Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

2018 m. pamario krašto žymių žmonių kalendorius
Parengė Danguolė Vagner

SAUSIS
1 – 125 m., kai gimė [1893] Juozas Bertulis, vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius,
dirbo Klaipėdoje. Mirė 1969 m.
1 – 130 m., kai gimė [1888] Adomas Mika, pedagogas, publicistas, spaudos darbuotojas.
Bendradarbiavo „Klaipėdos žiniose“. Slapyvardis – Adomas iš Rojaus. Mirė 1931 m.
1 – 330 m., kai gimė [1688] Vilhelmas Vilkas (Wilke), kunigas, teologas. Nuo 1709 m. kunigavo
Klaipėdos Šv. Jono bažnyčioje. Gyvendamas uostamiestyje iki 1745 m. tapo žinomu asmeniu,
valdė Dumpių ir Tauralaukio dvarus. Mirė 1745 m.
2 – 55 m., kai gimė [1963] Raimundas Urbonas, fotomenininkas. Dirbo Klaipėdos dramos teatre
dailininku fotografu. Mirė 1999 m.
8 – 80 m., kai gimė [1938] Henrikas Andriukonis, Klaipėdos dramos teatro aktorius (nuo 1964
m.). Mirė 1985 m.
8 – 150 m., kai gimė [1868] Justinas Zubrickas, poetas, teisininkas, politinis bei visuomenės
veikėjas. Mirė 1925 m.
9 – 95 m., kai gimė [1923] Bronislovas Burneikis, kunigas monsinjoras, prelatas, Klaipėdos ir
Kretingos bažnyčių statytojas, politinis kalinys. Mirė 1991 m.
12 – 75 m., kai gimė [1943] Milda Kazakevičienė, docentė, daktarė, muzikologė. Nuo 1976 m.
dirbo Klaipėdos universiteto Menų fakultete ( KU Menų akademija).
15 – 95 m., kai įvyko [1923] Klaipėdos sukilimas - Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos
karinė akcija.
15 – 95 m., kai gimė [1923] Laima Kerniūtė-Kanclerienė, Klaipėdos dramos tetaro aktorė (19451982). Mirė 2005 m.
19 – 90 m., kai gimė [1928] Jurgis Mališauskas, Klaipėdos universiteto dėstytojas, Mažosios
Lietuvos tyrėjas, kraštotyrininkas, I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas (2005).
Mirė 2013 m.
21 – 120 m., kai gimė [1898] Jonas Lapšys, inžinierius statybininkas. Iki 1939 m. vadovavo
Klaipėdos uosto statybos skyriui, statė krantines. Mirė 1950 m.

23 – 115 m., kai gimė [1903] Henrikas Kačinskas, pedagogas, Klaipėdos dramos teatro aktorius
(1936-1938). Mirė 1986 m.
23 – 120 m., kai gimė [1898] Kostas Gurevičius, chorvedys, 1924-1930 m. mokėsi Klaipėdos
muzikos mokykloje, organizavo Klaipėdos krašto „Giedotojų draugijos“ choro darbą. Mirė
1990 m.
23 – 295 m., kai gimė [1723] Povilas Šrederis, lietuvių giesmių eiliuotojas, kunigavo Mažojoje
Lietuvoje. Mirė 1796 m.
24 – 85 m., kai gimė [1933] Marija Dičpetrytė, Klaipėdos dramos aktorė (1955-1965). Mirė
2015 m.
26 – 115 m., kai gimė [1903] Erikas Mačkus, pirmasis iš Klaipėdos krašto kilęs Lietuvos karo
aviacijos lakūnas. Mirė 1931 m.
26 – 130 m., kai gimė [1888] Jonas Valaitis, pedagogas, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.
Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas (1925-1939). Mirė 1984 m.
28 – 90 m., kai gimė [1928] Kostas Kaukas, rašytojas, I. Simonaitytės literatūrinės premijos
laureatas (1989).
29 – 115 m., kai gimė [1903] Liudvikas Nezabitauskis, teisininkas, etnografas, žurnalistas. Dirbo
Klaipėdos ir Kretingos teismuose, rašė teisės, ekonomikos, kraštotyros klausimais. Mirė 1937
m.
31 – 60 m., kai gimė [1958] Juozapas Paliakas, agronomas, verslininkas, Lietuvos politinis
veikėjas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsnių autorius. Mirė 2001 m.

