plaukiojo luotais, ir niekas Nemune nesimaudė su rūbais, niekas
neskendo. Ir šiandien žvejys Jonas Sinkevičius plaukia su senu
luotu, kurį saugoti jam perdavė
a.a. Julius Kvaraciejus. Šitiek metų

luotas patikimai tarnauja Jonionių
kaimo žvejams, ir negalima juo
nepasitikėti.
Apie bajorų žemes žymėjusius
akmenis, apie tų ženklų simboliką
yra rašęs profesorius Edvardas
Gudavičius, dr. Vykintas Vaitkevičius
ir kiti. O Netiesų kaime Vladas
Želežauskas atkasė vieną iš trijų
„kryžmų" akmenų, žymėjusių tėvo
diedo žemių ribas. Tai atradimas,
ne kasdien pradžiuginantis mus, šio
krašto senbuvius ir atėjūnus.
Dar nežinia, kokius atradimus žada
Netiesų akmuo, nes V. Želežauskas
sako, kad turi būti dar ne vienas toks
riedulys, tik reikia atkasti. O ir seni
ąžuolai čia taip pat auga ant buvusių
ežių, taigi žymi svarbias ribas.
Dzūkijos nacionalinio parko
teritorijoje toks akmuo atrastas kol
kas tik vienas. O juk, rodos, mes
ieškome jų jau 15 metų...

Jono Sinkevičiaus kieme ilsisi 30 metų Nemunu plaukiojęs
luotas, išskobtas iš drebulės. O dabar Jonas plaukioja
Juliaus Kvaraciejaus luotu. Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukos

Vitas Raugala kerta rugius Merkinėje

Vladas Želežauskas prie „kryžmo" akmens
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Beržo tošį geriausia naudoti šviežią, kai ji lanksčiausia...
Jau keletas metų praėjo, kai pradėjom
naudoti įvairiems darbams beržo tošį.
Iš pradžių ilgai eksperimentavom,
kol pasigaminom deguto, vėliau jį
gamindavom netgi vidury miesto Alytuje
ir Varėnoje. Šiam darbui tinka bet kokios
tošies skiautės, tiek seno sutrūnijusio
beržo, tiek žalio. Kiek kitaip yra su beržo
tošies, skirtos pynimui, įvairių indelių
bei stogelių darymu, paruošimu.Čia
reikia geros tošies, kuri būna tik ant
žaliuojančio beržo, kuo senesnio, tuo
geriau. Gavome ir barti: vaikai greitai
užsidega įdomiu užsiėmimu, todėl
aplupo keletą beržų anksti pavasarį. Bet
ar nors vienas nudžiūvo? Mūsų neilga
patirtis rodo, kad gražiai nulupus beržo
tošį, medis toliau auga.
Kaip paruošti beržo tošį pynimui
savo knygoje „Baskets from nature‘s
bounty“ (krepšiai iš gamtos dosnumo)
rašo amerikietė pynėja Elizabeth Jensen:

„Popierinis beržas (Betula papyrifera),
taip pat vadinamas baltuoju beržu,
kanojų beržu ir sidabriniu beržu. Indus
iš beržo tošies ilgai gamino Amerikos
čiabuviai. Dauguma iš tų krepšelių,
žinoma, nebuvo nupinti, bet padaryti
iš plačių tošies gabalų, sutvirtintų
kampuose. /.../ Paprastai oranžinė vidinė
tošis buvo naudojama išorėje, o balta
išorinė tošis buvo viduje. /.../ Anksčiau
turėjau malonumą rinkti beržo tošį kartu
su Jim Roix, kuris daugybę metų dirbo
su balto beržo tošimi, taip pat daryti
indelius ir pinti krepšelius iš siaurų tošies
juostelių. Jis beržo tošį ruošdavo visais
metų laikais, tačiau kovą ir ankstyvą
balandį yra geriausia./.../ Žinodamas
savo būdą, kaip lupti tošį, jis sako, kad
tošies nulupimas nepražudys medžio,
jeigu atsargiai nuimsim tik išorinį
sluoksnį. Kai jis pasirenka medį, ramiai
atsistoja prie jo, tada įpjauna vertikaliai

bet kurioje vietoje, įpjovą padaro nuo
vienos iki dviejų pėdų (1 pėda - 30 cm)
ilgio. Tada padaro du įpjovimus aplinkui
medį ties viršumi ir apačia pirmojo
įpjovimo. Tada nusklembia vienos pusės
vertikalaus įpjovimo kraštą su aštriu
išlenktu peiliu. Tai įgalina įterpti kitą
platų peilį į pjūvį – ir štai kraštas laisvas.
Kai tošies kraštas yra pakankamas, kad
suimtų rankomis, jis tiesiog nulupa
tošį aplinkui kamieną. Jim Roix teigia
niekada nekovojęs su medžiu. /.../ Beržo
tošį geriausia naudoti šviežią, kai ji
lanksčiausia, nors ją galima laikyti ir
daugybę mėnesių. Nuo mirkymo tošis
gali susisluoksniuoti arba pasidaryti
trapi. Šildymas gali padėti ją lankstesnę,
tačiau reikia prisiminti, kad beržo tošis
yra ypač degi.“
Vertė Romas NORKŪNAS,
„Baskets from nature‘s bounty“, 2004

