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TRUMPAI:

5 metų savaitė
Saulė teka 8.13 val.,
leidžiasi 16.52 val.
Dienos ilgumas – 8.39 val.
Priešpilnis
11 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ŠIANDIEN – Liudvika, Marcelė, 
Skirmantas, Budvilė, Luiza, 
Skirmantė.

RYTOJ – Pijonijus, Gytautas, 
Eidvilė, Ignotas, Brigita.

PORYT –  Vandenė, 
Valdemaras, Kandidas, Rytis, 
Valdonė, Valdas, Orintas, Orinta.

Dienos sentencija

S. BATLERIS

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Pasaulyje kvailių 

daugiau nei sukčių, 

antraip sukčiai 

neturėtų iš ko 

gyventi. 

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, ŠŠŠŠŠŠŠŠventojoje.

Išmušė ir Kęstučio 
gatvės valanda

Diana JOMANTAITĖ

Šiais metais Kretinga dar labiau nebeatitiks savo vardo kilmės, atsiradu-
sios dėl nekokybiškų ir duobėtų kelių. Jau suplanuota, kad bus remontuojami 
vieni baisiausių kelių ruožų mieste – Kęstučio ir Šventosios gatvės. Artimiau-
siais metais bus pradėta ir J. Jablonskio gatvės bei Žemaitės 
alėjos rekonstrukcija. Gali būti, kad valstybės + nansavimas 
pasieks net kai kuriuos žvyruotus rajono kelius. 

ŠIANDIEN debesuota, krituliai. 
Vėjas pietryčių, pietų, 
5-9 m/s. Oro tempera-
tūra dieną iki 2 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 3 laipsnių 
šalčio.
RYTOJ besikeičiantis debesuo-
tumas, galimi krituliai. 
Vėjas pietų, pietvakarių, 
5-8 m/s. Oro tempe-
ratūra dieną iki 2, naktį – iki 6 
laipsnių šalčio. 
PORYT debesuota su pragie-
druliais, krituliai. Vėjas 
pietryčių, pietų, 5-10 
m/s. Oro temperatūra 
dieną iki 2, naktį – iki 5 laipsnių 
šalčio.     

Šiais metais stojant į ša-
lies universitetus ir kolegi-
jas daugiausiai pokyčių yra 
susiję su stojimo prašymų 
pateikimo procedūra. Sto-
jantieji privalės turėti itin 
aiškius norimų studijuoti 
studijų programų priori-
tetus, nes gaus ne du, kaip 
anksčiau, o tik vieną kvie-
timą studijuoti į valstybės 
finansuojamą arba mokamą 
studijų vietą. Tai vieninte-
lis priėmimo sąlygų pokytis 
šiais metais, tačiau yra ne-
mažai procedūrinių naujie-
nų: vėl sugrįžtama prie trijų 
priėmimo etapų. Pagrindi-
nis priėmimas vėl turės du 
etapus, o rugpjūtį vyks pa-
pildomas priėmimas.

Kretingą kūrusių žydų likimas 
– žiauri mirtis

Diana JOMANTAITĖ

Šią savaitę Lietuvoje ir  Europoje minimos 70-osios Aušvico kon-
centracijos stovyklos išvadavimo metinės. Sausio 27-oji yra paskelb-
ta Tarptautine holokausto aukų atminimo diena. Aušvicas – mirties 
stovykla – per Antrąjį pasaulinį karą pasiglemžė milijonus žydų gy-

Teistumą nuslėpė 

du darbiečiai
Laima STONKUVIENĖ

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 
iš rinkimų sąrašų išbraukė 280 kandi-
datų į savivaldybių tarybų narius, nu-
slėpusius teistumą. Tarp tokių asmenų 
yra ir du Darbo partijos Kretingos sky-
riaus atstovai.  

