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6 PRATARMĖ  /  PREFACE

Vadinamojo Klaipėdos sukilimo ir po jo paskelbto Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos tema nuolat sulaukia išskirtinio 
dėmesio. 

Per paskutinius du dešimtmečius ne tik išsiplėtė šaltinių duomenų bazė, bet pasikeitė ir pati tų laikų įvykių vertinimo koncepcija. Į 
diskusijas įsitraukė ne tik istorikai, muziejininkai ar aktyvūs visuomenės nariai, bet ir politikai bei aukščiausios valstybinės institucijos. 

Klaipėdos universitetas surengė ne vieną konferenciją, publikavo straipsnių rinkinių, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ir kiti 
regiono muziejai rengė parodas, leido katalogus. Lietuvos, Vokietijos ir kitų valstybių archyvuose, muziejuose bei privačiose kolekcijose 
rasta gana gausios ir svarbiausia – dar nematytos archyvinės medžiagos. Maloniai nustebino ne tik valstybiniuose Europos archyvuose 
saugoma nauja medžiaga apie Klaipėdą, bet ir privatūs šeimų archyvai, kuriuose išsaugota unikali šeimų istorijas atskleidžianti medžiaga. 
Net negalėjome įsivaizduoti, kad Prancūzijoje buvusio Klaipėdos komisaro Jeano Gabrielio Petisné šeimos archyve yra saugomas ranka 
braižytas 1923 m. sausio mėnesio Klaipėdos gynybos planas, kurį aptiko mokslininkas ir filatelistas Bernard’as Juserrand’as. O ir kitų 
Klaipėdoje tarnavusių prancūzų karių šeimų archyvuose B. Juserrand’ui pavyko rasti kelis šimtus nuotraukų, atvirlaiškių – svarbių 
šaltinių vadinamojo prancūzmečio Klaipėdoje istorijai.

Gausėjantys šaltiniai istorikams leido naujai įvertinti Klaipėdos sukilimo įvykių ir po jų paskelbto Klaipėdos krašto prijungi-
mo prie Lietuvos aplinkybes, užsienio politikos kontekstą, Lietuvos diplomatijos nuopelnus, pačios operacijos scenarijų, strategiją ir 
taktiką, koviniuose veiksmuose dalyvavusias pajėgas. Muziejininkams tai buvo puiki proga populiarinti šią temą ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje  –  Paryžiuje ir Strasbūre bei Rytprūsių kultūros centre Ellingene (Vokietija). Šaltiniai, tyrimai, parodos paskatino atviras, 
kartais net gana aštrias diskusijas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Galima sakyti, kad šis polilogas vyko ne tik tarp mokslo žmonių, bet ir 
visuomenėje, o tai formavo Klaipėdos krašto prijungimo, kaip aukšto lygio Lietuvos diplomatijos laimėjimo, naratyvą. Galima pasakyti 
ir daugiau – ši labai svarbi XX a. istorijos tema tapo labiau matoma Lietuvos ir Europos istorijos kontekstuose.

Ypatingą valstybės institucijų dėmesį rodo tai, kad 2013-ieji Lietuvoje paskelbti Klaipėdos krašto metais. Įdomus sutapimas – 
2013-ieji LR Seimo paskelbti ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais. Steponas Darius greta savo sportinių 
nuopelnų ir ak tyvios visuomeninės veiklos bei transatlantinio skrydžio yra žinomas ir kaip 1923 metų sausio įvykių dalyvis, sausio 
15-ąją įžengęs į Klaipėdą. 

1923 metų Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-metis ir valstybės institucijų dėmesys šiam įvykiui paskatino nuveikti 
gražių darbų Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje. Vienas iš tokių renginių yra paroda „Kova dėl Klaipėdos: įvykiai ir žmonės“, kurią parengė 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kartu su Klaipėdos universiteto istorikais. 

Dr. Jonas Genys
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius

PRATARMĖ
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Formuojant parodos koncepciją ir vertinant istoriografinę bazę, buvo pastebėta, kad 1923 metų sausio įvykių tyrimuose dar lieka 
neišanalizuotų temų bei klausimų, kurie tebelaukia didesnio tyrėjų dėmesio. Aiškiai per mažai apžvelgtos 1923 metų sausio įvykių 
strategiją formavusios ir juose dalyvavusios asmenybės, pradedant ministru pirmininku Ernestu Galvanausku ir baigiant vietiniais lo-
jaliais klaipėdiškiais. Manome, kad trūksta ir vientiso karinių veiksmų vaizdo. Svarbūs ne tik politiniai, kultūriniai, religiniai, bet ir 
ekonominiai Didžiosios ir Mažosios Lietuvos ryšiai. Kyla klausimas, ar ne per daug supaprastintai lyginami Lietuvos, neseniai tapusios 
savarankiška valstybe po Rusijos imperijos valdymo laikotarpio, ir Klaipėdos krašto, kaip dviejų radikaliai skirtingų pasaulių, ekonomika 
ir gyvenimo lygis, aišku, ne Lietuvos naudai. Kokia Klaipėdos krašto prijungimo reikšmė buvo Lietuvai, tapo aišku po Vytauto Žalio, 
Vyganto Vareikio ir kitų istorikų tyrimų. O kokia nauda ar praradimai buvo lietuvininkams, Klaipėdos kraštui, jo tapatumui, vis dar 
tyrinėjama ir diskutuojama. Taigi XX a. Klaipėdos krašto istorijoje dar lieka temų ir problemų. 

Šis leidinys su istorikų tekstais ir paaiškinimais yra dėmesio 1923 m. įvykių dalyviams ir patiems įvykiams pavyzdys. Tai parodos kata-
logas, kuriuo siekiama ne tiek mokslinių analitinių, kiek mokslo populiarinimo tikslų. Tai yra antras tokio pobūdžio plačiajai visuomenei 
skirtas leidinys apie Klaipėdos istoriją. Pirmasis, išleistas 2012 m. – jubiliejiniais Klaipėdos miesto įkūrimo metais, skirtas istoriniam 
Klaipėdos herbui ir vėliavai, t. y. tiems istorijos ženklams, su kuriais susiduriame nuolat. Ne mažiau svarbi ir 1923 metų Klaipėdos krašto 
prijungimo prie atkurtos Lietuvos valstybės tema.
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Dr. Jonas Genys
Director of the History Museum of Lithuania Minor

PREFACE

The subject of the so-called Klaipėda Revolt and the subsequent proclamation of the incorporation of Klaipėda region in Lithuania 
continuously receive exceptional attention. 

In the recent two decades, not only the database of sources has grown considerably, but also the very concept of the evaluation of 
the events of those times has changed. Not only historians, museologists or active members of the public life, but also politicians and 
highest-level state government institutions have joined the discussions. 

Klaipėda University has held several conferences and published collections of articles, whereas the History Museum of Lithuania 
Minor and other museums of the region have held exhibitions and published catalogues. Quite abundant and – what is most impor-
tant  – as yet unseen archival materials have been found in the archives, museums and private collections in Lithuania, Germany and 
other countries. It has come as a pleasant surprise to come across not only new materials about Klaipėda kept in the state archives of 
European countries, but also unique materials preserved in private family archives which reveal the stories of these families. We could not 
even ima gine that in France, in the family archives of Jean Gabriel Petisné, former Commissar of Klaipėda, they still kept a hand-drawn 
defence plan of Klaipėda dating back to January 1923, which had been found by Bernard Jusserand, a scholar and a philatelist. In the 
family archives of other French soldiers who served in Klaipėda, too, B. Jusserand was lucky to come across a few hundred photographs 
and postcards, which serve as important sources for the history of the so-called period of French administration in Klaipėda.

The ever growing amount of sources have given historians an opportunity to update their evaluations of the circumstances of the 
events of Klaipėda Revolt and the subsequent proclamation of the incorporation of Klaipėda region in Lithuania, the context of foreign 
policy, the merits of Lithuanian diplomacy, the scenario, strategy and tactics of the operation itself, and the armed forces involved in the 
combat actions. For museologists, it has been a perfect opportunity to raise awareness of the subject both in Lithuania and abroad: in 
Paris, Strasbourg, and in the Cultural Centre of Eastern Prussia in Ellingen (Germany). The sources, studies and exhibitions have given 
cause for open and sometimes even fierce discussions both in Lithuania and abroad. One may say that this polylogue has involved not 
only scholars, but also the public at large, and it has shaped the narrative of the incorporation of Klaipėda region as a significant achieve-
ment of Lithuanian diplomacy. It is also fair to say that this highly important subject of the history of the 20th c. has become more distinct 
in the contexts of Lithuanian and European history.

The fact that 2013 has been declared the Year of Klaipėda Region in Lithuania attests to the special attention the state government 
institutions pay to this event. The interesting coincidence is that the Seimas of the Republic of Lithuania has also declared 2013 the Year 
of the Transatlantic Flight of Steponas Darius and Stasys Girėnas. Alongside his sports achievements, active participation in public life 
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and transatlantic flight, Steponas Darius is also known as a participant to the events of January 1923, who marched into Klaipėda on 
15  January. 

The 90th anniversary of the incorporation of Klaipėda region in Lithuania and the attention paid by the state government institutions 
to this event have served as sources of inspiration for a number of interesting undertakings in Klaipėda and all over Lithuania. One of 
such undertakings is the exhibition Struggle for Klaipėda: Events and People arranged by the History Museum of Lithuania Minor in col-
laboration with historians from Klaipėda University. 

Whilst shaping the concept of the exhibition and assessing the historiographical base, it was noticed that in the studies of the events 
of January 1923 there still remained a number of subjects that had not been analysed at all, or issues that still needed more attention 
from researchers. It is evident that the personalities who shaped the strategy and took part in the events of January 1923 – from Prime 
Minister Ernestas Galvanauskas to loyal local residents of Klaipėda – have not been highlighted sufficiently. We believe that an integral 
view of the military actions is still missing, too. Not only political, cultural and religious ties, but also economic ties between Lithuania 
Major and Lithuania Minor are highly important. The question arises as to whether the comparison of the economy and standard of 
living in Lithuania, which had just become an independent state after long years of rule of the Russian Empire, and in Klaipėda region – 
two essentially different worlds – is not too simplified, such comparison being obviously not in favour of Lithuania. The significance of 
the incorporation of Klaipėda region for Lithuania has become clear as a result of studies by Vytautas Žalys, Vygantas Vareikis and other 
historians. However, the benefits or disadvantages brought about by the incorporation for the local Lithuanian population, Klaipėda 
region and its identity are still being studied and discussed. Hence, there still remain subjects and problems in the history of Klaipėda 
region of the 20th c. 

This publication that contains texts and explanations by historians is an example of attention to the participants to the events of 
1923 and to the very events as such. It is an exhibition catalogue published for the promotion of science rather than for scientific analysis 
purposes. It is the second publication on the history of Klaipėda intended for the wide public. The first one issued in 2012, the jubilee 
year of the foundation of the city of Klaipėda, tells the story of the historical coat-of-arms and flag of Klaipėda, i.e. those signs of history 
which we encounter continuously. The subject of the incorporation of Klaipėda region in the restored Lithuanian state in 1923 is of no 
less importance.



1923 m. 
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1923 METŲ ŽYGIS KLAIPĖDOS KRAŠTE

Sausio 15 diena Klaipėdoje minima kaip išskirtinė, galbūt svarbiausia klaipėdiečius vienijanti istorinė data. Iki Antrojo pasauli-
nio karo politiniai debatai tarp vokiečių ir lietuvių kildavo diskutuojant, ar Klaipėdos užėmimas 1923 m. buvo teisėtas aktas. Teisiniai 
Klaipėdos krašto sukilimo aspektai vėl įgavo politinį atspalvį XX a. pabaigoje, kai kuriems Sovietų Sąjungos politikams bandant ieškoti 
papildomų argumentų išlaikyti lietuvius Sovietų Sąjungos sudėtyje. Klaipėdos sukilimas, Ambasadorių konferencijos 1923 m. vasa-
rio  16  d. nutarimas perleisti Klaipėdos kraštą Lietuvai ir 1924 m. priimta Klaipėdos krašto konvencija buvo lemiami politiniai ir teisiniai 
veiksniai, įtvirtinę Lie tuvos suverenumą Klaipėdos krašte. Tad 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimas buvo esminis ir svarbiausias įvykis, be 
kurio Klaipėdos krašto priklausomybė Lietuvai nebūtų realizuota ir teisiškai. Tiesa, pats terminas „sukilimas“ nebūtų moksliškai tikslus, 
kadangi jį organizavo ne vietos gyventojai. Vartojami ir kiti apibūdinimai – užėmimas, prijungimas ar karinė operacija, tad tegul visi 
terminai bus lygiaverčiai. Galima diskutuoti dėl žygio legalumo, tačiau pagal klasikinį fi losofo ir juristo Carlo Schmidto apibrėžimą, „su-
verenus yra tas, kas priima sprendimus ypatingomis situacijomis (Ernsfall)“ tada, kai įprastinė teisė neveikia ir būtina realizuoti valingą 
aktą, neturintį aiškaus teisinio apibrėžimo. Kai tokia ypatinga situacija pasibaigia, galima vertinti šį įvykį iš įvairių pozicijų, tačiau lieka 
arba jį įsprausti į teisės normas, arba naujų praktinių pasekmių pagrindu sukurti naują teisinį modelį.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Prancūzijos siekis sukurti buferines zonas apie Vokietiją, Rytuose ieškoti sąjungininkų, ku-
riuos vienytų vokiečių revanšizmo baimė, ir siekis susilpninti „amžinąjį priešą“, atskiriant nuo jo teritorijas, kuriose gyveno kitos etninės 
grupės, iš esmės nulėmė Versalio konferencijos teritorinius sprendimus.

1919 m. birželio 28 d., Versalio taikos konferencijos sprendimu, Europos šiaurės rytuose atsirado naujas administracinis darinys, 
beveik lygus Didžiajam Liuksemburgui. Į 2 708 km2 teritoriją pateko nuo Vokietijos atskirtos penkių Rytų Prūsijos apskričių dalys. 
Taip pirmą kartą istorijoje atsirado Klaipėdos kraštas, kurį vokiečiai vadino Memellandu. Į šį naująjį administracinį geografi nį darinį 
ankstyvą 1920  metų žiemą įžengė 21-ojo prancūzų pėsčiųjų šaulių bataliono kareiviai, palaikysiantys tvarką tol, kol bus priimtas ga-
lutinis sprendimas dėl krašto politinės priklausomybės. Sprendimą atskirti Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos labiausiai lėmė antivokiška 
prancūzų politikų ir ypač premjero Georges’o Clemenceau pozicija susilpninti Vokietiją ir neleisti jai suartėti su bolševikais Rusijoje, 
kuriant „sanitarinį kordoną“ Vidurio rytų Europoje. Kita vertus, kad krašte nesustiprėtų Lenkijos įtaka, Vokietija buvo linkusi perduoti jį 
Lietuvai, kol susi klostys palankesnės geopolitinės sąlygos. Klaipėdos kraštas nebuvo prijungtas prie Lietuvos iš karto, nes pati Lietuva dar 
nebuvo pripažinta de jure, be to, prancūzai turėjo siekį kraštą, kaip dovaną lietuviams, perduoti susivienijus Lietuvos ir Lenkijos valsty-
bei. Kai kurie lenkų politikai kėlė idėją Klaipėdą prijungti tiesiogiai prie Lenkijos, remdamiesi JAV prezidento W. Wilsono Keturiolikos 
punktų tezėmis. Kol egzistavo Lietuvos ir Lenkijos konfederacijos galimybė, lenkų delegacija Versalyje iš esmės palaikė lietuvių siekius 

Dr. Vygantas Vareikis
Klaipėdos universiteto Istorijos katedros profesorius
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dėl Klaipėdos, kad atsvertų Vokietijos įtaką. Lenkijos aktyvumas pasireiškė suvaržyto Lietuvos ir Vokietijos ekonominio bei politinio 
veiklumo fone, tad lenkai siekė pirmieji, aplenkdami Vokietiją ir Lietuvą, sudaryti atskirą prekybos sutartį su Klaipėda. Lenkijos pozicijų 
sustiprėjimas Klaipėdos krašte būtų reiškęs Lietuvos ekonominių ir politinių pozicijų praradus Vilnių susilpnėjimą ir Lietuvos atkirtimą 
nuo vienintelio prieinamo jūrų uosto. 

Taip bent jau buvo planuojama Paryžiuje ir Varšuvoje...
Lietuviams pasipriešinus tokiems planams, Klaipėdos kraštas, pagal naujus Ambasadorių konferencijos sprendimus, turėjo virsti 

Laisvuoju kraštu, Freistaat Memelland, tačiau lietuviai ir su tokia idėja sutikti neketino. 1923 m. pradžioje Lietuvos atstovas Klaipėdoje 
kunigas ir rašytojas Jonas Žilius pirmasis pasiūlė užimti Klaipėdą jėga, o į pačią operaciją įtraukti Lietuvos šaulių sąjungą. Jonas Žilius 
gavo finansinę Lie tuvos vyriausybės paramą prolietuviškai propagandai Klaipėdos krašte skleisti. Turėjo praeiti dar šiek tiek laiko, kol 
1922  m. rudenį slaptame Lietuvos Ministrų Tarybos posėdyje ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Ernestas Galvanauskas, 
jau pasiekęs preliminarų Berlyno pritarimą, pasiūlys Generaliniam štabui parengti sukilimo planą ir išrinkti sukilimo vadovą. Emigraci-
joje rašytuose atsiminimuose E.  Galvanauskas teigė, kad buvo nutarta „suorganizuoti vadinamąjį Klaipėdos krašto lietuvininkų sukilimą 
prieš vokišką Direktoriją ir jos ramstį Petisné, užimti Klaipėdos kraštą ir ginčo objektą paimti į Lietuvos vyriausybės rankas“. Ministrų 
Kabinetas pritarė E.  Galvanausko planams, pavesdamas jam organizuoti ir koordinuoti šią operaciją. 

Lietuvininkas Erdmonas Simonaitis 1922 m. lapkričio 16 d. Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos prezidiumo posėdyje išreiškė 
poziciją, kuri sutapo su Ernesto Galvanausko nuomone: ,,Sukilimas yra būtinas, nes kitaip Klaipėdos krašto neteksime. Bet patys 
klaipėdiečiai nesukils. To turi imtis Šaulių sąjunga. Iš klaipėdiečių reikėtų sudaryti sukilėlių vyriausybę, o sukilimui vadovauti ir duoti 
kovotojus turi Didžiosios Lietuvos lietuviai.“ Nors Lietuvos kariuomenės vadas generolas S. Žukauskas viename Ministrų Kabineto 
posėdyje pareiškė, kad Klaipėdą jis užimtų per 24 valandas, toks tiesmukas kelias netiko, nes Didžiosios valstybės taip pat galėjo jėga 
susigrąžinti status quo. Galutinis sprendimas, nepaisant kai kurių kariūnų prieštaravimų, užimti Klaipėdos kraštą „sukilėlių“ pajėgomis 
buvo priimtas. 