Ar sunku pagauti kurmį?
Argi yra Lietuvoje ir toks verslas – kurmių gaudymas?
Buvo, ir visai nesenai. Druskininkų savivaldybės Zasciūniškės
kaimo gyventojas Romas Bukelevičius paskutinius kurmių
kailiukus išdžiovino prieš dvidešimt metų. Dabar nebegaudo.
Ir paklausos nebėra, ir gaila, nes kurmis – naudingas gyvūnas.
Dabar Romas Bukelevičius grybauja. Baravykų banga
Cimaniūnių, Kaseliūniškės, Drapalių miškuose tęsėsi
dešimt dienų, bet ir dabar, rugpjūčio pabaigoje, dar
galima grybauti. Romas Bukelevičius neparduoda
šviežių baravykų, džiovina juos, ir sako, kad
šitaip kaina smarkiai pakyla. Be to, jis laiko tris
pieningas karves, o dar ir uogauja. Šią vasarą
per dieną pririnkti mėlynių už šimtą litų buvo
visai nesunku. Dabar tik netingėk, tai kaime
gali gyvent gerai, sako Romas Bukelevičius.
O paprašytas paporint apie kurmių gaudymą,
šypsosi, sako, mane kaimynai ir pravardžiavo
Kurmiu.
Pasakoja Romas Bukelevičius iš Zasciūniškės kaimo
Kai viską žinai, kurmį pagaut nesunku, bet darbo yra. Per
dieną, būdavo, pagaunu, penkiolika, dvylika kurmių, bet visą
dieną negaudai, aš gi brigadininku dirbau, čia buvo „Nemuno“
kolūkis... Spąstus fabrikas pagamina taip, kad tu nepagausi
nieko, reikia sureguliuot pačiam, apdailint visur su dilde, kad
jis tik pajudintų ir gautų. Savo urvu kurmis per dieną praeina
dvidešimt kartų, spąstai statomi po du greta, vienas į vieną
pusę žiūri, kitas – į kitą. Būna, kad randi po kurmį abejuose
spąstuose. Nuo to kauburio urvai ir eina, ir jeigu į urvą patenka
šviesa, jis būtinai užžeria, kad nešviestų. Jeigu padarai kokį
plyšelį, šviesa praeina, tai kurmis rytą, penktą valandą ir
Dzūkijos nacionalinis parkas

ateina to plyšio užžert, tai jį lengvai gali gyvą pagaut. Išlenda
ir į paviršių, kai reikia, netiesa, kad jis miršta išlindęs iš urvo.
Gaudyti geriau pamiškėj, prie balų, gerai matyti, kai pereina
kokį keliuką, aš, būdavo, motociklu važiuoju, ratai suspaudžia
kurmio urvą, po kiek laiko grįžti ir matai, kad vėl pereita jo, o
aš motocikle turiu spąstus, tuoj pastatau ir jis papuola.
Odeles tempdavau ant faneros: per dvi minutes
kurmį nulupi, ištempi, kojas kirvuku atkapoji, bo
labai stiprūs kaulai, kurmis yra labai stiprus.
Radau spaudoj parašyta, jei žmogus ciek
sveikatos turėtų, kiek kurmis, tai viena
ranka penkiaaukštį namą pastumtų. Kurmis
labai daug ėda, per parą jis suėda tris kartus daugiau negu pats sveria, vikšrus ėda,
lervas sprakšio, sliekus renka net lauke, kai
jie po lietaus iškyla į paviršių... Veždavau
odeles į Druskininkus, buvo toks supirkėjas
Sabutis, mokėdavo pasakiškus pinigus – už
vieną kailiuką dvidešimt kapeikų ir penkis
kilogramus miežių už pusę kainos, tai man buvo gerai. Aš laikiau du šimtus triušių, aš ir karvelius laikiau, man įdomu.
Kurmius gaudyti įdomu, jei vieta gera, gali daug pagaut,
mat į tą vietą ateina kiti, kai vienus pagauni, o taip tai kurmiai
žiemą į savo teritorija svetimų neįsileidžia, būna kautynės. O
kaip gražiai kurmis plaukia, kai įmeti vandenin, ratilai tik eina,
greitai plaukia. Sykį radau kurmių lizdą, tai susinešę sausų
žolyčių daug daug, jie tokie tvarkingi, tie kurmiai. Žiemą irgi
maitinasi, tik eina giliau, po įšalu. Savo padarytą žalą kurmis
atperka penkis kartus, jei kas prašo dabar pagaut, tai negaudau,
sakau, kurmis naudingas, kenkėjus naikina ir oro šaknims
įleidžia.
Užrašė Henrikas GUDAVIČIUS
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Gelovinėje
žydi Marijonas
Ir ne tiktai Stefanijos Ciūnienės darželyje Gelovinėje
kukliai prisglaudžia laukinės gėlės. Gretimame Subartonių
kaime Marijonos Kindarienės gėlyne žydi jonažolės ir
kaulažolės, šiliniai gvazdikai ir didieji šilokai – šių žolynų
tikrai negali pavadinti kultivarais. Bet gražūs jie, todėl ir žydi
darželiuose. Svarbu atpažinti juos, neišrauti, kol dar jauni.
Matant tokius laukinius žolynus prie pirkios, galima
labai paprastai paaiškinti apie tą prosenovinį kaimo žmogaus
ryšį su Gamta: sugeltonavo darželyje jonažolė, laikas išeiti
į pamiškę ir prisipjauti šių gyduolių vaistams. Ir vis dėlto
Marijona Kindarienė savo kieme labiausiai godoja goštautą
– seniausią dzūkiškų darželių gėlę. Tai yra goštautinė gaisrena,
o jos artima giminaitė – šilkažiedė gaisrena žydi kiekvienoje
drėgnesnėje pievoje.

