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(Atkelta ið 45 p.)
spektaklis – A. Keturakio komedija „Amerika pirtyje“.
1900 m. – Lietuviai dalyvavo tarptautinëje
Paryþiaus knygø parodoje. Tai atkreipë pasaulio ðaliø dëmesá á lietuviðkos spaudos draudimà.

XX AMÞIUS
1901 m. – Lietuvoje buvo ákurtas Michailo Muravjovo muziejus. Jame buvo sukaupta muziejinë ir archyvinë medþiaga apie 1863
m. sukilimo nuslopinimà.
1902 m. – Varpininkai savo organizacijà
pavadino Lietuviø demokratø partija (LDP).
Jie siekë etnografinëje Lietuvos teritorijoje
atkurti nepriklausomà demokratinë Lietuvos
valstybæ.
1902 m. – Vilniuje ákurta pirmoji Rusijos imperijoje sionistinë partija – Mizrachi.
1903 m. liepos 30 d. – Lietuvoje ákurta
naujo tipo partija – socialistinës revoliucijos
ir proletariato diktatûros – Bolðevikø partija.
1904 m. geguþës 7 d. – Lietuvoje ákurta
socialdemokratø organizacija „Draugas“
(vadovas Vincas Kapsukas).
1904 m. geguþës 7 d. – Panaikintas lietuviðkos spaudos lotyniðkais raðmenimis
draudimas.
1904 m. gruodþio 23 d. – 1909 m. kovo
30 d. – Vilniuje buvo leidþiamas pirmasis
dienraðtis lietuviø kalba – „Vilniaus þinios“.
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1904 m. – Parengta pirmoji Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos (LKDP) programa .
Joje Lietuvai buvo reikalaujama tik autonomijos.
1905 m. sausio 1 d. – Vilniuje ávyko Rusijos sionistø suvaþiavimas ir ákurta Rusijos sionistø organizacija.
1905 m. sausio 22 d. – Rusijoje po Kruvinojo sekmadienio (sausio 22 d.) prasidëjo revoliucija. – Tuo metu Lietuvoje vyko
protesto streikai, demonstrantø susidûrimai
su Rusijos kariuomene.
1905 m. – Ákurta Lietuvos krikdemø sàjunga.
1905 m. geguþës 3 d. – 1910 m. geguþës 3 d. – Vilniaus gubernijoje buvo sustiprinta apsaugos padëtis.
1905 m. geguþës 14 d. – Rusijos caras
Nikolajus II pasiraðë ásakà dël leidimo Vakarø gubernijø mokyklose kaip dalyko mokyti lietuviø ir lenkø kalbà.
1905 m. rugpjûèio 28 d. – 1909 m. rugpjûèio 25 d. – Rusijos valdþia Kauno gubernijoje ávedë sustiprintà padëtá.
1905 m. lapkrièio 12 d. – Rusijos valdþia Suvalkø gubernijoje ávedë sustiprintà
padëtá.
1905 m. rugpjûèio 12 d. – Vilniuje ávyko
Lietuvos mokytojø sàjungos steigiamasis
suvaþiavimas.
1905 m. spalio 19 d. – Suðauktas Vilniaus lietuviø susirinkimas. Jis iðrinko komitetà Lietuviø suvaþiavimui organizuoti.
1905 m. lapkrièio mën. Ákurta Tautiðkoji

lietuviø demokratø partija, kuri Lietuviø suvaþiavimo iðvakarëse tapo lietuviø politiniø
jëgø koordinavimo centru.
1905 m. gruodþio 4–6 d. – Vilniuje ávyko
Lietuviø suvaþiavimas, kuris vëliau pavadintas Didþiuoju Vilniaus seimu. Jis pareikalavo suteikti Lietuvai jos etnografiniuose
plotuose politinæ autonomijà su demokratiðkai renkamu seimu Vilniuje. Suvaþiavimas suteikë papildomà impulsà lietuviø tautinei revoliucijai, kuri buvo bendro Lietuvos
revoliucinio judëjimo, nukreipto prieð Rusijos absoliutizmà, uþ politines ir socialines
reformas, dalis. Lietuviø tautinë revoliucija
1905–1906 m. buvo kryptingas visos lietuviø tautos judëjimas, orientuotas á Lietuvos
valstybingumo atkûrimà, remiantis lietuviø
tautos ir demokratinës visuomenës Lietuvoje formavimà. Lietuviø suvaþiavimas tapo svarbiausiu ávykiu po 1863 m. sukilimo.
Jis parodë, kad formuojasi lietuviø savimonë ir aiðkiai nusakë lietuviø etnopolitines
orientacijas.
1905 m. ruduo Vilniuje iðleistas pirmasis legalus lenkø dienraðtis – „Kurier Litewski“.
1905 m. ruduo – 1906 m. þiema. –
Rusijos valdþia ið esmës nekontroliavo
Lietuvos kaimo: vietinës valdþios institucijos
valsèiuose perëjo á paèiø valstieèiø
suformuotos valdþios rankas. Kai kur veikë
ginkluoti bûriai, taèiau ðis judëjimas,
nukreiptas prieð Rusijos valdþià, á sukilimà
neperaugo.
1905 m. gruodþio 5 d. – Ákurta Lietuvos
valstieèiø sàjunga.
1905 m. – Susibûrë pirmoji liberali moterø draugija moterø teisëms ginti – Lietuviø moterø susivienijimas. Jos nares (Onà
Pleirytæ-Puidienæ, Felicijà Bortkevièienæ,
Sofijà Kymantaitæ-Èiurlionienæ ir kt.) siejo
idëja iðkovoti moterims politines balsavimo teises ir remti bendrà tautos darbà, siekiant Lietuvos savarankiðkumo.
1905 m. – Vilniuje ákurta kultûros draugija „Vilniaus kanklës“. Ji propagavo muzikinius ir dramos kûrinius.
1905–1915 m. – Treèiasis Rusijos
vieðpatavimo Lietuvoje laikotarpis.
1905 m. – Po 1905 m. – Rusijoje ávykusios revoliucijos, iðryðkëjo trys pagrindinës
politinës srovës: krikdemai, deðinieji demokratai (bûsimieji tautininkai), kairieji demokratai (bûsimieji liaudininkai).
1905–1906 m. – Veikë Vilniaus vyskupo Edvardo fon der Ropo ákurta legali Lietuvos ir Baltarusijos konstitucinë katalikø par-
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tija, kurios programoje buvo pasisakoma uþ
vietos savivaldos iðplëtimà ir uþ Lenkijos
Karalystës autonomijà Rusijos sudëtyje.
Partija siekë sustiprinti katalikø dvasininkijos pozicijas kraðte. Jai átakà darë Rusijos kadetø (konstituciniø demokratø) programa.
1905–1906 m. – Lietuvoje savo veiklà
suaktyvino Lenkijos tautiðkai demokratinë
par tija, kurios nariai nepritarë Lietuvos ir
Baltarusijos autonomijos idëjai ir pasisakë
uþ Lenkijos Karalystes autonomijà, lenkø
tautines ir kultûrines teises, prieð ðiø teisiø
apribojimà Rusijos ðiaurës vakarø gubernijose.
1905–1906 m. – Iki 1906 m. – pavasario Rusijos valdþia, remdamasi kariuomenës specialiuoju bûriu, atkûrë Rusijos valdþià Lietuvos kaime.
1905–1907 m. – Ávykiai Rusijoje Þemaitijà paskatino kovoti uþ savo politinæ ir ekonominæ nepriklausomybæ.
1906 m. – Ákurta Ðv. Kazimiero draugija
knygoms ir laikraðèiams leisti.
1906 m. kovo 17 d. – Buvo iðleistas Rusijos valdþios ásakas, leidæs kurti profesines sàjungas ir draugijas.
1906 m. geguþës 10 d. – 1906 m.liepos
21 d. – Posëdþiavo I Rusijos valstybës Dûma. – Jos veikloje dalyvavo 15 Vilniaus,
Kauno ir Suvalkø gubernijoms atstovaujanèiø deputatø, ið jø 8 – lietuviai. Pastarieji
buvo aktyvûs svarstant þemës klausimà. Jø
pasisakymuose akcentuota mintis, kad, vykdant þemës reformà, Lietuva turëtø bûti iðskirta ið rusiðkø gubernijø kaip kraðtas, tu-

rintis privaèios þemës nuosavybës valdymo tradicijas.
1906 m. geguþës 16 d. – 1908 m. rugpjûèio mën. – Vilniuje buvo leidþiamas pirmasis legalus LSDP savaitraðtis „Naujoji
gadynë“.
1906 m. rugpjûèio 19 d. – Vilniuje Tautiðkoji lietuviø demokratø partija pradëjo
leisti laikraðtá „Dziennik Wileñski“ („Vilniaus
dienraðtis“), propaguojantá partijos idëjas.
1906 m. rugsëjo 6 d. – Panaikintas ástatymas dël slaptøjø mokyklø persekiojimo.
1906 m. – Ásteigtos katalikiðkosios ðvietimo draugijos: Kauno gubernijoje – „Saulë“, Suvalkø gubernijoje – „Þiburys“. Legalizuota 1905 m. – Marijampolëje ásteigta liberali lietuviø kultûros ir ðvietimo draugija
„Ðviesa“. Ðios draugijos daug prisidëjo plëtojant lietuviø tautinæ kultûrà ir ðvietimà.
1906 m. – Vilniuje buvo pradëti leisti baltarusiø laikraðèiai. „Nasza Dalia“ („Mûsø
dalia“) leista nuo 1906 m. vasario 14 d. iki
1906 m. spalio mënesio, „Nasza Niwa“
(„Mûsø dirva“) pradëta leisti vietoje pirmojo 1906 m. lapkrièio 21 d. – Ðie laikraðèiai
turëjo didelæ reikðmæ konsoliduojant baltarusiø intelektualus, pasirengusius atlikti baltarusiø tautinës savimonës ugdymo darbà.
Laikraðèiø iniciatoriai ir pagrindiniai rengëjai buvo Antonas ir Ivanas Luckevièiai, Vaclovas Lastauskis ir kt.
1906 m. – Kaune iðleistas pirmasis mokslo þurnalas „Draugija“.
1906 m. – Vilniuje buvo leidþiamas Lietuvos lenkø demokratinës inteligentijos laikraðtis Gazeta Wilenska („Vilniaus laikrað-

tis“), davæs pradþià vadinamajai krajovcø
idëjinei politinei grupuotei. Jame buvo propaguojamas poþiûris á istorinæ Lietuvà (Lietuvà ir Baltarusijà) kaip vienà kraðtà, besiremiantá istoriniu, teritoriniu, ekonominiu ir
kultûriniu bendrumu. Laikraðtyje propaguota buvusios Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës tautø (lietuviø, lenkø, baltarusiø, þydø,
rusø ir kt.) santara remiantis pilietybës principu. Pilietybës principas laikytas svarbesniu uþ tautiná, siekiant iðvengti nacionalizmo
ideologijos sàlygojamø tautiniø ir teritoriniø
konfliktø senosios LDK þemëse. Laikraðèio
ideologas buvo Mykolas Riomeris.
