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KALBU   KLAUSIMAS   KLAIPEDOS   KRASTE   (1923-1939  in.)

PETRONELE  Z 0 S T A U T A I T E

Prijungus   Klaipedos   kra§t?   prie   Lietuvos   (1923   in.),   jau   i§   pat   pradzing   Vokietijos
revan5istiniai  sluoksniai  sieke  j!   gr?Zinti   Vokietijai.   Klaipedos  klausimas   sudare  jng   „Ry-
tnt   politikos"   dalj,   tai   buvo   placdarmas  Vokietijos   agresijai  i   rytus.

Klaipedos   krasto   konvencija   ir   statutas   (1924   in.)   atvere   Vokietijai   pla€ias   galimy-
bes   ki§tis   i   §io   kra§to   vidaus   reikalus:   Vokietija   galejo   palikti   kra§te   buvusj   voki§k?i.i
administracini   aparat?,   valdininkij?,   teismus,   mokyklas   ir   ivairias   savo   ekonomines   bei
kulttirines  organizacijas.   Per  jas  Vokietija  vykde  savo  revan5istinius   siekimus  Klaipedos
kra§te,   trukde   Lietuvos   burzuazijai   isitvirtinti   krasto   ekonomikoje   ir   plesti   itak?   visuo-
meniniame  gyvenime.

Burzuazine   Lietuvos   vyriausybe,   nors   palyginti   nedaug   teising   gavo   Klaipedos   kra5-
te,   i§kele   tiksl?-pamazu   jjungti   krasto,    kaip    Sudetines    valstybes   dalies,   ekonomik?
i   bendr?   Lietuvos   liaudies   tikj   ir   suvienodinti   visuomeninj   bet   kulttirinj   gyvenim?   su
Lietuvos  gyvenimu.

Kova   tarp  burzuazines   Lietuvos   vyriaLisybes   ir   Vokietijos   remiamos   vietines   vokie-
6itt  burzuazijos  del  isigalejimo  Klaipedos  kra5te  rei§kesi  ne  tik  ekonomikoje,  bet  ir  ideo-
logineje  bei   kulttirineje  srityje,   ir  ypa€  d6l  vienos  nacijos  kalbos  vyravimo,  nes,   btitent,
per    kalba    buvo    siekiama    sustip.rinti    savo    jtak?    Klaipedos  ikra§te.   Pagrinda  kovai   del
kalbu   sudare   statuto  27  straipsnls,   skelbes,   kad   lietuviu   ir  vokie6ing   kalbos   yra   lygiatei-
s6s,  oficialiosios  kalbos I.

Burzuazineje   lietuving   istoriografijoje  kalbng   problema   Klaipedos   kraste   1923-1939 in.
beveik  nety.rineta.  Ja  tik  prabegomis  mini  kai  kurie  burzuaziniai  lietuving  autoriai2.`  Tary-
biniai   lietuviu   istorikai|   tyrinedami   su   Klaipedos   kra§tu   susijusias   problemas,   t?   klau-
sim?   taip   pat   tik   trumpai   palie€ia.

1  J.     Robinzonas,     Klaip6dos     kra§to     konvencijos    komentaras,    t.I,    K.,1934,

p.   614.                                                                                                          `\2  R.    Valsonokas,   Klaipedos   problema,   Klaipeda,1932;   J.    Vanagaitis,   Ko-
vos  keliais,  Klaipeda,   !938.

3  K.    Navickas,    TSRS    vaidmuo,   ginant   Lietuva   nuo   imperialistines   agresijos

:;#C]K9K4r°a]r=°e::y:£]#fg£5]]l,996li'I]Fp9e2d¥rr(¥uAd¥:¥ez¢:b£¥ra3:;]##,lK9:6:76¥5,BEurazHG::u]8gMZ:de]Paa¥:i::-

#:fi!epr:£?nskukrs::?anugzogsr°i8g3aii;339mme:£;Si'6§#AnDu£'L]i:i£;.o:.£i(a7i)p;ed£;gr£§£tg,akaA£Dt£:
1962,   t.   2(13).
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Sio   straipsnio   tikslas   parodyti,   kaip   burzuazine   Lietuvos   vyriausybe   ir   Vokietija,
veikusi  per  vietine  vokie6iu  burzuazija,  siekdamos. s.avo  politiniu  tikslu,   panaudojo  kalbu
klausima   kaip   priemone   stistiprinti   savo   ekonominems,   politinems   ir   kultdrinems   pozi-
cijoms  kra§te  1923-1939  metais.

I.  Nacionaline  gyventoju  sudetis

Klaipedos  krastas,  kelis  5imtme6ius  priklauses  Prnsijos  karalystei,  ve-
1iau  Vokietijos    imperijai,    turejo    skirtinga    socialine-ekonomine  ir  admi-
nistracine  strukttlra,  negu  Lietuva.

Po  Vokietijos  susivienijimo   (1871  in.)   sustiprejus.v9k.i§kajam .naciona-
1izmui,  1ietuving kalba  imama  i§stumti  is  mokyklng  ir viesojo  gyvenimo.  Lie-
tuviu   kova,   prasidejusi   del   gimtosios    kalbos    teisiu   mokyklose,   isaugo
i  kulttirini  s?jddi  apskritai  uZ  savo  gimt?ja  kalba  ir  n?sionaline  kulttlr?
Mazojoje   Lietuvoje4.   Tuo   bddu   Klaipedos   krastas   turejo   senas   lietuving
kalbos  tradicijas  ir  buvo  dvikalbis  kra§tas.  Oficialiaja -vokie€it£ -kalba
daugiausia  kalbejo  valdininkija  ir  didesne  miestie€ing  dalis,  o  neoficiali?-
ja -1ietuviu  kalba -1ietuviai  valstie€iai  ir  dalis  miestie€iq.

1925  in.  sausio  20  d.  gyventoju  sura§ymo  duomenys  rodo,  kad  Klaipe-
dos   kra§to   gyventojng   nacionaline    sudetis    buvo:  tokia:    26,60/o   lietuvi"
24,2%   sudare  Klaipedos   kra3to    gyventojai,    pasivadine  „klaipedie€i?is``,
41,90/o -vokie€iai    ir    7,30/o    kitng    tautybing    gyventoja.i.5.    Kyla   klaus.imas
del  atsiradusios  per  sura§yma  „klaipedie€ii±"  kategorijos,-kuriai  gi  na-
cionalinei  grupei  ja  priskirti?  Burzuaziniai  Lietuvos.teisininkai,  publicis-
tai,   politiniai  veikejai   „klaipedie€ing"   kategorij?,   priesingai   vokie6ing   pub`-
1icistams,  priskyre  lietuviams 6.  Remdamiesi  faktines  padeties  tyrinejimais,
jie  teige,  kad  „klaipedie€iai"--tai  vietiniai   gyventojai,  vokie€ing  kulttiros
veikiami  neteke  tautines  individualyb6s,  ta€iau  namie  kalbeje  lietuvi§kai 7.
Tuo  btidu  „klaipedie6ius"  prijungus  prie  lietuving  nacionalines  grupes,  lie-
tuviai  sudare  50,80/o,  t.  y.  daugiau  kaip  puss  visng  kra§to  gyventoj#.

2.  Autonomines  valdzios  nutarimai  kalbu  klausimu

Kai   1923  in.  sausio  15  d.  Klaipedos  kra§tas  buvo  prijungtas.  prie  Lie-
tuvos,  burzuazine  Lietuvos  vyriausybe,  remdamasi  statuto  27-uoju  straips-

t ai te,   Prtisijos   lietuviu   vokietinimas   ir   pasiprie§inimas

jam  i8J4L8=`r914--ri.,-wiA-D-A,  1968,  t.  I   (26)   p.  loo.5  Lietuvos   statistikos   metra§tis,    1927-1928   in.,   t.-   2,   K.,    1929,   p.   4-5;    Lietuvos

:toat:6S:kk|O:Sis?deo:s:n§itrt£::I::3:2taTi'tot;6a5;'¥i2h;igi9o3j3iypl;a:Ffi?so`rtr£[Eus?Oiei¥r'a[%32ip8a[83i;uR|.|eYu%|[£
frontas?,  Vatkarai,   1938.XII.7,  p.  4.

7  R. V a 1 s o n o k a s,  min.  veik.,  p.  268-269.
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niu,   sieke  sustiprinti  lietuving  kalbos   pozicijas,   eme  kovoti   uZ   abiejng   kal-
bu  lygybe  istatymuose  ir  bande  ja  igyvendinti  prakti§kai.