VASARIS
3 – 420 m., kai gimė [1598] Kristupas Vilkas, Mažosios Lietuvos poetas, archyvaras, mokytojas,
J. Bretkūno anūkas. Mirė 1647 m.
5 – 120 m., kai gimė [1898] Martynas Emilis Nauburas, pedagogas, dėstomųjų dalykų programų
autorius, kultūros veikėjas. 1930-1939 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejaus direktoriumi.
Mirė 1973 m.
6 – 125 m., kai gimė [1893] Klemensas Ruginis, pedagogas, filosofijos mokslų daktaras, dėstė
Klaipėdos pedagoginiame institute. Mirė 1986 m.
11 – 115 m., kai gimė [1903] Viktoras Falkenhanas, vokiečių kalbininkas, Berlyno Humboldtų
universitete dėstė lietuvių kalbą. Artimai bendravo su Vydūnu. Svarbiausias veikalas –
„Lietuviškos Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo talkininkai“. Tyrė baltistikos istoriją,
baltų ir slavų kalbų ryšius. Mirė 1987 m.

12 – 110 m., kai gimė [1908] Petras Gintalas, dramaturgas, žurnalistas, literatas, kultūros ir
politikos veikėjas. Poemoje „Gintaro krantas“ aprašė Lietuvos pajūrio istoriją nuo kovų su
kryžiuočiais iki sovietmečio. Mirė 1971 m.
14 – 115 m., kai gimė [1903] Kazimieras Kavaliauskas, pedagogas, muzikas, vargonininkas ir
chorvedys. 1925-1928 m. Klaipėdos konservatorijoje studijavo dainavimą ir kompoziciją.
Mirė 1969 m.
15 – 110 m., kai gimė [1908] Vincas Vileišis, istorikas, ekonomistas, žurnalistas, parašęs veikalą
„Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi Didžiojo karo istorijos ir statistikos
šviesoje“ (1935). Mirė 1943 m.
18 – 80 m., kai Klaipėdoje gimė [1938] Pranas Morkus, eseistas, kino scenaristas, radijo
žurnalistas.
22 – 90 m., kai gimė [1928] Vytautas Miniotis, Lietuvos žurnalistas, redaktorius, parašęs
apybraižų apie Lietuvos žvejus. Mirė 1999 m.
26 – 80 m., kai gimė [1938] Adolfas Brėskis, inžinierius mechanikas, technologijos mokslų
daktaras. 1991–1997 m. Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto dekanas, 1993 m.
laikinasis universiteto rektorius, 1991-2007 m. prorektorius. Mirė 2016 m.
29 – 150 m., kai gimė [1868] Vilius (Vilhelmas) Steputaitis, Mažosios Lietuvos visuomenės ir
kultūros veikėjas. Prūsijos landtago deputatas (1913-1918). Mirė 1941 m.

KOVAS
2 – 130 m., kai gimė [1888] Aldona Kazanavičienė-Didžiulytė, poetė, prozininkė, dramaturgė,
dailininkė. 1929-1932 m. gyveno Klaipėdoje. Mirė 1968 m.
6 – 120 m., kai gimė [1898] Jurgis Stragys, mokytojas, kraštotyrininkas, domėjosi Mažosios
Lietuvos kraštu, surinko daugybę šio krašto vietovardžių, asmenvardžių. Mirė 1928 m.
9 – 75 m., kai gimė [1943] Algirdas Bosas, skulptorius, nuo 1992 m. Klaipėdos E. Balsio menų
gimnazijos dėstytojas.
10 – 120 m., kai [1898] gimė Zigmas Kuzmickis, pedagogas, lietuvių literatūros ir kalbos
tyrinėtojas. Klaipėdos pedagoginio instituto dėstytojas (1937-1939). Mirė 1976 m.
19 – 120 m., [1898] Kristupas Gudaitis, gydytojas chirurgas, medicinos daktaras, evangelikų
liuteronų veikėjas. Dirbo Klaipėdos ligoninėje (1934-1938). Mirė 1972 m.
20 – 95 m., kai gimė [1923] Bronė Liniauskienė, poetė, pedagogė, Kretingos miesto garbės pilietė,
literatūrinės I. Simonaitytės premijos laureatė (1994). Mirė 2017 m.
22 – 150 m., kai gimė [1868] Vydūnas (Vilhelmas Storosta), filosofas, rašytojas, dramaturgas,
publicistas, pedagogas, muzikas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Mirė 1953 m.

