
          Kintai senelio vaikystės metais  
 

           Mano seneliui jau 78-eri. Gyvena jis čia nuo gimimo. 

           Kintai – ne tik jo gimtinė. Čia prabėgo jo tėvo ir senelio vaikystė. 

           Todėl šis kraštas jam labai brangus, viską apie jį žino ir gali daug ką pasakoti ir 

pasakoti. 

           Aš – jauniausia jo anūkė, gyvenanti Kintuose. 

           Suprantu, kad senelis nori kuo daugiau papasakoti apie savo vaikystę, linksmas ir 

liūdnas istorijas, kad ir aš išsaugočiau atminty atsiminimus ne tik apie jį, bet ir apie šį kraštą ir 

žmonių gyvenimą. 

    Kintai iki antrojo pasaulinio karo buvo kurortinis miestelis. Čia atvykdavo poilsiauti 

daug turistų. Vietos gyventojai galėjo užsidirbti aptarnaudami atvykstančiuosius. Todėl abipus 

centrinės miestelio gatves buvo įsikūrusios įvairios krautuvėlės.  

             Prieš dabartinį paštą buvo mėsos parduotuvė ir skerdykla. Viduje sienos buvo 

apkabinėtos dešromis ir mėsa. Dar viena skerdykla – Šimonių name. 

             Toje vietoje, kur dabar yra kavinė ,,Kuršiai“, buvo kepykla. Iš kiemo pusės kepyklėlėje 

kepdavo duoną ir bandeles, o iš gatvės – duonos parduotuvėlė į kurią senelio mama siųsdavo jį 

parnešti šiltų bandelių. Taip pat į šią parduotuvėlę užsukdavo ne vien kintiškiai. Dabartinėjė 

ambulatorijoje įsikūręs račius gamino ir taisė vežimus. Priešais buvo žydo Berkmano audinių 

parduotuvė. Dabartinė kepykla – įvairių prekių parduotuvė ir restoranas. Kad būtų patogu 

ilgiau užsibuvusiems svečiams, pailsėti galėjo antrame įsikūrusiame viešbutyje. Šio didžiulio 

pastato savininkai buvo Kybrancas ir Šulcas. Kiekvieną ketvirtadienį čia suvažiuodavo 

ūkininkai, atplaukdavo iš Nidos žvejai ir pardavinėdavo šviežią, dar spurdančią žuvį. Tai buvo 

ne tik žuvies turgus. Jame kas žibalą pardavinėdavo, kas žuvį pirkdavo, kas arklius kaustydavo, 

o kas tik pasižmonėti ateidavo. 

              Sekančiame mediniame pastatėlyje buvo kirpykla, dabartinės Kelpšų parduotuvės 

vietoje buvo drabužių ir batų parduotuvė. Jos savininkė - Ema Plorait.  

              Dabartinėje mokyklos vietoje –  sporto aikštė, kur jaunimas , vaikai sportavo. Kultūros 

namuose – įvairių ūkinių prekių parduotuvė. Viršuje – viešbutis, kultūros salė. Kelpšų name 

stalius gamino ir pardavinėjo baldus ir karstus .  Kiek tolėliau Boitlerio vaistinė. Šio pastato 



dabar nebėra, nes jis vienintelis sudegė per karą. Dabartiniame prekybos centre – parduotuvė, 

kepykla, viešbutis.  

               Pamaryje susirinkdavo daug poilsiautojų. Pakrantė buvo sutvirtinta mediniais poliais. 

Pamiškėje, vasaros kioskelyje buvo galima nusipirkti ledų, vaisvandenių, saldainių. Pamaryje 

iki Suvernų kaimo buvo daug žvejų sodybų, kurias vėliau sudegino vokiečių kaliniai.    

               Dažnai senelis pasakoja ir apie liūdnesnius laikus. Tikrai ne viskas jo gyvenime buvo 

taip gražu ir linksma. 

Artėjant frontui, 1944 m. liepą Klaipėdos krašto gyventojai buvo priversti trauktis iš savo 

gimtų vietų.  

               Kintuose dauguma jaunimo buvo išvykę kas tarnauti armijoje, kas dirbti. Liko tik dar 

darbingi senyvi vyrai, vaikai ir moterys. Visi gyventojai pradėjo trauktis pėsčiomis, vežimais, 

dviračiais Tilžės link, toliau Karaliaučiaus link. Susikrovę mantą į vežimą išvyko ir senelio 

šeima. Jam tada buvo dvylika metų, jo broliui Fricui buvo tik keturi mėnesiai, o sesei Gerdai 

dveji su puse metukų. Senelis važiavo dviračiu ir varėsi karvę, jo tėvas taip pat važiavo 

dviračiu, o mažieji su mama - vežimu. Taip važiuodavo per dieną, o vakare išvargę ir sudulkėję 

apsistodavo ūkininkų sodybose. Moteris ir vaikus geraširdžiai žmonės pagailėję priimdavo į 

trobą, o vyrai nakvodavo vežimuose. Po dviejų savaičių emigruojantys išgirdo, kad vokiečiai 

sustabdė rusų frontą. Senelio tėvas nusprendė grįžti į namus ir apžvelgti situaciją. Dviračiu jis 

nuo Karaliaučiaus per savaitę parvyko namo ir vėl sugrįžo, kur laukė šeima. Nusprendė, kad 

ramu, ir šeima gali grįžti atgal. Dauguma žmonių grįžo, suvežė derlių, suarė laukus ir ruošėsi 

žiemai. 