V.   Gailiaus   direktorija    (1923.11.15-1925.11.4)    i§leido   kelis   isakymus
kalbu  klausimu  kra§te.   „Klaipedos  kra§to  autonomijos  paskelbime"  buvo
nustatoma  lietuviu  ir  vokie6iu  kalbu  lygybe,  ir  abi  kalbos  pripazistamos
oficialiomis,   yalstybinemis   kalbomis8.   „Negali   btiti   i§leista   jokio   suvar-
Zymo  pries  visu  Klaipedos  kra5to  vietos  gyventoju  laisva  vienos  ar  kitos
kalbos  vartojima   ar  tai  privatiniuose  santykiavimuose,   prekyboje,   ar  tai
tikybos  dalykuose,  spaudoj  ar  ivairing  rti5iu  leidiniuose,  ar  tai  vie§uose  su-
sirinkimuose;  abieju  kalbng  vartojimas  Zodziu  ar  ra5tu  taip  pat  leidziamas
teismuose",-ra§oma  „Paskelbime" 9.  |sakymu  „Kas  link  mokomosios  kal-
bos   mokyklose"   buvo  fvedama   destomoji   lietuviu   kalba   i   tas   mokyklas,
kuriose  daugumq  .Tpokining  namie  kalbejo  lietuvi§kai,  ir  atvirk§6iai,  mokyk-
lose,  kur  didesnioji  mokining   dalis  namie  kalbejo  voki§kai,   destomoji  kal-
ba  buvo  paliekama  vokie6ing ]°.

Lietuviu  ir  vokie6iu  kalbos  buvo  ivedamos  i  administracines  Klaipedos
kra§to  istaigas.   1923  in.  rugpiti6io  24  d.  i§leistame  ,,Paliepime"  isakoma,
kad  visi  istaigng  formuliarai -blankai,  lai§kng  pavyzdziai,  antspaudai  btitq
atspausdinti  lietuving  ir  vokie€ing  kalbomis ][.   1924  in.   rugpiti6io   16  d.   jsa-
kyTe  „Kas  link  vie§ng  testamentu  sudarymo"   abi  kalbos  buvo  pripazintos
lygiomis  testamentams   sudaryti  teisme  ir  pas  notara ]2.   1925   in.   birzelio
8  d.  direktorijos  pirmininko  E.  Borcherto  ir  dar  kart?   1926  in.  balandzio
6  d.  direktorijos  .pirmininko  E.  Simonai6io  i§leistuose  isakymuose  pasaky-
ta,  kad  registracijos  knygos  turi  btiti  vedamos  lietuviq  ir  vokie6iu  kalba,
btitent   ta   kalba,   kuria   iteikiami   parei§kimai.   Visi   i§ra§ai   i5   registracijq
knygu  turi  btiti   ra§omi  ta  kalba,  kuria   pra5o  interesantai ]3.

Sie  kalbu  isakymai  ir  paliepimai   sudare  pagrind?   lietuving  ir  vokie6ing
kalbng   lygiateisi§kumui   i   Klaipedos   krasto   viesaji   gyvenim?   ivesti.

3.   Prjemones  kalbq   lygybei  jgyvendinti

Klaipedos   kra§to    direktorija,    remiama    Lietuvos    vyriausybes,   emesi
priemoniu   lietuviu  ir  vokie6iu  kalbng   lygybei   jgyvendinti   prakti§kai.   Kad
valdininkai   i5moktng   lietuving   kalbos,   buvo  isteigti   lietuving   kalbos   kursai
Klaipedoje,    Siluteje,    Pagegiuose,     Vie§vileje,    Smalininkuose    ir   Vilki§-

8  Klaipedos   kra§to   valdzios   Zinios,    1923.V.Il,   Nr.   52,   p.   422.
9  Ten  pat.

::  Kl:ii:£:s
_        ______,    -__`-.   '  -I+,-J,   LIL.   \,L,I,.    ,I,4.]2  J.  R -o b i n z o n a s,  min.  veik.,  t.  I,  p.  618.

mjn.]3ve¥i:,jppe.d8§].kra§to   Valdzios   Zinios,1925.X.17,   Nr.   99,    p.   891;    J.   Vanagai  ti  s,
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kra§to  valdzios  Zinios,1923.IV.Il,  Nr.  38,  p.  302.
krasto  valdzios  Zinios,  1923.VIII.24,  Nr.  91,  p.  752.
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kiuose.   Klausytojas  uZ  mokymasi  turejo  moketi  5-10  1t  per  menesi,  uZ
egzaminus-25  lt]4.1925  in.  birzelio  4  d.  §vietimo  ministro  K.  Jokanto
isakymu  buvo  nustatytos  pagrindines  kalbos  mokymosi  taisykles  ir  suda-
ryta  egzaminng  komisija  is  prof.  J.  Y6o,  M.  Slazos,  G.  Guberto,`M.  Lacy-
6io   ir   F.  Auksutai€io 15.   Komisija   veliau   keitesi.

1925  in.  rugsejo  .23  d.  direktorija  i§1eido  „Paliepima",  kuriuo  nustate,
kad  autonominese  istaigose,  taip  pat  savivaldybese  ir  vie§osios  teises  kor-
poracijose  valdininkais  galejo  btiti  skiriami  tik  tokie  asmenys,  kurie  Zo-
dziu ir ra§tu mokejo abi kalbas 16.

Kad  paskatintng  valdininkus  grei€iau  ismokti  abi  krasto  kalbas,  E.  Bor-
cherto  direktorija   1925  in.   spalio   10   d.   i§leido  „Paliepim?",  kuriuo  buvo
pridedamas  200/o  pagrindines  algos  priedas  tiems  autonomining  istaigng  t?.r-
nautojams,  kurie  ra§tu  ir  Zodziu  mokes  abi  kalbas 17.  Tarnautojai  turejo
pristatyti  kalbng  mokejimo  pazymejim?,  duot?  egzaminng  komisijos.  Kalbos
pried?   galejo   gauti  ir  tarnautojas,   jei   istaigos  virsininkas   patvirtindavo
ji  mokant.i  abi  kalbas.

Klaipedos  kra§to  valdininkija  1923-1925  in.  eme  mokytis  lietuving  kal-
bos,   bijodama   netekti   tarnybt!.   Tais   metais   buvo   apklausinejami   moki-
nine   tevai   ir  nustatoma   destomoji   kalba   mokyklose.   Del   a§trios   vokie6ing
nacionalistu  antilietuvi§kos  propagandos   1929  in.   i§  271   pradines  kra§to
mokyklos,  be  Klaipedos  miesto  mokyklng,  tik  57-iose  mokyklose  imta  mo:
kyti  lietuviu  kalba 18.  Miestl!,  kaimu,   dvaru,   gatvit!,   istaigu  pavadinimal
pradeti  skelbti  abiem  kalbomis.

Isleisti  kalbng   isakymai,   potvarkiai   bei   paliepimai   ir  ju   igyvendinin?o
priemones   1923-1926  metais  rodo,  kad  lietuviskos  V.   Gailiaus,  E.   Bor-
cherto,  .E.   Simonai€io  direktorijos,  remiamos  Lietuvos  vyriausybes,   sieke
demokratinemis  priemonemis  igyvendinti  lietuviu  ir  vokie6ing  kalbu  lygia-
teisi§kuma  kra§te.

\

4.  Vokie6ing  valdininkijos  opozicija

Ta6iau  tokia  burzuazines  Lietuvos  vyriausybes  politika  susilauke  prie-
§i§kos  reakcijos  i§  Klaipedos  kra§to  voki§kosios  burzuazijos  ir  reakcines

/

inteligentijos, ypa6 valdininkijos.                                                        \
Klaipedos   kra§to   valdininkija    skirstesi  i  valstybiniu  ir   autonominiu

istaigu  valdininkija.  Tiek  valdzi,os,  tiek  ir  autonominese  istaigose  liko  be-
veik  visi  valdininkai  vokie€iai.   1925  in.  ivairiose  Klaipedos  kra§to  tikio  ir

14  CVA,  I.  923,  ap.I,  b.1169,I.120.
15  J.  R o b i n z o n a s,  min.  veik.,  t.  11,  p.  539.

::  a:gippeadtdst. k]i'ag{o62v6ai8276s   zinios,1925.x.22,   Nr.1ol,   p.   905.
18  CVA,  I.  391,  ap.  3,  b.  2426,i.  12-13.
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kultfiros  srityse  dirbo  6705  vokie6iq  tautybes  tarnautojai ]9.   I  valstybines
jstaigas   dali   valdininkl!,   mokan6ing   lietuving   ir   vokie6ing   kalbas,   Lietulyos
vyriausybe atsiunte i§ kitu  Lietuvos vieti!.   .

Nemazai  valdininkng  vokie6ing  buvo  nepatenkinti   Klaipedos  kra§to  pri-
jungimu  prie  Lietuvos.  Jie  ir  sudare  branduoli   vokie6iu  nacionalistining  re-
van§istinit!  jegt!,   susigrupavusit!  i  Tautos   (Volkspartei)   ir  Kra5to  Zemes
tikio  (Landwirtschaftspartei)  partijas,  kurios  sieke  atple§ti  Klaipedos  kra§-
ta  nuo  Lietuvos.

