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Kun. P. DILYS

SKAITYTOJAMS APMĄSTYTI
(Perredaguotas pamokslas, pasakytas 1966 m. kovo mėn. 20 d. Lie
tuvių Ev. Reformatų Bažnyčioje, Chicago)
Be abejo esame girdėjų apie jaunąjį teologų iš Emory Univer
sity, Atlantoje,dr. Thomas J. Altizer, kuris šių metų pradžioje pa
reiškė gausiai susirinkusiems Northwestern University, Evanstone, studentams, kad Dievas yra mires. Tas perdėtas išsireiškimas
pasidarė paskutiniu laiku gana populiarus ir sukėlė pasipiktinimų
iš daugelio
pusių. Žurnalas "Time" net porų kartų gana plačiai
nagrinėjo tų klausimų.Kasdieniniai laikraščiai taip pat talpino ata
tinkamus straipsnius savo "Religion" skyriuose. Šiomis dienomis
iš spaustuvės yra išėjusi dr. Th. J. Altizer ir jo bendradarbio W.
Hamiltono parašyta knyga:"Radical theology and the death of God".
Mes,krikščionys, esame nustebę,, kad išsireiškimai apie Dievo
mirtį tuo atveju nėra padaryti netikinčiųjų arba marksistų tarpe.
Tai nėra ateistinė filosofija. Ne,šiuo laiku hipotezės paskelbtos te
ologijos fakultetų ir seminarijų profesorių. Tai jau visiškai kitas
dalykas. Tai atneša sumišimų krikščionių galvojime. Kyla rimtas
ir mums visiems nerimų keliantis klausimas, kaip
mokslinin
kai,“kurie knygose, paskaitose ir pasikalbėjimuose su spauda skel
bia, kad religija, tas dinamiškas ryšys žmogaus su gyvuoju Dievu,
kiekvienoje formoje jau yra praeitis,kad Jėzus niekuomet neprisi
kėlė,kadpats Dievas yra mirus - gali ruošti studentus kunigų parei
gas Kristaus Bažnyčioje eiti?
Iš kitos pusės,spaudos pranešimai apie dr. Th. J. Altizer ir ki2