1906 m. lapkrièio 6 d. – Rusijos caras
Nikolajus II pasiraðë ásakà dël valstieèiø
skirstymosi á vienkiemius. Tai spartino kapitalistinio ûkio plëtrà Lietuvos kaime.
1906 m. lapkrièio 6 d. – Vilniuje pastatyta pirmoji lietuviðka opera – Miko Petrausko „Birutë“.
1906 m. gruodþio mën. Legalizuotas lenkø kultûros ir ðvietimo susivienijimas Vilniaus gubernijoje „Oswiata“.
1906–1909 m. – Lietuviø kompozitorius
ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Èiurlionis sukûrë pagrindinius savo kurinius.
1907 m. – Panaikinti iðperkamieji mokesèiai. Tai turëjo nemaþà reikðmæ tolimesnei valstieèiø ûkiø raidai.
1907 m. sausio 9 d. – Vilniuje, Petro Vileiðio namuose, atidaryta Pirmoji lietuviø
dailës paroda. – Èia pirmà kartà savo kûrinius eksponavo M. K. Èiurlionis.
1907 m. kovo 5 d. – 1907 m. birþelio 15
d. – Posëdþiavo II Rusijos valstybës Dûma,
kurios darbe dalyvavo ir 7 lietuviai. Diskutuojant þemës klausimu, Lietuvos atstovas
Petras Leonas ragino Lietuvoje þemæ atiduoti nuosavybën, nes tokia esanti Lietuvos
valstieèio teisinë sàmonë. Taip buvo akcentuojamas istoriðkai susiformavæs Lietuvos
atskirumas nuo Rusijos.
1907 m. kovo 23 d. – Vilniuje ákurta Lietuviø mokslo draugija (pirmininkas Jonas
Basanavièius). Lenkø mokslo bièiuliø Vilniuje, Vilniaus „Auðros“ (lietuviø ðvietimo)
draugijos. Jos turëjo didelæ reikðmæ to meto
Lietuvos kultûriniam gyvenimui, skatino nuoseklius mokslo tyrinëjimus (ypaè istorijos, etnografijos ir literatûros).
1907 m. – Buvo ákurtos trys lietuviø ðvietimo draugijos: Kaune – „Saulë“, Vilniuje –
„Rytas“, Marijampolëje – „Þiburys“.
1907 m. – „Draugijos“ þurnale buvo pa(Nukelta á 48 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Medalis, skirtas kompozitoriui ir
dailininkui Mikalojui Konstantinui
Èiurlioniui. Dailininkas Petras Gintalas.
Nuotrauka ið dailininko archyvo

(Atkelta ið 47 p.)
skelbta Lietuviø krikðèioniø demokratø partijos programa, parengta dar prieð Lietuviø
suvaþiavimà Vilniuje (Didájá Vilniaus Seimà,
1905 m. gruodþio 4–5 d.). Programoje áraðytas ir Lietuvos autonomijos reikalavimas.
1907 m. rugsëjo 2 d. – Pradëtas leisti
þurnalas „Lietuviø tauta“. Vëliau jis reorganizuotas á oficialø Lietuviø mokslo draugijos
leidiná.
1907 m. rugsëjo 15 d. – Vilniuje ákurta
Lietuviø dailës draugija.
1907 m. – Vilniuje pradëjo eiti tautinës
pakraipos þurnalas „Viltis“. Jis padëjo formuoti lietuviø tautininkø visuomeninæ ir politinæ srovæ. Þurnalo redaktoriai buvo Antanas Smetona ir Juozas Tumas-Vaiþgantas.
1907 m. rugsëjo 23 d. – 1907 m. rugsëjo
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24 d. – Kaune vyko Lietuvos moterø suvaþiavimas, davæs pradþià organizuotam moterø, siekusiø didesnio vaidmens visuomenëje, sàjûdþiui.
1907 m. lapkrièio 14 d. – 1912 m. birþelio
22 d. – Posëdþiavo Rusijos valstybës Dûma, kurios darbe dalyvavo 4 lietuviai. Posëdþiuose lietuviø atstovai reikalavo perduoti þemës sprendimo klausimà Lietuvos autonominiam Seimui. Taip buvo propaguojama Lietuvos autonomijos idëja.
1908 m. – Lietuvoje ákurta Blaivybës
draugija.
1908 m. – Caro valdþia uþdraudë Vilniaus „Auðros“ (ákurta 1907 m.) ir Marijampolës „Ðviesos“ draugijas kaip neatitinkanèias
Rusijos politiniø ir kultûriniø rusifikacijos tikslø ðiaurës vakarø kraðte.
1908 m. – Vilniuje ásteigtas lietuviø teatralø klubas „Rûta“, nuo 1911 m. pradëjæs
leisti þurnalà „Teatras“.
1910 m. – Ákurta Vilniaus lietuviø artistø sàjunga.
1910 m. – Susiformavo ateitininkø judëjimas – nepolitinë, kultûrinë lietuviø organizacija.
1911 m. – Ákurta pirmoji lietuviø moksleiviø organizacija „Ateitis“.
1911 m. – Teatrø klubas „Rûta“ pradëjo
leisti þurnalà „Teatras“.
1911–1912 m. – Susikûrë revoliucinis
socialdemokratinis bûrelis, kuriam vadovavo poetas Julius Janonis.
1911–1915 m. – Vilniuje atsinaujino masonø loþiø veikla. 1911 m. – ákurta Rusijos
Didþiøjø Rytø provincinë loþë „Jednoðè“
(„Vienybë“), ið jos tais paèiais metais susikûrë „Litwa“ („Lietuva“), o 1914 m. – „Bialorus“ („Baltarusija“).
1911–1915 m. – Lenkø kalba buvo leidþiamas Vilniaus lenkø demokratø laikraðtis „Vilniaus apþvalga“. Laikraðtis propagavo idëjas, skatinanèias lenkø, kaip ðio kraðto
pilieèiø, sàmonës ugdymà.
1912 m. geguþës 5 d. – Lietuvoje pradëtas
leisti legalus bolðevikø laikraðtis „Pravda“.
1912 m. birþelio 22 d. – Panaikinta Vilniaus generalgubernatoriaus institucija.
Kauno ir Vilniaus gubernatoriai tapo tiesiogiai pavaldûs Rusijos vidaus reikalø ministerijai ir Rusijos carui.
1912 m. – Ákurta katalikiðka Vilniaus gubernijos ðvietimo draugija „Rytas“.
1912 m. – Vilniuje pradëtas leisti pirmasis
lietuviø literatûros þurnalas „Vaivorykðtë“.
1912 m. lapkrièio 24 d. – Darbà pradëjo
IV Rusijos valstybës Dûma, kurioje dirbo 4

lietuviai. Posëdþiauta iki 1917 m. spalio 19
d. Vienas ið lietuviø atstovø Dûmoje Martynas Yèas vël iðkëlë Dûmai svarstyti Lietuvos politinës autonomijos Rusijos sudëtyje
projektà, parengtà II Dûmos atstovo Petro
Leono. Abu jie buvo Rusijos konstituciniø
demokratø par tijos nariai. Ði partija savo
programoje buvo áraðiusi sieká decentralizuoti Rusijà. Dûmoje apie lietuviø politinës
autonomijos siekius kalbëjo ir Lietuvos demokratø par tijos narys, lietuviø atstovas
Dûmoje Mykolas Januðkevièius.
1913 m. – Ákurta katalikiðkoji Vilniaus gubernijos lietuviø ðvietimo draugija „Rytas“,
kurios vienas ið tikslø buvo lietuvybës idëjø
platinimas, prieðinimasis polonizacijai.
1913 m. – Vilniuje buvo pradëtas leisti
pirmasis lietuviø literatûrinis þurnalas „Vaivorykðtë“.
1914 m. – Rusijos teritorijoje ëjo 25 lietuviðki laikraðèiai (10 – Kaune, 8 – Vilniuje,
3 – Seinuose, 3 – Rygoje, 1 – Þemaièiø
Naumiestyje).
1914 m. – Ákurta Lietuviø teatro draugija.
1914 m. rugpjûèio 1 d. – Prasidëjo Pirmasis pasaulinis karas. Lietuva atsidûrë pafrontës zonoje.
1914–1918 m. – Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis.
1914 m. – Vilniuje karo pradþioje susiorganizavo slaptas Politikø bûrelis (veikë
iki 1915 m. sausio 23 d.). Jis siekë iðsiaiðkinti kaimyniniø ðaliø poþiûrá á Lietuvos ateitá.
1914 m. rugpjûèio 17 d. – Deðiniosios
politinës pakraipos lietuviø inteligentai Vilniuje priëmë deklaracijà (pasiraðë Jonas Basanavièius, Donatas Malinauskis), kurioje
lietuviø tautos vardu buvo reiðkiama iðtikimybë Rusijai ir viltis, kad po karo Rusijos
caro valdþia sujungs visas lietuviø gyvenamas teritorijas (áskaitant ir Maþàjà Lietuvà),
o lietuviai gaus geresnes sàlygas savo kultûrai plëtoti. Atsargiai uþsiminta apie politinæ
autonomijà Rusijos sudëtyje.
1914 m. rugpjûèio 22 d. – Vilniuje ásteigta Lietuviø draugija (ið pradþiø – Laikinasis
komitetas) nukentëjusiems nuo karo ðelpti.
Tai buvo labdaros organizacija, tapusi politiniu bei kultûriniu lietuviø visuomenës centru. Draugijos steigëjai buvo Petras Leonas,
Martynas Yèas, Antanas Smetona, Emilija
Vileiðienë, Antanas Vileiðis, Kazimieras Olðauskas, Jonas Maðiotas.
1914 m. spalio 20 d. – 1915 m. sausio
23 d. – Vilniuje veikë Visø Rusijos dûmø
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lietuviø atstovø komitetas, kuris turëjo remti ir stiprinti labdaros draugijas, rûpintis nacionalinës ðelpimo draugijos nukentëjusiems nuo karo kûrimu, Lietuvos reikalø këlimu Rusijos valdþios ástaigose. Komitetas
nustojo veikti tarpusavyje nesutarus kairiosios ir deðiniosios politiniø pakraipø lietuviø veikëjams.
1914 m. lapkrièio 1–4 d. – Peterburge
vyko Rusijos Didþiøjø Rytø loþiø atstovø
suvaþiavimas, svarstæs Rusijos caro
valdþios opoziciniø jëgø taktikà karo metais.
Lietuvai ir Baltarusijai atstovavæ Cemakas
Sabadas, Antonas Luckevièius ir Mykolas
Riomeris siûlë pagrindiniams suvaþiavimo
organizatoriams, Rusijos kadetams, priimti
nutarimà dël Lietuvos ir Baltarusijos politinës
autonomijos, kaip vienà ið Rusijos
liberalizavimo sàjûdþio programos punktø.
Siûlymas buvo atmestas. Tai rodë, jog net
liberaliai, demokratiðkai nusiteikusios
Rusijos politinës jëgos nebuvo atsisakiusios
imperialistiniø siekiø, ir tai skatino Lietuvos
politikus ieðkoti kitø politiniø par tneriø
sprendþiant
Lietuvos
politinio
savarankiðkumo problemà.
