2020 M. KRAŠTIEČIŲ SUKAKČIŲ KALENDORIUS
SAUSIS
1 d. sukanka 100 metų, kai Kretingoje gimė kunigas, pranciškonas, provincijolas Pranciškus Barius (Barisas)
(Tėvas Placidas Barius OFM) (1920–2015).
6 d. sukanka 65 metai, kai Salantuose, Kretingos rajone, gimė civilinės saugos departamento prie Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministerijos direktorius, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
VRM direktoriaus pavaduotojas Antanas Paulikas (g. 1955).
13 d. sukanka 150 metų, kai Pumpėnuose, Pasvalio rajone, gimė kunigas, knygnešys, spaudos darbuotojas,
redaktorius, lietuvių tautinio judėjimo dalyvis, slaptų lietuviškų mokyklų kūrėjas (Budrių apylinkėse ir kitur)
Felicijonas Lelis (Lelys, Lialis, Lialys) (1870–1949).
15 d. sukanka 115 metai, kai Kūlupėnų kaime, Kretingos rajone, gimė pedagogė Petronėlė Laučienė (1905–
2006).
17 d. sukanka 115 metai, kai Kretingoje gimė karo lakūnas, aviacijos leitenantas, Australijos lietuvių
bendruomenės veikėjas Alfonsas Barzdys (1905–1972).
18 (6) d. sukanka 120 metų, kai Palioniškiuose, Kretingos apskrityje, gimė literatūros tyrinėtojas, kritikas,
pedagogas, Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytojas Juozas Tarvydas (1900–1973).
20 d. sukanka 135 metai, kai Pakutuvėnų kaime, Kartenos valsčiuje, Kretingos apskrityje gimė pirmasis
Kretingos fotografas, meninės fotografijos paviljono „Birutė“ įkūrėjas Ignas Stropus (1885–1959)
28 d. sukanka 75 metai, kai Baidotų kaime, Skuodo rajone, gimė pedagogas, visuomenės veikėjas, buvęs
Darbėnų vidurinės mokyklos direktorius Kazys Anužis (g. 1945).
VASARIS
9 d. sukanka 60 metų, kai Medsėdžių kaime, Skuodo rajone, gimė pirmasis Kretingos miesto meras Antanas
Tamošauskas (g. 1962).
11 d. sukanka 130 metų, kai Kretingoje gimė visuomenės veikėjas, tarnautojas savivaldybininkas, Kretingos
burmistro padėjėjas, tremtinys Antanas Dirmeitis (1890–?).
12 d. sukanka 65 metai, kai Pabradėje, Švenčionių rajone, gimė Kretingos 1–ąją vidurinę mokyklą baigęs
poetas Jonas Liniauskas (g. 1955).
15 d. sukanka 70 metų, kai Kretingoje gimė prozininkas, publicistas, dailininkas Antanas Algirdas Kuklys
(Algis Kuklys) (g. 1950).
16 d. sukanka 80 metų, kai Giniūnų kaime, Eišiškių apskrityje, gimė žurnalistas, Kretingos rajono laikraščio
"Švyturys" redaktoriaus pavaduotojas, žurnalo "Mūsų girios" redaktorius Algirdas Berželionis (1940–2008).
17 d. sukanka 90 metų, kai Peldžiuose, Kretingos rajone, gimė mokslininkas, inžinierius hidrotechnikas
Kęstutis Baškys (g. 1930).
26 d. sukanka 135 metai, kai Kutalių kaime, Tauragės apskrityje, gimė Lietuvos Respublikos prezidentas,
valstybės ir visuomenės veikėjas, 1918–ųjų metų vasario 16–osios nepriklausomybės akto signataras, Jokūbavo
dvaro savininkas Aleksandras Stulginskis (1885–1969).
KOVAS

6 d. sukanka 50 metų, kai Panevėžyje gimė Raguviškiuose (Kretingos r.) gyvenantis skrabalininkas, dainų
autorius aranžuotojas ir atlikėjas Regimantas Šilinskas (g. 1970).