Vokie6ius,  autonominii!  istaigtf  valdininkus,   antilietuvi5kai  veikti  ska-
tino  Vokietijos  generalinis  konsulatas  Klaipedoje.  Jis  ragino  valdininkus
likti-Klaipedos  kra§te:  „Neoptuokite  Vokietijos  pilietybes,  palikite  Klaipe-
dos  kra5te,    prisidekite  vien   savo  buvimu  kra§to  voki§kam   pobtidziui   is-
laikyt_i" 20.   Valdininkams   buvo   pazadeta,    jei    del    antilietuvi§kos   veiklos
tektu  apleisti  Klaipedos  krast?,  be  jokiu  kliti6ing  jiems  bus  suteikta  Vokie-
tijos  pilietybe  ir  garantuotos  tarnybos  Vokietijoje.  Konsulatas  slapta  davi-
nejo  valdininkams  !pilietinimo.  liudijimus   (Wiedereinbtlrgerungsscheine) 21.
Visi  tie  valdininkai   susibtire  i  „Klaipedos  va|dininku   s?junga"   (Memel-
landischer  Bearitenverband),  kuri  iki  1933  in.  buvo  Vokietijos  ,,Valdinin-
ku   s?jungos   (Deutscher   Beamtenbund)   nare22.   Mokytojai   buvo   sutelkti
i  „Mokytojng  susivienijimo"   (Lehrerverein)   organizacij?,  priklausiusia  Vo-
kietijos „Mokytojng sajungai"  (Lehrerverband)  23.

Pilietybes   gr?Zinimo   garantija   Klaipedos   krasto   autonomining   istaigng
valdininkai  nesitenkino.  Vokietijos  vyriausybe  jiems  pazadejo  moketi  algng
prieda,  vadinam?j£  ,,skirtum?  tarp  lietuviu  ir  vokie6it!  algu",  veliau  vien-
kartines  sumas,  kuring  dydis  priklause  nuo  to,  kokios  svarbos  darba  jie  dir-
bo  ,Vokietijos  naudai 24.

Lietuvos  atstovas  D.  Zaunius   1932  in.  sausio  men.  savo  kalboje  Tau-
tu  s?jungos  taryboje  demaskavo  tuos  pri.apokejimus valdininkams,  pareik§-
dama.s:  „Sunku  §iuos  Vokietijos  vyriausybes  veiksmus  nepavadinti  megi-
nimais  papirkineti  kaimynines  valstybes  vald,ininkus  sutartimis  nustatytai
tvarkai  sugriauti" 25.

-Kiekvienoje  autonomineje  fstaigoje  buvo  tarn  tikra  valdininkng   gru.pe,

jpareigota  stropiai  prizitireti  savo  istaigos  darba.  Tos  grupes  buvo  subor-
dinuotos   specialiam   vykdomajam   komitetui,   palaikiusiam   glaudzius   ry-
Y  .                                      ,  ,I,       ,§ius su  atitinkamomis Vokietijos organizacijom-is 26

::  Ria]¥ead]o§ °k¥a°§tkoasst'at:its.  ¥]£jki'nipin37§.y|a  Hagos   tribunole,   p.  26.
21   Ten   pat.
22  Dr.   Neumann'o,   v.   Sass'o   bei   kitng   bylos   kaltinamasis   aktas,   K.,   1934,   p.   6.
23  A.    Gaigalaite,    Hitlerininkng   pastangos    1933--1935   In.   `atplesti   nuo    Lietuvos

Klaipedos  kra§t?,  p.   138.
24  Klaipedos   kra§to   statuto   ai3kinimo   byla   Hagos   tribunole,   p.   26.

'25  Ten   pat.                                                                                                                                                  '  '

26  R.  V a I s o n o k a s,  min.  veik.,  p.  309-310.
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5.  Vieningas  vokie6iu  frontas  pries  lietuvius

t   Vietine    vokie6ing    burzuazija,    inspiruojama    Vokietijos    revan5istiniu
sluoksnit!,  jau   1924  in.   band6   ginkluotu   pu6u   atple§ti   Klaipedos  kra§ta
nuo Lietuvos. Zlugus bandymams,  1925 in. ji organizavo vieninga vokie6iu
fronta  pries   lietuvius.   Tokia  veikla   padejo  vokie6ing  burzuazinems   parti-
joms  laimeti  pirmuosius  kra§to  seimelio  rinkimus   (19.25v.X.19),  ir  j.os  eme
diktuoti   savo   politika   kra§te.   Vokie€ing   nacionalistinei   sovinistinei   politi-
kai  €ia  buvo  palanki  dirva.   1926  in.  gruodzio  17  d.  Lietuvoje  ivyko  f`a§is-
tinis  perversmas.  1927  in.  ivedus  karo  stovi,  Klaipedoje  i.r  apskrities.  mies-
tuose   buvo    isteigtos   karines   komendanttiros,   sukelusios.pazanging    gy-
ventoju.    protestus.    Vokie6ing    nacionalistai,    pasinaudodami     neapykanta
lietuvi§kajam  fa§izmui,  stiprino  antilietuvi§kas  nuotaikas  Klaipedos  kra§te.
Per  spaud?,  radij?,  susirinkimus  Smeize  Lietuv?  ir  lietuvius.  Neatsitiktinai
Klaipedos   kra§to   direktoriju   pirmininkais   buvo   paskirti    ar§tis    vokie5iai
nacionalistai -0.  Kadgynas  (0.  Kadgiehn,1927.I.5-1930.VII.8),  0.  Bet-
cheris    (0:    86ttcher,    1931.I.13-1932.11.15),    0.    Sreiberis   (0.  Schreiber,
1932.VI.7-1934.VI.27).

6.  Nuolaidziavimas vokietininkams

Kaip  matyti  i§  tarybiniu  lietuviu  istorikng  tyrinejimu,  Lietuvos  burzua-
zine,   veliau   fa§istine   valdzia,   ver6iama   ekonominiu   ry§ing   su   Vokietija,
taip  pat  bendros  tarptautines  politikos  reikalavimt!,  nuoilaidziavo  Vokieti-
jos revansistams ir jq veiksmams Klaipedos kra§te 27.

Kai  vokietininkai  eme   reik5ti   nepasitenkinima  „Paliepimu",   1925  in.
spalio  2  d.   isleistuose  „Visuotiniuose  nuostatuose"   apie   dviejq  kalbng  i§-
mokima  buvo  kalbama   su   nuolaida,-kad   priimti  tarnybon  valdininkai
trakstama   kalbos   mokejima   gales   papildyti   tarnybos   metu28.   Buvo   nu-
statyta  lietuving  kalba  ismokti  per  dvejus  metus,  paskiau  tas  terminas  pra-
testas  iki  penkeriu  metu,  o  veliau  numatytas  visiems  valdininkams  patik-
rinamasis  lietuving  kalbos  egzaminas  tik   1937  in.  pabaigoje29.

1§   valdinillku   fakti§kai   nebebuvo   reikalaujama   abieju   kalbu   mokeji-
mo.  I  mokyklas  su  destomaja  lietuving  kalba  vel  buvo  ivedama  destomoji
vokie€ing  kalba.   1§   lietuvi§kng  mokyklu  buvo   atleidziami   lietuviai  mokyto-

jai  ir  perkeliam.i  i  voki§kas    mokyklas3°.    Toking    pakeitimng    buvo    Sakiu,

2287T¥.RNo%Yiczko:S:sT;:.]nTeLke.£'k?,.t:]|',5p9.'66L36.
29  G.,   Klaip6dos    krasto   valdininkai   ir   statuto   27   str.,    Lietuvos    aidas,    1935.VII.4.
30  Dr.   Neumann'o,   v.   Sass'o   bei   kitq   bylos   kaltinamasis   aktas,   p.    155,    156.
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Lauksargiu,  Drevernos,  Plikiu,  Priekules,  Vanagu  ir  kitose  pradinese  mo-
kyklose 3].  Taib   1933  in.  Iiko   10  valdi§kng  pradining  mokyklu,  kur  buvo  mo-
koima  lietuving  kalba,  is  1929  in._,_veikusit£  5732.

Autonomining  istaigu valdininkai  i  lietuvi§kai  ra§ytus  ra§tus  pradejo  at-
sakineti  voki§kai,  blankus  uzpildyti  vien  vokie6iu  kalba.

7.   Kalbq  klausimas  teismuose

Klaipedos  kra§te  egzistavo  Vokietijos  teismng  sistema.   Beveik  visi  tei-
sejai  buvo  vokie6iai,  juridinius  mokslus  baige  Vokietijoje.  Referendoring  ir
ase.soriu  egzaminus  teisininkai  vykdavo laikyti  i  Vokietij?.  Tai  prie§taravo
teisinei  pade6iai,   Klaipedos  krasta  ijungus  i  Lietuva.  Nuo   1933  in.  buvo
pasiekta  tiek,  kad  kra§to  teisininkai  ne  tik   laike  egzaminus  Vokietijoje,
bet  turejo  keleta  menesing  i§btiti  ten  specialiose  stovyklose,  kad  isisavintu
nacionalsocialistine  ideologija 33.

Gyventojai   daznai  skt!sdavosi   del   §alisko  teismo  sprendimo,  jei  byla
vyko  tarp  lietuvio  ir  vokie6io.  Pasitaikydavo  net  tokiq  atveju,  kad  uZ  me-
ginim?  teisme  kalbeti  lietuvi§kai    interesantai    buvo   baudziami   kaip   uZ
prie5inim?si   teismui.   Taip   buvo  nubausti   Lebartas   i§   Silutes,   Vesola   i§
Klaipedos  ir  kiti34.    1933   in.  vasario    14    d.    Klaipedos    teismas    sprende
S.  Dobravolskio  byla.  Jis  paprase,  kad  teisme  su  juo  kalbetu  lietuvi§kai,
nes  jis  voki§kai  nesuprant?s.    UZ    tai,    kaip   uZ  teismo   darbo  trukdym?,
valstybes  gynejas  pasitil6  nubausti  S.  Dobravolski  90  lt  pabauda 35.  Tei-
sejai,  nemokedami   lietuvi§kai,   nesistengdavo  teisiamngju  ir  liudininktf   i§-
klausyti  ir  lietuvii!  atzvilgiu  §ali§kai  spresdavo  bylas.  Teismuose  be  ver-
tejo  interesantai  nebesusikalbejo  lietuvi§kai,  taip  pat  nebuvo  galima  pa-
sirinkti  kalbos,   sudarant  kolltraktus  ar  kitus  teisinius  dokumentus.