1915 m. kovo 15 d. – Ákurta Lietuvos
karinë valdyba. – Á jà áëjo buvæ Lietuvos,
Suvalkø ir Vilniaus administraciniai vienetai. Lietuvos karinë valdyba, kuriai vadovauti
1915 m. kovo 29 d. buvo paskirtas kunigaikðtis Francas fon Isenburgas Birðteinas,
áëjo á Oberosto (vokieèiø uþimtos teritorijos
Rytuose) valdybos struktûrà. Oberosto vadovai buvo kaizerio kariuomenës Rytø fronto vadas Paulis fon Hindenburgas ir fronto
ðtabo virðininkas Erichas Liudendorfas.
1915–1918 m. Oberosto teritorija buvo daugiau kaip 108 808 km2 ploto. Jai priklausë
Suvalkø, Kauno ir beveik visa Vilniaus, Gardino ir Kurðo gubernija. – Lietuvos Oberosto valdymo apygardos buvo skirstomos á
maþesnius administracinius vienetus – 34
apskritis, o ðios – á 230 valsèiø.
1915 m. kovo 23 d. – 1915 m. kovo 24 d.
– Varðuvoje ávyko Lenkijos nepriklausomybës ðalininkø iniciatyva suorganizuotas pasitarimas su Vilniaus lietuviø ir Vilniaus lenkø demokratinës orientacijos veikëjais
(jiems atstovavo Mykolas Sleþevièius, Jurgis Ðaulys, Mykolas Riomeris ir Vitoldas
Abramovièius) dël bendrø veiksmø siekiant
Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybes. Lietuviai nepasitikëjo savo politiniais partneriais, todël ryðys nutruko.
1915 m. balandþio 15 d. – Atskirai nuo
veikusios Lietuviø draugijos nukentëju-
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siems dël karo ðelpti lietuviø kairieji politiniai veikëjai Vilniuje ásteigë Lietuviø draugijà teisiø ir agronomijos pagalbai teikti, kurios tikslas buvo rûpintis nuo karo nukentëjusiø ir pabëgëliø ðalpa.
1915 m. – pavasaris Per pavasario,
vasaros ir rudens mûðius (iki 1915 m. spalio
vidurio) Vokietijos kariuomenë okupavo
Lietuvà.
1915 m. birþelio 24 d. – Ásteigta Lietuviø
draugija teisiø ir agronomijos pagalbai teikti.
1915 m. liepos 28 d. – Uþdrausta visø
Lietuvoje veikusiø politiniø partijø, draugijø, susivienijimø ir kitø organizacijø veikla.
1915 m. rugpjûèio mën. Vokietijos kariuomenë ásiverþë á Lietuvà.
1915 m. ruduo Lietuviai Lietuvoje ásteigë
apie 1 tûkstantá pradþios mokyklø.
1915 m. rugsëjo 19 d. – Vilniaus lietuviai iðspausdino „Lietuvos þinias“, „Viltá“,
„Auðrà“.
1915 m. spalio 2 d. – 1918 m. vasario
16 d. – Kaizerinë Vokietija okupavo Lietuvà. Lietuva áëjo á administracinio vieneto
Oberosto, kurá sudarë okupuotos sritys rytuose, sudëtá. 1915 m. spalio 2 d. Rusijos
kariuomenë pasibraukë ið Vilniaus. Taèiau
Rusijos valdþia dar spëjo patvir tinti Lietuvos lenkø sukur to Pilieèiø komiteto (nukentëjusiems nuo karo ðelpti) ástatus.
Lenkø politikai puoselëjo viltá, kad Pilieèiø komitetas taps Lietuvos savivaldos
uþuomazga. – Ið pradþiø komiteto veikloje dalyvavo ir penki lietuviø atstovai. Pilieèiø komitetui pirmininkavo lenkas Stanislavas Kongnoviekis, o jo vicepirmininku buvo lietuvis Jonas Vileiðis. Nepasidalijus ðalpos fondo pinigø, po poros më-

nesiø lietuviø ir lenkø bendra veikla Komitete nutrûko.
1915 m. spalio 11 d. – Ásteigtas lenkø
Ðvietimo komitetas. Komitetas rûpinosi lenkø ðvietimo ástaigø kûrimu.
1915 m. spalio 16 d. – Lietuviø politikai
atskirai nuo lenkø ásteigë Politikos komitetà
(lietuviø komitetas politikos klausimams
svarstyti) lietuviø interesams ginti. Á komitetà áëjo Antanas Smetona, Petras Klimas,
Jonas Basanavièius, Jurgis Ðaulys, Antanas Stankevièius.
1915 m. lapkrièio mën. Visoje Rusijoje
buvo apie 3 mln. pabëgëliø, ið jø 300 tûkst.
lietuviø, 530 tûkst. lenkø.
1915 m. – Buvo sudaryta vokieèiø karinë valdþia okupuotam Lietuvos ir Kurðo kraðtui valdyti.
1915 m. gruodþio 19 d. – Vilniaus lenkø
demokratø (krajovcø) politikø iniciatyva buvo sudaryta politinë organizacija – Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës konfederacija,
kurioje dalyvavo lietuviø, lenkø, baltarusiø
ir þydø atstovai. Jos tikslas buvo sukurti Lietuvos ir Baltarusijos valstybæ, ásteigiant vël
Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ, garantuoti tokioje valstybëje lygybæ visoms joje gyvenanèioms tautoms. Pagal Konfederacijos
tarybos paskelbtà universalà Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë turëjo bûti sudaryta Lietuvos ir Baltarusijos valstybiø konfederacijos pagrindu. Valstybës sostine turëjo bûti
Vilnius.
1916 m. – Vokieèiai Lietuvoje ásteigë darbo batalionø, ávedë naujà specialø piniginá
vienetà – Oberosto rublá, taip pat ir korteliø
(Nukelta á 50 p.)
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(Atkelta ið 49 p.)
sistemà. Dienos norma þmogui buvo 250 g duonos, 160 g miltø,
40 g bulviø miltø.
1916 m. vasario 12 d. – Gavusios atitinkamà leidimà, Lietuvoje
nuo ðiol galëjo veikti nepolitinës draugijos.
1916 m. – Berne ir Lozanoje (Ðveicarija) ávyko lietuviø konferencijos.
1916 m. balandþio 29 d. – Dvylika Vilniaus visuomenës veikëjø
paraðë memorandumà JAV prezidentui Vudrou Vilsonui. Jame buvo iðkeltas Lietuvos nepriklausomybës klausimas.
1916 m. birþelio 23 d. – Vokieèiø valdþia Lietuvoje ásteigë pirmuosius mokytojø kursus.
1916 m. – Vokieèiai nutiesë naujas geleþinkelio linijas: Tauragë–Radviliðkis–Ðiauliai–Mintauja (Jelgava), bei siauràjá geleþinkelá nuo Ðvenèioniø iki Naruèio eþero ir kt.
1917 m. kovo 8–12 d. – Ávyko Rusijos demokratinë Vasario
revoliucija.
1917 m. kovo 9 d. – Petrograde (Rusija) sudaryta Lietuviø tautos
taryba , kuri ëmë organizuoti ir koordinuoti pasitraukusiø á Rusijà lietuviø politiniø partijø ir grupiø veiklà sprendþiant Lietuvos politinæ ateitá.
1917 m. kovo 15 d. – Rusijos caras Nikolajus II atsisakë sosto
brolio Michailo naudai, o pastarasis sosto atsisakë kità dienà. Formaliai nunyko ir Lietuvos didþiojo kunigaikðèio titulas (Rusijos carai
Lietuvos didþiaisiais kunigaikðèiais save ëmë tituluoti nuo 1655 m.
rugpjûèio 14 d., kai Rusijos caras uþëmë LDK sostinæ Vilniø).
1917 m. – Petras Klimas lietuviø kalba iðspausdino knygutæ
„Lietuva, jos gyventojai ir sienos“. Joje nurodytos Lietuvos etnografinës sienos.
1917 m. rugpjûèio 1 d. – Ávyko Vilniaus konferencija (joje iðrinkta 20 asmenø Lietuvos Taryba).
1917 m. geguþës 27 d. – 1917 m. birþelio 3 d. – Petrapilyje buvo
suðauktas visos Rusijos lietuviø Seimas. Nutarta, kad visa etnografinë Lietuva turi tapti nepriklausoma valstybe. Seime lietuviø
politikø atstovai vël suskilo á kairiuosius ir deðiniuosius. Buvo priimtos dvi savarankiðkos rezoliucijos dël Lietuvos ateities: deðiniø-
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jø, pasisakanèiø uþ atskirà nuo Rusijos valstybæ, ir kairiøjø – uþ
plaèià Lietuvos autonomijà demokratinëje Rusijos Respublikoje.
Kairiøjø rezoliucijoje sprendimas dël Lietuvos politinës perspektyvos, valdymo formos paliekamas bûsimam demokratiðkai iðrinktam Lietuvos þmoniø atstovaujamam organui – Lietuvos Seimui.
1917 m. rugsëjo 6 d. – Antanas Smetona gavo leidimà leisti
laikraðtá „Lietuvos aidas“. Tai buvo Lietuvos Tarybos dienraðtis,
ëjæs iki 1918 m. gruodþio 31 dienos.
1917 m. rugsëjo 18–22 d. – Vokieèiø valdþiai pritarus, ávyko
Vilniaus konferencija. – Jos metu buvo iðrinkta 20 atstovø Lietuvos
taryba. – Nutarime dël Lietuvos politinës ateities buvo iðkeltas nepriklausomos Lietuvos valstybës etnografinëje teritorijoje, besitvarkanèios demokratiniais principais, siekis. Antrame nutarime numatyti tokios valstybës sàjunginiai santykiai su Vokietija. – Lietuvos Taryba iðsirinko Prezidiumà, vadovaujamà pirmininko Antano
Smetonos. Taryba tapo pagrindine organizacija, kuri toliau rûpinosi
Lietuvos valstybingumo atkûrimu
1917 m. lapkrièio 7 d. – Rusijoje ávyko Didþioji Spalio socialistinë revoliucija. Rusijoje á valdþià atëjo bolðevikai.
1917 m. lapkrièio mën. Lietuvos taryba ið Vokietijos uþsienio
reikalø ministerijos gavo suredaguotà „Lietuvos nepriklausomybës skelbimo projektà“. Planuota, kad Lietuva su Vokietija turi sudaryti sàjungà.
1917 m. gruodþio 11 d. – Lietuvos Taryba paskelbë Lietuvos
valstybës atkûrimo aktà. Jame kalbama ne apie nepriklausomà,
bet apie savarankiðkà Lietuvà, sujungtà sàjungos ryðiais su Vokietijos valstybe. Sàjunginiai ryðiai apibrëþti karinëmis ir susisiekimo
konvencijomis bei bendromis muitø, pinigø sistemomis.
1918 m. sausio 26 d. – Pirmasis Lietuvos tarybos skilimas. Ið
tarybos pasitraukë J. Kairys, J. Vileiðis, T. Narutavièius, M. Birþiðka.