12 d. sukanka 115 metai, kai Gilbonyse, Panevėžio rajone, gimė poetas, Rainių kankinys, Kretingos įstaigų
tarnautojas Albinas Baltramiejūnas–Gilbonis (1905–1941).
18 d. sukanka 105 metai, kai Grūšlaukėje, Kretingos rajone, gimė liaudies tapytoja Barbora Jankauskaitė
(1915–2000).
23 d. sukanka 125 metų, kai Žalimų kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje, gimė pirmasis Kretingos
apskrities viršininkas, tarnautojas savivaldybininkas, paveldosaugininkas Vladas Pryšmantas (1895–1960).
26 d. sukanka 160 metų, kai Nasrėnuose, Kretingos rajone, gimė bibliofilas, knygnešys Juozapas Stropus
(1860–1936).
29 d. sukanka 50 metų, kai Kretingoje gimė poetė, dėstytoja Aušrinė Zulumskytė (g.1970).
31 d. sukanka 130 metų, kai Miškinės vienkiemyje, netoli Kvietkų miestelio (Biržų r.), gimė dailininkas, trijų
pano Kretingos banko rūmams kūrėjas Petras Kalpokas (1880–1945).
BALANDIS
2 d. sukanka 70 metų, kai Darataičių kaime, Kretingos rajone, gimė dailininkas tapytojas Vytautas
Moncevičius (1950–2016).
5 d. sukanka 110 metų, kai gimė Lietuvos Respublikos parlamento gynėjas, apdovanotas Sausio 13–osios
atminimo medaliu, Žemaitijos šaulių rinktinės Kartenos būrio narys Leonas Adomauskas (1910–1998).
5 d. sukanka 105 metai, kai Bajorėliuose, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje, gimė kunigas, jėzuitas Petras
Daugintis (1915–1995).
21 d. sukanka 155 metai, kai Kretingoje gimė medikas, Darbėnų miestelio gydytojas Joselis Medaljė (1865–
?).
GEGUŽĖ
10 d. sukanka 85 metai, kai Kaune gimė gydytoja, tapytoja, visuomenės veikėja, lakūno Stepono Dariaus duktė
Nijolė Dariūtė–Maštarienė (1925–1990).
15 d. sukanka 85 metai, kai Raudonės kaime, Jurbarko rajone, gimė agronomas, Kretingos žemės ūkio
technikumo dėstytojas ir direktoriaus pavaduotojas, kolekcionierius Jonas Januška (1935–2007).
22 d. sukanka 90 metų, kai Černakiškės kaime, Švenčionių rajone, gimė Kretingoje gyvenanti ir kurianti
tautodailininkė Leokadija Kaukėnienė (g. 1930).
26 d. sukanka 100 metų, kai Mirčiuose, Vilkaviškio rajone, gimė, Kretingos gimnazijoje mokęsis, dainininkas,
visuomenės veikėjas Stasys Baras (Baranauskas) (1920–2006).
30 d. sukanka 160 metų, kai Imbarės kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje, gimė kunigas, knygnešys,
lietuvybės puoselėtojas, kalbininkas, pedagogas Petras Jurgis Feliksas Sragys (1860–1951).
30 d. sukanka 130 metų, kai Mokolų kaime, Marijampolės valsčiuje, gimė chorvedys, dainininkas, Kretingos
gimnazijos mokytojas Antanas Vaičiūnas (1890–1932).

BIRŽELIS
4 d. sukanka 60 metų, kai Šlapšilės kaime, Klaipėdos rajone, gimė pedagogas, Lietuvos Respublikos Seimo
narys Virginijus Domarkas (g. 1960).
4 d. sukanka 120 metų, kai Kretingoje gimė savanoris kūrėjas, karininkas, valstybės tarnautojas, išeivijos
visuomenės veikėjas Vaclovas Goštautas (1900–1962).