Henrikas Gudavičius su Ona Volungevičiene apžiūri jos
darželio gėles. Trasninko kaimas. 2005 m.

mūsų kiemuose išplito japoninės ir sachalininės reinutrės.
Visiems buvo smalsu pažiūrėti, kaip ši žolė per vieną vasarą
tampa vešliu keturių metrų aukščio krūmu. Bet dabar jau daug
kas norėtų tą vešliąją reinutrę visai išnaikinti, bet išgenėta ir
net išrauta ji, žiūrėk, ir vėl atauga. O kaip džiaugėsi praėjusiais
metais Ona Žemčiūgienė iš Pamerkinės kaimo, kai nukariavo
labai dygliuotą araliją – „velnio pirštą“. Labai buvo dygliuotas
ir gajus. Kartais, matyt, tik toks ir lieka prisiminimas apie keistą,
svetimšalį krūmą – buvo įkyrus. Štai veronika, raktažolė ar
katilėlis niekam neįkyrėjo. O ką mums gali pasakyti tie naujųjų
augalų vardai? Dažniausiai jų net nebandom išversti į lietuvių
kalbą, sulietuvinam lotyniškus ar kokius nors prancūziškus,
ir gerai. Juk tradicinių žolynų vardai ateina iš mūsų krašto
istorijos, iš senovės, ateina iš mūsų miškų, piliakalnių ir pievų.
Todėl jie ir amžini, tie senoviniai žolynai.

Kašėtų kaime

O Samūniškėse, Onos Ščebedienės darželyje gražiai
mėlynuoja varpotosios veronikos, dilgialapiai katilėliai,
paprastieji raudonėliai – visi tie augalai parnešti iš miško.
Sako, kad ir jos karvelukai (paprastieji sinavadai) yra
laukiniai. Visi tie laukiniai ir miškiniai žolynai kartais ir patys
ateina į darželį, ir tada gėlininkė jų paprasčiausiai pasigaili.
Taip ir sako Ona Čaplikienė, Marijonos Kindarienės kaimynė:
„Tie broliukai laukiniai, ale kad škada išraut, tebūna“...
Šitaip ne tik Subartonių krašte. Antai Kapiniškėse, Gabrielės
Svirnelienės darželyje šalia ryškiaspalvių zinijų pilkuoja
vešlus pelyno krūmas. Darželio šeimininkė kruopščiai išravi
balandas, vijoklius ir galinzogas, o pelyną palieka. Gal todėl,
kad jis vaistas, o gal todėl, kad stipriai kvepia. Zervynose,
Marijos Svirnelienės darželyje mėlynuoja laukinis augalas
– dirvinis raguolis. O Cimaniūnuose Janina Juralevičienė
augina tankiažiedį katilėlį, atneštą iš Panemunės pievų. Būna
ir darželinis katilėlis, jo žiedai puošnesni, bet jis dvimetis,
o tankiažiedis yra daugiametis ir jokios ypatingos globos
nereikalauja. Ir neplinta jisai, nesidaugina be saiko.
Visai kitaip senovinių darželių šeimininkės vertina
svetimšalius, egzotiškus augalus, kurie dažnai pradeda patys
smarkiai plisti ir kenkti mūsų krašto žolynams. Labai greitai

Marijos Lepeškienės darželis vienas turtingiausių
Samūniškių kaime. Dabar darželį prižiūri jos dukra
Regina. Samūniškių kaimas 2005 m.
Henrikas GUDAVIČIUS
Pabaiga. Pradžia „Šalcinyje“ Nr. 59
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukos
Dzūkijos nacionalinis parkas
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Iš liaudies medicinos
Užrašė Marytė PALEVIČIENĖ, 1973 - 1975 m.
Kosulio gydymas. Paimti ligonio šlapimo, pridėti nasturtų
žiedų, medaus – pervirti viską ir duoti šiltą gerti ligoniui kasdien, kol praeis kosulys.
Karštligės gydymas. Karščiuojant ligoniui reikia paimti
arklio pavalkus ir per juos pertempti ligonį.

O. Stankevičiūtė, Lankininkų km.

Išbėrimų gydymas. Jeigu atsirado ant kūno išbėrimai,
pigmentinės dėmės, reikia išeiti į kiemą esant jaunam mėnuliui
ir jį pamačius iš karto sustoti ir nežengti toliau nei vieno
žingsnio. Iš po pėdos reikia paimti truputį žemės, trinti išbertas
vietas ir sakyti 3 kartus:
Menulaici, menulaici, dangaus karalaici, padaryk mano
kūnų čystu kap ir tavo.
„Gumbo“ gydymas. Užėjus „gumbui“, reikia pereiti per
9 kiemus, surinkti iš 9 šeimininkių (9 rūgčių) duonos. Duoną
pamerkti kmynų nuoviruose ir duoti gerti.
Kirminų gydymas. 1. Paimti šviežio arklio mėšlo, išspausti
iš jo sultis, praskiesti vandeniu ir duoti gerti.
2. Paimti paukščio (vištos, žąsies ir kt.) plunksnų, sudeginti
jų kotelius, pelenus supilti į vandenį, suplakti ir duoti gerti.
S. Jakavonienė, Kasčiūnų km.

Esant ant odos rausviems išbėrimams reikia
paimti balto popieriaus lapą ir sudeginti ant baltos
lėkštelės. Pelenais pabarstyti išbertas vietas.
M. Kakažienė, Raitininkų apyl., Ryliškių km.