8.  Kova  pries  vokietininkus

Nuolat  stiprejanti  germanizacija  autonominese  istaigose  ir  mokyklose
verte Lietuvos vyriausybe  imtis  priemoniu.  Klaipedos  kra§to  gubernatorius
A.  Merkys  drauge  su  Svietimo  ministerija   1929  in.  rudeni  pasiunte  Tau-
rages   mokytojng   seminarijos.   direktoriu    M.    Ma6erni  vizituoti   Klaipedos

31   Ten   pat,   p.   156.
32,Ten  Pat.
38  A.  D a u in a n t a s,  Postikis  Klaipedoje,  Vairas,  1934,  Nr.  8-9,  p.  166.
34  Dr.   Neumann'o,   v.   Sass'o   bei   kitu   bylos   kaltinamasis   aktas,   p.   14.
36  Ten  pat,  p.   14-15.
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kra§to  pradining  mokykll!.  1§  pradziu  0.  Kadgyno  direktorija  nenorejo  isi-
leisti  vizitatoriaus,  teigdama,  kad  Lietuvos  vyriausybe  tiek  pat  teising  tu-
rinti  ki§tis   i   Klaipedos   kra§to   mokyklas,   kiek   i   Sveicarijos   mokyklas36.
Remdamasis  statuto  25-uoju  straipsniu,  suteikian6iu  teise  vyriausybei  pri-
Zitireti  lietuving  kalbos,  Lietuvos  istorijos  ir  geografijos  destyma 37,  M.  Ma-
6ernis  per  dideli  varga  gavo  leidima  vizituoti  mokyklas.  Tai  buvo  pirmoji
ir .paskutine  Lietuvos  vyriausybes  organizuota  Klaipedos  kra§te  mokyklu
vizitacija   1923-1939  metals.

M.  Ma5ernis  rado,   kad    dalis   mokytoju,  btidami  ar5tis  nacioinalistai,
lietuviu  kalba  niekino,  tiesiog  ty6iojosi  i§  jos,  lietuvius  mokinius  stengesi
Zeminti.   Mokyklose,   kuriose   dauguma   sudare   lietuviai,   destomoji   ka.Iba
buvo  vokie5iu 38.

Zymtis  Klaipedos  kra§to  lietuving  burzuaziniai  kulttiros  veikejai  V.  Gai-
galaitis,  K.  Trukanas,  A.  Braksas,  M.  Lacytis,  J.  Stikliorius  dar   1926  in.
isteige  Klaipedos  kra§to  mokyklng  draugija,  kuri  pradejo  kurti  lietuvi§kas
priva6ias  pradines  moikyklas.  Per  septynerius  metus,  t.  y.   1926-1933  in.,
toking  mokyklu  buvo  isteigta   1739.  Vien  tas  faktas,  kad  lietuviams  reikejo
steigti  priva6ias  mokyklas,  rodo,  kad  vokie6it!  kalba  ir  toliau  vyravo,  vo-
kietininkams stabdant lietuvinimo process.

'   Net  pa6iuose  Klaipedo.s  kra§to  autonominiuose  valdzios  organuose-

seimelyje   ir   direktorijoje-nebuvo   laikomasi    Klaipedos   kra§to  statuto
nustatyto  dvieju  kalbu  lygybes  principo.  Seimelis,  kuriame .vyravo  Folks
ir  Landvirt§aft  partiju  dauguma,  i  savo  reglamenta  buvo  ira§es  lietuviu
kalba   ignoruojanti,  kartu  ir  statuto  27-aji   straipsni  lauzanti  paragrafa:
„Seimelio  biuras  veda  savo  bylas  bei  protokolus  vien  vokie6iu  kalba,  jis
daro  savo  prane§imus  vien  vokie€ing  kalba" 40.  Kai   1930  in.  gruodzio  3  d.
seimelio  posedyje  lietuviu  frakcijos  atstovas  J.   Stikliorius  pasitile  §i  pa-
ragraf?  i§braukti,  seimelio  pirmininkas  Ion  Dresleris  pasake,  kad  dvikal-
bi5kumas  apsunkinas  darba4[.1925'm.,  kai  seimelio  tarybos  posedyje  lie-
tuving  frakcijos  atstovas  M.  Klimkaitis  pareikalavo,  kad  taryboje  btitu  kal-
bama   lietuvi§kai,   vokie6ing   socialdemokratu   atstovai   pasipiktine   i§ejo   i§
posedzio 42.  Kalbos  klausimu  kra§to  ir  miesto  seimeliuose  tarp  lietuving  ir
vokie€ing  frakcijng  vyko  nuolatine  kova.

36  CVA,  I.  391,  ap.  3,  b.  2426,1`.  4.
37  J.   R o b i n z o n a s,  min.  veik.,  t..I,  P:  609.
38  CVA,  I.  391,  ap.  3,  b.  2426,I.  30-32.                                .

::  8::  i:uff:ntnk°: ¥.i §:SuS,s: bKeL:L#kpz,dos:mkaasLtjRfaTpaesdsosak£:::t%.,  ]€:.rpas,   L93L,  Nr.   2,
p.   132.4,  Ten  pat.

42  Klaipedi§kis,1§     Klaipedos     socialdemokratng     me§lyno,    Komunistas,1925,
Nr.   ,,   p.   13.
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Gubernatorius  A.  Merkys  ,,Pro  memoria"  rage-,  kad  jis  reikalaves,  jog
i  seimeliQ prezidium?  btitu  renkami  Zmones,  mokantieji  abi  kalbas.  To  ne-
paisydama,   vokie6iu   partiju   seimelyje   dauguma   1930   in.   i§rinko   pirmi-
ninku  ron  Dreslerj,  pavaduotoju  R.  Mejerj,  abu  nemokan6ius  lietuving  kal-
bos43.   Gubernatorius  nusiskunde,  kad   sunku   rasti  kandidat?   i   direktori-
jos  pirmininkus,  kuris  btitu  klaipedietis,  inteligentas  ir  moketng  abi  kra§to
kalbas 44.  Antai   direktorijos   pirmininkas   0.   Sreiberis   buvo   gimes   Vokie-
tijoje,  i  Klaipedos  kra§t?  atsibastes  pranctizu  okupacijos  metais,  visai  ne-
mokejo  lietuving  kalbos.ir  nesimoke.  Toks  faktas  prie5taravo  ir  Klaipedos
kra5to  statuto  strajpsniams.

9.   Hitlerininki!  jsigalejimas

Kai  Hit]eris   paeme  Vokietijoje  ya]dzi?,   Klaipedos  kra§te   pradejo   at-
viral    veikti   hitlerininkai.    Inspiruojamos    is    Berlyno    1933    in.    susiktire
dvi    hitlerininku    partijos  -  Krik§€ioniu    socialistu    darbininku    s?junga
(Christ.Iich-sozialistische   Arbeit:gemeinschaft -CSA),    vadovaujama    T.
Zaso,    ir   Sociali:tine   tautos    s?lung.a   (Sozialistische  Volksgemeinschaft-
Sovog),  vadovaujama  E.  Noimano.  Partijos  nariai  laike  save  Hitlerio  iga-
liotiniais  kovoje  uZ  erdves  politik?  rytuose.  0.  Sreiberio  direktorija  leido
prasiskverbti  Sovog  ir  CSA  partijH  nariams  i  vis?  Klaipedos  kra§to  auto-
nominj  valdymo   aparat?.   E.   Noimanui   tapo  paklusntis   kra§to  ir  miesto
seimeliai,  direktorija, vietine policija.

Vokietijos  hitlerininkq  pa.vyzdzju   buvo  steigiami  smogikng  btirjai,  kurie
daugiausia  terorizavo  ]ietuvius  ir  vokie6ius  nehitlerininkus,  net  Zudydavo
juos 45.   ±sigaleje  hitlerininkai   pradejo   rengti   ginkluot?   sukilim?   atple5ti
Klaipedos  krast?  nuo  Lietuvos    ir   prijungti  ji  prie  Vokietijos.   Hitlerine
Vokietija   aktyviai  palaike  §i?   politik?,   panaudod`ama   pries   Lietuv?   poli-
tines  ir  ekonomines  represijas  ir  vis?  gebelsines  propagandos  aparat? 46.
Ka]bos,  religijos,  tradicijng  skirtumai  hitlerininkams  buvo  dingstis  kurstyti
tautng  nesantaika.

Vjsos  Lietuvos,  o  dar  labiau  Klaipedos  kra§to  demokratinf ai  gyvento-
ju  sluoksniai  buvo  pasipiktine  fa§istines  Lietuvos  vyriausybes  nuolaidzia-
v.imo  .politika,   leidzian6ia  kra§te  jsigaleti  vokie6ing  kalbai,   taip   pat  hitle-
rlzmul.

