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Autoriai nuoširdžiai dėkoja kolegoms ir bendraminčiams už pagalbą rengiant šį leidinį. Padėką reiškiame Klai-
pėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorei doc. dr. Silvai Pocytei, šio Insti-
tuto mokslo darbuotojams dr. Hektorui Vitkui ir dr. Vasilijui Safronovui, Lietuvos centrinio valstybės archyvo 
Fotodokumentų skyriaus vyriausiajai archyvistei Ramutei Vaikšnoraitei, Gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro vyriausiajam istorikui Gintautui Miknevičiui, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės biblio-
tekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriaus vedėjai Jurgai Bardauskienei, kolegoms iš Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus ir dienraščio „Vakarų ekspresas“ darbuotojams. 

The authors would like to express their sincere thanks to their colleagues and like-minded associates for the as-
sistance in preparing this edition. Our special thanks go to Director of the Institute of Baltic Region History and 
Archaeology associate professor Dr Silva Pocytė, to the researchers of the Institute Dr Hektoras Vitkus and Dr 
Vasilijus Safronovas, to Ramutė Vaikšnoraitė, chief archivist of the Division of Photographic Documents of the 
Lithuanian Central State Archives, to Gintautas Miknevičius, senior historian of the Genocide and Resistance 
Research Centre of Lithuania, to Jurga Bardauskienė, Head of the Division for Regional Studies and Digitisation 
of the Klaipėda County I. Simonaitytė Public Library, to the associates and colleagues from the History Museum 
of Lithuania Minor and to the staff of the daily “Vakarų Ekspresas”.    
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ŠIMTMETIS  KLAIPĖDOJE

2009 m. Lietuvos visuomenė šventė pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmetį, o po devynerių 
metų švenčia atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmetį. Šimtmetis – ne tūkstantmetis, tačiau kuo labiau ši data yra istoriškai nutolusi 
nuo mūsų laikų, tuo lengviau kartais būna apsispręsti dėl jos įamžinimo formų ir turinio. 2009 m. liepos pabaigoje Klaipėdoje, prie 
Dangės upės krantinės, Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti buvo atidengtas paminklas – skulptoriaus Regimanto Midvikio 
sukurtas raitelis ant kolonos. Minint šią datą, o kartu ir aktualizuojant esamą geopolitinę orientaciją, buvo pabrėžtas Lietuvos „kelias į 
Europą“, bendros europietiškos ir vakarietiškos vertybės, pasaulio lietuviai buvo kviečiami giedoti Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“, 
kuri tarsi sujungia istorinę Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę su modernia Lietuvos Respublika. „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia...“ Hipotetiškai nustatyta, jog iš visų trijų oficialių valstybingumo atminimo datų (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir Liepos 
6-osios) Mindaugo karūnavimo diena įgavo solidžiausią minėjimo tradiciją. Galbūt todėl, kad liepa Lietuvoje yra sąlyginai šiltas 
mėnuo. Neatsitiktinai Lietuvoje tarpukariu, iki 1926  m. valstybės perversmo, pagrindinė valstybingumo šventė buvo švenčiama 
gegužės 15-ąją, Steigiamojo Seimo susirinkimo (1920 m.) dieną, motyvuojant šį vyksmą tuo, jog vasario mėnesį būna per prastas 
oras paradams ir masiniams renginiams vykti. Gamta iš dalies nulėmė, kad Vasario 16-oji tarpukariu tapo kamerine uždarų erdvių, 
kuriose vyko koncertai, oficialūs minėjimai, banketai ir teatro spektakliai, švente. Į šias erdves Laikinojoje sostinėje Kaune rinkdavosi 
politikai, karininkai, aukštieji valdininkai ir frakuoti verslo atstovai, lydimi vakarinėmis suknelėmis pasipuošusių damų. Taip buvo 
Smetonos laikais. Sovietiniais metais ši tradicija nutrūko ir po 1990 metų kovo 11-osios jau nebeatgimė.

Modernios Lietuvos Respublikos šimtmetis verčia susimąstyti, kas per tą laiką buvo pasiekta ir kas prarasta, ką galėjome 
padaryti ir kur suklydome, kokie yra Lietuvos laimėjimai, kuriais verta didžiuotis ir kuriais neverta. Tarpukariu Kaunas tapo ne tik 
Laikinąja sostine, bet ir modernios architektūros, po Didžiojo karo sukurtos pramonės ir vakarietiškos kultūros centru, kuriame 
gausūs atminimo ženklai liudija lietuvišką tapatybę. Istorinė sostinė Vilnius lietuviams atiteko sėkmingai susiklosčius geopolitinėms 
aplinkybėms ir, nepaisant komunistinės sistemos palikimo, jis virto patraukliu Rytų Europos miestu ir visos Lietuvos traukos centru. 
Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, kuri veda į Katedros aikštę ir Gedimino bokštą, buvo paskelbtas Nepriklausomybės aktas. Kaunas ir 
Vilnius – Lietuvos valstybės kūrimo liudininkai.

Klaipėdos istorija yra kitokia. Pagal miesto infrastruktūros išvystymą, mūrinių pastatų skaičių, pramonės įmonių koncentraciją 
XX a. pradžioje Klaipėda, tada vadinta Memeliu, lenkė visus Lietuvos miestus. 1923 m. iškovota Klaipėda, komunikaciniais ryšiais 
sujungta su Didžiąja Lietuva, tapo svarbiu pajamų, gaunamų iš užsienio prekybos, šaltiniu. Tačiau politinė realybė buvo negailestinga 
– 1939  m. kovo mėnesį Klaipėdos kraštas, džiūgaujant vietinių gyventojų minioms, buvo atplėštas nuo Lietuvos ir prijungtas 
prie Trečiojo reicho. Tarpukariu Kaune įsikūrusi Vyriausybė nesuprato Klaipėdos specifikos ir nors investavo į Klaipėdos uosto 
infrastruktūrą, nesugebėjo patraukti vietos gyventojų į savo pusę ir krašto teritorijos integruoti į Lietuvos valstybę. Net Klaipėdos 
krašto lietuviai jautėsi nesuprasti ir neįvertinti. Nors Lietuva daug investavo į Klaipėdos uostą, mieste iškilo lietuvių pastatytų statinių, 
tačiau lietuviško valstybingumo ženklų Klaipėdoje nebuvo gausu. Vėliau naikinantis Antrasis pasaulinis karas ir komunistinis 
valdymas senojo miesto vaizdą radikaliai pakeitė, taip pat pasikeitė ir tautinė gyventojų sudėtis. Senieji bendruomeniniai ryšiai 
išnyko. Pirmuosius kelis pokario dešimtmečius Klaipėda buvo miestas, kuriame dominavo sovietinė rusiška kultūra, o pats miestas 
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vystėsi pagal sąjunginio pavaldumo įmonių interesus ir norus. Tiktai XX a. 8-ajame dešimtmetyje, pradėjus steigti aukštųjų mokyklų 
su menine ir humanitarine pakraipa filialus, pasirodė daugiau ženklų su lietuviškos tapatybės simbolika.

Po 1988–1991 m. Atgimimo revoliucijos Klaipėda, kaip ir kiti Lietuvos miestai, išgyveno ir ekonominio nuosmukio, ir 
kultūrinio pakilimo dešimtmetį. Kelis dešimtmečius veikusių aukštųjų mokyklų fakultetų pagrindu 1991 m. buvo įsteigtas Klaipėdos 
universitetas, miestiečiams atsivėrė sovietų kariuomenės kontroliuotos uždaros erdvės, įsikūrė pirmoji Lietuvoje laisvoji ekonominė 
zona, klaipėdiečiai įgijo galimybę prieiti prie marių, o Kruizinių laivų terminalas, atnaujintos Dangės krantinės ir regeneruojama 
Klaipėdos piliavietė, šalia kurios marinoje, buvusioje Memelburgo fosoje, nebetelpa jachtos ir kateriai, tapo miestiečių traukos 
centrais. Tai Lietuvos šimtmečio ženklai Klaipėdoje. Ne tik švelniu jūriniu klimatu, kurį petraukia audringi vėjai, ir unikaliu 
Baltijos kraštovaizdžiu, bet ir specifiniu gyventojų mentalitetu Klaipėda išsiskiria iš kitų Lietuvos miestų. Nežinia, ar kiti Lietuvos 
gyventojai ir šalies valdžia suvokia, kad kilus pavojui nacionaliniam saugumui Klaipėda, kaip ir tarpukariu, tapo Lietuvos energetinės 
nepriklausomybės garantu. Klaipėdoje atsirado pirmasis Baltijos šalyse suskystintųjų dujų terminalas, buvo nutiesta elektros jungtis 
su Švedija, Klaipėdos jūrų uosto krova per dešimtmetį padvigubėjo ir siekia 40 mln. tonų. 1936 m. VDU rektorius Mykolas Romeris, 
kalbėdamas Akademinės jūros dienos proga Klaipėdoje, pažymėjo: „Jūra – Lietuvos laisvės, jos pajėgumo ir drauge jos politinės 
orientacijos pamatas. Baltijos regionaliniai imperatyvai turi vadovauti mūsų valstybės politikai tarptautinėje bendruomenėje.“ Gražūs 
žodžiai tada nejaudino Lietuvos valdžios, sėdinčios Kauno mūreliuose, nes, kaip taikliai pažymėjo geopolitikas K. Pakštas, „nereikia 
manyti, kad kontinentinės sostinės ministeriai ar parlamentas greitai supras pajūrio valstybės uždavinius“. Praėjo daugelis metų, tačiau 
atėjus valstybės šimtmečiui, klausimas, ar Klaipėdos kultūrinė reikšmė yra suvokiama kaip jūrinės valstybės prioritetus formuojančio 
miesto valdžios rūmų kabinetuose Vilniuje, lieka atviras. 

PRADŽIA

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, susirinkusi Vilniuje, paskelbė Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo aktą. Aktas buvo 
paskelbtas, tačiau Vilniuje tuo metu stovėjo kaizerinės Vokietijos kariuomenės daliniai, visą karo nuniokotą šalį kontroliavo vokiečiai, 
tad reikėjo įdėti daug pastangų ir energijos, kad nepriklausoma Lietuvos valstybė taptų realybe. 

Po alinančio Pirmojo pasaulinio karo pirmoji Vasario 16-osios sukaktis 1919 m. buvo paminėta Kaune karo padėties sąlygomis, 
pasitraukus iš Vilniaus. Iškilmės buvo kuklios – iš ryto vyko mišios Kauno katedroje, 12.00 val. – kariuomenės paradas, 14.00 val. 
miesto salėse vyko „susirinkimai Lietuvos nepriklausomybės idėjai aiškinti“, 16.00 val. įvyko iškilmingas Valstybės Tarybos ir Ministrų 
Kabineto posėdis Kauno miesto teatre, paskui buvo surengtas spektaklis ir koncertas. 

Tuo tarpu šiauriausiame Vokietijos mieste Klaipėdoje negausi aktyvių lietuvininkų grupelė net nesvarstė galimybės dėl politinės 
orientacijos į Lietuvą. Pasirašius paliaubas, užbaigusias Pirmąjį pasaulinį karą, Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 d. Mažosios Lietuvos 
tautinė taryba paskelbė apie „priglaudimą Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos“. Nors šis aktas iki šiol sulaukia kontroversiškų 
vertinimų, juo buvo pabrėžiamos „istorinės“ lietuvių teisės į šią teritoriją. Tačiau tik pasirašius Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštas 
1919 m. buvo atskirtas nuo Vokietijos, o jo tolesnė ateitis – laisvoji valstybė arba perdavimas kokiai nors valstybei – turėjo priklausyti 
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PO 1923 METŲ

Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos daliniai, perrengti civilių drabužiais, 1923 m. sausio mėn. Lietuvos Vyriausybės 
buvo pasiųsti užimti Klaipėdos krašto. 1923 m. sausio 15 d. vidurdienį Klaipėdos miestas buvo lietuvių rankose, išskyrus kareivines, 
kuriose buvo įsitvirtinę prancūzai. 

Vokiškame dienraštyje „Memeler Dampfboot“ buvo rašoma, kad penktosios Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metinės 
Klaipėdoje jau yra minimos naujos valdžios, naujų šeimininkų. Lietuvos Vyriausybės atstovas Klaipėdoje Antanas Smetona Šaulių 
namuose surengė iškilmingus pietus. Šventės proga Martynas Jankus pažymėjo, jog „anksčiau ši šventė buvo švenčiama tik Kaune, o 
dabar tai bus daroma ir Klaipėdoje. Klaipėda yra Lietuvos durys į pasaulį“. Jokūbas Stikliorius šiek tiek pataisė Martyną Jankų teigdamas, 
kad Lietuvos Nepriklausomybės šventė Klaipėdoje buvo švenčiama ir anksčiau, tačiau ne taip viešai. Pats A. Smetona džiaugėsi galįs 
sėdėti šalia M. Jankaus, nes ilgus amžius tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuvių buvo dirbtinė siena, kurią dabar bus galima 
pašalinti. Vienas sukilimo organizatorių Erdmonas Simonaitis kėlė taurę už Klaipėdos krašto lietuvininkų patriotizmo Lietuvai 
„žadinimą ir stiprinimą“. Po šventinių kalbų salėje vykusio koncerto klausėsi Ambasadorių Konferencijos Nepaprastosios komisijos 
(pranc. Commission extraordinaire) Klaipėdai nariai, anglų bei prancūzų karininkai ir kareiviai. Buvo perskaitytas Ambasadorių 
konferencijos nutarimas ir pirmą kartą Šaulių namuose iškilmingai sugiedotas Lietuvos himnas. Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 

nuo didžiųjų valstybių sprendimo. 1920 m. vasario mėnesį į miestą palaikyti tvarkos, kol bus apsispręsta dėl šio krašto priklausomybės, 
atvyko prancūzų 21-asis pėsčiųjų šaulių batalionas ir prancūzų misija, vadovaujama generolo Dominique Odry. 

1920 m. vasario 15 d. Klaipėdos lietuvių draugija „Aida“ „Viktorijos“ viešbutyje  surengė vakarą, skirtą antrosioms Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės metinėms. Įtakos surengti viešą renginį galėjo turėti ir Klaipėdos statuso bei miesto šeimininkų pasikeitimas. 
Šiame vakare apsilankė ir 21-ojo pėsčiųjų šaulių bataliono karininkai. Renginio metu buvo suvaidinti du Vydūno kūriniai „Lietuvos 
pasakėlė“ ir „Vėtra“. Prūsijos Lietuvos kultūros veikėjas ir leidėjas Jokūbas Stikliorius kalboje pažymėjo, kad „Mažosios Lietuvos 
lietuviai yra vienos tautos, kalbos ir kraujo su Didžiosios Lietuvos broliais. Rubežius, kurs mus skyrė tautiškai, bus pašalintas Klaipėdos 
krašte. Mažosios Lietuvos lietuviai turi savyje auginti Nepriklausomybę. Niekas netur ant mūsų valios turėti, kaip mes patys mūsų žemėj“. 
„Aidos“ draugijos pirmininkas Adomas Brakas kalboje paminėjo, kad „lietuviai prieš dvejus metus nepriklausomybę paskelbė, o dabar 
ir Prūsų lietuviai gali būti tikri, kad žengia nepriklausomybėn“. Prancūzus, įvardijęs „vietininkais didžios ir galingos tautos ir gynėjais“, 
jis pasveikino jų gimtąja kalba ir teigė: „Jūs atėję pas lietuvius juos menkai pažinojote. <...> Lietuvių tauta tiek metų pavergta išlaikė 
laisvės troškimą. Mes pasitikim, kad tos tautos, kurios mus atstovauja, mums padės apginti savo garbę. Lietuviai nori žengti kultūros 
keliu ir augti kaip laisva tauta tarp kitų.“ Prancūzų garbei Vasario 16-osios proga salėje nuskambėjo Prancūzijos himnas „Marselietė“.

1921 m. Klaipėdos lietuvių klubas ir draugija „Aida“ restorane vėl surengė Vasario 16-osios minėjimą. Spaudoje buvo rašoma, 
kad į renginį susirinko daug žmonių, grojo lietuviška muzika. Lietuvių klubo pirmininkas Endrius Rėžulaitis pasveikino visus, ypač 
svečius iš Didžiosios Lietuvos, ir papasakojo apie Lietuvos valstybės atgimimą nuo Didžiojo karo pradžios iki šių dienų. Minėjimas 
baigėsi „Tautiška giesme“ ir Juozo Naujalio „Užtrauksim naują giesmę, broliai“.
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gelbėjimo komiteto narių pasiūlymu buvo sugiedoti ir Prancūzijos bei Didžiosios Britanijos himnai. Taigi oficialus Vasario 16-osios 
minėjimas Klaipėdoje pirmą kartą buvo surengtas praėjus penkeriems metams po Nepriklausomybės akto pasirašymo Vilniuje. 

1923 m. vasario 17 d. Ambasadorių Konferencija suteikė Lietuvai suverenias teises į Klaipėdos kraštą, o po trijų dienų Lietuvos 
kariuomenės daliniai įžengė į Klaipėdą. Karininkas Petras Tarasenka tą dieną dienoraštyje įrašė: „Ant Turgaus aikštės, prie miesto 
teatro 12 valandą susirikiavus kariuomenei, 2 baterijai saliutuojant, orkestrui griežiant Tautos himną buvo pakelta ant Prefektūros 
valstybinė Lietuvos vėliava, tuo pat laiku iškeliama vėliava ir ant kareivinių.“ Lietuviška trispalvė suplevėsavo ant Klaipėdos pastatų, 
kuriuose įsikūrė lietuviškos įstaigos. Klaipėdos krašto prijungimas buvo vienas sėkmingiausių Lietuvos valstybės politinių, karinių ir 
diplomatinių žingsnių tarpukariu. Klaipėda tapo Lietuvos dalimi, tačiau istorinės sostinės Vilniaus atgavimo dar teko palaukti. Kita 
vertus, demografiškai lietuviai Klaipėdoje nedominavo. 1925 m. gyventojų surašymo duomenimis, Klaipėdoje gyveno 35 845 gyventojai, 
iš jų 57,79 proc. buvo vokiečiai, apie dešimtadalis užsirašė lietuviais, o penktadalis – klaipėdiškiais.

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS MINĖJIMAS 
AUTONOMINIAME KRAŠTE (1923–1939)

Kaune ir kituose Lietuvos miestuose Nepriklausomybės dienos minėjimo tradicija bei ceremonialas formavosi nuo 1919 m., 
tačiau lietuviams Klaipėdoje iškilmingą šios datos minėjimą dar reikėjo įtvirtinti. 

Rengiantis Vasario 16-osios minėjimui, Klaipėdoje būdavo sudaromas organizacinis komitetas, kuriam vadovaudavo Klaipėdos 
krašto gubernatorius, būdavo atstovaujamos įvairios lietuviškos visuomeninės organizacijos, Lietuvos šaulių sąjunga, „Santara“, kartais 
vietos pramonininkų ir vokiškų organizacijų atstovai. Oficialiai Vasario 16-oji Lietuvoje būdavo skelbiama nedarbo diena. Klaipėdoje 
nedirbdavo valstybinės įstaigos, autonominės įstaigos ir mokyklos, tačiau Klaipėdos vokiečiai, turėję nuosavas parduotuves, į šį 
potvarkį dažnai nekreipdavo dėmesio ir dirbdavo visą dieną. Valstybinės įstaigos privalėjo iškabinti valstybines vėliavas, tuo tarpu 
individualių namų savininkų buvo tik prašoma tai padaryti. 

1924 m. Klaipėdoje Vasario 16-osios proga karinis paradas nevyko – jis buvo perkeltas į gegužės 15-ąją, kai buvo minima 
Tautos šventė – Steigiamojo Seimo susirinkimo diena. Ši praktika dėl šalto oro vasario mėnesį buvo taikoma ir vėliau, o 
nuo 1930 m. Tautos šventę buvo pradėta švęsti rugsėjo mėnesį – neįvykusio Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną. 1924  m. 
Klaipėdoje, kaip pažymėta vietinėje spaudoje, „daug daugiau kaip kada nors“ plevėsavo lietuviškų trispalvių. Iliuminacijomis 
buvo papuoštas pašto pastatas. Vakare Lietuvos vyriausiasis įgaliotinis Klaipėdos krašte A.  Smetona surengė priėmimą. 
1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje buvo pasirašyta Klaipėdos krašto konvencija, nustačiusi teisinius krašto valdymo principus. 
1924 m. Klaipėdoje smarkiai pablogėjo ekonominė padėtis, kilo masinis nedarbas, streikų metu vykusiuose susirėmimuose su 
policija žuvo keletas vietos gyventojų, tad 1925 m. Vasario 16-oji Klaipėdoje buvo švenčiama, kaip rašė vietos spauda, „be viešų 
iškilmių.“ Mieste plevėsavo trispalvės vėliavos, o pašto rūmai, kaip centrinės valdžios pastatas, buvo vėl iškilmingai papuošti. 
Bažnyčioje kariams vyko mišios, į kurias šie gatvėmis žygiavo su muzika. Kaip buvo rašoma, „parado betgi nebuvo, nors tai 
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miestiečiams būtų buvę įdomu matyti“. Šaulių salėje kariai žiūrėjo spektaklį „Amerika pirtyje“, o vakare vyko priėmimas, 
kuriame dalyvavo apie 120 kviestinių svečių. Spauda šį pokylį nušvietė išsamiai ir pikantiškai: „Jauki draugingo ir širdingo 
subuvimo atmosfera tęsėsi nuo 9 val. vakaro iki 3–4 val. ryto. Nejokiomis tvarkos taisyklėmis nesivaržydami svečiai praleido čia 
tikrai malonias valandas. Kol visi su visais prisipažino, pasisveikino, jautėsi dar lyg koks etiketos šaltumas. Bet greitai tai dingo ir 
tada jau tik linksmi, patenkinti veidai tebuvo matyti. Gausiai apkrauti visokiomis „dieviškomis žegnonėmis“ stalai viliote viliojo 
savęs. Lietuvių Klubo ekonomai – bufeto valdytojai čia įrodė, ką jie gali pagaminti svečiams patenkinti. O svečiai ir tikrai buvo 
patenkinti. Ypatingai to rauto1 šeimininkui p. Gubernatoriui Budriui bus buvus džiaugsmas matyti savo svečių šeimyną tokiam 
pakelam ūpe, tokiais nušvitusiais veidais. Ir ypatinga: pasiliuosavę nuo bet kokių tarnybinių apsiribavimų, užmiršę kasdienius, 
net priešingus santykius, svečiai pasitiko vienas kitą kaip žmonės, kaip draugai.“

1926 m. Klaipėdoje, kitaip negu Kaune, vyko karinis paradas, kurį stebėjo apie 5–7 tūkstančiai miesto gyventojų. Prieš 
paradą evangelikų liuteronų ir katalikų bažnyčiose buvo laikomos šv. Mišios. Vakare Šaulių namuose 7-ojo pėstininkų pulko 
kariai surengė vakarą, kurio metu buvo parodytas Vydūno spektaklis „Tėviškė“, o vėliau direktorijos prezidentas E. Simonaitis 
kartu su Klaipėdos seimelio pirmininku Josephu Krausu surengė alaus vakarą „Viktorijos“ viešbutyje.

