
2021 METŲ KRAŠTIEČIŲ SUKAKČIŲ KALENDORIUS 

SAUSIS 

01.01 Sukanka 120 metų, kai gimė VINCAS PUSKUNIGIS – architektas, Kretingos apskrities vyr. inžinierius, 
Kretingos šaulių vadas, visuomenės veikėjas [1901–1977] 

01.01 Sukanka 115 metų, kai gimė MYKOLAS RAUCHAS – pedagogas, kraštotyrininkas, visuomenės 
veikėjas, spaudos bendradarbis. 1922 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1925–1939 m. buvo 
Darbėnų pradžios mokyklos vedėjas. [1906–1966] 

01.02 Sukanka 110 metų, kai gimė IGNAS MIKALAUSKAS (Tėvas Barnabas Mikalauskas OFM) – kunigas, 
pranciškonas, gyvenęs Kretingos pranciškonų vienuolyne [1911–1996] 

01.06 Sukanka 85 metai, kai gimė STANISLAVA PETRAITIENĖ – žurnalistė, spaudos darbuotoja [1936–
2003] 

01.06 Sukanka 95 metai, kai gimė RIMVYDAS PRANAS ŠILBAJORIS – literatūros tyrinėtojas, kritikas, 
profesorius, JAV lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas [1926–2005] 

01.13 Sukanka 130 metų, kai gimė JONAS KIRLYS – pedagogas, spaudos kolekcininkas, kultūros veikėjas. 
Paskirtas Kretingos vidurinės mokyklos direktoriumi, 1934 m. mokykloje įkūrė spaudos muziejų 
[1891(kitur – 1894)– 1985] 

01.13 Sukanka 125 metai, kai gimė grafas KAZIMIERAS JUSTINAS VIKTORAS MARIJA TIŠKEVIČIUS – 
savanoris, karininkas, savivaldybininkas, verslininkas, 1941 metų sukilimo dalyvis [1896–1941] 

01.14 Sukanka 115 metų, kai gimė JUOZAS LUKAUSKAS – tautodailininkas, skulptorius, Kretingos rajono 
Garbės pilietis [1906–1999]  

01.15 Sukanka 155 metai, kai gimė ANTANAS NAPOLEONAS BUTKEVIČIUS – pranciškonų kunigas, 
Kretingos parapijos klebonas ir vienuolyno gvardijonas, labdaringos Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos skyriaus įkūrėjas, Blaivybės draugijos skyriaus vadovas [1866 – 1944] 

01.15 Sukanka 250 metai, kai gimė JURGIS PABRĖŽA (tėvas Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža OFM) – 
kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių 
XIX amžiaus švietėjų [1771–1849] 

01.17 Sukanka 85 metai, kai gimė ANTANAS ALIŠAUSKAS – fotomenininkas, spaudos darbuotojas. [g. 
1936] 

01.22 Sukanka 80 metų, kai Mikoliškiuose gimė NIJOLĖ BELEŠKAITĖ-GRAŽULIENĖ – redaktorė, vertėja, 
rašytoja [g. 1941] 

01.28 Sukanka 70 metų, kai gimė VIDA KANAPKIENĖ – kultūros darbuotoja, muziejininkė, Kretingos 
muziejaus direktorė, LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierė [g. 1951] 

VASARIS 

02.02 Sukanka 110 metų, kai gimė KAZIMIERAS OLŠAUSKAS – kunigas  kanauninkas, profesorius, 
teologijos mokslų daktaras, spaudos darbuotojas, politinis kalinys [1911–1954] 

02.04 Sukanka 125 metai, kai gimė STEPONAS STOUKUS – Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, žuvęs 
kovoje dėl Nepriklausomybės [1896–1920] 

02.06 Sukanka 60 metų, kai gimė ALDONA KERPYTĖ  – bibliotekininkė, apdovanota LDK Gedimino ordino 
medaliu, Šv. Pranciškaus onkologijos centro  direktorė [g. 1961] 

02.09 Sukanka 70 metų, kai Peldžiuose (Darbėnų sen.) gimė JUOZAPAS MAKSVYTIS – poetas, pedagogas, 
Darbėnų gimnazijos mokytojas [g. 1951] 

