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1933 m. vasario mėnesio pradžioje iš Lietuvos ir JAV pašto įstaigų
pirmąkart istorijoje gauti leidimai gabenti laiškus oro keliu. Kas
buvo tie „paštininkai“, tokiu būdu gabenę pirmuosius laiškus į
Lietuvą?

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, politikas, poetas,
poliglotas, lietuvių kalbos gynėjas. Mokėjo apie 60 kalbų.
Reikalavo į mokyklas grąžinti lietuvių tikybos pamokas. Jo
patriotinis eilėraštis „Lietuviais esame mes gimę“ tapo neoficialiu
Mažosios Lietuvos himnu. Iki 1941 m. šios dainos melodijos
pradžia skambėdavo kaip Lietuvos radiofono signalas.
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Iš Rokiškio raj. kilęs bibliofilas, kraštotyrininkas ir Lietuvos
kariuomenės majoras, knygų autorius. Paskutinis jo kūrinys –
„Senoji Šilutė“.

Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėjas,
publicistas. Tilžės akto (1918) signataras. Buvo Klaipėdos krašto
prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos iniciatorius. Mažosios
Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, dėl to vadinamas Mažosios
Lietuvos patriarchu. Turėjo spaustuves Ragainėje, Tilžėje,
Bitėnuose. Pats rašė eilėraščius, rinko ir skelbė tautosaką.
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Macikuose gimęs vokiečių rašytojas, savo kūriniuose išsaugojęs ir
lietuvininkų gyvenimo, buities, kultūros tradicijų ir papročių
motyvus.

Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Klaipėdos miesto seimelio
deputatas, Šilutės miesto garbės pilietis. Giedotojų draugijų
„Aida“ ir „Daina“ narys. Vienas pirmųjų prieškarinės Lietuvos
buriuotojų. Už nuopelnus kraštui ir lietuvybei apdovanotas
didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliu ir Vytauto Didžiojo
ordinu.
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Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Kai
kurie eilėraščiai tapo liaudies dainomis. Garsiausias slapyvardis –
Ateivis. Palaidotas dabar išnykusio Musaičių kaimo kapinaitėse.

Pedagogas, Mažosios Lietuvos istorikas, studijavo klasikines
kalbas, rinko tautosaką, kūrė muziką. Parašė veikalų apie K.
Donelaičio kūrybą, apie saugiškių tarmę. Buvo ištremtas į Sibirą,
grįžęs gyveno Saugose, Šilutėje, o vėliau persikėlė į Vokietiją.

5.

14.

Daug kur rašoma, kad tai „lietuvių kilmės Prūsijos filosofas“, nors
taip pat sakoma, kad jis buvo „vokiečių kultūros žmogus“,
žymiausias vokiečių klasikinės filosofijos pradininkas. Pavardė
tiesiogiai susijusi su prosenelio gyventa vieta – Kantvainių kaimu.

Tikriausiai niekada nebuvęs Šilutėje, gyveno Gardino
gubernijoje, po to Vilniuje. 1863–1864 m. sukilimo Lietuvoje ir
Baltarusijoje vienas vadų. Skelbė luomų lygybės, religijos laisvės
idėjas, valstiečių žemės nuosavybės teisę. Siekė didesnės
Lietuvos ir Gudijos autonomijos nuo Varšuvos. Karo lauko
teismo nuteistas myriop. Užkastas Gedimino kalne, 2019 m.
perlaidotas Rasų kapinėse.
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Mažosios Lietuvos poetas, publicistas, visuomenės veikėjas.
Kūryboje reiškiamas patriotizmas, pabrėžiamas lietuvių kultūros
vertingumas. Pasirašinėjo slapyvardžiais Paukštelis, Balandėlis.

Filosofas, rašytojas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Tilžėje ir
daugelyje kitų Rytprūsių vietų rengė lietuviškus vaidinimus,
koncertus ir dainų šventes, buvo veiklus įvairių Mažosios
Lietuvos draugijų narys, publicistas. Persekiotas ir kalintas dėl
lietuviškos tautinės veiklos. Daug dėmesio skyrė žmogiškumo
esmei, dvasinės kultūros ugdymui. Literatūrinį palikimą sudaro
daugiau kaip 60 knygų.
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Šis žmogus buvo inžinierius mechanikas, tačiau, susižavėjęs Šilutėje
žydinčiais egzotiškais medeliais, net 20 metų kantriai bandė
išauginti juos iš sėklų. Ir tai pavyko! Tuo užsiima jau ketvirta
šeimos karta.

Mažosios Lietuvos knygininkai ir spaustuvininkai. 1858 m. jų
giminė įsteigė pirmą Šilutės knygrišyklą-knygyną ir veiklą vykdė
iki 1944 m,. Spaudos draudimo metais spaustuvėje buvo
leidžiamos knygos Didžiajai Lietuvai ir pardavinėjamos
knygnešiams. Šeimos kapavietė yra senosiose Šilutės evangelikų
liuteronų kapinėse.
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Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, poetas, giesmių
kūrėjas, giesmynų sudarytojas, ūkininkas ir verslininkas. Dalyvavo
Mažosios Lietuvos įvairių kultūros organizacijų darbe. 1925–1938
m. Klaipėdos krašto seimelyje išsikovojo teisę kalbėti vien
lietuviškai. Pasirašydavo Vieversėlio slapyvardžiu. Apdovanotas
Lietuvos Respublikos garbės ženklais.

Lietuvių rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas (pats
griežė smuiku ir violončele), visuomenės veikėjas. Rašė
eilėraščius, leido keletą laikraščių. Gydytojas. Vienas žymiausių
XIX a. antros pusės tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir
ideologų.

9.

18.

Šilutės miesto mecenatas, paskutinis dvarininkas, pirmojo privataus
muziejaus Klaipėdos krašte savininkas, valstybės tarnautojas,
visuomenės ir kultūros veikėjas. Priklausė Rytprūsių intelektualų
ratui. 1912 m. lietuvių ir vokiečių kalbomis išleido surinktų
žemaitiškų pasakų knygą „Pasakos apie paukščius“, prisidėjo prie
lietuvių muziejų po atviru dangumi Tilžėje (1905) ir Karaliaučiuje
(1912) steigimo.

Mažosios Lietuvos knygų prekybininkai, knygrišiai, ekslibriso
žanro pradininkai Lietuvoje. Knygų prekybininkų ir leidėjų
dinastijos pradininkai Šilutėje. Savo „knygų korme“ prekiaudavo
lietuviška protestantų spauda ir kalendoriais, kanceliarijos
reikmenimis, sienų apmušalais, vyniojamuoju popieriumi,
galanterijos ir juvelyriniais dirbiniais, parfumerija, žaislais,
rėmino paveikslus. Šeimos kapavietė yra Šilutės evangelikų
liuteronų kapinėse.