                Tačiau ir vėl neramumai, ir vėl paskelbta evakuacija. Kelias sausuma Tilžės link 

buvo atkirstas rusų fronto. Evakuotis reikėjo vandeniu. Vieni iš Ventės rago plaukė garlaiviu, 

kas nespėjo, galėjo keltis keltais į salą, o iš salos per Nemuną į Uostadvarį, iš Rusnės per 

Skirvytę ir keliauti Karaliaučiaus link.  

                Visi žmonės greitosiomis pasiėmę ryšulėlius, truputį maisto keliavo Ventės ir Mingės 

kryptimi. Visur stovėjo vokiečių kareiviai ir reguliavo eismą. Visas kelias nuo Sakučių iki 

Povilų buvo užkištas vokiečių kariuomenės technika. Patekti į kelią buvo labai sunku, beveik 

neįmanoma. Senelio tėvas išardė savo vežimą, išnešė dalimis į pamiškę, vėl surinko ir visa 

šeima miško keliukais pasiekė Povilų kryžkelę. Čia reguliuojantys eismą kareiviai pranešė, kad 

garlaiviai jau visi išplaukę ir visiems reikia persikelti keltais, tačiau Mingės keliu praeiti 



nebuvo įmanoma, kadangi buvo labai didelis žmonių, karinės technikos ir netgi tankų srautas. 

Senelio šeimą nukreipia vykti Suvernų link. Ties šio kaimo kryžkele kareiviai vėl neleidžia 

sukti į Mingę ir nukreipia važiuoti Staniškių link. Važiuojant toliau kelias ištuštėjo ir senelio 

tėvas nusprendė rizikuoti ir kartu su kaimyno šeima važiuoti Ventės link ir pasislėpti Šturmų 

miškelyje. Tenai slėpėsi ir dar keletas šeimų, nespėjusių persikelti. Po dviejų dienų senelio 

tėtis, mano prosenelis David Cyrulis, nuėjo į Ventės ragą pasižiūrėti, ar nėra likusių žmonių, 

bet nieko nesutiko. 

Nuo Ventės rago buvo padarytas molas iš rogių ir daržinių durų, kad žmonės galėtų nueiti iki 

garlaivio, kuris plukdė į Rytprūsius. Nesimatė niekur nė gyvos dvasios, visur buvo palikti tušti 

namai, gyvuliai, daiktai, nes žmonės traukėsi viską palikę. Kol prosenelis vaikščiojo, rusai 

aptiko jo šeimą ir visiems liepė grįžti namo, bet prieš tai iškraustė kišenes ir atėmė kišeninius 

laikrodžius. 

             Kelias atgal nuo Šturmų iki Uogalių, nors ir neilgas (tik 8 km.)0 nebuvo lengvas. Jiems 

penkis kartus buvo atimti arkliai. O prosenelis vis iš laukų pasigaudavo kitą paliktą 

pasitraukusių žmonių. Grįžus į namus okupantai leido jiems pasilikti tik keletą dienų. Išvarė ir 

liepė eiti kur nori, bet nė vienam neleido likti Kintuose. Rusai bijojo, kad per marias 

neatplauktų vokiečiai ir nepradėtų puolimo, o vietiniai žmonės jiems nesuteiktų pagalbos. 

             Senelio šeima apsistodavo tuščiose sodybose Kiškiuose vėliau Mockiuose, 

Lankupiuose, Mieželiuose, tačiau iš jų rusai vis išvarydavo, kol galiausiai senelio šeima 

apsigyveno Vilkomedžių kaime. Tačiau ir čia ramybės nebuvo, nes visus vyrus surinko ir 

uždarė Pagirių dvare. Dienomis turėdavo dirbti įvairius darbus, o naktimis būdavo uždaromi ir 

užrakinami. Po keturių mėnesių prosenelį paleido, išsiaiškinę, kad jis nepriklauso jokiai 

partijai, o visus kitus vyrus išvežė į Latviją. 

               Į savo namus Uogalių kaime grįžo po dvejų metų. Namus jie rado išplėštus. Kadangi 

dauguma sodybų buvo tuščios, čia pradėjo apsigyventi žmonės, atvykę iš įvairių Lietuvos 

vietų. 

  