Į Klaipėdos kraštą buvo pasiųsti žvalgai, tarp kurių buvo Žvalgybos skyriaus Kontržvalgų skyriaus viršininkas Jonas Polovinskas ir 
žurnalistas, Šaulių sąjungos atstovas, Matas Šalčius, vėliau tapęs žinomu keliautoju. Informacija apie padėtį krašte buvo nuolat perduo-
dama E.  Galvanauskui, kuris 1923 m. sausio 2–6 d. kartu su J. Polovinsku, J. Žiliumi ir E. Simonaičiu aptarė paskutinius pasiruošimo 
karinei operacijai reikalus. Klaipėdos operaciją turėjo vykdyti Lietuvoje suformuota Ypatingosios paskirties rinktinė, kuriai vadovauti 
buvo paskirtas J.  Polovinskas, pasivadinęs Budriu. Ši mažlietuviška pavardė jam prigijo visam laikui. Buvo sudarytas sukilimo štabas. 
J. Budrio pavaduotoju tapo Šaulių sąjungos viršininkas kapitonas P. Klimaitis, oficialiai išvykęs „tarnybos reikalais į provinciją“, štabo 
viršininku – Generalinio štabo karininkas J. Tomkus. Kadangi „sukilėlių“ pavardės, kaip ir J. Budrio, turėjo būti panašios į vietos 
gyventojų, J. Tomkus tapo Oksu, jo padėjėjas kapitonas Šarauskas – Juozapaičiu, kapitonas Kynas – Bleiviu ir t. t.

„Kas yra istorija, jeigu ne pasaka, kurią papasakojo nugalėtojas?“ (Quelle est l’histoire si ce n’est pas une histoire racontée par le gag-
nant?),  – kartą pasakė Prancūzijos imperatorius Napoleonas. Istorijoje lietuviai yra buvę ir nugalėtojais, ir pralaimėjusiaisiais, tačiau 
svarbių simbolinių atmintinų datų arsenalas nėra gausus. Turime Žalgirio mūšį, įspūdingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šuolį į 
Rytus, mūšį prie Oršos, dar šį bei tą. Tačiau XX amžiuje tokių pergalių beveik nerasime. Ir šiame kontekste sėkminga Klaipėdos užėmimo 
operacija, kurią tapo įprasta va dinti sukilimu, 1923 metų sausio mėnesį užima išskirtinę vietą tiek dėl efektyvaus politinio ir diplomatinio 
parengimo, tiek dėl paties karinio žygio organizavimo, tiek dėl patriotinio Lietuvos piliečių ryžto, blykstelėjusio prieš 90 metų. 

Bandant geriau įsivaizduoti Klaipėdos užėmimo operaciją, reikėtų pajusti to laiko žmonių nuotaikas. 1919–1923 m. lietuviško patrio-
tizmo įkarštį, matyt, būtų galima palyginti su didžiaisiais nepriklausomybės aušros mitingais XX a. pabaigoje. 

1919 m. vasarą, kai Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos, Lietuvoje buvo jaučiamas tam tikras sutrikimas ir nepasitikėjimas 
savo tautos jėgomis. Teisininkas Mykolas Riomeris, keliavęs per Lietuvą, tada pabrėžė „lietuvių valstybingumo, kaip savo pačių kūrinio, 
nejautimą, nes didžiulį vaidmenį turi tas faktas, kad vokiečių okupantai – pasakysiu taip – automatiškai, ne šalies jėgomis kaip Lenkijoje, 
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buvo išvaryti iš šalies“. Kas galėjo suteikti didesnį pasitikėjimą savo valstybės ateitimi? Kovos už žemę ir pajūrį pojūtis, kuris taip ryškiai 
pastebimas 1923 m. Klaipėdos sukilimo metu.

Nors Klaipėdos kraštas buvo užimtas manu militari – Lietuvos karių ir Šaulių sąjungos bei savanorių kovotojų iš Lietuvos pastango-
mis, be krašto lietuvininkų – M. Jankaus, J. Vanagaičio, E. Simonaičio ir kitų – politinės valios tam tikro pareiškimo nebūtų įmanoma 
šio žygio legitimuoti. 

1923 m. sausio 7 d. Klaipėdos link iš Kauno pajudėjo 1 079 asmenų grupė, pavadinta Ypatingosios paskirties rinktine, kuri buvo 
sudaryta iš 8-ojo ir 11-ojo pėstininkų pulkų, Karo mokyklos ir Karo milicijos mokyklos kariūnų, Vilkaviškio, Kaišiadorių ir Panevėžio 
šaulių būrių ir apie 300 savanorių iš Didžiosios Lietuvos. Sukilimo dalyvis Jurgis Straukas prisimena: „Sausio 7 d. buvome surašyti į 
Klaipėdos krašto pirmą savanorių pulką, o vakare, temstant, susidėjome kulkosvaidžius ir šovinių dėžes į gurguolių vežimus ir slapta per 
Panemunės tiltą, per Šančius nužygiavome Žaliojo kalno link, kur mūsų laukė traukinio ešelonas, paruoštas išvykti. Viską susikrovę, 
nuvykome į Kaišiadoris, kur gavome civilių drabužius, kariškus palikome traukinyje. Toliau vykome Šiaulių link...“

„Traukiniai yra pilni neginkluotų, civiliai apsirengusių stiprių jaunuolių, važiuojančių Klaipėdos kryptimi“, – informavo Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriją slapti šaltiniai. Ginklai sukilėliams buvo išdalinti Klaipėdos krašto prieigose, kariška apranga ir kiti asmeniniai 
daiktai, galėję byloti apie jų kilmę iš Didžiosios Lietuvos, palikti Kretingos ir Tauragės stotyse.

Istorikas Edvardas Gudavičius kartą yra pasakęs, kad jis nekeistų vieno tų laikų savanorio į visus Lietuvos didžiuosius kunigaikščius... 
Kunigaikščiai į Lietuvą žiūrėjo kaip į savo kiemą, o savanoriai aukojo gyvybę už Tėvynę. Klaipėdos operacijoje paprastai išskiriami Lie-
tuvos ministras pirmininkas Ernestas Galvanauskas, žygio vadas Jonas Budrys, lietuvininkas, Pirmajame pasauliniame kare už drąsą 
Geležinį kryžių gavęs Erdmonas Simonaitis. Prie Klaipėdos operacijos prisidėjo ir Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas rašytojas 
V.  Krėvė-Mickevičius, tiesa, vėliau siekęs prisiimti sukilimo organizatoriaus nuopelnus, ir būsimasis prezidentas Antanas Smetona, tada 
tapęs Nepaprastuoju Lie tuvos įgaliotiniu Klaipėdos krašte ir gerai suvokęs Klaipėdos krašto integracijos į Lietuvą subtilybes. O ir rašytoja 
Ieva Simonaitytė buvo įrašyta į „sukilėles“...

Tačiau, kaip dažnai atsitinka, yra pamirštami mažieji istorijos herojai, paprasti kovotojai. Iš Didžiosios Lietuvos kautis dėl Klaipėdos 
savanoriais ėjo jauni vaikinai, Kauno studentai ir gimnazistai, amatininkai ir ką tik žemės gavę ūkininkai, moksleiviai, šauliai-partizanai. 
Aštuoniolikos, devyniolikos, dvidešimties metų… Niekas jų varu nevarė į vokiška dvasia alsuojantį miestą. Savanoriu sukilime dalyvavo 
Kauno žurnalistas Alfonsas Braziulis, vėliau tapęs Eltos žinių redaktoriumi, 19-os metų teisės studentas Vytautas Bulota, 1934 m. Kaune 
buvęs tardytoju pronacistinių Klaipėdos krašto organizacijų teismo byloje. Būsimasis profesorius Viktoras Ruokis, kariavęs fronte Rusijos 
imperijos kariuomenėje, grįžęs į Lietuvą suorganizavo 23 moksleivius iš Dotnuvos žemės ūkio mokyklos eiti Klaipėdos vaduoti… 

Sausio 15 dieną, apie pusiaudienį, 16-os metų šaulys Kauno gimnazistas Algirdas Jesaitis žuvo Turgaus gatvėje, netoli prancūzų 
ginamos prefektūros, pirmą kartą gyvenime pamatytoje Klaipėdoje… Tą pačią dieną, bandydamas įmesti granatą į prancūzų ginamą 
prefektūrą, kulkosvaidžių ugnies pakirstas žuvo leitenantas Viktoras Burokevičius, pasivadinęs Šepečio slapyvardžiu.

Aviacijos karininkas Steponas Darius Klaipėdos žygio metu parodė išskirtinę drąsą, vadovaudamas būriui, puolusiam Klaipėdą nuo 
Šilutės pusės. Kaip visur ir visada. Atrodo, jis buvo tobulo lietuvio paveikslas – patriotas, grįžęs iš Amerikos padėti jaunai šaliai, pi-
lotas, karys, sportininkas, į Lietuvą atnešęs boksą, krepšinį, beisbolą. Buvo ir Amerikos lietuvių parama sukilimui organizuoti – žygiui į 
Klaipėdą rinktos lėšos, Amerikos bendrovės karinei operacijai davė du automobilius. 

Sukilimo metu žuvo 12 lietuvių kovotojų – aštuoni kariai ir keturi šauliai. Dar vienas sukilimo dalyvis, Andrius Martus-Martusevičius, 
taip pat grįžęs iš Amerikos, persišaldęs mirė šaltą sausio 19 dieną. Jis ir dar du sukilėliai buvo palaidoti Klaipėdos kapinėse, prakalbą sakė 
dr.  A.  Gaigalaitis. Kiti žuvę kariai iš Klaipėdos buvo slapta išgabenti traukiniu ir palaidoti Kėdainių kapinėse.

Sėkmingam sausio žygiui pasibaigus, buvo suformuota J. Budrio-Polovinsko vadovaujama Klaipėdos krašto armija, sudaryta iš vietos 
savanorių ir Lietuvos šaulių, pasilikusių krašte po sukilimo. 1923 m. vasario 17 d. Ambasadorių konferencija suteikė Lietuvai suverenias 
teises į Klaipėdos kraštą. Po dviejų dienų 21-asis prancūzų pėsčiųjų šaulių batalionas, Ambasadorių konferencijos ypatingoji komisija 
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ir buvęs komisaras Gabrielis Petisné laivu išvyko iš Klaipėdos krašto. Klaipėdos sukilimo metu palei Klaipėdos krašto sieną su atskiru 
bata lionu budėjęs karininkas Petras Tarasenka, būsimasis garsus archeologas, vasario 20 d. su Lietuvos kariuomenės daliniais įžengė į 
Klaipėdą. Tą dieną dienoraštyje jis aprašė taip: „11 valandą rinktinė pradėjo žygiuoti į Klaipėdą, 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 <…> 20 valandą karininkai dalyvauja iškilmingoje vakarienėje, kuri 
surengta „Ryto“ viešbučio salėje, kur buvo susirinkę kaip sukilimo vadai, taip ir daug veikėjų Klaipėdos krašto. Ilgai tęsėsi kalbos, be 
perstogės skambėjo „Valio!“ šviesiai ateičiai Klaipėdos ir Lietuvos.“

Klaipėdos užėmimas buvo vienas tų esminių veiksnių, kurie formavo jauną valstybę. Lietuviai pradėjo labiau pasitikėti savo jėgomis, ir 
jau pasigirdo balsų apie žygį į Vilnių… Perfrazuojant Napoleono žodžius, 1923 metų sausio mėnesį lietuviai parašė savo sėkmės istoriją.
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THE MARCH OF 1923 IN KLAIPĖDA REGION

15 January is commemorated in Klaipėda as an exceptional and perhaps the most signifi cant historical date that unites the population 
of Klaipėda. Before World War II, political debates between Germans and Lithuanians would arise now and then in the course of discus-
sions as to whether the occupation of Klaipėda in 1923 was a legitimate act. Th e legal aspects of Klaipėda Revolt once again took on po-
litical overtones at the end of the 20th c., as some politicians of the Soviet Union tried to fi nd additional arguments that could help them 
retain Lithuanians within the Soviet Union. Klaipėda Revolt, the resolution by the Conference of Ambassadors of 16 February 1923 on 
the handover of Klaipėda region to Lithuania, and the Convention of Klaipėda Region adopted in 1924 were the decisive political and 
legal factors which consolidated Lithuania’s sovereignty in Klaipėda region. Hence, the revolt of Klaipėda region of 1923 was the essential 
and main event, without which the dependence of Klaipėda region to Lithuania would not have been realized in the legal sense, either. 
It should be noted, however, that the very term “revolt” is not exactly precise from the scientifi c point of view, as it was not orga nized by 
the local population. Other defi nitions are used, too: occupation, incorporation or military operation; so let us consider all these terms 
to be equivalent. One can argue the legitimacy of the march; however, according to the classical defi nition by the philosopher and lawyer 
Carl Schmidt, “sovereign is the one who makes decisions in emergency cases (Ernstfall)”, that is to say in cases when the regular law does 
not work and one needs to realize an act of will that has no clear-cut legal defi nition. When such an emergency case has come to an end, 
this event can be evaluated from diff erent positions; however, there is no other way out but to squeeze it into the context of legal norms 
or create a new legal model.

Following World War I, the aspiration of France to create buff er zones around Germany, its search for allies in the East who would 
be united by the fear of German revenge-seeking, and France’s attempts to weaken its “eternal enemy” by depriving it of its territories 
inhabited by other ethnic groups essentially predetermined the territorial solutions of the Versailles Conference. 

On 28 June 1919, at the decision of the Versailles Conference, a new administrative formation almost as large as Grand Luxembourg 
emerged in the northeast of Europe. Its territory of 2,708 km2 included parts of fi ve East Prussian counties separated from Germany. Th is 
was how Klaipėda region called Memelland by Germans emerged for the fi rst time in history. In the early winter of 1920, the soldiers 
of the French 21st Infantry Rifl e Battalion marched into this new administrative geographical formation; the battalion was supposed to 
maintain order until the fi nal decision on the political dependence of the region was made. Th e decision to separate Klaipėda region 
from Germany was largely infl uenced by the anti-German stand taken by French politicians, and especially Prime Minister George Cle-
menceau, to weaken Germany and not to allow it to come into close contact with Bolsheviks in Russia by creating “a sanitary cordon” in 
central Eastern Europe. On the other hand, Germany feared the strengthening of Poland’s infl uence in the region and was rather willing 
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to hand it to Lithuania until the geopolitical conditions became more favourable. Klaipėda region was not incorporated in Lithuania 
immediately, because Lithuania itself had not been recognized de jure yet; besides, the French intended to hand the region over as a 
present to Lithuanians after the unification of the Lithuania-Polish state. Some Polish politicians put forward an idea to incorporate 
Klaipėda directly in Poland on the basis of the Fourteen Points by US President W. Wilson. As long as the possibility of the creation of 
the Lithuanian-Polish confederation still existed, the Polish delegation at Versailles essentially supported Lithuania’s aspirations concer-
ning Klaipėda in order to counterbalance Germany’s influence. Poland’s proactivity manifested itself on the background of restrained 
economic and political activities of Lithuania and Germany; therefore, the Poles were willing to leave Germany and Lithuania behind 
and be the first to conclude a separate trade agreement with Klaipėda. Such consolidation of Poland’s positions in Klaipėda region would 
have meant weakening of Lithuania’s economic and political positions following the loss of Vilnius, and the cut-off of Lithuania from 
the only accessible sea port. 

At least, such were the schemes being drawn up in Paris and Warsaw...
When the Lithuanians opposed such plans, Klaipėda region – in line with the new decisions by the Conference of Ambassadors – 

was to become a free region, Freistaat Memelland, but the Lithuanians did not intend to agree to such an idea, either. In the beginning 
of 1923, Lithuania’s representative in Klaipėda Jonas Žilius, a priest and a writer, was the first to suggest that Klaipėda should be taken 
by force, and that the Lithuanian Riflemen’s Union should be involved in the operation. Jonas Žilius received financial support from 
the Lithuanian government for pro-Lithuanian propaganda in Klaipėda region. Some more time had to pass before in the autumn of 
1922, at a secret meeting of Lithuania’s Council of Ministers, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Ernestas Galvanauskas, 
who had already obtained a preliminary approval from Berlin, suggested that the General Staff should draw up a plan for the revolt and 
select its commander. In his memoirs written in emigration, E. Galvanauskas claimed that a decision had been taken “to organize the so-
called revolt by the local Lithuanian population of Klaipėda region against the German Directorate and its mainstay, Petisné, to occupy 
Klaipėda region, and to take the object of the dispute in the hands of the Lithuanian government.” The Cabinet of Ministers approved 
of E. Galvanauskas’ plans and entrusted him with the arrangements for and coordination of this operation. 

On 16 November 1922, at the meeting of the Presidium of the Central Board of the Lithuanian Riflemen’s Union, the Prussian 
Lithuanian Erdmonas Simonaitis expressed a position with coincided with E. Galvanauskas’ opinion: “The revolt is indispensable; other-
wise, we will lose Klaipėda region. But the people of Klaipėda will not rise in arms themselves. The Riflemen’s Union must do this. The 
insurgent government should be formed of people from Klaipėda, whereas the Lithuanians from Lithuania Major should take command 
of the revolt and supply the fighters.” Although the commander of the Lithuanian Army Gen. S. Žukauskas declared at a meeting of the 
Cabinet of Ministers that he would occupy Klaipėda within 24 hours, acting in such a straightforward manner was not acceptable, as the 
Great Powers, too, could reinstate status quo by force. Despite objections by some high-rank officers, the final decision to occupy Klaipėda 
region by the efforts of “insurgents” was nevertheless adopted. 

Intelligence agents were sent to Klaipėda region, among them Jonas Polovinskas, head of the Counterintelligence Agents’ Unit of the 
Intelligence Department, and Matas Šalčius, a journalist and a representative of the Riflemen’s Union, who later became a famous travel-
ler. Information on the situation in the region was continuously sent to E. Galvanauskas, who on 2–6 January discussed with J.  Polovin-
skas, J. Žilius and E. Simonaitis the final matters concerning the preparations for the military action. The Klaipėda operation had to be 
carried out by the Special Purpose Detachment formed in Lithuania; J. Polovinskas, who took the pseudonym Budrys, was appointed 
commander of the detachment. This surname typical of Lithuania Minor stuck for the rest of his life. The staff office of the revolt was 
formed. Captain P. Klimaitis, chief of the Riflemen’s Union, who officially had left “on a service trip to the province”, became J. Budrys’ 
deputy; J. Tomkus, a General Staff officer, was appointed chief of staff. Since the surnames of the “insurgents”, just like in the surname of 
J. Budrys, were supposed to be similar to the surnames of the local population, J. Tomkus became Oksas, his assistant Captain Šarauskas 
became Juozapaitis; Captain Kynas took the name of Bleivys, and so on. 
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“What is history if not a fairy-tale told by the winner?” (Quelle est l’histoire si ce n’est pas une histoire racontée par le gagnant?), Napoleon, 
Emperor of France, once said. Throughout history, Lithuanians have been both winner and losers; however, the arsenal of significant sym-
bolic commemorative dates is not abundant. We can mention the Battle of Grunewald (Žalgiris), the impressive leap by the Grand Duchy 
of Lithuania towards the East, the battle at Orsha and some other events. However, we would hardly find such victories in the 20th c. And 
in this context, the successful operation of the occupation of Klaipėda in January 1923, now usually called a revolt, takes an exceptional 
place due to its efficient political and diplomatic preparation, the arrangements for the military march and, finally, the patriotic determina-
tion by Lithuanian citizens which flashed brightly 90 years ago. 