22 – 155 m., kai gimė [1863] Francas Oskaras Tecneris (Tetzner), vokiečių etnografas,
K. Donelaičio kūrybinio palikimo tyrinėtojas, išvertė į vokiečių kalbą lietuvių dainų
rinkinį. Mirė 1919 m.
23 – 85 m., kai Klaipėdoje gimė [1933] Leonas Baltrus-Baltrušaitis, dainininkas, dramatinis
tenoras. Mirė 2012 m.
25 – 80 m., kai gimė [1938] Irena Marijona Andriuškaitė-Gelgutienė, baletmeisterė, pedagogė.
1973 m. subūrė vaikų choreografijos kolektyvą, kuriam 1979 m. suteiktas vaikų liaudies
choreografinio kolektyvo vardas „Inkarėlis“ (dabar – Klaipėdos choreografijos studija
„Inkarėlis“). Mirė 2017 m.
26 – 115 m., kai gimė [1903] Stanislovas Jurevičius-Juras, jūrų kapitonas, visuomenės veikėjas,
1941-1944 m. buvo Palangos burmistru. Mirė 1977 m.
30 – 75 m., kai gimė [1943] Petras Pučkorius, muzikos mokytojas, chorvedys. 1961-1965 m.
mokėsi Klaipėdos muzikos technikume. Yra Lietuvos muzikų draugijos narys.

BALANDIS
1 – 120 m., kai gimė [1898] Feliksas Einas-Drugelis, klaipėdietis poetas. Mirė 1982 m.
1 – 125 m., kai gimė [1893] Juozas Pronskus, žurnalistas, redaktorius, prozininkas. Nuo 1922
m. Klaipėdoje veikusios Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto narys, Mažosios Lietuvos
vadavimo sąjungos dalyvis. 1922 m. Klaipėdoje redagavo laikraščius „Prūsų lietuvių balsas“,
1924 m. – „Klaipėdos žinios“. Mirė 1984 m.
5 – 110 m., kai gimė [1908] Ričardas Mironas, kalbininkas, vertėjas, pedagogas, Klaipėdos
mokytojų instituto direktorius (1949-1950). Mirė 1979 m.
10 – 125 m., kai gimė [1893] Vaclovas Sidzikauskas, teisininkas, diplomatas. 1936-1939 m.
Klaipėdoje leido dienraštį „Vakarai“, stiprino Klaipėdos krašto ryšius su Lietuva. Mirė
1973 m.
13 – 90 m., kai gimė [1928] Vytautas Jakelaitis, kultūrologas, politinis bei visuomenės veikėjas,
socialinių mokslų daktaras. 1973–1975 m. Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakulteto
dekanas, 1975-1987 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų prorektorius.
Klaipėdos miesto garbės pilietis (1998), Klaipėdos universiteto garbės daktaras (2013). Mirė
2015 m.
15 – 80 m., kai gimė [1938] Eva Erika Labutytė-Vanagienė, dailininkė, grafikė, ekslibrisų,
estampų kūrėja, knygų iliustratorė. Pagrindinė kūrybos tema – Prūsija, Mažoji Lietuva ir jos
žmonės. Mirė 2003 m.
17 – 95 m., kai gimė [1923] Mečislovas Vitkus, chirurgas, Klaipėdos respublikinės ligoninės
Chirurgijos skyriaus vedėjas (1953-1960). Mirė 2012 m.

19 – 135 m., kai gimė [1883] Juozas Purickis, Lietuvos diplomatas, žurnalistas, publicistas,
visuomenės veikėjas. Pirmasis iškėlė Baltijos valstybių sąjungos idėją, aktyviai
dalyvavo Klaipėdos sukilime. Mirė 1934 m.
23 – 110 m., kai gimė [1908] Jonas Kruopas, kalbininkas, filologijos mokslų kandidatas. 19371941 m. dėstė Klaipėdos pedagoginiame institute. Mirė 1975 m.
23 – 185 m., kai gimė [1833] Jonas Pipiras (Pipirs), kunigas, raštijos veikėjas, visuomenininkas.
Klaipėdos Laukininkų bažnyčios kunigas (1882-1912). Mirė 1912 m.
23 – 65 m., kai Klaipėdoje gimė [1953] Vytautas Albertas Gocentas, ekonomistas, knygius,
lietuvininkų poetas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos paveldo
puoselėtojas, vienas tradicinių (nuo 2000 m.) „Sueigų pas Martyną Jankų“ Bitėnuose
organizatorius.
26 – 85 m., kai gimė [1933] Vilius Židonis, inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius.
Prisidėjo prie Klaipėdos universiteto įkūrimo, jo iniciatyva įsteigta mokslininkų organizacija
„Lietuvos taikomųjų mokslų akademija“ (2001). V. Židoniui suteiktas Klaipėdos universiteto
asocijuoto profesoriaus garbės vardas (2008).
30 – 150 m., kai Klaipėdoje gimė [1868] Eduardas Lochas (Loch), filologas, istorikas, mokytojas.
1913-1932 m. buvo Karaliaučiaus Karalienės Luizės gimnazijos direktorius. Tyrinėjo
Kuršių nerijos ir Mozūrijos istoriją, parašė kelias knygas apie Rytų Prūsijos istoriją.
Mirė 1945 m.
GEGUŽĖ
1 – 65 m., kai gimė [1953] Marijus Šidlauskas (iki 1998 m. Jonaitis), literatūros kritikas, vertėjas,
Klaipėdos universiteto docentas, Jotvingių premijos laureatas (1996),
I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas (2008).
1 – 75 m., kai gimė [1943] Vytautas Šliogeris, restauratorius. Klaipėdos bei Mažosios Lietuvos
kultūrinio paveldo tyrėjas ir puoselėtojas. Mirė 2006 m.
1 – 140 m., kai gimė [1878] Albertas Storosta, Mažosios Lietuvos kompozitorius, dainininkas,
vargonininkas. Vydūno brolis. Mirė 1905 m.
4 – 125 m., kai gimė [1893] Antanas Bružas, redaktorius, žurnalistas, vargonininkas, Klaipėdos
muzikos mokyklos reikalų vedėjas (1925-1926). Mirė 1970 m.
5 – 185 m., kai gimė [1833] Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Siebert), Mažosios Lietuvos
poligrafijos ir knygos istorijos veikėjas. Jo įkurta spaustuvė veikė Klaipėdoje 1865-1944 m.
Mirė 1900 m.
6 – 125 m., kai gimė [1893] Viktoras Jungferis (Jungfer), ekonomistas, rašytojas, vertėjas,
etnologas, veikalų apie Mažąją Lietuvą autorius. Mirė 1964 m.

