
2022 METŲ KRAŠTIEČIŲ SUKAKČIŲ KALENDORIUS  
 

SAUSIS 
1 d. sukanka 155 metai, kai Klaipėdos apskrityje, Gargždų rajone, Genaičių kaime, gimė knygnešė, 
daraktorė Ona Vaišvilaitė (1867–?). 
2 d. sukanka 190 metų, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė liaudies menininkas, raižytojas, 
knygnešys Aleksandras Vinkus-Vitkauskas (1832–1912). 
3 d. sukanka 55 metai, kai Kretingoje gimė 1995–1996 m. Kretingos rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja, 1996–2000 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narė Elena Petrošienė (g. 1967). 
10 d. sukanka 115 metai, kai Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje, Auksūdyje, gimė lietuvių 
kalbininkas, tekstologas Alfonsas Kalnius (1907–1981). 
11 d. sukanka 80 metų, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė kalbininkė, baltistė, humanitarinių 
mokslų daktarė Jūratė Sofija Laučiūtė (g. 1942). 
12 d. sukanka 155 metai, kai Kretingos rajone, Salantuose, gimė medikas, gydytojas Isakas Perlis 
(1867–1941). 
23 d. sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė pedagogas, tautodailininkas, skulptorius Feliksas 
Lukauskas (g. 1932). 
24 d. sukanka 90 metų, kai gimė Kretingos pirmosios vidurinės mokyklos (dabar Pranciškonų 
gimnazija) pedagogas,  Eduardas Blagnys (1932–2000). 
27 d. sukanka 110 metų, kai Radviliškio rajone, Pagumerčiuose, gimė kunigas, visuomenės veikėjas 
Lionginas Jankus (Jankauskas) (1912–1968). 
27 d. sukanka 135 metai, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė aktorius, režisierius Aleksandras 
Vitkauskas (1887–1943). 

VASARIS 
1 d. (kitur 20 d.) sukanka 145 metai, kai Raseinių rajone, Kniebionių kaime, gimė kunigas, rašytojas, 
visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, carinės rusų 
administracijos uždarytas į Kretingos vienuolyną, Povilas Dogelis (1877–1949). 
4 d. sukanka 120 metų, kai gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, poetas, Kretingos knygyno 
darbuotojas Vytautas Montvila (1902–1941). 
5 d. sukanka 65 metai, kai Barzdžiuose (Kretingos r.) gimė Lietuvos ir Palangos miesto politinis bei 
visuomenės veikėjas, 2001–2006 m. Palangos savivaldybės meras Pranas Žeimys (g. 1957). 
6 d. sukanka 155 metai, kai Raseinių rajone, Ariogaloje, gimė kunigas, publicistas, spaudos 
darbuotojas, Caro administracijos uždarytas Kretingos vienuolyne, draudžiamosios lietuviškos 
spaudos platintojas Petras Pranciškus Gugys (Gugis) (1867–1917). 
15 d. sukanka 65 metai, kai Salantuose gimė Lietuvos ekologas, biomedicinos mokslų daktaras 
Pranas Mierauskas (g. 1957) 
16 d. sukanka 115 metai, kai Joniškėlio valsčiuje, Jurgeniškių kaime, gimė pedagogas, Kretingos 
rajono Garbės pilietis Jurgis Macelis (1907–2003). 
23 d. sukanka 130 metų, kai Kelmėje gimė teisininkas, nuo 1925 metų dirbęs Kretingos apylinkės 
teisėju, Antanas Laucevičius (1892–1975). 
25 d. sukanka 65 metai, kai Klaipėdos rajone, Veiviržėnuose, gimė pedagogė, tautodailininkė, 
lėlininkė Valdonija Sausaitytė-Karaliūnienė (g. 1957). 

KOVAS 
1 d. sukanka 90 metų, kai Plungės rajone, Kantaučių kaime, gimė dailininkas, tapytojas, 
muziejininkas, dirbęs mokytoju Kretingoje,  Donatas Valatka (1932–2007). 