Whilst trying to get a clearer picture of the operation of Klaipėda’s occupation, one should feel the people’s moods of that time. The 
fervour of Lithuanian patriotism in 1919–1923 might be compared to the massive rallies at the dawn of independence in the late 20th c. 

In the summer of 1919, when Klaipėda region was separated from Germany, one could feel in Lithuania certain confusion and distrust 
in the nation’s forces. The lawyer Mykolas Riomeris who was travelling around Lithuania then emphasized “lack of perception among 
Lithuanians of statehood as their own creation, because highly significant is the fact that German occupants – I will put it like that – auto-
matically, not by the country’s forces like in Poland, were driven out of the country”. What could strengthen the confidence in the future 
of one’s country? The feel of struggle for the land and the seacoast, which was so strong during Klaipėda Revolt of 1923.

Although Klaipėda region was occupied manu militari, through the efforts by Lithuanian military men, members of the Riflemen’s 
Union and volunteers from Lithuania, it would not have been possible to legitimize this deed without certain manifestation of political 
will by the region’s Lithuanians: M. Jankus, J. Vanagaitis, E. Simonaitis and others. 

On 7 January 1923, a group of 1,079 persons set out from Kaunas towards Klaipėda; the group was called a Special Purpose Detach-
ment and included servicemen of the 8th and 11th Infantry Regiments, the Military School and the Military Militia School, as well as units 
of riflemen from Vilkaviškis, Kaišiadorys and Panevėžys, and about 300 volunteers from Lithuania Major. Jurgis Straukas, a participant 
to the revolt, recalls: “On 7 January, we were conscripted to the first volunteer regiment of Klaipėda region, and in the evening, when it 
was getting dark, we loaded our machine guns and ammunition boxes into horse-drawn carts and marched secretly across the bridge of 
Panemunė and Šančiai towards the Green Hill, where a train ready for departure was waiting for us. We loaded all our belon gings onto the 
train and went to Kaišiadorys, where we were given plain clothes; we left our military garb on the train. Then, we conti nued our journey 
in the direction of Šiauliai...”

“Trains are full of unarmed strong your men in plain clothes travelling in the direction of Klaipėda”, secret sources informed the Ger-
man Foreign Ministry. Arms we distributed among the insurgents in the approached to Klaipėda region, whereas their military garb and 
other personal belongings that could indicate that they originated from Lithuania Major were left in the railway stations of Kretinga and 
Tauragė.

The historian Edvardas Gudavičius once said that he would not exchange a single volunteer for all the grand dukes of Lithuania... The 
dukes saw Lithuania as their own backyard, whereas the volunteers sacrificed their lives for the Motherland. The persons who are usually 
mentioned first when talking about the Klaipėda operation are Ernestas Galvanauskas, Prime Minister of Lithuania, Jonas Budrys, the 
commander of the march, and the Prussian Lithuanian Erdmonas Simonaitis, who was awarded an Iron Cross for his courage in World 
War I. Other prominent persons who made their contribution in the Klaipėda operation were the writer V. Krėvė-Mickevičius, chairman 
of the Lithuanian Riflemen’s Union, who, to tell the truth, then wanted to take upon himself all the merits of the organizer of the revolt, 
and the future president Antanas Smetona, who was then appointed Lithuania’s special authorized representative in Klaipėda region and 
who perceived the subtleties of the integration of Klaipėda region into Lithuania very well. The writer Ieva Simonaitytė, too, was labelled 
as “an insurgent”...

However, it often happens that ordinary fighters – modest heroes of history – are forgotten. Young men, college and grammar school 
students from Kaunas, craftsmen and farmers who had been given land, school boys and riflemen–partisans from Lithuania Major volun-
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teered to fight for Klaipėda. They were eighteen, nineteen, twenty years of age... Nobody forced them to march to the city permeated with 
German spirit. Other volunteers who took part in the revolt were Alfonsas Braziulis, a journalist from Kaunas, who later became a news 
editor of ELTA news agency, and Vytautas Bulota, a 19-year-old student of law, who was an interrogator in the 1934 court proceedings in 
Kaunas against pro-Nazi organizations of Klaipėda region. Upon his return to Lithuania, the future professor Viktoras Ruokis, who had 
fought in the front in the army of the Russian Empire, gathered a group of 23 students of Dotnuva School of Agriculture to take part in 
the liberation of Klaipėda... 

At around noon on 15 January, Algirdas Jesaitis, a 16-year-old rifleman and a grammar school student from Kaunas, was killed in 
Turgaus Street, not far from the prefecture defended by the French, in Klaipėda he had seen for the first time in his life... On the same 
day, Lieutenant Viktoras Burokevičius, who had taken the pseudonym “Šepetys”, was killed by the machine-gun fire while trying to toss a 
grenade into the prefecture defended by the French.

The aviation officer Steponas Darius, the commander of the detachment that attacked Klaipėda from the direction of Šilutė, de-
monstrated exceptional courage during the Klaipėda march. Just like always and everywhere. He seems to have been an image of an ideal 
Lithuanian: a patriot who had come back from America to help the young country; a pilot, a military serviceman, a sportsman who had 
brought boxing, basketball and baseball to Lithuania. American Lithuanians provided support to the preparations for the revolt, too: they 
collected funds for the march to Klaipėda, whereas American companies donated two vehicles for the military operation. 

12 Lithuanian fighters, eight soldiers and four riflemen, died during the revolt. Another participant to the revolt, Andrius Mar-
tus- Martusevičius, who, too, had returned from America, caught cold and died on 19 January. He and two other insurgents were buried 
in the cemetery of Klaipėda; Dr A. Gaigalaitis delivered the farewell speech. Other dead soldiers were taken out of Klaipėda secretly by 
train and buried in the cemetery of Kėdainiai.

Following the successful January march, the army of Klaipėda region under command of J. Budrys-Polovinskis was formed of local 
volunteers and Lithuanian riflemen who had stayed in the region after the revolt. On 17 February 1923, the Conference of Ambassadors 
granted Lithuania sovereign rights to Klaipėda region. Two days later, the French 21st Infantry Rifle Battalion, the Extraordinary Com-
mission of the Conference of Ambassadors and the former Commissar Gabriel Petisné left Klaipėda region on a ship. The officer Petras 
Tarasenka, who later became a famous archaeologist and who was on duty with his detached battalion along the border of Klaipėda dur-
ing Klaipėda Revolt, entered Klaipėda together with Lithuanian troops on 20 February. He described the day in his diary as follows: “At 
11  o’clock, the detachment began its march to Klaipėda, to Turgaus Square next to the city’s theatre. At 12 o’clock, as the troops had 
formed up, the 2nd squadron fired a salute and an orchestra was playing the national anthem, the state flag of Lithuania was hoisted on the 
Prefecture; the flag was being hoisted on the barracks at the same time, too <...> At 20 o’clock, the officers took part in a festive dinner 
held in the hall of Hotel Rytas attended by both the revolt commanders and a large number of public figures from Klaipėda region. Quite 
a few speeches were delivered, and “Hurray!” could be heard continuously for the bright future of Klaipėda and Lithuania.”

The occupation of Klaipėda was one of the essential factors that shaped the young country. Lithuanians gained more confidence in their 
own strength, and here and there one could hear voices calling to march to Vilnius... To paraphrase Napoleon’s words, in January 1923 
Lithuanians wrote the story of their success.



Zita Genienė 
Sigutė Vaičiūnienė
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Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
The History Museum of Lithuania Minor
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Europa prieš Pirmąjį pasaulinį karą

Europe before World War I

„Aušros“ leidėjai J. Šliūpas ir M. Jankus 
Lietuvos albumas. Kaunas, 1921
„Aušra“ (AUSZRA) – pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spaus-
dintas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis laikraštis 
lietuvių kalba, leistas Ragainėje ir Tilžėje 1883–1886 m. Jį 
leido Lietuvos mylėtojų draugija, kurios svarbiausi veikėjai buvo 
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jonas Basanavičius, Ansas Bruožis, 
Stanislovas Didžiulis, Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Petras 
Kriaučiūnas, Juozas Miliauskas, Martynas Šernius, Jonas Šliūpas, 
Petras Vileišis, Andrius Vištelis. „Aušros“ pasirodymas buvo 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio sąjūdžio rezul-
tatas, sužadinęs tautinį lietuvių sąmoningumą, subūręs lietuvius 
inteligentus, padėjęs formuoti jų tolesnės veiklos pagrindus. 

The publishers of Aušra J. Šliūpas and M. Jankus 
Lietuvos albumas. Kaunas, 1921
Aušra (AUSZRA) – the first printed social, political and lite-
rary monthly newspaper in the Lithuanian language intended 
for Lithuania Major and published in Ragnit (Ragainė) and 
Tilsit  (Tilžė) between 1883 and 1886. It was published by the 
Association of Lithuania’s Devotees, the main figures of which were 
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jonas Basanavičius, Ansas Bruožis, 
Stanislovas Didžiulis, Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Petras 
Kriaučiūnas, Juozas Miliauskas, Martynas Šernius, Jonas Šliūpas, 
Petras Vileišis and Andrius Vištelis. The publication of Aušra was 
a result of the national movement of the Lithuanians of Lithua-
nia Major and Lithuania Minor, which awakened Lithuanians’ 
national awareness, brought together Lithuanian intellectuals and 
helped shape the framework of their further activities. 
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Lietuvių konferencijos, vykusios 1917 m. 
rugsėjo 18–22 d. Vilniuje, rezoliucija 
Petras Klimas. Dienoraštis. 1915–1919. 
Chicago, 1988

The resolution of the Conference of 
Lithuanians held on 18–22 September 
1917 in Vilnius 
Petras Klimas. Dienoraštis. 1915–1919. 
Chicago, 1988

Pirmasis pasaulinis karas. Vokietijos 
kariuomenė keliasi per Nemuną 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

World War I. The German troops 
crossing the Nemunas river 
The History Museum of Lithuania Minor

Pranešimas spaudoje apie Lietuvos Tarybos 
nutarimą dėl valstybės nepriklausomybės 
atstatymo 
Lietuvos aidas. 1918 m. vasario 19 d. 
Nr. 22 (70) 

The press release on the resolution by the 
Council of Lithuania on the restoration of 
the country’s independence 
Lietuvos aidas. 19 February 1918, 
No. 22 (70) 
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Prūsų Lietuvos tautinės komisijos atsišaukimo „Lietuvininkai! Pabuskit! 
Klausykit! Padabokit!“ fragmentas. Tilžė, 1918 m. lapkričio 16 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Atsišaukimą parengė 1918 m. lapkričio 16 d. susikūrusi lietuvių politinio 
sąjūdžio iniciatyvinė grupė – Prūsų Lietuvos tautinė komisija, kurią sudarė 
žymesni Rytų Prūsijos lietuvių veikėjai. Tai pirmasis atsišaukimas. paskelbęs 
apie Mažosios Lietuvos gyventojų siekį susijungti su Didžiąja Lietuva. 

A fragment of the appeal by the National Council of Prussian Lithuania 
entitled “Prussian Lithuanians! Wake up! Listen! Look!” Tilsit, 16  No-
vember 1918 
The History Museum of Lithuania Minor 
The appeal was prepared by the National Council of Prussian Lithuania, the 
initiative group of the Lithuanian political movement set up on 16 Novem-
ber 1918. The Council consisted of prominent Lithuanian figures of East 
Prussia. It was the first appeal that proclaimed the aspiration of the popula-
tion of Lithuania Minor to unite with Lithuania Major. 

Tilžė. Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia 
Aukštojoje gatvėje. XX a. pr. atvirukas
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Tilsit. Lithuanian Evangelical Lutheran Church in 
Aukštoji Street. The postcard of early 20th century
The History Museum of Lithuania Minor
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Prūsų Lietuvos Tautinės Tarybos pareiškimas, paskelbtas 
Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 d., vėliau gavęs Mažosios Lietuvos 
Tautinės Tarybos Akto, arba Tilžės akto, pavadinimą 
Meninis plakatas. Klaipėda, 1936 m. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Jame patvirtinta anksčiau viešai išreikšta nuostata, remiantis 
tautų apsisprendimo teise, reikalauti prijungti Prūsų Lietuvą prie 
Lietuvos Respublikos. Tai buvo svarbus dokumentas, įgalinęs 
besikuriančią Lietuvos valstybę drąsiau kelti reikalavimą sujungti 
etnines žemes.

A statement by the National Council of Prussian Lithuania 
announced in Tilsit on 30 November 1918, which was later 
named the Act of the National Council of Lithuania Minor, or 
the Act of Tilsit
An art poster. Klaipėda, 1936. 
The History Museum of Lithuania Minor 
The statement confirms the resolution made public earlier to 
demand that Prussian Lithuania be incorporated in the Republic 
in Lithuania on the basis of the right of self-determination of na-
tions. It was an important document that allowed the Lithuanian 
state then under formation to voice firmly its demand to unite the 
ethnic lands.
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Sąjunginių valstybių vadovai Taikos sutarties pasirašymo 
metu Versalyje 
Iš kairės: Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Davi-
das Lloydas Georgas, Italijos ministras pirmininkas Vittorio 
Emanuelis Orlandas, Prancūzijos ministras pirmininkas 
Georgas Clemenceau ir JAV prezidentas Woodrowas Wilso-
nas. 1919 m. birželio 28 d. 
Paryžiaus taikos konferencijos metu 1919 m. birželio 28 d. 
tarp valstybių nugalėtojų ir Vokietijos buvo pasirašyta Ver-
salio taikos sutartis, užbaigusi Pirmąjį pasaulinį karą. Pagal 
šią sutartį, Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos 
ir perduotas Tautų Sąjungai, kuri laikinai pavedė jį valdyti 
Prancūzijai.

The leaders of the allied powers during the signing of the 
Peace Treaty in Versailles
From the left: David Lloyd George, Prime Minister of 
Great Britain; Vittorio Emanuele Orlando, Prime Minister 
of Italy; George Clemenceau, Prime Minister of France; 
and Woodrow Wilson, President of the United States. 
28  June  1919. 
During the Paris Peace Conference, the Peace Treaty of 
Versailles that ended World War I was signed between the 
winning powers and Germany on 28 June 1919. According 
to this Treaty, Klaipėda region was separated from Germany 
and handed over to the League of Nations, which entrusted 
France with the region’s provisional control.

Žemėlapio „West- und Ostpreussen“ fragmentas. 1923 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The Fragment of the map “West- und Ostpreussen”. 1923
The History Museum of Lithuania Minor
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Prancūzų kariuomenės paradas prie rotušės 
po oficialios krašto perdavimo ceremonijos 
1920 m. vasario 15 d. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français 
à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006

The parade of the French troops in front of 
the town hall after the official ceremony of 
the handover of the region 
15 February 1920. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français 
à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006

Prancūzijos karinė įgula atvyko į Klaipėdą. 
Iškilminga rikiuotė Stoties gatvėje (dabar 
S. Nėries g.)
1920 m. vasario 14 d. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français 
à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006

The arrival of the French military garrison 
in Klaipėda. A dress parade in the Stoties 
Street (now S. Nėries Str.)
14 February 1920. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français 
à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006
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Prancūzijos kariai Klaipėdos geležinkelio stotyje
1920 m. vasario 14 d. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006

French troops at Klaipėda railway station 
14 February 1920 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006
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Prūsų lietuvių balsas 
1922 m. lapkričio 15 d. Nr. 267

Prūsų lietuvių balsas newspaper 
15 November 1922, No. 267

Iškilminga Prancūzijos 21-ojo šaulių pėstininkų bataliono 
rikiuotė prie kareivinių 
1920–1921 m. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006

A dress parade of the French 21st Infantry Rifle Battalion next 
to the barracks 
1920–1921
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006
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Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos karo laivų vizitas Klaipėdos uoste 
1921 m. liepos 24 d. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 
2006

A visit by French and British navy vessels to the port of Klaipėda 
24 July 1921 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 
2006

Didžiosios Britanijos karo laivyno karininkų sutikimas prie 
vyr. komisaro rezidencijos Aleksandro gatvėje (dab. Liepų g.) 
1922 m. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006

The reception of British navy officers at the residence of the 
Chief Commissar in Alexander Street (now Liepų Str.)
1922 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 
1920– 1923. Klaipėda, 2006

Klaipėdos pirklių korporacijos 100-ųjų įkūrimo metinių 
iškilmės prie Biržos. Dalyvauja Klaipėdos krašto pirkliai ir pra-
monininkai, krašto valdžios atstovai, vyr. komisaras G. Petisné ir 
kt. 1922 m. gegužės 24 d. 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006

The celebration of the 100th anniversary of the founding of 
Klaipėda Merchants’ Corporation at the Stock Exchange 
The festive event was attended by merchants and industrialists of 
Klaipėda region, representatives of the region’s authorities, Chief 
Commissar G. Petisné and other persons. 24 May 1922
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. 
Klaipėda, 2006
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Klaipėdos „Aidos“ draugijos nariai po Palangos krašto perdavimo Lietuvos Respublikai iškilmių
Palanga, 1921 m. kovo 31 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Palanga, kaip buvusi Kuršo gubernijos dalis, po Pirmojo pasaulinio karo iki 1921 m. priklausė Latvijos Respublikai.

Members of Klaipėda Aida association after the ceremony of the handover of Pa langa region to the Republic of Lithuania 
Palanga, 31 March 1921
The History Museum of Lithuania Minor 
Palanga as a part of the former Courland Governorate belonged to the Republic of Latvia after World War I until 1921.
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Jonas Žilius 
Lietuvos albumas. Kaunas, 1921

Jonas Žilius (Žilinskas) 

Gimė 1870 m. Jurkšuose, Marijampolės apskr. Mokėsi Plocko kunigų 
seminarijoje, 1893 m. išvyko į JAV. 1908 m., atsisakęs kunigystės, išvyko 
į Europą, kur studijavo teologiją Ciuricho ir Berlyno universitetuose. Nuo 
1893 m. spausdino eiles, publicistinius straipsnius. 1917–1919 m. buvo 
Lietuvių tautinės tarybos narys. 1921 m. apsigyveno Klaipėdoje, 1922 m. 
paskirtas Lietuvos Respublikos atstovu Klaipėdos krašte. J. Žilius puikiai 
išmanė krašto politinę padėtį, aktyviai veikė parengiamajame Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietuvos darbe. 1925–1926 m. buvo Klaipėdos krašto 
gubernatorius. 1932 m. mirė Klaipėdoje, palaidotas Kopgalio kapinaitėse.