9 d. sukanka 145 metai, kai gimė knygnešė Petronėlė Gaigalaitė (1875–?)
12 d. sukanka 70 metų, kai Žadeikių kaime, Kretingos rajone, gimė tautodailininkė, tapytoja Elena
Kniūkštaitė (g. 1950)
17 d. sukanka 140 metų, kai Kretingoje gimė gydytojas, archeologas, generolas, Vytauto Didžiojo karo
muziejaus įkūrėjas Vladas Nagevičius (1880–1954).
23 d. sukanka 135 metai, kai Salantuose, Kretingos rajone, gimė literatas, vertėjas, Jungtinių Amerikos Valstijų
lietuvių bendruomenės kultūros veikėjas Jonas Barkus (1885–1973).
26 d. sukanka 155 metai, kai Kretingoje gimė visuomenės veikėjas, kolekcininkas, Vilniaus mokslo ir meno
draugijos muziejaus įkūrėjas Vladislovas Tiškevičius (1865–1936).
28 d. sukanka 80 metų, kai Kretingoje gimė poetė, gydytoja Laisvūnė Petkevičienė (g. 1940).
LIEPA
4 d. sukanka 80 metų, kai Bajorėlių kaime, Kretingos rajone, gimė gydytoja, visuomenės veikėja Ona
Vinklerienė–Šlionskytė (g. 1940).
11 d. sukanka 155 metai, kai Beroune, Čekijoje, gimė muzikas, pedagogas, Salantų palivarko valdytojas
Eduardas Jozefas Mašekas (1865–1927).
21 d. sukanka 80 metų, kai Ropydų kaime, Šakių rajone, gimė gydytoja, terapeutė, Kretingos ligoninės,
Pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotoja, nusipelniusi Lietuvos gydytoja Vilhelmina Daugėlienė (g.
1940).
22 d. sukanka 70 metų, kai Sigutėnų kaime, Pakruojo rajone, gimė režisierius, Kretingos vaikų dramos teatro
„Atžalynas“ įkūrėjas Algimantas Verbutas (g. 1970).
25 d. sukanka 155 metai, kai Darbėnuose, Kretingos rajone, gimė švietėja, verslininkė, lietuviškų spaudinių
leidėja Ona Vitkauskytė (1865–1928).
RUGPJŪTIS
7 d. sukanka 85 metai, kai Kretingoje gimė tautodailininkė, Kretingos rajono Garbės pilietė Kristina Laimutė
Grigaitienė (g. 1935).
12 d. sukanka 70 metų, kai Šalyno kaime, Kretingos rajone, gimė skulptorius, juvelyras, metalo plastikos
meistras Danius Drulys (g. 1950).
27 d. sukanka 120 metų, kai Platelių valsčiaus Mačiūkių kaimo Pamedžių vienkiemyje gimė pedagogas,
kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis Juozas Mickevičius (1900–1984).
28 d. sukanka 60 metų, kai Šemetiškių kaime, Jonavos rajone, gimė archeologas, istorikas, knygų apie
Kretingos istoriją autorius Julius Kanarskas (g. 1960).

28 d. sukanka 105 metai, kai gimė kunigas, pranciškonas, Sibiro kankinys Stanislovas Martušis (Tėvas
Liucijus Martušis, OFM) (1915–1948).
29 d. sukanka 220 metų, kai Baidotų kaime, Skuodo rajone (tuometiniame Salantų vls., Kretingos apskr.) gimė
spaudos bendradarbis, elementorių autorius, istorikas, literatūrologas Rokas Kajetonas Nezabitauskis
(Nezabitauskas)–Zabitis (1800–1876).
31 d. sukanka 100 metų, kai Šarnelės kaime, Plungės rajone, gimė kunigas, Salantų parapijos klebonas,
Kretingos Šv. Antano kolegijos dėstytojas, politinis kalinys Brunonas (Brunas) Bagužas (1920–2008).
