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kretingos burmistras tomas dambrauskas
Tarp Pirmojo ir antrojo pasaulinių karų kretinga turėjo miesto savivaldos teisę. Miestui valdyti miestiečiai rinko tarybą, kurią sudarė 9 na-

riai. Tarybos nariai išsirinkdavo burmistrą, kuris vadovavo tarybos veiklai ir buvo aukščiausias miesto vykdomosios valdžios atstovas. Pirmuo-
ju tarpukario kretingos burmistru 1924 metais tapo Jonas Paulauskas iš Platelių valsčiaus Mačiūkių kaimo. 1934 metais jį  pakeitė žurnalistas 
ir savivaldybininkas Tomas dambrauskas, kilęs iš suvalkijos.

Tomas dambrauskas, kretingos burmistras ir 
kretingos apskrities tarybos narys. Nežinomas fo-
tografas. apie 1938 m.

Grindžiama viešosios aikštės važiuojamoji dalis tarp vilniaus ir vytauto gatvių. Fot. stasys 
vaitkevičius. kretinga, 1937 m.

Tomas Dambrauskas gimė 1899 
metų spalio 14 dieną Rūdos kaime, 
esančiame tarp Marijampolės ir Vil-
kaviškio, į vakarus nuo Vilkaviškio 
rajono savivaldybės Gižų seniūnijos 
centro Gižų gyvenvietės.

Mokėsi Marijampolės gimnazijo-
je, o nuo 1920 metų dirbo žurnalis-
tinį darbą. 1922-1923 metais buvo 
„Lietuvos žinių“ korespondentas, 
pranešdavo naujienas apie Nepri-
klausomybės kovas iš Lietuvos-Len-
kijos fronto. 1924-1927 metais ben-
dradarbiavo leidiniuose „Rytas“, 
„Rygos balsas“, Niujorko lietuvių 
laikraštyje „Vienybė“.

Vėliau dirbo Šiaulių miesto poli-
cijos tarnautoju. 1928 metais faktiš-
kai redagavo visuomenės, kultūros 
ir politikos savaitraštį „Šiaulietis“, 
kuriame nagrinėjo Šiaulių krašto 
ekonomikos, kultūros, švietimo, 
socialinius klausimus, informavo 
skaitytojus apie įvykius Lietuvoje ir 
pasaulyje. 

1930 metais iš Šiaulių persikėlė į 
Kretingą. iš pradžių dirbo Kretingos 
miesto valdybos sekretoriumi, vėliau 
buvo išrinktas burmistro padėjėju. 
Būdamas aktyvus visuomenininkas 
ir savivaldybininkas, 1934 metais 
buvo išrinktas Kretingos miesto 
burmistru. Jis atstovavo miestą Kre-
tingos apskrities taryboje, nuo 1935 
metų buvo renkamas apskrities tary-
bos pirmininku.

Jam vadovaujant, 1936 metais prie 
miesto buvo prijungtas dešiniajame 
Akmenos upės krante buvęs Kre-
tingos kaimas, neoficialiai vadintas 
Kretingsodžiu, su Kretingos geležin-
kelio stotimi, Klaipėdos, Palangos, 
Stoties ir naujai besiformuojančia 
Basanavičiaus gatvėmis. 

Tais pačiais 1936 metais iš konce-
sininko Abramo Anoliko, kuriam 
nuo 1927 metų Kretingoje priklausė 
elektros tiekimo monopolis, burmis-
tro T. Dambrausko iniciatyva miesto 
savivaldybė nupirko Kęstučio ga-
tvėje stovėjusią dyzelinę elektrinę, 
aptarnavusią per 200 abonentų. 
Perėmusi iš monopolininko į savo 
rankas miesto elektros ūkį, savival-
dybė modernizavo elektrinę, atnau-
jino elektros tiekimo linijas ir miesto 
apšvietimą. 

T. Dambrausko vadovaujama 
miesto savivaldybė nuo 1936 metų 
pagrindinį dėmesį skyrė gatvėms 
tvarkyti, tai finansavo iš savo biudže-
to bei papildomai renkamų rinklia-
vų. Senieji akmenų grindiniai buvo 
duobėti, po lietaus miesto aikštėje 
ir pagrindinėse gatvėse telkšojo ba-
los. Pirmiausia akmenų grindinys 
1936 metais pradėtas kloti naujojoje 
Gargždų gatvėje. 1937 metais buvo 
išgrįsta važiuojamoji Viešosios (dab. 
Rotušės) aikštės dalis nuo Vilniaus 
iki Vytauto gatvių, 1938 metais – pi-
etinė Viešosios (dab. Rotušės) aikštės 
dalis, o 1939 metais pradėta grįsti 

Šaulių (dab. Žemaitės) alėja. Gatves 
grindė broliai izidorius, Andrejus ir 
Anatolijus Boronovai, kilę iš Zarasų 
krašto. Šalia grindinių buvo klojami 
šaligatviai, kuriuos darė iš betoninių 
plytelių arba asfaltavo. 