02.12 Sukanka 115 metų, kai Nasrėnuose gimė STASYS VAIČIUS – paminklo vyskupui Motiejui Valančiui ir 
Nasrėnų senelių prieglaudos fundatorius [1906–2003] 

02.22 Sukanka 155 metai, kai gimė KAZIMIERAS PAKALNIŠKIS – prozininkas, publicistas, kunigas [1866–
1933] 

02.26 Sukanka 90 metų, kai gimė ADELĖ SESELSKYTĖ – folkloro rinkėja, tyrinėtoja [1931–2016] 



02.28 Sukanka 220 metų, kai gimė MOTIEJUS VALANČIUS – Žemaičių vyskupas, vienas lietuvių 
beletristikos pradininkų, istorikas, švietėjas [1801–1875] 

KOVAS 

03.02 Sukanka 80 metų, kai gimė JONAS MACIJAUSKAS – muzikas, kolekcininkas [1941–1997] 

03.05 Sukanka 125 metai, kai gimė AUGUSTINAS GAUDUTIS – visuomenės veikėjas, savivaldybininkas, 
šaulys, Rainių kankinys [1896–1941] 

03.11 Sukanka 110 metų, kai gimė JUOZAS KĖKŠTAS (KIEKŠĖ)-DRULIS JUOZAS Lietuvos partizanas, Klevo 
kuopos narys, Kardo rinktinės štabo organizacinio skyriaus viršininkas, štabo stovyklos 
komendantas, rinktinės vadas [1911–1948] 

03.12 Sukanka 100 metų, kai gimė STANISLAVA JANKAUSKIENĖ – tautodailininkė [g. 1921] 

03.15 Sukanka 90 metų, kai gimė JANINA RAPALIENĖ – medikė, Kretingos rajono Garbės pilietė [g. 1936] 

03.16 Sukanka 90 metai, kai gimė ALGIMANTAS BARTKEVIČIUS – gydytojas, medicinos mokslų daktaras 
[g. 1931] 

03.18 Sukanka 60 metų, kai gimė AUŠRINĖ ARMAITIENĖ-GUŽYTĖ – socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos 
universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja [g. 1961] 

03.19 Sukanka 75 metai, kai gimė JUOZAS ŠAKINIS – dailininkas, pedagogas, fotografas, visuomenės ir 
kultūros veikėjas, Kretingos rajono savivaldybės meras (1996–2000) [g. 1946] 

03.23 Sukanka 90 metų, kai gimė ALGIRDAS ROMUALDAS KECORIUS – pedagogas, buvęs Švietimo 
skyriaus vedėjas, Kretingos II vidurinės mokyklos direktorius [1931–2003] 

03.27 Sukanka 90 metų, kai gimė VYTAUTAS MIZERAS – prozininkas, mokytojas ekspertas [g. 1931] 

BALANDIS 

04.03 Sukanka 115 metų, kai gimė ANTANAS DIRVELĖ  (tėvas Augustinas OFM) – kunigas, pranciškonas,  
provincijolas, bažnyčios veikėjas, švietėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis, politinis kalinys [1901–
1948] 

04.05 Sukanka 190 metų, kai gimė JERONIMAS (JUOZAPAS) BERŽANSKIS – pranciškonų kunigas, 
Kretingos parapijos klebonas ir vienuolyno gvardijonas [1831–1905] 

04.13 Sukanka 75 metai, kai gimė VALDEMARAS POVILAITIS – pedagogas, šaulys, parlamento gynėjas, 
apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu [g. 1946] 

04.16 Sukanka 80 metų, kai Darbėnuose gimė ROMUALDAS MIŠEIKIS – Akmenės rajono politinis ir 
visuomenės veikėjas [g. 1941] 

04.23 Sukanka 125 metai, kai gimė SIMONAS JURGIS SIMUTIS – bankininkas, Lietuvos ūkio banko 
Kretingos skyriaus ilgametis vedėjas [1896–1966] 