1918 m. vasario 16 d. – Lietuvos Taryba priëmë aktà, kuriame
paskelbta, kad atkuriama Lietuvos nepriklausoma valstybë su sostine Vilniumi. XX a. pr., atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, buvo
pradëtos kurti valstybës valdymo institucijos, sudarytos galimybës ðiuolaikinio parlamentarizmo pradþiai ðalyje.
1918–1940 m. – Pirmasis nepriklausomos Lietuvos gyvavimo
laikotarpis.
1918 m. vasario 19 d. – Lietuvos nepriklausomybës aktas iðspausdintas „Lietuvos aido“ 22-ame numeryje.
1918 m. kovo 3 d. – Sudaryta Lietuvos Brastos taika tarp Sovietø Rusijos ir Vokietijos. Lietuvos taryba, norëdama, kad Vokietija
pripaþintø Lietuvos nepriklausomybæ, padarë nuolaidø. Rusija atsisakë pretenzijø á Lietuvà.
1918 m. kovo 13 d. – Sudarytas Amerikos lietuviø Seimas Niujorke.
1918 m. kovo 23 d. – Vokietijos vyriausybë notifikavo Vasario
16-osios aktà. Vokietijos kaizeris pripaþino Lietuvà nepriklausoma
valstybe, remdamasis 1917 m. gruodþio 11 d. nutarimu.
1918 m. balandþio 19 d. – Rusijoje bolðevikø vyriausybë formaliai uþdraudë Lietuviø vyriausiosios tarybos veiklà.
1918 m. geguþës 4 d. – Vokietija Lietuvos nepriklausomybës
pripaþinimo dokumentà oficialiai áteikë Lietuvos tarybai.
1918 m. liepos 11 d. – Viurtembergo hercogui Vilhelmui fon
Urachui buvo pasiûlyta tapti Lietuvos karaliumi.
1918 m. lapkrièio 2 d. – Lietuvos valstybës taryba panaikino
savo nutarimà kviesti Vilhelmà fon Urachà á Lietuvos sostà ir priëmë Lietuvos Valstybës Laikinosios Konstitucijos pamatinius dës-
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nius – pirmàjá naujosios lietuviø valstybës pagrindiná ástatymà.
1918 m. lapkrièio 4 d. – Lietuvos valstybës tarybos prezidiumas pavedë prof. Augustinui Voldemarui sudaryti Lietuvos laikinàjà vyriausybæ.
1918 m. lapkrièio 11 d. – Lietuvos Valstybës Tarybos prezidiumas, remdamasis Laikinosios Konstitucijos nuostatomis, patvirtino pirmàjà laikinàjà, Augustino Voldemaro vadovaujamà ðeðiø ministrø Lietuvos Vyriausybæ.
1918 m. lapkrièio 14 d. – Ávyko pirmasis Lietuvos laikinosios
vyriausybës posëdis.
1918 m. lapkrièio mën. 1918 m. gruodþio mën. Augustinas Voldemaras – Lietuvos Respublikos Ministrø kabineto pirmininkas.
1918 m. lapkrièio 12 d. – Priimta laikinoji Lietuvos Respublikos
konstitucija.
1918 m. lapkrièio 23 d. – Pakrikus vokieèiø okupacinei kariuomenei ir padidëjus Sovietø Rusijos grësmei, ministras pirmininkas
Augustinas Voldemaras paskelbë ásakymà dël Lietuvos kariuomenës 1-ojo pulko organizavimo. Tai buvo Lietuvos kariuomenës kûrimosi pradþia.
1918 m. lapkrièio mën. 23 d. – Lietuvos Apsaugos ministerija
paskelbë ástatymà dël Lietuvos kariuomenës organizavimo.
1918 m. lapkrièio 30 d. – Maþosios Lietuvos tautinë taryba paskelbë aktà dël Prûsø (Maþosios Lietu vos) daugumos gyventojø
siekio prisijungti prie atsikûrusios Lietuvos valstybës.
1918 m. gruodþio mën. 1919 m. kovo mën. Mykolas Sleþevièius – Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1918 m. gruodþio 16 d. – Lietuvos laikinoji revoliucinë vyriausybë paskelbë savo vadovo Vinco Kapsuko manifestà dël LTSR
(Sovietø Lietuvos) ákûrimo.

1918 m. gruodþio pabaiga Á Lietuvà áþengë Raudonosios armijos
daliniai.
1918–1920 m. – Kûrësi profesionalus lietuviø teatras.
1928 m. gruodþio 16 d. – Vilniuje komunistai, þydai bundininkai,
prorusiðkos orientacijos kairieji socialdemokratai organizavo demonstracijas ir mitingus, siekdami paremti artëjanèià Raudonàjà
armijà ir komunistinæ Vinco Kapsuko valdþià.
1918 m. gruodþio 20 d. – 1918 m. gruodþio 21 d. – Ministras
pirmininkas Augustinas Voldemaras ir Valstybës Tarybos pirmininkas Antanas Smetona iðvyko á uþsiená (Vokietijà, Prancûzijà ir kt.)
praðyti finansinës bei materialinës paramos ir diplomatinio Lietuvos valstybës pripaþinimo.
1918 m. gruodþio 22 d. – Vladimiro Lenino vadovaujama komunistinës Rusijos vyriausybë dekretu pripaþino Vinco Kapsuko vyriausiàjà valdþià ir sovietiná, nuo Rusijos priklausomà Lietuvos valstybingumà.
1918 m. gruodþio 27 d. – Vilniuje sudaryta nauja Mykolo Sleþevièiaus vadovaujama Vyriausybë, kuri ëmësi neatidëliotinø priemoniø iðorës jëgø agresijai atremti.
1918 m. gruodþio 31 d. – Vokieèiø okupacinë kariuomenë apleido Vilniø. Mykolo Ðleþevièiaus vadovaujama Vyriausybë, grasinant lenkø nacionalistinëms pajëgoms ir artëjant komunistinei Sovietø armijai, pasitraukë á Kaunà.
1919 m. sausio 1 d. – 1919 m. sausio 2 d. – Lenkø legionieriai,
palauþæ vietiniø komunistiniø jëgø pasiprieðinimà, trumpam uþvaldë Lietuvos sostinæ Vilniø.
1919 m. sausio 2 d. – Lietuvos Respublikos Vyriausybë persikëlë á Kaunà.
(Nukelta á 52 p.)
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(Atkelta ið 51 p.)
1919 m. sausio 5 d. – Raudonosios armijos daliniai pasiekë
Vilniø ir ið ten iðstûmë lenkø legionierius, uþëmë Vilniø. Ásitvirtinusi mieste komunistinë Vinco Kapsuko valdþia tæsë invazijà, stengdamasi okupuoti visà Lietuvà.
1919 m. sausio 6 d. – Vilniø okupavo Raudonoji Armija. – Vincas Kapsukas paskelbë LTSR valdþià.
1919 m. sausio 16 d. – 1919 m. sausio 23 d. – Kaune ávyko
Lietuvos valstybës konferencija, kurioje buvo aptarti nepriklausomybës atkûrimo, vidaus ir uþsienio politikos klausimai, nustatytas
strateginis Vyriausybës kursas kovoti su uþsienio interventais.
1919 m. vasario mën. 20 d. – Sukurtos Lietuvos ir Baltarusijos
TSR (Litbelas).
1919 m. vasario 7–9 d. – Á Lietuvos gilumà besiverþianèiai
Raudonajai armijai pasiprieðino ir tolesná puolimà sulaikë vokieèiø
remiamas Këdainiø lietuviø apsaugos bûrys. Tauèiûnø kaimo apylinkëse þuvo kareivis Povilas Lukðys. Tai buvo pirmasis þuvæs
Lietuvos savanoris.
1919 m. kovo mën. 1919 m. balandþio mën. Pranas Dovydaitis – Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1919 m. balandþio mën. 4 d. – Ásteigta Lietuvos valstybës prezidento institucija. – Iðrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas – Antanas Smetona.
1919 m. balandþio 4 d. – Priimta Laikinoji Lietuvos Respublikos
Konstitucija.
1919 m. balandþio 4 d. – Lietuvos valstybës taryba priëmë antràjà Laikinàjà Valstybës Konstitucijà, kuri nustatë Valstybës prezidento
institucijà. Pirmuoju ðalies prezidentu iðrinktas Antanas Smetona.
1919 m. balandþio 4 d. – 1920 m. birþelio 19 d. – Antano Smetonos valdymo laikotarpis.
1919 m. balandþio 19 d. – Per Lenkijos ir Sovietø Rusijos karà

Lietuvos sostinæ Vilniø ir Vilniaus kraðtà vël uþëmë lenkø kariuomenë, vadovaujama Juzefo Pilsudskio.
1919 m. balandþio 19 d. – 1920 m. lapkrièio 21 d. – Vyko Lietuvos kariuomenës kovos su Lenkijos kariuomene.
1919 m. geguþës 21 d. – Kauno miesto teatro rûmuose pradëjo
veikti reþisieriaus ir aktoriaus Antano Sutkaus vadovaujamas Tautos teatras.
1919 m. liepos mën. 26 d. – Á Lietuvos teritorijà ásiverþë bermontininkø daliniai.
1919 m. liepos 26 d. – 1919 m. gruodþio 15 d. – Vyko Lietuvos
savanoriø kovos su bermontininkais
1919 m. rugpjûèio 25 d. – Lietuvos kariuomenë be vokieèiø
pagalbos galutinai iðstûmë Raudonàjà armijà ið Lietuvos ir iðvadavo paskutiná komunistø atsparos punktà – Zarasus. Taip baigësi
karo veiksmai tarp Lietuvos ir sovietø Rusijos kariuomeniø.
1919 m. spalio – 1920 m. birþelio mën. – Ernestas Galvanauskas – Lietuvos Respublikos Vyriausybës vadovas.
1919 m. – lapkrièio mën. Priimtas Steigiamojo Seimo rinkimø
ástatymas.
1919 m. lapkrièio 20 d. – 1919 m. lapkrièio 21 d. – Lietuvos
kariuomenë ties Radviliðkiu pasiekë pergalæ prieð bermontininkus
ið Latvijos á Lietuvà ásiverþusius vokieèiø ir rusø baltagvardieèius.
1919 m. lapkrièio 21–22 d. – Lietuvos kariuomenë ties Radviliðkiu sudavë triuðkinantá smûgá bermontininkams.
1920–1926 m. – Parlamentinës Lietuvos Respublikos laikotarpis.
1920 m. sausio 27 d. – Kaune iðkilmingai atidaryti Aukðtieji kursai, turëjæ penkis fakultetus ir skyrius, á kuriuos uþsiraðë apie 350
klausytojø. Tai aukðtojo mokslo pradþia nepriklausomoje Lietuvoje.
1920 m. balandþio 14–16 d. – Ávyko rinkimai á Steigiamàjá Seimà. Laisvus, demokratiniais principais organizuotus rinkimus á Steigiamàjá Seimà absoliuèia balsø persvara (59 ið 112) laimëjo krikðèioniø demokratø blokas.
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1920 m. geguþës 7 d. – Maskvoje prasidëjo taikos derybos tarp
Lietuvos Respublikos ir Sovietø Rusijos delegacijø.