RUGSĖJIS
2 d. sukanka 55 metai, kai Kretingoje gimė baletmeisterė, Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos
fakulteto dekanė Janina Reinienė–Gedvilaitė (g. 1955).
17 d. sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius, pedagogas,
visuomenės ir politikos veikėjas Vytautas Liutikas (1930–1997).
20 d. sukanka 75 metai, kai Čiapiejuose, Ignalinos rajone, gimė pedagogė, žurnalistė, visuomenės veikėja,
2000–2004 m. kadencijos Seimo narė Janė Narvilienė (g. 1945).
27 d. sukanka 150 metai, kai Naujienoje (vok. Heydebruch) prie Vilkyškių gimė Kretingoje kurį laiką gyvenęs
mokslininkas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas Vilius Gaigalaitis (1870–1945).
30 d. sukanka 135 metai, kai Rudžių kaime, Sintautų valsčiuje, Šakių apskrityje, gimė kunigas, pranciškonas,
tretininkų organizatorius, spaudos leidėjas, bitininkų draugijos įkūrėjas, vienmetės bitininkavimo mokyklos
įkūrėjas Kretingoje Jonas Pečkaitis (Tėvas Jeronimas Pečkaitis, OFM) (1885–1925).
SPALIS
11 d. sukanka 110 metų, kai Raišiuose, Rokiškio rajone, gimė prozininkas, pedagogas, Kretingos gimnazijos
mokytojas Juozas Povilonis (1910–1999).
15 d. sukanka 75 metai, kai Petrikaičiuose, Kretingos rajone, gimė sunkiaatletis, tarptautinės klasės sporto
meistras, rovimo pasaulio rekordininkas Bronislovas Mačernis (1945–1993).
21 d. sukanka 90 metų, kai Kulių miestelyje, Plungės rajone, gimė pedagogė, ilgametė Kretingos 1–osios
vidurinės mokyklos mokytoja Zosė Pempienė (1930–2005).
24 d. sukanka 115 metai, kai Vilimiškių dvare, Palangos mieste, gimė puskarininkis, ūkininkas, Rainių
kankinys Feliksas Stukas (Stuokas) (1905–1941).
28 d. sukanka 90 metų, kai Žeimių kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos apskrityje, gimė poetė, memuaristė
Rozalija Preibytė–Valiūnienė (g. 1930).
Sukanka 70 metų, kai Kurmaičių kaime, Kretingos rajone, gimė tautodailininkas, skulptorius Steponas
Žiubrys (1950–2002).
LAPKRITIS
6 d. sukanka 85 metai, kai Vaineikių kaime, Kretingos rajone, gimė gydytojas Petras Juozapas Radikas
(1935–2005).

22 d. sukanka 65 metai, kai Šiauliuose gimė muzikologas, buvęs Kretingos Šv. Antano religijos mokslų
instituto rektorius, VDU Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedros habilituotas daktaras,
profesorius Alfonsas Motuzas (g. 1955).
23 d. sukanka 90 metų, kai Kartenoje, Kretingos rajone, gimė geologas, biochemikas, JAV bendruomenės
veikėjas Juozas Miklovas (1930–2002).
30 d. sukanka 100 metų, kai Būbeliuose, Kretingos rajone, gimė lietuvių kalbininkas, pedagogas, mokslų
daktaras Juozas Aleksandravičius (1920–2007).
GRUODIS
1 d. sukanka 50 metų, kai Vilniuje gimė Kretingoje gyvenantis dailininkas Andrius Miežis (g. 1970).
3 d. sukanka 225 metai, kai Salantuose gimė vienas iš pirmųjų žydų pasaulietinės literatūros rašytojų ir vertėjų
Mordechajus Aronas Gincburgas (1795–1846).
17 d. sukanka 55 metai, kai Kretingoje gimė Klaipėdos jūrininkų ligoninės I kardiologijos skyriaus vedėja,
Lietuvos širdies asociacijos narė Dalia Jarašūnienė (g. 1965).