04.25 Sukanka 60 metų, kai gimė DALIA SKRIDAILAITĖ–VALATKIENĖ – dailininkė, tapytoja, stiklininkė [g. 
1961] 

04.28 Sukanka 105 metai, kai gimė PETRAS PERKUMAS – vienuolis salezietis [1916–1937] 

04.29 Sukanka 80 metai, kai gimė JURGIS NARUŠIS – pedagogas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos karo 
akademijos docentas [g. 1941] 

GEGUŽĖ 

05.17 Sukanka 150 metų, kai gimė VINCENTAS PARČEVSKIS – žemvaldys, pažangus ūkininkas, dvaro 
paveldėtojas, Jokūbavo bažnyčios mecenatas [1871–1922] 

05.20 Sukanka 90 metų, kai gimė POVILAS ANTANAS VAIŠVILA – sklandytojas, Klaipėdos sklandymo 
klubo narys, tautodailininkas-juvelyras [g. 1931] 

05.22 Sukanka 155 metai, kai gimė NAPOLEONAS BUTKEVIČIUS (tėvas Antanas Butkevičius OFM) – 
kunigas pranciškonas, blaivybės sąjūdžio kūrėjas ir vadovas, Šv. Vincento Pauliečio draugijos 
Kretingos skyriaus įkūrėjas [1866–1944] 

05.26 Sukanka 110 metų, kai gimė IGNAS JABLONSKIS – inžinierius, kraštotyrininkas, muziejininkas, 
Kretingos rajono Garbės pilietis, Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės narys [1911–1991] 



05.26 Sukanka 125 metai, kai gimė STASYS PIKTUIŽIS – Lietuvos kariuomenės savanoris, Kretingos miesto 
savivaldybės burmistras, Šaulių sąjungos narys, apdovanotas Savanorio, Nepriklausomybės bei DLK 
Gedimino III laipsnio medaliais [1896–1944] 

05.29 Sukanka 95 metai, kai gimė SOFIJA RAKIENĖ – pedagogė, Kretingos darbininkų jaunimo vidurinės 
mokyklos direktorė, visuomenės veikėja [1926–2009] 

BIRŽELIS 

06.06 Sukanka 120 metų, kai gimė ADOLFAS NEZABITAUSKIS – žurnalistas, kraštotyrininkas, 
muziejininkas [1901–1968] 

06.08 Sukanka 100 metų, kai gimė ANTANAS MONČYS – menininkas, skulptorius [1921–1993] 

06.10 Sukanka 220 metų, kai gimė JONAS FERDINANDAS KELKIS (Johann Ferdinand Kelch) – mokytojas, 
poetas, vienas iš lietuvių periodinės spaudos pradininkų, laikraštininkas, vertėjas, religinių raštų 
rengėjas [1801–1877] 

06.11 Sukanka 115 metų, kai gimė KAZIMIERAS PAULAUSKAS – tautodailininkas, pedagogas [1906–1998] 

06.14 Sukanka 100 metų, kai gimė ANTANAS KEBLYS – išeivijos lietuvių kultūros veikėjas, chorvedys, 
daininkas (baritonas) [g. 1921] 

06.15 Sukanka 85 metai, kai gimė JUOZAPAS ALGIRDAS KATKUS – technikos mokslų daktaras, valstybės 
ir visuomenės veikėjas, tremtinys [g. 1936] 

06.16 Sukanka 130 metų, kai gimė PRANCIŠKUS MYKOLAS JURAS – Išeivijos kunigas, pranciškonų 
gimnazijos rėmėjas ir spaustuvės steigėjas [1891–1980] 

06.17 Sukanka 140 metų, kai gimė VLADAS NAGEVIČIUS-NAGIUS – gydytojas, generolas, visuomenės ir 
valstybės veikėjas, archeologas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas [1881–1954]  

06.18 Sukanka 75 metai, kai gimė REGINA MACIŪTĖ – dainininkė (sopranas), nusipelniusi artistė, 
Kretingos rajono Garbės pilietė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistė, Muzikos akademijos 
docentė, LDK Gedimino 4–ojo laipsnio ordino kavalierė [g. 1946] 

