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ANT AKMENOS KRANTŲ

Žvilgsnis į kęstučio gatvės istoriją
(Pabaiga. Pradžia Nr. 28)

Priešais juos kitapus gatvės 
tebestovi gydytojo Felikso Janu-
šio statytas raudonų plytų mūro 
istorizmo epochos architektūros 
namas, kretingiškių labiau žino-
mas Pionierių arba Moksleivių 
namų vardu. Šiame name už-
augo vyriausioji gydytojo dukra 
Liucija, tapusi žymia žurnaliste, 
rašytoja ir vertėja Liūne Janušy-
te, gimė ir augo jos seserys Feli-
cija ir Marija.

Gydytojui 1920 m. mirus, 
namą paveldėjo žmona Sofija 
Janušienė, ištekėjusi už Telšių 
apygardos žemės tvarkytojo 
Stasio Buivydo. Ji vertėsi nuo-
modama patalpas apskrities 
gydytojo Jono Nainio šeimai ir 
progimnazijai, buvo atidariusi 
jame knygyną.

Senųjų kretingiškių liudijimu, 
Antrojo pasaulinio karo metais 
name buvo įsikūrusi vokiečių 
slaptosios valstybės policijos 
(gestapo) būstinė. Po Antrojo 
pasaulinio karo namas naciona-
lizuotas, jame įkurdinta sovietų 
represinė įstaiga – NKBG–MGB 
Kretingos apskrities skyriaus 
būstinė, kurioje buvo tardomi ir 
kankinami kovotojai už laisvę, 
sudarinėjami represuojamų as-
menų sąrašai.

Saugumiečiams išsikėlus į Vy-
tauto gatvę, nuo 1958 m. pastate 
veikė Kretingos muzikos mo-
kykla. Ją iškėlus, 1978 m. duris 
atvėrė Pionierių namai, 1990 m. 
pavadinti Moksleivių namais. 

1993 metais namas grąžintas 
F. Janušio turto paveldėtojams, 
kurie jį pardavė. Naujojo savi-
ninko, evangelikų liuteronų pa-
rapijos kunigo Dariaus Petkūno 
rūpesčiu prie pastato pritvirtin-
ta memorialinė lenta, menanti 
pastato istoriją ir jame gyvenu-
sius iškilius asmenis.

už F. Janušio namo stovėjo 
netradicinis, tinkuoto mūro, 
galiniu fasadu į gatvę atsuktas 
vieno kambario su virtuve ir ka-
mara namas. Į rytus nuo jo ly-
giagrečiai gatvei stūksojo ilgas, 
medinis, vienaukštis, dvigalis 
namas skiedromis dengtu sto-

Petro ruikio namas ir 1937–1938 m. pastatytas gaisrinės pastatas. Juozo 
Mickevičiaus nuotr., 1965 m.

Savanorių ugniagesių komanda gaisrinės kieme prie elektrinės pastato. 1939 m.

Carinės rusijos sienos sargybos Gargždų brigados ginkluotės remonto dirbtuvių pastatas, pritaikytas Kretin-
gos muziejui. Priešais stovi muziejaus vedėjas, Kretingos 1-osios pradžios mokyklos mokytojas viktoras lin-
gys. Apie 1936–1940 m.

Kalvis Augustinas Borumas ir apie 1882 m. jo tėvo Danieliaus Borumo statyta kalvė. Juozo Mickevičiaus nuotr., 1968 m.

gu, statytas XIX amžiuje. Jame 
išsinuomotose patalpose tarpu-
kariu veikė Kretingos apskrities 

mokesčių inspekcija, o 1935–
1936 m. laikinai patalpas nuo-
mojosi policijos nuovada. Abu 

šie namai nugriauti 1972 metais.
Kitapus gatvės stūkso gaisri-

nės pastatas. Šioje vietoje buvo 
privatus žydų tautybės gyvento-
jo sklypas, kuriame verslininkas 
Abramas Anolikas, sudaręs su 
Kretingos miesto valdyba 10-

čiai metų koncesijos sutartį ir 
įgijęs elektros tiekimo monopo-
lį, 1927 m. pastatė dyzelinę elek-
tros stotį. 1931 metais elektrinė 
aptarnavo 200 abonentų. Ap-
švietimui naudojamos elektros 
kilovatvalandė kainavo 1,35 lito, 
o varikliams – 1 litą. Pagal sutar-
tį miesto gatvių apšvietimui 25 
lempoms elektra buvo tiekiama 
nemokamai, o dar už 25 lempas 
savivaldybė mokėjo sumažintą 
kainą. Birželio ir liepos mėne-
siais elektrinė nedirbo.