1928 m. iškilmės Klaipėdoje, kurias rengė specialus komitetas, sudarytas iš lietuvių ir vokiečių atstovų, buvo aprašytos 
savaitraštyje „Karys“: „Dešimties metų nepriklausomybės sukaktuves minint ir Klaipėdos miestas bei visuomenė prisidėjo ir iškilmingai 
apvaikščiojo. Beveik visi namai buvo pasipuošę tautiškomis bei Klaipėdos krašto vėliavomis. Daug krautuvių bei namų buvo gražiai 
iliuminuoti. 10 val. visų tikybų bažnyčiose buvo laikomos iškilmingos pamaldos. 12  val. pas gubernatorių valdžios bei visuomenės 
atstovų priėmimas [atvyko apie 200 asmenų]. 14 val. bendri pietūs 7 p. pulko karininkų ramovėje, dalyvaujant vietos valdžios atstovams. 
16 val. 30 min. miesto teatre vaidinimas melodramos „Birutė“, konservatorijos koncertas ir Vydūno prakalba. 20 val. Šaulių namuose 
bendri pietūs, prakalbos, koncertas ir t. t. Tuomi ir baigėsi Nepriklausomybės šventė. Viskas praėjo geriausioj nuotaikoj. Be to, vietiniai 
gyventojai pradeda jau daugiau susiartinti su lietuviais ir susiprasti.“ Pamaldų metu bažnyčiose pamokslai buvo sakomi vokiečių ir 
lietuvių kalbomis, giedojo daugiau kaip šimto vyrų konservatorijos choras, kuriam dirigavo Juozas Žilevičius, vargonais grojo Juozas 
Gaubas, solo giedojo Stepas Sodeika. Luizės gimnazijos salėje Vydūnas vokiškai skaitė paskaitą „Lietuvos istorija“, o Kazys Trukanas 
ją pakartojo lietuviškai. Valstybės dešimtmečio sukakties proga Respublikos Prezidentas Antanas Smetona paskelbė amnestiją 
300 įvairių nusikaltėlių iš Klaipėdos krašto, ir šis žingsnis „padarė klaipėdiečiams nepaprastą įspūdį“. Aštuoni Klaipėdos krašto 
„lietuviai visuomenės veikėjai“ buvo apdovanoti LDK Gedimino ordinu, du – III laipsnio,  šeši – IV laipsnio ordinais. 

1930 m., kaip ir kasmet, vasario 16 dienos ryte buvo laikomos šv. Mišios, vyko iškilmingas renginys Šaulių namuose. Karininkų 
ramovėje vyko pietūs, kuriuose apsilankė ir gubernatorius Antanas Merkys, vakare „Viktorijos“ viešbutyje dar surengęs tradicinį 
priėmimą, kuriame netrūko nei alaus, nei užkandžių. 

Paskutinis autonomijos dešimtmetis buvo Lietuvos ekonominio įsitvirtinimo Klaipėdoje laikotarpis. Buvo įsigyta prekybos laivų, 
gausėjant lietuvių darbuotojų, jiems pastatytos Jakų ir Smeltės gyvenvietės, artėjo prie pabaigos 38 milijonus litų kainavusi uosto 
rekonstrukcija, buvo nutiestas geležinkelio ruožas iš Telšių ir Žemaičių plentas. Tačiau kai 1933 m. Vokietijoje į valdžią atėjo Hitleris, 
Klaipėdos krašte pradėjo stiprėti revanšistinės nuotaikos. Lietuviškų atminimo dienų minėjimas virto daugiausia vien Lietuvos valdžios 
reikalu. Po 1934–1935 m. vykusio Neumanno ir Sasso proceso Lietuvos nepriklausomybės šventėje vengdavo dalyvauti Klaipėdos 
magistrato vadovai, kurie paprastai atsiųsdavo trečiąjį asmenį. Klaipėdoje vis dažniau pasitaikydavo ne tik nelojalumo atvejų, kai 
prie „Memeler Dampfboot“ redakcijos bei pronacistiškai nusiteikusių vokiečių namų nebūdavo keliama lietuviška trispalvė, bet ir šio 
valstybingumo simbolio išniekinimo incidentų. 

 

Rautas (angl. rout) – iškilmingas kviestinis pokylis. 
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RITUALAI IR CEREMONIJOS

Istorikas Vasilijus Safronovas yra pažymėjęs, kad tipiškas valstybinių švenčių Klaipėdoje ritualas tarpukariu buvo Klaipėdos 
įgulos paradas, mišios bažnyčioje, priėmimas pas Lietuvos Vyriausybės atstovą ir koncertas. Minėjimai dažnai vykdavo uždarose 
erdvėse ir sulaukdavo negausios prolietuviškos visuomenės dėmesio. Karinė įgula vaidino svarbų vaidmenį, organizuodama 
šias šventes. Dažnai dūdų orkestras būdavo sudėtinė šventės dalis. Rašytojas ir publicistas Pulgis Andriušis pažymėjo, kad 
„klaipėdiečiai prie dūdų muzikos nepaprastai prisirišę. O dūdų Klaipėdoje netrūksta; kareiviai, šauliai, santariečiai, pagaliau 
Vytauto Didžiojo gimnazijos gimnazistai. Kiekvieno pulkas su savo triūbininkais, kaip čia vadinama, žygiuoja bažnyčion“. 
Oficialiuose ritualuose vasario 16 dieną dalyvaudavo ir provokiškos orientacijos veikėjai, tuo deklaratyviai demonstruodami 
lojalumą lietuvių valdžiai, tačiau 4-ajame dešimtmetyje ši demonstracija dažnai reikšdavo tik dalyvavimą „iš reikalo“.

1936 m. vasario 16 d. ryte įvairios lietuviškos organizacijos su vėliavomis ir orkestrais vyko į miesto bažnyčias dalyvauti pamaldose. 
Po mišių organizacijos išsirikiavo Turgaus gatvėje ir vyko paradas Laukininkų, Biržos gatvėmis, Prezidento Smetonos alėja, Stoties 
gatve iki Lietuvos šaulių sąjungos XX rinktinės būstinės – Vytauto Didžiojo gimnazijos. Šios gimnazijos salėje vyko minėjimas – 
iškilmingai buvo įneštos vėliavos, pagerbti žuvusieji, po oficialių kalbų vyko tradicinis koncertas. 20.00 val. Šaulių namuose prasidėjo 
„koncertas-subuvimas“, kuris užsitęsė iki 2 valandos nakties. Koncertavo 6-ojo pėstininkų pulko karių ir Giedotojų draugijos chorai, 
o Dariaus ir Girėno šaulių kuopos moterų skyrius organizavo loteriją.

Pagal tokį pat nusistovėjusį ceremonialą 1937 m. vasario 16-osios rytą vyko pamaldos katalikų bažnyčioje. Jų metu Pedagoginio 
instituto Klaipėdoje lektorius Juozas  Gaubas grojo vargonais, o kito šio instituto lektoriaus Stepo Sodeikos diriguojamas mišrus 
choras atliko šv. Pranciškaus Ksavero mišias. Mišios buvo laikomos ir evangelikų liuteronų Šv. Jono bažnyčioje. Vakare Valstybiniame 
Klaipėdos teatre vyko Vinco Mykolaičio-Putino dramos „Valdovas“ premjera, kurios metu vaidino viešnios iš Latvijos: Daugpilio 
latvių teatro aktorė Vilma Liepiņš-Adernieks ir Jelgavos latvių teatro aktorė Emma Ezeriņš. Iškilmingas minėjimas bei koncertas 
vyko ir Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Šventinėje kalboje gubernatorius Jurgis Kubilius kalbėjo: „Šiandien pas mus visus nuotaika 
šventadieniškai pakili. Juk tai mūsų valstybės Velykos. Prieš 19 metų mūsų valstybė tikrai atsikėlė iš numirusiųjų. <...> Ar tai buvo 
stebuklas, Lietuvos valstybės prisikėlimas? Lietuva kaip valstybė atgimė tik todėl, kad išsilaikė gyva lietuvių tauta. Tiesa, ir jai daug kas 
pranašavo mirtį. Net skaičiavo jos gyvybei metus. <...> Tauta nėra koks abstraktas, kokia metafizinė ūkana. Tautą sudaro gyvi žmonės, 
suma jos narių, o taip pat ir mirusiųjų atmintis bei jų atlikti žygiai. Tauta yra gyvas, konkretus padaras, regimas fiziniai ir jaučiamas 
dvasiniai. Tikrumoje tauta yra ir turi būti ne kas kita kaip viena didelė pilna prasme žmonių šeima.“ Baigdamas kalbą gubernatorius 
pabrėžė, kad nepriklausomybė – „tai pamatas mūsų asmeniškai ir bendrai tautinei, medžiaginei ir dvasinei gerovei“.
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1938-IEJI

1938 m. buvo minima Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 15 metų sukaktis. Ta proga Klaipėdos šaulių rinktinės Faneros 
fabriko ir Uosto būriams buvo įteiktos vėliavos. Būrių vadai, kreipdamiesi į rinktinės vadą plk. Raimondą Liormoną, pažadėjo gautas 
vėliavas saugoti ir jų vedini ginti savo tėvų žemę.

1938  m. visoje Lietuvoje buvo iškilmingai minimas Nepriklausomybės 20-metis. Klaipėdoje ta proga visų konfesijų maldos 
namuose ryte vyko pamaldos. Lietuviškoje spaudoje apie šventę uostamiestyje rašyta romantizuotai: „Visi Klaipėdos namai pasipuošė 
vėliavomis. Tiek namų, papuoštų lietuviškomis vėliavomis, Klaipėdoje buvo pirmą kartą per visus 15-ka laisvo Klaipėdos gyvenimo 
metų. Be vėliavų, labai daug namų buvo papuošti vainikais, girliandomis, o vakare nušvito puikiausiomis iliuminacijomis. Krautuvių 
vitrinose ir šiaip daug privačių namų languose buvo išstatyti Vytauto, Tautos Vado Antano Smetonos ir kitų didžiųjų Lietuvos vyrų 
paveikslai. Skaitmenys 1918–1938 visiems praeiviams priminė dienos reikšmę.“ Vėliau minėjimas tęsėsi Vytauto Didžiojo gimnazijos 
salėje, o vakare – iškilmingas renginys Valstybiniame Klaipėdos teatre, kur kalbas sakė krašto gubernatorius Jurgis Kubilius, krašto 
direktorijos pirmininkas Augustas Baldžius. A.  Baldžius pažymėjo Klaipėdos specifiką Vasario 16-osios kontekste: „Klaipėdiečių 
mintyse natūraliai kyla kiti atsiminimo vaizdai, nes mums šie du dešimtmečiai nėra bendro vystymosi laikas. Pirmame dešimtmetyje 
mūsų gimtame krašte įvyko politiniai ir ekonominiai perversmai, kurie buvo tokie gilūs, kad klaipėdiečiams sugriuvo pasaulis su viskuo, 
kas jiems buvo buvę miela ir brangu. Dar tiktai 15 metų Klaipėdos kraštas teprijungtas prie politinio ir ekonominio visos valstybės likimo, 
ir negalima pasakyti, kad šitame laike išsivystymas Klaipėdos krašte būtų ėjęs visiškai tiesia ir vieninga linija.“ Koncerto metu kvintetas 
„Collegium Musicum“ sugrojo Volfgango Amadėjus Mocarto kūrinių, Giedotojų draugijos choras, diriguojamas Alfonso Mikulskio, 
padainavo keletą lietuviškų dainų, o programą užbaigė Valstybinės operos solistės Vincės Jonušaitės-Zaunienės rečitalis. Po iškilmių 
teatre vyko tradicinis priėmimas pas Klaipėdos krašto gubernatorių.

Tai buvo paskutinis sąlygiškai ramus Nepriklausomybės dienos minėjimas Klaipėdoje. 1938 m. lapkričio 1 d. Lietuva buvo 
priversta atšaukti karo padėtį Klaipėdos krašte ir panaikinti cenzūrą. Klaipėdos vokiečiai rengė šventines manifestacijas, eitynes, 
atstatinėjo paminklus Borusijai ir kaizeriui Wilhelmui Didžiajam bei rengė kitas demonstracijas, kuriose netrūko simbolių ir ritualų, 
susijusių su Didžiąja Vokietija ir nacionalsocialistine ideologija. Vokiškos partijos laimėjo Seimelio rinkimus, o 1939 m. sausio 20 d. 
nacionalsocialistinių pažiūrų teisininkas Willy Bertuleitis buvo paskirtas Klaipėdos krašto direktorijos prezidentu Klaipėdos krašte. 
Vietos naciai, pajutę galimybę laisvai veikti, puldinėjo lietuviškų mokyklų mokinius ir uniformuotus šaulius, įžeidinėjo Lietuvos karius. 
Iš autonominių mokyklų buvo pašalinti Lietuvos prezidento portretai ir Vyčio ženklai, varžomas mokymas lietuvių kalba. Lietuvių 
kalba Klaipėdos krašto įstaigose buvo ignoruojama, o iš autonomijos administracinio vartojimo ji buvo galutinai pašalinta. Žydų 
tautybės gyventojai pradėjo kraustytis iš Klaipėdos krašto. Autonominėse mokyklose ir įstaigose įsigalėjo pasisveikinimas „Heil!“, 
o vėliau ir „Heil Hitler!“. „Visos penkiolikos metų pastangos tirpo kaip pavasario sniegas“, – sakė Klaipėdos krašto gubernatoriaus 
patarėjas Martynas Anysas.



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

13

PASKUTINĖ ŠVENTĖ. PASITRAUKIMAS

1939 m. sausio 15-oji Klaipėdoje buvo minima jau ne kaip „Klaipėdos atvadavimo“, o kaip „Klaipėdos susiartinimo su Didžiąja 
Lietuva“ diena. Vokiečiai, prisidengę sporto švente, minėjo sausio 30-ąją – Adolfo Hitlerio atėjimo į valdžią dieną. 1939 m. vasario 11 d. 
Klaipėdos krašto direktorija išleido potvarkį, kad pamokų Vasario 16-osios proga nebus tik tose krašto mokyklose, kuriose buvo dėstoma 
lietuvių kalba. Duota aiškiai suvokti, kad tai tik lietuviams reikšminga diena. 

1939 m. vasario 15 d. vakare, jau sutemus, lietuviškų įstaigų, įmonių ir pavienių asmenų namų langai nušvito trispalvėmis 
šviesomis. Languose buvo išstatyti vainikais puošti Lietuvos valdovų ir žymių tautinio sąjūdžio veikėjų portretai. Tačiau kartu spaudoje 
buvo konstatuota, jog, nepaisant centrinės valdžios bandymų kurti šventinę nuotaiką, „mieste buvo daug žmonių, kuriems tas vakaras 
buvo paprastas“. Vasario 15 d. vakare šventinis minėjimas prasidėjo Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje. Tradiciškai greta oficialių kalbų 
ir paskaitų buvo pristatyta meninė programa, kurią užbaigė himnas „Lietuviais esame mes gimę“. Kitą dieną – vasario 16-ąją, kuri 
oficialiai buvo įteisinta kaip eilinė darbo diena, ryte iš įvairių būstinių kareivinių link pajudėjo XX Klaipėdos šaulių rinktinės šauliai, 
kurie išsirikiavo kareivinių aikštėje. 10.00 val. šauliai kartu su Lietuvos kariuomenės įgulos kariais nužygiavo į bažnyčią, kurioje buvo 
laikomos šv. Mišios. Jų metu giedojo solistė Stasė Dievaitytė-Skačkauskienė ir bažnyčios choras, diriguojamas Juozo Karoso. Po pamaldų 
šaulių batalionas iškilmingai žygiavo per miestą Palangos, Liepojos, Laukininkų ir Manheimo (dabar S. Daukanto, Herkaus Manto, 
Tiltų, Galinio Pylimo) gatvėmis, o paskui išsiskirstė į savo būstines. 12.00 val. iškilmės prasidėjo Pedagoginio instituto didžiojoje auloje, 
kur vyko dviguba šventė – Nepriklausomybės dienos minėjimas ir jaunesniųjų studentų priėmimas į studentų korporaciją. Ceremonija 
buvo baigta akademiniu himnu „Gaudeamus“. Po trumpos pertraukos Z. Kuzmickis skaitė paskaitą apie Vasario 16-osios reikšmę, paskui 
buvo surengtas koncertas. Porą valandų trukęs renginys buvo dar kartą užbaigtas Mažosios Lietuvos himnu „Lietuviais esame mes gimę“. 
Vasario 16-osios minėjimas Smeltėje, akcinės bendrovės „Maistas“ salėje, prasidėjo įnešant Martyno Jankaus šaulių kuopos ir Smeltės 
santariečių vėliavas. Po oficialiosios dalies įvyko solistės Paršiūnaitės ir Martyno Jankaus šaulių kuopos mišraus choro koncertas. Po 
koncerto, grojant jungtiniam Dariaus ir Girėno bei Martyno Jankaus šaulių kuopų orkestrui, linksmybės ir šokiai tęsėsi iki vidurnakčio.

Šventės proga Klaipėdos krašto gubernatorius Viktoras Gailius gubernatūroje tradiciškai surengė priėmimą, į kurį Krašto 
direktorijos prezidentas Willy Bertuleitis atvyko apsirengęs nacių partijos vado uniforma, tik be svastikos, o jos narys Herbertas 
Boettcheris buvo apsivilkęs Ordnungsdienst’o uniforma. Oficialus minėjimas vyko Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje, kur dalyvavo 
gubernatorius Viktoras Gailius, patarėjai Martynas Brakas, Martynas Anysas, Uosto direkcijos pirmininkas inž. Bronius Sližys, karinės 
įgulos viršininkas gen. št. plk. Antanas Breimelis, XX Klaipėdos šaulių rinktinės vadas plk. Jonas Andrašūnas ir kiti svečiai. Renginį 
pradėjo „Santaros“ draugijos pirmininkas Jurgis Reisgys, savo kalboje išdėstęs radikalias mintis: „Susiburkime čia, lietuviškame pajūryje, 
Klaipėdos krašte, į vieną stiprų lietuvišką frontą <...>. Mūsų vieningumas, tautinė sąmonė, savo krašto, tėvynės ir laisvės meilė, apsišvietimas 
– tai mūsų tautos dvasios lobis, tai tvirčiausi mūsų ginklai. Tad ruoškimės ir kalkim nepriklausomybės išlaikymui tokius ginklus, statykim 
tokias tvirtoves, kurios už plieną yra tvirtesnės, kurios nenugalimos nei kulkosvaidžių, nei patrankų šūviais.“ Dienraščio „Vakarai“ 
redaktorius Vincas Rastenis skaitė paskaitą. Po oficialiosios dalies vyko meninė programa. Klaipėdos konservatorijos styginių orkestras, 
diriguojamas J. Karoso, atliko J. Naujalio kūrinį „Svajonė“ ir Volfgango Amadėjaus Mocarto uvertiūrą. Kompozitoriaus Juliaus Siniaus 
trijų dalių kantatą, diriguojamą Stepo Sodeikos, atliko jungtinis Konservatorijos, 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margirio pulko 
orkestras ir „Aukuro“ draugijos choras „Vaidilutė“. Moterų šaulių kanklių ansamblis, vadovaujamas Onos Mikulskienės-Mozoliauskaitės, 
atliko keturias dainas: „Ar aš tau, sese, nesakiau“, „Linelius roviau“, „O aš viena dukrelė“ ir „Suktinis“. Solistė S. Dievaitytė-Skačkauskienė, 
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akompanuojant St. Vainiūnui, atliko A. Kačanausko dainą „O kaip miela“, J. Gruodžio „Atgimstant“ ir J. Karoso „Stiklų langai, pušų 
namai“. Programą užbaigė Šaulių vyrų choras, diriguojamas Alfonso Mikulskio. Skambėjo J. Gaubo „Dul dul dūdelė“, J. Švedo „Diedukas“, 
J. Kačinsko „Oi, ūžė“ ir V. Paulausko „Jūreivių maršas“. Iškilmingos kalbos ir koncertas buvo transliuojami per radiją. Tai buvo paskutinis 
Vasario 16-osios minėjimas senojoje Klaipėdoje...

O Vokietija tęsė spaudimą Lietuvai. Žinia apie Vokietijos ultimatumą, reikalaujantį atiduoti Klaipėdos kraštą, sukrėtė Lietuvos 
Vyriausybę, bet buvo nutarta nusileisti Vokietijos reikalavimams. 1939  m. kovo 22  d. Berlyne buvo pasirašyta sutartis dėl 
Klaipėdos krašto prijungimo prie Reicho. Lietuvos įstaigos apie Klaipėdos krašto atskyrimą nuo Lietuvos sužinojo vėlai vakare, o 
daugelis lietuvių gyventojų – tik kovo 23 d. rytą, kai visas miestas pasipuošė Klaipėdos krašto vėliavomis ir vėliavomis su svastikomis, 
gaudė evangelikų bažnyčių varpai, staugė sirenos. Gatvėmis žygiavo uniformuoti Ordnungsdienst’o, SA nariai ir Pirmojo pasaulinio 
karo Kriegerverein. Visose gimnazijose ir kitose mokymo įstaigose mokslas buvo nutrauktas, parduotuvės, užeigos ir kirpyklos 
uždarytos. Žmonės pradėjo plūsti į geležinkelio stotį, iš evakuojamų kareivinių toliau traukėsi Lietuvos kariai. Daugelis apstulbusių 
lietuvių nežinojo nei per kiek laiko išsikraustyti, nei ką pasiimti, nei koks likimas laukia likusio turto. Į Klaipėdą atvyko Adolfas 
Hitleris ir iš teatro balkono pasakė kalbą, o gatvėse jau buvo iškabintos vien vėliavos su svastikomis. Svastikomis paženklintų 
simbolių Klaipėdoje išliko iki 1945 m. sausio pabaigos, kai į sugriautą miestą įžengė Raudonosios armijos daliniai.