Naujasis miesto vadovas daug dė-
mesio skyrė priešgaisrinei apsaugai. 
Aikštėje priešais evangelikų liutero-
nų bažnyčią stovėjęs senasis gaisrinės 
pastatas buvo sandėlio tipo, fiziškai ir 
moraliai pasenęs. iš ugniagesybos 
reikalams renkamų mokesčių mies-
to savivaldybė ėmėsi kaupti lėšas 
naujai gaisrinei. 1937-1938 metais 
elektrinės sklype, tarp elektrinės ir 
Kęstučio gatvės iškilo modernios 
architektūros, tinkuoto mūro, dvie-
jų aukštų su apžvalgos (stebėjimo) 
bokštu pastatas, kurio pirmajame 
aukšte buvo įrengtas apšildomas ga-
ražas ir patalpos ugniagesiams.

Nuo savivaldos įsteigimo miesto 
savivaldybė neturėjo savo patalpų, 
kurias nuolat nuomojosi privačiuo-
se namuose. Statant naująjį gaisrinės 
pastatą buvo nutarta išspręsti ir šią 
problemą: pastato antrajame aukšte 
įrengtos savivaldybei skirtos patal-
pos – tarybos posėdžių salė, prii-
mamasis, burmistro ir jo padėjėjo 
kabinetai.

Naująjį burmistro kabinetą pa-
puošė miesto herbo raižinys, kurį T. 
Dambrausko užsakymu 1937 metais 
sukūrė žinomas Lietuvos skulptorius 
Antanas Aleksandravičius (mano-
ma, kad jis buvo artimas burmistro 
žmonos Marijos Magdalenos Alek-
sandravičiūtės-Dambrauskienės 
giminaitis). Jame vaizduojamas sida-
bro spalvos fone ant žalio pagrindo 
stovintis rudas liūtas. Šis atvaizdas 
nuo 1938-1939 metų iki 1944 metų 
naudotas ir Kretingos miesto bur-
mistro antspaude. 

Burmistrui teko rūpintis mieste 
veikusių 3 valdinių pradžios mo-

kyklų pastatų eksploatacija ir išlai-
kymu. Žydų ir lietuvių ii pradžios 
mokykloms savivaldybė nuomojosi 
patalpas iš privačių savininkų. Tik 
lietuvių i pradžios mokykla turė-
jo savo pastatą, stovėjusį Vilniaus 
gatvėje priešais bažnyčią. Jis buvo 
medinis, statytas 1809 metais, todėl 
jau gerokai pasenęs. Vyriausybei 
pradėjus steigti šešių skyrių pradines 
mokyklas, į penktąjį ir šeštąjį skyrius 
1937 metais įstoję mokiniai nebe-
tilpo į senąjį pastatą. Todėl mies-
to savivaldybė naujiems skyriams 
išsinuomojo mieste kambarius, o 
1937-1939 metais Vilniaus gatvės ir 
Šaulių (dab. Žemaitės) alėjos kampe 
pastatė moderniai įrengtus mūrinius 
rūmus, kainavusius 250 000 litų. 
Čia buvo įruoštos erdvios klasės ir 

500 vietų aktų salė, įvestas centrinis 
šildymas, kanalizacija ir vandentie-
kis. Į naujuosius namus moksleiviai 
persikėlė 1939 metais po užgavėnių 
atostogų. Naujasis mokyklos pasta-
tas netrukus tapo miesto kultūros 
židiniu. Jos aktų salėje vyko iškilmės, 
kultūriniai renginiai, konferencijos, 
suvažiavimai, gastroliuodavo profe-
sionalus teatras.

Burmistras T. Dambrauskas ana-
lizavo augančius Kretingos miesto 
ir apskrities miestelių energetinius 
poreikius. Kaune leistame ekonomi-
kos žurnale „Tautos ūkis“ ir Telšiuose 
ėjusiame katalikiškųjų organizacijų 
savaitraštyje „Žemaičių prietelius“ 
1940 metais paskelbtose publikacijo-
se siūlė šalia Kretingos, Tenžės upės 
slėnyje veikusiame Pryšmančių dur-

pyne, pastatyti šiluminę elektrinę, 
kuri elektros energiją tiektų Kretin-
gai, Palangai ir Šventajai.

1939 metais iškilus grėsmei, kad 
Kretinga gali netekti apskrities cen-
tro statuso, burmistras inicijavo sa-
vivaldybės tarybos ir visuomeninių 
organizacijų protestus dėl Ministrų 
taryboje aptarinėjamo Palangos 
miesto tarybos pasiūlymo apskrities 
centrą perkelti į Palangą.