„Mėnulio apžibėjimas“. Jeigu miegantį vaiką
apšviečia mėnulis ir jis pradeda viduriuoti, verkti,
reikia surasti kultuvę, apvynioti vaiko sušlapintu
vystyklu (padaryti kaip lėlę), paguldyti vaiko vietoj
ir sakyti:
„Mėnuli, mėnuli, še tau vaikas“.
Išgąsčio gydymas. Jeigu vaikas išsigando, reikia
suieškoti šluotą ir liepti vaikui pasišlapinti per šluotą
arba tris kartus nusispjauti.
Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Lietuvos žiniuonė, daktarė
Eugenija Šimkūnaitė kartu su Maryte Palevičiene Merkinėje 1986 m.

„Gumbo“ gydymas. Susirgus gumbu, reikia nuo medinių
šaukštų, nuo stalo kampų prigramdyti nuograndų, užpilti vandeniu ir duoti gerti. Jeigu nepadeda nuograndos, įkaitinti kelias
plytas ir jomis prispausti pilvą.
Vaikų (nevaikštančių) gydymas. Jeigu vaikas ilgai
nevaikšto, reikia jį paguldyti ant žemės, ant jo perlaužti
rezgines (priemonė šienui nešioti) ir vaikas vaikščios.
Kada vaiką graužia „riemuo“, reikia vaiką atvesti prie
durų staktos, pastatyti ant galvos, paimti peilį, atbulu peiliu
pjauti pėdukes ir sakyti: (3k.)
- Griziau, griziau, aš tavi pjausiu, kol išpjausiu.
Krislo išėmimas. Užsikrėtus akį, reikia suieškoti
vėžio kauliuką „girneles“, suvilgyti seilėmis ir įdėti į
akį (ten, kur jaučiamas krislas). Kauliukas išeis į akies
kampą, o su juo ir krislas.

Kaulų uždegimo gydymas (osteomelitas). Reikia
iš šiaudinio stogo arba iš pėdo surinkti 3 kartus po 9 varpas.
Tada užvirinti vandens, jį atšaldyti. Supilti vandenį į dubenį
ant žaizdos uždėti varpų pundelį ir pilant atbula ranka nuo
savęs kalbėti „Ne viens, ne du, ne trys...“
Taip pakartoti tris kartus po tris. Vandenį vis keisti. Viską
daryti saulei nusileidus.

O. Dzimanavičienė, Merkinė

Geltligės gydymas. Užmerkti lininius siūlus juos pervirti,
gautose nuovirose prausti ligonį. Taip pat reikia nešioti rausvus
gintarinius karolius.
O. Stankevičiūtė, Lankininkų km.

O. Rastenienė, Masališkių km.

Išnarintų galūnių gydymas. Paimti lininio siūlo,
bevardžiu ir nykščiu rišti 9 mazgelius 3 kartus ir kalbėti
„Ne vienas, ne du, ne trys..."
Sumazgytu siūlu apvynioti išnarintą galūnę.
Jeigu pradingo klausa („užgulė“ ausį). reikia
paimti drobės gabalėlį, apvynioti ant verpstės taip, kad
pasidarytų vamzdelis. Vieną vamzdelio galą įdėti į ausį,
kitą uždegti. Jeigu bebaigiant drobei degti, išgirsta
žmogus traškėjimą, gydymas padėjo.
J. Kaminskienė, Merkinė

Dzūkijos nacionalinis parkas

Sofija Paulaitienė (Petrauskaitė) savo vaikus, sergančius kokliušu,
veža per šešis Subartonių kaimo „rubežius", kad atsikratytų ligos.
Jono PAULAIČIO nuotrauka. 1936 – 1938 m.

Karpų gydymas. Reikia surasti arklio pėdą, paimti iš jos
truputėlį žemės, patrinti su jomis karpas ir numesti atgalia
ranka.
Kraujavimo stabdymas. Kraujuojant iš žaizdos reikia
surasti voratinklius, uždėti ant žaizdos ir aprišti.

Iš liaudies medicinos
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V. Čyrinė, Merkinė

Durtų žaizdų gydymas. Paimti puodkelę, ją uždengti ir jos
dūmais aprūkinti žaizdą, arba ant žaizdos užpilti smėlio.
Kad nenužiūrėtų vaikas akių, reikia nušluostyti jo akutes
motinos sijono padelkais.
Prausiant pirmą kartą vaiką, reikia ant visų geldos (vonelės)
kampų užbarstyti pelenų žiupsnelį, išprausus vaiką – pelenus
suberti į vonelę, o vandenį perkošti per audeklą. Jeigu lieka ant
audeklo plaukeliai – vaikas gyvens.

V. Kamarauskienė, Merkinė

Drugio gydymas. Jeigu serga drugiu moteris, reikia
apsirengti vyriškais skarmalais (jei vyras – moteriškais),
paimti didelę „kačergą“ ir ant jos joti per kaimą, tol, kol sutiksi
važiuojantį žmogų. Reikia staiga įmesti kačergą į vežimą ir
neatsigręžus bėgti.

G. Rudzinskienė, Lazdijų raj., Kučiūnai

Karštinės gydymas. Reikia pagauti juodą katę, užkaisti
puodą, įdėti gyvą katę ir virti. Nuoviru gydyti ligonį.
Drugio gydymas. Reikia pagauti vorą, įdėti į riešuto kevalą,
apvynioti voratinkliu, įrišti į drobės gabalėlį ir pakabinti ant
kaklo.

M. Liaukevičienė, Radyščiaus km.

Neaugančių vaikų gydymas. Sugauti gyvatę, išdžiovinti,
pavirti ir duoti kelis lašus gerti. Vaikas pradeda staigiai taisytis.