7 – 115 m., kai gimė [1903] Juozas Budzinskis, pedagogas, kalbininkas, pedagogikos mokslų
daktaras, Klaipėdos pedagoginio instituto dėstytojas (1936-1939). Mirė 1986 m.
17 – 175 m., kai gimė [1843] Vilius Bruožis (Brožaitis), gydytojas, mažosios Lietuvos visuomenės
ir kultūros veikėjas. Mirė 1909 m.
21 – 120 m., kai gimė [1898] Salys Šemerys (tikr. Saliamonas Šmerauskas), rašytojas,
buriuotojas, mokytojavo Klaipėdoje, rinko ir užrašinėjo Klaipėdos krašto padavimus. Mirė
1981 m.
21 – 140 m., kai gimė [1878] Jonas Šimoliūnas, statybos ir hidrotechnikos inžinierius. Vadovavo
Klaipėdos uosto darbams, Šventosios uosto statybos viršininkas (1925-1930), vadovavo
Juodkrantės bei Nidos žvejų uostų perstatymui. Mirė 1965 m.
21 – 455 m., kai mirė [1563] Martynas Mažvydas, lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos
autorius. Gimė apie 1510 m.
22 – 205 m., kai gimė [1813] Richardas Vagneris (Wagner), vokiečių kompozitorius, muzikos
teoretikas ir eseistas. 1836 m. žymusis kompozitorius dirbo Klaipėdos teatre, kur pradėjo savo
muzikinę veiklą. Mirė 1883 m.
26 – 150 m., kai gimė [1868] Petras Mikolainis, žurnalistas, leidėjas, knygnešys, spaudos
darbuotojas Mažojoje Lietuvoje. Mirė 1934 m.
29 – 225 m., kai gimė [1793] Karolis Augustas Jordanas, Mažosios Lietuvos tautosakininkas,
etnografas, Tilžės superintendentas, vokiečių spaudoje paskelbęs darbų lietuvių etnografijos,
mitologijos, kalbos klausimais, išvertęs F. Šilerio eilėraštį „Dauboj tarp kerdžių vargdienųjų“.
Baigė Karaliaučiaus universitetą, mokytojavo, kunigavo. Mirė 1871 m.

BIRŽELIS
3 – 75 m., kai gimė [1943] Antanas Butkus, Mažosios Lietuvos krašto istorinių muzikos
instrumentų tyrinėtojas ir restauratorius, instrumentinės muzikos atlikėjas, publikacijų
autorius.
5 – 245 m., kai gimė [1773] Johanas Frydrichas Glogau, Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas,
evangelikų liuteronų kunigas. Išleido knygelę apie M. Liuterio gyvenimą (1818, 1882).
Mirė 1831 m.
7 – 80 m., kai gimė [1938] Fabijonas Sereika, choro dirigentas, pedagogas. 1995–1998 Klaipėdos
universiteto Menų fakulteto tarybos pirmininkas ir universiteto senato narys. Mirė 2005 m.
14 – 80 m., kai Klaipėdoje gimė [1938] Edmundas Kripaitis, prozininkas, liaudies dailininkas,
tapytojas, mokytojas. 1962 m. laimėjo "Pirmosios knygos" konkursą. Išleido apsakymų knygas
„Akimirkos” (1969), „Vėjų gatvė” (1992), nemažai kūrinių paskelbė periodikoje.
Mirė 2003 m.