43   CVA,  f.  383,  ap.  7,  b.  939,  I.   1~79.
44  Ten   pat,   I.   162.
45A.

Klaipedos
46  Ten  pat,  -p. -137-153.
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Gaigal aite,   Hitlerininkng   pastangos    1933-1935,   in.   atpl65ti   nuo   Lietuvos
kra§t?'   p.   143.
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10.   Pastangos  atlietuvinti  kra§ta

Lietuvos  vyriausybe,   spaudziama   darbo  Zmoning  revoliucini?  judejimo
ir  demokratining  sluoksning  reikalavimng,  taip  pat  jausdama  pavo]ng  prarasti
Klaipedos  kra§t?,   eme  varzyti  Cia  hitlerininkng  veikim?.    Buvo    paskirtas
naujas  gubernatorius,  buves  Vidaus  reikalng  ministerijos  pilie6ing  apsaugos
departamento    direktorius    J.    Navakas   (1933.XI.8-1935.IV.4).  Netrukus,
1934  in.  vasario  7  d.,  buvo  paskelbtas  „Tautai  ir  valstybei  saugoti  istaty-
mas",  pradeti  suimineti  hitleriniu  partiju  vadovai,  sustabdytas  §iu  partiju
veikimas,  Kaune  pradeta  byla  hitlerininkams..  Buvo  paleista  0.  Sreiberio
direktorija    ir    sudaryta    nauja    M.    Reiz.gio     direktorija. (.i.934.VI.28-
1934.XII.3).  Tokiam  hitlerininkng  tramdymui  pritare  pazangieH  gyventojai
ir  Klaipedos  kra§te,  ir  kitose  Lietuvos  vietose.

Gubernatorius  J.  Navakas  ir  direktorijos  pirmininkas  M.  Reizgys  me-
gino  atlietuvinti  Klaipedos  kra§ta.  Dar   1933  in.  Iapkri6io  30  d.  Lietuvos
Vyriausiojo  tribunolo  prokuroras  is  autonomining  krasto  istaigng  pareikala-
vo,  kad  i  bendruosius  respublikos  organus  jos  kreiptusi  tik  lietuviu  kal-
ba 47.  1933  in.  gruodzio  16  d.  gubernatorius  pareikalavo  i§  direktorijos  at-
imti   101   valdininkui   ir  mokytojui -Vokietijos   pilie€iams-darbo   leidi-
mus 48.

Direktorijos  pirmininkas  M.   Reizgys,   noredamas  kra§to  teismng   siste-
rna  priartinti  prie  Lietuvos  teismng  sistemos  ir  ivesti  lietuvii  ir.  vokie"
kalbas  i  teismus,   1934  in.  1apkri€io   14  d.   i§leido  isakyma  apie  ]uridinius
egzaminus  ir  paruosima  aukstesnems  teismo  tarnyboms 49.  |sakyme  pasa-
kyta,  kad  referendorio tarnybai  turi btiti  skiriamas  asmuo,  i§1aikes  pirmue-
sius  juridinius  egzaminus  ir  mokes   lietuving  ir  vokie6ing  kalbas   Zodziu   ir
rastu 50.  Siuo  isakymu  buvo  uzdrausta  teisininkams  vykti  uzsienin  laikyti
kvalifikacijos  kelimo  egzaminu.

M.  Reizgio  direktorija  megino  atlietuvinti   kra§to   mokyklas.   1?34  in.
1apkri6io  30  d.  ji  paskelbe  isakyma,  kuriame  buvo  numatyta  ivesti  lietu-
viu  destomaja  kalba  i  10  Klaipedos  miesto  mokyklu,  72  Klaipedos,  62  Si-
lutes  ir  79  Pageging  apskri6iu  pradines  mokyklas,  paliekant  vokie5iu  des-
tomaja  kalb?  2-ose  Klaipedos  miesto  ir  4-ose  Pageging  apskrities  Tokyklo-
se 51.  Suprantama,  Sis  isakymas  iieatitiko  vokie"  gyventoljng  naclonalining
poreikiu  ir  kele  ju  nepasitenkinima.  Atleidus  didele  dali  mokytoju  Vokie-
tijos   pilie€ing,   i   mokyklas    buvo    priimami    mokytojai,    1ojalris   Lietuvos
valstybei  ir  mokantieji  abi  kra§to  kalbas.

47   K.   N  a V i
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1§  mokytoju  ir  valdininku  irgi  buvo  reikalaujama   abiejng  kalbng  moke-
jimo,   atnauj!pamas   egzaminng   komisijos   darbas.   Valstybiniu   istaigng   tar-
nautojai   turejo  ne   tik   moketi   lietuving   kalb?,   bet  ja   kalbeti   tarpusavyje
darbo  m`etu,  dalyvauti  valstybinese  Lietuvos  §ventese,  minejimuose  ir  pan.
Jng  vaikai  privalejo   lankyti   lietuvi5kas   mokyklas.   |staigose   ir  mokyklose
buvo   kabinqmi   Lietuvos   valstybes   Zenklai   ir   politining   veikejng   portreta'i.
TaigLvyriausybe   stengesi   propaguoti   lietuvi§kaji   nacionalizm?.

Klaipedos  kra§tui   atlietuvinti   buvo  kuriamos   lietuvi§kos   mokyklos   ir

9rganizacijos.   1934  in.   buvo  jsteigta   pirmoji   auk§toji  mokykla   Klaipedo-
je.-trimetis  Prekybos  institutas,  sekan6iais  metals -dvimetis  Pedagogi-
nis  institutas.1935  in.   Siaulil±,miesto    dramos    teatras    buvo   perkeltas   i
Klaiped?.  Kra§te  veik6  trys  lietuvi§kos  gimnazijos:  Klaipedoje -Vytauto
Didziojo,  Siluteje i vydtino,  Pagegiuose -K.  Donelai€io.  Taip  pat  ktire-
si  fa§istines organizacijos -§auliai,  skautai, jaunalietuviai.

Hitlerininku  spauda  ir  radijas,  panaudoje  tuos  faktus  savo  propagan-
dai,  §auke  apie  ,,1ietuving  kalbos  teror?".   Pasak  spaudos,   reikalavimas   i§
valdininkq  moketi  abi  kra5to  kalbas  es?s  prie§ingas  statutui 52.

M.   Reizgio   direktorijos   nereme   seimelio    voki§koji    dauguma,   buvusi
hitlerininku  itakoje,   ir  ji   buvo   priversta   atsistatydinti.   Naujas   direktori-
jos  pirTi.n!nkas  J.   Bruvelaitis   (1934.XII.4--1935.XI.29)   tokiais   pat  admi-
nistraciniais  metodais  tess  atlietuviiiimo  dar,b?:  buvo  atleidziami  valdinin-
kai  ir  mokytojai,  nemokantieji  abieju  valstybiniu  kalbng  arba  isivele  i  hit-
lerininku  veikl?.   1935  in.   birzelio  26   d.   direktorija   i5leido   isakyma,   kad
autonominiu  !staigu  valdininkai  laikytng   lietuving  kalbos  egzaminus 53.

J.  Bruvelai6io  direktorijai  darb?  trukde  a5trejanti  Vokietijos  propagan-
da  ry5ium  su  noimariininkq  ir  zasininkng  teismu  Kaune.  M.  Reizgio  direk-
torijos  j§leistas  isakymas  d6l  ]ietuving  destomosios  kalbos  jvedimo  mokyk-
lose  buvo  at§auktas  ir  atidetas  iki  tolesnio  mokyklq  patikrinimo54.

Hitlerjnei   Vokietijai   ekonomi5kai   ir  politi§kai   spaudziant   ir  Antantes
valstybems   pritariant,   Lietuvos   vyriausybe   turejo   nusileisti   Vokietijai.
1935  in.  balandzio  4  d.  atsistatydino  gubernatorius  J.  Navakas.  Ji  pakeit6
V.   Kurkauskas   (1935.IV.4-1936.X.15).   Naujuoju   direktorijos   pirmininku

?;¥g.x[:38kLr:SS39.)h.2t;;:£nfnkng     §a]ininkas    A.     Baldzius     (A.     Ba|dschus,
Lietuvos  vyriausybes   pastangos   1933-1935   in.   atlietuvinti   Klaipedos

kra§ta  administracinemis  priemonemis  nuejo  niekais  del  konkre6iu  aplin-
kybiq:  ji  nesjreme  demokratiniais  gyventojH  sluoksniais,  todel  buvo  bejege
pries  hitlerininkng  jtak?   Klaipedos  kra5te,  nuolaidziavo  agresyviai   fa§isti-
nei  Vokietijai.