1920 m. – Pirmosios Lietuvos kariuomenes ákûrimas po Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo.
1920 m. geguþës 15 d. – Steigiamasis Seimas pradëjo darbà
Kauno muzikos teatro rûmuose. Pirmajame Steigiamojo Seimo
posëdyje buvo teisiðkai átvirtintas Lietuvos Respublikos su sostine
Vilniumi suverenitetas, iðrinkti aukðtieji Seimo pareigûnai. Prasidëjo
intensyvaus Lietuvos valstybës institucijø kûrimo ir reformø
vykdymo laikotarpis.
1920 m. birþelio 10 d. – Priimta laikinoji Lietuvos Respublikos
Konstitucija. – Ji paskelbta 1920 m. birþelio mën. 12 d.
1920 m. liepos 12 d. – Maskvoje pasiraðyta Lietuvos ir Sovietø
Rusijos taikos sutartis, kuria Rusija pripaþino Lietuvos valstybës
savarankiðkumà ir nepriklausomybæ su visomis ið tokio pripaþinimo einanèiomis juridinëmis pasekmëmis, gera valia atsisakë nuo
visø Rusijos suvereniteto teisiø, kuriø ji yra turëjusi lietuviø tautos
ir jos teritorijos atþvilgiu.
1920 m. liepos 14 d. – Raudonoji armija, stumdama lenkø kariuomenæ Varðuvos link, uþëmë Vilniø.
1920 m. liepos 15 d. – Pasiraðyta Lietuvos ir Sovietø Rusijos
taikos sutartis.
1922 m. rugpjûèio 1 d. – Lietuvos Respublikos Steigiamasis
Seimas priëmë pirmàjà nuolatinæ Lietuvos Valstybës Konstitucijà,
kuria nustatyta moderni Lietuvos Respublikos valstybës sandara ir
demokratinë pilieèiø visuomenës struktûra.
1920 m. rugpjûèio 6 d. – Lietuvos Steigiamasis Seimas ratifikavo Lietuvos ir Sovietø Rusijos taikos sutartá.
1920 m. rugpjûèio 26 d. – Pagal sutartá su Lietuva Rusija iðvedë
savo kariuomenæ ið Vilniaus ir perdavë já Lietuvai.
1920 m. spalio 7 d. – 1920 m. spalio 7 d. – Suvalkuose Lietuvos
ir Lenkijos ágaliotosios delegacijos pasiraðë paliaubø sutartá, kuri
turëjo ásigalioti 1920 m. spalio 10 d. – Ja tarp abiejø valstybiø buvo
nustatyta demarkacinë linija, pagal kurià Vilnius teko Lietuvai.
1920 m. spalio 9 d. – Lenkija sulauþë taikos sutar tá – generolo Liucijano Þeligovskio vadovaujama kariuomenë, pritariant
Lenkijos vyriausybei, inscenizavo lenkø kariø bei Vilniaus kraðto gyventojø maiðtà ir staigiu puolimu uþëmë Vilniø. Lietuvos
sostinë ir etninë Rytø Lietuvos teritorija lenkø valdþioje buvo iki
1939 m. rugsëjo.
1920 m. spalio 20 d. – Lietuvos Respublikos Steigiamasis
Seimas patvirtino ministro pirmininko Kazio Griniaus vadovaujamà 6-àjà (1-àjà nuolatinæ) koalicinæ vyriausybæ.
1920 m. lapkrièio 19–21 d. – Lietuvos kariuomenë ties Giedraièiais ir Ðirvintomis sumuðë lenkø dalinius, bet Vilnius ir jo kraðtas
liko lenkø valdþioje.
1920–1922 m. – Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas. Jis tuo pat metu ëjo ir Respublikos prezidento pareigas.
1920 m. gruodþio 31 d. – Kaune, Valstybës teatre, ávyko pirmojo
operos spektaklio – Dþiuzepës Verdþio operos„Traviata“ – premjera. Joje pagrindinæ Alfredo partijà atliko þymus lietuviø tenoras Kipras Petrauskas.
1921 m. vasario 16 d. – Kaune iðkilmingai atidaryta Karo muziejaus (dabar – Kauno Vytauto Didþiojo karo muziejus) ekspozicija. Valstybinio praeities paveldo saugojimo pradþia.
1921 m. geguþes 14 d. – Tautø Sàjungos posëdyje ávyko pirma-
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sis oficialus lietuviø ir lenkø derybø delegacijø susitikimas, kuriame Lietuvos ágaliotasis atstovas O. Milaðius iðdëstë istorinius, teisinius, etnografinius ir ekonominius Vilniaus priklausymo Lietuvai
argumentus.
1921 m. geguþes 20 d. – Tautø Sàjungos atstovas P. Hymansas
Lietuvos ir Lenkijos delegacijoms pateikë 15 skirsniø projektà ðiø
ðaliø teritoriniams ginèams iðspræsti. Já vëliau ryþtingai atmetë
E. Galvanausko vadovaujama Lietuvos delegacija.
1921 m. rugsëjo 22 d. – Lietuva priimta á Tautø Sàjungà.
1921 m. lapkrièio 11 d. – Steigiamasis Seimas priëmë rezoliucijà dël Maþosios Lietuvos sujungimo su Lietuva.
1922 m. sausio 8 d. – Lenkijos Seimo nutarimu, siekiant aneksuoti okupuotas etnines lietuviø þemes, okupuotame Vilniuje ir jo
srityje ávyko rinkimai á vadinamàjá Vidurio Lietuvos Seimà.
1922 m. vasario mën. 1924 m. birþelio mën. Ernestas Galvanauskas – Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1922 m. vasario 15 d. – Steigiamasis Seimas priëmë Þemës
reformos vykdymo ástatymà – Lietuvoje padëtas teisinis pamatas
radikaliems agrariniams pertvarkymams.
1922 m. vasario 16 d. – Aukðtøjø mokslo kursø pagrindu Kaune
ásteigtas ir atidarytas Lietuvos universitetas (nuo 1930 m. – Vytau(Nukelta á 54 p.)
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to Didþiojo universitetas). Tai pirmoji aukðtoji mokykla nepriklausomoje Lietuvoje.
1922 m. kovo mën. 24 d. – Lenkijos Seimas, remdamasis
1922 m. sausio 8 d. – plebiscito rezultatais, patvirtino Vilniaus ir
Vilniaus kraðto prijungimà prie Lenkijos.
1922 m. kovo 28 d. – JAV pripaþino Lietuvos valstybæ de jure.
1922 m. – Lietuvoje priimtas Privalomo pradinio mokslo ástatymas.
1922 m. rugpjûèio 1 d. – Steigiamasis Seimas priëmë nuolatinæ
Lietuvos Respublikos Konstitucijà. Ji paskelbë Lietuvà nepriklausoma demokratine valstybe.
1922 m. rugpjûèio 9 d. – Steigiamasis Seimas priëmë Piniginio
vieneto ástatymà.
1922 m.rugpjûèio 11 d. – Steigiamasis Seimas priëmë Lietuvos
banko ástatymà.
1922 m. rugpjûèio 16 d. – Steigiamasis Seimas priëmë ástatymà dël lito ávedimo.
1922 m. rugsëjo 22 d. – Ministrø kabinetas patvirtino Lietuvos
banko statutà.
1922 m. rugsëjo 27 d. – Steigiamasis Seimas ákûrë Lietuvos
bankà.
1922 m. spalio 10 d. – 1922 m. spalio 11 d. – Remiantis nuolatine Lietuvos Valstybes Konstitucija, iðrinktas I Lietuvos Respublikos Seimas.
1922 m. spalio 2 d. – 1922 m. spalio 1 d. – Lietuvos banko
veiklos pradþia. – Ávesta, á apyvar tà iðleista nacionalinë valiuta
litas. Valstybës iþdinëse pradëta keisti ostpinigius á litus.
1922 m. gruodþio 21 d. – Iðrinktas antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas – Aleksandras Stulginskis.
1922 m. gruodþio 21 d. – 1926 m. birþelio 7 d. – Aleksandras
Stulginskis – Lietuvos Respublikos prezidentas.
1922 m. gruodþio 22 d. – Klaipëdoje sudarytas Maþosios Lietuvos gelbëjimo komitetas.
1923–1939 m. – Þemës reforma Lietuvoje galutinai iðstûmë
valakinæ sistemà. Vilniaus kraðte, kurá 1923–1939 m. – aneksavo
Lenkija, jos liekanø yra iki ðiol.
1923 m. sausio 1 d. – Nutrauktas atsiskaitymas ostpinigiais.
1923 m. sausio 15 d. – Lietuvos valdþia, stengdamasi pasiprieðinti Klaipëdos kraðto internacionaliniam valdymui, inscenizavo
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sukilimà prieð Antantës administracijà ir prijungë miestà bei etninæ
sritá prie Lietuvos.
1923 m. sausio 19 d. – Ðilutëje Vyriausiasis Maþosios Lietuvos
gelbëjimo komitetas priëmë deklaracijà dël Klaipëdos kraðto prisijungimo prie Lietuvos autonomijos teisëmis.
1923 m. vasario 6 d. – Visoms valdymo ástaigoms uþdrausta
mokesèius ir rinkliavas priimti uþsienio valiuta.
1923 m. vasario 16 d. – Antantës valstybës nutarë atiduoti Klaipëdos kraðtà Lietuvai autonomijos teisëmis.
1923 m. vasario 16 d. – Tautø Sàjungos Ambasadoriø konferencija patvirtino Lietuvos Respublikos suverenitetà Klaipëdos kraðtui, ápareigodama Lietuvà taikyti ðioje teritorijoje specialø autonominá reþimà.
1923 m. geguþës 12–13 d. – Ávyko rinkimai á antràjá Lietuvos
Respublika Seimà. Lietuvos Respublikos Antràjá Seimà. Krikðèionys
demokratai su valstieèiais liaudininkais sudarë koalicinæ Vyriausybæ. Iðrinktas Seimas, vienintelis iðbuvæs visà kadencijà (3 metus).
1924 m. geguþes 8 d. – Paryþiuje tarp valstybiø signatariø ir
Lietuvos pasiraðyta Klaipëdos konvencija ir patvirtintas statusas,
reglamentavæs Klaipëdos kraðto autonominá statusà. Klaipëdos kraðtas pripaþintas Lietuvai.
1924 m. – Kaune surengta pirmoji dainø ðventë.
1924 m. – Dotnuvoje ásteigta Þemës ûkio akademija. –
1924 m. – Ákurta Lietuviø tautininkø sàjunga. –
1924 m. birþelio 10 d. – Atsistatydino Lietuvos Respublikos 9asis ministrø kabinetas, vadovaujamas Ernesto Galvanausko. Nuo
to laiko Lietuvoje ásigalëjo krikðèioniø demokratø vienpartinis valdymas.
1924 m. birþelio – 1925 m. sausio mën. Antanas Tumënas –
Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1924 m. rugpjûèio 23–24 d. – Kaune ávyko pirmoji Tautinë dainø
ðventë.
1925 m. vasario mën. 1925 m. rugpjûèio mën. Vytautas Petrulis – Lietuvos Respublikos Vyriausybës vadovas.