14 – 105 m., kai gimė [1913] Danas Pumputis, poetas, žurnalistas. Dirbo Klaipėdoje laikraščio
„Švyturys“, vėliau „Tarybinė Klaipėda“ redakcijoje. Mirė 1980 m.
14 – 130 m., kai gimė [1888] Jokūbas Šernas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras,
teisininkas, žurnalistas, visuomenininkas. Signataras nuolat ragino politinėmis priemonėmis
siekti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. Klaipėdos krašto atgavimas didele
dalimi jo nuopelnas. Mirė 1926 m.
20 – 120 m., kai gimė [1898] Augustas Albertas Puskepalaitis, Mažosios Lietuvos kultūros
veikėjas, spaustuvininkas. Mirė 1979 m.
22 – 85 m., kai gimė [1933] Nijolė Narijauskaitė-Gražienė, aktorė. Nuo 1963 m. Klaipėdos
dramos teatro aktorė, nuo 1976 m. – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto scenos
kalbos dėstytoja.
23 – 95 m., kai gimė [1923] Vladas Jonas Gurnevičius (slap. Ramaškonis), poetas, ilgą laiką
gyveno Klaipėdoje, dirbo pedagoginėje mokykloje, „Tarybinės Klaipėdos“ redakcijoje.
Mirė 2002 m.
23 – 110 m., kai gimė [1908] Jonas Novakauskas, kompozitorius fleitistas. Mokėsi Klaipėdos
muzikos mokykloje (1924-1930). Mirė 1993 m.
27 – 75 m., kai gimė [1943] Aloyzas Každailis, istorikas, muziejininkas, prozininkas, Lietuvos jūrų
muziejaus direktorius (1975-2002).
29 – 125 m., kai gimė [1893] Kazys Pakštas, geografas, Lietuvos jūrinių idėjų propaguotojas.
Lietuvos geografų draugijos prezidentas (1933-1940). Mirė 1960 m.
30 – 265 m., kai gimė [1753] Jonas Gotfridas Jordanas, Mažosios Lietuvos raštijos veikėjas,
išsaugojo K. Donelaičio poemos „Metai“ rankraštį, redagavo Liudviko Rėzos Bibliją
(1816), užrašinėjo lietuviškas dainas. Baigė Karaliaučiaus universitetą, kunigavo. Mirė
1822 m.

LIEPA
4 – 75 m., kai gimė [1943] Daiva Kšanienė, muzikologė, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto
muzikinės kultūros tyrinėtoja, Klaipėdos universiteto profesorė, visuomenės bei politinė veikėja.
2004 m. suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas, I. Simonaitytės literatūrinės premijos
laureatė (2004).
4 – 110 m., kai gimė [1908] Bronius Kalinauskas, kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras,
Klaipėdos mokytojų instituto dėstytojas (1947-1952). Mirė 2001.
7 – 105 m., kai gimė [1913] Albertas Cibas, inžinierius, architektas, dirbo Klaipėdos miesto vyr.
architektu (1945-1950). Mirė 1976 m.
8 – 85 m., kai gimė [1933] Rimgaudas Karvelis, aktorius, 1963-1965 m. Klaipėdos dramos teatro
aktorius.