3 d. sukanka 105 metai, kai Kretingos rajone, Ruginiuose, gimė šaulys, parlamento gynėjas, 
apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu Antanas Drungilas (1917– ?). 
10 d. sukanka 145 metai, kai Kretingos rajone, Žalgirio seniūnijoje, Bliūdsukių kaime, gimė kunigas, 
dėstytojas, sociologas, filosofas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo 
organizatorius, knygnešys Antanas Maliauskas (Maliauskis) (1877–1941). 
12 d. sukanka 65 metai, kai Rusijoje, Irkutsko rajone, prie Baikalo ežero, gimė kūno kultūros 
dėstytojas, visuomenės veikėjas, Kretingos rajono savivaldybės meras 1995–1996 m. Juozas Pelionis 
(g. 1957). 
15 d. sukanka 385 metai, kai gimė LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada, Kretingos savininkas, 
bažnyčios ir vienuolyno rėmėjas Jonas Povilas Kazimieras Sapiega (1637–1720). 
20 d. sukanka 110 metų, kai Panevėžio apskrityje, Troškūnų valsčiuje, Umėnuose, gimė kunigas, 
pranciškonas, leidėjas Steponas Gailiušis (Tėvas Jurgis Gailiušis OFM) (1912–2002). 
20 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos rajone, Darbėnų valsčiuje, Mončių kaime, gimė gydytoja 
onkologė, medicinos mokslų daktarė Elena Moncevičiūtė-Eringienė (1927–2020). 
25 d. sukanka 85 metai, kai Kretingoje gimė žurnalistas Albertas Pranciškus Ružas (1937–2012). 

BALANDIS 
13 d. sukanka 95 metai, kai Kretingoje gimė kunigas, pranciškonas, spaudos darbuotojas, teisės 
daktaras Antanas Bučmys (Tėvas Kornelijus Bučmys OFM) (1927–1999). 
15 d. sukanka 95 metai, kai Kretingoje gimė teisininkas, ekonomistas Pranas Jurkus (g. 1927). 
17 d. sukanka 95 metai, kai Kretingoje gimė dainininkė (sopranas), liaudies artistė Elena Saulevičiūtė-
Zabulėnienė (1927–2006). 
19 d. sukanka 120 metų, kai Šilutės apskrityje, Lamsočiuose, gimė kunigas, evangelikų liuteronų 
bažnyčios veikėjas, 1931-1941 m. Kretingos evangelikų liuteronų parapijos klebonas, Adomas 
Gelžinius (1902–1988). 
22 d. sukanka 95 metai, kai gimė pedagogas, Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos Kardo rinktines 
štabo narys Stasys Lisauskas (1927–1949) 
23 d. sukanka 155 metai, kai Plungės rajone, Burbaičių kaime, gimė kunigas, visuomenės veikėjas, 
Lietuvos valstybingumo kūrėjas, lietuvybės puoselėtojas, Laukžemės dvaro bendrasavininkas 
Konstantinas Olšauskas (Olšauskis) (1867–1933). 
27 d. sukanka 125 metų, kai Utenos rajone, Užpalių kaime, gimė pedagogas, mokytojavo 
Pranciškonų ordino gimnazijoje Kretingoje, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis,  Balys Tarvydas 
(1897–1980). 
27 d. sukanka 100 metų, kai Kretingos apskrityje, Platelių valsčiuje, Šateikių-Rūdaičių kaime, gimė 
mąstytojas Justinas Mikutis (1922–1988). 

GEGUŽĖ 
1 d. sukanka 120 metų, kai Cigonalių kaime gimė, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 
Martynaičių kaimo ūkininkas Pilypas Stupelis (1902–?) 
6 d. sukanka 140 metų, kai Darbėnų parapijoje, Lazdininkuose, gimė savanoris kūrėjas, kunigas 
Jonas Grabys (1882–1929). 
14 d. sukanka 90 metų, kai Jurbarke gimė miškininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis, Kretingos 
miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu 
Antanas Rimantas Kviklys (1932–2016). 
15 d. sukanka 185 metai, kai Telšių rajone, Gadūnavo apylinkėje, Siraičių kaime, gimė kunigas, 
lietuviškos spaudos platintojas Mykalojus (Mykolas) Opulskis (Apulskis, Opalskis) (1837–1905). 
16 d. sukanka 60 metų, kai Kretingoje gimė Seimo narys, ekonomistas Antanas Valys (g. 1952). 