Jonas Žilius (Žilinskas) 

He was born in Jurkšai, Marijampolė County, in 1870. He studied at the 
theological college of Plotsk and then left for the United States in 1893. In 
1908, he abandoned priesthood and left for Europe, where he studied theo-
logy at the universities of Zürich and Berlin. From 1893, he published poetry 
and publicistic articles. In 1917–1919, he was a member of the National 
Council of Lithuania. In 1921, he settled in Klaipėda and in 1922 was 
appointed representative of the Republic of Lithuania in Klaipėda region. 
J. Žilius knew the political situation in the region very well and took an 
active part in the preparations for the incorporation of Klaipėda region in 
Lithuania. In 1925–1926, he was Governor of Klaipėda region. He died in 
Klaipėda in 1932 and was buried in the cemetery of Kopgalis.

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Kazio Griniaus raštas dėl 
Jono Žiliaus paskyrimo Lietuvos Respublikos atstovu Klaipėdos krašte 
1922 m. sausis
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The letter by Kazys Grinius, Prime Minister of the Republic of Lithuania, 
on the appointment of Jonas Žilius to the position of the representative 
of the Republic of Lithuania in Klaipėda region
January 1922
The Lithuanian Central State Archives
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Ernestas Galvanauskas

Gimė 1882 m. Zizonyse, Panevėžio apskr. 1902–1904 m. ir 1906–1908  m. 
studijavo Peterburgo kalnakasybos institute. 1912  m. Belgijoje baigė 
inžinerinius kalnakasybos mokslus.

1905 m. E. Galvanauskas dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime. 1918  m. 
atkurtoje Lietuvos valstybėje ėjo įvairias aukštas valstybines pareigas: 
Lietuvos ministro pirmininko (1919–1920, 1922–1924), užsienio reikalų 
ministro (1922–1924), finansų ministro (1929–1940) ir kt. Atstovavo 
Lietuvai Paryžiaus taikos konferencijoje (1919), Tautų Sąjungoje (1921), 
Didžiojoje Britanijoje (1924–1927). Vienas svarbiausių 1923 m. Klaipėdos 
krašto sukilimo organizatorių. 1927–1928 m. buvo Klaipėdos uosto valdy-
bos pirmininkas. 1934–1939 m. ėjo Klaipėdos prekybos instituto rektoriaus 
pareigas. 

Sovietams okupavus Lietuvą, priklausė vadinamajai „liaudies vyriau sybei“, 
tačiau nusivylęs ja pabėgo į Klaipėdą. Vėliau nacistų buvo ištremtas į Reicho 
gilumą. 1947–1963 m. gyveno Madagaskare. Nuo 1963 m. apsigyveno 
Prancūzijoje. Mirė 1967 m.

Ernestas Galvanauskas

He was born in Zizonys, Panevėžys County, in 1882. In 1902–1904 and 
1906–1908 he studied at St. Petersburg Mining Institute. In 1912, he com-
pleted his studies in mining engineering in Belgium.

In 1905, E. Galvanauskas took part in the Great Seimas of Vilnius. In the 
Lithuanian state restored in 1918, he held different senior state-government 
positions: the Prime Minister of Lithuania (1919–1920, 1922–1924), the 
Foreign Minister (1922–1924), the Finance Minister (1929–1940), etc. He 
represented Lithuania at the Paris Peace Conference (1919), the League of 
Nations (1921), and in Great Britain (1924–1927). He was among the main 
organizers of Klaipėda Revolt of 1923. In 1927–1928, he was the board 
chairman of the port of Klaipėda. Between 1934 and 1939, E. Galvanauskas 
was the rector of Klaipėda Trade Institute. 

When the Soviets occupied Lithuania, he was a member of the so-called 
“people’s government”, but later left for Klaipėda. Then, the Nazis exiled 
him to the hinterland of the Reich. Between 1947 and 1963, he lived in 
Madagascar. In 1963, he settled in France. E. Galvanauskas died in 1967.

Ernestas Galvanauskas
Lietuvos albumas. Kaunas, 1921



31KOVA DĖL KLAIPĖDOS: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS  /  STRUGGLE FOR KLAIPĖDA: EVENTS AND PEOPLE

Vaizdas į Klaipėdos uostą ir miestą iš lėktuvo 
XX a. 3-iasis dešimtmetis 
Vytauto Didžiojo karo muziejus

An aerial view of the port and city of Klaipėda from a plane 
1920s 
Vytautas the Great War Museum
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Lietuvių draugijų atstovų suvažiavimas
Klaipėda, 1919 m. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, Prūsų lietuvių susivienijimo centras iš Tilžės persikėlė į Klaipėdą. 
Lietuviškų organizacijų veikla sustiprėjo, kėlė Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos klausimą.

The congress of the representatives of Lithuanian associations 
Klaipėda, 1919
The History Museum of Lithuania Minor
Following the separation of Klaipėda region from Germany, the centre of the Association of Prussian Lithuanians 
moved from Tilsit to Klaipėda. The activities of Lithuanian organisations became more intensive; they brought up 
the issue of the incorporation of Klaipėda region in Lithuania.



33KOVA DĖL KLAIPĖDOS: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS  /  STRUGGLE FOR KLAIPĖDA: EVENTS AND PEOPLE

Prūsų lietuvių susivienijimo Tautos Tarybos raštas dėl 
Mažosios Lietuvos prijungimo prie Lietuvos sąlygoms 
išaiškinti komisijos sudarymo. 1920 m. kovo 19 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Remdamasis komisijų parengtu projektu, 1921 m. gruodžio 
11 d. Lietuvos Seimas priėmė rezoliuciją, kuri reikalavo, 
kad kraštas būtų prijungtas prie Lietuvos. Lietuvos Seimas 
pareiškė pripažinsiąs Klaipėdos kraštui demokratiniais prin-
cipais pagrįstą autonomiją. 

The letter by the National Council of the Association of 
Prussian Lithuanians on the establishment of the com-
mission for clarification of the terms and conditions of 
incorporation in Lithuania. 19 March 1920 
The Lithuanian Central State Archives
On the basis of a project drafted by commissions, on 
11  December 1921 the Seimas of Lithuania adopted a re-
solution demanding incorporation of the region in Lithua-
nia. The Seimas of Lithuania declared that it would grant 
Klaipėda region autonomy based on democratic principles. 

Mažosios Lietuvos atstovai Lietuvos Valstybės Taryboje. Iš kairės: 
K. Lekšas, M. Jankus, J. Strėkys
1920 m. kovo 20 d. 
Lietuvos albumas. Kaunas, 1921
Prūsų lietuvių atstovų priėmimas į Lietuvos Valstybės Tarybą buvo 
reprezentuojamas kaip Didžiosios ir Mažosios Lietuvos sujungimo 
simbolis. 

The representatives of Lithuania Minor at the Lithuanian State 
Council. From the left: K. Lekšas, M. Jankus and J. Strėkys
20 March 1920 
Lietuvos albumas. Kaunas, 1921
The admission of the representatives of Prussian Lithuanians to the 
State Council of Lithuania was represented as the symbol of the 
unification of Lithuania Major and Lithuania Minor. 
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Pirmasis oficialus Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsišaukimas 
„Lietuwiai, Klaipėdos kraszto Gywentojai!“ 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Atsišaukimas parengtas ir išspausdintas Klaipėdoje 1922 m. gruodžio 22 d. Jame 
pranešama apie Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto įsikūrimą, raginama 
kurti Gelbėjimo komiteto skyrius, rinkti parašus už krašto prijungimą prie Lietuvos. 

The first official appeal by the Chief Salvation Committee of Lithuania Minor 
“Lithuanians, people of Klaipėda region!” 
The History Museum of Lithuania Minor 
The appeal was prepared and printed in Klaipėda on 22 December 1922. In contained 
an announcement of the set-up of the Chief Salvation Committee of Lithuania Minor, 
as well as called the population for the set-up of branches of the Salvation Committee 
and collect signatures for the incorporation of the region in Lithuania. 

Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas 
ir jo bendradarbiai. 
1923 m. sausis 
Pirmoje eilėje iš kairės: II sekretorius V. Šaulinskis, 
II  vicepirmininkas J. Lėbartas, pirmininkas M. Jankus, 
I sekretorius J. Vanagaitis. Antroje eilėje komiteto 
bendradarbiai iš kairės: St. Darius, A. Ivaškevičius, 
A.  Marcinkevičius, J. Pronskus. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The Chief Salvation Committee of Lithuania Minor 
and members of its staff 
January 1923 
In the front row from the left: the 2nd secretary 
V.  Šaulinskis, the 2nd vice-chairman J. Lėbartas, chair-
man M. Jankus, and the 1st secretary J. Vanagaitis. The 
members of staff of the Committee in the back row from 
the left: St. Darius, A. Ivaškevičius, A. Marcinkevičius 
and J. Pronskus. 
The History Museum of Lithuania Minor 



Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komiteto atsišaukimas „Broliai Šauliai!“ į 
Lietuvos Respublikos šaulius dėl ginkluotos 
paramos sprendžiant krašto klausimą 
Šilokarčema (Šilutė), 1923 m. sausio 7 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The appeal by the Chief Salvation Commit-
tee of Lithuania Minor “Brethren Riflemen!” 
to the riflemen of the Republic of Lithuania 
concer ning armed support for the solution of 
issue of the region 
Šilokarčema (Šilutė), 7  January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor
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Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos prezidiumas ginkluotos akcijos prieš 
santarvininkų karines pajėgas Klaipėdos krašte metu. Pirmoje eilėje antras iš kairės – 
Centro valdybos pirmininkas rašytojas Vincas Krėvė-Mickevičius. 1923 m. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas 
Karinei Lietuvos vyriausybės akcijai užmaskuoti tarnavo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komiteto įkūrimas ir Šaulių sąjungos vaidmens akcentavimas karinėje operacijoje. 
Lietuvos šaulių sąjungos dalyvavimas sukilime buvo pradėtas kaip spontaniška šaulių reakcija 
į šį atsišaukimą. Iš tikrųjų jau 1922 m. gruodžio pabaigoje Lietuvoje pradėta telkti būsimus 
savanorius iš Šaulių sąjungos narių. 

The Presidium of the Central Board of the Lithuanian Riflemen’s Union during the armed 
action against the troops of the allied powers in Klaipėda region. Second from the left in 
the front row, the chairman of the Central Board, writer Vincas Krėvė-Mickevičius. 1923 
The Lithuanian Central State Archives 
The set-up of the Chief Salvation Committee of Lithuania Minor and the emphasizing of 
the role of the Riflemen’s Union in the military operation were meant to disguise the military 
action by the Lithuanian government. The participation of the Lithuanian Riflemen’s Union 
in the revolt was allegedly the riflemen’s spontaneous response to this appeal. Actually, the 
recruitment of future volunteers from among members of the Riflemen’s Union had begun in 
Lithuania as early as at the end of December 1922. 
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Vyrausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto „Manifestas“
Šilokarčema, 1923 m. sausio 9 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Komiteto atsišaukimu į visus krašto gyventojus buvo pranešta, kad 
buvusi krašto direktorija ir Valstybės Taryba atstatydintos. Vyriausia-
sis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ima valdžią į savo rankas. 
Buvusios direktorijos nariui E. Simonaičiui pavesta eiti direktorijos 
prezidento pareigas ir ne vėliau kaip per tris dienas suformuoti 
naują krašto direktoriją. Abi krašte vartojamos kalbos skelbiamos 
lygiateisėmis, lygios teisės suteikiamos visiems gyventojams. Tvarkai 
užtikrinti skelbiama nepaprastoji padėtis.

The “Manifesto” by the Chief Salvation Committee of Lithuania 
Minor 
Šilokarčema, 9 January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
By its appeal to the entire population of the region the Commit-
tee announced that the former Directorate of the region and the 
Council of State had been resigned. The Chief Salvation Committee 
of Lithuania Minor is taking power in its hands. The former mem-
ber of the Directorate E. Simonaitis had been entrusted with the 
position of the president of the Directorate and instructed to form a 
new Directorate of the region not later than within three days. Both 
languages used in the region were proclaimed equal, and the entire 
population was granted equal rights. The state of emergency was 
announced to maintain order.
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Klaipėdiečiai susipažįsta su naujosios valdžios atsišaukimais 
Klaipėda, 1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The people of Klaipėda reading the appeals by the new authorities 
Klaipėda, January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor
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Rinktinės vado J. Budrio (J. Polovinsko) ir štabo viršininko 
Okso (J. Tomkaus) įsakymas Ypatingo paskyrimo rinktinei 
(pirmas puslapis)
1923 m. sausio 8 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Šiuo įsakymu suformuota rinktinė iš 1 079 narių (40 karininkų, 
584 kareiviai ir 455 šauliai)

The order by J. Budrys (J. Polovinskas), commander of the 
Detachment, and Oksas (J. Tomkus), chief of staff, to the 
Special Purpose Detachment (the first page)
8 January 1923 
The Lithuanian Central State Archives
By this order, a detachment of 1,079 members (40 officers, 584 
soldiers and 455 riflemen) was formed

Sukilėliai Klaipėdos prieigose 
1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The insurgents at the approaches to Klaipėda 
January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Rimkų (Carlsberg) geležinkelio stotis 
1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Rimkai (Carlsberg) railway station
January 1923
The History Museum of Lithuania Minor 

Sukilėliai Klaipėdoje 
1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The insurgents in Klaipėda 
January 1923
The History Museum of Lithuania Minor 



Prancūzų įgulos sudarytas Klaipėdos gynybinių 
veiksmų planas 
1923 m. sausio 15 d. 
Petisné šeimos archyvas
Sausio 10 d. sukilimo dalyviai, peržengę Klaipėdos 
krašto sieną, žygiavo trimis kryptimis: Pagėgių, 
Šilutės ir (pati stipriausia) Klaipėdos link. Didesnis 
pasipriešinimas buvo sutiktas Klaipėdos prieigose 
ir gatvėse. Sausio 15 d. 1 valandą nakties sukilėliai 
ir savanoriai pradėjo Klaipėdos puolimą. 3  valandą 
sukilėliai užėmė Sendvarį, 5  valandą įžengė į miestą. 
Vidurdienį, 12  valandą, prancūzai paliko visas savo 
pozicijas ir pasitraukė į prefektūrą. Vakare paliau-
bas pasirašė vyriausiasis sukilimo vadas J. Budrys ir 
vyriausiasis komisaras G. Petisné.

The action plan for the defence of Klaipėda drawn 
up by the French garrison
15 January 1923
The Petisné family archives
On 10 January, the participants to the revolt crossed 
the border of Klaipėda region and marched in three 
directions: towards Pagėgiai, Šilutė and (the main 
troops) Klaipėda. They encountered more or less 
fierce resistance at the approaches to Klaipėda and 
in its streets. At one o’clock a.m. on 15 January, 
the insurgents and volunteers began their attack 
on Klaipėda. At 3  o’clock, the insurgents captured 
Sen dvaris, and at 5 o’clock they entered the city. At 
noon, the French abandoned all their positions and 
retreated to the prefecture. In the evening, the Chief 
Commander of the revolt J. Budrys and the Chief 
Commissar G. Petisné signed an armistice.
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Vyr. komisaras G. Petisné su karininkais prie Klaipėdos gynybos žemėlapio 
1923 m. sausis
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006

Chief Commissar G. Petisné and his officers at the map of Klaipėda defence 
January 1923 
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006
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Lietuvos Respublikos atstovo Klaipėdos krašte 
Jono Žiliaus raštas Lietuvos Res publikos užsienio 
reikalų ministrui apie padėtį Klaipėdos krašte 
1923 m. sausio 22 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas 

The letter by Jonas Žilius, representative of the 
Republic of Lithuania in Klaipėda region, to the 
Foreign Minister of the Republic of Lithuania on 
the situation in Klaipėda region 
22 January 1923 
The Lithuanian Central State Archives 
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Savanoriai po Vyr. komisariato užėmimo 
1923 m. sausio 15 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The volunteers after the capture of the Chief Commissariat 
15 January 1923
The History Museum of Lithuania Minor 
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Klaipėdiečiai prie Vyr. komisariato 
1923 m. sausio 15 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Klaipėda residents at the Chief Commissariat 
15 January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Klaipėdos krašto savanoriai 
Antras iš dešinės – Antanas Zubavičius. 1923 m. sausis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The volunteers of Klaipėda region 
The second on the right – Antanas Zubavičius. January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto 
atsišaukimas, kviečiantis stoti į Mažosios Lietuvos 
savanorių armiją 
1923 m. sausio 17 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The appeal by the Chief Salvation Committee of 
Lithuania Minor inviting to join the Volunteer Army 
of Lithuania Minor 
17 January 1923
The Lithuanian Central State Archives

Klaipėdos krašto savanoriai 
1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The volunteers of Klaipėda region 
January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Klaipėdos krašto savanoriai 
1923 m. sausis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The volunteers of Klaipėda region 
January 1923
The History Museum of Lithuania Minor 
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Klaipėdos krašto savanorių kariuomenės vado 
įsakymas dėl savanorių kariuomenės rinktinės 
reorganizavimo į Pirmąjį Klaipėdos krašto 
savanorių pulką 
1923 m. sausio 16 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The order by the commander of the Volunteer 
Army of Klaipėda region on reorganisation of 
the Detachment of the Volunteer Army into the 
1st Volunteer Regiment of Klaipėda region
16 January 1923 
The Lithuanian Central State Archives

Savanoriai
Klaipėda, 1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Volunteers
Klaipėda, January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Juozas Pronskus (1893–1984) – žurnalistas, rašytojas, 
visuomenės veikėjas. Nuo 1920 m. dirbo Kaune, Spaudos 
biure, vėliau įvairių leidinių redakcijose. 1920 m. išrinktas Lie-
tuvos Steigiamojo Seimo nariu. 1922 m. rudenį pakviestas į 
„Prūsų lietuvių balso“ redakciją, 1922 m. išrinktas Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto nariu. 1924  m. grįžo 
į Kauną, redagavo „Lietuvos žinias“. 1927–1932 m. gyveno 
JAV. 1933–1939 m. Klaipėdoje bendradarbiavo laikraščiuose 
„Lietuvos keleivis“, „Vakarai“. 1939–1941 m. dirbo ELTA’oje. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948–1957  m. gyveno Kana-
doje, nuo 1957 m. – Čikagoje.

Juozas Pronskus (1893–1984) was a journalist, a writer and 
a public figure. From 1920, he worked in at the Press Bureau 
in Kaunas, and then at the editorial offices of various publica-
tions. In 1920, he was elected member of the Constituent 
Assembly of Lithuania. In the autumn of 1922, he was invited 
to work at the editorial office of Prūsų lietuvių balsas; in 1922, 
he was elected member of the Chief Salvation Committee 
of Lithuania Minor. In 1924, Juozas Pronskus returned to 
Kaunas and edited Lietuvos žinios newspaper. In 1927–1932, 
he lived in the United States. In 1933–1939, he cooperated 
with Lietuvos keleivis and Vakarai newspapers in Klaipėda. 
In 1939–1941, we worked at ELTA News Agency. In 1944, 
he fled to Germany. In 1948–1957, he lived in Canada, and 
from 1957 in Chicago.

