ŠiAnDien
SKAiTYKiTe:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

2 p.
Prašymus
riboti eismą atmetė
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Apie Juozą Zamkų, draugavusį su Steponu Dariumi –

5 p.

Sporto salės statyba pakibo ore

Antradienį posėdžiavusi Savivaldybės Eismo saugumo komisija išnagrinėjo pustuzinį Kretingos rajono
gyventojų ir organizacijų prašymų,
daugiausia – pastatyti vieną ar kitą
kelio ženklą, kuris apribotų eismo
arba automobilių statymo galimybes
atskiruose kelių ruožuose. Beveik
visų šių prašymų komisija netenkino.

9 p.
Kretingos banko vadovas –
Lietuvos laisvės dainius

Laima STONKUVIENĖ

Šį pavasarį sukaks penkeri metai, kai rajono vadovams, Savivaldybės tarybos nariams buvo pristatyta Kretingos
pranciškonų gimnazijos naujos sporto salės vizualizacija. Tuomet teigta, kad, nugriovus Vilniaus gatvėje, prie šv.
Antano rūmų, esančius garažus, apie 1,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto žuvies formos statinys galėtų iškilti po metų.
„Nuo 2013-ųjų pavasario nutekėjo nemažai vandens, garažai nugriauti, tačiau sporto salės – nė ženklo. Įdomu, ar
neturima lėšų, ar vis tik atsižvelgta į specialistų nuomonę, jog prie kapinių sporto salei ne vieta“, – pasidomėti, kodėl
Šiandien sukanka 150 metų, kai
sporto salės statyba iki šiol nepradėta, nors teigta, kad ji moksleiviams labai reikalinga, pasiūlė skaitytojai.
gimė Kretingos banko skyriaus direktorius Justinas Zubrickas. Jis į istoriją
įėjo ir kaip poetas, kūręs eiles, skatinusias patriotizmą ir pilietinį aktyvumą.

ORAI

Nors garažai nugriauti, jų vietoje planuota šiuolaikiška, moderni sporto salė iki šiol neiškilo.

Nuotr. iš redakcijos archyvo.
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ŠiAnDien – debesuota su pragiedruliais,
galimi krituliai. Vėjas
nepastovios krypties, 1-6 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 3,
naktį – iki 8 laipsnių šalčio.
RYToJ – besikeičiantis debesuotumas,
kritulių nenumatoma.
Vėjas nepastovios krypties, 1-5
m/s. Oro temperatūra dieną iki
4, naktį – iki 10 laipsnių šalčio.
PoRYT – besikeičiantis debesuotumas,
galimi krituliai. Vėjas
pietų, pietryčių, 3-11 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 4, naktį –
iki 8 laipsnių šalčio.

p.

Pirmasis sniegas – be siurprizų

VARDADIENIAI

Andrius JUŠKEVIČIUS

ŠiAnDien – Fabijonas, Sebastijonas, Daugvydas, Nomeda
RYToJ – Agnietė, Galiginas,
Garsė, ineza, inesa, ineta
PoRYT – Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė

Trečiadienį Kretingos rajoną nubalinęs pirmasis šių
metų sniegas didelių rūpesčių nesukėlė, gyvenimas tekėjo įprasta vaga. Tik ryte Tiekėjų gatvėje vyresnio amžiaus moters vairuojamas automobilis „neįsipaišė“ į posūkį ir išvertė apšvietimo stulpą.
Kaip teigė UAB „Kretingos
autobusų parkas“ eksploatacijos skyriaus viršininkė Vilma
Kancerevičienė,
trečiadienio
rytą visi autobusai į numatytus
vietinius maršrutus važiavo pagal grafiką, vairuotojų skundų
dėl apsnigtų ar užpustytų kelių
nebuvo.
Pasak V. Kancerevičienės, po
gausaus sniego ar pūgų sunkiausiai pravažiuojami arba apskritai
neįveikiami vietiniai maršrutai
būna tuose kelių ruožuose, kurie

KALENDORIUS

3 metų savaitė
Saulė teka 8.29 val.,
leidžiasi 16.31 val.
Dienos ilgumas 8.02 val.
Jaunatis
3 mėnulio diena

Dienos sentencija

Kartais Dievas leidžia kam
nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus.
B. FERRERO

eina miškais. Taip dažniau pasitaiko keliuose link Grūšlaukės,
Šukės, Kalniškių, kitose vietose.
Tačiau trečiadienio sniegas kol
kas važiuoti niekam nesutrukdė.