SOVIETINIS UŽTEMIMAS

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, gyvenimas Klaipėdoje prasidėjo iš naujo. Miestas liko be senųjų gyventojų, kurie 1944 m. 
pabaigoje, frontui priartėjus prie miesto, buvo priversti pasitraukti į Vokietijos gilumą. Vokiečių tautybės gyventojai dėl priverstinės 
evakuacijos buvo ištrinti ne tik iš Klaipėdos krašto, bet ir iš kitų sovietų užimtų Baltijos miestų demografinio žemėlapio. Pasitraukė 
ir lietuvininkai. 1945 m. sausio pabaigoje sovietų karinė administracija Klaipėdoje užregistravo vos keliasdešimt civilių gyventojų. 
Į ištuštėjusį miestą pradėjo keltis lietuvių ir rusų tautybės gyventojai, tad pagal 1959 m. surašymo duomenis iš 89 923 Klaipėdos 
miesto gyventojų lietuviai sudarė 55,2 proc., o rusai 35,7 proc. Nors sovietmečiu, o ypač Stalino laikais, mažai kas atvirai drįsdavo 
reikšti nepasitenkinimą sovietizavimo politika ir rusiškų-sovietinių papročių diegimu, tautinė įtampa pasireiškė tiek Klaipėdoje, 
tiek visoje Lietuvoje. Į Vilnių po karo besikeliantys lietuviai gyventojai formavo patriotiškai nusiteikusios kultūrinės inteligentijos 
sluoksnį. Kaune, kur lietuviai sudarė daugumą gyventojų, dėl gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje suformuoto mentaliteto, verslumo 
įgūdžių, miesto architektūros, artefaktų su Gedimino stulpais ir Vyčio kryžiais tautiniai jausmai pasireikšdavo radikalesnėmis protesto 
formomis. Klaipėda buvo išimtis – sąjunginio pavaldumo įstaigose ir gatvėse dominavo rusų kalba, o lietuviškos inteligentijos 
sluoksnis buvo menkas. Iki 1956 m. Klaipėdoje veikė dvimetis Mokytojų institutas, tad aukštesniojo mokslo ir patrauklių kultūros 
įstaigų nebuvo. Darbininkų ir jūreivių miestas be humanitarinės kultūros sluoksnio. Didesni pokyčiai prasidėjo 8-ojo dešimtmečio 
pradžioje, kai vyko senamiesčio rekonstrukcija, imta plačiau vykdyti Klaipėdos archeologijos ir kraštotyros tyrimus, buvusios 
Augustės Viktorijos gimnazijos patalpose įsikūrė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetai, Pedagoginio instituto vietoje atsirado 
Pedagoginė mokykla ir Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, į miestą ėmė keltis rašytojai, dailininkai, muzikantai. Nors 
sovietinės valdžios požiūris į kultūrinę raišką keitėsi, tačiau bet kokie vieši priminimai apie „smetoninės“ Lietuvos laikus, kuriuos 
dažnas lietuvis prisimindavo žvelgdamas į tuščias parduotuvių vitrinas, ir tarpukario Lietuvos simbolių demonstravimas nebuvo 
toleruojamas jokiomis formomis.
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Nedaug yra išlikusių dokumentų ar atsiminimų apie Vasario 16-osios minėjimą Klaipėdoje sovietiniais metais. Lietuvos 
valstybės Nepriklausomybės diena nebuvo išnykusi iš kolektyvinės atminties. Vasario 16-osios minėjimas dažniausiai vykdavo 
šeimos ar patikimų draugų būrelyje. Vėliavos, knygos, ženkliukai, ordinai, medaliai, portretai ir kiti atributai, susiję su „buržuazine“ 
Lietuva, turėjo būti slepiami ir viešai nedemonstruojami. Stalininė sistema už menkiausias antisovietinio pobūdžio kalbas arba kitus 
neginkluotos rezistencijos veiksmus paprastai skirdavo dešimt metų kalėjimo. 

Tačiau visą sovietmetį įvairiose Lietuvos vietose tautinės vėliavos Vasario 16-osios proga būdavo iškeliamos, dažniausiai naktį, 
virš aukštų pastatų, elektros stulpų, bažnyčių bokštuose ar medžių viršūnėse. 1949 m. vasario 16 d. Minaičių kaime dalis partizanų 
vadų pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaraciją, kuri žinoma kaip „1949 m. vasario 16 d. deklaracija“. Tą pačią 
naktį jaunas „Trinyčių“ fabriko stalius Leonas Balčiūnas kartu su to paties fabriko frezuotoju Edvardu Geču iškėlė tautinę vėliavą 
ant elektrinės kamino prie Dangės upės. Po metų abu jaunuoliai buvo suimti. Leonas Balčiūnas vėliau prisiminė: „1950 metais mane 
pašaukia į kariuomenę ir paleidžia. Rudenį gaunu šaukimą į komisariatą. Nueinu, ir čia mane areštuoja. Buvau suvestas akistaton su 
daugeliu, taip pat ir su E. Geču. Po šešių mėnesių mudu teisė Pabaltijo karinis tribunolas. Nuteisė 25 metams be teisių su turto konfiskacija. 
Išvežė į Leningradą, toliau į Komi ATSR, Intos akmenų karjerą. Po keturių metų 8 mėnesių gavau atsakymą – paleisti į laisvę.“ Nors 
vaikinai ir buvo paleisti iš lagerio, tačiau iki pat Lietuvos valstybės atūrimo gyveno nuolat stebimi sovietinio saugumo. 

VĖLIAVA ANT FABRIKO KAMINO

1969–1970 m. saugumo pareigūnai Klaipėdoje turėjo darbo, ieškodami asmenų, kurie prieš įvairias oficialiai ir neoficialiai minimas 
šventes ant aukštų Klaipėdos miesto pastatų ir kitų objektų keldavo trispalves vėliavas. Jaunų klaipėdiečių patriotų grupelė – jūreivis 
Jonas Šilinskas, vienos Kauno profesinės technikos mokyklos mokinys Stasys Balkaitis ir moksleivis Aleksas Pašilis nutarė veikti – įkūrė 
pogrindinę grupę, gamino ir kėlė tautines vėliavas Klaipėdoje bei platino patriotinius antisovietinio turinio atsišaukimus. Anot šios 
grupės nario Jono Šilinsko, paskatą šiai veiklai suteikė sovietų ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į Čekoslovakiją, siekiant numalšinti 
„Prahos pavasarį“. 1969 m. gegužės 1-osios naktį aukščio nebijantis Stasys Balkaitis vieną grupės narių pasiūtą vėliavą iškėlė ant 
Herkaus Manto gatvės 1-ojo namo stogo. Kitą vėliavą tą pačią naktį Stasys Balkaitis iškėlė ant devynaukštį stačiusio krano priešais 
„Vėtrungės“ pastatą. Jis apsivyniojo vėliavą, užlipo ant krano, nusliuogė prie krano strėlės galo, ant kurio kabėjo Lietuvos TSR vėliava, 
nuėme šią vėliavą nuo koto, numetė ir, išvyniojęs vėliavą su užrašu „Lietuva bus laisva“, užkabino ant strėlės galo. 

Po kurio laiko Stasys Balkaitis susipažino su Aleksu Pašiliu, kartu jie gamino antisovietinius atsišaukimus ir platino juos įvairiose 
miesto vietose. Matyt, vienas svarbiausių antisovietinio pasipriešinimo ženklų sovietmečiu, kurį ilgam atsiminė daugelis klaipėdiečių, 
tapo 1970 m. vasario 16 d. naktį ant Popieriaus ir celiuliozės kombinato kamino žaibolaidžio antenos iškelta 190 x 99  cm 
dydžio rankomis pasiūta lietuviška trispalvė su užrašu „Sutraukysim vergijos grandines“. Jono Šilinsko, Alekso Pašilio ir Stasio 
Balkaičio pagamintą trispalvę vėl iškėlė Stasys Balkaitis, kuris per pusę valandos metaliniais laiptukais užlipo į 120 metrų aukščio 
fabriko kaminą. Niekas sovietinėje Lietuvoje nebuvo iškėlęs trispalvės ant tokio aukšto objekto. Tą pačią dieną jie, kartu su Aleksu 
Pašiliu, išplatino šimtus perfotografuotų atsišaukimų kiemuose, tarpuvartėse, buvusiose miesto kapinėse, kišo juos už automobilių 
valytuvų gatvėse, mėtė į pašto dėžutes.
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„Tikėk, Tėvyne, auš dar laisvės rytas,
Vasarį puoš trispalvė vėliava.
O ašarom, krauju, nelaimėm apšlakstyta
Gyvent, kovot vėl kelsis Lietuva.“ 

Toks eilėraštis, pasirašytas Diemedžio slapyvardžiu, buvo atsišaukimuose, išplatintuose Klaipėdoje 1970 m. vasario 16 d. 
Sovietinis saugumas tuoj pat pradėjo ieškoti įtariamųjų ir juos surado. 1970 m. gruodžio 4 d. Klaipėdoje uždaro posėdžio metu 
Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo teisminė baudžiamųjų bylų kolegija nuteisė jaunuolius už antitarybinę agitaciją ir propagandą bei 
antitarybinės organizacijos sukūrimą. Jonas Šilinskas, pas kurį kratos metu dar rado seną pistoletą ir kovinių šovinių, buvo nuteistas 
penkeriems metas griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Išėjęs į laisvę ilgiausiai kalėjęs Jonas Šilinskas gavo dar dvejus metus 
namų arešto. Aleksas Pašilis buvo nuteistas ketveriems metams, o Stasys Balkaitis gavo trejus metus kalėjimo. Nuosprendis baigėsi 
sakiniais: „daiktinius įrodymus antitarybinius lapelius, eilėraščių rinkinį „Sielos skundas“ saugoti prie bylos. Tris buržuazinės Lietuvos 
vėliavas, medžiagos gabalus, užrašų knygutes, pakelius nuo fotopopieriaus, penkias magnetofono juostas su „Amerikos balso“ įrašais, 
fanerų lapus, vėliavų kotus sunaikinti. Fotografavimo priemones konfiskuoti“.

Išėjusius į laisvę visus juos prižiūrėjo saugumo agentai, o apie aukštesniojo mokslo studijas, karjeros galimybes ar įsidarbinimą 
geresnėje vietoje teko pamiršti.

LAISVĖS IŠVAKARĖSE

1985 m. Michailas Gorbačiovas, kaip pažymėjo amerikiečių istorikas Alfredas Erichas Sennas, „išvedė Sovietų Sąjungą į 
naują, nesužymėtų reformų kelią. Šis kelias galų gale sudrebino žemę, ir valstybė sugriuvo jam po kojų“. Iki 1988 m. vasaros pradžios 
Gorbačiovo reformos Lietuvoje nesulaukė didesnio atgarsio, visuomenė buvo apatiška. Pripratusi prie politinių potvynių ir atoslūgių 
Maskvoje, ji laukė, kuo gi baigsis Gorbačiovo eksperimentas. Kas gi tuomet galėjo nuspėti, jog svarbiausias ir grėsmingiausias 
iššūkis Sovietų valstybės integralumui kils būtent iš Lietuvos? 1987 m. rugpjūčio 23 d. vos keli šimtai žmonių išdrįso ateiti į Lietuvos 
laisvės sąjungos organizuotą mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje, skirtą Molotovo-Ribbentropo pakto pasekmėms 
paminėti. Nedalyvavo nė vienas būsimų Sąjūdžio vadų, o komunistinės valdžios kontroliuojamuose laikraščiuose (taip pat ir 
„Tarybinėje Klaipėdoje“) pasirodė mitingą smerkiančių straipsnių. Politinis gyvenimas Lietuvoje slinko įprasta vaga, kol 1988 m. 
JAV Kongresas  paskelbė aktą, susijusį su Lietuvos Nepriklausomybės diena, ir paprašė JAV Prezidento ta proga paskelbti dar ir 
pareiškimą. 1988 m. vasario 11 d. JAV Prezidento pareiškimas skelbė: ,,Atsižvelgdamas į tai, aš, JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas, 
skelbiu 1988 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės diena ir kviečiu visus JAV žmones paminėti tą dieną būtinomis ceremonijomis 
kaip mūsų ištikimybę ir pritarimą visoms tautoms, siekiančioms laisvės ir nepriklausomybės. Patvirtindamas visa tai, kas anksčiau 
nurodyta, aš 212-aisiais JAV nepriklausomybės metais, 1988 m. vasario 11 d., patvirtinu šį pareiškimą savo parašu. Ronaldas Reiganas.“ 
Komunistiniai Lietuvos vadovai suorganizavo didelę kampaniją, nukreiptą ir prieš Prezidento Reigano pareiškimą, ir prieš Vasario 
16-ąją kaip reikšmingą Lietuvai datą, rengė peticijas ir demonstracijas, kuriose skambėjo kaltinimai Amerikai dėl kišimosi į „Tarybų 
Lietuvos vidaus reikalus“. Tikra isterija apėmė tiek centrinę, tiek ir vietinę komunistinę valdžią.
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Klaipėdoje, kaip ir kituose Lietuvos miestuose, buvo sustiprintos milicijos ir saugumiečių pajėgos, per naktį iš vasario 15-os 
į 16-ą dieną darbo vietose budėjo darbo kolektyvų atstovai, kad nebūtų iškeltos tautinės vėliavos. 1988 m. vasario 16 d. „Tarybinės 
Klaipėdos“ puslapiuose pasirodė straipsnių apie darbininkų „mitingus“, vykusius Pieno kombinate, Klaipėdos baldų gamybiniame 
susivienijime, „Trinyčių“ medvilnės gamybiniame susivienijime ir kitose įmonėse bei įstaigose, kur darbo žmonių kolektyvo nariai 
smerkė JAV Prezidento Ronaldo Reigano pareiškimą. „Savo jaunimo kolektyvo vardu noriu pasakyti: nepritariame tai propagandai, 
kurią saujelė nacionalistų skelbia per Vakarų radijo stotis. Jų vadinamasis kreipimasis į Lietuvos liaudį ir visas pasaulio tautas Lietuvos 
nepriklausomybės proga – idėjinė spekuliacija, kišimasis į mūsų vidaus reikalus, – žodį susirinkime tarė „Trinyčių“ darbininkė Gražina 
Zubernienė. – Ko nori svetimi mums? Mūsų teisės – į mokslą, į darbą. Mūsų susivienijime – nauji įrengimai. Mums, kad geriau, patogiau 
dirbtumėme. Ir nemanau, kad kas iš naujų norės švęsti užsienio „balsų“ skelbiamą „šventę“. Aš – už gruodžio 16-ąją, Tarybų valdžios 
įkūrimo Lietuvoje 70-mečio jubiliejų.“ „Tarybinėje Klaipėdoje“ buvo plačiai aprašyti susitikimai su karo veteranais I profesinėje 
technikos mokykloje, mitingas Klaipėdos konservatorijoje („giliai sujaudinti susirinko Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų dėstytojai ir studentai...“), mitingas Pieno kombinate („Pieno kombinato kolektyvo protestas bus nusiųstas TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui perduoti JAV ambasadai Maskvoje“), „Sirijaus“ gamykloje, Klaipėdos baldų kombinate, „Baltijos“ 
laivų statykloje ir kitur. Į juos suvaryti žmonės reiškė pritarimą komunistinei politikai, smerkė sovietinės santvarkos „juodintojus“ bei 
Vasario 16-osios sukurtą Lietuvą ir dėkojo tarybų valdžiai už „šviesią ateitį“. Tokia, atrodytų, be vilties išaušo 1988 m. vasario 16-oji 
Klaipėdoje. Ar kas galėjo pagalvoti, kad viskas taip radikaliai pasikeis nė metams nepraėjus?

ATGIMIMO METAI. LŪŽIS

Tautinio atgimimo idėjos į Klaipėdą atėjo iš Vilniaus, kai 1988 m. birželio mėnesį Lietuvos mokslų akademijos salėje grupė 
inteligentijos atstovų, tarp kurių buvo ir LKP narių, įkūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinę grupę, kuri siekė paremti 
Michailo Gorbačiovo pradėtas reformas. Jau 1988 m. vasarą Sąjūdžio aktyvistai pradėjo kalbėti apie ekologines ir kultūrines problemas, 
o tų pačių metų pabaigoje buvo prabilta ir apie nepriklausomos Lietuvos atkūrimą. Klaipėdoje Sąjūdžio palaikymo grupė buvo 
įkurta 1988 m. liepos mėnesį. Liepos 10 d. Jūros šventės metu pirmą kartą mieste legaliai suplevėsavo trispalvė vėliava, o vakare 
Roko maršo per Lietuvą metu Vasaros koncertų estradoje architektas Vytautas Šliogeris paskelbė apie Sąjūdžio grupės Klaipėdoje 
įkūrimą. 1988 m. rugpjūčio 4 d. įvyko pirmasis gausus klaipėdiečių mitingas prie Celiuliozės ir kartono fabriko; jo metu buvo kalbama 
apie ekologines Baltijos jūros problemas. 1988 m. rugsėjo 3 d. įvyko simbolinė Baltijos jūros apkabinimo akcija, kurios leitmotyvu 
tapo Baltijos jūros taršos problemos, nepraradusios aktualumo iki šiol. Tuomet Lietuvos pajūryje nuo Nidos iki pasienio su Latvija 
susirinko apie 100 000 žmonių. Šimtatūkstantiniai mitingai tomis dienomis nebuvo kažkoks ypatingas reiškinys. Keisčiau tada būtų 
atrodęs piketas ar demonstracija, kurioje dalyvautų mažiau negu keli tūkstančiai žmonių. Nors Kremlius siekė suvaldyti kaistančią 
padėtį Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, Lietuvos visuomenė keitėsi sparčiau negu komunistinė valdžia sugebėjo reaguoti. 1988 m. 
spalio 8 d. Vasaros estradoje įvyko mitingas, skirtas konstitucinėms teisėms apginti, o spalio 20 d. daugiatūkstantinė minia Klaipėdos 
centre susibūrė laukti tautinės vėliavos iškėlimo Muzikinio teatro bokšte. Šventės išvakarėse tautinė vėliava buvo pakabinta prie 
1923 m. sukilimo dalyvių paminklo, prie jo Garbės sargyboje iki vakaro budėjo šešios tautiniais drabužiais apsirengusios merginos 
– choreografijos studentės. Pačią vėliavą kitą dieną Muzikinio teatro bokšto viršūnėje iškelti buvo patikėta vienam iš 1970 m. didvyrių, 
kurie už tautinių vėliavų iškėlimą buvo sulaukę sovietinio teismo paskirtos bausmės. Vėliavą ant teatro bokšto iškėlė Jonas Šilinskas 
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ir Aleksas Pašilis. Revoliuciniai įvykiai, kurie nuskaidrina veidus ir atgaivina sielas, praeina, bet vėliava, primenanti Atgimimo metus 
Klaipėdoje, virš Muzikinio teatro tebeplevėsuoja.

1989 m. sausio 25 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, kuriame dar tebesėdėjo tie patys žmonės, prieš metus smerkę 
Ronaldo Reigano pareiškimą dėl Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, priėmė nutarimą paskelbti Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną – tautine švente ir net ta proga perkėlė poilsio dieną. Tiesa, Klaipėdoje valstybiniu lygmeniu dar tebebuvo minimos 
ir kitos konkuruojančios atminimo datos. Sausio 28 d. Klaipėdos valdžia organizavo renginius, skirtus „Klaipėdos išvadavimo iš 
vokiškųjų fašistinių grobikų 44-osioms metinėms“ paminėti, kažkodėl Žvejų kultūros rūmuose įvykusiu vakaru-koncertu „Havana–
Klaipėda“. 1989 m. pradžioje pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo buvo paminėtos Klaipėdos krašto prijungimo bei Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos „susijungimo“ 66-osios metinės, kai lietuviai užėmė Klaipėdos kraštą. 

1989 m. vasario 16 d. minėjimo programa buvo paskelbta Klaipėdos miesto laikraščiuose, o nuotaikos mieste smarkiai skyrėsi 
nuo įvykių vos prieš metus. Vis dar „Tarybinė Klaipėda“ pirmajame puslapyje išspausdino 1918 m. Nepriklausomybės aktą, signatarų 
nuotrauką ir minėjimo Klaipėdoje programą. Vasario 16 dieną 12 val. vyko šv. Mišios Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, po kurių 
klaipėdiečiai, aidint varpų garsams, patraukė į Vasaros koncertų estradą. Į mitingą Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo proga 
susirinko apie 30 000 klaipėdiečių. Dalyvių kontingentas šiame mitinge buvo margas – kalbėjo ir skubiai persivertęs Klaipėdos 
komunistų partijos pirmasis sekretorius Viktoras Baublys, kuriam žodis turėjo būti suteiktas su sąlyga, kad atsiprašytų, jog prieš 
metus komunistai neleido švęsti Vasario 16-osios, ir Sąjūdžio idėjų link krypstantis Vykdomojo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys, 
ir Klaipėdos Sąjūdžio grupės nariai – Vytautas Šliogeris, Vytautas Čepas, Zita Šličytė, Algirdas Grublys ir kiti. Buvo skaitomi patriotiniai 
eilėraščiai, dainas dainavo tremtinių choras ir „Vorusnėlės“ ansamblis. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio priimtą deklaraciją paskelbė 
istorikas Vytautas Plečkaitis. Dramos teatro aktorius Vytautas Paukštė perskaitė Nepriklausomybės atkūrimo aktą, o mitingą užbaigė 
sugiedota dar taip neseniai uždrausta „Tautiška giesmė“.

PERMAINŲ LAIKAI

1989 m. Maskvoje sovietinė Aukščiausioji Taryba pripažino esant slaptuosius Molotovo-Ribbentropo pakto protokolus ir jų 
neteisėtumą, tuo pripažindama ir sovietinės valdžios Baltijos respublikose neteisėtumą. Lietuviai sėkmingai pasinaudojo sovietinių 
„demokratinių“ institucijų, kurios turėjo išreikšti „liaudies valią“, specifika, o ši valia buvo kelias į nepriklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos.

1990 metus lietuviai sutiko su pakilia nuotaika. Baltijos kelias, įsiutinęs Maskvą, rodė, jog Sąjūdis nesitrauks nuo siekio 
paskelbti nepriklausomybę. Į Lietuvą 1990 m. sausio mėnesį raminti lietuvių atvyko Michailas Gorbačiovas. Šalyje buvo rengiamasi 
vasario 24 dienos rinkimams į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, tad Vasario 16-osios mitinge Klaipėdoje, Teatro aikštėje, buvo 
reiškiamos viltys, kad kita tautos šventė bus švenčiama laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Klaipėdos sąjūdininkai nutarė šią šventę 
minėti kaip Lietuvos Nepriklausomybės Vilties dieną. Šventės metu jauni vaikinai viešai atsisakė sovietinių karinių bilietų. Tuo tarpu 
šv. Mišiose Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje klebonas kun. Bronius Burneikis gausiai susirinkusiems žmonėms kalbėjo: „Aš 
dar primenu visiems – ir sąjūdininkams, kad be Dievo jūs nieko nepadarysite. Jeigu Jo (Dievo) nepakviesite į savo visuomenę, vieną 
vargą pakeisite kitu.“
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1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo. Tačiau iki tikros laisvės dar laukė sunkūs išbandymai: Sovietų Sąjungos įvesta ekonominė blokada ir karinė agresija. 
Klaipėdoje tautinę įtampą kėlė miesto tarybos priimtas sprendimas iš viešųjų erdvių pašalinti paminklą Leninui, stovėjusį miesto 
centre (dabar Atgimimo aikštė) ir sovietiniams kariams Pergalės aikštėje (dabar Lietuvininkų aikštė). Kremlių palaikančios rusakalbių 
organizacijos mieste protestavo ir laukė karinio dalinio, dislokuoto Raudonosiose kareivinėse, paramos. 1991 m. sausio mėnesį sovietų 
kariškiai Vilniuje nužudė keturiolika prieš Maskvos vykdomą agresiją protestuojančių lietuvių. 