17 d. sukanka 155 metai, kai Švedijoje, Linšiopinge, gimė architektas, grafų Tiškevičių koplyčios 
Kretingos kapinėse ir Salantų bažnyčios projektų autorius Karlas Eduardas Strandmanas (1867–
1946). 
18 d. sukanka 145 metai, kai Kretingos rajone, Žalgirio seniūnijoje, Mišučių kaime, gimė gydytojas, 
dramaturgas, poetas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis, lietuviškos spaudos platintojas, 
Nepriklausomybės kovų dalyvis, tremtinys Vladislovas (Vladas) Mongirdas (1877–1960). 
20 d. sukanka 95 metai, kai Rokiškio rajone, Norkūnų kaime, gimė gydytojas, Kretingos rajono 
Garbės pilietis Juozas Pipinis (1927–2011). 
29 d. sukanka 65 metai, kai gimė Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno kunigas Alvydas 
Grabnickas  (brolis Antanas OFM) (g. 1957)  

BIRŽELIS 
10 d. sukanka 80 metų, kai Darbėnuose gimė agronomė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė 
Nijolė Daugėlienė (g. 1942) 
13 d. sukanka 125 metų, kai Jurbarko rajone, Gedžiuose, gimė kunigas, profesorius, pedagogas, 
politinis kalinys Tadas Budraitis (1897–1962). 
14 d. sukanka 145 metų, kai Salantuose gimė medikas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 
pulkininkas leitenantas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Jonas Valentinavičius (1877–1942). 
17 d. sukanka 45 metai, kai Darbėnuose gimė krepšinio treneris, Kretingos garbės pilietis Kazys 
Maksvytis (g. 1977) 
22 d. sukanka 115 metai, kai Tauragės apskrityje, Žemaičių Naumiesčio valsčiuje, gimė kunigas, 
rezistentų rėmėjas, politinis kalinys Antanas Kazimieras Rusteika (1907–1947). 
29 d. sukanka 140 metų, kai Telšių apskrityje, Žarėnų valsčiuje, Purvaičiuose, gimė kredito 
organizacijų, Lietuvos ūkio banko Kretingos, Klaipėdos ir Vilniaus skyrių kūrėjas ir vadovas Petras 
Končius (1882–1950). 

LIEPA 
7 d. sukanka 135 metai, kai Šiaulių apskrityje, Radviliškio parapijoje, Miežaičių kaime, gimė prelatas, 
pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas Antanas Simaitis (1887–1959). 
8 d. sukanka 120 metų, kai gimė pedagogas, visuomenės veikėjas Stasys Juodikis (1902–1993) 
10 d. sukanka 65 metai, kai Kretingos rajone, Genčų kaime, gimė verslininkas Petras Vainoras (g. 
1957). 
12 d. sukanka 100 metų, kai Kretingos rajone, Kulių kaime, gimė tautodailininkas, medžio drožėjas 
Pranas Kundrotas (1922–1998). 
12 d. sukanka 50 metų, kai Telšiuose gimė režisierius, teatro pedagogas, aktorius Nerijus Gedminas 
(g. 1972). 
21 d. sukanka 120 metų, kai Reketėje (tuometiniame Salantų valsčiuje) gimė lietuvių kalbininkas, 
eksperimentinės fonetikos pradininkas Antanas Salys (1902–1972). 
23 d. sukanka 115 metai, kai Plungėje gimė kunigas, pranciškonas, paskutinysis sovietų panaikintos 
Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas Apolinaras Bagdonas (Tėvas 
Benediktas Bagdonas OFM) (1907–1977). 
30 d. sukanka 125 metai, kai Ruginių kaime, Kretingos valsčiuje gimė Lietuvos karinis veikėjas, 
pulkininkas Stasys Jurgutis (1897–?) 