O. Kantaravičienė, Merkinė

Jeigu ant odos atsirado karpos, reikia paimti siūlo ir
sumegzti tiek mazgelių, kiek yra karpų. Siūlą pakasti po stogu,
kur nubėga lašai. Kada supus siūlas, pradings ir karpos.

S. Barysienė, Janionių km.

Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Kristina Jauneikienė
liaudies medicinos receptus žino ne iš knygų.

Anginos gydymas.
Kai suskausta gerklę arba užpuola angina, reikia paimti
gerą saują avižų grūdų, jas gerai pavirinti ir skalauti gerklę
su išspausta sunka. O iš tirščių daryti karštus kompresus
ant gerklės.
Kai skauda ausį. Pakaitinti cielą svogūną ant plytos.
Išspausti svogūno sultis ir lašinti po lašelį į skaudančią ausį.
Įlašinus šiltai aprišti.
Kai kankina šlapias kosulys. Išvirti kelias bulves su
lupenom. Kai jos išvirs, reikia sutrinti ir įdėti į drobinį arba
celofaninį maišelį ir dėti šiltas ant krūtinės, aprišti šiltu
rankšluosčiu ir laikyti, kol atvės. Arba kol jauti šilumą.
Kai skauda galvą. Reikia padaryti 1:1 acto tirpalą,
pavilgyti drobės gabalėlį ir vis pakeičiant dėti ant
skaudamos vietos. Labai padeda karštą vasaros dieną
perkaitus saulėje.
Nuo peršalimo. Į puodelį įdėti medaus, keletą skiltelių
smulkinto česnako ir įpilti pieno. Viską užvirinti ir vakare
prieš miegą išgerti puodelį.
Jei atsirado mėlynė. Kai tik susimušame kurią nors
kūno vietą, reikia ant tos vietos uždėti žalios mėsos gabalėlį,
sumažins mėlynių atsiradimo tikimybę.
Jei kankina stipri sloga. Pasiskinti pušų spyglių, mėtų
lapelių įdėti į puodelį ir užpylus vandeniu virti apie 15
min. Tada pilti į dubenį įdėti truputį sodos, pasilenkus ir
uždengus rankšluosčiu, kvėpuoti karštais garais.
Jei silpni plaukai. Labai tinka dilgėlių, ramunėlių,
pušų spyglių nuovirai. Išvirtais nuovirais reikėtų skalauti
plaukus po kiekvieno plovimo. Tik atsargiai su ramunėlių
nuoviru, jis šiek tiek šviesina plaukus.
Kristina JAUNEIKIENĖ, Jonionių km., 2006 m.
2006 metų Žolinė, koplytstulpio šventinimas Pilnų namų
bendruomenės herbulariume (vaistinių ir prieskoninių augalų
darže), sukurtame pagal senąsias Europos vienuolynų tradicijas.
Jis įrengtas vykdant Mažųjų projektų programos remiamą projektą
„Vaistažolių ūkis Panaroje kaip aplinkai palankaus ūkininkavimo
Dzūkijos nacionaliniame parke pavyzdys". Šiuo projektu Pilnų
namų bendruomenė siekia prisidėti prie vaistinių augalų rinkimo ir
auginimo tradicijų atgaivinimo Dzūkijoje.
Mindaugo LAPELĖS nuotrauka
Dzūkijos nacionalinis parkas
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Dzidelis potvynis buvo
Labai dzidelis potvynis buvo 1958 m. Vanduo Ūlon buvo
labai pakilis. Buvo apsemta iki mūs svirno. Tvartai, kluonai,
viskas buvo apsemta. Ca, kur mano darželis dar aptverta, tai
ca buvo tvartas, tai ajo vanduo per langelius. Staigiai labai
palaido. Nuk balandžio 24 iki 28 dzienos išsilaikė vanduo. Dar
balandžio pradžion snigo, buvo labai daug sniego, apie metras.
Paskum, kap atšilo apie pusė balandžio.
Viską išgelbėjom, nenunešė nieko. Cik kur dar Juozo namas, tai ty prie namo buvo tokia duobė likus nuk potvynio.
Ten stovėjo Augusto tvartai – vyrai tuos tvartus pririšo, tai ton
duobėn insuko. Kap vanduo nukrito, tai išardė ir iškėlė. Duobė
ir liko. Juoza kap nuspirko, tai jis ca užlygino.

Nuk Odos kalno važuojanc in Trakų, palei kelių yra duobė,
tai irgi liko nuk potvynio.
Vanduo buvo apsėmįs Trakų, ajo net Odon. Visa Oda buvo
apsemta. Ca sraunu buvo per kelių, tai ir iškasė duobį. Trakas
pylnas vandenio iki kalno ir Oda pasemta buvo. Užnešė visas
pievas. Odon buvo spanguolių, po to potvynio išnyko, užnešė.
Labai visur užnešė smėliu ir purvu. Jančio pievas už kelio buvo
smėliu užnešį. Ty, kur vanduo cykiai stovėjo kap ažeran, srovės
nebuvo, tai ne visur ir pievas smėliu užpylė. Cyltas acilaikė,
cik pro šitų pusį išgriovė, nunešė pylimų. Ca buvo aukštas pylimas, lygiai su cyltu. Pro šitų pusį ajo visa srovė, cyltas liko
ton pusėn. Srovė ajo in Anogalo daržų, per Kazabulio pievų.
Dabar šitas cyltas sumažytas, tas buvo aukštesnis. Cyltas buvo
apsemtas, vanduo buvo su viršum.

Tadu tokis laikas buvo...