1991 m. Vasario 16-osios renginiai Klaipėdoje vyko su gedulo žyme. Teatro aikštėje, papuoštoje Lietuvos Respublikos ir Mažosios 
Lietuvos vėliavomis su gedulo kaspinais, mitinge kalbėję žmonės reiškė viltį, kad laisvė bus iškovota, skambėjo visų Sausio 13-ąją 
žuvusiųjų pavardės, Klaipėdos chorai dainavo lietuvių karines-istorines dainas, buvo rodomas filmas apie Atgimimo žingsnius 
Klaipėdoje ir Lietuvoje. Vasario 9 d. vykusioje apklausoje dėl Lietuvos ateities absoliuti dauguma iš 143 982 dalyvavusių klaipėdiečių 
(1989  m. surašymo metu Klaipėdoje gyveno 202  929  gyventojai, iš jų 63  proc. lietuviai) pasisakė už tai, kad Lietuva būtų laisva, 
nepriklausoma ir demokratinė respublika. „Vasario 9-oji parodė mūsų ryžtą ir susitelkimą, mūsų tvirtą apsisprendimą eiti tėvų keliu, 
kuriuo jie pradėjo žengti prieš 73 metus“, – kalbėjo Klaipėdos miesto meras Povilas Vasiliauskas. Po mitingo dalis susirinkusiųjų 
patraukė prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“, kur padėjo gėlių, vainikų ir uždegė žvakutes, taip simboliškai sujungdami 1923 metų 
sukilimo dalyvių ir Sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą. Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos rinktinės nariai prisiekė tarnauti Tėvynei.

Po nepavykusio pučo Maskvoje 1991 metų vasarą atsirado galimybė realizuoti valstybingumo programą. 1992 m. Klaipėdoje 
Vasario 16-ąją vyko simbolinis aktas – Lietuvos šaulių sąjungos ir Žemaičių šaulių rinktinės narių priesaika prie paminklo 

1923 metų sukilimo dalyviams. Po Atgimimo laikotarpio euforijos atėjo nelengvi išbandymai – nekontroliuojama infliacija, bankų 
griūtis (Klaipėdoje 1996 m. žlugo „Vakarų bankas“), įmonių bankrotai (1995 m. bankrutavo valstybinis žvejybos laivynas „Jūra“, be 
darbo palikdamas 2,5 tūkstančio klaipėdiečių), nedidelės algos ir skurdžios pensijos, nedarbas ir kriminogeninės padėties blogėjimas. 
Gyvenimas sunkėjo dėl sovietinės ekonominės sistemos žlugimo. Klaipėdos gyventojams pradėjo stigti prekių, tad buvo įvesti talonai 
būtiniausiems maisto produktams. Nuotaikos Vasario 16-osios šventės išvakarėse būdavo dvejopos. Viena vertus, žmonės džiaugėsi, 
galėdami gyventi laisvoje Lietuvoje be Maskvos kontrolės ir komunistinės valdžios. Kita vertus, juos kankino rūpesčiai ir nežinia dėl 
ateities, vienybės, kuri pasireiškė Atgimimo metais, nebuvimas ir politinė suirutė. „Sveikiname visus miesto gyventojus, linkime laimės, 
sveikatos ir ištvermės nelengvoje kasdienybėje“, – 1994 m. skelbė Klaipėdos miesto tarybos pirmininko Vytauto Čepo ir Klaipėdos 
miesto mero Benedikto Petrausko pasirašytas sveikinimas klaipėdiečiams Vasario 16-osios proga.

NAUJOS TRADICIJOS

Nuo 1992 m. formavosi Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimo ceremonialas Klaipėdoje – savanorių arba šaulių priesaika 
prie paminklo žuvusiems 1923 metų sukilimo dalyviams Skulptūrų parke, šv. Mišios Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, Klaipėdos 
miesto įgulos dalinių Garbės sargybos rikiuotė, paradai Teatro arba Atgimimo aikštėse, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 
ir koncertai Dramos teatre arba Žvejų kultūros rūmuose. 2006 m. Lietuvos Seimas įteisino sausio 15-ąją kaip atmintiną Klaipėdos 
krašto dieną, tad tradicija Vasario 16-ąją ateiti prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“ Klaipėdoje nunyko.

Skirtingai negu kituose Lietuvos miestuose Nepriklausomybės dienos šventė neturėjo vietos, kuri būtų susieta su Lietuvos 
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valstybingumo minėjimo tradicija ir valstybės atminimo politika. Vilniuje iškilmės vyksta Didžiojoje gatvėje, prie namo, kuriame 
buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas. Kaune nuo 1989 m. šventinės ceremonijos vyksta Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje 
ir Vienybės aikštėje, ten, kur šią šventę minėdavo tarpukario Lietuvos valdžia ir visuomenė. Tuo tarpu Klaipėdos centrinėje aikštėje, 
kol dar stovėjo Lenino paminklas, minėti Nepriklausomybės dieną šioje vietoje nebuvo logiška, tad pirmieji mitingai vykdavo Vasaros 
estradoje ir Teatro aikštėje. 1991 m. vasarą, nuvertus Lenino paminklą, iškilmės persikėlė į Atgimimo aikštę, kurioje buvo galima 
rengti karinius paradus ir miestiečių eisenas. Iškilmingas kalbas Nepriklausomybės dienos proga sakė miesto ir Klaipėdos apskrities 
vadovai, dažnai šiose kalbose būdavo aktualizuojami to laikotarpio politiniai klausimai arba Klaipėdos miesto ateities vizijos. Politinių 
partijų ir visuomeninių organizacijų atstovai su tautinėmis ir partinėmis vėliavomis ateidavo į Atgimimo aikštę. Dažniausiai partijų 
gretos pagausėdavo prieš vietos savivaldos rinkimus, kurie vykdavo pavasarį. Dalis Klaipėdos rusakalbių ir juos vienijančios politinės 
organizacijos rengdavo (ir teberengia) alternatyvią šventę, kuri buvo priešinga lietuvių minimoms atminimo datoms, – vadinamąją 
„Pergalės dieną“ – gegužės 9-ąją – prie paminklo sovietiniams kariams, žuvusiems Antrojo pasaulinio karo metu.

1996 m. Vasario 16-osios šventė prasidėjo savanorių priesaika už Tėvynę Martyno Mažvydo parke. Kai kurie susirinkusieji manė, 
kad tokioje reikšmingoje šventėje dalyvauja palyginti nedaug žmonių. Iškilmingoje ceremonijoje Teatro aikštėje rikiavosi įvairių 
kariuomenės rūšių kariai, grojo profesionalus Geležinio Vilko pučiamųjų orkestras. Pasigedęs klaipėdietiškų akcentų, lietuvininkas 
Albinas Stubra klausė: „Kodėl šiame krašte greta Valstybinės trispalvės neiškėlus ir Mažosios Lietuvos – žalią-baltą-raudoną vėliavą? 
Bent prie oficialių miesto valdžios įstaigų. Juk jos čia plevėsavo Baltijos kelyje ir skaudžiausiomis Lietuvai akimirkomis, kai taip sunkiai 
kovojome už išlaisvinimą.“

Gyvenimas Lietuvoje keitėsi sparčiai, keitėsi ir politikų retorika šventinių minėjimų metu. 2000  m. minint valstybės 
Nepriklausomybės šventę, tuometinis Klaipėdos miesto meras Eugenijus Gentvilas pasinėrė į politines aktualijas. Jis teigė, kad 
valstybės piliečių laisvė yra neatsiejama nuo nepriklausomybės, tačiau ar visi vienodai supranta ir vertina laisvę? Ar vienodai ja 
naudojasi valstybės piliečiai ir jos vadovai? Meras pažymėjo, kad per dešimtį atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų nei piliečiai, 
nei savivaldybės netapo laisvesni: „Klaipėda skurdinama mokesčių sistemos, miestiečių uždirbti pinigai padeda išlaikyti didžiulį 
valdininkijos aparatą, nusavinti mokesčiai išdalijami visai Lietuvai. Argi elgetai duotume tiek pinigų, kad jis taptų turtingesnis už 
turtingajį?“ Klaipėdos mero nuomone, per pastarąjį dešimtmetį Lietuva netapo piliečių valstybe, joje negali klestėti verslas, mokslas, 
švietimas. Buvo net keliamas klausimas, ar neverta uždaryti Klaipėdos universitetą. „Lietuva tapo viešpataujančios valdininkijos 
valstybe, kuri sugebėjo išplėšti laisvę iš jos piliečių.“ 

Ateinant naujoms madoms iš Vakarų, formavosi ir naujos tradicijos – Nepriklausomybės šventę sieti su vasario 14-ąja – 
Šv. Valentino diena. 2005 m. Vasario 16-osios šventę klaipėdiečiai iškilmingai paminėjo atnaujintoje Klaipėdos koncertų salėje. 

Atgimimo aikštėje miestiečius sveikino Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius, vyko tradicinė karių rikiuotė, buvo iškelta Lietuvos 
valstybės vėliava, grojo karinis pučiamųjų orkestras, o aikštėje susirinko keli šimtai klaipėdiečių, kaip tapo įprasta – daugiausia vyresnio 
amžiaus. Miestiečius su Valstybės atkūrimo diena Seimo vardu sveikino parlamentaras Vytautas Grubliauskas, kuris nuo 2011 m. jau 
kaip Klaipėdos miesto meras sveikina klaipėdiečius, kurių skaičius, deja, mažėja. 2011 m. surašymo duomenimis, Klaipėdoje gyveno 
162 360 gyventojų, iš jų lietuviai sudarė 73,9 proc., o valstybingumo atkūrimo šimtmetį pasitinka kiek daugiau nei 150 000. 

Uostamiesčiai yra atviri naujiems iššūkiams, o tautos, gyvenančios prie jūros, yra ekonomiškai ir socialiai aktyvesnės negu 
įsikūrusios giliai žemyne. Nors lietuviai, Algirdo ir Vytauto laikais pasukę į žemyno gilumą, sukūrė valstybę nuo „jūros iki jūros“, 
tačiau ekonomiškai nekontroliavo Baltijos pajūrio. Tiktai 1923 m. Klaipėdos miestas ir kraštas, kaip 1918 metais atkurtos Lietuvos 
valstybės dalis, tapo autonomine Lietuvos valstybės sritimi ir įgijo tą ekonominę reikšmę, kuri išskiria ją iš kitų miestų. Klaipėda 
yra vienintelis miestas Lietuvoje, kuriame gyventojai nuolatos pažymi datą, susijusią su XX amžiaus miesto ir krašto istorija. Tai 
1923 metų sausio 15-oji, Klaipėdos krašto prijungimo diena. Tačiau ir pagrindinės Lietuvos valstybės šventės – Vasario 16-osios – 
minėjimas Klaipėdoje turi savo išskirtinę istoriją. Istoriją, kuri tęsiasi...
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THE CENTENARY IN KLAIPĖDA

In 2009 Lithuanian society celebrated the millennium of the first record of the name of Lithuania in written sources and after 
nine years it would celebrate the centenary of the restoration of the State of Lithuania. Centenary is not the same as millennium; 
however, the farther a commemorative date is removed chronologically from the present time the easier it might be to decide upon 
the forms and contents of its memorialisation. At the end of July 2009, a monument to mark the millennium of the name of Lithuania 
representing a horseman on the column created by sculptor Regimantas Midvikis was inaugurated on the quay of the Dangė River. 
The celebration of this date, which involved actualisation of the current geopolitical orientation, focused on the Lithuanian ‘road to 
Europe’, common European and Western values, and called upon the Lithuanian communities across the world to join in the singing 
of the National Anthem by Vincas Kudirka, which, in a way, brings together the historical Grand Duchy of Lithuania and the modern 
Republic of Lithuania. “May your sons draw strength and vigour from your past experience…” It has been hypothetically determined 
that the day of the Coronation of King Mindaugas has attained the strongest traditions of celebration among the three official national 
commemorative dates (February 16, March 11 and July 6). It might be explained by the fact that July in Lithuania is a relatively warm 
month. It is not for nothing that the principal public holiday dedicated to the statehood in the interwar Lithuania before the 1926 coup 
d’état was celebrated on the 15th May, the date of the convention of the Constituent Assembly in 1920, on the grounds that the weather 
in February was too bad for parades and large-scale pageants. It was partly due to natural conditions that in the interwar period 
February 16th evolved into a closed-door celebration taking place in enclosed spaces involving concerts, official celebrations, banquets 
and theatrical performances. Such spaces in the provisional capital Kaunas became a place for gathering of politicians, officers, high-
ranking officials and business representatives clad in full dress accompanied by ladies wearing evening gowns. Such situation obtained 
in the days of President Smetona. That tradition ceased in the Soviet era and did not reappear after March 11, 1990. 

The centenary of the modern Republic of Lithuania gives us a cause to reconsider the successes and losses, opportunities and 
failures during that period, the achievements of Lithuania that are worth being proud of and those unworthy of pride. In the interwar 
period, Kaunas was not only made the provisional capital but it had also grown into a centre of modern architecture, industry and 
Western culture, developed in the period after the Great War, with numerous signs of remembrance testifying to the Lithuanian identity. 
The historical capital Vilnius passed into the hands of Lithuanians as a result of fortuitous geopolitical conditions and it transformed 
into an attractive East European city and a centre of gravity for the whole of Lithuania despite the legacy of the Communist past. It was 
in Vilnius, at Didžioji Street leading to the Cathedral Square and Gediminas Tower, where the Act of Independence was proclaimed. 
Kaunas and Vilnius are witnesses to the creation of the Lithuanian statehood. 

The story of Klaipėda is different. In terms of infras-tructure development, brick buildings and industrial concentration Klaipėda, 
known as Memel at that time, was far ahead of the rest of the Lithuanian cities and towns at the beginning of the twentieth century. 
Klaipėda, which was won over for Lithuania in 1923 and linked to Lithuania Proper by communication networks, turned into an 
important source for revenue generated through foreign trade.  Political realities, however, were relentless – the Klaipėda Region was 
severed from Lithuania in March 1939 amidst rejoicing mobs of local population and annexed to the Third Reich. The government 
based in Kaunas during the interwar years was unable to grasp the specific nature of Klaipėda and, despite investments made into the 
port of Klaipėda, failed to win over the local population and integrate the region into the state of Lithuania. Even the Lithuanians of 
the Klaipėda Region felt misunderstood and undervalued. While Lithuania invested heavily into the port of Klaipėda and Lithuanian-
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built structures appeared in the city, there were but few signs of the Lithuanian nationhood in Klaipėda. Later, the devastating World 
War II and communist rule drastically transformed the cityscape of the old town with the national structure of population changed. 
The long-standing community links had vanished. In the course of the first post-war decades, Klaipėda was a city with a prevailing 
Soviet Russian culture and the urban development followed interests and wishes of the enterprises subordinate to Moscow-based all-
Union ministries. It was not until the 1970s, with branches of higher-learning institutions for arts and humanities opening in the city, 
that there appeared more signs involving symbols of the Lithuanian identity.

In the aftermath of the Rebirth revolution of 1988–1991 Klaipėda, likewise other Lithuanian cities, passed through a decade both 
of economic downturn and cultural boom. Klaipėda University was established on the basis of the existing branches of higher learning 
institutions that had been active for several decades, citizens were given access to the enclosed areas controlled earlier by the Soviet 
army, the first free economic zone in Lithuania was launched, city residents received access to the Curonian Lagoon, while the cruise 
ship terminal, renovated embankments of the Dangė and the Castle site under regeneration with the marina, the former Memelburg 
moat, crowded with yachts and pleasure boats next to it, have become places of attraction for the city residents. These are the signs 
of the centenary of Lithuania in Klaipėda. Klaipėda not only boasts a mild maritime climate, with occasional stormy winds, and a 
unique Baltic seacoast landscape, it also compares favourably with other cities of Lithuania as regards specific mindset of its residents. 
It is uncertain whether the rest of Lithuanians and the government of the country realise that Klaipėda, just as in the interwar years, 
has become a guarantor for energy independence of Lithuania in the event of national security threats. It was in Klaipėda where a 
liquefied natural gas terminal, the first in the Baltic countries, came into being, the power link with Sweden has been installed, and 
cargo handling volumes in Klaipėda seaport have increased twofold over the last decade reaching 40 million tons. In 1936, Mykolas 
Römeris, rector of Kaunas Vytautas Magnus University, when giving speech on the occasion of the Academic Sea Day, said: “The sea 
is the foundation of Lithuania’s freedom, her power and, furthermore, her political orientation. The Baltic regional imperatives must guide 
policies of our state in the international community.” These fine words failed to make impression on those in power in Lithuania, seated 
in Kaunas residencies, because as it was accurately observed by geopolitical expert K. Pakštas “one should not expect that ministers and 
a parliament of a continental capital will quickly grasp the tasks of a maritime nation”. Many years have passed since; however, with the 
advent of the state centenary, the question whether cultural significance of Klaipėda is adequately realised in the power cabinets of 
Vilnius, the city shaping priorities of a maritime nation, remains open.

THE BEGINNINGS

The Council of Lithuania, convened in Vilnius, proclaimed the Act of Reinstating Independence of Lithuania on February 16, 
1918. The Act was announced but at that moment German troops were stationed in Vilnius and the war-devastated country remained 
under the control of Germans, it therefore required immense efforts and energy to make an independent state of Lithuania a reality. 

In the wake of the devastating World War I the first celebration of the February 16 anniversary was held in Kaunas under 
conditions of martial law following retreat from Vilnius. The celebration was unassuming with a morning mass celebrated at Kaunas 
cathedral, an army parade at noon, “gatherings with the purpose to elucidate the idea of Lithuanian independence” held in public 
places at 2.00 p.m., and a solemn meeting of the State Council and the Cabinet of Ministers taking place at the city theatre at 4.00 p.m. 
followed by a show and a concert.   
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Meanwhile, a small group of active Prussian Lithuanians in the northernmost city of Germany, Klaipėda, did not even consider 
the possibility of political orientation to Lithuania. After the armistice, which ended World War I, was signed the National Council of 
Lithuania Minor declared about “the attachment of Lithuania Minor to Lithuania Proper” in the Act of Tilsit of November 30, 1918. 
Although this Act has received controversial assessments, it put forward ‘historic’ rights of Lithuanians to that territory. The Klaipėda 
Region, however, was not detached from Germany until after the Treaty of Versailles in 1919 and its future – either the status of a free 
state or the transfer to another state – was placed in the hands of the Great Powers. In February 1920, infantry units of the French 
army (21e Bataillon de Chasseurs à Pied) and the French mission under the command of General Dominique Odry arrived at the city 
to maintain public order until decision on the sovereignty of the region was made.  

On February 15, 1920, the Association of Klaipėda Lithuanians Aida gave a party at the Viktorija hotel dedicated to the second 
anniversary of independence of the Republic of Lithuania. The staging of a public event may have been prompted by the change of 
the status of Klaipėda and the city masters. The party was attended by the officers of the French 21st infantry battalion. Two theatrical 
pieces by Vydūnas, A Lithuanian Fairytale and Gale, were given at the party. Jokūbas Stikliorius, a Prussian Lithuanian cultural activist 
and publisher, said in his speech that “the Lithuanians of Lithuania Minor are common in their nationality, language and blood with 
the brothers from Lithuania Proper. The border which has separated us nationally will be removed in the Klaipėda Region. Lithuanians 
of Lithuania Minor must cultivate and nurture Independence inside themselves. Nobody can claim a will onto us in our land except 
ourselves”. Adomas Brakas, chairman of the Aida association, mentioned in his speech that “Lithuanians proclaimed independence 
two years ago and now Prussian Lithuanians can also be certain that they are proceeding towards independence”.  Having referred to the 
French as “legates from the great and powerful nation and as defenders”, he welcomed them in their mother tongue and said: “You 
knew little about Lithuanians when you came here. <...> The Lithuanian nation, though enslaved for such a long time, has retained the 
desire for freedom. We trust that the nations that represent us will help us in the defence of our honour. Lithuanians wish to walk on the 
path of culture and grow as a free nation among other nations.” The national anthem of France, La Marseillaise, was played in honour 
of the French present at the party on the occasion of February 16.   

In 1921 the Klaipėda Lithuanian club and association Aida arranged another celebration of February 16 in a restaurant. The 
press wrote that the event attracted a lot of people and that Lithuanian music was played at the party. Chairman of the Lithuanian 
club, Endrius Rėžulaitis, welcomed everyone, especially guests from Lithuania Proper, and recounted the story of the rebirth of 
the Lithuanian state since the Great War to the present time. The party was concluded with the singing of the National Hymn and 
Užtrauksim naują giesmę, broliai (Brothers, let’s sing a new song) composed by Juozas Naujalis. 

POST 1923

In January 1923, units of the Lithuanian armed forces and the paramilitary Lithuanian Riflemen’s Union, dressed in civilian 
clothes, were sent by the Lithuanian government to take over the Klaipėda Region. By the midday of January 15, 1923 the city of 
Klaipėda was in the hands of Lithuanians except for the barracks were the French units were stationed.     

The German daily Memeler Dampfboot said that the fifth anniversary of the independence of the Republic of Lithuania was 
celebrated by the new rulers and masters. Antanas Smetona, representative of the Lithuanian Government in Klaipėda, gave a solemn 
dinner at the House of Riflemen’s Union. On the occasion of the festive event Martynas Jankus said that “up till now the celebration 
of this festival used to be held in Kaunas only but from now on it will also be done in Klaipėda. Klaipėda is Lithuania’s door into 
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CELEBRATING THE INDEPENDENCE DAY 
IN THE AUTONOMOUS REGION (1923–1939)

The traditions and ceremonies of the Independence Day celebrations had evolved at Kaunas and other Lithuanian towns from 
1919 while the celebration of this date in Klaipėda had yet to be built up by local Lithuanians.  

In the framework of preparations for commemoration of February 16, an organisational committee would be set up in Klaipėda 
chaired by the governor of the Klaipėda Region involving various Lithuanian public organisations, the Lithuanian Riflemen’s Union, 
Santara, and occasional representatives of local industries and German organisations. February 16 was an official red-letter day in 
Lithuania. Government and public institutions as well as autonomous offices and schools would have a day-off, while Germans of 
Klaipėda, who had their private shops, would usually ignore this regulation and work full-time. Government offices were obliged to 
hoist the national flag while owners of private households were merely requested to do so. 