1925 m. – Iðleistos á apyvartà sidabrinës ir bronzinës monetos.
1925 m. – Pasiraðyta Lietuvos prekybos sutartis su JAV.
1925 m. – Vatikano ir Lenkijos konkordatu Vilniaus vyskupija
ájungta á Lenkijos baþnytinæ provincijà.
1925 m. geguþës 14 d. – Vytauto Didþiojo universitete áregistruota þemaièiø studentø Simono Daukanto draugija.
1925 m. rugsëjo –1926 m. birþelio mën. – Leonas Bistras –
Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1925 m. gruodþio 13 d. – Kaune atidaryta áþymaus dailininko ir
kompozitoriaus Mykolo Konstantino Èiurlionio paveikslø galerija,
pastatyta ir árengta pagal architekto Vytauto Dubeneckio projektà.
1925 m. gruodþio 4 d. – Kaune ávyko pirmasis baleto spektaklis.
1926 m. geguþës 8–10 d. – Ávyko rinkimai á III-àjá Seimà. Rinkimuose á Lietuvos Respublikos Seimà pirmà kartà pralaimëjo krikðèioniø demokratø blokas, uþleisdamas pirmenybæ kairiosioms ir
nuosaikiosioms – Socialdemokratø ir Liaudininkø – partijoms. Per
rinkimus daugiausiai balsø surinko valstieèiai liaudininkai ir socialdemokratai. Seimas ðiuo laikotarpiu (1920–1926 m.) atliko Konstitucijos apibrëþtas funkcijas: leido ástatymus, rinko Respublikos
prezidentà, kontroliavo Ministrø kabinetà, kuris privalëjo turëti Seimo pasitikëjimà.
1926 m. balandþio 4 d. – Ákurta Lietuvos baþnytinë provincija.
Jai nepriklausë Lenkijos okupuotas ir aneksuotas Vilnius ir Vil-
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niaus kraðtas. Kuriant Lietuvos baþnytinæ provincijà, ið Þemaièiø
vyskupijos buvo sudaryta Kauno arkivyskupija, Telðiø bei Panevëþio vyskupijos.
1926 m. birþelio 7 d. – Seimas treèiuoju Lietuvos Respublikos
prezidentu iðrinko Kazá Griniø.
1926 m. birþelio 7 d. – 1926 m. gruodþio 17 d. – Lietuvos Respublikos prezidentas – Kazys Grinius.
1926 m. birþelio 7 d. – 1926 m. gruodþio mën. Mykolas Sleþevièius – Lietuvos Respublikos Vyriausybës vadovas.
1926 m. birþelio 12 d. – Pradëtos transliuoti Kauno radiofono
laidos.
1926 m. birþelio 15 d. – Sudaryta Mykolo Sleþevièiaus vadovaujama kairiøjø jëgø koalicinë socialdemokratø ir liaudininkø vyriausybë, kuri pusmetá valdë Lietuvà.
1926 m. rugsëjo 28 d. – Maskvoje pasiraðyta Lietuvos ir Sovietø Sàjungos nepuolimo sutartis, kurioje pastaroji dar kartà pripaþino Vilniø Lietuvos sostine. Pasiraðyta nepuolimo sutartis tarp Lietuvos ir SSRS. Ðia sutartimi abi ðalys ásipareigojo gerbti viena
kitos suverenumà ir teritorijà, taip pat susilaikyti nuo agresyviø
veiksmø viena kitos atþvilgiu.
1926 m. gruodþio 17 d. – Tautininkai kartu su tikrosios tarnybos
bei atsargos karininkais ávykdë valstybës perversmà. Lietuvoje
prasidëjo autoritarizmas. Ðio perversmo metu nutraukta demokratinë valstybës santvarkos raida. – Prezidento Antano Smetonos
autoritarinio reþimo ásigalëjimo pradþia. –
1926 m. gruodþio 19 d. – Suðauktas Seimas Lietuvos prezidentu iðrinko Antanà Smetonà.
1926 m. gruodþio 19 d. – 1940 m. birþelio 15 d. – Antanas Smetona – Lietuvos prezidentas.
1926 m. gruodþio – 1929 m. rugsëjo mën. – Augustinas Voldemaras – Lietuvos Respublikos Ministrø kabineto pirmininkas.
1927 m. – Lenkijos valdþia vykdë represijas Vilniaus kraðte.
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1927 m. vasario 16 d. – Mirë Jonas Basanavièius.
1927 m. balandþio 12 d. – Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos konstituciniu aktu paleistas Lietuvos Respublikos
III Seimas. IV Seimas iðrinktas tik po 9 metø. Atsisakyta 1922 m.
priimtos Konstitucijos.
1927 m. balandþio mën. Lietuvà valdë autoritarinë prezidento
Antano Smetonos Vyriausybë. 1927 m. geguþës mën. Krikðèionys
demokratai pasitraukë ið Vyriausybës sudëties.
1927 m. rugsëjo 9 d. – Socialdemokratø ir liaudininkø partijø
kairiosios grupuotës nesëkmingai organizavo puèà prieð tautininkø
Antano Smetonos ir Augustino Voldemaro valdþià, sukeldamos neramumus Tauragëje, Alytuje ir kitose vietose.
1927 m. – Vilniaus kraðte Lenkija uþdarë lietuviðkas mokyklas.
1927 m. – Vyko Tauragës sukilimas.
1927 m. – Lietuvos Vyriausybë pasiraðë konkordato sutartá su
ðv. Sostu, kuri nustatë santykius su Ðv. Sostu ir Katalikø baþnyèios
laisves Lietuvoje. Lietuva ásipareigojo gerbti Katalikø Baþnyèios ir
ðios konfesijos tikybos laisvæ bei teises.
1928 m. geguþës 15 d. – Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, pritarus Ministrø kabinetui, paskelbë naujà Lietuvos Valstybës Konstitucijà. Ji pakeitë valstybës perversmu paneigtà ir nebevaliojanèià Steigiamojo Seimo patvirtintà 1922 m. rugpjûèio 1 d. Konstitucijà. Ði Konstitucija áteisino autoritariná reþimà. Ji
labai iðplëtë prezidento teises. Prezidentas tapo renkamas ne Seimo, bet specialios rinkëjø kolegijos. Buvo nustatyta prezidento septyneriø metø kadencija. Prezidentas galëjo paleisti Seimà, vienvaldiðkai skelbti potvarkius ir net ásakymus. Taèiau pagal ðià Konstitucijà Seimas buvo iðrinktas tik 1936 m.
1928 m. – Pasiraðyta Lietuvos sutartis su Vokietija dël sienø.
1928 m. liepos 15 d. – Iðleistas pirmasis Lietuvos banko biuletenis.
1929 m. rugsëjo 19 d. – Respublikos prezidentas Antanas Sme(Nukelta á 56 p.)
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tona atleido Augustino Voldemarà ið ministro pirmininko pareigø ir
pavedë Juozui Tûbeliui sudaryti naujà Vyriausybæ.
1929 m. rugsëjo 23 d. – Prezidentas Antanas Smetona patvirtino 15-àjá ministrø kabinetà.
1929 m. – Kaune pastatyti Lietuvos banko rûmai.
1929 m. rugsëjo mën. 1938 m. kovo mën. Juozas Tûbelis –
Lietuvos ministras pirmininkas ir finansø ministras.
1930 m. – Kaune ákurtas Vytauto Didþiojo universitetas (VDU).
1930 m. – Pasiekta Lietuvos istorijoje didþiausia uþsienio prekybos apyvarta.
1930–1940 m. – Lietuva daugiausiai prekiø eksportuodavo á
Didþiàjà Britanijà.
1931 m. kovo 31 d. – Lietuvos bankas tapo Tarptautiniø atsiskaitymø banko akcininku.
1931 m. spalio 15 d. – Tarptautinis Hagos teismas Lietuvos
naudai iðsprendë ginèà su Lenkija dël susisiekimo geleþinkeliu ir
lenkø prekiø tranzito per Lietuvà Nemunu.
1931 m. lapkrièio 2 d. – Vytauto Didþiojo universitete (VDU)
ákurta Lietuvos gamtininkø draugija.
1931 m. – Kaune ákurta Aukðtoji karo mokykla.
1931 m. gruodþio 11 d. – Pagal 1928 m. – Konstitucijà vyko
prezidento rinkimai. Nuo kiekvieno 20 tûkst. gyventojø buvo iðrinkta po vienà „tautos atstovà“ (ið viso 118). Antanas Smetona ypatingøjø tautos atstovø buvo perrinktas eilinei 7 metø Respublikos prezidento kadencijai. Opozicinës partijos negalëjo dalyvauti rinkimuose, todël Antanas Smetona varþovo neturëjo.
1932 m. – Pastatytas Kauno centrinis paðtas.
1932 m. vasario 16 d. – Telðiuose ákurtas Þemaièiø „Alkos“
muziejus.
1933 m. – Kaune ákurta muzikos konservatorija.
1932 m. rugpjûèio 11 d. – Hagos teismas nepatvirtino Vokietijos skundo dël Lietuvos valdþios galiø virðijimo Klaipëdos kraðte ir
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autonomijos statutø paþeidimo. Lietuva tarptautiniame teisme buvo
iðteisinta.
1934 m. vasario 24 d. – Suimti nacistinio puèo Klaipëdos kraðte
vadai, Vokietija pradëjo ekonominæ Lietuvos blokadà.
1935 m. – Kaune ákurtas Dailës institutas.
1935 m. – Klaipëdoje ákurtas Pedagoginis institutas.
1933 m. birþelio 1 d. – 1933 m. birþelio 21 d. – Klaipëdos kraðte
ásteigtos pastoriaus Teodoro Zaso ir veterinarijos gydytojo E. Neimano vadovaujamos nacistinës vokieèiø partijos, siekusios atplëðti Klaipëdà nuo Lietuvos.
1933 m. – Pradëtos steigti 6 skyriø pradinës mokyklos.
1933 m. liepos 5 d. – Lietuva ir Sovietø Sàjunga pasiraðë konvencijà dël agresijos sàvokos apibrëþimo.
1933 m. liepos 15 d. – 1933 m. liepos 17 d. – Stepono Dariaus ir
Stasio Girëno transatlantinis skrydis per Atlantà ið Niujorko á Kaunà. Áveikæ Atlanto vandenynà, jie tragiðkai þuvo Soldino miðke Lenkijoje, 650 km nuo Lietuvos.
1933 m. – Ásteigta Kauno konservatorija.
1934 m. birþelio 7 d. – Buvusio ministro pirmininko Augustino
Voldemaro ðalininkai, nacionalistiðkai nusiteikæ karininkai, vadovaujami kariuomenës ðtabo virðininko P. Kubiliûno, sukëlë puèà,
norëdami gràþinti Augustino Voldemarà á valdþià. Neramumai kariuomenëje buvo lengvai numalðinti.
1934 m. rugsëjo 12 d. – Sudaryta Santarvës sutartis. Tai Þenevoje sudaryta Lietuvos, Latvijos ir Estijos sàjunga dël bendros uþsienio politikos ir diplomatijos.