Ty kažkap pavasarį vežė. Visų kraštų
numatė iškelt, aceit, kad čia nieko nėr, nei
kolūkio čia negali suorganizuot. Vežė į
Šiaulius, Panevėžį, Biržus. Juozelį tokį tai
ty jau išvežė dėl politinių reikalų. Išvežė į
Sibirą. Jis vienas iš kaimo ir buvo išvežtas
į Sibirą. O kiti, skaitosi, Lietuvon, o čia
Dzūkija. Žemaitija – tai tenais buvo išvežį.
O iš ten žmones buvo išvežį in Sibirų. O
šitus nuvežė ten ir apgyvendino. Ten buvo
kolūkiai, tai reikėjo darbininkų. Dėl to ir
vežė tuo laiku. Vežė ne ciktai Mančiagirį.
Zervynų nevežė, kažkaip tai ne. Žiūrus vežė,
Trakiškius. Ten buvo ir į Sibirą išvežtų.
Buvo duoklės visokios. Gyvulius
rašinėjo. Karvį, paimkim, užrašė, tam
jau duoklė parėjo. Tai už tai nieks ir
nerašinėjo tų karvių. Ba užrašai karvį,
tai tu ne tai kad jau iš tos karvės naudos
negausi, bet dar reikia dapirkt sviesto
duoklei atiduot. Kam laikyt karvė, jei
jokio pelno nėra. Viską reikia atiduoti
duoklėms. Nu ir niekas nerašinėjo
tų gyvulių. Buvo cik vienas kitas
užrašyta. Slapstė, kavojo tuos gyvulius.
Iš ryto išgena visus gyvulius, o agentai
atvažiuoja daugiausia dienų. Tik pasirodė

kaime, tai visi vieni kitiem praneša.
Ataina laikas tvarkyt karvės, tai per
kampus, per miškus aina in gyvulius.
Ir gyvuliai buvo pripratį. Ateina laikas
namo gyc, karvei raikštį an ragų ir
miškan. Gyvuliai tep pripratį buvo.
Tvartuose negulėjo, naktį ir nakvojo
miškuose. Ir patys žmonės su gyvuliais
naktį miške nakvodavo. Ir paršus laikė
miške. Aplink kaimą miške buvo aptverti
daržai ir į juos suvežti paršai. Ten laikė ir
šėrė, iš namų nešė ėdalą.
Laikė palei Ilgojų. An kalno ty tokia
duobelė buvo. Ty tas mūs kampas.
Buvo aptvertas daržas šatrom ir pririšti
gyvuliai. Karvių buvo nemažai, iš viso
kaime buvo apie 50 gyvulių, o užrašyta
buvo visai nedaug.
Sekdavo. Agentai atėjo nuo Žiūrų,
o tadu ganėm Beržlynan. Ir kap
specialiai iš krūmų išejo visi gyvuliai.
Kap užsakyta. Klausia, kieno gyvuliai.
Atsakau, kad Mančiagirės. Kiek? Skaitė
skaitė, suskaitė kažkur iki 40. Atsivertė
dokumentus, o ty gal 10 nėr, 6 ar 7
užrašyta. Pradėj klausinėt:
– Kieno toj karvė, kieno toj?

Juozo SAVICKO nuotraukoje: Mančiagirės kaimas 1980 m.
Dzūkijos nacionalinis parkas

Pasakojo Jonas ŠČESNULEVIČIUS,
Mančiagirės kaimas

– Aš nežinau.
– Tai kap tu ganai ir nežinai?
– Aš pas tetų ca atvažiavau, tai
paprašė paganyc. Tai aš ir ganau. Aš
nežinau, kieno ca šicei gyvuliai.
Tadu parej ir laukė, kiek pargis, o
parginė, kiek ciktai užrašytų. Visi po
miškus išsivedžiojo. Nu va rado jisai
juos, pamatė, o kaiman nėra. Tai kū jis
padaris. Tai va kap buvo.
Paskui dar kartų. Tadu va su Joni
Peliksos ganėm. Gyvulių mažiau buvo,
gal kažkur apie 20 štukų. Tai nuginėm
pas Dzidzų balų. Ty pievos, laukai buvo.
O agentai iš Žiūrų važiavo. Gal 4 ar 5.
Karves konfiskavį vedėsi, kiaules vežėsi
vežimuose. Išvažiau tuoj kelaliu cies
Penktokais. Dar tadu ty ir Penktokai
gyveno, pastatai buvo. Pamatė, kad čia
gyvuliai, ir sustojo. Atlėkė dviese pas
gyvulius. O Jonė paskėlė ir su šuniu
nuvejo in šonų, kiton pusėn. O jei in mani:
– Kieno gyvuliai?
– Mančiagirės.
Aš vėl tų pacį, o jis mani jau
antrųkart randa. Aš vėl pas tetų, nieko
nežinau ir tų gyvulių nepažįstu. Kap
rėžė šautuvo buoži per nugarų, tai
man cik žalia akyse pasdarė. Aš nieko
neatsimenu. Ir šovė prie pat stovėdamas,
tada apsisuko ir nuvei. O šitoj gyvulius
pavarė ir su gyvuliais pašol. Many nėra.
O aš atcigavau cik vakari. Jonė parginė,
o manį nėr. Motina aina paklaust, kur aš.
Jonė sako, kad ji nieko nežino. Ai kur su
gyvuliais, gal kur miškan liko.
Paskui motina jau suprato, mani
pasciko va, aš jau namo ajau. Tadu jau
ir Jonė pasakė, kad šovė. Galvojo, kad
nušovė. Tadu tokis laikas buvo...
Pasakojo Jonas LEIKAUSKAS,
Mančiagirės kaimas
Užrašė Virginija PUGAČIAUSKIENĖ
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Čia buvo Vytauto pilaitė
Pasakoja Vitas JANULEVIČIUS,
gim. 1928 m. Rūsingėje
Rūsingėj dabar yra keturiolika
sodybų. Tų Rūsingį minėjo visi, Rūsingės
girios ajo iki Genių Žaliamiškio. Dubaklonio pirkios irgi an Rūsingės žemės. O
ten miške, kur dabar vienuoliai gyvena,
buvo tokis Vitkauskas, šeima buvo stipri,
žmonės darbinykai, gyveno neblogiausiai,
bet jie nepasirašė kolūkin, tai jiems buvo
atmatuota iki susparų žamės, ir jis nieko
neturėjo, jis buvo miško darbinykas,
sūnai buvo du ir dukterys dvi... O va,
cionai, buvo tokis akmeninis mūras, vien
iš akmenų, tai žydai buvo padarį kluonų
iš to mūro, ba jis aukštas, ir buvo pastatytas su kalkėm, ne su cimantu, dar kadu
„Spalio vėliava“ rašė, kad cia buvo Vytauto pilaitė, šitoj klonėj buvo ežerėlis, bet
prakasė, ten yra Rūsingės upelis, vasarų
išdžiūsta, prapuola, o prie Nemuno vėl
teka... Tos Vytauto pilaitės langai buvo
siauri ir ilgi, taip kaip šaudymo angos, aš
atmenu, o kaip žydai padarė kluonų, tai
stogas buvo šaudzinis, buvo tvirtai padaryta, sugriuvo jau kolūkiniais metais.
Dvarininko pavardė buvo Starodorskis, vardas Aronas, vadinom Arke, aš
ganiau dvaro karves, buvau aštuonerių
metų. Mes dviese ganėm, buvo dvidešimt
karvių, dar telyčios, avys. Žamės buvo gal
šimtas aštuoniasdešimt hektarų, bet jiem
apkapojo, išparceliavo ir adavė žmonėms.
Mes irgi naujakuriai buvom – tėvas gavo
aštuonis hektarus iš dvaro... Dvarininko
šeima buvo didelė ir dirbo visi, vienas
buvo gaspadorius, buhalteriją tvarkė, o kiti