A military parade did not take place in Klaipėda on the occasion of February 16 in 1924, because it was rescheduled for 
May 15, the date marking the national holiday – the Day of Convention of the Constituent Assembly. Such practice, due to a 

the world”. Jokūbas Stikliorius corrected Martynas Jankus claiming that the Day of Independence of Lithuania had been marked in 
Klaipėda before, although in a less public manner. A. Smetona was delighted to be seated next to M. Jankus because an artificial wall 
between the Lithuanians of Lithuania Minor and Greater Lithuania had existed for centuries which may be eliminated now. One of 
the organisers of the revolt, Erdmonas Simonaitis, proposed a toast to the ‘awakening and strengthening’ of Lithuanian patriotism 
of the Prussian Lithuanians of the Klaipėda Region. After the formal speeches ended, a concert was given to the members of the 
Extraordinary Commission (french Commission extraordinaire) at Memel appointed by the Conference of Ambassadors, and to the 
English and French officers and soldiers. The resolution of the Conference of Ambassadors was read and a solemn performance of 
the Lithuanian anthem at the House of the Riflemen’s Union was presented for the first time. At the behest of the members of the 
Supreme Committee for the Salvation of Lithuania Minor anthems of France and the United Kingdom were also sang. Hence, an 
official commemoration of February 16 in Klaipėda was held for the first time after a lapse of five years from the date of the Act of 
Independence signed at Vilnius.   

On February 17, 1923, the Conference of Ambassadors transferred the sovereignty over the Klaipėda Region to Lithuania and 
within three days Lithuanian troops entered Klaipėda. Officer Petras Tarasenka made the following entry in his diary on that day: “With 
the troops lined up, the second battery saluting and the orchestra playing the National Hymn near the town theatre on Market Square, 
the national flag of Lithuania was raised over the Prefecture building at 12 noon, with a flag hoisted over the barracks simultaneously”. 
The Lithuanian tricolour flag was flown over the buildings of Klaipėda which accommodated Lithuanian authorities. The takeover of 
the Klaipėda Region was among the most successful political, military and diplomatic moves of the Lithuanian state in the interwar 
period. Klaipėda became part of Lithuania, however, the repossession of the historical capital Vilnius had to wait. On the other hand, 
Lithuanians were scarcely present in Klaipėda in terms of demography. According to the 1925 census data the population of Klaipėda 
was 35 845, including 57.79 percent German, one tenth of the total declared themselves Lithuanian and a fifth self-identified as 
Memellander.
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cold weather in February, had continued and starting from 1930 the celebration of the National holiday was carried over into 
September, the date of the abortive coronation of Vytautas the Great. In 1924, according to reports in the local press, there 
were ‘many more than ever before’ Lithuanian tricolour flags flying in town. The post office building was decorated with 
illuminations. The plenipotentiary of the Lithuanian government in the Klaipėda Region, Antanas Smetona, gave a formal 
reception in the evening. On May 8, 1924, the Klaipėda Convention, or Convention concerning the Territory of Memel, 
was signed in Paris which established legal principles of regional government. In 1924 the economic situation in Klaipėda 
worsened markedly leading to massive unemployment, a few local inhabitants were killed in the skirmishes with the police 
amidst labour troubles, as a result February 16 in 1925 was marked in Klaipėda “without public celebrations” according to the 
local press. Tricolour flags were hoisted in town, and the post office building, as an institution of the central authority, was 
again lavishly decorated. Masses were held in the churches for the soldiers who marched there through the streets with the 
music. Newspapers reported that “no parade was held although citizens would have been curious to see it”. Soldiers were given 
a performance of the play Amerika pirtyje (Lithuanian: America in the Hot-house) at the hall of the Riflemen’s Union and in 
the evening a reception was organised with about 120 invited guests attending. The press gave detailed and piquant reports of 
the event: “a cosy atmosphere of a cheerful and cordial gathering lasted from 9.00 p.m. until 3 or 4 in the morning. The guests, 
unrestrained by any formal rules of conduct, had a really good time here. There was a certain chill of decorum in the air before 
everyone made introductions and greeted each other, but all that passed very quickly and then only joyous and satisfied faces 
were to be seen. The tables piled up abundantly with a variety of ‘godsends’ looked temptingly attractive. The stewards of the 
Lithuanian Club, hosts of the buffet, demonstrated the things they were able to cook for the satisfaction of guests. And the guests 
were satisfied indeed. The host of the rout, Mr. Governor Budrys, had to be especially glad to see the set of his guests in such high 
spirits and their radiant faces. And an extraordinary matter: free from any official restraints, having left behind mundane, even 
hostile relationships, the guests socialised as humans, as friends”.  

In 1926, a military parade was held in Klaipėda, unlike in Kaunas, watched by about 5 to 7 thousand local residents. The 
Holy Mass was celebrated in Evangelical Lutheran and Roman Catholic churches before the parade. In the evening soldiers of 
the 7th infantry regiment gave a party at the House of the Riflemen’s Union where a play Tėviškė (“The Homeland”) by Vydūnas 
was staged, and thereafter President of the Directorate Erdmonas Simonaitis together with Joseph Kraus, speaker of the local 
parliament, arranged a beer party at the Viktorija hotel.

The 1928 celebration in Klaipėda, which was arranged by a special committee composed of Lithuanian and German 
representatives, was depicted in the weekly paper Karys:  “The city of Klaipėda and general public also contributed to and 
solemnly marked the celebration of the tenth anniversary of the Independence. Almost every building was decorated with national 
flags and flags of the Klaipėda Region. Many shops and houses were beautifully illuminated. Solemn services were held in the 
churches of all confessions at 10 a.m. A formal reception for representatives of the government authorities and the public was 
given by the Governor at 12 noon [about 200 persons attended]. A collective lunch at 2.00 p.m. was given at the 7th infantry 
regiment officers’ club with representatives of the local authorities in attendance. At 16.30 p.m., a performance of the melodrama 
Birutė and a concert by the music conservatory, followed by a public speech given by Vydūnas, took place at the city theatre. A 
gala dinner, speeches, a concert, etc. given at the House of the Riflemen’s Union at 20.00 p.m. concluded the celebrations of the 
Independence Day. Everything went off without a hitch. Furthermore, local population is starting to move closer to Lithuanians 
and becoming more conscious and involved.” Sermons in churches were delivered both in German and Lithuanian, a hundred 
strong men’s chorus of the music conservatory sang conducted by Juozas Žilevičius, with Juozas Gaubas playing the organ and 
Stepas Sodeika performing a solo. At the Queen Louise Gymnasium Vydūnas delivered a lecture on the history of Lithuania 
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in German with Kazys Trukanas replicating it in the Lithuanian language. On the occasion of the Tenth Anniversary of the 
State Independence, President of the Republic, Antanas Smetona, granted pardon for 300 miscellaneous offenders from the 
Klaipėda Region and this act “produced an extraordinary impression on the people of the Klaipėda Region”. Moreover, eight 
‘Lithuanian public figures’ were decorated with the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, two of them with 3rd 
Class Order and six with 4th Class Order.   

In 1930, as every year, the Holy Mass was celebrated and a solemn event was held at the House of the Riflemen’s Union on the 
morning of February 16. In the officers’ club, a dinner was given attended by governor Antanas Merkys, who arranged a traditional 
evening reception at Viktorija hotel with plenty of beer and snacks provided.  

The last decade of the autonomous status of the Klaipėda Region was a period of economic integration of Klaipėda into Lithuania. 
It involved the purchase of merchant vessels, the development of Jakai and Smeltė residential quarters for the increasing numbers of 
Lithuanian workforce, the port reconstruction, which cost 38 million Litas, nearing completion, and the building of a railroad section 
from Telšiai and the Samogitian highway. Nevertheless, revanchist sentiment gained momentum in the Klaipėda Region following 
Hitler’s rise to power in Germany in 1933. The celebration of the Lithuanian commemorative dates became a concern only for the 
Lithuanian authorities. After the Neumann-Sass case of 1934–1935, high-ranking officers of the municipal government of Klaipėda 
abstained from participation in the celebrations of the Lithuanian Independence Day, usually delegating a third person. Not only 
incidents of disloyalty multiplied in Klaipėda, when the Lithuanian tricolour flag was never hoisted over the editorial office of Memeler 
Dampfboot and the houses of pro-Nazi leaning Germans, but also cases of profanation of this national symbol.   

RITES AND CEREMONIES 

Historian Vasilijus Safronovas has noted that a typical ritual of public holidays in Klaipėda in the interwar period included 
a military parade of the Klaipėda garrison, church services, a reception by the plenipotentiary of the Lithuanian government 
and a concert. The events usually took place in enclosed spaces and attracted attention of a small pro-Lithuanian public. The 
military community played a prominent part in organising such events. A brass band frequently was a part of the celebration. 
An author and reporter Pulgis Andriušis wrote that “residents of Klaipėda are immensely attached to brass music. And there is 
plenty of brass instruments in Klaipėda; soldiers, riflemen, members of the Santara Association and, last but not least, students 
of Vytautas the Great Gymnasium. Each regiment with its pipe players, as they are called here, marches to church”. Pro-German 
activists also attended and participated in official rituals thereby demonstrating their declarative loyalty to the Lithuanian 
rule, although such demonstrative participation in the 1930s often implied a mere attendance out of necessity.  

On the morning of February 16, 1936, various Lithuanian organisations, with flags and bands, headed for the city churches 
to attend service. After the church service the organisations lined up on Turgaus Street and proceeded to march in parade along 
Laukininkų and Biržos streets, Prezidento Smetonos Avenue, to Vytautas the Great Gymnasium which housed the headquarters of the 
20th regiment of the Lithuanian Riflemen’s Union. The celebration was held at the assembly hall of the gymnasium with flags brought 
in solemnly, a tribute paid to the memory of the dead, and with a traditional concert given after formal speeches. At 8.00 p.m. a concert 
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and a get-together opened at the House of the Riflemen’s Union, which lasted until 2.00 a.m., with performances given by the choirs 
of the soldiers of the 6th infantry regiment and the Hymn Singers Society, while the women’s chapter of Darius and Girėnas Riflemen 
Company organised a raffle.

The mass was celebrated on the morning of February 16, 1937, at the city’s Roman Catholic church according to a long-established 
ceremonial pattern. The service was accompanied by organ music performed by Juozas Gaubas, a lecturer at the Klaipėda Teacher 
Training Institute, whilst a mixed choir conducted by another lecturer of that institute, Stepas Sodeika, performed St. Francis Xavier 
Mass. A service was also held at St. John’s Evangelical Lutheran Church. In the evening the Klaipėda State Theatre staged the premiere 
of the drama Valdovas (Ruler) by Vincas Mykolaitis-Putinas the cast of which included visiting actresses from Latvia: actress Vilma 
Liepiņš-Adernieks from the Daugavpils Latvian Theatre and Emma Ezeriņš, an actress of the Jelgava Latvian Theatre. A solemn 
celebration and a concert were also held at Vytautas the Great Gymnasium. In his solemn speech, Governor Jurgis Kubilius said: 
“Today our spirits are elated on this festive occasion because this day is the Easter of our State. And, indeed, our state actually resurrected 
from the dead 19 years ago. <...> Was it a miracle, the resurrection of the Lithuanian state? Lithuania, as a state, was reborn only because 
the Lithuanian nation had survived. It is true, many prophesied its death. They even counted the years of its remaining life. <...> A nation 
is not something abstract, some metaphysical mist. A nation is composed of live people, a total sum of its members as well as a memory 
of the dead and their heroic deeds. A nation is a living, concrete entity, seen physically and felt mentally. In reality, a nation is and must 
be nothing less than one big human family in its full sense.” Concluding his speech, the governor emphasised that independence was “a 
foundation for our personal and common national, material and spiritual well-being”. 

THE YEAR 1938

In 1938, the 15th anniversary of the annexation of the Klaipėda Region to Lithuania was commemorated. On that occasion flags 
were awarded to the Klaipėda Riflemen’s Regiment units of the Plywood Mill and the Port. The unit leaders, in their address to the 
commander of the Regiment, Colonel Raimondas Liormonas, promised to safeguard the flags and to defend their fatherland flying 
the flag. 

In 1938, the 20th anniversary of the Independence was solemnly celebrated across Lithuania. On that occasion, morning services 
were held in the places of worship of all confessions in Klaipėda. The Lithuanian press tended to romanticise when reporting on the 
festivities in Klaipėda: “Every building in Klaipėda is decorated with flags. It is the first time that Klaipėda has seen so many buildings 
flying Lithuanian flags in the entire 15 year period of a free life in Klaipėda. In addition to flags, a lot of buildings have been adorned with 
wreaths and garlands, displaying splendid illuminations in the evening. Pictures of Vytautas, Leader of the Nation Antanas Smetona, 
and other great men of Lithuania have been put on a display in shop windows and, actually, in the windows of many private buildings. 
The figures 1918–1938 reminded of the significance of the day to all the passers-by.”  The celebrations continued at the assembly hall of 
Vytautas the Great Gymnasium and in the evening a solemn event was held at the Klaipėda State Theatre with the speeches delivered 
by the governor of the autonomous region, Jurgis Kubilius, and President of the Directorate Augustas Baldžius. A. Baldžius referred 
to the specific situation of Klaipėda within the context of February 16:  “Different images of memory come back naturally to the minds 
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THE LAST CELEBRATION. WITHDRAWAL 

Already in 1939, the day of January 15 was marked in Klaipėda not as the day of “Klaipėda liberation” but as the day of ‘the 
rapprochement of Klaipėda with the Greater Lithuania’.  Germans, under the guise of the sports festival, celebrated meanwhile January 
30 – the day of Hitler’s coming to power. On February 11, 1939, the Directorate of the Klaipėda Region issued an order to the effect 
that only those schools in the region were to have no classes where Lithuanian remained the language of instruction. It conveyed a clear 
message that this day was important only for Lithuanians.   

On the evening of February 15, 1939, after sunset, the windows of Lithuanian offices, enterprises and individual houses lit up 
with tricolour lights. Portraits of Lithuanian rulers and illustrious national movement leaders adorned with wreaths were put up in 
the windows. The press, however, claimed that despite the efforts by the central authorities to create a festive mood “there were a lot 
of people in town for whom this was just another ordinary night”. On the evening of February 15, a festive commemoration was held 
at the assembly hall of Vytautas the Great Gymnasium. Customarily, alongside formal speeches and lectures an artistic programme 
was presented concluded with the hymn Lietuviais esame mes gimę (Lithuanian: As Lithuanians we are born). Next day, February 16, 
which was officially enacted as an ordinary working day, riflemen of the Klaipėda 20th Riflemen Regiment headed off from various 
residences to the barracks and lined up in the barrack grounds. At 10.00 a.m. the riflemen together with the soldiers of the Lithuanian 

of Klaipėda citizens because the past two decades have not been a time of the shared development for us. During the first decade, political 
and economical upheavals that took place in our homeland were so profound as to make the world, with everything that was dear and 
familiar, fall apart and collapse for the people of Klaipėda. Only 15 years have passed when the Klaipėda Region joined in the political and 
economic fortunes of the State, and it cannot be said that the development in the Klaipėda Region has progressed in a completely direct 
and single line over that period.” At the concert, the quintet Collegium Musicum performed pieces by Wolfgang Amadeus Mozart, the 
choir of the Hymn Singing Society conducted by Alfonsas Mikulskis performed a few Lithuanian pieces, and the show programme 
ended with the recital by a soloist of the State Opera, Vincė Jonušaitė-Zaunienė. A traditional reception was given by the Governor of 
the Klaipėda Region after the solemn celebration at the theatre. 

It was the last relatively peaceful celebration of the Independence Day in Klaipėda. On November 1, 1938, Lithuania was pressured 
into lifting martial law and press censorship. Germans of Klaipėda staged festive manifestations and processions, the Borussia and the 
Emperor William the Great (Kaiser Wilhelm) monuments were restored, and there were other demonstrations with plenty of symbols 
and rites associated with the Greater Germany and Nazi ideology. Pro-German parties won the elections to the Klaipėda Parliament 
and on January 20, 1939, pro-Nazi lawyer Willy Bertuleits was appointed President of the Directorate of the Klaipėda Region. Given 
a free hand, local Nazis launched attacks on the students of Lithuanian schools and riflemen in uniform and abused Lithuanian 
soldiers. Portraits of the Lithuanian president and the sign of Vytis were removed from autonomous schools, and the instruction in 
the Lithuanian language restricted. The Lithuanian language was ignored in the government offices of the Klaipėda Region and it was 
completely eliminated from the use in the autonomous government administration. Jewish residents started to move away from the 
Klaipėda Region. The greeting ‘Heil!’, later ‘Heil Hitler!’, came into use in autonomous schools and offices. “All efforts of the fifteen years 
were melting as the spring snow”, said Martynas Anysas, advisor to the Governor of the Klaipėda Region.
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army garrison marched to the church were the Holy Mass was celebrated. During the mass a soloist, Stasė Dievaitytė-Skačkauskienė, 
and the church choir conducted by Juozas Karosas sang. After the service, the riflemen battalion solemnly marched through the town 
along Palangos, Liepojos, Laukininkų and Manheimo (today S. Daukanto, Herkaus Manto, Tiltų, Galinio Pylimo) streets and thereafter 
went to their residences. At midday, solemnities began at the great hall of the Teacher Training Institute where a double celebration took 
place – celebration of the Independence Day and admittance of junior students to the student corporation. The ceremony ended with the 
singing of the academic hymn “Gaudeamus Igitur”. After a short brake Z. Kuzmickis delivered a lecture on the significance of February 
16, followed by a concert. The two-hour long event was again concluded with the hymn of Lithuania Minor, Lietuviais esame mes gimę. 
The celebration of February 16 in Smeltė, at the hall of the joint-stock company Maistas, opened with a solemn bringing in of the banners 
of the Martynas Jankus Riflemen Company and the Smeltė Santara Association. After the official part a concert was given by soloist 
Paršiūnaitė and a mixed choir of the Martynas Jankus Riflemen Company. After the concert, the party and dances lasted into the night 
to the music of the joint band of the Darius and Girėnas and the Martynas Jankus riflemen companies.  

On the occasion of the festival, Governor of the Klaipėda Region, Viktoras Gailius, gave a traditional reception at the governor’s 
office to which President of the Regional Directorate, Willy Bertuleits, arrived wearing a Nazi Party officer uniform, only without 
swastika, while a member of the Party, Herbert Boettcher, donned an Ordnungsdienst uniform. The official celebration took place at 
the assembly hall of Vytautas the Great Gymnasium with the participation of Governor Viktoras Gailius, advisors Martynas Brakas 
and Martynas Anysas, chairman of the port authority, eng. Bronius Sližys, commander of the garrison, General Staff Colonel Antanas 
Breimelis, commander of the 20th Klaipėda Riflemen Regiment, Colonel Jonas Andrašūnas, and other guests. The event was opened by 
Jurgis Reisgys, Chairman of the Santara Association, who voiced radical ideas in his speech: “Let us unite into a single strong Lithuanian 
front here, on the Lithuanian seacoast, in the Klaipėda Region <...>. Our unity, national consciousness, love for our country, homeland and 
freedom, and enlightenment, these are the spiritual treasures of our nation and our strongest weapons. So, in the name of our independence, 
let’s get started and forge such weapons, build such strongholds that are stronger than steel, that are resistant to machine-guns and canons.”  A 
lecture was given by Vincas Rastenis, an editor of the daily Vakarai. The formal part was followed by an artistic show. A string orchestra of 
the Klaipėda Music Conservatory School, conducted by J. Karosas, performed a piece by J. Naujalis Svajonė (A Dream) and an overture 
by Wolfgang Amadeus Mozart. The three-part cantata by composer Julius Sinius, conducted by Stepas Sodeika, was performed by a joint 
orchestra of the Music Conservatory and the Pilėnai Duke Margiris 6th Infantry Regiment and Vaidilutė choir of the Aukuras Society. 
The female riflemen string ensemble (playing national instrument kanklės) led by Ona Mikulskienė-Mozoliauskaitė, performed four 
songs: Ar aš tau, sese, nesakiau, Linelius roviau, O aš viena dukrelė and Suktinis. Soloist S. Dievaitytė-Skačkauskienė, accompanied by 
St. Vainiūnas, performed songs O kaip miela by A. Kačanauskas, Atgimstant by J. Gruodis, and Stiklų langai, pušų namai by J. Karosas. 
The show programme was crowned with the performance of the Riflemen Male Choir conducted by Alfonsas Mikulskis. The choir 
performed pieces Dul dul dūdelė by J. Gaubas, Diedukas by J. Švedas, Oi, ūžė by J. Kačinskas and Jūreivių maršas (The Seamen’s March) 
by V. Paulauskas. The solemn speeches and the concert were broadcast on radio. That was the last celebration of February 16 in a bygone 
Klaipėda...

Germany, meanwhile, continued its pressure on Lithuania. The news of the German ultimatum requiring the cession of the 
Klaipėda Region was a shock to the Lithuanian Government, it was, nevertheless, decided to give in to German demands. The Treaty 
on the Cession of the Klaipėda Region to Germany was signed in Berlin on March 22, 1939. The local Lithuanian authorities learnt 
about the detachment of the Klaipėda Region from Lithuania late in the evening, while a majority of Lithuanian population 
became aware of this fact only on the morning of March 23 when flags of the Klaipėda Region and the swastika flags were 
hoisted all over the town, with bells of Evangelical Lutheran churches tolling and sirens howling. Along the streets marched 
uniformed members of the Ordnungsdienst, the SA and the First World War Kriegerverein. Classes were terminated in all gymnasia 
and other learning institutions, shops, eateries and hairdressers stopped their business. People rushed to the railway station and 
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Lithuanian military personnel proceeded to evacuate barracks. Many Lithuanians, astounded and flabbergasted, did not have any idea 
of the deadlines given to move out, nor what things to take, nor what was to happen with property left behind. Adolf Hitler arrived at 
Klaipėda and gave a speech from the theatre balcony, only swastika flags flying all over the town. Symbols adorned with the swastika 
remained in Klaipėda until the late January of 1945 when the Red Army contingents entered the ruined city. 