13 – 95 m., kai gimė [1923] Vytautas Gudelis, Lietuvos mokslininkas geologas, geografas,
profesorius, Baltijos jūros bei pajūrio tyrinėtojas. Mirė 2007 m.
21 – 125 m., kai gimė [1893] Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus), poetas, dramaturgas, pedagogas,
žurnalistas. Mokytojavo Klaipėdoje. Mirė 1947 m.
22 – 80 m., kai gimė [1938] Lina Dumbliauskaitė, choro dirigentė ir pedagogė, humanitarinių
mokslų daktarė. 1971-1972 m. Klaipėdos berniukų choro „Gintarėlis“ chormeisterė, 1974 m.
suorganizavo Klaipėdos mokytojų namų mišrųjį chorą ir iki 1979 m. jam kūrybiškai
vadovavo.
27 – 95 m., kai gimė [1923] Algimantas Kalinauskas, dirigentas, muzikologas, smuikininkas,
pedagogas. 1934-1939 m. mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. Mirė 2010 m.
27 – 120 m., kai gimė [1898] Aleksandras Vytautas Kupstas, aktorius, režisierius, 19351936 m. ir 1954-1955 m. dirbo Klaipėdos dramos teatre. Mirė 1964 m.
RUGPJŪTIS
1 – 150 m., kai gimė [1868] Mikelis Kiošis, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas,
vertėjas, spaudos darbuotojas. Mirė 1927 m.
7 – 160 m., kai gimė [1858] Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas,
publicistas, spaustuvininkas, vienas „Aušros“ leidėjų. Dar tarpukario metais dėl tvirtos
prolietuviškos pozicijos ir veiklos, skirtos Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimui, buvo
pavadintas Mažosios Lietuvos patriarchu. Tilžės akto (1918) signataras. Mirė 1946 m.
7 – 180 m., kai gimė [1838] Arturas Kitelis (Kittel), gydytojas, rašytojas. Rusnėje gyveno ir dirbo
37 metus, išleido atsiminimų knygą „37 kaimo gydytojo metai prūsų Lietuvoje“
(37 Jahre Landartz in Preussisch Litauen). Mirė 1926 m.
13 – 130 m., kai gimė [1888] Jurgis Gerulis, lietuvių kilmės Vokietijos kalbininkas, baltistas.
Surinko ir išleido M. Mažvydo raštus (1922), tyrinėjo lietuvių tarmes. Mirė 1945 m.
14 – 70 m., kai Klaipėdoje gimė [1948] Nijolė Regina Užusienytė-Chijenienė, vertėja.
15 – 115 m., kai gimė [1903] Emilijus Kraštinaitis, Klaipėdos krašto knygotyrininkas, kultūros
veikėjas, vertėjas. Mirė 1983 m.
16 – 155 m., kai gimė [1863] Augustas Ambrasaitis, Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos istorikas,
kraštotyrininkas, pedagogas. Mirė 1913 m.
24 – 70 metų, kai [1948] Vokietijoje, Hamburgo mieste iš Klaipėdos krašto išvaryti ir pasitraukę
klaipėdiškiai (mėmelenderiai) įkūrė Klaipėdos krašto darbo grupę (vok. die
Arbeitsgemeinschaft der Memellandkrise e.V. (AdM)).

27 – 125 m., kai gimė [1893] Viktoras Gailius, teisininkas, diplomatas, Mažosios Lietuvos ir
Lietuvos Respublikos valstybės visuomenės veikėjas. Klaipėdos krašto Direktorijos (19231925) pirmininkas. Mirė 1956 m.
28 – 70 m., kai gimė [1948] Gediminas Purlys, choro dirigentas ir pedagogas, Klaipėdos
universiteto profesorius. Mirė 2014 m.
RUGSĖJIS
9 – 80 m., kai gimė Nijolė Natalija Navogreckienė, kultūros švietimo darbuotoja, Klaipėdos
kultūros skyriaus vedėja.
10 – 75 m., kai gimė [1943] Ona Šimaitytė-Račkauskienė, dailininkė, grafikė. Nuo 1980 m.
Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Mirė 2014 m.
16 - 105 m., kai gimė [1913] Steponas Skeivys, pedagogas, vertėjas. Mokytojavo Klaipėdoje,
konsultavo viešosios bibliotekos ir miesto kultūros skyriaus renginių organizatorius,
kraštotyros muziejaus darbuotojus dėl istorinio ir kultūros paveldo saugojimo. Mirė 2002 m.
21 – 85 m., kai gimė [1933] Petras Alfredas Gužas, Klaipėdos kultūrinės bendruomenės narys,
dailininkas, pedagogas. Mirė 2013 m.
23 – 95 m., kai gimė [1923] Irena Teklė Rimšaitė, gydytoja, Klaipėdos sveikatos apsaugos
įstaigose dirbusi 1949-2000 m. Už nuopelnus jai suteiktas Lietuvos nusipelniusios gydytojos
vardas. Mirė 2015 m.
26 – 100 m., kai gimė [1918] Valteris Kristupas Banaitis, vargonininkas, chorvedys, publicistas,
kompozitorius, visuomenininkas. Mirė 1999 m.

SPALIS
2 – 90 m., kai gimė [1928] Aleksandras Buzys, choro dirigentas ir pedagogas. 1952-1959 m. dirbo
Klaipėdos muzikos mokykloje - choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, moksleivių
choro studijos vadovas, choro dirigavimo skyriaus vedėjas ir mokyklos direktorius (1957–
1959 m.). Mirė 2011 m.
9 – 110 m., kai gimė [1908] Jonas Švedas, kompozitorius, dirigentas, pedagogas ir kultūros
veikėjas. 1924-1929 m. mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje, vadovavo
Klaipėdos krašto Giedotojų draugijos chorams. Mirė 1971 m.
17 – 70 m., kai gimė [1948] Vytautas Čepas, psichologas, Klaipėdos universiteto docentas,
Lietuvos ir Klaipėdos miesto politinis bei visuomenės veikėjas.
30 – 130 m., kai gimė [1888] Erdmonas Simonaitis, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas,
Tilžės akto (1918) signataras. Mirė 1969 m.

