2017 METŲ KRAŠTIEČIŲ SUKAKČIŲ KALENDORIUS
SAUSIS
1 d. sukanka 150 metų, kai Klaipėdos apskrityje, Gargždų rajone, Genaičių kaime, gimė knygnešė,
daraktorė Ona Vaišvilaitė (1867–?).
2 d. sukanka 185 metai, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė liaudies menininkas, raižytojas,
knygnešys Aleksandras Vinkus-Vitkauskas (1832–1912).
3 d. sukanka 50 metų, 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 110 metų, kai Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje, Auksūdyje, gimė lietuvių
kalbininkas, tekstologas Alfonsas Kalnius (1907–1981).
11 d. sukanka 75 metai, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė kalbininkė, baltistė, humanitarinių
mokslų daktarė Jūratė Sofija Laučiūtė (g. 1942).
12 d. sukanka 150 metų, kai Kretingos rajone, Salantuose, gimė medikas, gydytojas Isakas Perlis
(1867–1941).
20 d. sukanka 130 metų, kai gimė kunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys
Stanislovas Pupaleigis (1887-1967).
23 d. sukanka 85 metai, kai Kretingoje gimė pedagogas, tautodailininkas, skulptorius Feliksas
Lukauskas (g. 1932).
24 d. sukanka 85 metai, kai Gargžduose (tuometinėje Kretingos apskrityje) gimė pedagogas
Eduardas Blagnys (1932–2000).
27 d. sukanka 105 metai, kai Radviliškio rajone, Pagumerčiuose, gimė kunigas, visuomenės veikėjas
Lionginas Jankus (Jankauskas) (1912–1968).
27 d. sukanka 130 metų, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė aktorius, režisierius Aleksandras
Vitkauskas (1887–1943).
31 d. sukanka 130 metų, kai Kretingos apskrityje, Endriejavo valsčiuje, Pažvelskyje, gimė
advokatas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas Fortūnatas Bagočius (1887–1951).
VASARIS
1 d. (kitur 20 d.) sukanka 140 metų, kai Raseinių rajone, Kniebionių kaime, gimė kunigas, rašytojas,
visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius Povilas Dogelis
(1877–1949).
4 d. – sukanka 115 metų, kai gimė poetas, vertėjas Vytautas Montvila (1902–1941 m.).
6 d. sukanka 150 metų, kai Raseinių rajone, Ariogaloje, gimė kunigas, publicistas, spaudos
darbuotojas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Petras Pranciškus Gugys (Gugis)
(1867–1917).
16 d. sukanka 110 metų, kai Joniškėlio valsčiuje, Jurgeniškių kaime, gimė pedagogas, Kretingos
rajono Garbės pilietis Jurgis Macelis (1907–2003).
23 d. sukanka 125 metai, kai Kelmėje gimė teisininkas Antanas Laucevičius (1892–1975).
25 d. sukanka 60 metų, kai Klaipėdos rajone, Veiviržėnuose, gimė pedagogė, tautodailininkė,
lėlininkė Valdonija Sausaitytė-Karaliūnienė (g. 1957).
KOVAS
1 d. sukanka 85 metai, kai Plungės rajone, Kantaučių kaime, gimė dailininkas, tapytojas,
muziejininkas Donatas Valatka (1932–2007).

3 d. sukanka 100 metų, kai Kretingos rajone, Ruginiuose, gimė šaulys, parlamento gynėjas,
apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu Antanas Drungilas.(g. 1917–?).
10 d. sukanka 140 metų, kai Kretingos rajone, Žalgirio seniūnijoje, Bliūdsukių kaime, gimė kunigas,
dėstytojas, sociologas, filosofas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo
organizatorius, knygnešys Maliauskas (Maliauskis) Antanas (1877–1941).
12 d. sukanka 60 metų, 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 380 metų, kai gimė LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada, Kretingos savininkas,
bažnyčios ir vienuolyno rėmėjas Kazimieras Povilas Jonas Sapiega (1637–1720).