Kad teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu 
(sprendimu) buvo pripažinti kaltais dėl nusi-
kalstamos veikos, nenurodė Kęstutis Šoblins-
kas ir Valentas Turauskis. Pasak Darbo partijos 
Kretingos skyriaus pirmininko pavaduotojo 
Antano Puodžio, šie pretendentai į kandidatus 
buvusį teistumą anketose ne nuslėpė, o tiesiog 
nenurodė manydami, jog, jeigu teistumas išny-
kęs, to daryti nebereikia. 

Įstatymas numato, kad kandidatas turi nu-
rodyti anketoje, jei po nepriklausomybės at-
kūrimo Lietuvos ar užsienio valstybės teismo 
įsiteisėjusiu nuosprendžiu buvo 
pripažintas kaltu dėl nusikalsta-
mos veiklos. 
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Kretinga į glėbį priims 

Kretingalę

Jei bus patenkintas Klaipėdos ra-
jono savivaldybėje esančio Dituvos 
kaimo gyventojų pageidavimas, 
ateityje Kretingalė bei dar keli ap-
linkiniai kaimai gali atsidurti Kre-
tingos rajono savivaldybėje. Rajo-
no Tarybos nariai šiai iniciatyvai 
ketina pritarti.

Kretingos sinagoga ir maldos namai (kairėje) dabartinėje 
Mėguvos gatvėje (XX a. pr.).
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„Šokių projektas 

– galimybė, kuria 

pasinaudojau“

Iš Kartenos kilęs Vytautas Viluckis 
ilgą laiką buvo matomas televizo-
rių ekranuose. Su tituluota gra-
žuole Rūta Elžbieta Mazurevičiūte 
jis šoko televizijos projekte „Šok su 
manimi“. Vytauto teigimu, jei liki-
mas pasiūlo galimybę, ja būtinai 
reikia pasinaudoti. Gilių duobių Kęstučio gatvėje šiemet turėtų nebelikti.  

vybių. Tarp jų – 
ne vieno lietuvio. 
Šios stovyklos 
baisumų Kretin-
gos žydams nete-
ko patirti, tačiau 
žiaurus likimas, 
valdomas nacių, 
jų laukė anks-
čiau negu pradė-
jo rūkti Aušvico 
kre mator iumų 
kaminai. 
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Kretingą kūrusių žydų likimas – žiauri mirtis
ANT AKMENOS KRANTŲ

Aušvico koncentracijos sto-
vykla buvo didžiausia nacistinėje 
Vokietijoje. Naikinimo stovykla 
nacių okupuotoje Lenkijoje, Os-
vencime,  veikė 1940-1945 metais, 
kol sausio 27-ąją likę gyvi kaliniai 
buvo išvaduoti. Šio košmaro pa-
baigos, kaip ir Antrojo pasaulinio 
karo baigties, Kretingoje gyvenę 
žydai taip ir nesulaukė. Visa jų 
bendruomenė buvo žiauriai su-
naikinta 1941 metų vasarą, anks-
tyvą rudenį. Negailestingos nacių 
rankos nutraukė Kretingos žydų 
gyvenimo giją, užmegztą dar 
XVII amžiaus pradžioje. 

Pirmieji verslininkai

Išsamią ir kruopščiai per dau-
gelį metų rinktą informaciją apie 
Kretingos žydus saugo Kretingos 
muziejaus istorikas Julius Kanars-
kas. Vadovaujantis jo išnagrinė-
tais dokumentais, pirmieji žydai 
Kretingoje kūrėsi kartu su miestu. 

„Žydai niekada nebuvo žem-
dirbiai, jie užsiėmė amatais, 
prekyba. Todėl ten, kur kūrėsi 
miestai, kūrėsi ir jų šeimos. Besi-
formuojant Kretingai, žydai ap-
sigyveno Klaipėdos, Šventosios, 
J. Basanavičiaus gatvių rajone. 
Šią vietą mūsų miesto žydai pa-
sirinko neatsitiktinai. Jie visada 
kurdavo netoli prekybinių kelių. 
Kretinga labai tiko verslą prakti-
kuojantiems žydams – čia vyko 
aktyvi prekyba. Juk Kretinga 1609 
metais sausio 23 dieną gavo Mag-
deburgo teisę. Tai reiškė, jog šią 
privilegiją gavęs miestas turi teisę 
rengti turgus, muges“, – „Švytu-
riui“ pasakojo J. Kanarskas. 