LAPKRITIS
1 – 95 m., kai gimė [1923] Samuilas Borikas, žurnalistas. 1945-1983 m. dirbo „Tarybinės
Klaipėdos“ redakcijoje. Mirė 1983 m.
7 – 385 m., kai gimė [1633] Teodoras Lepneris, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros tyrinėtojas,
evangelikų liuteronų kunigas. Parašė knygą „Prūsų lietuvis“ (išl. 1744). Mirė 1691 m.
8 – 95 m., kai gimė [1923] Vaclovas Straukas, fotomenininkas, nuo 1971 m. Lietuvos
fotomenininkų sąjungos narys, nuo 1993 m. garbės narys. Klaipėda ir pajūrio kraštas bei jo
žmonės buvo svarbiausios menininko kūrybos temos. Mirė 2017 m.
8 – 240 m., kai gimė [1778] Frydrichas Vilhelmas Horchas, pirmasis Klaipėdos
spaustuvininkas, įsteigę pirmąją poligrafijos įmonę mieste, kuri veikė 1816–1854 m., lietuvių
kalba spausdinęs knygas ir laikraštį „Lietuvininkų prietelis“. Mirė 1855 m.
11 – 175 m., kai gimė [1843] Robertas Kochas, vokiečių bakteriologas, Nobelio premijos
laureatas (1905). 1896 m. R. Kochas Mažojoje Lietuvoje tyrė raupsus, jo iniciatyva
1899 m. Klaipėdoje įsteigtas leprozoriumas. Mirė 1910 m.
11 – 220 m, kai gimė [1798] Eduardas Karolis Samuelis Gizevijus, Mažosios Lietuvos
tautosakininkas, etnografas, vertėjas. Mirė 1880 m.
12 – 155 m., kai gimė [1863] Johanas Tynemanas, pastorius, ornitologas, vienas paukščių
žiedavimo pradininkų, Rasytės paukščių stebyklos, pirmos tokios įstaigos pasaulyje, įkūrėjas,
visą savo gyvenimą paskyrė Kuršių nerijos gamtos tyrimams. Mirė 1938 m.
14 – 170 m., kai gimė [1848] Vilius Kalvaitis, Mažosios Lietuvos tautosakininkas, leksikografas,
spaudos darbuotojas, poetas. 1905 m. išleido rinkinį „Prūsijos lietuvių dainos“. Mirė 1914 m.
16 – 85 m., kai gimė [1933] Julija Lisauskienė, muzikos mokytoja, chorvedė, Klaipėdos miesto
dainų švenčių moksleivių jungtinių chorų dirigentė. 1978 m. jai suteiktas nusipelniusios
mokytojos vardas.
17 – 90 m., kai gimė [1928] Benediktas Gaižauskas, biologijos mokytojas, ekologas. Nuo
1959 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos (Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija)
biologijos mokytojas, nuo 1994 m. mokytojas ekspertas, tyrinėjęs Baltijos jūrą, Danės upę,
išleidęs knygų apie gamtos pažinimą ir saugojimą.
18 – 115 m., kai gimė [1903] Vincas Arnastauskas, chorvedys, pedagogas. 1924-1930 m. mokėsi
Klaipėdos muzikos mokykloje. Dalyvavo Klaipėdos krašto kultūriniame ir muzikiniame
gyvenime. Mirė 1983 m.
20 – 80 m., kai Klaipėdoje gimė [1938] Jurgis Vilemas, profesorius, branduolinės energetikos
inžinierius.
21 – 80 m., kai gimė [1938] Romas Sadauskas, prozininkas, publicistas. 1984-1987 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus atsakingasis sekretorius, tapo pirmuoju
Klaipėdoje teikiamos I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatu (1987).

22 – 90 m., kai gimė [1928] Juozas Marcinkus, prozininkas, poetas. Lietuvos Aklųjų ir
silpnaregių draugijos Klaipėdos gamybinio mokymo kombinato direktorius (1959-1982).
Apdovanotas I. Simonaitytės literatūrine premija (1993). Mirė 2004 m.
30 – 100 m., kai pasirašytas [1918] Tilžės aktas - Prūsų lietuvių tautos tarybos priimta deklaracija,
remiantis tautų apsisprendimo teise reikalavusi prijungti Mažąją Lietuvą prie Lietuvos
valstybės.
30 – 205 m., kai gimė [1813] Rudolfas Andrius Cipelis, vertėjas, leksikografas, Mažosios
Lietuvos spaudos darbuotojas, 1849 m. redagavo pirmąjį Klaipėdoje lietuvišką laikraštį
„Lietuvininkų prietelis“. Mirė 1894 m.