20 d. sukanka 105 metai, kai Panevėžio apskrityje, Troškūnų valsčiuje, Umėnuose, gimė kunigas,
pranciškonas, leidėjas Steponas Gailiušis (Tėvas Jurgis Gailiušis OFM) (1912–2002).
20 d. sukanka 90 metų, kai Kretingos rajone, Darbėnų valsčiuje, Mončių kaime, gimė gydytoja
onkologė, medicinos mokslų daktarė Elena Moncevičiūtė-Eringienė (g. 1927).
25 d. sukanka 80 metų, kai Kretingoje gimė žurnalistas Albertas Pranciškus Ružas. (g. 1937).
BALANDIS
13 d. sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė kunigas, pranciškonas, spaudos darbuotojas, teisės
daktaras Antanas Bučmys (Tėvas Kornelijus Bučmys OFM) (1927–1999).
15 d. sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė teisininkas, ekonomistas Pranas Jurkus (g. 1927).
17 d. sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė dainininkė (sopranas), liaudies artistė Elena
Saulevičiūtė-Zabulėnienė (1927–2006).
19 d. sukanka 115 metų, kai Šilutės apskrityje, Lamsočiuose, gimė kunigas, evangelikų liuteronų
bažnyčios veikėjas Adomas Gelžinius (1902–1988).
23 d. sukanka 150 metų, 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 120 metų, kai gimė savanoris , kūrėjas, karo inžinierius, pulkininkas, politinis kalinys
Domas (Domininkas) Grabys (1897–1942).
27 d. sukanka 120 metų, kai Utenos rajone, Užpalių kaime, gimė pedagogas, kraštotyrininkas,
spaudos bendradarbis Balys Tarvydas (1897–1980).
27 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos apskrityje, Platelių valsčiuje, Šateikių-Rūdaičių kaime, gimė
mąstytojas Justinas Mikutis (1922–1988).
GEGUŽĖ
6 d. sukanka 135 metai, kai Darbėnų parapijoje, Lazdininkuose, gimė savanoris kūrėjas, kunigas
Jonas Grabys (1882–1929).
14 d. sukanka 85 metai, kai Jurbarke gimė miškininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis, Kretingos
miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu
Antanas Rimantas Kviklys (g. 1932–2016)
15 d. sukanka 180 metų, kai Telšių rajone, Gadūnavo apylinkėje, Siraičių kaime, gimė kunigas,
lietuviškos spaudos platintojas Mikalojus (Mykolas) Opulskis (Apulskis, Opalskis) (1837–1905).
16 d. sukanka 65 metai, kai Kretingoje gimė seimo narys, ekonomistas Antanas Valys (g. 1952).
17 d. sukanka 150 metų, kai Švedijoje, Linšiopinge, gimė architektas, grafų Tiškevičių koplyčios
Kretingos kapinėse ir Salantų bažnyčios projektų autorius Karlas Eduardas Strandmanas (1867–
1946).
18 d. sukanka 140 metų, 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 90 metų, kai Rokiškio rajone, Norkūnų kaime, gimė gydytojas, Kretingos rajono
Garbės pilietis Juozas Pipinis (1927–2011).
BIRŽELIS
13 d. sukanka 120 metų, kai Jurbarko rajone, Gedžiuose, gimė kunigas, profesorius, pedagogas,
politinis kalinys Tadas Budraitis (1897–?).
22 d. sukanka 110 metų, kai Tauragės apskrityje, Žemaičių Naumiesčio valsčiuje, gimė kunigas,
rezistentų rėmėjas, politinis kalinys Antanas Kazimieras Rusteika (1907–1947).
29 d. sukanka 135 metai, 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 130 metų, kai Šiaulių apskrityje, Radviliškio parapijoje, Miežaičių kaime, gimė
prelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas Antanas Simaitis (1887–1959).
10 d. sukanka 60 metų, kai Kretingos rajone, Genčų kaime, gimė verslininkas Petras Vainoras
(g. 1957).