06.24 Sukanka 120 metų, kai gimė PETRAS JANUŠAITIS (tėvas Aloyzas OFM) – kunigas, pranciškonas, 
visuomenės veikėjas, politinis kalinys. Parengė kalėdojimo metu platinamą leidinį „Kretingos 
parapijos žinios“ [1901–1974] 

06.26 Sukanka 145 metai, kai gimė PETRAS RUŠKYS – kunigas, pamokslininkas, pedagogas, spaudos 
bendradarbis, istorinių publikacijų autorius [1876–1967] 

LIEPA 

07.06 Sukanka 85 metai, kai gimė KURTAS SKROBLYS – tautodailininkas, tapytojas peizažistas [1936–
2000] 

07.09 Sukanka 55 metai, kai gimė ŽIVILĖ ADOMAITIENĖ-PELAKAUSKAITĖ – pedagogė, choreografė. [g. 
1966] 

07.16 Sukanka 70 metų, kai gimė ALOYZAS ŽILYS – chorvedys, kompozitorius [g. 1951] 

07.20 Sukanka 130 metų, kai gimė MARIJONAS DAUJOTAS – miškininkas, Žemės ūkio mokslų kandidatas 
[1891–1975] 

07.20 Sukanka 70 metų, kai gimė VERONIKA SENDRAUSKAITĖ  – tautodailininkė, tapytoja, medžio 
drožėja [g. 1951] 

07.22 Sukanka 105 metai, kai gimė JULIJONAS TAMOŠAUSKAS –  kunigas, Darbėnų bažnyčios altarista 
jubiliatas [1916–2009] 

07.27 Sukanka 120 metų, kai gimė ANDRIUS KIRTIKLIS – poetas, prozininkas, Kretingos gimnazijos 
mokytojas [1901–1993] 

07.28 Sukanka 160 metų, kai gimė ANTANAS BIZAUSKAS (tėvas Pranciškus Bizauskas OFM) – kunigas, 
pranciškonas, pranciškonų ordino ir bažnyčios veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas, religinių 
knygų leidėjas [1861–1937] 

07.29 Sukanka 85 metai, kai gimė ANTANAS ALGIMANTAS BARANAUSKAS – Kretingos miškų urėdijos 



urėdas, Kretingos rajono Garbės pilietis, apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu [g. 1936] 

07.30 Sukanka 295 metai, kai gimė IGNOTAS JOKŪBAS MASALSKIS – kunigaikštis, Vilniaus vyskupas, 
Kretingos dvaro ir miesto savininkas [1726–1794] 

07.31 Sukanka 135 metai, kai gimė IGNAS KONČIUS – profesorius, matematikas, visuomenės veikėjas, 
žemaičių etnokultūros tyrinėtojas, vienas iš Kretingos muziejaus įkūrėjų [1886–1975] 

RUGPJŪTIS 

08.05 Sukanka 110 metų, kai gimė JURGIS OŽERAITIS  – karys savanoris, ginkluoto pasipriešinimo dalyvis, 
LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės įkūrėjas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius [1911–1947] 

08.06 Sukanka 80 metų, kai gimė PIOTRAS SILKINAS – bėgikas, ultramaratonininkas, pasaulio čempionas, 
Kretingos rajono Garbės pilietis, pilietinės akcijos – bėgimo „Per Europą už Lietuvą 2003“ 
iniciatorius ir dalyvis, LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius [g. 1941] 

08.11 Sukanka 100 metų, kai gimė ANTANAS MARTIŠIUS – savanoris kūrėjas, ginkluoto pasipriešinimo 
dalyvis, politinis kalinys, visuomenės veikėjas [1921–2002] 

08.17 Sukanka 145 metai, kai gimė ELENA MEKUŠKAITĖ (slapyvardis – Sodos mergelė) – daraktorė, 
knygnešė, lietuviško sceninio šokio pradininkė [1876–1968] 

08.17 Sukanka 115 metų, kai gimė JONAS ŠIMKUS – poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas, spaudos 
darbuotojas [1906–1965] 