Kretingai suteikta privilegija, 
viena vertus, žydams pasitarna-
vo, kita vertus – padarė juos tar-
si atstumtaisiais. Dokumentuose 
buvo skelbiama, kad žydai gali 
atvykti į Kretingos turgų, muges, 
gali prekiauti bei pirkti. Tačiau 
jiems, taip pat totoriams ir ki-
tiems pagonims, buvo uždrausta 
apsigyventi mieste. Žydai šio įsa-
kymo paisė – gyveno už miesto 
ribų, tačiau pamažu Kretingoje 
dėjo verslo pagrindus. 

Kretingoje – dvi aikštės

Tam, kad būtų patogu atvykti 
prekiauti, pirkti bei mainyti, žy-
dai apsigyveno Kretingos miesto 
paribyje. Tuomet, XVII amžiuje, 
Kretinga buvo mažas miestelis ir 
Akmenos upės slėnyje, teritorijo-
je aplink dabartinę pirtį, jo ribos 
baigėsi. Būtent šią strategiškai pa-
togią vietą šeimoms ir verslui kur-
ti pasirinko žydai. 

„XVII – XVIII amžiuje Kre-
tingoje gyveno dvi žydų šeimos. 
Visos kitos žydų šeimos, o jų 1771 
metais buvo 13, gyveno Akmenos 
upės slėnyje, prie Birutės gatvės. 
Bendruomenė buvo nemaža – 
per 100 žmonių. Jie slėnyje įsikūrė 
nebe reikalo – prie pat pagrin-
dinės prekybos magistralės. Ka-
dangi miesto ribose žydai gyventi 
negalėjo, savo teritorijoje jie įkūrė 
savą turgaus aikštę. Taigi, Kretin-
goje turgūs vykdavo dabartinėje 
Rotušės aikštėje ir aikštėje, kuri 

Istorikas Julius Kanarskas pasidalijo istorinėmis žiniomis apie žydus 
Kretingoje – jie dokumentuose minimi nuo XVII amžiaus pradžios. 

egzistavo tarp pirties ir priešin-
goje gatvės pusėje dabar stovinčio 
namo“, – žydų įsikūrimo pradžią 
priminė J. Kanarskas. 

Ekonomikos puoselėtojai

Žydams atitenka nuopelnai 
už ekonominį Kretingos augimą. 
Yra žinoma, kad XVIII a. 8 de-
šimtmetyje žydai jau moka mo-
kesčius miesto ir dvaro iždui, ver-
čiasi smulkiuoju verslu, nuoma. 
Jie buvo pirmieji, kurie Kretingo-
je pradėjo pilstyti ir pardavinėti 
svaigiuosius gėrimus. Be to, žydai 
iš dvarininkų pradėjo nuomotis 
malūnus bei smukles. 

Klestėjo druskos prekyba – jai 
reikėjo leidimo, ne bet kas užsi-
manęs druską galėjo pardavinėti. 
Šį verslą Kretingoje valdė Joselis 
Solmavičius. Dirbo vienintelis 
auksakalys Joselis Leibovičius. 
Hiršas Joselavičius turėjo tuomet 
vienintelę parduotuvę, o anuo-
met Kretingoje gimęs Berekas 
Joselevičius pateko net į Lietuvos 
istoriją. Mūsų mieste gimęs ir au-
gęs žydas buvo Vilniaus vyskupo, 
Kretingos savininko Ignoto Jokū-
bo Masalskio $ nansinių reikalų 
patikėtinis. Keliaudamas po Eu-
ropą ir susižavėjęs revoliucinėmis 
idėjomis, šis kretingiškis dalyvavo 
Tado Kosčiukos vadovaujamame 
sukilime, vėliau tarnavo Lenkų 
legione Italijoje ir tapo karo di-
dvyriu.   