52  Vel  „statuto  izeidimas",  Lietuvos  aidas,  1935.VII.4.
53  I. ` V `a n a g a  i t i  s,  min. -veik.,  p.  258.
54  Klaip€dos  kra§to  valdzios  Zinios,1934.XII.17,  Nr.142,  p.1075.
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'           I.  Lietuvos  Komunistng  partijos  pozicija

Lietuvos  KP  CK  ir  Klaipedos  krasto  komitetas  ne  karta  nurode,  kad
fa§istine  Lietuvos  vyriausybe    savo   veiksmais   (priverstiniu   lietuvinimu)
atstumia  darbo  Zmones,  kelia  to  kra§to  gyventoju  nepasi,tenkinim?,  o  kar-
tu  sudaro  palankias  salygas  voki§kajam  hitlerizmui  plisti  Klaipedos  kra§-
te.  Komunistai  ragino  pazangiuosius  gyventojus  kovoti  uZ  lygias visu  tau-1.       V.              1_  _  11_--I.JLJLIJ,+-I     ---Z>--__     I-___                                                         +-,

ivairiu   pazitlrng   darBo   Zmoniu   teise-s,   lietuviu   ir   vokie€iu   kalbutybinl   ir
1ygybe 55.

Kova   pries   1ietuvi§kaji   ir  voki`3kaji   fa§izm?,   uZ   demokratines   laisves
ir  buvo  vienintelis  teisingas  kelias  kovoti  uZ  kalbng  lygybe  kra§te.   1936  in.
Iapkri€io  men.  Z.  Angarietis  rage:   „ . . .Jei  mes  nuversim  fa§istng  diktattl-
ra  Lietuvoje  ir  ivesim  pas  save  demokratng  tvarka,  tai  klaipedie5iai  nebe-
nores   issizadet   demokratines   tvarkos,   kad  prisidejus   prie   hitlerines   Vo-
kietijos" 56.

12.  Nacionalistine  hitlerininkng  politika

Nuo  1936  in.  fa§istine Vokietija`atvirai  pradejo  ki§tis  i  Klaipedos  kra§-
to  reikal_us.   Lietuvos  vyriausybe  jai  nuolaidziavo.   1936  in.  ji  prieme  rei-
kalavima  nespausdinti  neigiamng  inf6rmaciju  apie  Vokietija,   1937  in.  pra-
dejo    amnestuoti     noimanininkus    ir   zasininkus,   1938  in.   panaikino  kar.o
stovi  kra§te,  cenztir?  voki§kai  spaudai,  leido  veikti  prohitlerinems  organi-
zacijoms.

Dar   1936  in.   sausio  6  d.  A.   Baldziaus   direktorijos  isakymu  buvo  at-
§aukti  .M.   Reizgio   direktorijos   isakymai   del   destomosios  kalbos   ivedimo
Klaipedos    kra§to    pradinese   mokyklose57.    Siuo    klausimu   buvo   i§1eista
nauja   instrukcija,  kurioje  reikalaujama   i§  naujo  i§tirti,  kaip  kalba  moki-
ning  tevai,  kad  btitng  galima  mokyklose  nustatyti  destomaja  kalba 58.  Atleis-
ti   hitlerininkai   mokytojai   buvo   grazinami   i   darba,   ir  jiems   apquokamas
nedarbo  laikas.

Vel  i§  naujo  teko  Klaipedos kra§to  mokyklu  draugijai, 'gyventojams  pa-
geidaujant,  steigti   priva6ias    lietuvi§kas   mokyklas.    1938  in.  spalio   15  d.
duomenimis,    1ietuvi§ku   priva€iu   pradiniu   mokyklu   kra§te   veike  60   su
91   klase  ir  2520  mokinit! 59.  Toks  priva6iu  lietuvi§ku  mokyklu  daugejimas

55  Lietuvos   Komunistu   partijos   atsisaukimai,   t.   IV,   V.,    1963,   p.   53,   54.
56  K.   N  av i ck a s,  min.  veik.,  p.153.

::  K!3i3:a:i  kkrraa§stt°o Vvai#i::sZ[zn[[n°[%'s,[9i3963[6..€'| |T2r,.  *-r?. 223:.  p.   i64.

-,,
Y,,

59  CVA,  I.  391,  ap.  8,  b.  264,  I.  37.
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rode  ne  vien  lietuviu  nor?  savo vaikus  mokyti  gimt?ja  kalba,  bet  ir  apsau-
g®ti  juos  nuo  hitlerines  ideologijos  skiepijimo  valdi§kose  mokyklose.

1§   visu   jstaigu   ir  vie§ojo   gyvenimo   buvo   i§stumiama   lietuving   kalba,
i  visas  gyvenimo  sritis  skverbesi  vokie6iu  kalba.

13.  Protestantu  bazny6ios  politika  kalbng  klausimu

Vokie6iai  nacionalistai,  o  ypa6  hitlerininkai,  stengesi  sustiprinti  kra5te
vokie6ing   kalbos   pozicijas   ir   skleisti    hitlerine    ideologij?   per   protestantng
bazny6ia.

Klaipedos   kra5te rbeveik   950/o   gyventojng   buvo   evangelikai.   Dauguma
pastoriu    buvo   vokie6iai.    1923   in.    Cia   dirbo  40   pastoril!,   i§  jng   tik   3   lie-
tuviai 60.   Klaipedos  kra5to  konsistorija   buvo  visi§koje  Vokietijos  evange-
likng   bazny6ios   priklausomybeje,   vykde   i§   Vokietijos   atsii!stus   isakymus.
15  ten  ji  gaudavo  d'ideles  pinigu  sumas  ivairioms  organizacij6ms  i§laiky-
ti61.   Nors   1925   in.   evangeliku   baznytineje   sutartyje   lietuving   ir  vokie6iq

:::bk°t:§k:rv§:OSP:juptaazrft:::Sne°bficv£:lil:;loo:i:s£.baznytinemis    kalbomis 62,   bet
Vokietijos  evangeliku  bazny6ia  vis  labiau  isitvirtino  Klaipedos  kra§te.

Jos  pipigais  buvo  pastatytos   evangeliku  bazny6ios   Siluteje,   Ramu€iuose
ir  Pagegiuose.   Lietuvos  vyriausybe  savo  ruoztu  'state  katalikng  bazny6ias
Plikiuose,  Doviluose,  Priekuleje,  Sauguose 63.   Kataliki5kng  bazny€ing  steigi-
mu  buvo  nepatenkinti  Klaipedos  kra5to  lietuviai  evangelikai.  Tuos  faktus
panaudojo  voki5koji  evangeliku  bazny€ia,  patraukdama  lietuvius  evange-
likus  i  savo  puss.

Klaipedos  kra§to  evangelikng  konsistorija,  tvarkoma  Vokietijos  bazny-
6ios,   aktyviai   prisidejo   prie   vokie6iu   kalbos   isigalejimo   tarp   tikin6ingju.

14.  Spauda

Klaipedos   kraste   laikras6iai   ejo   lietuviu ,ir  vokie6ing   kalbomis.   Tai -
„Lietuvos  keleivis",  „Lietuvi§ka  ceitunga",  ,,Klaipedos  kra§to  valdzios  Zi-
nios",  „Memeler  Dampfboot",  ,,Memellandische  Rundschau"  ir  kt.

60  Dr.   Neumann'o,   v.   Sass'o   bei   kitng   bylos   kaltinamasis   aktas,   p.   20.
61  K.  N a v i c k a s,  min.  veik.,  p.  53-54.
62  Klaipedos  kra§to  valdzios  Zinios,   1925.IX.3`0,  Nr.  93,  p.  797.
63  Respublikines   bibliotekos   rankra5€ing    skyrius    (toliau-RB    RS),    i.    50,   byla   ne-

pazymeta,  I.  3.
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„Klaipedos  krasto  valdzios  Ziniose"  buvo  skelbiami  autonomines  val-
dzios  ir  Lietuvos  vyriausybes  Klaipedos  kra§ta  lie6iantieji  isakymai,  nu-
tarimai,  potvarkiai  lietuving  ir  vokie6ing  kalbomis   (pirmoji  skiltis  lietuviu,
antroji~vokie6ing).  Idomu  pastebeti,  kad  nuo  1939  in.  sa.usio  7  d.  „Klai-
pedos  kra§to  valdzios  Zinios"  buvo  pradetos  spausdinti  pirmoji  skiltis  vo-
kie6ing   kalba,   antroji-lietuviu.   Hitleriui   uzgrobus   krasta   (1939.Ill.23),
Sis  periodinis  leidinys  eme  eiti  vien  vokie6iu  kalba.

Lietuving  burzuazines  krypties  laikra§€iai   (,.,Lietuvos  keleivis".,.  „yak£-
rai",  „Pajtiris"  ir kt.)  propagavo  lietuvi§ka  naclonalistine  ideologija  ir  prl-
tare   Lietuvos  vyriausybes  vykdomai   atlietuvinimo   politikai   kra§te.

Vokie€ing   nacionalistines   krypties   laikra§6iai    („Memeler   Dampfboot":
„Memellandische     Rundschau",    „Lietuvi§ka    ceitunga")    buvo    leidziam
Vokietijos  le§omis,  skleide  antilietuvi§ka  propaganda 64.

Klaipedos   kra§to   vokie€ing   burzuazija   stengesi   vokie€ius   darbininkus
patraukti  i  savo  puse  geriau  apmokamu  darbu,  valstie€ius -supirkdama
brangeshe  kaina  Zemes  tikio  produktus.  Tokius  pa€ius  metodus  naudojo
ir  lietuviu  burzuazija,  bet  ji  buvo  ekonomi§kai  silpna  lenktyniauti  su  vo-
kie€iu  burzuazija.  Dauguma  ne  tik  vokie€ing,  bet  ir _1ietuving  darbininku  bei
valstie€ing  suprato,  kad  geresne  materialines  g.eroves  perspektyva  yra  Vo-
kietijos  ekonomikoje,  ir  pasidave  vokie€iu  naclonalistu  itakai.