tus,įtikina mus, kad tai nėra tų žmonių paviršutiniškas ir neapgal
votas žygis. Jie yra rimti mąstytojai,jie giliai pergyvena savo tvir
tinimus,© pats Altizer net kalba apie vizijų,
kų randame Ericho
Heller ir Rainer Marijos Rilke veikaluose.
Mes, kaip krikščionys, neprivalome užkimšti ausų ir tvirtinti,
kad tai mūsų neliečia, nenorime apie tai ir girdėti. Mes vėl pergy
vename Kristaus kentėjimo laikų, mus lydi
Kristaus prisikėlimo
tiesa ir Šventos Dvasios atėjimas nori
pripildyti mūsų širdis tikėjirYib ugnimi. Todėl ir turime iki dugno įsigilinti į religijos klau
simus, kad nekiltų mumyse abejonių ir net mažų nutylėjimų.
Taigi be baimės, bet ir be davatkiškos dvasios pabandysime pri
artėti
prie iškelto klausimo ir apšviesti jį Kristaus Evangelijos
spinduliais.
Pareiškimai apie Dievo mirtį turi kažkų iš teisybės. Evangelis
tas Jonas
savo pirmame laiške rašo: "Dievas yra šviesybė. . . jei
vaikščiojame šviesoje. . . mes turime draugystę vienas su kitu. . . "
(1, 5-7).
Bet kurgi mes šiandien matome virš perskaitytų žodžių
išsipildymų? Ta šviesybė dingo iš dabartinių laikų visuomeniško
gyvenimo.
Tikrai ir senais laikais buvo gana sunku rasti Dievų žmonių
veiksmuose,bet dar buvo galima kai kuriuose žmonių pareiškimuo
se ir pasielgime- pastebėti Dievo spindulius. Bet dabar reguliaraus
bažnyčios pamaldų lankymo procentas yra nedidelis. Mūsų šeimose,
gal būt,pavieni meldžiamės, bet mūsų tėvų paprotį s rinktis iš ryto
ir vakare, kad kartu šeimoje liaupsinti Dievų už gerų ir blogų die
nų,dingo beveik visiškai. Sekmadieniai ir kitos nedarbo dienos jau
mums nebe sekmadieniai, ne "šventos dienos".
Taip daug visokių darbų namuose ir kitur mus laukia, kad norint
nenorint perkeliame jų išpildymų į "šventųjų dienų", į sekmadienį.
Ypatingai reikia apie tai pagalvoti tokiems skaitytojams, kurie ne
susirenka reguliariai kiekvienų sekmadienį pamaldoms. Jums gra
sia pavojus visiškai atšalti religiniams reikalams. Jeigu dabar su
stosime prie didžiųBažnyčios metų švenčių; Kalėdų, Velykų ir Šven
tos Dvasios atėjimo,tai su apgailestavimu galime konstatuoti faktų,
kad beveik nejaučiame tų dienų religinės įtakos.Kalėdos mums daž
niausiai yra žiemos švente, galimybė aplankyti savuosius-Velykos,
išvykimas į gamtų - Sekminės. Jūsų bendrystė prie Dievo Stalo,
Kristaus kentėjimo laiku paliko tik papročiu, o ne iš tikros širdies
plaukius nuodėmių išpažinimas. Tikrai, iš mūsų galvosenos sųvoka
"Dievas" pamažu dingsta. Jeigu atsitiko gamtos katastrofa, nebesakome,kad Dievas p asiuntė jųuž mūsų nusikaltimus; jeigu pralaimė jome karų, tai nebandome tai išaiškinti kaip Dievo pabaudų; visiš
kai natūraliai pareiškiame, kad pralaimėjome todėl, kad mūsų gink
lai buvo menkesni,negu priešo. Panašiai yra kitose srityse. Tuo bū
du,mūsų išoriniame pasielgime ir mūsų dvasiniame galvojime įvy
ko milžiniška revoliucija. Žodžiai iš Šventojo Rašto apie nuodėme^,
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apie apvalymą per Kristų nuo visokių neteisybių yra sunkiai su
prantami ir nemaloniai mūsų priimami.
Taip,Dievas, kuris siunčia ligas, katastrofas, mirtį, kad nubaus
tų mus už mūsų nuodėmes iki trečios ir ketvirtos kartos,yra mirus.
Dievas,kuris rodo mums mūsų nuodėmes ir laukia, kad mes prašy
tumėm malonės,yra mirus .Dievas, kuris sukūrė pasaulį per šešias
mūsų supratimu dienas-nebeegzistuoja. Dievas, kuris siunčia žmo
nes įkarus, yra mirus. Dievas, kuris savo noru vienus išrenka, o
kitus pasmerkia - neegzistuoja. Gal būt išsireiškimas-Dievas yra
mirus - virš minėtų įvykių atžvilgiu yra nevisiškai tikslus. Geriau
pasakyti, kad toks Dievas niekuomet neegzistavo, o buvo sukurtas
tik žmonių galvosenoje.
Tai yra tiesa tų dabartinių teologų, kurie
tvirtina, kad Dievas yra mirus.
Bet iš tikrųjų Jis nėra mirus; mirė tik, tiksliau sakant, kažkas
iš sąvokos "Dievas", kas "Dievu" niekuomet nebuvo. Naujasis Tes
tamentas per Jėzų Kristų parodė tikrojo Dievo veidą, koks Jis yra
žmonių atžvilgiu.
Apaštalų Darbuose yra minimas vienas apaštalo Povilo klausy
tojas, kuris pamokslo metu užmigo ir net iškrito iš lango. Taip yra
su mūsų santykiais su gyvuoju Dievu Jėzuje Kristuje.
Paprastai,Dievas, apreikštas Kristuje prisiartino prie žmogaus
kantrume ir tyloje. Jis neduoda žmogui aiškaus nurodymo ką dary
ti kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Jis palieka žmogui laisvąją
valią būti atsakingu už savo veiksmus, bet jeigu žmogus prašo pa
galbos, Jis jam ją duoda.
Jis parodė savo esmę, Kristuje, bet Jis nepriverčia, kad žmogus
į tą veidą žiūrėtų. Jis tik prašo atidaryti akis ir pamatyti Dangišką
ją Šlovę, bet jeigu nenorime, galime to ir nedaryti; jeigu išrenkame
gyvenimą be Dievo,galime palikti tamsoje. Dievas, apreikštas Kris
tuje, leidžia mums daryti klaidas, bet tada turime už jas kentėti.
Tuojau, kentėjimo metu,Jis prisiartina meilėje ir rodo teisingąjį
kelią, kaip klaidas pataisyti, kaip tada galima gražiai ir dvasiniai
turtingiau gyventi. Jis ragina mus savo artimo naštą nešti, rodant,
kad tada žmogus vidujiniai yra laimingas ir patenkintas, bet vėl ne
priverčia mus tuo keliu eiti.
Galbūt, laiks nuo laiko,Dievas Kristuje nusigręžia nuo žmonių,
kad jie pamatytų kaip atrodo gyvenimas be Dievo; bet tik todėl, kad
vėl prie jų priartėti. Bendrai imant, galima tvirtintiimes visą laiką
gyvenime turime budėti, nuolat ieškoti Dievo. Be abejo,paskutiniu
laiku taip aktualus ir perdrąsus tvirtinimas, kad Dievas yra mires ,
paskatins rimtai galvojančius iš naujo tyrinėti, nagrinėti, svarsty ti. Jeigu "Mūsų Sparnų" skaitytojai būtų jų skaičiuje, tai šis trum
pas apmąstymas pasiektų savo tikslą.
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Dr. Emil JELINEK. Čekoslovakija
Iš lenkų kalbos vertė M. PLEPYS