THE SOVIET TWILIGHT 

In the aftermath of the Second World War the life in Klaipėda started from scratch. The city had lost all its previous population 
who were relocated into the hinterland of Germany by the end of 1944 with the front driving towards the city. Population of German 
extraction, as a result of forced evacuation, were wiped off the face of the demographic map not only of the Klaipėda Region but also of 
other Baltic cities taken over by the Soviets. Prussian Lithuanians withdrew as well. Barely a few dozen civil residents were registered 
in Klaipėda by the Soviet military administration at the end of January, 1945. People of Lithuanian and Russian ethnic background 
began to move into an empty city, subsequently, the 1959 census data showed the total population of Klaipėda at 89 923 giving the 
ethnic composition as 55.2 percent Lithuanian and 35.7 percent Russian. Even though few dared to openly express their dissatisfaction 
with the Sovietisation policies and implementation of Russian-Soviet customs in the Soviet times, especially during the reign of Stalin, 
national tensions surfaced both in Klaipėda and in Lithuania as a whole. Lithuanians, who moved into Vilnius in the wake of the 
war, shaped a patriotically inclined cultured intelligentsia layer.  In Kaunas, where Lithuanians made up a majority of the population, 
due to the mentality shaped by the life in an independent Lithuania, entrepreneurial skills, urban architecture, artefacts showing the 
Pillars of Gediminas and the Vytis Cross, national sentiments involved more radical forms of protest. Klaipėda was an exception – 
Russian was prevalent in the enterprises subordinated to all-Union ministries based in Moscow and in the streets while the Lithuanian 
intelligentsia stratum was a minor one. Before 1956, only a two-year Teacher Training Institute operated in Klaipėda, hence there 
was a lack of institutions of higher education and attractive cultural facilities. It was a city of workers and seamen without a layer of 
humanitarian culture. Major changes set in by the early 1970s with the renovation of the Old Town, the expansion of archaeological 
and regional research in Klaipėda, the establishment of the Klaipėda departments of the Lithuanian Music Conservatory in the 
premises of the former Auguste-Victoria Lyceum, a teacher training school and Klaipėda department of the Šiauliai Teacher Training 
Institute replaced the former Teacher Training Institute, and the writers, artists and musicians began to settle in the city. Though 
the attitudes of the Soviet regime towards cultural expression shifted, neither any public references to the Lithuania under President 
Antanas Smetona, which many a Lithuanian looked back to when watching into empty shop windows, nor any display of the symbols of 
the interwar Lithuania were tolerated in any form.

 Extant documents or memoirs about the commemoration of February 16 in Klaipėda during the Soviet era are scanty. The Day 
of Independence of the Lithuanian State had not vanished from collective memory. February 16 was usually celebrated in the circle 
of family or trusted friends. Flags, banners, books, badges, orders, medals, portraits and other memorabilia related to the ‘bourgeois’ 
Lithuania had to be hidden and not displayed publicly. The Stalinist system would normally give a ten-year prison sentence for any 
slightest anti-Soviet talk or other unarmed resistance acts. 

Yet, throughout the entire period of the Soviet rule, national flags would be hoisted, usually at night, in different places of 
Lithuania over tall buildings, electricity poles, church spires or even on treetops. On February 16, 1949, in the village of Minaičiai 
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a group of guerrilla leaders signed the Declaration by Union of Lithuanian Freedom Fighters, better known as the ‘Declaration of 
February 16, 1949’. The same night a young carpenter from Trinyčiai factory, Leonas Balčiūnas, together with a miller from the 
same factory, Edvardas Gečas, raised a national flag over a chimney of the power plant near the Dangė River. Both young people 
were arrested within a year. Leonas Balčiūnas reminisced later: “In 1950 I was called up for military service and then released. In the 
autumn I received summons to the commissariat. I went there and got arrested. I was brought face-to-face with many, including E. 
Gečas. We were both put on trial before the Baltic court-martial. I received a 25 year sentence with deprivation of rights and with 
confiscation of property. I was taken to Leningrad, and then transferred to the Komi ASSR, the Inta stone quarry. After four years and 
eight months a reply came and I was released from prison to freedom.” Although the young men were released from the camp, they 
were, however, kept under constant watch by the Soviet security services until the restoration of the Lithuanian state.  

In 1969–1970 security officers were busy in Klaipėda searching for people who would hoist tricolour flags over tall buildings and 
other objects in Klaipėda on the eve of various holidays, both official and unofficial. A small group of young patriots from Klaipėda – a 
seaman Jonas Šilinskas, Stasys Balkaitis, a student of a Kaunas vocational school, and a school pupil Aleksas Pašilis made up their minds 
to act – they created an underground group, and then made and raised national flags in Klaipėda and distributed patriotic anti-Soviet 
proclamations. According to a member of that group Jonas Šilinskas, they were prompted into such action by the invasion of the Soviet 
troops into Czechoslovakia to suppress the ‘Prague Spring’. On the night of May 1, 1969, Stasys Balkaitis, who had no fear of heights, 
hoisted a flag made by a member of the group over the roof of building number 1 at Herkaus Manto Street. On the same night Stasys 
Balkaitis raised another flag over a crane on the building site across from Vėtrungė building. He wrapped a tricolour flag around his 
body and climbed the crane, then he crawled to the tip of the crane boom where a flag of the Soviet Lithuania was flying, removed the 
flag from the pole and dropped it down, then he unwrapped the tricolour with an inscription “Lithuania will be free” and attached it 
on the point of the boom. 

Later Stasys Balkaitis met Aleksas Pašilis, together they made anti-Soviet proclamations and distributed them in various 
places in town. One of the most striking tokens of anti-Soviet resistance during the Soviet period, which lingered in the memory of 
many townspeople long afterwards, must have been a handmade Lithuanian tricolour flag, measuring 190 x 99 cm and bearing an 
inscription “We will break the chains of slavery”, which was hoisted over a lightning rod on the chimney of the Paper and Pulp Mill 
on the night of February 16, 1970. It was again Stasys Balkaitis who raised the tricolour flag, made by Jonas Šilinskas, Aleksas Pašilis 
and Stasys Balkaitis, climbing a metal ladder to the top of a 120-metre high factory chimney in half an hour. Nobody before had 
hoisted a tricolour flag on such a tall structure in Lithuania. Later in the day, they and Aleksas Pašilis circulated hundreds of copied 
proclamations in courtyards, backstreets, and the former town cemetery, inserting them behind the windscreen wipers of cars parked 
in the streets and dropping in mailboxes.     

“Have faith my Motherland, morning of freedom will dawn,
And February will flourish in a tricolour flag.
And Lithuania will rise again to live and fight, 
Drowned in tears, blood and misery.”  

A FLAG OVER THE FACTORY CHIMNEY 
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ON THE EVE OF FREEDOM

In 1985 Mikhail Gorbachev, according to an American historian Alfred Erich Senn, “took the Soviet Union on a new unmapped 
road of reforms. That road eventually shook up the earth and the state collapsed under his feet”. It was not until the early summer of 1988 
that the Gorbachev reforms had any wider implications in Lithuania and the society remained apathetic. Accustomed to political ebbs 
and flows in Moscow, it stood by waiting for the outcome of the Gorbachev experiment. Who would have guessed then that the greatest 
and deadliest challenge to the integrity of the Soviet state would come from Lithuania? On 23 August, 1987, just a few hundred people 
had the courage to come to the rally organised by the Lithuanian Liberty League by the Adam Mickiewicz Monument in Vilnius to 
mark the anniversary of the Molotov-Ribbentrop Pact. Not a single leader of the would-be Sąjūdis reform movement attended the 
meeting and the communist government controlled newspapers (including Tarybinė Klaipėda) published articles condemning the 
rally. The political developments in Lithuania proceeded in the normal course until the United States Congress issued an act on the 
date of independence of Lithuania in 1988 and asked the President to make a statement on that occasion. The February 11, 1988, 
Proclamation by the President of the United States stated: “Now, Therefore, I, Ronald Reagan, President of the United States of America, 
do hereby proclaim February 16, 1988, as Lithuanian Independence Day. I call upon the people of the United States to observe this day 
with appropriate ceremonies and activities in reaffirmation of their devotion to the just aspirations of all peoples for self-determination and 
liberty. In Witness Whereof, I have hereunto set my hand this 11th day of February, in the year of our Lord nineteen hundred and eighty-
eight, and of the Independence of the United States of America the two hundred and twelfth. Ronald Reagan.” Communist authorities 
of Lithuania staged a large-scale campaign against the proclamation of President Reagan and against February 16, as an important 
date in Lithuania’s history, with petitions and demonstrations organised that denounced the United States for the interference in ‘the 
internal affairs of the Soviet Lithuania’. It caused an outright hysteria among both central and local communist authorities.  

In Klaipėda, likewise in other Lithuanian cities and towns, militia and security forces were reinforced and members of labour 
collectives kept the watch at their workplace through the night of 15 to 16 February lest the national flags be hoisted. In the February 
16, 1988 issue of the local daily Tarybinė Klaipėda articles appeared about ‘rallies’ of workers that took place at the dairy plant, Klaipėda 
furniture manufacturing association, Trinyčiai cotton factory and at other plants and enterprises where collectives of working people 

These verses, signed with a nickname Diemedis, appeared on the proclamations circulated in Klaipėda on February 16, 1970. The 
Soviet security immediately started to search for suspects and found them. On December 4, 1970, the judicial division for criminal 
cases of the Lithuanian SSR Supreme Court tried and convicted the young men for anti-Soviet agitation and propaganda and the 
creation of an anti-Soviet organisation in a hearing behind closed doors at Klaipėda. Jonas Šilinskas, at whose house an old gun and 
cartridges were found during the search, was sentenced to a five-year term to be served at a strict regimen corrective labour colony. 
After being released, Jonas Šilinskas, who had been sentenced to the longest term, was placed under house arrest for another two years. 
Aleksas Pašilis was sentenced to a four-year prison term and Stasys Balkaitis to three years imprisonment. Closing sentences of the 
verdict were as follows: “the material evidence such as anti-Soviet leaflets, collection of verses entitled The Soul’s Complaint shall be kept 
in the files. Three flags of the bourgeois Lithuania, pieces of fabric, notebooks, photo paper packs, five magnetic tapes with recordings of the 
Voice of America, plywood sheets, and flag poles shall be destroyed. Photographic equipment shall be confiscated”.    

After release from imprisonment, all of them were kept under surveillance of security agents, while any chances of higher 
education, career opportunities or a better employment had to be forgotten. 
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denounced the proclamation of the President of the United States, Ronald Reagan. “On behalf of my collective of young workers I want 
to tell that we are opposed to the propaganda broadcast by a handful of nationalists on the Western radio stations. The so-called appeal 
to the Lithuanian people and all the nations of the world on the day of independence of Lithuania is nothing more than an ideological 
speculation and interference in our internal affairs”, said Gražina Zubernienė, an employee of Trinyčiai factory. “What is it that the 
strangers wish for us? We have our rights, the right to study and work. Our factory has new equipment. All of this is for us, for our better 
and comfortable work. And I don’t think that there are any new people who would like to celebrate the ‘holiday’ proclaimed by foreign 
‘voices’. I wholly stand for December 16, the 70th anniversary of the establishment of Soviet power in Lithuania.” Tarybinė Klaipėda gave 
wide coverage to the meetings with war veterans at Vocational School No 1 and to the rally at the Klaipėda Music Conservatory 
(“teachers and students of the Klaipėda departments of the Lithuanian SSR State Conservatory rallied in a meeting in a state of deep 
excitement...”), the rally at the dairy plant (“The collective of the dairy plant will send their protest to the Presidium of the Supreme 
Soviet of the USSR to be further conveyed to the Embassy of the United States in Moscow”), rallies at Sirijus factory, Klaipėda furniture 
manufacturing association, Baltija shipyard, etc. People mustered at such rallies voiced their approval of the communist policies 
and denounced the Lithuania created by February 16 and the ‘vilifiers’ of the Soviet system, and thanked the Soviet government for 
a ‘bright future’. Such, seemingly hopeless, was February 16 of 1988 that dawned in Klaipėda. Who would have thought that things 
would change dramatically in less than a year?  

THE YEARS OF REBIRTH. THE BREAKTHROUGH 

The ideas of national revival came to Klaipėda from Vilnius when at a meeting at the Lithuanian Academy of Sciences in June 
1988, communist and non-communist intellectuals gathered to form Sąjūdis Initiative Group to organise a movement in support of the 
reforms initiated by Mikhail Gorbachev. Already in the summer of 1988, the activists of Sąjūdis spoke of environmental and cultural 
problems, and by the end of the year there were talks about the restoration of an independent Lithuania. A group supporting Sąjūdis 
was formed in Klaipėda in July 1988. It was on July 10, during the Sea Festival, that the tricolour flag was first flown in the city legally 
and in the evening, during a concert given in the framework of the March of the Rock Music across Lithuania on the open-air stage, an 
architect Vytautas Šliogeris announced the establishment of the Sąjūdis group in Klaipėda. The first massive gathering of townspeople 
took place in the grounds of the Pulp and Cardboard Mill on August 4, 1988, the central issue being environmental problems of the 
Baltic Sea. On August 3, 1988, a symbolic action of embracement of the Baltic Sea took place putting forward as a keynote idea the 
issues of pollution of the Baltic Sea, which have lost none of their relevance today. The event gathered ca. 100 000 people lined up in 
a chain from Nida to the Latvian border. Rallies gathering hundreds of thousands of people were nothing extraordinary at that time. 
By contrast, a picket or a demonstration attended by less than several thousand people would have seemed abnormal. Despite the 
efforts of the Kremlin to rein in the heated situation in Lithuania and other Baltic countries, the Lithuanian society was changing at a 
fast pace outstripping the reaction of the Communist authorities. On October 8, 1988, a rally was held in the grounds of the Summer 
open-air stage designated to defend constitutional rights, and on October 20 a crowd of thousands gathered to wait for the raising of 
the national flag over the tower of the Musical Theatre. On the eve of the celebrations, a national flag was hoisted by the monument 
commemorating participants of the 1923 revolt and next to the monument a guard of honour composed of six girls, choreography 
students dressed in national costumes, was stationed until late evening. On the next day, the privilege to raise the flag on top of the 
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tower of the Musical theatre was given to one of the 1970 heroes who had been convicted for raising national flags by the Soviet court. 
The flag was raised on the theatre tower by Jonas Šilinskas and Aleksas Pašilis. Revolutionary events that brighten up faces and excite 
souls pass away but the flag, reminding of the years of the Rebirth in Klaipėda, is still flying over the Musical Theatre. 

On January 25, 1989, the Presidium of the Supreme Council of the Lithuanian SSR, composed of the same people who denounced 
the proclamation on the independence of Lithuania by Ronald Reagan a year before, issued a decree proclaiming February 16, the day 
of the Re-Establishment of the State of Lithuania, a national holiday and, as much as, carried over a red-letter day for that purpose. 
Indeed, observation of other competing commemorative dates in Klaipėda continued on an official level. On January 28, the local 
authorities of Klaipėda organised formal events to mark ‘the 44th anniversary of liberation of Klaipėda from the German fascist 
aggressors’, for no obvious reason, including a gala concert “Havana-Klaipėda” given at the Seamen Culture Palace. At the beginning 
of 1989, a celebration, the first after the Second World War, of the 66th anniversary of the annexation of the Klaipėda Region and the 
‘reunion’ of Lithuania Minor and Greater Lithuania, when Lithuanians took over the Klaipėda Region, was held.   

The celebration programme of February 16, 1989, was published in the newspapers of Klaipėda and the attitudes in the city 
markedly differed from those a year before. Tarybinė Klaipėda (Lithuanian: “The Soviet Klaipėda”) still bearing the old title, featured 
on the front page the 1918 Act of Independence, a photograph of signatories and the celebration programme for Klaipėda. On 
February 16, 12.00 p.m., the Holy Mass was celebrated at the church of St. Mary Queen of Peace, then, the bells ringing, people 
headed to the Summer open-air stage in the city’s park. The rally commemorating the day of Independence of Lithuania was attended 
by about 30 000 residents. The contingent of the participants at the rally was motley – speeches were delivered by a flip-flopper first 
secretary of the Klaipėda Communist Party, Viktoras Baublys, who was given the floor on the condition that he apologise for the 
ban of the communists to celebrate February 16 a year ago, and by the chairman of the City Council Executive Committee, Alfonsas 
Žalys, who was gravitating towards the ideas of Sąjūdis, as well as by the members of the Klaipėda Sąjūdis group – Vytautas Šliogeris, 
Vytautas Čepas, Zita Šličytė, Algirdas Grublys and others. The programme included declamation of patriotic poetry, songs performed 
by a choir of the former exiles and Vorusnėlė ensemble. Historian Vytautas Plečkaitis announced the declaration promulgated by the 
Lithuanian reform movement Sąjūdis. Actor of the drama theatre Vytautas Paukštė read the Act of Independence of Lithuania, and 
the rally ended with the singing of the National Hymn that was until recently forbidden. 

THE TIME OF CHANGES

In 1989 the Soviet Supreme Council in Moscow acknowledged the existence of the secret protocols of the Molotov-Ribbentrop 
Pact and denounced them thereby acknowledging the illegitimacy of the Soviet rule over the Baltic republics. The Lithuanians 
successfully took advantage of the peculiarities of the Soviet ‘democratic’ institutions supposedly expressing ‘the will of the people’ 
and that will implied the road to independence from the Soviet Union.  

Lithuanians welcomed in the year 1990 in a positive mood. The Baltic Way, which infuriated Moscow, demonstrated that Sąjūdis 
would not abandon its goal to declare independence. Mikhail Gorbachev arrived in Lithuania in January 1990 in an attempt to appease 
Lithuanians. The country was preparing for the elections to the Supreme Soviet of the Lithuanian SSR scheduled for February 24, thus 
a rally in Klaipėda that took place in Theatre Square on the day of February 16 expressed expectations that the next national holiday 
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would be celebrated in a free and independent Lithuania. The Sąjūdis activists resolved to mark that date as a day of the Hope for the 
Lithuanian Independence. At the rally young men publicly discarded their military service cards. Meanwhile, during the Holy Mass 
held at the church of St. Mary Queen of Peace, the parson Bronius Burneikis spoke to a large gathering of the faithful: “I admonish 
everyone, members of Sąjūdis including, that nothing will be done without the will of God. If you don’t invite him (God) into your 
community, you will substitute one misery for another.”    

On March 11, 1990, the Supreme Council of the Republic of Lithuania proclaimed the Act of the Re-Establishment of the State 
of Lithuania. And yet severe challenges lay ahead before a true independence could be attained: economic blockade introduced by 
the Soviet Union and military aggression. Ethnic tensions in Klaipėda were exacerbated by the decision of the city’s council to remove 
the Lenin monument, which stood in the city centre (now Atgimimo (Lithuanian: Rebirth) Square) and the monument to the Soviet 
soldiers in Pergalės (Lithuanian: Victory) Square (now Lietuvininkai Square) from public spaces. The pro-Kremlin Russian speaking 
organisations staged protests in the city waiting for the support from the troops stationed at the Red Barracks. In January 1991 Soviet 
military forces in Vilnius killed dozens of Lithuanians who protested against the Moscow incited aggression.   

The events dedicated to February 16 in Klaipėda in 1991 were tinged by mourning. Speakers at the rally held in Theatre Square, 
decorated with the flags of the Republic of Lithuania and Lithuania Minor with black mourning ribbons, expressed their hope that 
freedom will be won, names of everyone who perished in the events of January 13 were read out, and choirs from Klaipėda sang 
Lithuanian patriotic military songs, a film on the developments during the Revival period in Klaipėda and Lithuania was screened. 
The survey carried out on February 9 on the future of Lithuania showed that an overwhelming majority of 143 982 respondents in 
Klaipėda (according to the 1989 census total population of Klaipėda was 202 929 with 63 percent Lithuanian) spoke in favour of a 
free, independent and democratic republic of Lithuania. “The February 9 survey demonstrated our commitment and unity, our strong 
determination to proceed on the path of our forefathers who embarked on it 73 years ago”, Povilas Vasiliauskas, Mayor of Klaipėda, said. 
After the rally part of those present headed towards the Monument to the Fallen for Freedom, where they put flowers and wreaths 
and lighted candles thereby symbolically reconnecting the commemoration of the participants of the 1923 revolt and those killed on 
January 13. Members of the Klaipėda regiment of the Lithuanian Riflemen’s Union swore an oath to serve the Motherland. 

In the aftermath of the failed coup in Moscow in the summer of 1991, an opportunity opened up to implement the statehood 
programme. A symbolic act took place in Klaipėda on February 16, 1992 – members of the Lithuanian Riflemen’s Union and Samogitian 
riflemen regiment took an oath before the monument dedicated to the participants of the 1923 revolt. A time of hardships followed the 
euphoria of the Rebirth period involving uncontrollable inflation, bank failures (a Klaipėda bank Vakarų bankas collapsed in 1996), 
industrial bankruptcies (the state-owned fishing fleet Jūra went bankrupt in 1995 leaving 2.5 thousand local residents unemployed), 
meagre wages and miserable pensions, unemployment and deteriorating crime situation. Living conditions declined as a result of the 
collapse of the Soviet economic system. With many commodities in short supply, ration cards for basic foodstuffs were introduced in 
Klaipėda. Sentiments on the eve of February 16 celebrations were ambiguous. On the one hand, people were happy to live in a free 
Lithuania beyond the control of Moscow and communist authorities; on the other hand, they were constantly troubled by anxieties 
and uncertainty over the future, by the absence of consolidation that was so manifest during the Rebirth years and by political 
turmoil. “We congratulate all the people of Klaipėda and wish them happiness, health and perseverance in a hard daily life”, said the 
congratulatory appeal to Klaipėda people on the occasion of February 16 signed by Vytautas Čepas, chairman of the Klaipėda City 
Council, and Benediktas Petrauskas, Mayor of Klaipėda, issued in 1994.   
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NEW TRADITIONS

From 1992 onwards, new patterns of the celebration of the Day of Independence of Lithuania in Klaipėda had developed involving 
an oath taken by volunteers or riflemen before the monument to the fallen in the 1923 revolt in the Sculpture Park, the Holy Mass 
at the church of St. Mary Queen of Peace, a ceremony of the guard of honour composed of the Klaipėda garrison units, parades in 
Theatre or Atgimimo squares, formal commemoration of the day of the restoration of the Lithuanian state and concerts in the Drama 
Theatre or the Fishermen Cultural Centre. In 2006 the Seimas of Lithuania enacted January 15 as the date dedicated to the Klaipėda 
Region, therefore the tradition to come to the Monument to the Fallen for Freedom on the day of February 16 had faded away in 
Klaipėda.   