08.19 Sukanka 70 metų, kai gimė DANUTĖ DUNAUSKAITĖ – pedagogė, poetė, žurnalistė [g. 1951] 

08.22 Sukanka 130 metų, kai gimė BOLESLOVAS LAŠAS – kunigas, politinis kalinys, buvęs 
Laukžemės parapijos klebonas [1891–nežinoma] 

08.31 Sukanka 80 metai, kai gimė VALENTINAS KIAULEIKIS – matematikas, mokslininkas, Kauno 
technologijos universiteto dėstytojas [g. 1941] 

RUGSĖJIS 

09.09 Sukanka 220 metų, kai gimė NIKOLAJUS ZUBOVAS – Kretingos dvaro paveldėtojas (1839 m.), 
mūrinių rūmų statytojas [1801–1898] 

09.10 Sukanka 85 metai, kai Vėlaičiuose gimė ADOLFAS DRUNGILAS – Lietuvos radijo žurnalistas, 
redaktorius [g. 1936] 

09.11 Sukanka 85 metai, kai gimė GENOVAITĖ ČEJAUSKAITĖ – tautodailininkė, tapytoja [1936–2015] 

09.12 Sukanka 60 metų, kai gimė LIDIJA SKAČKAUSKAITĖ-KUKLIENĖ – dailininkė, kaligrafė [g. 1961] 

09.15 Sukanka 150 metų, kai gimė JUOZAS JOKŪBAUSKAS (JAKUBAUSKAS) – siuvėjas, knygnešys [1871– 
nežinoma] 

09.18 Sukanka 50 metų, kai  gimė ALGIRDAS MALAKAUSKIS – pranciškonų kunigas, Kretingos 
pranciškoniškojo jaunimo tarnybos kūrėjas, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero 
provincijos magistras [g. 1971] 

09.24 Sukanka 125 metai, kai gimė ANTANAS PUODŽIŪNAS (tėvas Patricijus OFM) – kunigas, 
pranciškonas, politinis kalinys [1896–1980] 

09.27 Sukanka 70 metų, kai gimė ALGIS ZABORAS – muzikas, choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, 
žurnalistas [g. 1951] 

SPALIS 

10.09 Sukanka 165 metai, kai gimė DOVYDAS VOLFSONAS (David Wolffsohn) – verslininkas, sionizmo 
veikėjas, II-ojo Pasaulio sionistų kongreso prezidentas, Izraelio vėliavos ir valiutos pavadinimo 
autorius [1856–1914] 

10.14 Sukanka 135 metai, kai gimė JUOZAPAS ANTANAS KUDIRKA – pranciškonų kunigas, Kretingos 
parapijos klebonas ir vienuolyno gvardijonas, „Šv. Pranciškaus varpelio“ redaktorius [1886–1946] 

10.15 Sukanka 65 metai, kai gimė MARIJA BUČKIENĖ – mokytoja, poetė [g. 1956] 

10.16 Sukanka 85 metai, kai gimė RIMVYDAS STASYS STROPUS – mokslininkas, gydytojas anatomas, 
medicinos mokslų daktaras [g. 1936] 

http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=46


10.17 Sukanka 110 metų, kai gimė JUOZAS LŪŽA – agronomas, išeivijos spaudos darbuotojas [1911–
1978] 

10.21 Sukanka 135 metai, kai gimė PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ – gydytoja rentgenologė [1886–
1967] 

10.27 Sukanka 135 metai, kai gimė JURGIS ANDRAITIS (tėvas Pijus OFM) – kunigas, pranciškonas, politinis 
kalinys [1886–1958] 

LAPKRITIS 

11.01 Sukanka 115 metų, kai gimė JUOZAS STANKŪNAS – muzikas, pedagogas [1906–1996]  

11.03 Sukanka 115 metų, kai gimė IGNAS SERAPINAS – pedagogas, buvęs Salantų gimnazijos direktorius 
[1906–2002] 

11.05 Sukanka 130 metų, kai gimė JONAS NAINYS – Kretingos apskrities gydytojas, visuomenės veikėjas, 
pedagogas, Lietuvių mokslo draugijos narys, kraštotyrininkas [1891–1971] 