Kretingoje žydai ypač sukles-
tėjo panaikinus Magdeburgo teisę 
ir Lietuvą prijungus prie Rusijos 
imperijos. Šis istorinis sunkus 
Lietuvai įvykis leido žydams 
įžengti į Kretingos miestą kaip 

pilnateisiams gyventojams bei dar 
labiau sustiprinti savo verslus.

Suklestėjimas ir emigracija

„XIX amžiaus viduryje žydai 
sudarė daugiau negu pusę Kre-
tingos gyventojų. Jiems priklausė 
15 parduotuvių, tuomet vadintų 
krautuvėmis, 22 smuklės. Kai ku-
rios buvo mažos kavinukės, kitos 
greičiausiai teikė ir nakvynės pa-
slaugą. Kretinga buvo pasienio 
miestas, čia niekada netrūkdavo 
atvykėlių, ypač prekybininkų. 
Verslas klestėjo, tačiau išaugęs 
žydų skaičius pradėjo mažėti. Mat 
tuo metu po pasaulį pradėjo sklis-
ti sionizmo idėjos – žydus užka-
riavo mintis grįžti į savo istorinę 
tėvynę Izraelį. Prasidėjo emigra-
cija – Kretingos žydai masiškai 
emigravo į JAV, Afriką, Angliją. 
Anglijoje, Sunderlando mieste  
įsikūrė visa Kretingos žydų ben-
druomenė. Tie, kurie neemigra-
vo, sugalvojo naują verslą – tapo 
vedliais tiems Kretingos apylinkių 
gyventojams, kurie svajojo apie 
gyvenimą svetur. Daug jaunimo 
į Kretingą suvažiuodavo ketvir-
tadieniais ir smuklėse vykdavo 
sandėriai – žydai už tam tikrą 
mokestį pervesdavo per Rusijos-
Vokietijos sieną, palydėdavo iki 
reikiamo uosto, nupirkdavo bilie-
tą į laivą“, – laikmečio ypatumus 
atskleidė J. Kanarskas. 

Vis dėlto, nors emigracija labai 
sumažino žydų šeimų, likusios 
klestėjo ir keitė Kretingos veidą. 
Pasak J. Kanarsko, žydai gerai vis-
ką apsvarstydavo, todėl suprato, 
kad prekyba nėra toji sritis, kuri 
garantuoja nuolatines pajamas. 

Todėl XIX a. pab. – XX a. pr. vis 
daugiau žydų tampa gydytojais, 
vaistininkais, aktyviai dalyvauja 
politiniame ir visuomeniniame 
miesto gyvenime, kuria naujoviš-
kus verslus. 

„Žydai turėjo didžiulę įtaką 
verslo vystymuisi. Štai Judelis 
Taicas ir Enikas Šeras įkūrė $ rmą 
„Taicas ir Šeras“. Šiai $ rmai pri-
klausė įmonė „Virdulys“ – iš Šri 
Lankos laivai atgabendavo arbat-
žoles į Klaipėdą, iš ten verslinin-
kai jas parveždavo, svarstydavo 
mažesniais kiekiais ir maišydavo 
su vaistažolėmis. Birutės gatvėje 
veikė žvakių fabrikas „Švyturys“ 
– per dieną darbininkai perdirb-
davo 700 kilogramų para$ no. 
Įmonėje „Malūnas“ per dieną 
pagamindavo 100 kilogramų sa-
charino. Tarpukariu verslas iš tie-
sų Kretingoje klestėjo“, – teigė J. 
Kanarskas. 