12 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos rajone, Kulių kaime, gimė tautodailininkas, medžio drožėjas
Pranas Kundrotas (1922–1998).
12 d. sukanka 45 metai, kai Telšiuose gimė režisierius, teatro pedagogas, aktorius Nerijus
Gedminas (g. 1972).
21 d. sukanka 115 metų, kai Reketėje (tuometiniame Salantų valsčiuje) gimė lietuvių kalbininkas,
eksperimentinės fonetikos pradininkas Antanas Salys (1902–1972).
23 d. sukanka 110 metų, kai Plungėje gimė kunigas, pranciškonas, paskutinysis sovietų panaikintos
Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas Apolinaras Bagdonas (Tėvas
Benediktas Bagdonas OFM) (1907–1977).
RUGPJŪTIS
2 d. sukanka 125 metai, kai Latvijoje, Rygoje, gimė tarpukario Kretingos fotografas Alfonsas
Survila (1892–?).
3 d. sukanka 70 metų, kai Kretingos rajone, Dvarčininkų kaime, gimė žurnalistė Adelė ŽičkuvienėMišeikytė (g. 1947).
15 d. sukanka 85 metai, kai Kretingos apskrityje, Salantų valsčiuje, Klausgalvių kaime, gimė poetė,
aktorė, pedagogė, Kretingos rajono Garbės pilietė Marija Meilė Kudarauskaitė (g. 1932).
17 d. sukanka 75 metai, kai Kretingoje gimė architektas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
steigiamojo suvažiavimo dalyvis, Kretingos iniciatyvinės grupės veikėjas Edmundas Giedrimas
(g. 1942).
18 d. sukanka 65 metai, kai Kretingos rajone, Gargždelės kaime, gimė liaudies menininkas,
skulptorius, pranciškonas Kazimieras Vilius Orvidas (1952–1992).
20 d. sukanka 130 metų, kai Kaišiadorių apskrityje, Žaslių parapijoje, Eiriogalos kaime, gimė
kunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys Stanislovas Pupaleigis (1887–1967).
27 d. (kitur 15 d.) sukanka 125 metai, kai Kretingos rajone, Erlėnuose, gimė kultūros darbuotojas,
knygų leidėjas Antanas Kniūkšta (1892–1983).
30 d. sukanka 120 metų, kai Darbėnų valsčiuje, Lazdininkuose, gimė savanoris kūrėjas, karo
inžinierius, pulkininkas, politinis kalinys Domas (Domininkas) Grabys (1897–1942).
RUGSĖJIS

1 d. sukanka 70 metų, 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 110 metų, kai Kretingos rajone, Darbėnuose, gimė prozininkė Nelė MazalaitėKruminienė-Gabienė (1907–1993).
5 d. sukanka 105 metai, kai Alytaus apskrityje, Simno valsčiuje, Marinkoje, gimė kunigas,
pranciškonas, istorikas Vincas Gidžiūnas (Tėvas Viktoras Gidžiūnas OFM) (1912–1984).
6 d. sukanka 80 metų, kai Kauno apskrityje, Bartašiškėse, gimė agronomas, sodininkas Evaldas
Lapinskas (g. 1937).
5 d. sukanka 65 metai, kai Kretingoje gimė pedagogė, visuomenės veikėja, Kretingos Jurgio
Pabrėžos gimnazijos direktorė Biruta Mikienė-Miliūtė (g. 1952).
13 d. sukanka 90 metų Kretingoje gimusiam pedagogui, socialinių mokslų daktarui Pranui
Augučiui (1927–2010).
20 d. sukanka 95 metai, kai Kretingoje gimė dailininkė scenografė, Kretingos rajono Garbės pilietė
Regina Songailaitė-Balčikonienė (1922–2007).
SPALIS
2 d. sukanka 160 metų, kai Kretingoje gimė lituanistas, etnografas, žodynininkas, leidėjas
Aleksandras Teodoras Kuršaitis (1857–1944).