11.09 Sukanka 100 metų, kai gimė JONAS ŽUTAUTAS-ŠATKUS ROKAS – pedagogas, Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės štabo narys, Kadugio (Kartenos) partizanų būrio įkūrėjas ir vadas [1921–1946] 

11.11 Sukanka 75 metai, kai Darbėnuose gimė ANTANAS BARASA – inžinierius hidrotechnikas, UAB 
„Damba“ direktorius, Kretingos rajono politinis ir visuomenės veikėjas [1946–2009] 

11.15 Sukanka 70 metų, kai  gimė ADULFAS ABRUTIS – chemikas, Vilniaus universiteto dėstytojas, 
mokslo darbuotojas [g. 1951] 

11.17 Sukanka 50 metų, kai gimė EVALDAS DARULIS pranciškonų kunigas, buvęs Kretingos parapijos 
klebonas, Europos skautų judėjimo propaguotojas [g. 1971] 

11.18 Sukanka 110 metų, kai gimė PRANAS KONČIUS-ADOMAS – Lietuvos šaulių sąjungos narys, 1941 m. 
birželio sukilimo dalyvis, Žemaičių apygardos partizanų Kardo rinktinės štabo narys. [1911–1965] 

11.22 Sukanka 150 metų, kai gimė grafaitė MARIJA TIŠKEVIČIŪTĖ – visuomenės veikėja, spaudos 
bendradarbė, knygnešių rėmėja, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja [1871–1941]  

11.23 Sukanka 110 metų, kai gimė ANICETAS PUŠKORIUS – liaudies menininkas, skulptorius, Kretingos 
rajono Garbės pilietis [1911–1994] 

GRUODIS 

12.02 Sukanka 105 metai, kai gimė JUOZAS KOJELIS – 1941–1943 m. buvo Kretingos gimnazijos (dabar – 
Kretingos pranciškonų gimnazija) mokytojas, direktoriaus pavaduotojas [1916–2010] 

12.08 Sukanka 90 metų, kai Darbėnuose gimė Irena Marija Daujotaitė – kraštovaizdžio architektė, M. 
Daujoto dukra [g. 1931] 

 

TAIP PAT 2021 METAIS 

Sukanka 335 metai, kai gimė STEPONAS SABULAVIČIUS – kunigas, pamokslų autorius. Nuo 1715 metų kunigavo 
Salantuose, nuo 1725 Grūšlaukėje. Yra likęs rankraštinis 11 lietuviškų ir 14 lenkiškų pamokslų rinkiniai [1686–po 
1729] 

Sukanka 250 metų, kai gimė SIMONAS GROSAS (Gross Simon) – kunigas, pranciškonas, pedagogas, gramatikas, 
leksikografas [apie 1771(1772?)–1835] 

Sukanka 240 metų, kai gimė FABIJONAS BARKAUSKAS – kunigas, pranciškonas, poetas [apie 1781 –1855] 

Sukanka 235 metai, kai Salantuose gimė JOZEFAS ZUNDELIS SALANTAS.– žydų aškenazių rabinas ir Musar 
judėjimo pradininkas [1786–1866] 

Sukanka 230 metų, kai gimė ANTANAS JANIKAVIČIUS (Jonikas) – kunigas, vertėjas [apie 1791–apie 1854] 

Sukanka 220 metų, kai gimė IGNOTAS ŠALKAUSKIS (Szołkowski Ignacy) – 1831 metų sukilimo dalyvis [1801–
1870] 

Sukanka 185 metai, kai gimė MYKOLAS ŠIUIPYS – kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas [1836–
1900]  



Sukanka 175 metai, kai Salantuose gimė JOMAS TOVAS LIPMANAS LIPKINAS – žydų kilmės matematikas, 
išradėjas, Sankt Peterburgo universiteto dėstytojas [1846–1876] 

Sukanka 165 metai, kai gimė LIUDVIKAS HAIDUKAS – grafų Tiškevičių daržininkas, Kretingos dvaro parko 
kūrėjas [1856–1914] 

Sukanka 155 metai, kai gimė KAZIMIERAS PETREIKIS – kunigas, Kretingos bažnyčios statytojas 1908–1912 
metais, knygnešys [1866–1925] 