J. KALVINO MOKSLO APIE PREDESTINACIJĄ
GENEZE IR BŪDAS
Viduramžių Bažnyčia ragino
žmogų gauti išganymų savo pas
tangomis ir nuopelnais, duodama
jam,kaip išganymo institucijų,pa
galba sakramentų ir atlaidų pavydale.
Prieš tai išstojo Reformacija
su savo mokslu apie išteisinimų
tiktai tikėjimu (sola fide) ir mok
slu apie mielaširdyste^ bei Dievo
malone Jėzuje Kristuje.
Reformacijos esmė glūdi su
pratime,
koki
yra koreliacija
tarp Įstatymo ir Evangelijos. Pa
gal Reformacijos pagrindus žmo
gaus išganymui Evangelija užima
vyraujančių vietų. Agrikola tatai
išreiškė drastišku tvirtinimu,kad
dešimties Dievo Įsakymų vieta
yra ne sakykla, bet rotušė.Pagal
jo Įsitikinimų neįmanoma skelbti
nė vieno Įstatymo postulato pirm
nepabrėžus, kad Įstatymas buvo
žmonėms to paties Dievo duotas,
kuris Evangelijoje pareiškė savo
pilnųjų malonų ir gailestingumų.
Įstatymo skelbimas yra visada
surištas su sandaros skelbimu,
kurių Dievas sudarė su žmogumi.
Toje sandaroje pasireiškė Dievo
gera valia ir jo žmonių pamėgi
mas. Tai yra gailestingojo Dievo
manifestacija, dovanoj anti nusidė
jėliui nusikaltimus ir priimanti
žmogų Dievo tarnybon.
Žmogus
negyvena tam,kad ilsėtų Kristuje,
kaip sako viena pietistinė giesmė,
bet tam,kad savo elgesiu šeimoje,
viešumoje ir asmeniniame gyve
nime pildytų Dievo reikalavimus
su džiaugsmu. Remiantis tų Re-

Jonas KALVINAS
1509.VII.10 Noyonas — 1564.V.27 Ženeva

formacijų
dėsnių
Karl Barth
griežtai kritikavo liuteranizmą
(pal. Hermann Diem:Karl Barths
Kritik am deutschen Luthertum,
Zuerich, 1947).
Dievo postulatų ir Dievo ma
lonės vieningumas, Įstatymo ir
Evangelijos harmonija,tai berods
Kalvino teologijos charakterin
giausia ypatybė. Ženevos refor
matorius beveik kiekviename Sv.
Rašto puslapyje randa vis karto
jantį kategoriškų imperatyvų“
"privalai’,'-’’turi”, ir girdi nuola
tinį šaukimų-"būk paklusnus Die
vo Įstatymui". Bet teologiškame
Kalvino galvojime Įstatymas ne
išskiria malonės. Absoliutinis, suvereniškas Kalvino Dievas visuo
met yra ir Išganytojas, tiesa-paslėptas savo šventume, bet regi
mas gailestingume. Įstatymas ir
5