6 d. sukanka 90 metų, kai Kretingos apskrityje, Platelių valsčiuje, Medsėdžiuose, gimė rezistencijos
judėjimo dalyvis, jūrininkas Juozas Grišmanauskas (1927–1983).
7 d. sukanka 85 metai, kai Klaipėdoje gimė žurnalistė, poetė Jadvyga Godunavičienė-Giedraitė
(g. 1932).
10 d. sukanka 240 metų, kai Latvijoje, Latgaloje, gimė kunigas kanauninkas, mokytojas, dailininkas
grafikas, pirmųjų Lietuvos žemėlapių su lietuviškais užrašais autorius, vertėjas Stanislovas Čerskis
(1777–1833).
17 d. sukanka 85 metai, kai Kretingos rajone, Asteikiuose, gimė poetė, prozininkė Teklė Džervienė
(g. 1932).
17 d. sukanka 105 metai, kai Kretingos rajone, Abakuose, gimė Parlamento gynėjas, apdovanotas
Sausio 13-osios atminimo medaliu Ignas Miklovas (1912–2004).
LAPKRITIS
2 d. sukanka 115 metų, kai Alytaus apskrityje, Daugirdų kaime, gimė agronomas Petras Navickas
(1902–1997).
6 d. sukanka 65 metai, kai Kretingoje gimė dailininkas-keramikas, pirmasis profesionalus žiedėjas
Kretingoje, pedagogas Viktoras Gailius (g. 1952).
7 d. sukanka 150 metų, kai Kretingos rajone, Darbėnų apylinkėje, Akmenalės (Akmenalių) kaime,
gimė pedagogas, knygnešys, lietuviškų kalendorių leidėjas Aleksandras Bendikas (1867–1939).
10 d. sukanka 150 metų, 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 140 metų, kai Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje1922, Zapielskų vienkiemyje,
gimė generolas, teisininkas Petras Šniukšta (1877–1952).
15 d. sukanka 80 metų, kai Kretingos rajone, Kluonalių kaime, gimė kultūros darbuotoja, Kretingos
kultūros rūmų direktorė Konstancija Macienė-Bučmytė (g. 1937).
21 d. sukanka 80 metų, kai Šakių rajone, Kubiliškės kaime, gimė pedagogas, buvęs Kretingos
Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius Zigmas Vaičiūnas (g. 1937).
26 d. sukanka 55 metai, kai Kretingos rajone, Pasertupyje, gimė skulptorius Kazys Venslovas
(g. 1962).

29 d. sukanka 115 metų, kai Kretingoje gimė karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės,
Vyčio kryžiaus kavalierius Steponas Vinka (Vinkus) (1902–1919).
GRUODIS
4 d. – sukanka 65 metai, kai gimė pedagogas, kūno kultūros dėstytojas, visuomenės veikėjas,
Kretingos rajono savivaldybės merasgelžiniu2017- Juozas Mažeika (g. 1952)
9 d. sukanka 90 metų, kai Kretingos rajone, Kartenoje, gimė mokslininkas, ekonomistas
Algimantas Jablonskis.(1927–2004).
18 d. sukanka 65 metai, 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 75 metai, kai Kretingoje gimė architektas Jonas Ričardas Valatka (g. 1942).
24 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos rajone, Salantuose, gimė dainininkė (sopranas), liaudies
artistė Stanislava Rapalienė (1922–1991).
22 d. sukanka 95 metai, kai Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje, Pelėkių kaime, gimė treneris,
Kretingos rajono Garbės pilietis Stasys Ruzgaila (g. 1922).
25 d. sukanka 75 metai, kai Kretingoje gimė medikas, visuomenės ir valstybės veikėjas, Kretingos
rajono Garbės pilietis Antanas Vinkus (g. 1942).
TAIP PAT
Šiemet sukanka 125 metai, kai gimė teisininkas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys Juozas
Adomaitis (1892–1944).