dirbo, buvo ir darbinykai, ir pusmergės.
Arklių laikė keturias ar penkias poras, ir
buvo viena pora pavažiavimui. Būdavo,
atvažiuoja žydas iš Cecervinės – brikelė
an risorių, tik supas, pora arklių pakinkyta, purmonas, jo pavardė buvo Daigiza,
Cecervinės dvarininko... Žydai buvo
darbinykai, jie dirbo patys, ajo kartu su
darbinykais, ne taip, kaip tarybiniais laikais brigadininkas, rankas kišenėn sudėjis
tik žiūro, ne, žydai dirbo. Samdiniams
mokėjo grūdais, pinigų mažai turėjo, tik
už pienų. Buvo nusamdytas Merkinėje
žydas pardavėjas ir parduodavo, o vežė iš
Rūsingės kiekvieną dieną pieną į Merkinį.
Šienaudavo dalgiais, pievos prastos,
viksvos, bet sėjo dobilus ir perliatus, kur
prastesnė žemė, tai sėjo perliatus.
Mumi labai įdomu, iš kur jiej
paveldėjo šitų dvarų? Juos išvežė
rugsėjo mėnasį, tai pats ponas arė lauki,
atvažau vokiečiai, nu žydai netikėjo, kad
taip bus, jiej sakė – nu kaip tai gali būti,
mes nekalti, mūs nėr už kų vežt kur.
Vyrus jaunus nuvežė Alytun, o bobas
ir vaikus nuvežė Merkinėn, sušaudė,
surinko iš laukų tiesiai, nu, rugiam arė,
rugsėjo, o gal ir rugpjūčio mėnesį. Ne
mašinom vežė, padvada atvažiavo, policininkas vienas, susisodino ir nusvežė,
tai mes kalbėjom – kol gi jie nebėgo,
policininkas vienas, o žydų daug,
aplink miškai, ne, nebėgo, netikėjo, kad
taip bus... Nu, ir tadu dvari vokiečiai
pastatė savo ūkvedį, ale kad jau buvo
išnaršyta, jau keturiasdešimtais metais,
kai užėjo rusai, jiem tik centrų paliko,
išdalino žamį, tai žydai važinėjo toli,

Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukoje: Rūsingės laukuose stovi 2005 m liepos 2 d.
pašventintas kryžius. Užrašas po juo liudija: „Netoli K. Janulevičiaus sodybos 1947 01 11
žuvo A. Juozapavičiaus grupės Lietuvos partizanas Juozas Marazas – Žaibas, g. 1924 02
16”. Peršautą partizano širdį simbolizuojantį kryžių sukūrė Gintaras Žilys.