Dirbdamas savivaldybininku, T. 
Dambrauskas tęsė žurnalistinį dar-
bą. 1931 metais organizavo ir redaga-
vo pirmąjį Palangos laikraštį „Palan-
gos pajūris“, kuris ėjo 1931 m., 1933 
m. ir 1935 m. kurorto sezono metu. 
Laikraštis rašė apie įvykius pajūrio 
vietovėse, supažindino su Palangos 

(Nukelta į 6 p.)

kretingos burmistro Tomo dambrausko 1938 m. liepos 15 d. pranešimas kunigui Povilui lagiui dėl privalomo 
tvoros, šaligatvio ir gatvės kampo sutvarkymo.
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pRatYbOS

1937-1938 metais kęstučio gatvėje pastatytas kretingos gaisrinės ir miesto savivaldybės 
būstinės pastatas. už jo kyšo miesto elektrinės pastato galas. Nežinomas fotografas. XX a. 
ii p.

ir Kretingos istorija, spausdino ku-
rorto poilsiautojams patarimus ir 
skelbimus. Nuo 1934 metų buvo lai-
kraščio „Lietuvos aidas“ korespon-
dentu Kretingoje, bendradarbiavo 
„Lietuvos keleivyje“, „Tautos ūkyje“, 
„Trimite“, „Žemaičių prieteliuje“. 
1934 metais buvo priimtas į Lietuvos 
žurnalistų sąjungą. Pasirašinėjo sla-
pyvardžiu P. A. Rūstusis.

T. Dambrauskas buvo aktyvus vi-
suomeninių kultūrinių ir politinių 
organizacijų narys. Priklausė Lie-
tuvos šaulių sąjungai, 1931 metais 
buvo išrinktas Lietuvos šaulių sąjun-
gos Kretingos rinktinės Kretingos 
būrio valdybos pirmininku. 1938 
metų vasario 2 dieną organizavo 
Kretingos šaulių saviveiklininkų 
programą Valstybės radiofono Klai-
pėdos programų skyriuje, buvo lai-
dos vedėjas.

1935-1940 metais buvo renkamas 
Lietuvių tautinio jaunimo „Jaunoji 
Lietuva“ sąjungos Kretingos rajono 
valdybos spaudos ir propagandos 
vadovu ir Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos Kretingos skyriaus re-
vizijos komisijos nariu, 1938 me-
tais – Lietuvos nepriklausomybės 
20-mečio minėjimo šventės Kre-
tingos komiteto pirmininku, 1939 
metais Lietuvių tautininkų sąjungos 
Kretingos miesto apylinkės valdybos 
nariu.

Kartu su Kretingos apskrities pra-
džios mokyklų inspektoriumi Juozu 
Žilvičiu burmistras T. Dambrauskas 
1934-1935 metais aktyviai dalyvavo 
steigiant Kretingos kraštotyros drau-
giją ir muziejų. Savivaldybės būstinė-
je, veikusioje verslininko Levio na-
muose, suteikė patalpas, kuriose 1935 
metų liepos 12 dieną duris atvėrė 

Kretingos muziejus. T. Dambrauskas 
buvo muziejaus komiteto vicepirmi-
ninkas, prisidėjo prie muziejaus vei-
klos organizavimo ir jo įkurdinimo 
1936 metais apskrities savivaldybės 
ilgalaikiam naudojimui išsinuomota-
me name Kęstučio gatvėje.

T. Dambrauskas buvo šeimos 
žmogus. Vedęs Mariją Magdale-
ną Aleksandravičiūtę susilaukė 
sūnų Liudo ir Romualdo.

Po 1940 metų birželio mėne-
sio įvykių naujoji komunistinė 
valdžia jį atleido iš burmistro 
pareigų, o liepos 14 dieną suė-
mė, kalino Šv. Antano namelyje 

įrengtoje NKVD Kretingos areš-
tinėje, Kauno sunkiųjų darbų ka-
lėjime bei Lukiškių kalėjime Vil-
niuje. Sovietų sąjungos Vidaus 
reikalų liaudies komisariato ypa-
tingojo pasitarimo 1941 metų 
kovo 1 dieną jis buvo nuteistas 
8 metams lagerio, o birželio mė-
nesį iš Lukiškių kalėjimo išvežtas 
į Komijoje (Rusijos Federacija) 
veikusius Vorkutpečlago lage-
rius. Mirė 1943 metų balandžio 
21 dieną lageryje.

Julius KANARSKAS 
Istorikas, Kretingos muziejus

kretingos herbas, kuris iki antrojo pasaulinio karo 
pabaigos kabėjo kretingos burmistro kabinete. auto-
rius – skulptorius antanas aleksandravičius, 1937 m.

kviečia į teatralizuotą ekskursiją
rugsėjo 23 d. 10 val. vyks nemokama teatralizuota eks-

kursija „kretinga romeo ir džiuljetos akimis“. Tai links-
ma teatralizuota ekskursija, kurioje netrūks muzikos, ei-
lių ir nuotaikingų pasakojimų. 