Evangelija savo vieningume paro
do žmonių vargingumo bedugnų,
tačiau tuo pačiu laiku matome ir
neribotų Dievo malonų ir gailes
tingumų,apreikštų Jėzuje Kristu
je per jo mirtį Golgotoje.
Kalvinas Dievo malonės nesu
pranta kaip Liuteris,’jam nėra tai
Įstatymo priešingumas, atvirkš
čiai, jo giliausiu įsitikinimu, Die
vo malonė yra to Įstatymo patvir
tinimas. Jau prieš pušų amžiaus
Paul Wernle pastebėjo, kad Kal
vinas pašalino Povilo-Liuterio Įstatymo ir Evangelijos antitezų,
ir kad jo teologija yra pilna tikė
jimo į malonės Evangelijos sup ratimų.
Ir mūsų laikais Karl Barth
(Die B otschaft vonder freien Gnade Gottes, Zuerich, 1947) kalba
apie Evangelijos ant Įstatymo do
minavimų, malonės - ant teismo.
Pas Kalvinų tatai yra dar labiau
suprantama, nes daugelyje savo
teologijos sistemos punktų, pvz.
moksle apie sakramentus, apie
predestinacijų ir t. t. , pasilieka
stiprioje didelio Bažnyčios Tėvo
šv.Augustino įtakoje. Neatsitikti
nas dalykas, kad Kalvinas pasku
tinėje savo pagrindinio kūrinio
laidoje
"Institutio
religionis
christianae" šv. Augustinų cituo
ja net 341 kartų. Didysis Ženevos
reformatorius yra įsitikinus, kad
jo mokslas yra iki tokio laipsnio
sutikus su mokslu to Bažnyčios
Tėvo, kad iš šv. Augustino citatų
jis galėtų sudaryti savo tikėjimo
išpažinimų.
Iš ten, žinoma, bebuvo tiktai
žingsnis iki įsitikinimo, kad išga
nymas yra ne žmogaus nuopelnas,ne jo pasiryžimas ir pastan
gos, bet Dievo parinkimas. Prie
6

Liuterio ’’sola fide” prieina Kal
vino dėsnis ”sola gratia”. Viskas
yra Dievo rankoje,viskas priklau
so Dievo autoritetui ir didybei.
Išganymas žmogaus,kuris dėl sa
vo kaltės pateko į nuodėmų, yra
išimtina Dievo malonė. Išteisini
mas tikėjimu ir iš malonės - tai
realiausias Reformacijos tikėji
mo pagrindas, pagrįstas vien Šv.
Rašto pamatu; tai yra apreikšta
Dievo tiesa apie visiškų žmogaus
priklausomybų nuo Dievo visaga
lybės.
Atrodytų,kad supainiotas mok
slas apie išrinkimų ir predesti
nacijų yra didžiai apstraktiškas
mokslas.Nepaisant to, jis gimė iš
kasdieninio gyvenimo būtinumo.
Pirmiausius Kalvino išsireiški
mus predestinacijos tema randa
me jau pirmoje ”Institucijos1laidoje, taigi ankstyvosios būsimojp
reformatoriaus jaunystės laiko tarpyje,kada jis dar svajojo apie
ramų mokslininko darbų. Spaudo
je ji pasirodė 1536 m.kovo mėn. ,
bet Kalvinas jų užbaigė jau 1535
m. rugpiūčio mėn. 23 d. , būdamas
vos 24 metų amžiaus, ir tai netru
kus po savo atsivertimo. (*)
Tiesa, nėra joje specialaus
skyriaus, skirto predestinacijai,
tačiau yra padrikos pastabos sųryšy su mokslu apie Bažnyčių
kaip universus electorum numerus.Ta nedrųsi,lyg ir svyruojan
ti pažiūra Kalvino predestinaci
jos atžvilgiu pirmoje ”Institucijos” laidoje yra suprantama, jei
gu atkreipsimedėmesį į faktų,kad
Kalvinui visų pirma rūpėjo prakti ški dalykai, o ne pati problema,
kuri
savo esmėje yra daugiau
spekuliatyvinio ir teoretinio po
būdžio. Nežiūrint to, ”Institucijo =