17 d. sukanka 115 metai, kai Kartenoje, Kretingos rajone, gimė kunigas, Kretingos altarista, politinis kalinys
Antanas Petronaitis (1905–1989).
22 d. sukanka 155 metai, kai gimė Kunigiškuose, Svėdasų parapijoje, Anykščių rajone, kunigas, pranciškonas,
knygnešys Feliksas Baltuška (tėvas Silvestras Baltuška OFM) (1865–1944)
31 d. sukanka 90 metų, kai Kretingoje gimė poetas Kęstutis Banionis (1930–1998)
TAIP PAT:
Sukanka 460 metų, kai gimė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir karo veikėjas, Vilniaus vaivada,
Kretingos miesto, bažnyčios, vienuolyno ir mokyklos įkūrėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis Jonas Karolis
Chodkevičius (Katkevičius, Katkus) (1560–1621).
Sukanka 220 metų, kai gimė Kretingos bernardinų konvento vikaras, pamokslininkas Cirusas Suchomelis
(1800–1879).
Sukanka 220 metų, kai Salantų parapijoje gimė bernardinų kunigas, Kretingos konvento vikaras, J. Pabrėžos
žemaitiškos rašybos pasekėjas Simfronijus Žabakevičius (1800–1877).
Sukanka 200 metų, kai Kauno gubernijoje gimė kunigas, pranciškonas, Kretingos vienuolyno gvardijonas
Feliksas Rimkevičius (1820–1895).
Sukanka 190 metų, kai Mažoniuose, Kretingos rajone, gimė liaudies menininkas, kalvis, medžio skulptorius
Antanas Klanius–Klanevičius (1830–1920).
Sukanka 185 metai, kai gimė kultūros ir meno mecenatas, Palangos kurorto įkūrėjas, Kretingos dvaro
savininkas, Kretingos ligoninės (lazareto) statytojas Juozapas Tiškevičius (1835–1891).
Sukanka 180 metų, kai Telšių apskrityje, Kretingos valsčiuje, Daktarų kaime gimė kunigas, pranciškonas,
paskutinysis rusų uždarytos bernardinų (pranciškonų observantų) Lietuvos provincijos Kretingos vienuolyno
gvardijonas Juozapas Beržanskis (Beržanskas) (tėvas Jeronimas Beržanskis OFM) (apie 1840–1905)
Sukanka 160 metų, kai gimė knygnešys Antanas Dirmeitis (1860–1927).

Sukanka 160 metų, kai Darbėnų apylinkėje Kretingos rajone, gimė liaudies menininkas, medžio drožėjas,
raižytojas, dievdirbys ir knygnešys Juozapas Paulauskas (1860–1945).
Sukanka 155 metai, kai gimė Kretingoje mokęsis ir paskutiniuosius gyvenimo metus čia praleidęs kunigas,
publicistas, religinių raštų rengėjas, knygnešys Ipolitas Julijonas Kasperavičius (1865–1933).
Sukanka 155 metai, kai gimė vaistininkas provizorius, savivaldybininkas, šaulys Jurgis Bučmys (1865–1935).
Sukanka 155 metai, kai Raseinių apskrityje gimė Kretingos ir grafų Tiškevičių fotografė, fotožurnalistikos
pradininkė Paulina Mongirdaitė (1865–1916).
Sukanka 155 metai, kai gimė provizorius, Kretingos vaistinės „Naujoji aptieka“ savininkas, visuomenės
veikėjas, Kretingos gimnazijos steigimo komiteto narys Stasys Ščefanavičius (1865–1944).
Sukanka 145 metai, kai Dapkiškių kaime, Tauragės apskrityje gimė muzikas, chorvedys, vargoninkas ir
pedagogas gyvenęs Kretingoje Aleksandras Baltikauskas (1875–1952)
Sukanka 145 metai, kai Jokūbave, Kretingos rajone, gimė medicinos profesorius, gydytojas terapeutas, spaudos
bendradarbis Karolis Parčevskis (1875–1957).