Koncesijai pasibaigus, 1936 m. 
elektrinę su žemės sklypu mies-
to savivaldybė išsipirko, elektros 
stotį praplėtė ir padidino galin-
gumą. Ši elektrinė veikė ir elek-
tros energija miestą aprūpino iki 
XX a. 6 dešimtmečio.

Miesto valdžia buvo atsakinga 
už priešgaisrinę apsaugą. ugnia-
gesybos reikalams iš gyventojų 
ji rinko mokesčius, už kuriuos 
pirko įrankius ugniagesiams, 
taip pat kaupė lėšas gaisrinės 
statybai. Ją 1937–1938 m. pa-
statė elektrinės sklype. Pirmaja-
me pastato aukšte buvo įrengtas 
apšildomas garažas ir patalpos 
ugniagesiams, o antrajame įsikū-
rė miesto savivaldybės adminis-
tracija su burmistru. Po Antrojo 
pasaulinio karo priešgaisrinę 
apsaugą sukarinus ir perdavus 

(Nukelta į 6 p.)
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Gydytojas Feliksas Janušis ir apie 1910 m. statytas jo gyvenamasis namas. Albino Kardoko nuotr., 1962 m.

Vidaus reikalų ministerijai, sa-
vivaldybė buvo iškraustyta, o 
pastatą perėmė valstybė. ugnia-
gesiai pastatu naudojosi beveik 
80 metų, o 2016 m. Kretingos 
priešgaisrinei gelbėjimo tarny-
bai persikėlus į naują gaisrinę, 
senasis pastatas liko nenaudo-
jamas.

Savivaldybės sklypo pietry-
tiniame kampe šalia gaisrinės 
1938 m. mūrinį namą pasistatė 
Kretingos apskrities ligoninės 
ir Kretingos sunkiųjų darbų ka-
lėjimo gydytojas Antanas Stro-
pus.

Apskrities savivaldybės ligo-
ninė stovėjo priešais gydytojo 
namus, dešinėje gatvės pusėje. 
Ji nuo 1919 m. pavasario veikė 
valstybės nusavintame Rusijos 
pasieniečių, o karo metais – 
vokiečių įgulos, karo ligoninės 
pastate. 1919 metais ligoninėje 
buvo 10 lovų, o 1920 m. – 10 
chirurginių, 10 vidaus, 5 in-
fekcinės ir 5 gimdymo lovos. 
Sergamumui padidėjus, lovų 
skaičius 1922 m. išaugo iki 60, 
o nuo 1926 m. svyravo nuo 30 
iki 40.

1928 metais į ligoninę pagal-
bos kreipėsi 290, 1931 m. – 411, 
1933 m. – 507 ligoniai. Staciona-
riam gydymui vienu metu gulė-
davo 21–23 ligoniai. Jie 1931 m. 
išgulėjo 6 931, o 1933 m. – 9 042 
dienas. Ne visus pavykdavo iš-
gydyti: 1931 m. ligoninėje mirė 
22, o 1933 m. – 30 ligonių. Kre-
tingiškius kamavo įvairios ligos. 
1931 metais iš 348 ligonių 170 
asmenų sirgo gripu, 41 – sifiliu, Namukas šalia F. Janušio namo. Adolfinos Petrauskienės nuotr., 1972 m.

Senasis ligoninės pastatas. Jono Stankaus nuotr., 1964 m.Carinės rusijos kareivinių liekanos. Juozo Mickevičiaus nuotr., 1968 m.

cijos skyriaus būstinė, o rūsyje 
buvo kalinami į sovietų represi-
nių struktūrų nemalonę patekę 
Kretingos krašto žmonės, ku-
riuos tardyti vesdavo į F. Janušio 
name įsikūrusią NKGB–MGB 
Kretingos skyriaus būstinę.

Kitapus Laisvės gatvės buvę 
carinės Rusijos kareivinių ir 
ginklų remonto dirbtuvių pas-
tatai su žemės sklypais po Pir-
mojo pasaulinio karo buvo 
perimti valstybės ir parduoti 
varžytinėse. Kareivinės tapo gy-
venamuoju namu, kuris 1968 m. 
nugriautas, o jo vietoje pastaty-
tas daugiabutis namas (Laisvės 
g. 1).

už kareivinių arčiau žvyr-
duobės stovėjusį mūrinį dirb-
tuvių pastatą įsigijo ūkinin-
kas ir miesto tarybos narys 
Antanas Vilkas, sklypo kieme 
pasistatęs dviaukštį mūrinį 
gyvenamąjį namą. Dirbtuvių 
pastatą jis rekonstravo ir iš-
nuomojo apskrities savivaldy-
bei, kuri jame 1935 m. įsteigė 
viešąją biblioteką, o 1936 m. 
įkėlė Kretingos muziejų. Vie-
šąją biblioteką 1938 m. iškė-
lus, muziejus pastate veikė iki 
1977 metų. Muziejui išsikėlus 
į vienuolyno patalpas, namas 
buvo naudojamas komercinei 
paskirčiai, prie jo pristatytas 
antras aukštas, kuriame įrengti 
butai.