je" mes matome ištisą mokslą
apie predestinaciją su visomis
išvadomis, kaip jis jas išskaitė
iš
polemiško Liuterio veikalo
"De servo arbitrio" iš 1525 m.
ir iš Melanchtono "Loci commu
nes" prieš 1535 m. Mes žinome,
kad po to, Melanchtonas, šitas iš
tikimiausias Liuterio prietelius ,
nuo savo predestinacinią pažiūrą
nutolo.
Neabejotina, kad Jonas Kalvi
nas (1509-1564) visa generacija
jaunesnis už Liuterį (1483-1546),
Zwinglį (1484-153 1), Melanchto ną (1497-1560) ir Butzerį(14911551) yra ją pažiūrą įtakoje, kas
visiškai nesumažina jo origina
lumo. Pirmasis tikslas, kuris Kal
vinui švietė, rašant "Instituciją",
buvo nepaprastai kuklus, tai pir moję eilėje turėjo būti tik Liute
rio "Mažojo katekizmo" komen taras. Tvarkydamas savo origi *) Žymiausias Kalvino biogra
fas E. Doumergue, taip pat K. Holl,
Kalvino atsivertimo metus laiko
1527-28; tai atrodo mums nepri
imtina data. Kalvinas pats (Corpus
Reformatorum 33,411) apie save
sako, kad per visą gyvenimą glū
dėjo katalikiško mokslo klaidose
ir kad į evangeliką tikėjimą priė
jo nepaprastai sunkiai ir pamažu.
Kaipgi taip nat galėjo būti galima,
kad visi duotąsi tikėjimo reiKaluose mokinti 18-19 metą jaunuo
liui (Corpus Reformatorum 59, 2 1).
R. Seeberg, o prieš jį darStaehlin,
Mueller ir Lange nurodo Kalvino
atsivertimo data 1533 metus, nor s
Kalvino atsiskyrimas nuo Romos
Bažnyčios, jo paties pasakojimu,
atsitiko jau apie 1525 m. (Corpus
Reformatorum 38-b, 242).Kun.P0D.

KERAMIKA

Dail. J. NEĮMANĄS

naliausį veikalą būsimasis re formatorius aiškiai laikosi "Ma
žojo katekizmo"tvarkos, o būtent:
įstatymas,
tikėjimas, malda ir
sakramentaijnpt savo veikalo pa
vadinimą paskolino iš įžanginio
Liuterio sakinio Didžiajam kate
kizmui iš 1529 m. Nežiūrint to,
abieją vyrą-Kalvino ir Liuteriopažiūrose atsiranda toli einantis
skirtumas. Kai Liuteris pabrėžia
išganymo pagrindą tiktai per tikė
jimą, duodamas savo teologijai ir
religingumui subj ektyviai - antro =
pologiškąkryptį,tai Kalvinas pir
mučiausia kalba apie Dievo didy
bę, ir apie Dievo-Absoliutą. Tai
jau daugiau objektyvinė teologija,
teologija tikroje to žodžio pras7

mėje. Liuteris moksle apie ištei
sinimą per tikėjimą randa sąži
nės ramybą tiktai po ilgo ir bevil
tiško ieškojimo; po to džiaugiasi
Dievo malonės dovana. Kalvinas
nepasitenkina gavąs užtikrinimą
išganymui, nors ir lygiu saiku su
Liuteriu džiaugsmingai ir dėkin
gai priima Dievo maloną, bet už
duoda sau klausimą, kodėl Dievas
pamilo žmogų ir kodėl nori jį iš
ganyti. Susirūpinąs savo sąžinėje,
Liuteris pagaliau rado nusirami nimą Dievuje, tačiau iki tolei ra
mus Kalvinas nėjo tuo keliu. Liu
teris pabrėžia Dievo maloną, ku ri Golgotoje nusižemino į nuode mingą žmogų,Kalvinas gi daugiau,
negu iki šiol yra susirūpinąs Die
vo šventumu ir didingumu;Dievas
yra tas, kuris viešpatauja visame
pasaulyje.Liuteris mano,kad Die
vo visagalybė ir Dievo visregėjimas išskiria bet kurią žmogaus
laisvą. Kalvinas yra kitos nuomo
nės. Ir jis yra įsitikinąs, kad Die
vas viską mato ir viską valdo, bet
Dievo visagalybė ir Dievo vis re
gėjimas
(providentia) neatima
žmogui galimybės savarankiškai
elgtis. Liuteris,panašiai Zwingliui,
patenka beveik į nieko nepaisantį
determinizmą, pagal kurį žmogus
yra tiktai mirusi statula, stabas
ir rąstas (trunculus).Kalvinas t. p.
kaip ir Butzeris greičiau pasisa
ko už žmogaus laisvą, pripažįstant
jam Dievo , nustatytoje tvarkoje
(ordo) galimybą padėti Dievui sa
vo paties išganymo reikale. **)
Dabar darosi suprantama, ko-