In contrast to other Lithuanian cities and towns, the Day of Independence did not have a venue associated with the tradition 
of commemoration of the Lithuanian statehood and the national politics of memory. In Vilnius the celebrations are held in Didžioji 
Street by the building where the Act of February 16 was signed. In Kaunas, starting from 1989 the ceremonies of celebration have 
taken place in the courtyard of the Vytautas the Great War Museum and in Vienybės Square, originally the venue for celebration of 
this day in the interwar Lithuania. Meanwhile in Klaipėda it was inappropriate to stage celebrations of the Day of Independence in the 
central square, as long as the Lenin monument stood there, thus first rallies and meetings took place in the grounds of the Summer 
open-air stage and in Theatre Square. In the summer of 1991, after the monument to Lenin was pulled down, celebrations were 
relocated to Atgimimo Square which provided space for military parades and solemn processions. Solemn speeches on the occasion 
of the Day of Independence were delivered by the high-ranking officials of the city and the Klaipėda County, such public speeches 
often brought forth current political issues or future visions for the city. Representatives of political parties and public organisations, 
carrying national and party flags and banners, would gather in Atgimimo Square. As a rule, ranks of the parties would multiply in the 
run up to municipal elections held in spring. Part of the Russian-speaking population of Klaipėda and their political organisations 
staged (and continue to do so) an alternative celebration opposed to the commemorative dates marked by Lithuanians, the so-called 
‘Victory Day” on May 9, taking place at the monument to the Soviet soldiers perished in World War II.  

The celebrations of February 16 in 1996 opened with the oath of allegiance to Homeland sworn by volunteers at Martynas 
Mažvydas Park. There were amongst those gathered who thought that rather few people were taking part in such a significant pageant. 
In Theatre Square soldiers representing different military services lined up for a solemn ceremony with a professional Geležinis Vilkas 
brass band playing. Feeling that regional accents were missing, a Prussian Lithuanian Albinas Stubra questioned: “Why should we not 
raise in this land a flag of Lithuania Minor, the green, white, and red, next to the national tricolour? At least over the offices of official 
authorities. After all, they were flying here in the Baltic Way and in the severest moments for Lithuania when we were fighting so hard for 
liberation.”    

The life in Lithuania was changing fast, so did the rhetoric of politicians on festive occasions. During the celebration of the Day of 
Independence in 2000, the then mayor of Klaipėda, Eugenijus Gentvilas, plunged into political issues of the day. He claimed that the 
freedom of citizens is inseparable from independence, but does everyone understand and appreciate freedom in equal measure? Do 
citizens of the State and its leaders enjoy it to the same extent? The mayor said that neither citizens nor municipalities had gained more 
freedom over the previous decade of the restored independent Lithuania: “Klaipėda is being impoverished through the tax system, the 
money earned by ordinary citizens helps maintain the massive bureaucratic apparatus, alienated taxes are redistributed throughout the 
whole of Lithuania. Would we give a beggar such amount of money that to make him richer than a wealthy man?” The mayor of Klaipėda 



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

37

claimed that Lithuania had failed to become a state of citizens over the past decade, with no opportunities for business, science and 
education to thrive. Even the question of closing down Klaipėda University was raised. “Lithuania has turned into a state of the reigning 
bureaucracy, which managed to wrest freedom from its citizens.”   

New traditions have emerged with new fashions streaming in from the West, such as blending the Independence celebrations 
with Saint Valentine’s Day on February 14. In 2005 townspeople celebrated the holiday of February 16 at a renovated Klaipėda 
concert hall. In Atgimimo Square a congratulatory address to the citizens was delivered by Klaipėda mayor Rimantas Taraškevičius, 
a traditional military march took place and the national flag was raised to the sounds of a military brass band, while several hundred 
of local residents gathered in the square, predominantly elderly people as it has become customary in recent years. A congratulatory 
speech on behalf of the Seimas was delivered by parliamentarian Vytautas Grubliauskas who, as a mayor of Klaipėda from 2011, has 
been delivering such speeches to the people of Klaipėda, population of which is regrettably shrinking. The 2011 census showed the 
population of Klaipėda at 162 360, 73.9 percent Lithuanian, while the centenary of the restoration of statehood will be welcomed by 
just above 150 000 population.  

Port cities are open to new challenges and nations living by the sea are more active economically and socially than those 
inhabiting the hinterland. Although Lithuanians, having turned inland in the times of the reign of Algirdas and Vytautas, built up a 
state stretching ‘from sea to sea’ they did not control the Baltic seacoast economically. It was not until 1923 that the city and region 
of Klaipėda, as a part of the re-established Lithuanian state, became an autonomous territory of the Lithuanian state and attained the 
economic importance that sets it apart from other cities. Klaipėda is the only city in Lithuania which regularly marks the date related 
to the twentieth century history of the city and region. This date is January 15 of 1923, the day when the Region of Klaipėda was 
attached to Lithuania. Nonetheless, the celebration of the principal national holiday of the Lithuanian state – February 16 – has its own 
distinct history. The history that continues... 
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 
Va sario 16-osios akto rankraštinis varian-
tas – notifikacinis aktas (originalus nuo-
rašas su vertimu į vokiečių kalbą 1918 m. 
perduotas Vokietijai), 2017 m. rastas prof. 
Liudo Mažylio Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos Politiniame archyve. 
Spausdintas Vasario 16-osios aktas pirmą 
kartą viešai buvo paskelbtas „Lietuvos 
Aide“ 1918 m. vasario 19 d. (Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos Politinis ar-
chyvas)

A manuscript copy of the Act of Indepen-
dence of Lithuania, or Act of February 
16, a notification act (original copy and 
translation into German handed over to 
Germany in 1918) found by Professor 
Liudas Mažylis in the Political Archive of 
the German Foreign Office in 2017. 
A printed text of the deed was first pu-
blished in Lietuvos Aidas on February 19, 
1918 (Political Archive of the German Fo-
reign Office)
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Tilžės akto, pasirašyto 1918 m. lapkričio 
30 d. Mažosios (Prūsijos) Lietuvos visuo-
menės veikėjų – Prūsų Lietuvos Tautinės 
Tarybos narių, pagrindu 1936 m. at-
spausdintas plakatas. Akto originalo sau-
gojimo vieta ir paties dokumento likimas 
nėra žinomi (MLIM)

A 1936 reprint of the Act of Tilsit signed 
by the members of the National Council of 
Lithuania Minor, activists of Prussian Li-
thuania, on November 30, 1918. Location 
of the original deed and the fate of the do-
cument are currently unknown (MLIM) 
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Prancūzijos kariai Klaipėdoje. 21-asis pėsčiųjų šaulių batalionas Klai-
pėdos kareivinėse, kuriose dabar įsikūręs Klaipėdos universitetas, buvo 
dislokuotas 1920–1923 m. (LCVA)

French troops in Klaipėda. The French 21st infantry battalion was sta-
tioned at the Klaipėda military barracks in 1920–1923, now housing 
Klaipėda University (LCVA)
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Participants of the January 1923 Lithuanian military operation (revolt) 
at Carlsberg railway station (now Rimkai) (LCVA)

1923 m. sausio mėn. Lietuvos karinės operacijos (sukilimo) dalyviai 
„Carlsberg“ geležinkelio stotyje (dabar Rimkai) (LCVA)
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Pasirengimas Klaipėdos krašto savanorių armijos paradui Friedricho 
Wilhelmo gatvėje. 1923 m. vasario 16 d. (MLIM)

Preparing for a parade of the Klaipėda Region Volunteer Army in 
Friedrich Wilhelm Street, February 16, 1923 (MLIM)
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Klaipėdos krašto savanorių armijos orkestras pasiruošęs paradui. 
1923 m. vasario 16 d. (MLIM)

The band of the Klaipėda Region Volunteer Army ready for a parade, 
February 16, 1923 (MLIM)
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Klaipėdos krašto savanorių armijos parado metu kalba armijos vadas 
Jonas Polovinskas-Budrys. 1923 m. vasario 16 d. (LCVA)

Commander Jonas Polovinskas-Budrys giving a speech at the parade of 
the Klaipėda Region Volunteer Army, February 16, 1923 (LCVA)
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Klaipėdos krašto savanorių armijos parado rikiuotę apeina armijos 
vadas Jonas Polovinskas-Budrys. 1923 m. vasario 16 d. (LCVA)

Commander Jonas Polovinskas-Budrys reviews the Klaipėda Region 
Volunteer Army troops on parade, February 16, 1923 (LCVA)
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Klaipėdos krašto savanorių armijos paradas. 1923 m. vasario 16 d. 
(MLIM)

The Klaipėda Region Volunteer Army on parade, February 16, 1923 
(MLIM)
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Salė Klaipėdoje papuošta Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui paminėti. 
1928 m. (MLIM)

A hall in Klaipėda decorated for the celebration of the 10th anniversary 
of the Independence of Lithuania, 1928 (MLIM)
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Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio proga papuoštas Klaipėdos karei-
vinių pastatas, kuriame buvo įsikūręs Lietuvos kariuomenės 7-ojo pėsti-
ninkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio  pulko štabas, areštinės ir kari-
ninkų klubas (dabar šiame pastate yra įsikūręs Klaipėdos universitetas). 
Ant pastato iškabinti Jono Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo ir Antano 
Smetonos portretai, papuošti vainikais (LCVA)

The Klaipėda barracks decorated on the occasion of the tenth anniversary 
of Lithuania’s Independence, it accommodated regimental headquarters 
of the 7th Regiment of Samogitian Duke Butegeidis, detention 
facilities and an officers’ club (now housing Klaipėda University). 
Portraits of Jonas Basanavičius, Vytautas the Great and Antanas 
Smetona, decorated with wreaths, are displayed on the front of the 
building (LCVA)
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Klaipėdoje Puodžių g. buvusioje katalikų Švč. Trejybės bažnyčioje Vasa-
rio 16-osios proga būdavo laikomos šv. Mišios. Kairėje Luizės gimnazijos, 
kurioje 1928 m. Vydūnas ir Kazys Trukanas Vasario 16-osios proga skai-
tė paskaitą „Lietuvos istorija“, pastatas (MLIM)

Holy Mass was held at the former Roman Catholic Church of the Holy 
Trinity situated in Puodžių Street on the occasion of February 16. On 
the left, a building of the Queen Louise Gymnasium where Vydūnas and 
Kazys Trukanas delivered a lecture on the history of Lithuania on the 
occasion of February 16 in 1928 (MLIM)
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Klaipėdos gubernatūros pastatas iš kiemo pusės 
1933 m. vasario 16 d. Nuotrauka iš 1932–1933 m. 
Klaipėdos krašto gubernatoriaus Vytauto Gylio šei-
mos albumo (LCVA)

The building of Klaipėda Governor’s Office from the 
courtyard, February 16, 1933. Photo from a family 
album of Vytautas Gylys, Governor of the Klaipėda 
Region in 1932–1933 (LCVA)
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Klaipėdos evangelikų liuteronų Šv. Jono bažnyčia, 
kurioje tarpukariu Vasario 16-osios proga buvo lai-
komos šv. Mišios (MLIM)

St. John’s Evangelical Lutheran Church where Holy 
Mass was celebrated on the Day of Independence in 
the interwar period (MLIM)
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„Viktorijos“ viešbutis Klaipėdoje. Jame tarpukariu vykdavo priėmimai 
Vasario 16-osios proga (MLIM)

“Viktorija” hotel in Klaipėda where receptions were given on the occa-
sion of February 16 in the interwar years (MLIM) 
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Šventinis pobūvis „Viktorijos“ viešbučio salėje Klaipėdoje Lietuvos Nepri-
klausomybės šventės proga 1933 m. vasario 16 d. Prie stalo galo centre 
(3-ias ir 4-as iš kairės) sėdi Klaipėdos apskrities viršininkas Erdmonas Si-
monaitis ir gubernatorius Vytautas Gylys, priešais jį – Martynas Reizgys, 
9-as iš kairės ties langu – Jonas Vanagaitis (MLIM)

A gala celebration at “Viktorija” hotel in Klaipėda on the occasion of the 
Independence Day of Lithuania on February 16, 1933. President of the 
Directorate of the Klaipėda Region Erdmonas Simonaitis and Governor 
Vytautas Gylys sitting in the centre at the head of the table (third and 
fourth from the left), Martynas Reizgys seated in front of him, and Jonas 
Vanagaitis seated ninth from the left next to the window (MLIM)
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Vytauto Didžiojo gimnazijos pastatas. Jo salėje XX a. 4-ajame dešimtmety-
je vyko oficialūs Vasario 16-osios minėjimai. Šiame pastate buvo įsikūrusi 
Lietuvos šaulių sąjungos būstinė, veikė Prekybos institutas (pirmoji aukš-
toji mokykla Klaipėdoje, įkurta 1934 m.), lietuviška gimnazija, o šiuo 
metu yra įsikūrusi Vytauto Didžiojo gimnazija (MLIM)

The building of Vytautas the Great Gymnasium. In 1930s its assembly 
hall hosted official celebrations of February 16. The building accommo-
dated the Lithuanian Riflemen’s Union headquarters, the Commercial 
College (the first higher education establishment in Klaipėda opened in 
1934), a Lithuanian gymnasium, today it houses Vytautas the Great 
Gymnasium (MLIM)
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Mokytojų seminarijos rūmai, kuriuose 1935–1939 m. veikė Respublikos 
pedagoginis institutas, vienas iš lietuviškos kultūros palaikymo Klaipėdo-
je židinių. Šiuo metu čia įsikūręs Klaipėdos universiteto Humanitarinių 
ir ugdymo mokslų fakultetas (MLIM)

The Teachers Seminary building, which housed the Republican Teachers 
Training College in 1935–1939, was among the focal centres of Lithua-
nian culture at Klaipėda. Today the building accommodates the Faculty 
of Humanities and Education Sciences of Klaipėda University (MLIM)
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Klaipėdos šaulių namai (dabar Klaipėdos koncertų salė), kuriuose 
tarpukariu vykdavo Vasario 16-osios šventiniai renginiai (MLIM)

The Klaipėda House of Riflemen (now Klaipėda Concert Hall) which 
hosted celebrations of February 16 in the interwar period (MLIM)
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A gala evening at the Riflemen’s House in Klaipėda (MLIM)Šventinis vakaras Šaulių namų salėje Klaipėdoje (MLIM)
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Klaipėdoje leisto dienraščio „Vakarai“ informacija apie Vasario 16-osios 
minėjimą uostamiestyje 1937 m. (KUPBA)

A report on the February 16 celebrations in the city in 1937 featured in 
the Klaipėda daily “Vakarai” (KUPBA)
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Vasario 16-osios minėjimo Klaipėdoje 1937 m. programa, paskelbta 
dienraštyje „Vakarai“ (KUPBA)

The programme for the 1937 celebrations of February 16 in Klaipėda 
published in Vakarai daily (KUPBA)
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio mi-
nėjimo Klaipėdoje 1938 m. ištrauka iš dienraščio 
„Vakarai“ (KUPBA)

A passage from a daily newspaper “Vakarai” on the 
celebrations of the 20th anniversary of the re-es-
tablishment of the Independence of Lithuania in 
Klaipėda in 1938 (KUPBA)
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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio minėjimo Klaipėdoje 
1938 m. ištrauka iš dienraščio „Vakarai“ (KUPBA)

A passage from a daily newspaper “Vakarai” on the celebrations of the 
20th anniversary of the re-establishment of the Independence of Lithua-
nia in Klaipėda in 1938 (KUPBA)
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Klaipėdos muitinės pastatas, papuoštas Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo 20-mečio proga. Vaizdas žvelgiant iš kairiojo Dangės kranto. 
1938 m. vasario mėn. (MLIM)

Klaipėda Custom House decorated for the celebration of the 20th an-
niversary of the re-establishment of Lithuania’s Independence. A view 
from the left bank of the Dangė River, February 1938 (MLIM)
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Klaipėdos muitinės pastatas, papuoštas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 20-mečio proga. 1938 m. vasario mėn. (MLIM)

Klaipėda Custom House decorated for the celebration of the 20th anni-
versary of the re-establishment of Lithuania’s Independence, February 
1938 (MLIM) 
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Klaipėda Railway Station decorated for the celebration of the 20th 
anniversary of the re-establishment of Lithuania’s Independence, 
February 1938 (MLIM)

Klaipėdos geležinkelio stotis, papuošta Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 20-mečio proga. 1938 m. vasario mėn. (MLIM)
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Pasitraukimas: 1939 m. kovo mėn., po Vokietijos ultimatumo, lietuvių 
civiliai paliko miestą. Nuotraukoje – dabartinių Herkaus Manto ir Liepų 
g. sankryža (LCVA)

The withdrawal: in the aftermath of the German ultimatum of March 
1939 Lithuanian civilians left the city. Picture taken at an intersection of 
present-day Herkaus Manto and Liepų streets (LCVA)
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Svastika virš Klaipėdos: miestas papuoštas Trečiojo reicho vėliavomis su 
svastika (Biržos g.), sutinkant Adolfą Hitlerį 1939 m. kovo 23 d. 
Fotonuotrauka Ericho Kussau (MLIM)

Swastika over Klaipėda: the city decorated with the Third Reich flags 
with swastika (Biržos Str.) in expectation of Adolf Hitler’s visit on March 
23, 1939. Photo by Erich Kussau (MLIM)
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1945 m. sausio mėn. Klaipėdą užėmė Raudonoji armija. Nuotraukoje 
vaizdas iš dabartinių Tiltų ir Turgaus g. sankryžos. Fotonuotrauka 
Chanono Levino (MLIM)

The Red Army enters Klaipėda in January 1945. A view looking from 
the intersection of present-day Tiltų and Turgaus streets. 
Photo by Chanonas Levinas (MLIM) 
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Dabartinės Atgimimo aikštės panorama 1969 m. Ant Herkaus Manto g. 1 
pastato Stasys Balkaitis gegužės 1 d. naktį iškėlė tautinę vėliavą (LYA)

Panoramic view of present-day Atgimimo Square taken in 1969. Stasys 
Balkaitis raised a national flag over building No. 1 at Herkaus Manto 
Street on the night of May 1 (LYA)
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1969 m. gegužės 1 d. rytas: Lietuvos vėlia-
va ant statybinio krano strėlės Taikos pros-
pekto ir Paryžiaus Komunos g. sankryžo-
je, priešais dabartinį „Vėtrungės“ pasažą. 
Vėliavą iškėlė Stasys Balkaitis (LYA)

Morning of May 1, 1969: a Lithuanian 
flag over a crane boom at the intersection 
of Taikos Avenue and Paryžiaus Komunos 
Street across from present-day “Vėtrungė” 
shopping mall. The flag was raised by Sta-
sys Balkaitis (LYA)
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1969 m. gegužės 1 d. rytas: Lietuvos vėliava ant statybinio krano strėlės 
Taikos prospekto ir Paryžiaus Komunos g. sankryžoje, priešais dabartinį 
„Vėtrungės“ pasažą. Vėliavą iškėlė Stasys Balkaitis (LYA)

Morning of May 1, 1969: a Lithuanian flag over a crane boom at the in-
tersection of Taikos Avenue and Paryžiaus Komunos Street across from 
present-day “Vėtrungė” shopping mall. The flag was raised by Stasys 
Balkaitis (LYA)
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Imperijoje prie užrakintos jūros... 
Fotonuotrauka Bernardo Aleknavičiaus (KAVISB)

In the empire by a locked-up sea... 
Photo by Bernardas Aleknavičius (KAVISB)
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„Sutraukysim vergijos grandines“ – užrašas ant vėliavos, kurią 1970 m. 
vasario 16 d. Stasys Balkaitis iškėlė ant Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus 
fabriko kamino. Niekas kitas sovietinėje Lietuvoje nebuvo iškėlęs trispal-
vės ant tokio aukšto objekto (LYA)

‘We will break the chains of slavery’, an inscription on the flag hoisted 
by Stasys Balkaitis on top of the chimney of the Paper and Pulp Mill on 
the night of February 16, 1970. No one else had hoisted a tricolour flag 
on such a tall structure in Soviet Lithuania before (LYA) 
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Ant Klaipėdos celiuliozės ir popieriaus fabriko 120 metrų 
aukščio kamino 1970 m. vasario 16 d. Stasys Balkaitis 
iškėlė Lietuvos trispalvę, kurią pagamino kartu su ben-
dražygiais Jonu Šilinsku ir Aleksu Pašiliu (LYA)

Stasys Balkaitis raised a Lithuanian tricolour flag over a 
120 m high factory chimney of the Klaipėda Paper and 
Pulp Mill on February 16, 1970. The flag was made to-
gether with his companions Jonas Šilinskas and Aleksas 
Pašilis (LYA) 
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Perfotografuotas patriotinis atsišaukimas 
„Už nepriklausomą Lietuvą!“, kurį Klaipėdo-
je 1970 m. vasario 16 d. naktį išplatino pogrin-
dinės grupės nariai (LYA)

A replicated patriotic proclamation “For inde-
pendent Lithuania!” circulated by the mem-
bers of an underground group in Klaipėda on 
the night of February 16, 1970 (LYA) 
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Perfotografuotas atsišaukimas „Už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvai“, 
kurį Klaipėdoje 1970 m. vasario 16 d. naktį išplatino pogrindinės grupės 
nariai (LYA)

A replicated proclamation ‘For the Independence of Lithuania. In the 
name of Lithuania’ circulated by the members of an underground group 
in Klaipėda on the night of February 16, 1970 (LYA)
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Užrašas „Lietuva bus laisva“ ant vėliavos, kuri 1969 m. gegužės 1 d. buvo 
iškelta ant statybinio krano strėlės (LYA)

An inscription “Lithuania will be free” on the flag that was raised over a 
crane boom on May 1, 1969 (LYA) 
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Užrašas „Lietuvi, pabusk!“ ant vėliavos, kuri 1969 m. gegužės 1 d. buvo 
iškelta ant statybinio krano strėlės (LYA)

An inscription “Wake up Lithuanian”z on the flag that was raised over 
a crane boom on May 1, 1969 (LYA) 
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„Tarybinės Klaipėdos“ 1988 m. vasario 16 d. nume-
ris (KAVISB)

The February 16, 1988 issue of the newspaper 
“Tarybinė Klaipėda” (KAVISB)
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Klaipėdiečiai sutinka trispalvės iškėlimą 1988 m. spalio 20 d. ant Klaipė-
dos valstybinio muzikinio teatro bokšto. Fotonuotrauka Bernardo 
Aleknavičiaus (KAVISB)

Townspeople welcome a tricolour flag raised over the tower of the Mu-
sical Theatre on October 20, 1988. Photo by Bernardas Aleknavičius 
(KAVISB)
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Praėjus dviem dešimtmečiams po 1969–1970 m. akcijų, Jonas Šilinskas 
ir Aleksas Pašilis 1988 m. spalio 20 d., tūkstantinei miniai stebint, iškelia 
Lietuvos trispalvę ant Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro bokšto. Fo-
tonuotrauka Sauliaus Jokužio (KAVISB)

Jonas Šilinskas and Aleksas Pašilis hoist a Lithuanian tricolour flag over 
the tower of the Klaipėda Musical Theatre amidst a crowd of thousands 
on October 20, 1988, twenty years after the 1969–1970 actions. Photo 
by Saulius Jokužys (KAVISB)
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Trispalvės kėlimas 1988 m. spalio 20 d. ant Klaipėdos valstybinio muziki-
nio teatro bokšto. Fotonuotrauka Sauliaus Jokužio (KAVISB)