Sovietmečiu gatvė pastebimai 
pakeitė savo išvaizdą. Nebeli-
ko istorinio jos užstatymo, kurį 
mena tik fragmentiškai išlikę se-
nieji, iki Antrojo pasaulinio karo 

35 – kokliušu, o 1933 m. iš 468 
sergančiųjų 155 ligonius kama-
vo tymai, 142 – gripas, 71 – ve-
nerinės ligos, 31 – džiova, 20 – 
difteritas, 9 – vidurių šiltinė, 3 
– dėmėtoji šiltinė.

Ligoninėje 1931 m. dirbo 12 
tarnautojų: gydytojas, jaunesnysis 
gydytojas, felčeris, vyriausioji se-
suo, akušerė, 3 slaugytojos, skal-
bėja, tarnaitė, virėja ir sargas. Prie 
ligoninės veikė ambulatorija. 

Senas ligoninės pastatas ne-
tenkino poreikių. Todėl 1938 

m. apskrities taryba suda-
rė komisiją naujai ligoninei 
statyti ir prie dvaro parko 
įsigijo žemės sklypą. Neturė-
dama lėšų statybai, savival-
dybė kreipėsi į Vyriausybę 
prašydama, kad iš vokiečių 
aneksuotos Klaipėdos į Kre-
tingą būtų evakuota Raudo-
nojo Kryžiaus ligoninė, ku-
rios statybai buvo tikimasi 
gauti valstybės finansavimą. 
Gavusi neigiamą atsakymą, 
savivaldybė nutarė iš pran-

ciškonų nupirkti Šv. Antano 
rūmus ir įkurti juose 150 lovų 
ligoninę. Tačiau dėl Europoje 
prasidėjusio karo šis sandėris 
liko nebaigtas.

1947 metais ligoninėje buvo 
20 lovų, veikė ambulatorija, o 
kitame pastate – gimdymo na-
mai. 1954 metais lovų skaičius 
išaugo iki 95. Žemaitės alėjoje 
pastačius erdvų pastatą, ligoni-
nė su gimdymo namais 1958–
1959 m. pagaliau persikėlė į 
ilgai lauktas naujas patalpas. 

Senojoje ligoninėje iki 1976 m. 
veikė ambulatorija (poliklini-
ka), o ją iškėlus – pastatas buvo 
nugriautas.

Minėti gimdymo namai veikė 
šalia buvusios ligoninės Kęs-
tučio ir Laisvės gatvių kampe 
tebestovinčiame šventiko V. Ju-
revičiaus statytame name. Juose 
1926 m. buvo 5 lovos.

Priešais buvusią ligoninę 
ir gimdymo namus kitapus 
gatvės tebestovi 3 mediniai, 
vienaukščiai, tarpukariu sta-
tyti tradicinės architektūros 
gyvenamieji namai. Viename 
name tarpukariu gyveno Eli-

jas Kanas. Kampiniame name 
prieš karą patalpas nuomojosi 
Lietuvos kriminalinės policijos 
rajono skyrius, o 1935–1937 m. 
gyveno apskrities ligoninės gy-
dytojas Antanas Stropus su šei-
ma. Šiame name 1936 m. spalio 
16 d. gimė, o naujai statytame 
name prie gaisrinės vaikystę 
praleido mokslininkas, gydyto-
jas anatomas Rimvydas Stasys 
Stropus.

1945–1947 metais šiame name 
veikė Kretingos apskrities mili-

statyti namai. Dirbtinai išgry-
nintoje erdvėje tarp evangelikų 
liuteronų bažnyčios ir senosios 
gaisrinės pastato iškilo silika-
tinių plytų mūro daugiabučiai 
namai. Labiausiai urbanistinę 
struktūrą subjaurojo tarp Kęstu-
čio ir F. Janušio gatvių pastaty-
ta daugiabučių namų grandinė, 
perskyrusi pusiau istorines Kęs-
tučio gatvės posesijas.

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus
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