Sukanka 135 metai, kai Aušbikavyje, Šilutės rajone, gimė savivaldybininkas, kraštotyrininkas, vienas iš
Kretingos kraštotyros draugijos kūrėjų, Kretingos šaulių būrio ir XV rinktinės valdybų ir kontrolės komisijų
narys Pranas Budkus (1885–?).
Sukanka 135 metai, kai Notėnuose, Skuodo rajone, gimė visuomenės veikėja, pedagogė, vaikų darželių
Kretingoje ir kitur steigėja Ona Žuolienė–Monstvilaitė (1885–?).
Sukanka 135 metai, kai gimė savanoris kūrėjas, visuomenės veikėjas, Kretingos apskrities valdybos ir 1936–
1940 m. Seimo narys Kipras (Ciprijonas) Stankūnas (1885–1943).
Sukanka 110 metų, kai gimė tarnautojas, visuomenės veikėjas, lietuvių tautinio jaunimo „Jaunoji Lietuva“
sąjungos Kretingos apylinkės vadas, Sibiro tremtinys Petras Polikaitis (1910–?).
Sukanka 110 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kadagio kuopos partizanas Juozas Baltuonis (1910–
1947).
Sukanka 110 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kardo rinktinės partizanas Vladislovas Gedvilas,
(1910–1947).
Sukanka 110 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Buganto kuopos partizanas Adomas Jonkus (1910–
1947)
Sukanka 105 metai, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kardo rinktinės štabo patarėjas Aleksas Jonkus, slap.
Laimė Pilypas (1915–1946).
Sukanka 100 metų, kai Senosios Įpilties kaime gimė Lietuvos laisvės gynėjas, partizanas Jurgis Augutis
(1920–1950).
Sukanka 100 metų kai Kartenoje gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kadagio kuopos partizanas Julius Bumblys
(1920–1947).
Sukanka 100 metų, kai Vėlaičių kaime gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kadagio kuopos partizanas Julius
Bumblys, slapt. Tigras. (1920–1949)

Sukanka 100 metų, kai Kalniškių kaime gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kadagio kuopos partizanas Vladas
Domarkas, slap. Ešerys (1920–1948).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Skirmanto kuopos Lenkimų būrio vadas Vytautas
Jablonskis, slap. Šiaurys (1920–1948)
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kardo rinktinės vadas Antanas Jonauskas, slap. Genys
(1920–1951)
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Kardo rinktinės vadas Juozas Jucys, slap. Antanaitis
Ričardas, Margis (1920–1950).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Buganto kuopos vadas Vladas Lukauskas (1920–
1949).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Buganto kuopos partizanas Juozas Macius (1920–
1951).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Skirmanto būrio partizanas Justinas Rimkus, slap.
Ąžuolas (1920֪–1950).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Širvydo kuopos partizanas Pranas Rudys, slap. Sostolas
(1920–1948).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Buganto kuopos partizanas Selestinas Stonkus (1920–
1951).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Buganto kuopos partizanas Stasys Taraškevičius
(1920–apie 1949).
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Tauragio kuopos vadas Vytautas Zaleckas, slap.
Vaivoras (1920–1950)
Sukanka 95 metai, kai Šmilkščių kaime, Kartenos seniūnijoje gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Vizbuto kuopos
partizanas Antanas Beinoras (1925–1953).
Sukanka 90 metų, kai gimė Lietuvos laisvės gynėjas, Narimanto kuopos partizanas Vytautas Grabys, slap.
Žilvinukas (1930–1948).
Sukanka 90 metų, kai Kražiuose, Kelmės rajone, gimė pedagogas, Kretingos I–osios vidurinės mokyklos
direktorius Vincentas Misevičius (1930–2006).
Parengė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė, 2019