Komunalininkai
nori informacijos

UAB „Kretingos komunalininkas“ direktorė Renata Surblytė kalbėjo, kad trečiadienio
naktį apie 3 valandą komunalininkai jau tikrino ir stebėjo
(Nukelta į 2 p.)

Pirmasis gausesnis šios žiemos sniegas didelių rūpesčių nesukėlė.

Nuotr. iš redakcijos archyvo.
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Kretingos bankininkas – Lietuvos laisvės dainius
Šiandien sukanka 150 metų, kai gimė Lietuvos literatas, teisininkas, politinis bei visuomenės veikėjas Justinas Zubrickas. Lietuvos banko Kretingos skyriaus direktoriumi dirbęs J. Zubrickas kūrė eiles, skatinusias patriotizmą ir pilietinį aktyvumą, buvo pirmasis poetas, rašęs apie šaulius ir
šauliams.
J. Zubrickas gimė 1868 m. sausio
20 d. Turčinų kaime (Šakių aps.,
Bublelių vlsč.) neturtingų ūkininkų Juozo ir Mortos Naujokaitytės
Zubrickų šeimoje. Krikštytas tikriausiai buvo Vladislovavo (dab.
Kudirkos Naumiestis) bažnyčioje.
Zubrickai augino penkis sūnus
ir dvi dukteris: Marijoną (1856?), Juozapą (~1858-1859), Joną
(1860-?), Jurgį (1862-?), Vincentą (~1865-1930), Justiną (18691925). Tėvas, išėjęs tik slaptą mokyklą, labai mėgo skaityti, žinojo
daug senovinių dainų, pasakų,
padavimų, kuriuos skiepijo ir savo
vaikams. Nuo vaikystės Justinas
pasižymėjo karštu noru mokytis
ir jau šešerių metų gerai skaitė ir
rašė spausdintinėmis raidėmis.
Eidamas aštuntuosius metus pradėjo mokytis Naumiesčio (dab.
Kudirkos Naumiesčio) pradžios
mokykloje, tačiau sunkiai susirgo
ir dvejus metus negalėjo mokytis.
Tuo metu ganė gyvulius ir mokėsi
namuose, o tėvo nuvežtas į pradžios mokyklą per vieną žiemą
pasiruošė stoti į gimnaziją.
Tris Marijampolės gimnazijos
klases baigė su apdovanojimais,
tačiau pristigęs pinigų persikėlė į
Kauną, tikėdamasis didesniame
mieste gauti darbo ir užsidirbti
pragyvenimui. Dėstė privačias pamokas ir iš savo uždarbio išlaikė
jaunesnįjį brolį gimnazistą.
J. Zubrickas jau tuomet buvo
patriotiškai nusiteikęs – mokydamasis šeštoje klasėje turėjo drąsos
caro gimimo dienos šventės metu
jaunesnius draugus gimnazistus
nuvesti ne į cerkvę, o į bažnyčią.
Už tokį poelgį gimnazijos vadovybė jam įrašė trejetą iš elgesio
ir pašalino iš Kauno gimnazijos.
Bandė įstoti į Vilniaus gimnaziją,
tačiau kaip maištininkas nebuvo
priimtas. Teko grįžti į Marijampolę, nes gimnazijos vadovybė
jį gerai pažinojo ir vertino jo
gabumus.
1891 m. gavęs brandos atestatą,
daug prisiklausęs apie studentų
gyvenimą, J. Zubrickas drąsiai,
tik su keliais rubliais kišenėje išvyko į Peterburgą ir įstojo į Peterburgo universiteto Matematikos
fakultetą. Baigęs pirmąjį kursą,
bandė stoti į Kalnakasybos institutą, o neįstojęs grįžo į universitetą, tačiau ėmė studijuoti teisę.
Peterburge susitiko Adolfą Gavėną, su kuriuo mokėsi toje pačioje Marijampolės gimnazijoje.
Abu išsinuomojo butą, gyveno iš
Adolfo brolio siunčiamų 15 ru-

Justinas Zubrickas. Kretingos muziejaus archyvas.