RUGPJŪTIS 
2 d. sukanka 130 metų, kai Latvijoje, Rygoje, gimė tarpukario Kretingos fotografas Alfonsas Survila 
(1892–1971). 
3 d. sukanka 75 metai, kai Kretingos rajone, Dvarčininkų kaime, gimė žurnalistė Adelė Žičkuvienė-
Mišeikytė (g. 1947). 



15 d. sukanka 90 metų, kai Kretingos apskrityje, Salantų valsčiuje, Klausgalvių kaime, gimė poetė, 
aktorė, pedagogė, Kretingos rajono Garbės pilietė Marija Meilė Kudarauskaitė (g. 1932). 
17 d. sukanka 80 metų, kai Kretingoje gimė architektas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo 
suvažiavimo dalyvis, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas Edmundas Giedrimas (1942–2020). 
18 d. sukanka 70 metų, kai Kretingos rajone, Gargždelės kaime, gimė liaudies menininkas, 
skulptorius, pranciškonas Vilius Orvidas (1952–1992). 
20 d. sukanka 135 metai, kai Kaišiadorių apskrityje, Žaslių parapijoje, Eiriogalos kaime, gimė kunigas, 
pedagogas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys Stanislovas Pupaleigis 
 (1887–1967). 
27 d. (kitur 15 d.) sukanka 130 metų, kai Kretingos rajone, Erlėnuose, gimė kultūros darbuotojas, 
knygų leidėjas Antanas Kniūkšta (1892–1983). 
30 d. sukanka 125 metų, kai Darbėnų valsčiuje, Lazdininkuose, gimė savanoris kūrėjas, karo 
inžinierius, pulkininkas, politinis kalinys Domas (Domininkas) Grabys (1897–1942). 

RUGSĖJIS 
1 d. sukanka 75 metai, kai Kelmėje gimė teisininkas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
1991 m. kovo 11-osios akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Eimantas 
Grakauskas (g. 1947). 
2 d. sukanka 115 metai, kai Kretingos rajone, Darbėnuose gimė prozininkė Nelė Mazalaitė-
Kruminienė-Gabienė (1907–1993).  
5 d. sukanka 110 metų, kai Alytaus apskrityje, Simno valsčiuje, Marinkoje, gimė kunigas, 
pranciškonas, istorikas Vincas Gidžiūnas (Tėvas Viktoras Gidžiūnas OFM) (1912–1984). 
5 d. sukanka 70 metų, kai Kretingoje gimė pedagogė, visuomenės veikėja, Kretingos Jurgio Pabrėžos 
gimnazijos direktorė Biruta Mikienė-Miliūtė (g. 1952). 
6 d. sukanka 85 metai, kai Kauno apskrityje, Bartašiškėse, gimė agronomas, sodininkas Evaldas 
Lapinskas (g. 1937). 
10 d. sukanka 105 metai, kai Vaineikių k. gimė Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo 
rinktinės vadas Juozas Paulauskas (slap. Bočius-Dalius) (1917–1950). 
13 d. sukanka 95 metai Kretingoje gimusiam pedagogui, socialinių mokslų daktarui Pranui Augučiui 
(1927–2010). 
16 d. sukanka 135 metai, kai Darbėnuose gimė Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas 
Šateikis (1887–?). 
20 d. sukanka 100 metų, kai Kretingoje gimė dailininkė scenografė, Kretingos rajono Garbės pilietė 
Regina Songailaitė-Balčikonienė (1922–2007). 