Valė Vitkauskienė.
Henriko GUDAVIČIAUS nuotrauka
net į Lazdijus, pirko grūdus, kad atiduot
duoklį valdžiai, tik atidavė duoklį, nu
ir karas, vokiečiai užajo. Kaip sako:
vienas ne tėvas, kitas ne krikštatėvis,
jau kaip juos skriaudė, o geri buvo
žydai, teisingi, patys dirbo žamį, užtat ir
nebijojo vokiečių, sako, mes su politika
nieko, mes žemdirbiai, nu nebėgo, gal
gaila buvo ir palikt. Man tadu buvo 12
metų, jau buvau baigis keturis skyrius
Kibyšiuosna.
Pasakoja Valė Vitkauskienė,
gim. 1922 m., Panaros kaime
Cia ta Rūsingė – tokis kupstelis an kalno, ten Kibyšiai, cia Spyriai,
Radyščius, Panara, o jau tos pirkios prie
miško – Dubaklonis. Geri buvo žydai,
žmonės pas juos ajo, dirbo, arklius
laikė, karves. Karvių buvo daug , tokios
juodmargės, geros karvės. Ir kiaulas
laikė, nušara bekonų, parduoda. Aš
dirbau pas juos, gerai atsilygindavo,
gerai. Ajom bulbų kasc, dar mes buvom mokyklinės mergaitės, ajom...
Cecervinės ponas buvo Daigiza, ir du
sūnai buvo, turėjo du sūnu. Tie sūnai
buvo pasistatį atskirai, tėvas sau, sūnai
sau. Ciaglas degė pečiun, tai mano
tėvukas irgi pirko pas juos ciaglų, nu,
vienu žodžiu, geri buvo, teisingi, nu
baisi jų smertis, labai baisi. Ir Merkinėj
buvo geri žydai, an skolos duodavo,
sako, kadu turėsi, tadu atiduosi.
Užrašė Henrikas GUDAVIČIUS
Dzūkijos nacionalinis parkas
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Pagelbėti gamtai
Šie metai Dzūkijos nacionaliniam
parkui derlingi projektais. Vidurvasaryje
Musteikoje duris atvėrė bitininkystės
muziejus (apie jį rašėme praeitame
„Šalcinio“ numeryje), spalio gale gamtotvarkiniai darbai baigti ir dviejose
gamtiniu požiūriu labai svarbiose Parko
teritorijose – Skroblaus aukštupio pievose ir pelkėse bei buvusiame kariniame
poligone Musteikos girininkijoje. Šios
teritorijos buvo pasirinktos neatsitiktinai, nes visi Dzūkijos nacionalinio

parko miškai sudaro Dainavos girios
Natura 2000 teritoriją, įsteigtą Europos Sąjungai svarbių rūšių ir buveinių
išsaugojimui. Nemažai šių rūšių yra
susijusios su atviromis buveinėmis, kurios atsirasdavo dėl natūralių gamtinių
faktorių arba dėl tradicinės ūkinės veiklos. Dabartiniu etau atviras buveines jau
tenka palaikyti dirbtinai, nes jų plotai
sparčiai mažėja.
Projekto „Tetervinų populiacijai
išsaugoti reikalingų buveinių atkūrimas“

Projekto tikrintojai ir vykdytojai prie gastrolitinės aikštelės. Gastrolitais vadinami smulkūs
akmenėliai, kurių tetervinams ir kitiems vištiniams paukščiams reikia, kad suvirškintų kietą
augalinį maistą.

tikslas buvo pagerinti tetervinų veisimosi bei mitybos sąlygas, atkuriant atviras
plynes užaugančioje buvusio Pariečės
karinio poligono teritorijoje. Iškertant 515 metų pušų ir beržų savaiminukus 40
ha plote, buvo suformuotas sudėtingos
konfigūracijos atviras sklypas tetervinų
tuoktavietėms, įrengtos 5 žvyro aikštelės,
pasodinti šiam kraštui būdingi krūmai ir
medžiai, kurių vaisiai tinkami tetervinų
maistui, pastatytas apžvalgos bokštas ir
informacinis stendas.
Projektas „Skroblaus aukštupio
Dzūkijos nacionaliniame parke sutvarkymas“ buvo skirtas pagerinti
Skroblaus slėnio pelkių bei įvairaus
drėgnumo pievų buveinių būklę. Tarp
gausių Skroblaus slėnio vertybių
– viena didžiausių Lietuvoje pelkinės
uolaskėlės, saugomos visoje ES,
populiacijų, gegužraibinių augalų rūšių
gausa, didelė drugių įvairovė. Šių rūšių
buveinės susidarė ilgametės žmogaus
veiklos dėka, o dabar smarkiai užželia
medžiais ir krūmais. Projekto metu
buvo ne tik iškirsti savaiminiai medžiai
ir krūmai sausuose šlaituose ir pelkėse,
bet ir pastatyta pavėsinė, 2 informaciniai
stendai, nutiesti 2 lieptai ir apžvalgos
aikštelė pelkėje.
Visi šie Parke atlikti darbai sudaro
tik dalį didelio projekto „Bešeimininkių
pastatų saugomose teritorijose likvidavimas, pažeistų teritorijų rekultivavimas
bei objektų atkūrimas“, kurį 2005 – 2006
metais dešimtyje saugomų teritorijų
vykdė Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba.
Mindaugas LAPELĖ
Autoriaus nuotrauka

VISAIS metų laikais graži yra dzūkų šilų ir panemunių gamta.
Dzūkijoje dar gyvuoja senoviniai kaimai, senieji amatai ir verslai.
Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai Jums padės suprasti svarbiausią
Dainavos krašto savybę – etnokultūra gyva gali būti tiktai tada,
kai senolio poringei pritaria čia pat almantis šaltinis.
Brangusis lankytojau, atvykęs į šį kraštą, gerbk ir tausok jo taurų grožį.
Išsamią informaciją apie Parką visi svečiai gali sužinoti lankytojų centruose:
Marcinkonyse:
Miškininkų g. 61, Marcinkonys, LT - 65301, Varėnos r., tel. 44466, faks. 44471;
Elektroninis paštas: info@dzukijosparkas.lt
Merkinėje:
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT - 65334, Varėnos r., tel./faksas 57245
Elektroninis paėtas: merkine@dzukijosparkas.lt
Interneto psl.: www.dzukijosparkas.lt
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