Juozas Pronskus (iš kairės trečias) tarp savanorių
1923 m. sausis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Juozas Pronskus (third from the left) among volunteers
January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Žuvusių savanorių laidotuvės 
Klaipėda, 1923 m. sausio 20 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The funeral of the volunteers killed in battle 
Klaipėda, 20 January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Atsisveikinimas su žuvusiais savanoriais Klaipėdos 
miesto kapinėse 
Pamokslą sako V. Gaigalaitis. 1923 m. sausio 20 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Last respect to the volunteers killed in battle at 
Klaipėda city cemetery 
V. Gaigalaitis is preaching a sermon. 20 January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 

Nuotrauka atminimui prie žuvusiųjų kapo 
1923 m. sausio 20 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

A photo taken at the grave of the men killed in battle 
20 January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Žuvusieji 1923 m. kovose už Klaipėdos krašto 
prijungimą prie Lietuvos:

Eduardas Noreika, kapitonas
Viktoras Burokevičius, leitenantas
Vincas Stašelis, kariūnas
Vincas Vilkas, eilinis
Jonas Simonavičius, eilinis
Adolfas Viliūnas, eilinis
Povilas Trinkūnas, eilinis
Flioras Lukšys, šaulys
Algirdas Jasaitis, šaulys
Antanas Ubavičius, šaulys
Jonas Pleštys, šaulys
Jonas Petkus, eilinis

Insurgents killed in the battles of 1923 for the 
incorporation of the Klaipėda Region into 
Lithuania:

Eduardas Noreika, captain
Viktoras Burokevičius, lieutenant
Vincas Stašelis, cadet
Vincas Vilkas, private
Jonas Simonavičius, private
Adolfas Viliūnas, private
Povilas Trinkūnas, private
Flioras Lukšys, rifleman
Algirdas Jasaitis, rifleman
Antanas Ubavičius, rifleman
Jonas Pleštys, rifleman
Jonas Petkus, private

1. Eduardas Noreika, kapitonas 2. Viktoras Burokevičius, leitenantas

3. Algirdas Jasaitis, šaulys 4. Jonas Simonavičius, eilinis

1, 3, 4. Vilius Kavaliauskas. Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus kavalieriai 
(1918–1940). III tomas (K–L). Vilnius, 2011

2. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
2. The History Museum of Lithuania Minor
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Žuvusiųjų Klaipėdos sukilime kapavietė. 1924 m. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
1923 m. sausio 20 d. bendrame kape palaidoti šauliai: Flioras Lukšys, 
Jonas Pleštys, Antanas Ubavičius. Kiti žuvę kariai buvo išgabenti iš 
Klaipėdos ir palaidoti Kėdainiuose. Vasario 8 d. buvo palaidotas dėl 
ligos miręs nežinomas sukilimo dalyvis. 1923 m. vasario 22 d. šalia 
žuvusių savanorių kapo palaidotas A. Martus (Martusevičius). Apie 
1926 m. A. Ubavičiaus palaikai perkelti į Tirkšlius. 

The grave of the men killed in battle during Klaipėda Revolt 
The photo was taken in 1924 
The History Museum of Lithuania Minor 
On 20 January 1923, the riflemen Flioras Lukšys, Jonas Pleštys and 
Antanas Ubavičius were buried in a common grave. Other soldiers that 
had been killed in battle were taken from Klaipėda to Kėdainiai and 
buried there. An unknown participant to the revolt, who had died of 
an illness, was buried on 8 February. On 22 February 1923, A. Martus 
(Martusevičius) was buried next to the grave of the killed volunteers. In 
about 1926, the remains of A. Ubavičius were reinterred in Tirkšliai. 

Klaipėdos krašto prijungimo metinių minėjimas prie paminklo 
žuvusiems savanoriams Klaipėdos kapinėse 
Apie 1925–1928 m. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
Paminklas, pastatytas XX Klaipėdos šaulių rinktinės iniciatyva, 
atidengtas 1925 m. rugsėjo 27 d. Projekto autorius A. Brakas. 
Paminklui panaudotas buvusios Prūsijos–Rusijos sienos granitinis 
stulpas-obeliskas. 

The celebration of the anniversary of the incorporation of 
Klaipėda region next to the monument to the killed volunteers 
in Klaipėda cemetery
About 1925–1928
The History Museum of Lithuania Minor
The monument erected at the initiative of the 20th Klaipėda Rif-
lemen’s Detachment was unveiled on 27 September 1925. The 
author of the project: A Brakas. A granite post-obelisk of the former 
Prussian–Russian border was used for the monument. 
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J. Pėteraičio (J. Purickio), ginkluotųjų jėgų patarėjo politiniams reikalams, 
telefonograma iš Šilutės Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui apie 
1923 m. sausio 19 d. įvykius Klaipėdos krašte 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

A telephoned message sent by J. Pėteraitis (J. Purickis), political advisor 
of the Armed Forces, from Šilutė to the Prime Minister of the Republic of 
Lithuania on the events of 19 January 1923 in Klaipėda region 
The Lithuanian Central State Archives

Didžiosios Britanijos karo laivo „Caledon“ įgula. 1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Reaguodamos į įvykius, Santarvės valstybės į Klaipėdą atsiuntė šešis karo laivus, 
tarp jų Didžiosios Britanijos karo laivą „Caledon“, Prancūzijos kreiserį „Voltaire“.

The crew of the British navy vessel Caledon. January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
The Entente powers reacted to the developments by sending six navy vessels to 
Klaipėda, among them the British navy vessel Caledon and the French cruiser Voltaire.

Didžiosios Britanijos karių sargyba prie Vyr. komisariato 
1923 m. sausis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

British military guards at the Chief Commissariat 
January 1923
The History Museum of Lithuania Minor 
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Prancūzijos 21-ojo šaulių pėstininkų bataliono šauliai ir Prancūzijos karo laivo 
„Voltaire“ jūreiviai Luizės gimnazijos kieme 
1923 m. vasaris
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The riflemen of the French 21st Infantry Rifle Battalion and the seamen of the 
French navy vessel Voltaire in the courtyard of Louise grammar school 
February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Prancūzijos kreiseris „Voltaire“ ruošiasi 
išplaukti 
1923 m. vasaris 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The French cruiser Voltaire getting ready 
for departure 
February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 

Prancūzijos šaulių pėstininkų bataliono 
karininkai ir laivo „La Marne“ jūreiviai 
1923 m. vasaris
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français 
à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006

The officers of the French infantry rifle 
battalion and the seamen of the vessel 
La Marne 
February 1923
Prancūzai Klaipėdoje 1920–1923 / Les Français 
à Klaipėda. 1920–1923. Klaipėda, 2006
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Kreiseris „Voltaire“ palieka Klaipėdą 
1923 m. vasario 19 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Vasario 16 d. Ambasadorių Konferencijos nutarimu Klaipėdos kraštą 
pripažinus Lietuvai, prancūzai ėmė ruoštis išvykti. 21-ojo šaulių 
pėstininkų bataliono inventorius laivu „Durance“ buvo pergabentas į 
sausio 22 d. atplaukusį kreiserį „Voltaire“. Vasario 19 d. prancūzų karinė 
įgula paliko kareivines ir laivu „Ailete“ buvo perkelta į kreiserį „Voltaire“, 
kuris tą pačią dieną išplaukė iš Klaipėdos.

The cruiser Voltaire departing from Klaipėda 
19 February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
When on 16 February the Conference of Ambassadors adopted a resolu-
tion, whereby Klaipėda region was handed over to Lithuania, the French 
began preparations for departure. The inventory of the 21st Infantry Rifle 
Battalion was carried over by the vessel Durance to the cruiser Voltaire 
that had arrived on 22 January. On 19 February, the French garrison left 
the barracks and the ship Ailete took the troops to the cruiser Voltaire, 
which departed from Klaipėda later in the day.

Prancūzų šauliai ir laivo „Durance“ įgula uoste 
1923 m. vasaris
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The French riflemen and the crew of the vessel Durance in the port 
February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 

Prancūzų šaulių ir kreiserio „Voltaire“ įgulos narių 
nuotrauka atminimui 
1923 m. vasaris 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

A photo of French riflemen and the crew of the cruiser 
Voltaire 
February 1923
The History Museum of Lithuania Minor 
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Lietuvos Respublikos kariuomenės 
paradas Klaipėdoje 
1923 m. vasario 20 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The parade of the Lithuanian Army 
along the city streets
Klaipėda, 20 February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 

Lietuvos Respublikos kariuomenės 
paradas Naujojo turgaus aikštėje 
(dabar Teatro a.)
1923 m. vasario 20 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

A dress parade of the Lithuanian 
Army at the Naujojo turgaus Square 
(now Teatro Square)
20 February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Krašto politikos ir visuomenės veikėjai stebi Lietuvos Respublikos 
kariuomenės paradą miesto gatvėse 
1923 m. vasario 20 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The region’s political and public figures watching the parade of the 
Lithuanian Army along the city streets
20 February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Antanas Smetona 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
The History Museum of Lithuania Minor 

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro 
Stulginskio įgaliojimas, kuriuo Antanas Smetona 
skiriamas Aukštuoju Lietuvos valstybės įgaliotiniu 
Klaipėdos kraštui
Kaunas, 1923 m. vasario 20 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The power of attorney by Aleksandras Stulginskis, 
President of the Republic of Lithuania, whereby 
Antanas Smetona was appointed high commis-
sioner of the Lithuanian state in Klaipėda region 
Kaunas, 20 February 1923 
The Lithuanian Central State Archives

Antanas Smetona 

Gimė 1874 m. Taujėnų vlsč., Vilkmergės apskr. 1893 m. baigė Palangos progimnaziją, 
1897  m. – Peterburgo gimnaziją, 1902 m. – Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. 
1905  m. dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo darbe. 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferen cijoje 
Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininku. 
1918 m. vasario 16  d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1919–1920 m. – pirma-
sis Lietuvos Respublikos Prezidentas. 1923 m. sausio 24 d. paskirtas Lietuvos Vyriausybės 
ypatinguoju atstovu prie Ambasadorių Konferencijos Ypatingosios Komisijos, o vasario 
20  d.  – Aukštuoju Lietuvos valstybės įgaliotiniu Klaipėdos kraštui. 1920–1924 m. Lietuvių 
tautos pažangos partijos vadovas. 1926 m. gruodžio 19 d. išrinktas Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Po Sovietų Sąjungos 1940 m. birželio 15 d. ultimatumo pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau į Šveicariją ir pagaliau į JAV. Mirė 1944 m. Klyvlende. 

Antanas Smetona 

He was born in Taujėnai bailiwick, Vilkmergė County, in 1874. In 1893, he finished Palanga 
pro-gymnasium, in 1897, a grammar school in St. Petersburg, and in 1902 he graduated 
from the Faculty of Law of St. Petersburg University. In 1905, he took part in the work of 
the Great Seimas of Vilnius. In 1917, A. Smetona attended the Conference of Lithuanians 
in Vilnius, where he was elected chairman of the Council of Lithuania, and then chairman 
of the State Council of Lithuania. On 16 February 1918, A. Smetona signed the Act of Inde-
pendence of Lithuania. In 1919–1920, he was the first president of the Republic of Lithua-
nia. On 24 January 1923, he was appointed special representative of the Lithuanian Govern-
ment at the Special Commission of the Conference of Ambassadors, and on 20  February, he 
was appointed high commissioner of the Lithuanian state in Klaipėda region. Between 1920 
and 1924, he was the leader of the Party of Lithuanian National Progress. On 19 December 
1926, he was elected President of the Republic of Lithuania. Following the Soviet Union’s 
ultimatum of 15 June 1940, he left for Germany, then for Switzerland and finally for the 
United States. A. Smetona died in Cleveland in 1944.
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Aukštojo Lietuvos valstybės 
įgaliotinio A. Smetonos atvykimas 
1923 m. vasario 24 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The arrival of the high commissioner 
of the Lithuanian state A. Smetona  
24 February 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 

Politikų ir kariškių posėdis po Aukštojo Lietuvos valstybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui 
pareigų paskyrimo A. Smetonai iškilmių. 1923 m. vasario 24 d. Sėdintys iš dešinės: 
J.  Budrys  (Polovinskas), V. Gailius, J. Žilius, M. Jankus, A. Smetona, E. Simonaitis. Tarp 
stovinčiųjų: K.  Lekšas, V. Gaigalaitis, J. Stikliorius, M. Šlaža, M. Labrencas. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

A meeting of politicians and members of the military after the ceremony of the appointment 
of  A. Smetona to the position of the high commissioner of the Lithuanian state in Klaipėda 
region. 24 February 1923. Sitting from the right: J. Budrys (Polovinskas), V. Gai lius, J. Žilius, 
M.  Jankus, A. Smetona and E. Simonaitis. Among those standing: K. Lekšas, V. Gaigalaitis, 
J.  Stikliorius, M. Šlaža and M. Labrencas. 
The History Museum of Lithuania Minor 

Aukštojo Lietuvos valstybės įgaliotinio 
Klaipėdos kraštui Antano Smetonos atsistaty-
dinimo prašymas 
1923 m. balandžio 7 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The letter of resignation by Antanas Smetona, 
high commissioner of the Lithuanian state in 
Klaipėda region 
7 April 1923 
The Lithuanian Central State Archives



LIETUVOS  KARIUOMENĖS  KARININKAI
OFFICERS OF THE LITHUANIAN ARMY

Fragmentas iš Ypatingo paskyrimo rinktinei 
įsakymo Nr. 1
1923 m. sausio 8 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

An excerpt from Order No. 1 to the Special 
Purpose Detachment 
8 January 1923
Th e Lithuanian Central State Archives
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Savanorių armijos štabas 
Iš kairės: Krausas, M. Bajoras (Kalmantavičius), Juozapaitis (J. Šarauskas), 
J.  Budrys (Polovinskas), J. Viesulas (Vėsols). 1923 m. sausis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The command staff of the Volunteer Army 
From the left: Krausas, M. Bajoras (Kalmantavičius), Juozapaitis (J. Šarauskas), 
J. Budrys (Polovinskas) and J. Viesulas (Vėsols). January 1923
The History Museum of Lithuania Minor 
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Savanorių armijos vadovybė 
1923 m. sausis 
Klaipėdos krašto savanorių armijai vadovavo Lietuvos karininkai. Pirmoje eilėje iš kairės: 1-ojo pulko 
vadas M. Bajoras (M. Kalmantavičius), armijos vado pavaduotojas Fricas (P. Klimaitis), armijos vadas 
J.  Budrys  (Polovinskas), štabo viršininkas Oksas (J. Tomkus); antroje eilėje iš kairės: adjutantas Juoza-
paitis (J. Šarauskas), rikiuotės adjutantas A. Endrikeitis (A. Pridotkas), ypatingasis adjutantas M. Lacytis.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The commanders of the Volunteer Army 
January 1923
The Volunteer Army of Klaipėda region was under command of Lithuanian officers. In the front row 
from the left: the commander of the 1st Regiment M. Bajoras (M. Kalmantavičius), the deputy army 
commander Fricas (P.  Klimaitis), the army commander J. Budrys (Polovinskas) and the chief of staff 
Oksas (J. Tomkus); in the back row from the left: the adjutant Juozapaitis (J. Šarauskas), the combatant 
adjutant A. Endrikeitis (A. Pridotkas) and the special adjutant M. Lacytis. 
The History Museum of Lithuania Minor
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Lietuvos Respublikos Prezidento aktas dėl 
Jono Budrio paskyrimo Klaipėdos krašto 
gubernatoriumi 
1924 m. spalio 27 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The act by President of the Republic of 
Lithuania on Jonas Budrys’ appointment 
to the position of the governor of Klaipėda 
region 
27 October 1924
The Lithuanian Central State Archives

Jonas Budrys (Polovinskas)
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
The History Museum of Lithuania Minor

Jonas Budrys (Polovinskas)

Jonas Budrys (iki 1923 m. Polovinskas) gimė 1889 m. 
Kaune. 1915–1921 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje. 
1920–1921 m. Vladivostoke studijavo Rytų kalbų 
institute. 1921–1923 m. – Lietuvos kariuomenės 
kontržvalgybos skyriaus viršininkas, vienas Klaipėdos 
krašto prijungimo akcijos organizatorių. 1923 m. paskir-
tas Mažosios Lietuvos savanorių armijos vadu. 1923  m. 
vasario 19 d. iš G. J. Petisné perėmė vyr. komisaro 
Klaipėdos krašte pareigas. 1923 m. vasario 24 d. tapo 
Aukštojo Lietuvos įgaliotinio Klaipėdos kraštui padėjėju, 
nuo 1923 m. balandžio 1 d. – Aukštasis įgaliotinis. 
1924  m. spalio 27 d. – 1925 m. lapkričio 8 d. – pirmasis 
Klaipėdos krašto gubernatorius. 1927–1928 m. – Lie-
tuvos vidaus reikalų ministerijos patarėjas. 1928–1933 m. 
buvo Lietuvos konsulas Karaliaučiuje, 1933–1936 m. – 
generalinis konsulas Rytprūsiuose, 1936–1940 m. –  JAV. 
Po Antrojo pasaulinio karo dalyvavo lietuvių išeivių 
veikloje. Mirė 1964 m. Niujorke.

Jonas Budrys (Polovinskas)

Jonas Budrys (until 1923, Polovinskas) was born in Kau-
nas in 1889. Between 1915 and 1921, he served in the 
Russian Army. In 1920–1921, he studied at the Institute 
of Oriental Languages in Vladivostok. In 1921–1923, he 
was the head of the Department of Counterintelligence 
of the Lithuanian Army and one of the organizers of the 
action of incorporation of Klaipėda region. In 1923, he 
was appointed commander of the Volunteer Army of 
Klaipėda region. On 19 February 1923, J.  Budrys took 
over the position of the chief commissar in Klaipėda 
region from G. J. Petisné. On 24 February 1923, he be-
came deputy high commissioner of Lithuania in Klaipėda 
region, and from 1 April 1923, he served as the high 
commissioner. From 27 October 1924 to 8  November 
1925, he was the first governor of Klaipėda region. In 
1927–1928, J. Budrys was an advisor to the Interior 
Ministry of Lithuania. In 1928–1933, he served as 
Lithuania’s consul in Königsberg; in 1933–1936, as the 
consul general in East Prussia, and in 1936–1940, in the 
United States. After World War II, he took part in the 
activities of Lithuanian emigrants. J. Budrys died in 
New York in 1964.
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Savanorių armijos II grupės, vadovaujamos 
M. Bajoro (Kalmantavičiaus), štabas 
1923 m. sausis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

The command staff of the 2nd Group of the Volunteer 
Army under command of M. Bajoras (Kalmantavičius) 
January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 

Juozas Tomkus
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. VIII tomas. Vilnius, 
2008

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. VIII. Vilnius, 
2008

Juozas Tomkus
Gimė 1896 m. Raseiniuose. 1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, mobi-
lizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m. kovojo su bolševikais tarnaudamas Vitebsko lietuvių karo batalione, vėliau  – 
Sibiro Vytauto Didžiojo lietuvių batalione. 1919 m. pateko į nelaisvę, kalintas Krasnojarsko, Irkutsko kalėjimuose. 
Paleistas iš kalėjimo, persikėlė į Maskvą, dirbo Lietuvos atstovybėje antruoju sekretoriumi. 