1934 m. – Klaipëdoje ákurtas Prekybos institutas ir Aukðtieji
kûno kultûros kursai Kaune.
1934 m. gruodþio 12 d. – Kaune prasidëjo 122 Klaipëdos kraðto
vokieèiø nacistø, apkaltintø antivalstybine veikla prieð Lietuvos Vyriausybæ, teismas. Ið viso buvo nuteisti 87 asmenys, 4 ið jø paskirta mirties bausmë, taèiau po keleriø metø prezidento aktais visi jie
buvo amnestuoti.
1935 m. rugpjûèio mën. 1935 m. rugsëjo mën. Vyko ûkininkø
streikas Suvalkijoje.
1935 m. – Kaune ákurtas Dailës institutas.
1935 m. – Klaipëdoje ákurtas Pedagoginis institutas.
1935 m. rugsëjo 21 d. – 1935 m. rugsëjo 22 d. – Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantà.
1936 m. – Buvo paskelbtas naujas rinkimø ástatymas, pagal
kurá kandidatus á Seimà siûlë miestø ir apskrièiø tarybos. Pradëta
ruoðtis naujiems prezidento rinkimams.
1936 m. – Buvo paskelbtas naujas Draugijø ástatymas, suvarþæs draugijø veikimo laisvæ.
1936 m. vasario 6 d. – Lietuvoje uþdraustos politinës partijos.
Vidaus reikalø ministras generolas J. Èaplikas panaikino Krikðèioniø demokratø partijà, Socialdemokratø partijà, Valstieèiø liaudininkø sàjungà, Ûkininkø vienybæ. Liko tik lietuviø tautininkø sàjunga, kuri rëmë Antanà Smetonà ir jo Vyriausybæ.
1936 m. birþelio 9–10 d. – Ávyko rinkimai á Tautininkø Seimà.
Netiesioginiuose rinkimuose, draudþiant opozicijai iðkelti savo kandidatus, absoliuèia persvara nugalëjo valdanèioji Tautininkø partija. – IV Seimo rinkimuose dalyvavo 68,3 proc. rinkëjø.
1937 m. – Lietuvoje ásteigtas Tautinis olimpinis komitetas. Jis
1939 m. – priimtas á tarptautiná olimpiná komitetà.
1937 m. geguþes 7 d. – Rygoje Lietuvos vyrø krepðinio rinktinë
tapo Europos èempione.
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1938 m. – Iðleista pirmoji þemaièiø poezijos ir prozos antologija
„Þemaièiai“ (sudarë Stasys Anglickis).
1938 m. kovo mën. 17 d. – 1939 m. kovo mën. Vladas Mironas – Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
Nuo 1938 m. kovo 17 d. – Lenkø okupantai Vilniaus kraðte uþdarë visas lietuviðkas mokyklas ir organizacijas, Lietuviø mokslo
draugijà: 1938 m. kovo 17 d. po incidento prie demarkacinës linijos
Alytaus apskrityje (paþeidæs administracinæ linijà þuvo lenkø kareivis) Lenkijos Vyriausybë áteikë Lietuvai ultimatumà, reikalaudama
per 48 val. uþmegzti tarp abiejø ðaliø diplomatinius santykius. Atsiþvelgdama á realø jëgø santyká, Lietuvos Vyriausybë patenkino lenkø reikalavimus. Atnaujinti diplomatiniai santykiai su Lenkija, bet
jie buvo ðalti ir paremti nepasitikëjimu.
1938 m. geguþës 12 d. – „Valstybës þiniose“ buvo paskelbta ir
ásigaliojo paskutinë tarpukario Lietuvos Konstitucija, kurià pasiraðë
prezidentas Antanas Smetona ir ministras pirmininkas V. Mironas.
Priimta nauja Lietuvos Konstitucija. – Ji numatë, kad prezidentas yra visiðkai nepriklausomas nuo Seimo, jis gali bûti kiekvienà
kartà vël iðrinktas. Seimo priimti ástatymai negaliojo, kol jø nepatvirtindavo prezidentas. Ðioje Konstitucijoje net nebuvo paminëta,
kad Lietuva yra demokratinë Respublika, kaip tai buvo padaryta
1922 m. – Konstitucijoje.
1938 m. – Kaune surengta I tautinë olimpiada.
1938 m. – Vilniaus kraðte uþdarytos lietuviðkos organizacijos.
1938 m. – Ásteigtas Lituanistikos institutas lietuviø kalbai, literatûrai ir Lietuvos istorijai tirti.
1939 m. sausio 10 d. – Lietuvos Seimo nepaprastoji sesija
priëmë neutralumo ástatymà.
1939 m. kovo mën. 1939 m. lapkrièio mën. Jonas Èernius –
Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1939 m. kovo 20 d. – Vokietija pateikë ultimatumà Lietuvai
1939 m. kovo 22 d. – Lietuvos Vyriausybë nusileido hitlerinës
Vokietijos ultimatyviems reikalavimams perduoti Klaipëdà ir Klaipëdos kraðtà naciams. Buvo sudaryta Lietuvos ir Vokietijos sutartis dël Klaipëdos kraðto perdavimo Vokietijai. Ið Klaipëdos buvo
evakuojamos Lietuvos valstybinës ástaigos, iðvesta kariuomenë.
1939 m. kovo 23 d. – Vokietija uþëmë Klaipëdos kraðtà.
1939 m. kovo 23 d. – Vokietijos vadovas Adolfas Hitleris apsilankë aneksuotoje Klaipëdoje.
1939 m. rugpjûèio 23 d. – Maskvoje pasiraðytas Molotovo-Ribentropo paktas ir slapti protokolai. Tai Vokietijos ir Sovietø Sàjungos nepuolimo sutartis, kuria Vokietija ir Sovietø Sàjunga pasidalijo átakos sritimis. Lietuva atsidûrë Vokietijos átakos srityje.
1939–1945 m. – Antrojo pasaulinio karo laikotarpis.
1939 m. rugsëjo 28 d. – þlugus Lenkijos valstybei, buvo pasiraðyta Vokietijos ir SSRS sienø ir draugystës sutartis, pagal kurià
Lietuva atsidûrë Sovietø Sàjungos átakos srityje.
1939 m. rugsëjo 17 d. – Sovietø Sàjungos karines pajëgos pagal iðankstiná susitarimà su Vokietija, prasidëjus Antrajam pasauliniam karui, pradëjo þygá á Vakarø Ukrainà ir Vakarø Baltarusijà bei
Vilniø ir Vilniaus kraðtà.
1939 m. rugsëjo 29 d. – Lietuva atgavo Vilniaus kraðtà.
1939 m. spalio 10 d. – Sovietø Vyriausybës spaudimu pasiraðyta Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartis. Pagal jà dalis
pietryèiø Lietuvos su Vilniumi gràþinta Lietuvai, taip pat Lietuvoje
numatyta steigti sovietines karines bazes.
1939 m. spalio 29 d. – Lietuva atgavo Vilniaus kraðtà. 1939 m.
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spalio 27 d. – Lietuvos kariuomenës rinktinë áþengë á Vilniø. Respublikos sostine ëmë kontroliuoti Lietuvos Vyriausybës ágaliotinis
Vilniui ir Vilniaus kraðtui A. Merkys.
1939 m. lapkrièio 21 d. – 1940 m. birþelio 17 d. – Antanas
Merkys – Lietuvos Respublikos vyriausybës vadovas.
1940 m. geguþës 30 d. – Sovietinë vyriausybë nepagrástai apkaltino Lietuvos valdþià, kad pastaroji rengia provokacijas prieð
kraðte dislokuotas sovietines águlas, grobia raudonarmieèius, ren(Nukelta á 58 p.)
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(Atkelta ið 57 p.)
ka þvalgybinius duomenis.
1940 m. birþelio 14 d. – SSRS pateikë
ultimatumà Lietuvai, reikalaudama sudaryti naujà Vyriausybæ, ávesti papildomà sovietinës kariuomenës kontingentà, aukðtus
Lietuvos pareigûnus patraukti teismo atsakomybën. Lietuvos Vyriausybë pakluso ultimatumo reikalavimams.
1940 m. birþelio 15 d. – Sovietinë kariuomenë okupavo Lietuvà.
1940 m. birþelio 15 d. – 1941 m. birþelio
mën. 22 d. – 1940 m. birþelio 15 d. – sovietinë kariuomenë be pasiprieðinimo uþëmë
svarbiausius ðalies centrus, strateginius
punktus, okupavo kraðtà. Respublikos prezidentas Antanas Smetona pasitraukë á Vokietijà.
1940 m. birþelio 16 d. – Á Lietuvà atvy-
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kæs Sovietø Sàjungos uþsienio reikalø komisaro pavaduotojas Vladimiras Dekanozovas pradëjo kraðto sovietizacijà.
1940 m. birþelio 17 d. – 1940 m. birþelio
17 d. – V. Dekanozovo nurodymu sudaryta
promaskvietiðka Justo Paleckio liaudies vyriausybë. Ávyko pirmasis Liaudies vyriausybës posëdis. Darbà pradëjo marionetinë
Justo Paleckio vyriausybë.
1940 m. birþelio 19 d. – Uþdraustos visos lietuviðkos politinës partijos ir organizacijos.
1940 m. birþelio 25 d. – Oficialiai áregistruota Lietuvos komunistø partija (LKP).
1940 m. birþelio 27 d. – Justo Paleckio
vadovaujama Vyriausybë paleido IV Lietuvos Seimà.
1940 m. liepos mën. SSRS okupavus Lietuvà, pastarosios diplomatiniø tarnybø atstovai daugelio uþsienio ðaliø vyriausybëms

áteikë notas, kuriose Lietuvos ájungimà á
SSRS pavadino neteisëtu. 1940 m. – Lietuvos Respublikà prievarta ájungus á Tarybø
Sàjungà, Lietuvos ástatymai nustojo galiojæ.
Teisinë padëtis nepasikeitë nei hitlerinës,
nei antrosios sovietinës okupacijos metais.
LTSR Aukðèiausioji Taryba vykdë svetimðaliø valià.
1940 m. liepos 7 d. – Sovietø Valstybës
saugumo departamento direktoriumi paskirtas Antanas Snieèkus patvirtino Lietuvos politiniø partijø vadovybës ir aktyvo suëmimo
planà. Naktá ið liepos 11 d. – á liepos 12 d. –
ðis planas ið esmës buvo ágyvendintas.
1940 m. liepos 11–12-osios naktis NKVD
suëmë apie 2 tûkst. nepriklausomos Lietuvos politiniø ir visuomenës veikëjø.
1940 m. liepos 14 d. – 1940 m. liepos 15
d. – Vyko rinkimai á Liaudies Seimà – pagal
sovietiná rinkimø modelá sufabrikuoti rinkimai á tariamàjá parlamentà – Liaudies Seimà.
1940 m. liepos 21 d. – Vilniuje, Valstybës teatre, vykæs komunistø kontroliuojamas Liaudies Seimo posëdis, ignoruodamas Valstybës Konstitucijà, neteisëtai paskelbë Lietuvà sovietine respublika, nacionalizavo þemæ, svarbiausius kraðto ûkio objektus.