Vienos   ir  kitos   puses   skleidziamas   nacionalizmas. ir   §ovi.nizmas   dare
didel?    gala    revoliuciniam    darbininkng  klases   samoningumui,   skalde  jos
vienybe.

Lietuvos   Komunlstt!  Partl]OS   ^iaiijcuuD   niaoiu   Itv..I ,.... uu   ..______

je  spaudoje   („Arbeiter  Zeitung.`,  „Valstie€ing  Zodi9"   .(1925),   „Raudonasis
§vyturys"    (1932)   ir   kt.)    ir   atsi§aukimu9se  .Iietuving   lr  vokie6ing   k?1boT1:
kele  darbininku  ir visu  pazangiuju  Zmoniu  vienybes klausima  kovo]e  prles
hitlerizma  ir  lietuvi§kaji  fa§izma.  1927  in.  „Darbininku  vienybe"  rage,  kad
kra§to  darbininkai  privalo  jungtis,  nepaisydami  kalbng  skirtumo,  sudaryti
bendra  darbininku  ir  mazuju  laukininku  fronta65.  LKP  Klaipedos  krasto
komiteto   1935  in.  sausio   15  d.   atsisaukime  buv.o  perspejami  darbininkai,
kad  hitlerininkai  Sovinistiniais  §tikiais  siundo  viena  tauta  pries  kite,  piu-
do vokie€ius darbininkus pries lietuvius darbininkus.  LKP kviete visus dar-
bininkus  vienytis66.1935  in.  kovo  14  d.  LKP  CK  lai§ke-atsi§aukime  bu¥o
pabreziama,  kad  komunistai  kovoja  dal  Klaipedos  krasto  gyventoju  lyglng
t€e£:Six;]#k]gg;b°eksy67.O  mokyklose  gimt?ja  kalba,  pilnos  lietuving  ir  vokie-

70

Komunistng  partijos  Klaipedos  kra§to  komitetas  komunistine-_      ..    "      /.^^rll'\          n_-,J1^.,^®;f)

Sass'o   bei   kitu   bylos   kaltinamasis   aktas,   p.   21.

::  P]%#]jno]:`k#ovri::Ysbteis  ;3:?i'jop;  iT;i2§.aukimai,  t.  Iv,  p.  28.
67  Ten  pat,  p.  54.

64  Dr.   Neumann'o,   V.



15.  Terorizuojama  lietuviu  kalba

Laimeje  §estuosius  seimelio  rinkimus   (1938.XII.Il),  hitlerininkai  galu-
tinai   isigalejo   Klaipedos   kra§te.   Direktorijos   pirmininku   buvo   paskirtas
argus   hitlerininkas   V.   Bertulaitis   (1939.I.23-1939.Ill.23).   Dabar   atvirai
buvo  rei§kiamos   an§liusines   tendencijos,    girdejosi   garsesni   ir  daznesni
§tikiai  apie  Klaipedos  kra§to  atple§ima  nuo  Lietuvos.

Burzuazine   Lietuvos   vyriausybe,   hitlerininkams   isigalejus   Klaipedos
kra§to  autonominiuose  organuose,  visai  nebesiki§o  i  kra§to  vidaus  reika-
Ius -Ieido  hitlerininkams  laisvai  organizuotis,  propaguoti  nacionalsocia-
listing  pasaulezitir?,    atvirai    palaikyti   kontaktus   su  hitlerine   Vokietija,
vykdyti  ju  isakymus   ir   potvarkius.   Vokietijos   pavyzdziu   buvo  pradeta
steigti  Klaipedos  vokie€iu  saugumo  dalis -Memeldeutsche  Sicherheitsab-
teilung,  arba  tiesiog  SA,  organizuojamos  karines  pratybos.

Lietuviu  kalba   buvo  visi§kai   i§stumiama   i§   istaigi!   ir  mokykll!.   Val-
di§kos   lietuvi§kos   mokyklos   buvo   ver€iamos   voki§komis.   Mokytojai   ga-
vo  nurodymus  pamokas  vesti  vokie6ing  kalba.  Direktorija  atleido  mokyto-
jus  nuo  lietuviu  kalbos  patikrinamngju  egzaminu68.  Mokyklng  pazymejimai
buvo  pradeti  i§davineti  vien  vokie€ing  kalba 69.   1939  in.  kovo  6  d.  i§leista-
me  !sakyme  buvo  nurodoma,  kad  mokyklose  vokie6iu  destomaja  kalba  ve-
dejas  turejo  atsakyti  uZ  tai,  kad  mokymo  darbas  btitu  atliekamas  nacio-
nalsocializmo  dvasia 70.  Siuo  isakymu  buvo  numatytas  glaudus  ry§ys  tarp
vokie6ing kalbos ir hitlerines  ideologijos.

Ypa6  hitlerininkai   Klaipedos   kra§te   eme   siauteti   1938   in.   pab-aigoje:
dauzomi  lietuvi§kng  istaigng  ir  mokyklng  langai,  daznai  sumu§ami  lietuviai
moksleiviai,  uztepliojami  smala  uzrasai   lietuviq  kalba.  Vokie6iu   spauda,
mokyklos,  .bazny€ios,  autonomines  jstaigos  vare  antilietuvi§ka  propagan-
da.  „Lietuvos  Zinios"   1939  in.  kovo  9  d.  rage,  kad  „Klaipedoje  lietuvis  uZ
savo  kalba  gatveje  sumu§amas",  jog  „prie§  dvide§imt  metng  lengviau  bu-
vo  Klaipedoje   lietuvi§kai   susikalbeti  kaip   dabar".  Apie  to   meto   ivykius
A.  Venclova  rage:  „A§  atsimenu  tas  dienas,  kada  hitlerininku  gaujos  dar
Lietuvai  priklausiusioje  Klaipedoje  siautejo  po  miesta,  dauzydamos  lietu-
ving   moksleivius,   apspiaudydamos   lietuviu   ktidikius,   greitu   atsiskaitymu
grasindamos  kiekvienam  lietuviui.  Hitlerininkai  Klaipedos  gatvese  lazdo-

68  Tevu   apklausimas   del   destomosios   kalbos   padarytas   nepaprastomis   aplinkybemis,
Lietuvos  Vakarng   sajungos   spaudos   apzvalga,   1939.Ill.12-19,   Nr.   15,   p.   3,   MA  CB   RS,
i.  140,  b.  70,  1938-1939  in.,  lapai  nenumeruoti.

69  Pazeidimas    lietuvii!    kalbos    teisiu   Klaipedos   kra5te,   Lietuvos   Vakaru   sajungos
spaudos  apzvalga,   1939.I.15-23,  Nr.   10,   p.  3,  MA  CB   RS,  i.   140,  b.   70,   1938-1939  in.,
lapai  nenumeruoti.

70  Klaipedos  kra§to  valdzios  Zinios,  1939.Ill.6,  Nr.  27,  p.  215.
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mis  skalde  galvas  lietuviams  vakare,  `i§girde  juos  kalbant  lietuvi§kai,  o  ki-
§enese  laike  brauningus,  _atsiustus  i§  Tilzes  ir  Karaliau€iaus" 71.

Paz-angioji  Lietuvos  inteligentija  grieztai  pasmerke  to'kia  padeti  .Klai-
pedos  k+a§te.  Lietuvos  ra§ytojng  draugijos  valdyba  kreipimesi  i  klaipedie-
Eius -`ra§e:  ,,Rasytojas  negali  tyleti,  kada  persekiojamas '1ietuvis  ar  vokie-
tis  u`Z  tai,  kad  sveikindamasis  kelia  kepure  ar  i§tiesia  ranka,  kad  taurus
Zmogus  ujamas  uZ  ka.lbejima   ta   kalba,   kuria   jam   paliko  tevu  tevai"72.
Kartu  tai  buvo  ir `netiesioginis  kaltinimas  fasistinei  Lietuvos  vyriausybei,
nesugebejusiai  -uztikrinti  kalbu  lygybes  Klaipedos  kra§te.

1939  in.  kovo  23  d.,  kai  hitlerine  Vokietija  uzgrobe  Klaipedos  kra§ta,
1ietuving  istaigos,  mokyklos,  spaustuves  buvo  uzdaromos,  dalis  jng  evakuo-
ta  i  Lietuv?.

16.  I§vados

I.  Kalbu  klausimas  Klaipedos  kra§te  sudare  politines  kovos  dali  tarp
vietines  vokie6ii!  burzuazijos  ir  burzuazines  Lietuvos  vyriausybes  de.1  isi-
galejimo  Klaipedos  kra§te.

Vietine  vokie€iu  burzuazija  ir  inte`ligentija,  i'nspir-uojamos  ir  finansuo-
jamos  Vokietijos,   kovojo   uZ   tolesni   kra§to   vokietinima,   uZ   savo   kalbos
vyravima  istaigose,  mokyklose  bei  vie`§ajame  gyvenime,  slopinant  liettlving
kalba.