SPALIS 
1 d. sukanka 115 metai, kai gimė pranciškonas vienulis Paulius Koryzna (1907–1999). 
2 d. sukanka 165 metai, kai Kretingoje gimė lituanistas, etnografas, žodynininkas, leidėjas 
Aleksandras Teodoras Kuršaitis (1857–1944). 
6 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos apskrityje, Platelių valsčiuje, Medsėdžiuose, gimė rezistencijos 
judėjimo dalyvis, jūrininkas Juozas Grišmanauskas (1927–1983). 
7 d. sukanka 90 metų, kai Klaipėdoje gimė žurnalistė, poetė Jadvyga Godunavičienė-Giedraitė (1932–
2019). 
9 d. sukanka 125 metai, kai gimė Kretingos bei Šiaulių komendantūrų ūkio dalies vedėjas, 
viršininkas, teisininkas, teisės daktaras Dionizas Monstavičius (1897–1966). 
10 d. sukanka 245 metai, kai Latvijoje, Latgaloje, gimė kunigas kanauninkas, mokytojas, dailininkas 
grafikas, pirmųjų Lietuvos žemėlapių su lietuviškais užrašais autorius, vertėjas Stanislovas Čerskis 
(1777–1833). 



17 d. sukanka 90 metų, kai Kretingos rajone, Asteikiuose, gimė poetė, prozininkė Teklė Džervienė (g. 
1932). 
17 d. sukanka 110 metų, kai Kretingos rajone, Abakuose, gimė Lietuvos partizanas, Parlamento 
gynėjas, apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu Ignas Miklovas (1912–2004). 

LAPKRITIS 
2 d. sukanka 110 metų, kai Alytaus apskrityje, Daugirdų kaime, gimė agronomas, Lietuvos 
sodininkystės draugijos Garbės narys Petras Navickas (1902–1997). 
3 d. sukanka 90 metų, kai Kaune mirė chorvedys, dainininkas, pedagogas, kultūros veikėjas Antanas 
Vaičiūnas (1890–1932). 
6 d. sukanka 70 metų, kai Kretingoje gimė dailininkas-keramikas, pirmasis profesionalus žiedėjas 
Kretingoje, pedagogas Viktoras Gailius (g. 1952). 
7 d. sukanka 155 metai, kai Kretingos rajone, Darbėnų apylinkėje, Akmenalės (Akmenalių) kaime, 
gimė pedagogas, knygnešys, lietuviškų kalendorių leidėjas Aleksandras Bendikas (1867–1939). 
10 d. sukanka 155 metai, kai Ukmergės apskrityje, Jogviluose, gimė gydytojas, varpininkas, literatas, 
vertėjas, visuomenės veikėjas, pirmojo lietuviško vaidinimo dalyvis, Kretingos rajono Garbės pilietis, 
Kretingos ligoninės steigėjas Feliksas Janušis (1867–1920). 
12 d. sukanka 145 metai, kai Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, Zapielskų vienkiemyje, gimė 
generolas, teisininkas Petras Šniukšta (1877–1952). 
15 d. sukanka 85 metai, kai Kretingos rajone, Kluonalių kaime, gimė kultūros darbuotoja, Kretingos 
kultūros rūmų direktorė Konstancija Macienė-Bučmytė (g. 1937). 
21 d. sukanka 85 metai, kai Šakių rajone, Kubiliškės kaime, gimė pedagogas, buvęs Kretingos 
Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius Zigmas Vaičiūnas (g. 1937). 
26 d. sukanka 60 metų, kai Kretingos rajone, Pasertupyje, gimė skulptorius Kazys Venslovas (g. 
1962). 
26 d. sukanka 225 metai, kai gimė kunigaikštis, Rusijos valstybės ir karo veikėjas, Kretingos pradinės 
mokyklos statytojas Platonas Zubovas (1767–1822). 
27 d. sukanka 125 metai, kai Lazdininkų kaime gimė pedagogė Monika Galdikaitė-Kaunienė (1897–
1981). 
29 d. sukanka 110 metų, kai Kretingoje gimė karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės, 
Vyčio kryžiaus kavalierius Steponas Vinka (Vinkus) (1902–1919). 