Grįžus į Lietuvą mobilizuotas į kariuomenę. 1922 m. paskirtas į Generalinio štabo Žvalgybos skyrių. 1923 m. 
dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje. 1923 m. sausio 16 d. buvo paskirtas Savanorių armijos vadovybės 
štabo viršininku (slapyvardis Oksas). 1926 m. paleistas į atsargą. 1929 m. baigė VDU Teisės fakultetą. Dirbo 
Valstybės kontrolės tarnyboje, Valstybės Taryboje referentu, Pilietybės komisijos pirmininku. Bendradarbiavo spau-
doje: „Karyje“, „Karde“, „Trimite“, „Vaire“. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. suimtas, nužudytas Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime. 

Juozas Tomkus
He was born in Raseiniai in 1896. In 1915, he graduated from Veiveriai Teacher Training College. When World War 
I broke out, he was conscripted to the Russian Army. In 1917, he fought against the Bolsheviks whilst serving in 
the Lithuanian Combat Battalion of Vitebsk and later in the Lithuanian Vytautas the Great Battalion of Siberia. In 
1919, he was taken captive and served his sentence in the prisons of Krasnoyarsk and Irkutsk. Upon his release from 
prison, he moved to Moscow and worked at the Lithuanian embassy in the position of the second secretary. 

Upon his return to Lithuania, he was conscripted to the army. In 1922, he was appointed to the Intelligence De-
partment of the General Staff. In 1923, he took part in the military action aimed at incorporating Klaipėda region 
in Lithuania. On 16 January 1923, he was appointed chief of staff of the Volunteer Army (pseudonym Oksas). In 
1926, he was discharged from military service. In 1929, he graduated from the Faculty of Law of Vytautas the Great 
University. He worked at the State Control Office, held the position of an advisor at the State Council, and was the 
chairman of the Citizenship Commission. He wrote articles for the publications Karys, Kardas, Trimitas and Vairas. 
When the Soviet Union occupied Lithuania, in 1940 he was arrested and then killed at Kaunas Hard Labour Prison. 
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Mykolas Kalmantas (Kalmantavičius)
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918– 1953. IV tomas. Vilnius, 2004 

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918– 1953. Vol. IV. Vilnius, 2004 

Mykolas Kalmantas (Kalmantavičius)

Gimė 1895 m. Miečionių k., Švenčionių apskr. 1912 m. Sankt Peterburge baigė vid. technikos 
mokyklą, mokėsi gimnazijoje. 1915 m. įstojo į Maskvos archeologijos institutą, 1916 m. buvo mobili-
zuotas į Rusijos kariuomenę, baigė Peterhofo karo mokyklą. 1917 m. įstojo į lietuvių atsargos batalioną 
Smolenske, kurį išformavus grįžo į Lietuvą. 

1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, kovėsi su bolševikais ir lenkais. 1922 m. baigė 
Aukštuosius karininkų kursus. 1923 m. sausio mėn. kapitonas M.  Kalmantavičius kaip savanoris 
(slapyvardis M. Bajoras) komandiruotas į Klaipėdą. Buvo paskirtas 2-osios grupės vadu, turėjo užduotį 
užimti Pagėgių apskritį ir įsitvirtinti šiame regione. 1923 m. sausio 15 d. dalyvavo mūšiuose dėl 
Klaipėdos, sausio 16 d. paskirtas Klaipėdos krašto savanorių armijos 1-ojo pulko vadu. 

1923–1925 m. vadovavo pėstininkų pulko batalionui. 1925–1935 m. Lietuvos šaulių sąjungos 
viršininkas, aktyvus skautijos veikėjas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1941 m. suimtas, kalintas 
Kaune. Kilus Vokietijos–SSRS karui, išlaisvintas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. apsigyveno 
JAV. Mirė Čikagoje 1976 m. 

Mykolas Kalmantas (Kalmantavičius)

He was born in Miečionys village, Švenčionys County, in 1895. In 1912, he finished a secondary tech-
nical school in St. Petersburg and continued his studies in a grammar school. In 1915, he entered the 
Institute of Archaeology in Moscow; in 1916, he was conscripted to the Russian Army, and then gradu-
ated from Peterhof Military School. In 1917, he joined the Lithuanian Reserve Battalion in Smolensk; 
when the battalion was dissolved, he returned to Lithuania. 

In 1919, he was conscripted to the Lithuanian Army and fought against the Bolsheviks and the 
Polacks. In 1922, he graduated from the Higher Courses for Officers. In January 1923, Captain 
M.  Kalmantavičius as a volunteer (pseudonym M. Bajoras) was sent to Klaipėda. He was appointed 
commander of the 2nd Group and given the task to capture Pagėgiai County and gain a foothold in this 
region. On 15 January 1923, he took part in the battle for Klaipėda; on 16 January, he was appointed 
commander of the 1st Regiment of the Volunteer Army of Klaipėda region. 

In 1923–1925, he was in charge of a battalion of an infantry regiment. Between 1925 and 1935, he 
was the chief of the Lithuanian Riflemen’s Union and an active participant to the scout organization. 
When the Soviet Union occupied Lithuania, in 1941 he was arrested and imprisoned in Kaunas. He 
was released from prison, when the war between Germany and the USSR broke out. In 1944, he fled to 
Germany, and then settled in the USA in 1948. Mykolas Kalmantas died in Chicago in 1976. 
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Juozas Šarauskas 
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. VII tomas. Vilnius, 
2007 

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. VII. Vilnius, 
2007

Juozas Šarauskas 

Gimė 1894 m. Komariškių k., Kėdainių apskr. Baigęs Baisogalos pradžios mokyklą, keturias Šiaulių 
gimnazijos klases bei Kijevo matininkų ir hidrotechnikų kursus. 1914 m. rudenį mobilizuotas į Rusijos 
armiją. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, kartu su trimis broliais savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo 
nepriklausomybės kovose su bolševikais ir bermontininkais. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 
1923 m. sausio mėn. Juozapaičio slapyvardžiu dalyvavo Klaipėdos sukilime, buvo štabo viršininko padėjėjas. 
1929–1940 m. ėjo Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus viršininko pareigas. 1924 m. 
įsitraukė į Šaulių sąjungos veiklą, 1930 m. paskirtas Lietuvos skautų sąjungos vyriausiuoju skautininku, 
1935  m. – Skautų brolijos vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1941 m. balandžio 26 d. suimtas, kalin-
tas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Vėliau išvežtas į Minską. 1941 m. birželio 26 d. kartu su kitais aukštais 
Lietuvos karininkais sušaudytas Červenės miške (dabar Baltarusija). 

Juozas Šarauskas 

He was born in Komariškiai, Kėdainiai County, in 1894. He finished Baisiogala primary school, four forms 
of Šiauliai grammar school, and then graduated from Kiev training courses for land-surveyors and hydraulic 
engineers. In the autumn of 1914, he was conscripted to the Russian Army. Upon his return to Lithuania in 
1918, he and his three brothers volunteered to the Lithuanian Army. He took part in the battles for inde-
pendence against the Bolsheviks and the Bermontians. In 1922, he graduated from the Higher Courses for 
Officers. In January 1923, under the pseudonym Juozapaitis, he took part in Klaipėda Revolt as assistant 
chief of staff. Between 1929 and 1940, J. Šarauskas held the position of the head of the Press and Education 
Department of the Command Staff of the Lithuanian Army. In 1924, he began taking part in the activities 
of the Riflemen’s Union; in 1930, he was appointed chief scout of the Scout Association of Lithuania, and 
in 1935, scoutmaster of the Lithuanian Boy Scouts. When the Soviet Union occupied Lithuania, he was 
arrested on 26 April 1941 and imprisoned at Kaunas Hard Labour Prison. Later on, he was taken to Minsk. 
On 26 June 1941, he was shot dead in the Cherven forest (in present-day Belorussia) together with other 
high-rank Lithuanian officers. 

M. Jankus su pulkininku J. Šarausku
1937 m. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

M. Jankus with Colonel J. Šarauskas 
1937 
The Lithuanian Central State Archives
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Andrius Pridotkas

Gimė 1897 m. Būdviečių k., Vilkaviškio apskr. 1916 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mobilizuotas 
į Rusijos kariuomenę. 1919 m. grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. dalyvavo 
nepriklausomybės kovose su bermontininkais. 1923 m. sausio mėn. Endrikeičio slapyvardžiu dalyvavo 
Klaipėdos sukilime, buvo Savanorių armijos vadovybės rikiuotės adjutantas. 1930 m. paskirtas Tiekimo valdy-
bos kanceliarijos viršininku. 1941 m. tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos 2-ajame apsaugos pulke. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Australiją. Mirė 1972 m., palaidotas Melburne.

Andrius Pridotkas

He was born in Būdviečiai village, Vilkaviškis County, in 1897. In 1916, he graduated from Veiveriai Teacher 
Training College. Then he was conscripted to the Russian Army. Upon his return to Lithuania in 1919, 
he volunteered to the Lithuanian Army. In 1919, he took part in the battles for independence against the 
Bermontians. In January 1923, under the pseudonym Endrikeitis, he took part in Klaipėda Revolt as combat-
ant adjutant of the Command of the Volunteer Army. In 1930, he was appointed head of the Administrative 
Office of the Administration of Supplies. In 1941, he served at the 2nd Guard Regiment of Vilnius garrison of 
Lithuanian soldiers. In 1944, he fled to Germany, and then immigrated to Australia. A. Pridotkas died in 1972 
and was buried in Melbourne.

Andrius Pridotkas 
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. VI tomas. Vilnius, 
2006

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. VI. Vilnius, 
2006

Augustas Kynas 
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. IV tomas. Vilnius, 
2004

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. IV. Vilnius, 
2004

Augustas Kynas 
Gimė 1895 m. Vilkeliškių k., Šakių apskr. 1914 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo. Pašauktas 
į Rusijos kariuomenę baigė Aleksandro karo m-lą Maskvoje, 1916–1917 m. tarnavo Užamūrės pulke. Grįžus 
į Lietuvą 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, 
bermontininkais, lenkais. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, perkeltas į Karo mokyklą. 1923 m. 
sausio  9–22 d. dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje. Nuo 1924 m. – Karo mokyklos adjutantas. 
1927  m. paties prašymu išleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Dirbo žemės ūkio mašinų fabrike. Vėliau 
gyveno Daugėliškio k., Šakių apskr.

Augustas Kynas 
He was born in Vilkeliškiai village, Šakiai County, in 1895. In 1914, he graduated from Veiveriai Teacher 
Training College and worked as a teacher. When he was called up for military service in the Russian Army, 
he graduated from Alexander Military School in Moscow and served in the Trans-Amur Regiment. Upon 
his return to Lithuania, in 1919 he was conscripted to the Lithuanian Army and took part in the battles for 
inde pendence against the Bolsheviks, the Bermontians and the Poles. In 1922, he graduated from the Higher 
Courses for Officers and was transferred to the Military School. On 9–22 January 1923, he took part in the 
military action aimed at incorporating Klaipėda region in Lithuania. From 1924, he held the position of the 
adjutant of the Military School. In 1927, he was discharged from military service as a reserve infantry officer at 
his own request. He worked at a factory of agricultural machinery. He then lived in Daugėliškis village, Šakiai 
County.
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Juozas Kalėda

Gimė 1892 m. Pasūduonių k., Marijampolės apskr. 1911 m. baigė Marijampolės gimnaziją.1915–1918  m. 
tarnavo Rusijos kariuomenėje, dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose. Grįžęs į Lietuvą nuo 1919 m. 
tarnavo Marijampolės komendantūroje, dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921 m. paskirtas į 
Generalinio štabo Žvalgybos skyrių. 1923 m. sausio 9–22 d. dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje. 
1923 m. vasario 23 d. pabėgo iš kariuomenės, išbrauktas iš sąrašų. Grįžus perduotas Kariuomenės teismui, 
nuteistas sušaudyti. Bausmė Respublikos Prezidento sprendimu pakeista sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. paleistas iš kalėjimo. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
vėliau emigravo į Kolumbiją. 

Juozas Kalėda

He was born in Pasūduonys village, Marijampolė County, in 1892. In 1911, he finished Marijampolė gram-
mar school. In 1915–1918, he served in the Russian Army and fought in the battles of World War  I. Upon 
his return to Lithuania, from 1919 he served at Marijampolė garrison headquarters and took part in the bat-
tles for independence against the Polacks. In 1921, he was appointed to the Intelligence Department of the 
General Staff. On 9–22 January 1923, he took part in the military action aimed at incorporating Klaipėda re-
gion in Lithuania. On 23 February 1923, he deserted the army and was withdrawn from the rolls. When he 
returned, he was handed over to the court-martial and sentenced to death by firing squad. At the decision by 
the President of the Republic, the sentenced was changed to life imprisonment at a hard labour prison. When 
the Soviet Union occupied Lithuania, in 1940 he was released from prison. In 1944, he fled to the West, and 
then emmigrated to Colombia. 
 

Stasys Vodopalas
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. VIII tomas. Vil nius, 
2008

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. VIII. Vilnius, 
2008

Stasys Vodopalas

Gimė 1895 m. Vainekonių k., Biržų apskr. 1905–1913 m. mokėsi Saratove, iki 1915 m. – Odesos tech-
nikos mokykloje. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. dalyvavo kovose su bolševikais. 1921 m. baigė Karo mokyklą. 
1923 m. sausį dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje. 1924 m. paties prašymu paleistas į atsargą. 
1924–1940 m. dirbo Valstybės kontrolės Susisiekimo revizijos departamente. Kilus Vokietijos ir SSRS karui, 
dalyvavo Birželio sukilime. Nuo 1941 m. – Kauno pramoninių gaminių prekybos direktorius, 1942 m. 
paskirtas į Susisiekimo kontrolės departamentą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Kaiserslauterne, kur 
1969 m. mirė.

Stasys Vodopalas

He was born in Vainekoniai village, Biržai County, in 1895. In 1905–1913, he studied in Saratov, and 
until 1915, at Odessa Technical School. Upon his return to Lithuania, he took part in the battles against 
the Bolsheviks in 1919. In 1921, he graduated from the Military School. In January 1923, he took part in 
the military action aimed at incorporating Klaipėda region in Lithuania. In 1924, he was discharged from 
military service at his own request. In 1924–1940, he worked at the Transport and Communications Audi-
ting Department of the State Control Office. When the war between Germany and the USSR broke out, he 
took part in the June Uprising. From 1941, he was the manager of Kaunas Manufactured Products Trade 
Office; in 1942, he was appointed to the Transport and Communications Control Department. In 1944, he 
fled to Germany and lived in Kaiserslautern, where he died in 1969.
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Jonas Nenorta
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. V tomas. Vilnius, 
2005

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. V. Vilnius, 2005

Jonas Nenorta

Gimė 1891 m. Noreikų k., Šakių apskr. Baigė pradinę mokyklą Eičiūnuose. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, paskirtas karo valdininku. 1923 m. sausį dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje. Nuo 
1925  m. pabaigos Kariuomenės intendantūroje ėjo įvairias pareigas. 1932 m. perkeltas į Vytauto Didžiojo 
karininkų kursus iždininku, 1935 m. – į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę. 1937 m. paties prašymu paleistas į 
atsargą. Gyveno tėviškėje, mirė 1944 m., palaidotas Raudondvario kapinėse.

Jonas Nenorta

He was born in Noreikai village, Šakiai County, in 1891. He finished a primary school in Eičiūnai. In 1919, he 
volunteered to the Lithuanian Army and was appointed military official. In January 1923, he took part in the 
military action aimed at incorporating Klaipėda region in Lithuania. From the end of 1925, he held different 
positions at the Army Commissariat. In 1932, he was transferred to the position of the treasurer of Vytautas the 
Great Training Courses for Officers, and in 1935, to the Anti-Aircraft Defence Detachment. In 1937, he was 
discharged from military service at his own request. He lived in his native home until his death in 1944; he was 
buried in the cemetery of Raudondvaris.

Petras Tarasenka 
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. VIII tomas. Vilnius, 
2008

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. VIII. Vilnius, 
2008

Petras Tarasenka 

Gimė 1892 m. Karališkių k., Balninkų vlsč., Ukmergės apskr. 1912 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 
1912–1914 m. mokytojavo Alantos ir Tirmūnų pradinėse mokyklose. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos 
kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Grįžus į Lietuvą 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos 
kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 

1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, kaip ten dislokuoto 7-ojo Butigeidžio pėstininkų pulko ka-
rininkas su šeima persikėlė gyventi į Klaipėdą. 1924 m. buvo vienas iš Klaipėdos krašto muziejaus organizatorių. 
Nuo 1929 m. Karo mokykloje dėstė karo pedagogiką. 1932 m. paties prašymu paleistas į atsargą. 

1930–1934 m. – Valstybės archeologijos komisijos narys, 1944–1946 m. – Karo istorijos muziejaus Kaune 
direktorius. Archeologinių ir istorinių paminklų pažinimo vadovėlių, istorinių ir nuotykių apysakų, apybraižų 
vaikams ir jaunimui autorius. Mirė 1962 m. Kaune.

Petras Tarasenka 

He was born in Karališkiai village, Balninkai bailiwick, Ukmergė County, in 1892. In 1916, he graduated from 
Panevėžys Teacher Training College. In 1912–1914, he taught at Alanta and Tirmūnai primary schools. In 
1915, he was conscripted to the Russian Army and fought in World War I. Upon his return to Lithuania, in 
1919 he was conscripted to the Lithuanian Army and took part in the battles for independence. In 1922, he 
graduated from the Higher Courses for Officers. 

When Klaipėda region was incorporated in Lithuania in 1923, he moved to Klaipėda together with his family 
as an officer of the 7th Butigeidis Infantry Regiment deployed in the region. In 1924, he was among the orga-
nizers of the museum of Klaipėda region. From 1929, he taught military pedagogy at the Military School. He 
was discharged from military service at his own request in 1932. 

In 1930–1934, he was a member of the State Archaeological Commission; in 1944–1946, he was the director 
of the Museum of War History in Kaunas. He is the author of guides to archaeological and historical monu-
ments, historical and adventure stories, and stories for children and youth. P. Tarasenka died in Kaunas in 1962.
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Feliksas Senkus 
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. VII tomas. Vilnius, 
2007

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. VII. Vilnius, 
2007

Feliksas Senkus 

Gimė 1898 m. Tursučių k., Marijampolės apskr. 1919 m. baigęs „Saulės“ gimnaziją Kaune, savanoriu įstojo 
į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo mokyklą. 1920 m. paskirtas į Gen. kariuomenės štabo Žvalgybos skyrių. 
1923 m. sausio 9–13 d. dalyvavo Klaipėdos sukilime, buvo sukilėlių žvalgybos skyriaus viršininkas. 1923 m. 
paleistas iš kariuomenės. 1923–1925 m. studijavo LU Humanitarinių mokslų fakultete, kartu dirbo žurnale 
„Lietuvos ūkis“. 1925–1928 m. studijavo Aukštojoje prekybos mokykloje Galene, Šveicarijoje. Nuo 1928 m. 
dirbo Lietuvos banko Tauragės skyriuje. 