1940 m. liepos 26 d. – Priimtas Bankø nacionalizavimo ástatymas.
1940 m. rugpjûèio 3 d. – Lietuva oficialiai ájungta á SSRS – SSRS aneksavo Lietuvà: 1940 m. rugpjûèio 3 d. – Maskvoje Sovietø Sàjungos Aukðèiausioji taryba prijungë Lietuvà sovietinës respublikos teisëmis
prie unitarinës SSRS. Kraðto okupacijà pakeitë sovietinë aneksija.
1940 m. rugpjûèio 6 d. – Buvo nacionalizuoti visi bankai. Nacionalizuotas Lietuvos
bankas perduotas SSRS valstybiniam bankui ir tapo jo padaliniu.
1940 m. rugpjûèio 10 d. – Visuomeninë
JAV lietuviø organizacija ákûrë Lietuvai gelbëti tarybà. Vëliau ji pasivadino Amerikos
lietuviø taryba (ALT).
1940 m. rugpjûèio 25 d. – Priimta sovietinë stalininë Konstitucija, áteisinta Lietuvos okupacija – Lietuvoje pritaikytas sovietinës respublikos stalininis konstitucijos modelis. Valdþios institucijos ir visuomenës organizacijø
struktûra tapo palankios komunistiniam reþimui.
1940 m. rugsëjo mën. Ávyko Lietuvos diplomatø konferencija Romoje. Ji ásteigë Lietuvos tautiná komitetà. Jo pirmininku iðrinktas Ernestas Galvanauskas.
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1940 m. spalio mën. Kaune buvo rengiamas sukilimas. Já organizavæs pogrindis buvo pasivadinæs Lietuvos aktyvistø frontu.
1940 m. lapkrièio 11 d. – Berlyne buvo ákurtas Lietuviø aktyvistø frontas (LAF). Jo vyriausiojo ðtabo vadovu iðrinktas Kazys Ðkirpa. Ði organizacija turëjo pogrindinius centrus ir antisovietines organizacijas okupuotoje Lietuvoje. Jo tikslai buvo siekti Lietuvos
nepriklausomybës, kai kils Vokietijos ir SSRS karas.
1940 m. gruodþio mën. Ákurtas Lietuvos laisvës kovotojø sàjûdis, jo leidinys „Laisvës kovotojas“. Jis gyvavo iki 1943–1944 m. –
1941 m. sausio 10 d. – Maskvoje pasiraðytas SSRS ir Vokietijos vyriausybiø susitarimas dël Vokietijos pilieèiø bei vokieèiø tautybës asmenø perkëlimo ið Lietuvos SSR á Vokietijà, o Lietuvos
pilieèiø bei lietuviø, rusø ir baltarusiø tautybës asmenø – ið Vokietijos á Lietuvà. Vasará–kovà ið Lietuvos iðvyko apie 53 tûkst. gyventojø, ið Klaipëdos ir Suvalkø kraðtø atkelta 12 tûkst. lietuviø ir
9,3 tûkst. rusø bei baltarusiø.
1941 m. kovo 26 d. – LKP(b) CK biuras pritarë LSSR liaudies komisarø praneðimams „Apie priemones, susijusias su kontrrevoliuciniø ir antisovietiniø elementø areðtu ir iðtrëmimu ið Lietuvos SSR“.
1941 m. balandþio 14 d. – LKP(b) CK ir LSSR LKT nutarimais
Lietuvos valstieèiai apdëti didþiuliais natûriniais mokesèiais ir prievolëmis (grûdø, bulviø, mësos, pieno ir kt.), kurios prilygo Pirmojo
pasaulinio karo metø kaizerinës Vokietijos rekvizicijoms Lietuvoje.
1941 m. balandþio 29 d. – Priimtas LSSR NKVD ásakymas „Dël
kriminaliniø nusikalstamø ir antisovietiniø elementø operatyvinës
apskaitos organizavimo LSSR NKVD organuose tvarkos“.
1941 m. birþelio mën. Pradëta masiðkai þudyti Lietuvos kalëjimuose ir koncentracijos stovyklose laikomus kalinius.
1941 m. birþelio 14 d. – Prasidëjo masiniai Lietuvos gyventojø
trëmimai. 1941 m. birþelio 14–22 d. Iðtremta apie 30 485 Lietuvos
gyventojø ið Lietuvos.
1941 m. birþelio 14–18 d. – Pirmasis masinis gyventojø trëmimas. Ið viso iðtremta apie 17,5 tûkst. Lietuvos þmoniø. Prasidëjus
Vokietijos ir SSRS karui, trëmimas nebuvo uþbaigtas.
1941 m. birþelio mën. 22 d. – Á Lietuvà ásiverþë hitlerininkai.
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1941 m. birþelio mën. 22–25 d. – Lietuvoje vyko sukilimas prieð
sovietinius okupantus.
1941 m. birþelio 22 –27 d. – Vyko Raudonosios armijos ir Vokietijos kariuomenës mûðiai Lietuvoje. Raudonarmieèiai ir sovietinës represinës struktûros vykdë politiniø kaliniø ir Lietuvos gyventojø þudynes.
1941 m. birþelio 25 d. – Bolðevikai Rainiø miðkelyje nukankino
73 politinius kalinius. Pirmosiomis karo Lietuvos teritorijoje
dienomis þudynës taip pat vyko Pravieniðkëse, Panevëþyje, Kaune, Rokiðkyje ir kitur.
1941 m. birþelio 23 d. – Paskelbtas Nepriklausomos Lietuvos
atkûrimas, sudaryta Laikinoji vyriausybë, vadovaujama J. Ambrazevièiaus
1941 m. birþelio 23 d. – 1941 m. rugpjûèio 5 d. – Laikinosios
vyriausybës veikla. 1941 m. birþelio 23 d. per Kauno radijà buvo
paskelbta Lietuvos valstybës atkûrimo deklaracija ir atsiðaukimas
á lietuviø tautà.
1941 m. birþelio 24–25 d. – Rainiø miðkelio tragedija – NKVD
daliniai nuþudë 76 politinius Telðiø kalinius.
1941 m. liepos 28 d. – Ostlando reicho komisaras H. Lohse oficialiai paskelbë, kad ávedama vokieèiø civilinë valdþia. Lietuvà valdyti
pradëjo generalinis komisaras Teodoras Adrianas von Rentelnas.
1941 m. rugpjûèio 5 d. – Laikinosios vyriausybës darbà nutraukë vokieèiø okupacinë valdþia. – 1941 m. rugpjûèio 5 d. – Teodoras
Adrianas von Rentelnas sustabdë Lietuvos Laikinosios Vyriausybës veiklà. Ávyko paskutinis Vyriausybës posëdis.
1941 m. vasara ir ruduo Pradëjo veikti sovietiniø partizanø bûriai.
1941–1944 m. – Naciai Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje sunaikino 45 000 lietuviø ir apie 165 000 þydø tautybës þmoniø.
1941 m. – Lietuvoje ávestos maisto kortelës.
1941 m. rugsëjo 22 d. – Vokietijos okupacinë valdþia likvidavo
Lietuviø aktyvistø frontà (LAF).
(Nukelta á 60 p.)
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(Atkelta ið 59 p.)
1941 m. rugsëjo 26 d. – Generalinio komisaro Teodoro Adriano
von Rentelno ásakymu uþdarytas Lietuviø aktyvistø frontas, jo turtas konfiskuotas.
1941 m. gruodþio 11 d. – Studentas teisininkas Kazys Veverskis
ásteigë Lietuvos laisvës armijà (LLA).
1941 m. gruodþio 18 d. – SSRS valstybës gynimo komitetas
priëmë nutarimà organizuoti Raudonosios armijos 16-àjà lietuviðkàjà ðauliø divizijà. Ji suformuota 1942 m. Gorkio srityje ið pasitraukusiø á SSRS Raudonosios armijos 29-ojo ðauliø teritorinio kor-

puso kariø (apie 2,5 tûkst.), Lietuvos gyventojø, lietuviø, nuo seniau
gyvenusiø SSRS, kitø tautybiø SSRS þmoniø. Lietuviai ðioje divizijoje sudarë apie 36,3 proc. visø jos kariø.
1941 m. gruodþio mën. Vinstonas Èerèilis nusileido Maskvai ir
pripaþino jai Baltijos valstybes.
1942 m. – Pasirodë veikalo „Lietuviø archyvas. Bolðevizmo
metai“ pirmasis tomas. 1942–1943 m. – iðleisti 4 jo tomai.
1942 m. sausio 31 d. – Masines Lietuvos þydø þudynes vykdþiusios operatyvinës grupës vadas V. Stahleckeris praneðë Vyriausiajai reicho saugumo valdybai, kad Lietuvoje nuþudyta daugiau kaip 136 tûkst. þydø.
1942 m. kovo 7 d. – A. Rosenbergo ásaku, skirtu Reicho ministro uþimtoms Rytø sritims, Lietuvoje (taip pat Latvijoje ir Estijoje)
oficialiai ávesta „vietinë savivalda“
1942 m. pavasaris. – Ásteigta jaunimo organizacija – Lietuvos
laisvës gynëjø sàjunga. Ji leido laikraðtá „Lietuviðki atgarsiai“.
1942 m. balandþio 1 d. – Prie Lietuvos generalinës srities prijungtos Svyriø ir Aðmenos apskritys, keletas kitø Baltarusijos vietoviø, sudaryta nauja Eiðiðkiø apskritis. Lietuvos generalinës srities teritorija buvo 67,2 tûkst. km2.
1942 m. geguþës 20 d. – Kerðijant uþ 3 vokieèiø pareigûnus,
sovietiniø partizanø nuþudytus netoli Ðvenèioniø, nuþudyta daugiau
kaip 400 Ðvenèioniø apylinkiø gyventojø, daugiausia lenkø.
1942 m. geguþes 27 d. – Lietuvos generalinëje srityje vyko
visuotinis gyventojø suraðymas. Jo duomenimis, Lietuvoje gyveno
(be þydø) apie 2,8 mln. þmoniø: 81,1 proc. lietuviø, 12,1 proc. lenkø,
3,0 proc. rusø, 2,9 proc. baltarusiø.
1942 m. vasara Susikûrë Vyriausiasis Lietuvos komitetas. Komiteto leidiniu tapo „Nepriklausomoji Lietuva“.
1942 m. lapkrièio 9 d. – Buvæ Lietuvos Respublikos valstybës
veikëjai K. Grinius, M. Krupavièius ir J. Aleksa nusiuntë Lietuvos
generaliniam komisarui Teodorui Adrianui von Rentelnui memorandumà, kuriame protestavo prieð Lietuvos kolonizavimà, lietuviø
ir lenkø iðkeldinimà ið ûkiø, á okupantø politikà þydø atþvilgiu.
1942 m. gruodþio mën. 16-oji lietuviðkoji ðauliø divizija ájungta
á Briansko fronto 3-àjà armijà.
1942–1943 m. – Susibûrë Armijos krajovos daliniai. Lietuvoje ji siekë atkurti Lenkijos suverenitetà Vilniaus kraðte ir kovojo su lietuviais.
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