Būtina registracija: daiva.reinike@kretingosturizmas.
info arba +370 445 73 102. registracija vyks iki rugsėjo 
21 d.

renkamės rugsėjo 23 d. (šeštadienį) nuo 9.40 val. prie 
kretingos rajono kultūros centro.

Organizatoriai

tikrino atsakomybę ir pareigingumą
Laima STONKUVIENĖ

Į mobilizacijos vietą trys dešimtys jaunųjų šaulių prisistatė per 22 minutes, penkios raudonojo kryžiaus drau-
gijos narės – per 30 minučių.

kretingos simono daukanto progimnazijoje surengtos 
mokomosios civilinės saugos pratybos „Nevyriausybinių 
organizacijų pajėgų sutelkimas į nurodytą vietą“. Jas orga-
nizavo kretingos rajono savivaldybės administracijos Ci-
vilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius kartu su lietuvos 
šaulių sąjungos (lŠs) kretingos šaulių 305 kuopa bei lie-
tuvos raudonojo kryžiaus draugijos kretingos skyriumi.

Pratybose, kurias inicijavo ir vado-
vavo LŠS Kretingos šaulių 305 kuo-
pos vadas Gintautas Pogoželskas, 
dalyvavo LŠS Kretingos šaulių 305 
kuopos ir Raudonojo kryžiaus Kre-
tingos skyriaus nariai.

Pratybų vieta S. Daukanto pro-
gimnazija pasirinkta todėl, kad šis 
pastatas yra kolektyvinės apsaugos 
statinys – kilus ekstremaliai situaci-
jai, žmonės čia būtų laikinai apgy-
vendinti ilgesniam nei 24 valandų 
laikotarpiui. Be to, joje numatyta 
sušaukti ir telkiamų nevyriausybinių 
organizacijų  savanorių pajėgas.

Šaulių vadas G. Pogoželskas bei 
Raudonojo kryžiaus draugijos Kre-
tingos skyriaus sekretorė Roma Var-
nelienė iškvietė savo organizacijų na-

rius duodami nurodymą į nurodytą 
vietą – S. Daukanto progimnaziją 
– atvykti per kuo trumpesnį laiką. 
Pagal nuostatus kiekvienas šaulių 
organizacijos narys iškviestas į nuro-
dytą vietą privalo atvykti per valan-
dą, Raudonojo kryžiaus narės – dar 
greičiau. Organizacijų vadai fiksavo 
narių atvykimo laiką, sudarė sąrašus. 

30 LŠS Kretingos šaulių 305 kuo-
pos jaunųjų šaulių į nurodytą vietą 
prisistatė per 22 minutes (pirmasis 
– Dovydas Jankauskas – atvyko per 
8 min.). Suaugusieji šauliai – iš viso 
9 – per 40 minučių (pirmasis – per 
30 min).

Penkios Raudonojo kryžiaus 
draugijos Kretingos skyriaus na-
rės prisistatė  per 30 minučių, pir-

moji per 14 minučių atvyko Agnė 
Dubinskaitė.

Mobilizacijos pratybas stebėjusi 
ir rezultatus fiksavusi Kretingos ra-
jono savivaldybės administracijos 
Civilinės saugos ir viešosios tvarkos 
skyriaus vedėja Rasmina Beniušienė 
jas įvertino teigiamai. „Vyko glaudus 
bendradarbiavimas tarp dalyvau-
jančių institucijų, mokymai buvo 
naudingi ir įpareigojantys ne tik jau-

nuosius, bet ir vyresnio amžiaus sa-
vanorius atsakingai pažvelgti į jiems 
skiriamą užduotį. Visi į nurodytą 
vietą susirinko per nustatytą laiką, 
vadinasi, grėsmės atveju pagalbos 
sulauktume“, – sakė R. Beniušienė. 
Kartu su ja pratybas stebėjo bei ver-
tino ir Skyriaus  vyr. specialistas Algi-
mantas Bendikas.

Pratybų tikslas buvo  patikrinti, 
kaip greitai geba mobilizuoti pajėgas 

į pagalbą pasitelkiamų nevyriausybi-
nių organizacijų –  Šaulių sąjungos 
ir Raudonojo kryžiaus draugijos – 
savanoriai, stiprinti jų atsakomybę 
ir pareigingumą vykdant skiriamą 
užduotį.

Kilus ekstremaliai situacijai, šauliai 
būtų atsakingi už gyventojų eva-
kuaciją, apgyvendinimą, apsaugą, 
Raudonojo kryžiaus draugijos narės 
teiktų pagalbą įsikuriant.