Feliksas Senkus 

He was born in Tursučiai village, Marijampolė County, in 1898. He finished Saulės grammar school in 
Kaunas in 1919, volunteered to the Lithuanian Army and graduated from the Military School. In 1920, he 
was appointed to the Intelligence Department of the General Staff. On 9–13 January 1923, he took part in 
Klaipėda Revolt as the head of the Intelligence Department of the insurgents. In 1926, he was discharged 
from the army. In 1923–1925, he studied at the Faculty of Humanities of the University of Lithuania and at 
the same time worked at Lietuvos ūkis journal. In 1925–1928, he studied at the Higher School of Commerce 
in St. Galen, Switzerland. From 1928, he worked at Tauragė branch of the Bank of Lithuania. 

Boleslovas Jakutis 
Vilius Kavaliauskas. Už nuopelnus 
Lietuvai, II. Vilnius, 2003

Vilius Kavaliauskas. Už nuopelnus 
Lietuvai, II. Vilnius, 2003

Boleslovas Jakutis

Gimė 1890 m. Kalviškės k., Zarasų apskr. Baigė Rimšės liaudies mokyklą. Dalyvavo Pirmajame pasaulinia me 
kare. 1915 m. baigė Karo mokyklą Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, 
buvo Karo mokyklos vado adjutantas. 1920–1921 m. – Trečiosios brigados štabo viršininkas. 1920 m. 
dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1921 m. buvo paskirtas Generalinio štabo III skyriaus 
viršininku. 1923 m. sausio mėn. dalyvavo Klaipėdos sukilime, buvo karo atašė prie Lietuvos Vyriausybės 
atstovo Klaipėdoje. 1923 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1926 m. – Belgijos karo akademiją. 
Nuo 1930  m.  – karo atstovas Baltijos valstybėms. 1937 m. pradėjo dėstyti Karo mokykloje. SSRS okupa-
vus Lietuvą, 1940  m. iš kariuomenės atleistas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. išvyko į Didžiąją 
Britaniją. Mirė 1969 m. Edinburge. 

Boleslovas Jakutis

He was born in Kalviškė village, Zarasai County, in 1890. He finished Rimšė people’s school. He fought in 
World War I. In 1915, he graduated from the Military School in Moscow. Upon his return to Lithuania, in 
1919 he was conscripted to the Lithuanian Army and served as the adjutant to the commander of the Mili-
tary School. In 1920–1921, he was the chief of staff of the 3rd Brigade. In 1920, he took part in the battles 
for independence against the Polacks. In 1921, he was appointed head of the 3rd Department of the General 
Staff. In January 1923, he took part in Klaipėda Revolt and held the position of the military attaché at the 
representative of the Lithuanian Government in Klaipėda. In 1923, he graduated from the Higher Courses 
for Officers, and in 1926, from the Military Academy of Belgium. From 1930, he held the position of the 
military representative for the Baltic States. In 1937, he began lecturing at the Military School. When the 
Soviet Union occupied Lithuania, in 1940 he was dismissed from the army. In 1944, he fled to Germany, 
and then left for Great Britain in 1948. B. Jakutis died in Edinburgh in 1969.



73KOVA DĖL KLAIPĖDOS: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS  /  STRUGGLE FOR KLAIPĖDA: EVENTS AND PEOPLE

Steponas Darius (Jucevičius)

Gimė 1897 m. Rubiškės k., Tauragės apskr. Nuo 1907 m. gyveno JAV. 1916 m. baigęs Harisono vid. 
technikos mokyklą, pradėjo studijuoti technikos mokslus koledže. 1917 m. savanoriu įstojo į JAV 
kariuomenę. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, Šampanės (Prancūzija) fronte buvo sužeistas. 
Po karo aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių karių organizacijoje. 1920 m. su būriu savanorių atvyko 
į Lietuvą ir stojo į Lietuvos kariuomenę. Baigęs Karo mokyklą ir aviacijos kursus, 1922 m. pradėjo 
tarnauti karo aviacijoje. Savanoriu dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo akcijoje: buvo Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto narys, 1923 m. sausio 19 d. paskirtas Savanorių armijos štabo 
nariu, sausio 24 d. – Pirmojo savanorių pulko 8-osios kuopos vadu. 

1924 m. baigė Aukštojo pilotažo kursus, suteiktas karo lakūno vardas. 1927 m. paleistas iš 
kariuomenės išvyko į JAV. 1929 m. įkūrė Amerikos lietuvių aviacijos klubą „Vytis“. 1933 m. liepos 
15 d. su Stasiu Girėnu iš Niujorko Beneto aerouosto lėktuvu „Lituanica“ išskrido į Lietuvą. Perskridę 
Atlantą žuvo 1933 m. liepos 17 d. prie Soldino (dabar Lenkija).

Steponas Darius (Jucevičius)

He was born in Rubiškė village, Tauragė County, in 1897. From 1907, he lived in the United States. 
Upon graduation from Harrison Secondary Technical School, he began his studies in technical 
sciences in a college. In 1917, he volunteered to the US Army. He fought in World War I and was 
wounded at the Champagne front in France. After the war, he took an active part in the soldiers’ 
organization of American Lithuanians. In 1920, he arrived in Lithuania together with a group of 
volunteers and joined the Lithuanian Army. Upon graduation from the Military School and aviation 
training courses, he began his service in the air force in 1922. S. Darius took part as a volunteer in 
the military action aimed at incorporating Klaipėda region in Lithuania: he was a member of the 
Chief Salvation Committee of Lithuania Minor; on 19 January 1923, he was appointed member of 
the Command Staff of the Volunteer Army, and on 24 January, commander of the 8th Squadron of 
the 1st Volunteer Regiment. 

In 1924, he graduated from the Aerobatic Flight Training Courses and was granted the title of a 
military pilot. In 1927, he was discharged from the army and left for the United States. In 1929, he 
founded the aviation club Vytis of American Lithuanians. On 15 July 1933, he and Stasys Girėnas set 
out to Lithuania on the plane Lituanica from New York Bennett Airport. Having crossed the Atlan-
tic, they died in a crash at Soldin (in present-day Poland) on 17 July 1933.

Steponas Darius (Jucevičius)
Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. III tomas. Vilnius, 2003

Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953. Vol. III. Vilnius, 2003



Kauno šauliai Klaipėdos įvykių metu
1923 m. sausis 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Riflemen of Kaunas during the Klaipėda events 
January 1923 
The Lithuanian Central State Archives

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA    
THE LITHUANIAN RIFLEMEN’S UNION
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Įsakymas Nr. 8 (pirmas lapas) Lietuvos šaulių sąjungai 
1923 m. rugsėjo 21 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Order No. 8 (the first page) for the Lithuanian Riflemen’s Union 
21 September 1923 
The Lithuanian Central State Archives

Rašytojas V. Krėvė-Mickevičius, Lietuvos 
šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininkas 
1922–1924 m. 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos archyvas 

The writer V. Krėvė-Mickevičius, chairman of 
the Central Board of the Lithuanian Rifle-
men’s Union from 1922 to 1924 
The archives of the Encyclopaedia of Lithuania Minor 
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Savanoriai Šilutėje. 1923 m. sausis 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Volunteers in Šilutė. January 1923 
The Lithuanian Central State Archives

Klaipėdos krašto XX šaulių rinktinės valdyba su 
„Už laisvę 1923 metais žuvusiems pagerbti knyga“ 
(įsteigta 1930 m.) 
Pirmoje eilėje iš kairės: Jurgis Lėbartas, rinktinės vadas ir 
krašto komendantas Raimundas Liormonas, Jonas Vana-
gaitis, stovi iš kairės antras – Martynas Reizgys, trečias  – 
pirmasis rinktinės vadas Jurgis Brūvelaitis. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The Board of the 20th Riflemen’s Detachment of 
Klaipėda region with The Book to Commemorate Those 
Who Died for Freedom in 1923 (established in 1930) 
In the front row from the left: Jurgis Lėbartas, the 
commander of the Detachment and the commandant 
of the region Raimundas Liormonas, and Jonas Vana-
gaitis; standing second from the left – Martynas Reizys, 
third – the first Commander of the Detachment Jurgis 
Brūvelaitis. 
The Lithuanian Central State Archives
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Aleksandras Marcinkevičius (Mantautas)
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Šiauliai Aušros Museum

Aleksandras Marcinkevičius (Mantautas) 

Gimė 1895 m. Paukščiuose, Trakų apskr. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Nuo 1918 m. 
dirbo Užkaukazės respublikų Lietuvos Respublikos atstovybėje. 1920 m. grįžo į Lietuvą, 1921 m. 
dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, 1922–1936 m. – Šaulių sąjungoje. Buvo vienas Klaipėdos 
sukilimo organizatorių, ryšininku tarp Kauno ir Klaipėdos. 1922  m. gruodžio  18 d. dalyvavo 
steigiant Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą, jame atstovavo Lietuvos Šaulių 
sąjungai. Po sukilimo organizavo Šaulių sąjungos skyrius Klaipėdos krašte. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Mirė 1986 m.

Aleksandras Marcinkevičius (Mantautas) 

He was born in Paukščiai, Trakai County, in 1895. He fought in World War I. From 1918, 
he worked at the embassy of the Republic of Lithuania in the Trans-Caucasian republics. In 
1920, he returned to Lithuania; he worked at the Ministry of Foreign Affairs in 1921 and at 
the Riflemen’s Union in 1922–1936. He was one of the organizers of Klaipėda Revolt, and a 
communication agent between Kaunas and Klaipėda. On 18 December, 1922, he took part in 
the establishment of the Chief Salvation Committee of Lithuania Minor, where he represented 
the Lithuanian Riflemen’s Union. After the revolt, he organized branches of the Riflemen’s 
Union in Klaipėda region. In 1944, he fled to Germany, and then settled in the USA in 1949. 
A.  Marcinkevičius died in 1986.

Klaipėdos išvadavimo atminimo medalis 
1925 m. Dail. P. Rimša
Šį medalį Šaulių sąjunga skyrė savo nariams, 
dalyvavusiems Klaipėdos krašto prijungimo 
akcijoje.

A medal commemorating the liberation of 
Klaipėda region
1925. Artist P. Rimša
The Riflemen’s Union awarded this medal to 
its members, who took part in the military 
action aimed at incorporating Klaipėda 
region in Lithuania.



DOTNUVOS SAVANORIAI  
VOLUNTEERS FROM DOTNUVA

Dotnuvos savanoriai Klaipėdos krašte 
1923 m. vasario mėn. 
Kėdainių krašto muziejus

Volunteers from Dotnuva in Klaipėda region 
February 1923 
Kėdainiai Regional Museum
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Klaipėdos sukilimo dalyviai Dotnuvoje 
Stovi iš kairės: 1. Zigmas Ruseckas, 2. Vincas Kundrotas, 
4. Jonas Lelys, 8. Jonas Dagelis. Sėdi iš kairės: 3. Jonas Bertašius, 
6. Juozas Sadūnas, 7. Petras Gaigalas
Kėdainių krašto muziejus

Participants to Klaipėda Revolt in Dotnuva 
Standing from the left: 1. Zigmas Ruseckas, 2. Vincas Kundrotas, 
4. Jonas Lelys, 8. Jonas Dagelis. Sitting from the left: 3. Jonas 
Bertašius, 6. Juozas Sadūnas, 7. Petras Gaigalas
Kėdainiai Regional Museum

Lietuvos šaulių sąjungos įsakymas Nr. 8 (fragmentas) 
1923 m. rugsėjo 21 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

A fragment of Order No. 8 by the Lithuanian Rifle-
men’s Union. 
21 September 1923
The Lithuanian Central State Archives
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Sukilimo dalyviai Jonas Sadūnas (kairėje) 
ir Juozas Zabielavičius 
1924 m. 
Kėdainių krašto muziejus

Participants to the revolt Jonas Sadūnas 
(on the left) and Juozas Zabielavičius
1924
Kėdainiai Regional Museum

Juozas Zabielavičius 

Gimė 1900 m. Virbalyje, Vilkaviškio apskr. 1923 m., besimokydamas 
Dotnuvos žemės ūkio technikume, kaip savanoris dalyvavo Klaipėdos 
krašto sukilime. 1930–1939 m. dirbo Klaipėdoje sviesto eksporto 
kontrolės vyriausiuoju kontrolieriumi, nuo 1932 m. buvo Klaipėdos 
krašto gubernatoriaus patarėjas žemės ūkio klausimais. Kurį laiką va-
dovavo Klaipėdos krašto ūkininkų draugijai. Mirė 1990 m. Klaipėdoje.

Juozas Zabielavičius 

He was born in Virbalis, Vilkaviškis County, in 1900. In 1923, whilst 
studying at Dotnuva Agricultural Technical School, he took part as a 
volunteer in Klaipėda Revolt. In 1930–1939, he worked in the position of 
the chief controller of the Butter Export Control Office in Klaipėda, and 
from 1932, he was the agricultural advisor to the Governor of Klaipėda 
region. For some time, he was the manager of the farmers’ organization of 
Klaipėda region. J. Zabielavičius died in Klaipėda in 1990.
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Dotnuvos žemės ūkio technikumo Šaulių būrio nariai gabena iš 
Dotnuvėlės upelio akmenį Klaipėdos išvadavimo paminklui 
1923 m. 
Kėdainių krašto muziejus
Paminklas pastatytas 1923 m. vasarą. 1926 m. ant jo buvo pritvirtinta 
lenta su 75 Klaipėdos prijungimo akcijoje dalyvavusių savanorių iš 
Dotnuvos žemės ūkio technikumo pavardėmis. 

Members of the Riflemen’s squad of Dotnuva Agricultural Technical 
School carrying a stone from the Dotnuvelė brook for the monu-
ment dedicated to liberation of Klaipėda 
1923 
Kėdainiai Regional Museum
The monument was erected in the summer of 1923. In 1926, a plaque 
carrying the names of the 75 volunteers from Dotnuva Agricultural 
Technical School, who had taken part in the military action for the 
incorporation of Klaipėda, was affixed to the monument. 

Dotnuvos žemės ūkio technikumo dėstytojai prie paminklo, 
skirto Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos. 1927 m. 
Antras iš kairės – Antanas Rukuiža, trečias – Povilas Matulionis
Kėdainių krašto muziejus

The teachers of Dotnuva Agricultural Technical School next to 
the monument dedicated to the incorporation of Klaipėda region 
in Lithuania. 1927
Second from the left – Antanas Rukuiža, third – Povilas Matulionis 
Kėdainiai Regional Museum



Pirmoji lietuviška Klaipėdos krašto direktorija, veikusi 
1923 m. sausio 15 – vasario 14 dienomis 
Iš kairės sėdi: V. Gaigalaitis, E. Simonaitis (pirmininkas), 
K.  Lekšas. Stovi: M. Reizgys, J. Toleikis 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The first Lithuanian Directorate of Klaipėda region, which 
functioned from 15 January to 14 February 1923 
Sitting from the left: V. Gaigalaitis, E. Simonaitis (Chairman) 
and K. Lekšas. Standing: M. Reizgys and J. Toleikis 
The History Museum of Lithuania Minor

Krašto direktorijos pirmininko 
E.  Simonaičio „Paskelbimas“ apie naujos 
direktorijos sudarymą 
Šilutė, 1923 m. sausio 13 d. 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The “Announcement” by E. Simonaitis, 
chairman of the region’s Directorate, on the 
formation of a new directorate
Šilutė, 13 January 1923 
The History Museum of Lithuania Minor

KLAIPĖDIŠKIAI
KLAIPĖDA’S LITHUANIANS
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Erdmonas Simonaitis
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
The History Museum of Lithuania Minor

Erdmonas Simonaitis

Gimė 1888 m. Spiečiuose, Pagėgių apskr. Mokėsi Šilutėje ir Tilžėje. Nuo 1909 m. 
įsitraukė į lietuvišką veiklą. 1915 m. buvo mobilizuotas, dalyvavo mūšiuose Galicijoje ir 
Prancūzijoje. 1918 m. dirbo vokiečių spaudos skyriuje Vilniuje, čia susipažino su Lietu-
vos Tarybos nariais ir kitais politiniais veikėjais. 1918 m. su bendraminčiais įkūrė Prūsų 
Lietuvos tautinę komisiją, dalyvavo Tautos Tarybos veikloje. Atskyrus Klaipėdos kraštą 
nuo Vokietijos, persikėlė gyventi į Klaipėdą, 1920 m. tapo Klaipėdos krašto direktorijos 
nariu. Būdamas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šalininku, tapo 1923  m. 
sausio mėn. vykusio sukilimo politiniu vadovu. 1923  m. sausio 13 – vasario  15 d. 
buvo Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas, 1924–1926  m. – Šilutės apskrities 
viršininkas, 1926 m. – krašto direktorijos pirmininkas, 1930–1937 m. – Klaipėdos 
apskrities viršininkas. Vokietijai okupavus kraštą, išvyko į Kauną. 1941 m. gestapo 
suimtas, 1942 m. išvežtas į Mauthauseno, vėliau – Dachau koncentracijos stovyklas. 
Po karo gyveno Vokietijoje. Aktyviai dalyvavo 1946 m. atnaujintoje Mažosios Lietuvos 
Tautinės Tarybos veikloje, buvo jos prezidiumo pirmininkas. Mirė 1969 m. Weinheime, 
Vokietijoje.

Erdmonas Simonaitis

He was born in Spiečiai, Pagėgiai County, in 1888. He studied in Šilutė and Tilsit. From 
1909, he began taking part in Lithuanian activities. In 1915, he was conscripted to the 
army and fought in Galicia and France. In 1918, he worked at the German press depart-
ment in Vilnius and got acquainted with the members of the Council of Lithuania and 
other political figures there. In 1918, he and his associates founded the National Com-
mission of Prussian Lithuania and took part in the activities of the National Council. 
Following the separation of Klaipėda region from Germany, he settled in Klaipėda and 
became a member of the Directorate of Klaipėda region in 1920. As an advocate of the 
incorporation of Klaipėda region in Lithuania, he became the political leader of the 
revolt of January 1923. From 13 January to 15  February 1923, he held the position of 
the chairman of the Directorate of Klaipėda region; in 1924–1926, he was the governor 
of Šilutė County, in 1926 – chairman of the region’s Directorate, and in 1930–1937 – 
gover nor of Klaipėda County. When Germany occupied the region, he left for Kaunas. 
In 1941, he was arrested by the Gestapo. In 1942, he was taken to the concentration 
camp of Mauthausen, and later to Dachau. After the war, he lived in Germany. He took 
an active part in the work of the National Council of Lithuania Minor, which resumed 
its activities in 1946, and held the position of the chairman of the presidium. E. Simo-
naitis died in Weinheim, Germany, in 1969.
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Martynas Jankus 

Gimė 1885 m. Bitėnuose, Ragainės apskr. Ragainėje mokėsi spaustuvininko amato. 1883  m. 
pasirodžius „Aušrai“ tapo jos rėmėju-platintoju. 1888–1892 m. buvo „Varpo“ administra-
torius ir atsakingasis redaktorius. 1885 m. vasarį dalyvavo Tilžėje steigiant pirmąją krašto 
lietuvių draugiją „Birutė“, 1889–1892 m. buvo jos pirmininkas. 1886–1910 m. leido įvairius 
lietuviškus laikraščius. 1882–1912 m. turėjo savo spaustuvę, išspausdino apie 360 lietuviškų 
leidinių. Parašė keliasdešimt tautinio sąmoningumo ugdymui skirtų leidinių, bendradarbia-
vo lietuviškoje spaudoje. Spaudos darbą siejo su lietuvių politiniu sąjūdžiu, atvirai skelbė ir 
siekė abiejų lietuvių tautos dalių integracijos. Buvo vienas iš Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos iniciatorių. 1918 m. lapkričio 30 d. pasirašė Tilžės aktą, 1922 m. pabaigoje buvo 
išrinktas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininku. 