Net ir šiandien mieste gali-
ma aptikti tarpukario Kretingos 
žydų verslo palikimo. P. Vileišio 
gatvėje iki šiol tebestovi limonado 
ir mineralinių vandenų fabriko 
pastatas. Kretingos žydai gamino 
ir kosmetiką – kretingiškės tarpu-
kariu lūpas dažė lūpdažiu „Flora“. 

O štai Abraomas Zolkovas 
priešais dabartinį paštą atidarė 

sovietų, vėliau – nacių. Į Kretin-
gą įžengus sovietams, ištremtos 
buvo 9 žydų šeimos. Dar klaikes-
nė buvo nacistų okupacija. Pra-
sidėjus karui, Kretingoje gyveno 
1,5 tūkstančio žydų. Dalis buvo 
ištremti, keliems pavyko paspruk-
ti, likusių laukė žiauri mirtis. 

J. Kanarskas pasakojo, jog 
1941 metų birželio 24 dieną visi 
Kretingos vyrai buvo sušaukti į 
Rotušės aikštę. Atskirtus žydų vy-
rus – jų buvo apie 700 – kitą dieną 
sušaudė Kvecių miške. Moteris 
ir vaikus atskyrė ir apgyvendino 
savotiškame gete Taikos gatvėje. 
Tą patį birželį, 26 dieną, sudegė 
didžioji dalis Kretingos – gaisras 
kilo naciams padegus žydų sina-
gogą, stovėjusią Mėguvos gatvėje. 
Po gaisro žydes ir jų vaikus išvarė 
valyti gaisro padalinių. Vėliau visi 
buvo išsiuntinėti į kaimus dirbti 
ūkiuose už maistą. 

„Tačiau ir moterų bei vaikų 
laukė toks pat likimas – rudenį 
juos sušaudė žydų kapinėse. Iš 
viso Kretingoje sušaudyta apie 1 
tūkst. 400 žydų. Tokiu būdu buvo 
sunaikintas intelektualinis, eko-
nominis Kretingos branduolys. Į 
Aušvicą nebebuvo ko vežti“, – apie 
tragišką žydų gyvenimo pabaigą 
Kretingoje kalbėjo J. Kanarskas. 

Įsakymas įkurti Aušvico koncentraci-
jos stovyklą pasirašytas 1940 metų ba-
landžio 27 dieną. Manoma, kad į Auš-
vicą galėjo patekti beveik 2 tūkstančiai 
Lietuvos žydų iš Kauno ir Šiaulių getų. 
Manoma, kad stovykloje nužudyta ma-
žiausiai 2 milijonai žmonių, kai kuriais 
duomenimis – 4 milijonai. Didžioji da-
lis buvo žydai. Vadovaujantis archyvų 
duomenimis, nuo 1940 metų į Aušvicą 

kasdien atvažiuodavo apie10 ešelonų su žmonėmis. 
Ešeloną sudarė 40-50 vagonų, kiekviename jų tilpo iki 
100 žmonių. Apie 70 procentų atvežtųjų sunaikindavo iš 
karto. Likusiems tekdavo dirbti sunkius darbus. Žmones 
žudė nuodingomis dujomis arba degino krematoriumuo-
se. Iš kelių milijonų aukų pabėgti pavyko tik 180-čiai.

Firmos „Taigas, Judelis ir K0“ sacharino fabriko „Malūnas“ ir arbatžolių 
fasavimo įmonės „Virdulys“ reklaminis vežimas apie 1938 m.

Kretingiškiai žydai skalbėjai apie 1935 m.

Gintauto Maciaus nuotr.

Saldžiųjų tablečių (sacharino) fabriko „Malūnas“ 
produkcijos dėžutės  etiketė apie 1935 m.

pirmąją Kretingos 
degalinę, skirtą 
visiems dešimčiai 
automobilių, tuo 
metu važinėjusių 
mieste.  

Sunaikino dvi 
okupacijos

Ir toliau kurti 
gyvenimą žydams 
sutrukdė okupa-
cijos – iš pradžių Nuotraukos iš Kretingos muziejaus ikonogra" jos rinkinio.