GRUODIS 
4 d. sukanka 70 metų, kai Kūlupėnuose gimė buvęs Kretingos rajono meras Lietuvos ir Kretingos 
rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas Juozas Mažeika (g. 1952) 
9 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos rajone, Kartenoje, gimė mokslininkas, ekonomistas Algimantas 
Jablonskis (1927–2004). 
18 d. sukanka 70 metų, kai Klaipėdoje gimė kunigas, pranciškonas, Mažesniųjų Brolių Ordino 
Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas, LDK Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius 
Sigitas Jurčys (Tėvas Benediktas Jurčys OFM) (g. 1952). 
21 d. sukanka 80 metų, kai Kretingoje gimė architektas Jonas Ričardas Valatka (1942–2010). 
24 d. sukanka 100 metų, kai Kretingos rajone, Salantuose, gimė dainininkė (sopranas), liaudies 
artistė Stanislava Rapalienė (1922–1991). 
22 d. sukanka 100 metų, kai Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje, Pelėkių kaime, gimė treneris, 
Kretingos rajono Garbės pilietis Stasys Ruzgaila (1922–2019). 
25 d. sukanka 80 metų, kai Kretingoje gimė medikas, visuomenės ir valstybės veikėjas, Kretingos 
rajono Garbės pilietis Antanas Vinkus (g. 1942). 



TAIP PAT 
Sukanka 485 metai, kai gimė Žemaičių seniūnas, Lietuvos didysis maršalka, Kretingos dvarininkas 
Jonas Chodkevičius (1537–1579)  
Sukanka 250 metų, kai Prūsijoje gimė kunigas, pranciškonas, pedagogas, gramatikas, leksikografas 
Simonas Grosas (1772–1835). 
Sukanka 240 metų, kai Kretingos apylinkėse gimė poetas, vertėjas, kunigas Antanas Savickas (1782–
1836). 
Sukanka 205 metai, kai Kretingos parapijoje gimė kunigas, vyskupo M. Valančiaus išverstos T. 
Kempiečio knygos „Kristaus sekimas“ leidėjas Joakimas Moncevičius (1817–1901). 
Sukanka 190 metų, kai Salantuose gimė Amsterdamas, Helsinkio, Sankt Peterburgo, Josvainiu ir 
Aleksoto rabinas Narftalis Amsterdamas (1832–?) 
Sukanka 180 metų, kai gimė lietuviškos spaudos platintojas, slaptų mokyklų mokytojas Antanas 
Balcevičius (1842–?). 
Sukanka 175 metai, kai gimė visuomenės švietėja, spaudos platintoja, pirmojo lietuviško knygyno 
įkūrėja Marija Magdalena Nagevičienė-Eitavičiūtė (1847–1927). 
Sukanka 170 metų, kai Telšių apskrityje gimė knygnešė, lietuvybės skleidėja Uršulė Donėlaitė 
(Donilaitė) (1852–?). 
Sukanka 165 metų, kai Kretingos rajone, Rūdaičiuose, gimė dainininkė Barbora Buivydaitė (1897–
1981). 
Sukanka 165 metų, kai Kretingoje gimė vienas aktyviausių sionizmo veikėjų, „Bilu“ judėjimo 
pradininkas, Rišon Leziono (Izraelis) bendruomenės visuomenės veikėjas Joelis Drubinas (1857–
1927) 
Šiemet sukanka 160 metų, kai gimė kunigas, pranciškonas Zenonas Živatkauskas (1862–1918). 
Šiemet sukanka 150 metų, kai gimė kunigas, knygnešys Jonas Puidokas (1872–1919). 
Sukanka 145 metai, kai Kretingos rajone, Mišučiuose, gimė slaptų lietuviškų mokyklų mokytojas, 
tremtinys Jurgis Pakalniškis (1877–1948). 
Sukanka 130 metų, kai gimė teisininkas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys Juozas Adomaitis 
(1892–1944). 
Sukanka 130 metų, kai gimė daraktorė Teresė Kniūkštienė (1892–?). 
Sukanka 120 metų, kai gimė Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės savanoris, teisėjas, Šventosios 
bažnytėlės statytojas Valentinas Galdikas (1902–1966) 
Sukanka 120 metų, kai gimė Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, šaulys, Kretingos policijos 
nuovados viršininkas Kazys Grižas (1902–1927). 
Sukanka 120 metų kai Tūbausių kaime gimė Širvydo kuopos partizanų ryšininkas, nuo 1948 m. – 
partizanas Pranas Katkus (1902–1948). 
Sukanka 120 metų, kai gimė ekonomistas, publicistas, pedagogas, bankininkas, Lietuvos banko 
Kretingos skyriaus pastato statytojas Povilas Kopustinskas (1902–1966). 
Sukanka 120 metų, kai Kretingos rajone, Skaudaliuose, gimė valstybės tarnautojas, visuomenės 
veikėjas, žurnalistas, savanoris kūrėjas, tremtinys Edvardas Lenkauskis (Lenkauskas) (1902–1942). 
Sukanka 120 metų, kai gimė karė savanorė, Lietuvos partizanė Uršulė Riepšienė-Kazbaraitienė 
(1902–1986) 
Sukanka 120 metų, kai gimė partizanų rėmėjas, Laisvės kovų dalyvis Stasys Šeputis (1902–1948). 
Sukanka 115 metai, kai gimė visuomenės veikėjas, ūkininkas, Sibiro tremtinys Augustinas Galdikas 
(1907–?). 
Sukanka 115 metų, kai Raseinių apskrityje, Kražių valsčiuje, Šaltropiuose, gimė tarnautojas, 
visuomenės veikėjas, Rainių kankinys Ignas Gelžinis (Geležinis) (1897–1941). 
Sukanka 115 metų, kai gimė karys savanoris, Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo 
rinktinės Narimanto kuopos Vizbuto būrio partizanas Anicetas Kaunas (Dėdė, Žaliasis), (1907–1953) 