Po 1923 m. gyveno savo sodyboje Bitėnuose. 1939 m. kovą Vokietijai užėmus Klaipėdos 
kraštą, su šeima pasitraukė į Kauną. 1944 m. grįžo į Bitėnus, iš kur buvo iškeldintas į Vokieti-
jos gilumą. Mirė 1946 m. Flensburge.

Martynas Jankus 

He was born in Bitėnai, Ragainė County, in 1885. He studied to be a printer in Ragainė. 
When Aušra was first published in 1883, he became its supporter and distributor. Between 
1888 and 1892, he was the administrator and editor-in-chief of Varpas. In February 1885 
in Tilsit, he took part in the establishment of the first association of the region’s Lithua-
nians Birutė, and in 1889–1892 he was its chairman. In 1886–1910, he published various 
Lithuanian newspapers. In 1882–1912, he ran his own printing shop and printed about 
360  Lithuanian publications. He wrote a few dozen publications aimed at raising national 
awareness, as well as wrote pieces for Lithuanian press. He linked his publishing work with 
the Lithuanian political movement; he spoke openly of the necessity to integrate both parts 
of the Lithuanian nation and put immense efforts to achieve this goal. He was one of the 
initiators of the incorporation of Klaipėda region in Lithuania. On 30 November 1918, he 
signed the Act of Tilsit, and at the end of 1922, he was elected chairman of the Chief Salva-
tion Committee of Lithuania Minor. 

After 1923, he lived in his farmstead in Bitėnai. When Germany occupied Klaipėda region 
in March 1939, he and his family moved to Kaunas. In 1944, he returned to Bitėnai, from 
where he was resettled to the German hinterland. M. Jankus died in Flensburg in 1946.

Martynas Jankus 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
The History Museum of Lithuania 
Minor

Martynas Jankus su dukromis Elze ir Ede 
Klaipėda, 1923 m. vasara 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 

Martynas Jankus with his daughters Elzė and Edė 
Klaipėda, the summer of 1923 
The History Museum of Lithuania Minor 
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Jurgis Brūvelaitis 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos 
archyvas
The archives of the Encyclopaedia 
of Lithuania Minor

Jurgis Brūvelaitis  

J. Brūvelaitis gimė 1900 m. Dinviečiuose. Klaipėdos krašto ir Lietuvos šaulių sąjungos veikėjas. Mokėsi 
Tauragės mokytojų seminarijoje, būrė savo bendraamžius į jaunimo draugijų kuopas, iš kurių vėliau susidarė 
šaulių būriai. Nuo 1922 m. – Šaulių sąjungos penktosios partizanų grupės Klaipėdos krašte vadas. 1922 m. 
pabaigoje išrinktas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto nariu. 1923 m. jam pavesta organi-
zuoti Lietuvos šaulių sąjungos XX rinktinę, siekusią krašte įtvirtinti ir ginti lietuviškumą, jai vadovavo iki 
1934 m. Mirė 1995 m. Kanadoje.

Jurgis Brūvelaitis  

J. Brūvelaitis was born in Dinviečiai in 1900. He was a public man of Klaipėda region and an active par-
ticipant to the work of the Lithuanian Riflemen’s Union. He studied at Tauragė Teacher Training College 
and rallied young people of his age into small groups of youth associations, from which riflemen’s units 
were formed at a later time. From 1922, he was the commander of the fifth partisan group of the Riflemen’s 
Union in Klaipėda region. At the end of 1922, he was elected member of the Chief Salvation Committee of 
Lithuania Minor. In 1923, he was given the task to organize the 20th Detachment of the Lithuanian Rifle-
men’s Union, which aimed to consolidate and defend Lithuanicity, and led the detachment until 1934. He 
died in Canada in 1995.

Jonas Vanagaitis
D. Kaunas. Mažosios Lietuvos 
veidai ir vaizdai. Vilnius, 2000

Jonas Vanagaitis 

Gimė 1869 m. Pabudupiuose, Ragainės apskr. Po tarnybos Vokietijos kariuomenėje dirbo lietuvių kalbos 
vertėju Bremene. Nuo 1903 m. vadovavo „Birutės“ draugijai, dalyvavo ir kitų Mažosios Lietuvos draugijų 
veikloje. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime kaip Prūsų Lietuvos atstovas. Leido ir redagavo 
laikraščius „Draugas“, „Birutė“, „Sūkurys“, „Allgemeine litauische Rundschau“, „Prekybos žinios“. Buvo 
vienas iš „Santaros“ steigėjų. Nuo 1918 m. lapkričio 16 d. – Prūsų Lietuvos Tautinės Tarybos narys, Tilžės 
akto signataras. 1922 m. pabaigoje tapo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto sekretoriumi. 
1923–1940 m. aktyviai dalyvavo Klaipėdos politiniame gyvenime, buvo Šaulių sąjungos Klaipėdos komiteto 
sekretorius. 1938 m. parengė Klaipėdos sukilimui skirtą leidinį „Kovos keliais“. Mirė 1946 m. Kassel-Mat-
tenbergo perkeltųjų asmenų stovykloje Vokietijoje. 

Jonas Vanagaitis 

He was born in Pabudupiai, Ragainė County, in 1869. After his service in the German Army, he worked as 
a Lithuanian translator in Bremen. From 1903, he led the Birutė association and took part in the activities 
of other associations of Lithuania Minor. In 1905, he took part in the work of the Great Seimas of Vilnius 
as a representative of Prussian Lithuania. He published and edited the newspapers Draugas, Birutė, Sūkurys, 
Allgemeine litauische Rundschau and Prekybos žinios. He was one of the founders of Santara. From 16 No-
vember 1918, he was a member of the National Council of Prussian Lithuania; he was also a signatory of 
the Act of Tilsit. At the end of 1922, he became the secretary of the Chief Salvation Committee of Lithuania 
Minor. Between 1923 and 1940, he took an active part in the political life of Klaipėda and was the secretary 
of Klaipėda committee of the Riflemen’s Union. In 1938, he prepared a publication on Klaipėda Revolt enti-
tled Kovos keliais (Along the Roads of Struggle). He died in the displaced persons camp of Kassel-Mattenberg, 
Germany, in 1946. 
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Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto skyrių bei politinių ir 
ekonominių organizacijų atstovų suvažiavimo Klaipėdos krašto Seimo deklaracija, 
skelbianti apie Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos Respublikos 
Šilutė, 1923 m. sausio 19 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The declaration by the meeting of the representatives of the branches of the Chief 
Salvation Committee of Lithuania Minor and political and economic organiza-
tions – the Seimas of Klaipėda region – announcing the incorporation of Klaipėda 
region in the Republic of Lithuania
Šilutė, 19 January 1923 
The Lithuanian Central State Archives
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Klaipėdos apskrities Pėžaičių ir aplinkinių kaimų 
jaunimas sveikina Klaipėdos krašto ir Lietuvos 
Respublikos sujungimą 
1923 m. pavasaris 
Transparante užrašas: Valio laisva suvienyta Lietuva 
Literatūros ir meno archyvas

The youth of Pėžaičiai and the neighbouring villages 
of Klaipėda County welcome the unification of 
Klaipėda region and the Republic of Lithuania 
The spring of 1923 
The banner reads, Hurray to free and unified Lithuania 
The Archives of Literature and Arts

Klaipėdos krašto savanorių armijos anketa, 
užpildyta 1923 m. sausio 17 d. Andriaus Gažės, 
ūkininko iš Švepelių kaimo, dalyvavusio Prūsų 
lietuvių susivienijimo veikloje 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

The form of the Volunteer Army of Klaipėda region 
filled out on 17 January 1923 by Andrius Gažė, a 
farmer from Švepeliai village, who participated in 
the activities of the Prussian Lithuanian association
The Lithuanian Central State Archives



JAV LIETUVIAI
US LITHUANIANS

Lietuvos laisvės varpas, Amerikos lietuvių pa-
dovanotas atsikuriančiai tėvynei 
Tautinės minties keliu. Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos leidinys. Chicago, Illinois, 1979
Varpas buvo skirtas Gedimino pilies bokštui. 
Kadangi Vilnius buvo okupuotas, 1922 m. sausio 
12 d. jis buvo atgabentas į Kauną ir įkeltas į Karo 
muziejaus bokštą.

The bell of Lithuania’s freedom the American 
Lithuanians donated to their homeland, which 
was then undergoing restoration 
Tautinės minties keliu. A publication by the Ameri-
can Lithuanian National Union. Chicago, Illinois, 
1979
The bell was intended for Gediminas’ Tower. As 
Vilnius was occupied at that time, on 12 January 
1922, the bell was brought to Kaunas and installed 
in the tower of the War Museum.



89KOVA DĖL KLAIPĖDOS: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS  /  STRUGGLE FOR KLAIPĖDA: EVENTS AND PEOPLE

Klaipėdos krašto savanorių armijos vado 
J. Budrio raštas Amerikos prekybos ir 
pramonės bendrovei dėl ginkluotės pirkimo 
1923 m. sausio 25 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

A letter by J. Budrys, commander of the 
Volunteer Army of Klaipėda region, to an 
American company of trade and industry 
concerning purchase of weaponry 
25 January 1923 
The Lithuanian Central State Archives

Prūsų lietuvių balsas
1923 m. vasario 11 d. Nr. 35

Prūsų lietuvių balsas newspaper 
11 February 1923, No. 35
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Andrius Martus (Martusevičius) 

A. Martus (Martusevičius) gimė 1874 m. Ingavangyje, Marijampolės apskrityje. 1895 m. atvyko į 
JAV. Dirbo anglių kasykloje, tarnavo JAV kariuomenėje, vėliau vertėsi prekyba. Aktyviai dalyvavo 
JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. 1920 m. sugrįžo į Lietuvą. 1920–1922 m. su paskaitomis 
lankėsi Klaipėdos krašte. 1923 m. išrinktas Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto nariu. 
Persišaldęs mirė 1923 m. vasario  19 d. Kretingoje, vasario 22 d. palaidotas Klaipėdos kapinėse greta 
žuvusių savanorių kapo.

Andrius Martus (Martusevičius) 

A. Martus (Martusevičius) was born in Ingavangis, Marijampolė County, in1874. In 1895, he 
arrived in the United States. He worked at a coal mine, served in the US Army, and then earned 
his living by trade. He took an active part in the social activities of US Lithuanians. In 1920, he 
returned to Lithuania. In 1920–1922, he gave lectures in Klaipėda region. In 1923, he was elected 
member of the Chief Salvation Committee of Lithuania Minor. He caught cold and died in Kre-
tinga on 19 February 1923; on 22 February, he was buried in the cemetery of Klaipėda next to the 
grave of the volunteers who had been killed in battle.

Antanas Ivaškevičius 

A. Ivaškevičius gimė 1886 m. Tryškiuose, Šiaulių apskr. 1905 m. išvyko į JAV. 1911 m. baigė 
Bostono vakarinę aukštesniąją mokyklą. Dalyvavo Susivienijimo lietuvių Amerikoje ir Amerikos 
lietuvių „Sandoros“ veikloje. Domėjosi Nepriklausomos Lietuvos reikalais, apie tai skaitė paskai-
tas, rinko aukas lietuvių kolonijose. 1922 m. atvykęs į Lietuvą A. Ivaškevičius važinėjo po kraštą ir 
skaitė paskaitas, raginančias prijungti Mažąją Lietuvą prie Didžiosios Lietuvos. Aktyviai dalyvavo 
Klaipėdos sukilime. Parėmė Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą apie 2 mln. markių 
auka. Po nesėkmingai kurto verslo Klaipėdoje, grįžo į JAV. Mirė 1975 m. Bostone. 

Antanas Ivaškevičius 

A. Ivaškevičius was born in Tryškiai, Šiauliai County, in 1886. In 1905, he left for the United 
States. In 1911, he finished a higher evening school in Boston. He took part in the activities of the 
Lithuanian Union in America and American Lithuanians’ Sandora. He was interested in the affairs 
of independent Lithuania, gave lectures on these issues and collected donations in Lithuanian settle-
ments. Upon his arrival in Lithuania in 1922, A. Ivaškevičius travelled around the country and gave 
lectures, in which he appealed for the incorporation of Lithuania Minor in Lithuania Major. He 
took an active part in Klaipėda Revolt. He donated 2 million German marks to the Chief Salvation 
Committee of Lithuania Minor. After his unsuccessful attempt to start a business in Klaipėda, he 
returned to the United States. He died in Boston in 1975.

Andrius Martus (Martusevičius)
Mažosios Lietuvos enciklopedijos archyvas
The archives of the Encyclopaedia of Lithuania 
Minor

Antanas Ivaškevičius (Aivas)
Mažosios Lietuvos enciklopedijos archyvas
The archives of the Encyclopaedia of Lithuania 
Minor

Andriaus Martaus (Martusevičiaus) kapas Klaipėdos kapinėse. 1922 m. vasario 22 d.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

The grave of Andrius Martus (Martusevičius) in the cemetery of Klaipėda. 22 February 1922
The History Museum of Lithuania Minor
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Amerikos lietuvių plakatas, sveikinantis 
klaipėdiškius krašto prijungimo prie Lietuvos 
proga
Išleido Chas. Jomanto (Yomantas) kavinė Niujorke 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
JAV lietuviai aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto pri-
jungimo akcijoje: rengė mitingus, rašė deklaracijas 
JAV vyriausybei dėl krašto prijungimo prie Lietuvos, 
rinko ir siuntė aukas Savanorių kariuomenei. Vėliau 
domėjosi Klaipėdos krašto gyvenimu, rengė ekskur-
sijas, per rinkimus leisdavo klaipėdiškių lietuvių 
politinį aktyvumą skatinančias proklamacijas. 

A poster by American Lithuanians to congratulate 
the people of Klaipėda on the incorporation of 
the region in Lithuania 
Issued by Chas. Jomantas’ (Yomantas) cafe in 
New  York 
The History Museum of Lithuania Minor 
American Lithuanians took an active part in the 
work aimed at the incorporation of Klaipėda region: 
held rallies, wrote declarations to the US Govern-
ment regarding the incorporation of the region in 
Lithuania, as well as collected and sent donations to 
the Volunteer Army. Later, they showed keen inter-
est in the life of Klaipėda region, organized excur-
sions and published proclamations during election 
campaigns to raise the political activity of Klaipėda’s 
Lithuanians. 
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Karinis paradas Laikinosios Klaipėdos krašto autonomijos paskelbimo proga Naujojo turgaus aikštėje (dabar Teatro a.) 
Klaipėda, 1923 m. gegužės 7 d. 
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Po daugybės posėdžių, konferencijų, susirašinėjimų 1924 m. gegužės 8 d. Paryžiuje pasirašyta Klaipėdos krašto konvencija (Lietuvos atstovai pasirašė 
gegužės 18 d.). Pasirašius konvenciją, Klaipėdos kraštas autonominiais pagrindais atiteko Lietuvos Respublikai. 1925 m. rugpjūčio 25 d. ratifikavus 
Tautų Sąjungoje, Klaipėdos kraštas perduotas Lietuvai de jure. Tai buvo patvirtinta ir 1928 m. sausio 29 d. pasirašytoje Lietuvos ir Vokietijos sutartyje.

The military parade on the occasion of the proclamation of the autonomy of Klaipėda region in the Naujojo turgaus Square (now Teatro 
Square). Klaipėda, 7 May 1923
Vytautas the Great War Museum
Following a number of meetings, conferences and extensive correspondence, the Convention of Klaipėda Region was signed in Paris on 8 May 1924 
(the Lithuanian representatives signed it on 18 May). After the signing of the Convention, Klaipėda region was handed over to the Republic of 
Lithuania as an autonomous administrative unit. Following the ratification in the League of Nations on 25 August 1925, Klaipėda region was handed 
over to Lithuania de jure. This fact was also confirmed in the Lithuanian-German treaty signed on 29 January 1928.
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Klaipėdos krašto išvadavimo medalis
1925 m 
Dviejų laipsnių sidabro ir bronzos medaliai buvo įsteigti Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto iniciatyva. Specialaus apdovanojimo 
akcijos vadovams ir dalyviams sprendimas priimtas jau 1923 m. vasario 
mėn. Gamyba užsitęsė, apdovanojimo procesas prasidėjo 1925 m. sausį, 
minint 2-ąsias Klaipėdos krašto prijungimo metines. 

A medal commemorating the liberation of Klaipėda region 
1925 
Silver and bronze medals of two classes were established at the initiative 
of the Chief Salvation Committee of Lithuania Minor. A decision on the 
special action of awarding the medals to commanders and participants 
was adopted as early as in February 1923. The production was delayed; 
therefore, the awarding process began in January 1925, when the second 
anniversary of the incorporation of Klaipėda region was commemorated. 

Klaipėdos išvadavimo medalio apdovanojimo diplomas 
1936 m. sausio 15 d. 
Sidabro medalis ir diplomas buvo skirtas Mikalojui Lipčiui, kuris 
1919–1923 m. vadovavo Lietuvos Generalinio štabo Žvalgybos 
skyriui ir aktyviai prisidėjo prie Klaipėdos krašto prijungimo 
akcijos parengimo.

The diploma of Klaipėda Liberation Medal 
15 January 1936
Mikalojus Lipčius, who headed the Intelligence Department of 
the Lithuanian General Staff in 1919–1923 and contributed 
actively to preparation for Klaipėda Region incorporation cam-
paign, was awarded the silver medal and the diploma.
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Iškilmingas JAV karinio laivo įgulos sutikimas
Klaipėda, 1927 m.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Ceremonial meeting of the USA Warship’s crew
Klaipėda, 1927
The History Museum of Lithuania Minor 
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Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus vizitas Klaipėdoje 
1926 m. rugpjūčio 29 d. 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

A visit by Kazys Grinius, President of the Republic of Lithuania, to Klaipėda
29 August 1926 
The Lithuanian Central State Archives
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