Šiemet sukanka 175 metai, kai gimė lietuviškos spaudos platintojas, slaptų mokyklų mokytojas
Antanas Balcevičius (1842–?).
Šiemet sukanka 70 metų, kai Kretingoje gimė šaulys, savanoris Antanas Andriuškevičius (g. 1947)
Šiemet sukanka 160 metų, kai Kretingos rajone, Rūdaičiuose, gimė dainininkė Barbora Buivydaitė
(1897–1981).
Šiemet sukanka 165 metai, kai Telšių apskrityje gimė knygnešė, lietuvybės skleidėja Uršulė
Donėlaitė (Donilaitė) (1852–?).
Šiemet sukanka 110 metų, kai gimė visuomenės veikėjas, ūkininkas, Sibiro tremtinys Augustinas
Galdikas (1907–?).
Šiemet sukanka 120 metų, kai Raseinių apskrityje, Kražių valsčiuje, Šaltropiuose, gimė tarnautojas,
visuomenės veikėjas, Rainių kankinys Ignas Gelžinis (Geležinis) (1897–1941).
Šiemet sukanka 70 metų, kai Kretingos rajone, Kurmaičiuose, mirė liaudies meistras Kazys
Gliožeris (1876–1947).
Šiemet sukanka 245 metų, kai Prūsijoje gimė kunigas, pranciškonas, pedagogas, gramatikas,
leksikografas Simonas Grosas (1772–1835).
Šiemet sukanka 70 metų, kai Salantuose gimė publicistė, literatė Janina Irnastaitė (1947–1996).
Šiemet sukanka 125 metai, kai gimė daraktorė Teresė Kniūkštienė (1892–?).
Šiemet sukanka 100 metų, kai Kretingos rajone, Kniežuose, gimė savanoris kūrėjas, šaulys, Vietinės
rinktinės karys, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis Adolfas Kontrimas (1917–2006).
Šiemet sukanka 115 metų, kai gimė ekonomistas, publicistas, pedagogas, bankininkas, Lietuvos
banko Kretingos skyriaus pastato statytojas Povilas Kopustinskas (1902–1966).
Šiemet sukanka 115 metų, kai Kretingos rajone, Skaudaliuose, gimė valstybės tarnautojas,
visuomenės veikėjas, žurnalistas, savanoris kūrėjas, tremtinys Edvardas Lenkauskis (Lenkauskas)
(1902–1942).
Šiemet sukanka 90 metų, kai Kretingos rajone, Kartenoje, gimė savanoris kūrėjas, Žemaičių
apygardos Kardo rinktinės partizanas Valerijonas Liaudonskis (Liaudanskis) (g. 1927)

Šiemet sukanka 200 metų, kai Kretingos parapijoje gimė kunigas Joakimas Moncevičius (1817–
1901).
Šiemet sukanka 170 metų, kai gimė visuomenės švietėja, spaudos platintoja, pirmojo lietuviško
knygyno įkūrėja Marija Magdalena Nagevičienė-Eitavičiūtė (1847–1927).
Šiemet sukanka 140 metų, kai Kretingos rajone, Mišučiuose, gimė slaptų lietuviškų mokyklų
mokytojas, tremtinys Jurgis Pakalniškis (1877–1948).
Šiemet sukanka 145 metai, kai gimė kunigas, knygnešys Jonas Puidokas (1872–1919).
Šiemet sukanka 235 metai, kai Kretingos apylinkėse gimė poetas, vertėjas, kunigas Antanas
Savickas (1782–1836).
Šiemet sukanka 215 metų, kai Kauno gubernijoje, Telšių apskrityje, Salantų parapijoje gimė
bernardinų kunigas, Kretingos konvento vikaras, J. Pabrėžos žemaitiškos rašybos pasekėjas
Simfronijus Žabakevičius (1802(1800?)–1877).
Šiemet sukanka 155 metai, kai gimė kunigas, pranciškonas Zenonas Živatkauskas (1862–1918).