GRUODIS
1 – 100 m., kai gimė [1918] Janina Budrikaitė, aktorė, dirbo Klaipėdos dramos teatre (19511980). Mirė 1996 m.
9 – 135 m., kai gimė [1883] Fridrichas Bajoraitis, poetas, publicistas. Paukštelio ir Balandėlio
slapyvardžiais spausdino eilėraščius bei straipsnius „Naujojoje lietuviškoje ceitungoje“. 1905 m.
įkūrė ir vadovavo pirmajai Mažojoje Lietuvos kilnojamai bibliotekai „Lietuvių keliaujantis
knygynas“. Mirė 1909 m.
11 – 115 m., kai gimė [1903] Steponas Sodeika, pedagogas, chorvedys, kompozitorius.
Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje dėstė dainavimą, chorvedybą ir instrumentinę
muziką, nuo 1935 m. Pedagoginio instituto muzikos lektorius. Mirė 1964 m.
11 – 195 m., kai gimė [1823] Karlas Teodoras Voldemaras Hofheincas, lietuvių raštijos
tyrinėtojas, Tilžės lietuvininkų parapijos kunigas ir vyskupas, vienas iš Tilžės lietuvių
literatūrinės draugijos steigėjų, jos narys ir kurį laiką pirmininkas (1882-1889). Mirė 1907 m.
12 – 110 m., kai gimė [1908] Povilas Julius Labanauskas, jūrų karininkas, kapitonas leitenantas,
žurnalistas. Mirė 1999 m.
14 – 110 m., kai gimė [1908] Erikas Purvinas, mokslininkas, botanikas. 1935–1939 m. dirbo
Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir suaugusiųjų kursuose Klaipėdoje ir Palangoje. 1938 m.
„Lietuviškajam botanikos žodynui“ pateikė Klaipėdos krašto augalų lietuviškus pavadinimus.
Mirė 1999 m.
16 – 85 m., kai gimė [1933] Adelė Petrošiūtė, choro dirigentė, pedagogė. 1953–1957 metais choro
dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje. Pedagogė išugdė ne vieną būrį jaunųjų
chorvedžių, buvo Priekulės rajono dainų šventės vyr. dirigentė. Mirė 2014 m.
19 – 155 m., kai gimė [1863] Pranas Mašiotas, pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas,
vadovėlių autorius, visuomenės bei kultūros veikėjas. 1924-1929 m. Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijos direktorius. Mirė 1940 m.
31 – 60 m., kai gimė [1958] Vytautas Balsys, skulptorius, nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų
sąjungos narys.

Šiemet sukanka
-

150 m., kai gimė [1868] Karlas Janzas, muzikos mokytojas, kompozitorius, artimai
bendravo su Vydūnu. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas ir giesmes, kuriomis papildė
Mažosios Lietuvos lietuvių giedotojų draugijų repertuarą. Mirė XX a. I-ojoje pusėje.

-

170 m., kai gimė [1848] Martynas Keturakaitis, evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios
Lietuvos spaudos darbuotojas. Mirė 1911 m.

-

220 m., kai gimė [1798] Karolis Eduardas Cigleris, leksikografas, vertėjas, prekiautojas
lietuviškomis knygomis. Mirė 1881 m.

-

235 m., kai gimė [1783] Endrikis Budrius, poetas, lietuvių tautosakos rinkėjas. Mirė 1852
m.

-

375 m., kai gimė [1643] Frydrichas Partacijus, kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos
darbuotojas, vertė į lietuvių kalbą ir pats eiliavo giesmes, lygino lietuvių kalbą su graikų
kalba (surado apie 400 žodžių, kilusių iš graikų kalbos). Mirė 1687 m.

-

400 m., kai gimė [1618] Vilhelmas Martinijus, giesmių vertėjas, evangelikų liuteronų
kunigas. Mirė 1671 m.

-

465 m., kai gimė [1553] Mykolas Sapūnas (Sappun), evangelikų kunigas, Mažosios
Lietuvos raštijos darbuotojas. Mirė 1630 m.

-

485 m., kai gimė [1533] Jonas Hopneris vyresnysis, Mažosios Lietuvos evangelikų
liuteronų kunigas, vienas iš J. Bretkūno „Biblijos“ vertimo (1590) korektorių. Su J.
Sperberiu 1590 m. sudarė Įsruties vyskupijos lietuvių parapijų bei kaimų sąrašą. Mirė 1593
m.

-

745 m., kai nužudytas [1273] Herkus Mantas - Didžiojo prūsų sukilimo (1260-1274 m.)
vadas prieš kryžiuočius.