IV Lietuvos Ministrų Kabinetas, Kaunas, 1919 m. Iš kairės į dešinę sėdi: Justinas Zubrickas,
Juozas Paknys (darbo ir socialinės apsaugos ministras), Mykolas Sleževičius (Ministras Pirmininkas), Antanas Merkys (krašto apsaugos ministras), Steponas Kairys (tiekimo ir maitinimo ministras), Jonas Vileišis (finansų ministras). Stovi iš kairės: Aleksandras Stulginskis
(žemės ūkio ir valstybės turtų ministras), Jokūbas Šernas (Ministras be portfelio), Voldemaras Vytautas Čarneckis (susisiekimo ministras), Ministrų kabineto reikalų vedėjas Tadas
Petkevičius. Vyriausybė pradėjo savo darbą 1919 m. birželio 12 d. Atleista 1919 m. spalio 2
d. Nuotrauka iš Wikipedijos.

Justino Zubricko literatūrinis autografas. Iš knygos Sūduva. Suvalkiečių poezijos ontologija. [red.
Juozas Tysliava], Kaunas-Marijampolė: „Divos“ bendrovės leidinys, 1924, p. 74.

blių bei Justino uždarbio už pamokas – taip pat 15 rublių. Dar
abu gaudavo pašalpą po 5 rub.
iš komiteto universiteto studentams šelpti. Kadangi gimnazijos
mokslus baigė pavyzdiniais pažymiais, J. Zubrickas buvo atleistas nuo mokesčio už mokslą. A.
Gavėnas J. Zubricką supažindino
su Peterburgo lietuvių bendruomene. Peterburge viešas lietuvių
gyvenimas pasireikšdavo mažų
vakarėlių organizavimu, kuriuos
rengdavo latvių vardu, nes valdžia
lietuviškų sueigų neleisdavo. Tačiau 1892 m. lietuviai, surinkę 15
parašų, padavė ministrui prašymą
bei kuriamos draugijos įstatus ir
netikėtai gavo teigiamą atsakymą – tokiu būdu oficialiai įkurta
pirmoji legali Peterburgo lietuvių
ir žemaičių labdaros draugija.
J. Zubrickas buvo draugijos sekretorius, padėjo rengti vakarus,
vedė pamokas vakariniuose darbininkų kursuose prie šv. Kotrynos bažnyčios. Vėliau kartu su
Maironiu, prof. P. Būčiu, S. Baltramaičiu buvo Peterburgo lietuvių ir žemaičių labdaros draugijos garbės nariais. Kai 1893 m.

E. Galvanausko Ministrų Kabinetas, atvedęs Lietuvą į Steigiamąjį Seimą. Iš kairės į dešinę stovi: Ministrų Kabineto reikalų vedėjas T. Petkevičius, susisiekimo ministras V. Čarneckis, krašto apsaugos ministras Antanas
Merkys, finansų viceministras Dobkevičius, gudų reik. ministras J. Voronko. Sėdi: Valstybės kontrolierius J.
Zubrickas, teisingumo ministras L. Noreika, Ministras Pirmininkas E. Galvanauskas, švietimo ministras J. Tubelis, vidaus reikalų ministras E. Draugelis. 1920 m. gegužės 15 d. G. Petkevičaitės Bitės bibliotekos archyvas.

Rusijoje siautė cholera, studentai,
tikėdamiesi apšviesti Lietuvos
žmones, padedami „P. L. Labd.
Dr.“ perrašė daug lietuviškų knygelių apie šią ligą ir atostogų metu
jas platino Lietuvoje. J. Zubrickas
buvo įskųstas, kad užsiima propaganda ir dalina uždraustas (lietuviškas) knygeles. Suvalkų policija
susisiekė su Peterburgu ir J. Zubricko bei A. Gavėno (tuo metu
jie jau nuomojosi atskirus butus)

www.svyturiolaikrastis.lt

namuose slaptoji policija surengė kratas. Justino namuose nieko
ypatingo nerado, tačiau atėmė
visus rankraščius – eilėraščių, dainų, pasakų rinkinius – bei keletą
senų lietuviškų knygų. J. Tumas
Vaižgantas ir K. Grinius mini, kad
J. Zubrickas buvo suimtas ir tris
mėnesius laikytas kalėjime, tačiau
pusmetį kalinamas buvo A. Gavėnas. J. Zubrickas prisiminimuose
rašo, kad jį policija paliko laisvą,

tik privertė pasirašyti, jog be policijos žinios niekur neišvyks. Kurį
laiką jį sekiojo pareigūnas, kelis
kartus teko „apsilankyti III skyriuje ir praleisti po kelias valandas
Potockio, žandarų pulkininko, ir
prokuroro draugystėje“.
Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus
(Pabaiga – kitame
„Švyturio“ numeryje).
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