Sukanka 145 metai, kai gimė KAZYS GLIOŽERIS – liaudies meistras, menininkas [1876–1947] 

Sukanka 140 metų, kai gimė PETRAS KOŽUKAUSKAS (Kažukauskas) (tėvas Rokas Kažukauskas, OFM) – kunigas, 
pranciškonas, pedagogas [1881–1934] 

Sukanka 130 metų, kai Tūbausiuose gimė JUOZAS PETREIKIS-JURGIS (TAUKENIS) – LLA narys, Žemaičių 
apygardos Kardo rinktinės Širvydo kuopos partizanas, būrio vadas [1891 – 1948] 

Sukanka 125 metai, kai gimė KOSTAS JAGUTIS – tarpukario Kretingos fotografas [1896–data nežinoma] 

Sukanka 120 metų, kai gimė JUOZAS SLUŠNYS – Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, Klaipėdos sukilimo 
dalyvis, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos vadas [1901–1948] 

Sukanka 110 metų, kai gimė LIUDVIKAS ŠARKAUSKAS – kunigas [1911–2004] 

Sukanka 110 metų, kai KONSTANTINAS MAČIULSKIS-ANUŽIETIS (BERŽAS).– verslininkas, partizanų ryšininkas, 
Lietuvos laisvės kovų dalyvis [1911–1948] 

Sukanka 110 metų, kai gimė JONAS TELŠINSKIS – grafo Tiškevičiaus dvaro Vilimiškėse ūkvedys, Visuomenės 
veikėjas, Rainių kankinys [1911–1941] 

Sukanka 110 metų, kai gimė gimė JONAS TELŠINSKIS – tarnautojas, visuomenininkas, Rainių kankinys [1911–
1941] 

Sukanka 110 metų, kai gimė JUOZAS MARTINAITIS-MEŠKERYS – Žemaičių apygardos partizanas, Kardo 
rinktinės Buganto kuopos vadas [1911–1948] 

Sukanka 105 metai, kai gimė VYTAUTAS JABLONSKIS – Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės 
Vygimanto kuopos Kaributo būrio vadas [1916–1948] 

Sukanka 105 metai, kai gimė BRONISLOVAS JURČIUS – karys savanoris, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės 
štabo narys, Tauragio (Slyvos) kuopos partizanas [1916–1946] 

Sukanka 100 metų, kai gimė ANTANAS ARMALIS – partizanų rėmėjas, gyveno Jokūbave [1921–1947] 

Sukanka 100 metų, kai gimė STASYS RUIBYS – viena pirmųjų Kartenos valsčiaus sovietų represijų aukų, 
enkavedistų sušaudytas Kretingos krašto partizanas [1921–1945] 

Sukanka 100 metų, kai gimė PRANAS BUDRYS-ŠARŪNAS – Žemaičių apygardos partizanas, Kardo rinktinės 
Narimanto kuopos būrio vadas [1921–1949] 

Sukanka 100 metų, kai gimė MYKOLAS KATKUS-JOKIMAS PETKUS – karys savanoris, LLA narys, Žemaičių 
apygardos partizanų Kardo rinktinės štabo inspektorius-ryšininkas [1921–1948] 

Sukanka 95 metai, kai gimė STASYS JONAUSKAS-SIMONAS – pedagogas, Lietuvos karininkas, Žemaičių 
apygardos Kardo rinktinės kuopos vadas [1926–1953] 

Sukanka 95 metai, kai gimė ALBERTAS VALUŽIS-VYTURYS Žemaičių apygardos partizanas, Kardo rinktinės 
Kadagio kuopos narys [1926–1949] 

Sukanka 95 metai, kai gimė KAZIMIERAS JAŠINSKAS – LLA partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės 
Vygimanto kuopos Kaributo būrio narys [1926–1948] 

Sukanka 95 metai, kai gimė JANINA LIAUČYTĖ – Lietuvos partizanė, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo 
ryšininkė [1926–1948] 

 

Sudarė Kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja Laima Jonauskaitė 