2.  Burzuazine  Lietuvos  vyriausybe` (1933-1935  in.)   bande  administra.
cinemis  priemon-emis  ivesti  lietuviu  kalba  i  -kra§to  istaigas,  teismus,  .mo-
kyklas.     Tokios    `administracines   priemones     sukele   arsia    antilietuvi§k?
vokietininkng  propagand?  pries  lietuvius  ir  dar  labiau  nustate  kra§to  gy-
ventojus  pries  Lietuva.   Lietuvos  vyriausybe  nesireme  pazangiaisiais   gy-
ventojais,  nesukele  plataus  masii!  judejimo  uZ  kalbng  lygiate-isi§kuma  kra§-
te.   Kova  uZ  lietuving  kalbos  teises.  nei§ejo    toliau  uZ  vyriausybes  organng
administracines  politikos  remu,  ir  tai  buvo  viena  i§  priez<as5ing,  nulemusing
jos  politikos  pralaimejima. -

3.   Burzuazine  Lietuvos  valdzia,  btidaina  silpna  ir ekonomi§kai  prik'1au-
soma  nuo Vokietijos,  buvo  priversta  jai  nuolaidziauti,  isigalint  hitlerinin-
kams  .kra§te.  7Hitler`ininkai,  turedami  ekonomine,  politine  ir  socialine  per-
svara,  taip  pat  remiami  galingos  hitlerines  Vckietij6s,  nesiskaite  su  Lie-
tuvos   valdzia,   persekiojo   lietuvius,   galutinai   i§sttime   lietuving   kalba   i§
mokykli!,  teismu,   bazny€ing  -bei  istaigu.

7]  V.   K a n c ev i 6 i u s,  Hitlerines  okupacijos  metai  Klaipedos  kraste,  Tarybine.  Klai-

peda,   1958.VIII.20.72  Lietuvos   ra§ytoju   balsas   i   klaipedie5it!   sazine,   Lietuvos   Zinios,    1938:XII.9.
/
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4.   Klaipedos  kra§te  lietuving  ir  vokie6iu  kalbng  lygiateisi§kumo  !gyven-
dinimas  demokratiniais  pagrindais  nebuvo  imanomas  lietuvi§kojo  fa5izmo
ir voki§kojo hitlerizmo salygomis.

5.  Lietuvos  Komunistu  partija  ir  LKP  Klaipedos  kra§to  komitetas  bei
komunistine  spauda   pasisake  uZ  lietuving  ir  vokie6iu  kalbng   lygiateisi5ku-
in?.   Komunistai   sieke   darbininku   klases   vienybes   kovoje   pries   lietuvi§-
k?ji   fa§izma   ir  voki§kaji  hitlerizm?,   uZ  kra§to   demokratizavim?,   uZ   so-
cialistines  revoliucijos  pergale.  Jie  vadovavosi  V.  Lenino  nurodymu,  kad
kalbng  lygiateisi§kumas  kraste  galimas,  tik  ivedus  demokratine  santvarka.

K  BOHPocy  08  fl3blKAX  8  KJIAHnEJ[CKOM  KPAE  (1923-1939  rr.)

H.   XOCTAyTAHTE

p e 3 ro M e

rlpaBHTejlbcTBa    6ypxya3HOH   JIHTBI>I   H    repMaHHH   c    HOMOurblo    HeMel|KOH   6ypxya3HH
KjlaHneACKoro   KpaH   IIcrloJlb30BaJIH   BOHPOC   06   H3I]IKe  fljlH   yKpeH.IeHKH   cBOHx   I]ojlHTHtlecKHx,
9KOHOMHtlecKHx   H   KyjlbTypHblx   IIo3KuHfr.   ocHOBaHHeM   8   6opb6e   3a   H3I]IK   flBHjlcfl   27-fi   IIa-

parpa¢   CTaTyTa   Kjlaflnej|cKoro   KpaH,   corJlacHo   KOTopoMy   jlHTOBCKHfi   H   HeMeHKHfi   H3blKH
06bHBjlHjlHcb   O¢HuHajlbmlMH   rocyj|apcTBeHHblMH   fl3blKaMH.

8   1923~1926  rr.   jlHTOBCKHe  j|HpeKTopHH   8.   rafiJIIoca,   E.   BopxepTaca   H   E.   CHMOHafi-
THca   c   HOMOH|blo   /IHTOBCKoro   npaBHTeJlbcTBa   npez|I]PHHHMaJIH   rlonEI"   /|o6HTbcfl    paBHo-
npaB"   jlHT0BCKoro   H   HeMeuK0ro   H3blKOB.   9To   cTpeMJleHIIe   cOBIIaHajlo   c   Hal|HOHa/IE>HblMH
tlaflHKHMH   IIHTOBi|eB,   xHBIIIHx   a   Kjlafillej|cKOM   Kpae,   KOTopble   cocTaBjlHjlH   3j|ecb   6ojlbHHH-

cTBo -50,80/o.   81926-1933   rr.,   HocJle   ¢aHmcTCKoro   nepeBopoTa   8   JIHTBe   H   IIplIxofla
K   Bjlac"   8   repMaHHH   rHTjlepoBueB,   6opE>6a   3a   H3blK   ycH/IHjlacb.   MecTHaH   HeMel|Kafl   6yp-
xya3HH,   HHCHIIplIpyeMaH   H   ¢HHaHCHpyeMaH   rHTjlepoBCKOH   repMaHHeH,   6opojlacb   3a   /|ajlb-
HefrH]yro   repMaHH3al|Hro   KpaH.   HeMajloBaxHaH   pojlb   8   9TOM   npol|ecce   oTBo;|Hjlacb   Hacax-
j|eHHIO   HeMel|Koro   fl3blKa   8   ytlpexj|eHHflx,   8   mKOIlax,   o6H|ecTBeHHoft   XH3HH.

8   1'933-1935  rr.  jlHTOBCKoe   ¢amHCTCKoe  npaBHTejlbcTBo,   KOTopoe   6bljlo  cjla6blM   H   Ha-
xOz|14jlocb    8    9KOHOMIIqecKOH    3aBHcllMOc"    OT    repMaHHH,     IIpeI[npHHflJIO     HorlblTKy     IIyTeM
aAMHHHCTpaTHBHElx   Mep   BBec"   jlHTOBCKHfi   fl3blK   a   ytlpexj|eHHflx,   cyj|ax,    mKojlax   KJlafi-
nejicKoro   KpaH.   9"   aj|MHHHCTpaTHBHble   Mep0rlpKHTHH   Bbl3BajlH   B0jlHy   aHTHjlHTOBCKofi   I]pO-
IIaraHZ|bl,   HeKOTopble   npo"Boj|eHCTBHH   co   cToPoHbl   rHTjlepoBI|eB.

Bopl>6a  3a   IIpaBa  jlHT0BCKoro   fl3blKa   He  BE[mJla   3a   rlpe4ejlbl   a/|MIIHHCTpa"BHblx   Mepo-
np14fl"H   rocyzLapcTBeHHE]IX    0PraHOB,    vTo   HBHJlocb    OILHOH    H3    rlpl4ql4H,    06yc/IOBIIBLHHx    rtpo-
Bajl  9TOH  rloj"THKH.

8    1935-1939   rr.   HotITHTHqecKIIH   H   gKOHOMHtlecKHH   Haxl4M    co    cTopoHbl    rHTjlepoBCKOH
repMaHHH   Ha   jlHTOBCKoe   ¢amKCTCKoe   rlpaBHTejlbcTBo   ycHjlHjlcfl   eH|e   6oJlbme.    HpaBHTejlb-
cTBo   JIHTBbl   BblHyxj|eHo   6bljlo   Hofi"   Ha   ycTyllKII.   8   KOHI|e   1938   r.   MecTHI]Ie   rHT/IepoBI|I>I

yTBepflH7IHcb   8    aBTOHOMHblx   opraHax   K/IaHIIeflcKoro   Kpafl:    HatlaJIOcb   yHIItlToxeH14e   Bcero
tH14TOBCKoro,    /IHT0BI|bl    1104BepraJIHcb    Teppopy.    8    yc/IOBHflx    /IHTOBCKoro    a)alllH3Ma    H    rHT-
jlepH3Ma    paBHol]paBHe    T]HTOBCKoro    H    HeMel|Koro    H3blKOB    oKa3aJlocb    HeBo3MoxHI>IM.

8   cTaTbe   IIOKa3aHa   Ho3HUHfl   I|K   KIT   JIHTBbl   no   BOHPocy   o   H3blKax   8   KJlaHrleHCKOM
Kpae.   KOMMyHIICTbl    BblcKa3ajlHcb   3a   PaBHOHpaBIIe   JIHTOBCKoro    H    HeMeuKoro   fl3I]IKOB.    OHH

paTOBaHH   3a   eAHHCTBo   pa60tlero   Kjlacca   8   6opb6e   3a   j|eMOKpaTH3aHHro   KpaH,   3a   rlo6ej|y
col|HaJillcTHqecKOH   peBojlrII|IIH.   KOMMyHHCTbl   pyKOBoj|cTB0BaJIHcb   yKa3aHHeM   8.   H.   JleHHHa
o   TOM,   qTo   paBHollpaBHe   jl3blKOB   Bo3MoxHo   TojlbKo   8   ycJlopHflx   HeMOKpaTHqecKoro   cTPoH.
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