Sukanka 105 metai, kai gimė Partizanas, LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tauragio (Salantų) 
kuopos vadas Petras Gadeikis (1917–1947) 
Sukanka 105 metai, kai Kretingos rajone, Kniežuose, gimė savanoris kūrėjas, šaulys, Vietinės 
rinktinės karys, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis Adolfas Kontrimas (1917–2006). 
Sukanka 105 metai, kai Vaineikių k. gimė LLA partizanas, vienas iš Kardo rinktinės įkūrėjų, nuo 1949 
m. – rinktinės štabo viršininkas Kazimieras Martinkus (slap. Saga), (1917–1950). 
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Drebulės 
(Vizbuto) kuopos partizanas Adomas Alminas (1922–1950) 
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos partizanas, Narimanto kuopos narys, Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas Pranas Benetis (1922–1948). 
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas 
Vladislovas Galdikas (1922–1948) 
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Širvydo 
kuopos vadas Augustinas Kiesas (Jūra), (1922–1950). 
Sukanka 100 metų, kai Lazdininkų k. gimė karys savanoris, Lietuvos partizanas Romualdas Reinikis 
(1922–žuvimo vieta ir data nežinoma). 
Sukanka 95 metai, kai Kretingos rajone, Kartenoje, gimė savanoris kūrėjas, Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės partizanas Valerijonas Liaudonskis (Liaudanskis) (g. 1927). 
Sukanka 95 metai, kai gimė Lietuvos partizanas Benediktas Ruibys (1927–1947). 
Sukanka 95 metai, kai gimė Lietuvos partizanas, „Narimanto“ kuopos vadas, Kardo rinktinės 
organizacinio skyriaus viršininkas Steponas Skersys (1927–1949). 
Sukanka 75 metai, kai Kretingoje gimė šaulys, savanoris Antanas Andriuškevičius (g. 1947). 
Sukanka 75 metai, kai Salantuose gimė publicistė, literatė Janina Irnastaitė (1947–1996). 
 

Parengė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė 
 
 
 
 
 
  