A tricolour flag is raised over the tower of the Klaipėda Musical Theatre 
on October 20, 1988. Photo by Saulius Jokužys (KAVISB)
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A solemn procession along Liepų Street from the 
monument to the fallen in the 1923 revolt on Oc-
tober 20, 1988. The flag that was raised over the 
tower of the Klaipėda Musical Theatre is carried. 
Photo by Bernardas Aleknavičius (KAVISB)

1988 m. spalio 20 d. iškilminga eisena nuo 1923 m. 
sukilimo dalyvių paminklo Liepų gatve. Nešama 
vėliava, kuri bus iškelta ant Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro bokšto. Fotonuotrauka Bernardo 
Aleknavičiaus (KAVISB)
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1989 m. vasario 16 d. Klaipėdiečiai eina į Vasaros estradą. Fotonuotrauka 
Bernardo Aleknavičiaus (KAVISB)

People heading for the Summer open-air stage on February 16, 1989. 
Photo by Bernardas Aleknavičius (KAVISB)
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1989 m „Tarybinė Klaipėda“ skelbia Vasario 16 ąją 
(KAVISB)

“Tarybinė Klaipėda” featuring February 16 in 1989 
(KAVISB)
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Vasario 16-oji Klaipėdoje. Fotonuotrauka Bernardo Aleknavičiaus 
(KAVISB)

February 16 in Klaipėda. Photo by Bernardas Aleknavičius (KAVISB)
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Actor of the Klaipėda Drama Theatre Vytautas Paukštė reading 
the Act of Independence of Lithuania on the open-air stage. 1989 
photo by Bernardas Aleknavičius (KAVISB)

Klaipėdos dramos teatro aktorius Vytautas Paukštė Klaipėdos vasaros estra-
doje skaito Lietuvos nepriklausomybės akto tekstą. 1989 m. Fotonuotrauka 
Bernardo Aleknavičiaus (KAVISB)
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Pirmas vasaris Klaipėdos vasaros estradoje. 1989 m. vasario 16 d. 
Fotonuotrauka Bernardo Aleknavičiaus (MLIM)

The first February in the grounds of the Klaipėda Summer open-air 
stage, February 16, 1989. Photo by Bernardas Aleknavičius (MLIM)
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Klaipėdiečiai, gausiai susirinkę į pirmąjį Vasario 16-osios minėjimą. 
1989 m. Fotonuotrauka Bernardo Aleknavičiaus (MLIM)

A large-scale gathering of the citizens on the first celebration of February 
16 in 1989. Photo by Bernardas Aleknavičius (MLIM)
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Alternatyva: paskutinis sovietinis Gegužės 1-osios paradas Klaipėdoje 
1989 m. Fotonuotrauka  (MLIM)

Alternative: the last soviet parade on May 1 in Klaipėda, 1989 photo 
(MLIM)
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Teatro aikštėje į Vasario 16-osios minėjimą susirinkę klaipėdiečiai. 
1991 m. Fotonuotrauka Albino Stubros (MLIM)

A rally dedicated to February 16 in Theatre Square, 1991. Photo by 
Albinas Stubra (MLIM) 
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Nepriklausomybės dienos minėjimas Teatro aikštėje po kruvinų sausio 
įvykių. 1991 m. vasario 16 d. Fotonuotrauka Albino Stubros (MLIM)

Celebrating the Day of Independence in Theatre Square after the bloody 
January Events, February 16, 1991. Photo by Albinas Stubra (MLIM)
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Teatro aikštėje kalba Klaipėdos miesto meras Povilas Vasiliauskas. 1991 m. 
vasario 16 d. Fotonuotrauka Albino Stubros (MLIM)

The mayor of Klaipėda, Povilas Vasiliauskas, giving a speech in Theatre 
Square, February 16, 1991. Photo by Albinas Stubra (MLIM)



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

93

Nešami vainikai prie 1923 m. sukilimo dalyvių paminklo Skulptūrų 
parke, 1991 m. vasario 16 d. Fotonuotrauka Albino Stubros (MLIM)

Wreaths carried to the monument to the fallen in the 1923 revolt in the 
Sculpture Park, February 16, 1991.  Photo by Albinas Stubra (MLIM) 
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Kunigas Bronius Burneikis ir Jonas Šilinskas Vasario 16-osios minė-
jime prie paminklo 1923 m. sukilėliams. 1991 m. Fotonuotrauka Albino 
Stubros (MLIM)

Priest Bronius Burneikis and Jonas Šilinskas during the celebration of 
February 16 by the monument to the fallen in the 1923 revolt, 1991. 
Photo by Albinas Stubra (MLIM)
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Vasario 16-osios minėjimas prie paminklo 1923 m. sukilėliams. 1991 m. 
Fotonuotrauka Albino Stubros (MLIM)

Celebration of February 16 by the monument to the fallen in the 1923 
revolt, 1991. Photo by Albinas Stubra (MLIM) 
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Vasario 16-osios minėjimas Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos 
fakultetų salėje. 1991 m. (MLIM)

Celebration of February 16 at the assembly hall of the Klaipėda Facul-
ties of the Lithuanian Academy of Music, 1991 (MLIM)
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Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo Aukščiausiosios Tarybos pirmi-
ninko, pirmojo atkurtos Lietuvos valstybės vadovo prof. Vytauto Lands-
bergio sveikinimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejui 1992 m. Vasario 
16-osios proga (MLIM)

Welcoming address by Prof. Vytautas Landsbergis, Chairman of the Su-
preme Council – the Reconstituent Seimas of the Republic of Lithuania 
and a first head of the re-established Lithuanian state, delivered at the 
History Museum of Lithuania Minor on the occasion of February 16, 
1992 (MLIM)
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Vasario 16-oji 1992 m. Lietuvoje buvo minima jau be sovietinių insti-
tucijų. Turgaus aikštėje (iš kairės į dešinę): Apolinaras Meilys, plk. ltn. 
Cirilis Norkus, už jo Policijos viršininkas, Klaipėdos miesto tarybos pir-
mininkas Vytautas Čepas, Klaipėdos miesto meras Benediktas Petraus-
kas, KLF medicininės tarnybos viršininkas Šarūnas Kasmauskas, flotilės 
admirolas (nuo 1997 m.) Raimundas Saulius Baltuška, JAV karinių jūrų 
pajėgų atašė jūrų kpt. Terry Moore. Fotonuotrauka Vladimiro Kovalenko 
(iš Vladimiro Kovalenkos asmeninio archyvo)

Celebrations of February 16 in Lithuania in 1992 were held already 
without soviet authorities. Picture taken in Turgaus Square (from left to 
right): Apolinaras Meilys, Lieutenant colonel Cirilis Norkus, the chief of 
police standing behind him, Vytautas Čepas, Chairman of the Klaipėda 
City Council, Benediktas Petrauskas, Mayor of Klaipėda, Šarūnas Kas-
mauskas, Head of Naval Flotilla Medical Service, Raimundas Saulius 
Baltuška, Flotilla admiral (since 1997),  Captain Terry Moore, the Unit-
ed States naval attaché. Photo by Vladimir Kovalenko (from private ar-
chives of Vladimir Kovalenko)
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1992 m. Vasario 16-osios minėjimas Turgaus aikštėje. Kalba Klaipėdos 
miesto komendantas plk. ltn. Cirilis Norkus. Fotonuotrauka Vladimiro 
Kovalenko (iš Vladimiro Kovalenkos asmeninio archyvo)

Celebration of February 16 in Turgaus Square in 1992. Lieutenant col-
onel Cirilis Norkus, Commandant of the City, is giving a speech. Photo 
by Vladimir Kovalenko (from private archives of Vladimir Kovalenko) 
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1992 m. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje. Savanoriškos krašto ap-
saugos tarnybos (SKAT) Klaipėdos zonos savanorių rinktinės paradas. 
Priekyje karininkas Egidijus Timinskas, vėliavą neša savanoris Robertas 
Švanys. Pagal Klaipėdos savanorių sukurtą projektą buvo pasiūta rink-
tinės vėliava, kuri 1992 m. vasario 16 d. buvo iškilmingai pašventinta. 
Fotonuotrauka Vladimiro Kovalenkos (iš Vladimiro Kovalenko asmeni-
nio archyvo)

Celebrations of February 16 in Klaipėda in 1992. The Klaipėda Dis-
trict Volunteer Regiment of the National Defence Volunteer Forces on 
parade. Officer Egidijus Timinskas is at the front, a volunteer Robertas 
Švanys carries a flag. The regiment flag was made to the design suggested 
by the Klaipėda volunteers and solemnly consecrated on February 16, 
1992. Photo by Vladimir Kovalenko (from private archives of Vladimir 
Kovalenko)
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1992 m. Vasario 16-osios minėjimas Turgaus aikštėje. Kalba JAV kari-
nių jūrų pajėgų atašė jūrų kpt. Terry Moore, už jo – Klaipėdos miesto 
tarybos pirmininkas Vytautas Čepas, Klaipėdos miesto meras Benediktas 
Petrauskas, Klaipėdos miesto komendantas plk. ltn. Cirilis Norkus. Fo-
tonuotrauka Vladimiro Kovalenkos (iš Vladimiro Kovalenko asmeninio 
archyvo)

Celebration of February 16 in Turgaus Square in 1992. The United 
States naval attaché Captain Terry Moore delivering a speech, in the 
background – Vytautas Čepas, Chairman of the Klaipėda City Coun-
cil, Benediktas Petrauskas, Mayor of Klaipėda, and Lieutenant colonel 
Cirilis Norkus, Commandant of the City. Photo by Vladimir Kovalenko 
(from private archives of Vladimir Kovalenko) 
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Vasario 16-osios iškilmėse kalba Klaipėdos miesto meras Silverijus Šukys, 
antrame plane stovi Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas Raimundas Sau-
lius Baltuška. Apie 1996 m. (Karinių jūrų pajėgų archyvas)

Mayor of Klaipėda Silverijus Šukys delivers a speech at the rally dedi-
cated to February 16, Raimundas Saulius Baltuška, Commander of the 
Lithuanian Navy, stands in the back row. Ca. 1996 (From the archives 
of the Navy)
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Klaipėdos įgulos karių rikiuotė Vasario 16-osios proga Atgimimo aikštė-
je. Apie 1996 m. (Karinių jūrų pajėgų archyvas)

Troops of the Klaipėda Garrison standing in formation in Atgimimo 
Square on the day of February 16.  Ca. 1996 (From the archives of the 
Navy) 
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Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 
karių rikiuotė. 2001 m. vasario 16 d., Klaipėda. Fotonuotrauka Sauliaus 
Stonio (dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

Troops of the 3rd territorial Unit Žemaičiai Military district of the Na-
tional Defence Volunteer Forces standing in formation, February 16, 
2001, Klaipėda. Photo by Saulius Stonys (from the archives of “Vakarų 
ekspresas”)
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Kalba Klaipėdos miesto meras Rimantas Taraškevičius, antrame plane 
pirmas iš kairės buvęs Klaipėdos miesto meras Eugenijus Gentvilas. 
2002 m. Fotonuotrauka Sauliaus Stonio (dienraščio „Vakarų ekspresas“ 
archyvas)

Rimantas Taraškevičius, Mayor of Klaipėda, giving a speech, ex-mayor 
Eugenijus Gentvilas is first from the left in the back row, 2002. Photo by 
Saulius Stonys (from the archives of “Vakarų ekspresas”)    
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Giedamas Lietuvos Respublikos himnas. 2006 m. vasario 16 d. Foto-
nuotrauka Algirdo Kubaičio (dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

Singing the national anthem of Lithuania, February 16, 2006. Photo by 
Algirdas Kubaitis (from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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Švenčia laisvos Lietuvos vaikai – jaunieji klaipėdiečiai. 2007 m. vasario 
16 d., Klaipėda. Fotonuotrauka Viliaus Mačiulaičio (dienraščio „Vakarų 
ekspresas“ archyvas)

Children of a free Lithuania, the youth of Klaipėda, celebrating, February 
16, 2007, Klaipėda. Photo by Vilius Mačiulaitis (from the archives of “Va-
karų ekspresas”) 
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Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių surengtas masinis šokis. 
Moksleiviai su pačių pasigamintomis geltonos, žalios, raudonos spalvų 
vėliavėlėmis mokyklos kieme šokdami suformavo Lietuvos vėliavą. Foto-
nuotrauka Eimanto Chachlovo (dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

A mass dance staged by the pupils of Verdenė school. The pupils formed 
the Lithuanian national flag using self-made yellow, green and red 
flags while performing a dance in the schoolyard. Photo by Eimantas 
Chachlovas (from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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Lietuvos nepriklausomybės šventinio minėjimo akimirka iš Vytauto Di-
džiojo gimnazijos kiemo. 2008 m. vasario 15 d. Fotonuotrauka Viliaus 
Mačiulaičio (dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

A moment from the celebrations of the Independence of Lithuania in the 
courtyard of Vytautas the Great Gymnasium, February 15, 2008. Photo 
by Vilius Mačiulaitis (from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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2008 m. nepriklausomybės šventės akimirka: žengia Klaipėdos policijos 
pareigūnai. Fotonuotrauka Viliaus Mačiulaičio (dienraščio „Vakarų eks-
presas“ archyvas)

A glimpse of the 2008 celebrations of the Independence: the Klaipėda 
police officers marching. Photo by Vilius Mačiulaitis (from the archives 
of “Vakarų ekspresas”)



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

111

Vasario 16-osios šventė visiems klaipėdiečiams. 
2008 m. – aukščiausio ekonominio pakilimo me-
tai. Minimas valstybingumo atkūrimo 90-metis Fo-
tonuotrauka Viliaus Mačiulaičio (dienraščio „Vaka-
rų ekspresas“ archyvas)

Celebration of February 16 for all the citizens. 2008 
was a peak year of economic boom. The 90th anniver-
sary of the statehood restoration is celebrated. Photo 
by Vilius Mačiulaitis (from the archives of “Vakarų 
ekspresas”) 



NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA. Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje

112

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų kariai iškilmingoje Vasario 
16-osios rikiuotėje Klaipėdoje. Fotonuotrauka Viliaus Mačiulaičio (dien-
raščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

The troops of the Lithuanian Navy in a solemn formation in Klaipėda 
on the day of February 16. Photo by Vilius Mačiulaitis (from the ar-
chives of “Vakarų ekspresas”)
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Skvarbus Lietuvos ateities žvilgsnis... 2008 m. vasario 16 d., Klaipėda 
(dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

Lithuania looking forward... February 16, 2008, Klaipėda (from the ar-
chives of “Vakarų ekspresas”)
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2011 m. Vasario 16-oji Klaipėdoje: politinė „vėliavų jūra“ artėjant 2011 m. 
vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimams. Valstybinės šventės – erdvė 
politikams priartėti prie Lietuvos rinkėjų. Fotonuotrauka Viliaus Mačiu-
laičio (dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

February 16 of 2011 in Klaipėda: a political ‘sea of flags’ in the run-up 
to the municipal elections of February 27, 2011. Public holidays as a 
space for politicians to come closer to Lithuanian voters. Photo by Vilius 
Mačiulaitis (from the archives of “Vakarų ekspresas”)



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

115

Vasario 16-osios proga klaipėdiečiams už nuopelnus įteikiamos miesto 
vėliavos. 2012 m. vėliava už įmonės indėlį į miesto socialinį gyvenimą 
įteikta Vakarų laivų gamyklos bendrovei, jos generalinis direktorius 
Arnoldas Šileika pirmas iš dešinės. Fotonuotrauka Eimanto Chachlovo 
(dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

City flags awarded to Klaipėda citizens for meritorious service. In 2012, 
a flag in recognition of corporate contribution to the city’s social life was 
awarded to the Western Shipyard company; its General Manager Arnol-
das Šileika is first from the right. Photo by Eimantas Chachlovas (from 
the archives of “Vakarų ekspresas”)
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2012 m. pirmą kartą Vasario 16-oji švenčiama Klaipėdos „Švyturio“ 
arenoje, pastatytoje 2011 m. Lietuvoje vykusiam Europos krepšinio čem-
pionatui. Fotonuotrauka Eimanto Chachlovo (dienraščio „Vakarų ek-
spresas“ archyvas)

In 2012, the day of February 16 is celebrated for the first time at a new-
ly built Švyturys Arena, erected for the European Basketball Cham-
pionship which was hosted by Lithuania in 2011. Photo by Eimantas 
Chachlovas (from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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Vasario 16-oji Klaipėdoje, plevėsuojant vėliavoms. 2015 m. Tarp jų Lie-
tuvos Respublikos valstybinė, istorinė ir Mažosios Lietuvos bei Klaipėdos 
miesto ir Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-iosios rinktinės 
vėliavos. Fotonuotrauka Eimanto Chachlovo (dienraščio „Vakarų ekspre-
sas“ archyvas)

February 16 in Klaipėda amidst flying flags in 2015, visible among them 
are the Lithuanian national flag, historical flag of Lithuania Minor, flag 
of Klaipėda, flag of the 3rd riflemen regiment of the Western (Sea) divi-
sion of the Lithuanian Riflemen’s Union. Photo by Eimantas Chachlovas 
(from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas Vasario 16-osios iškil-
mėse 2016 m. prieš įteikiant miesto vėliavą už reikšmingiausią praėjusių 
metų darbą Lietuvos jūrų muziejaus direktorei Olgai Žalienei (pirma iš 
kairės). Fotonuotrauka Egidijaus Jankausko (dienraščio „Vakarų ekspre-
sas“ archyvas)

Mayor of Klaipėda Vytautas Grubliauskas at the celebration of Febru-
ary 16 in 2016 just before awarding the city flag for the previous year 
achievements to Olga Žalienė, director of the Lithuanian Sea Museum 
(first from left). Photo by Egidijus Jankauskas (from the archives of “Va-
karų ekspresas”)



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

119

Vasario 16-osios iškilmės Klaipėdoje: žengia Karinių jūrų pajėgų kariai. 
2016 m. Fotonuotrauka Egidijaus Jankausko (dienraščio „Vakarų ekspre-
sas“ archyvas)

Celebration of February 16 in Klaipėda: troops of the naval forces march 
in formation, 2016. Photo by Egidijus Jankauskas (from the archives of 
“Vakarų ekspresas”)
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Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestras Nepriklausomybės šventėje 2016 m., 
priekyje žengia ilgametis orkestro kapelmeisteris Pranciškus Memėnas. 
Fotonuotrauka Egidijaus Jankausko (dienraščio „Vakarų ekspresas“ ar-
chyvas)

The band of the Lithuanian Navy during the celebrations of the Day 
of Independence in 2016, the long-standing bandmaster Pranciškus 
Memėnas is in the front rank. Photo by Egidijus Jankauskas (from the 
archives of “Vakarų ekspresas”)
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2017 m. Vasario 16-oji. Klaipėda – Lietuvos kultūros 
sostinė. Fotonuotrauka Egidijaus Jankausko (dienraš-
čio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

February 16 in Klaipėda in 2017. Klaipėda is the 
Lithuanian capital of culture. Photo by Egidijus 
Jankauskas (from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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Vasario 16-osios akimirka Klaipėdos gatvėse 2017 m., tradicinė eisena 
nuo Taikos Karalienės bažnyčios, kur laikomos šv. Mišios, iki Atgimimo 
aikštės, kurioje rengiama iškilminga Klaipėdos įgulos rikiuotė. Fotonuo-
trauka Egidijaus Jankausko (dienraščio „Vakarų ekspresas“ archyvas)

A glimpse of the February 16 celebrations in the streets of Klaipėda 
in 2017, a traditional procession headed from the church of St. Mary 
Queen of Peace, where Holy Mass is held, to Atgimimo Square, a ven-
ue of a solemn formation of the Klaipėda Garrison. Photo by Egidijus 
Jankauskas (from the archives of “Vakarų ekspresas”)
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2017 m. vasario 16 d.: vėliava ant „Klaipėdos Smeltės“ bendrovės 127 metrų 
aukščio krano. Fotonuotrauka Andriaus Pelakausko

February 16, 2017: a flag over a 127-metre high crane on the prem-
ises of the stevedoring company “Klaipėdos Smeltė”. Photo by Andrius 
Pelakauskas
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Atminimo stendo prie 1924 m. pasodintų Laisvės, Klaipėdos ir Vilniaus 
ąžuolų atidengimas. 2018 m. vasario 15 d. Klaipėdos universiteto mieste-
lio teritorijoje. Fotonuotrauka Ritos Gorodeckienės

Inauguration of the memorial stand by the Liberty, Klaipėda and Vil-
nius oaks planted in 1924 in the grounds of the Klaipėda University 
campus February 15, 2018. Photo by Rita Gorodeckienė
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Teatralizuota šventė „Aš sveikinu visus“ Atgimimo aikštėje 2018 m. vasa-
rio 16 d. Fotonuotrauka Egidijaus Jankausko. „Vakarų ekspreso“ archyvas

Theatrical performance “I Congratulate You” in Atgimimo Square on 
February 16, 2018. Photo by Egidijus Jankauskas. From the archives of 
“Vakarų ekspresas”.
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Ilgametė tradicija: Karinių jūrų pajėgų orkestras parado priešakyje. Fo-
tonuotrauka Egidijaus Jankausko. „Vakarų ekspreso“ archyvas

A long-standing tradition: the Navy Band heading the parade. Photo by 
Egidijus Jankauskas. From the archives of Vakarų ekspresas.
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Karių eisena 2018 m. vasario 16 d. Atgimimo aikštėje. Fotonuotrauka 
Egidijaus Jankausko. „Vakarų ekspreso“ archyvas

Troops marching in Atgimimo Square on February 16, 2018.  Photo by 
Egidijus Jankauskas. From the archives of “Vakarų ekspresas”
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Italijos menininkų sukurti „Šimtmečių vartai“ Klaipėdoje. Fotonuotrau-
ka Domo Rimeikos

“The Gate of Centenary” designed and created by Italian artists in 
Klaipėda. Photo by Domas Rimeika



INDEPENDENCE DAY. Commemoration of February 16th in Klaipėda 

129

Italijos menininkų sukurti „Šimtmečių vartai“ Klaipėdoje. 
Fotonuotrauka Domo Rimeikos

“The Gate of Centenary” designed and created by Italian artists in 
Klaipėda. Photo by Domas Rimeika
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SUTRUMPINIMŲ PAAIŠKINIMAI

PHOTOS COURTESY OF

MLIM – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas

LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas

KJPA – Karinių jūrų pajėgų archyvas

KAVISB – Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

KUPBA – Klaipėdos universiteto dr. K. Pemkaus biblioteka-archyvas

MLIM – History Museum of Lithuania Minor 

VEA – Archives of a daily newspaper Vakarų ekspresas 

LCVA – Lithuanian State Central Archives 

LYA – Lithuanian Special Archives

KJPA – Archives of the Navy 

KAVISB – Klaipėda County I. Simonaitytė Public Library 

KUPBA – Archives of Klaipėda University Dr Pemkus Library 
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