dėl Liuteris nedavertino "šiaudi
nio" Jokūbo laiško ir kodėl šian
dieniniame liuteranizme pasireiš
kia neramumas dėl Reformacijos
mokslo apie išteisinimą tik per
tikėjimą. Taip pat tampa supran
tamas vokiečių liuteronų teologo
Dietricho Bonhoeffero, hitlerinin
kų paskutinio karo dienų nukankin
to,įspėjimas prieš "pigesną" ma
loną.
• Kalvino nuopelnas glūdi tame,
kad jis apleido griežtą liuteronų
determinizmą, nėjo Butzerio voluntarizmo keliu ir nepasidavė
Melanchtono sinergizmui. Nors
K alvinas iš esmės sutinka su Liu
teriu
išteisinimo per tikėjimą
mokslu, bet
paremia tai mokslu
apie maloną. Nėra "solo fide" be
"solo gratio".Todėl Visagalio Die
vo suverenumas neišskiria laisvės
valios ir žmogaus atsakomybės
už jo veiksmą. Kalvinas taip pat
kitaip,negu Liuteris,priartėjo prie
predestinacijos klausimo. Tada,
kai Wittenberg© reformatorius iš
karto įsibrauna į predestinacijos
įtakos orbitą, kas yra neišvengia
ma išvada, pagrindas "solo fide','
tai Kalvinas,panašiai kaip Zwingli,
palaipsniui, iš pradžių lyg ir ne
drąsiai, skelbia savo įsitikinimą
apie Dievo išrinkimą. Mes jau mi
nėjome,kad pirmoje Kalvino "Ins
titucijos " laidoje yra tiktai išsklai
dytos pastabos apie predestinaci
ją ir tai tik sąryšyje su mokslu
apie Bažnyčią, kurią Kalvinas su
pranta kaip "išrinktųjų visuome
nę". Bet tos pastabos liudija, kad
jau tada Kalvinas turėjo aiškią ir
Nevisiškai galima sutikti su tikslią pažiūrą, nuo kurios jis vi
ziršminėta autoriaus nuomone dėl same vėlesniame gyvenime nei
Kalvino pažiūrų į žmogaus laisvą. žingsnio nenutolo. Pirmoje "Insti
Kun. P. D. tucijos" laidoje jau yra įdėtas vi8

sas mokslas apie predestinaciją.
Kalvinas dar du kartus savo vei
kalą pataisė (1539 ir 1559), kuris
išaugo iki stambaus didžio. Bet ir
vėlesniame savo gyvenimo amžiu
je jis nepakeitė savo pažiūros pre
destinacijos atžvilgiu ir neatšaukė
nė vieno sakinio iš savo jaunystės
dieną nusistatymo. Tokį pažiūrą
pastovumą tik retai žmonėse su
tinkame. Dauguma teologą tik su brendusiame amžiuje prieina prie
kurio nors savo pažiūrą sukristali žavimo. Kalvinas jau jaunystėje
tiksliai suformulavo savo nuomoną tame labai komplikuotame mok
sle ir paliko iam ištikimas, nežiū

rint opozicijos; jis tik tiksliau ir
aiškiau išdėstė savo mintis. Kaip
žinoma, Melanchtonas jau po 1535
m.ėjo kitu keliu,Liuteris iki mir
ties buvo to mokslo įtakoje, nors
vėlesniame amžiuje apie jį jau ne
bekalba, laikydamas jį "perdaug
stipriai dvelkia į silpnas galvas".
Kalvinas jau Strasburgo veikimo
laikotarpyje pagilina savo predestinatiškas pažiūras. J. Koestlin net
tvirtina, kad Melanchtono nuo to
mokslo pasitraukimas paveikė, kad
Kalvinas antroje savo pagrindinio
veikalo laidoje, 1539 m. , aštriau
pasisakė už predestinacijos mokslą.
* * *

Eugenius GERULIS

SKAIČIAUS „TRYS“ MĮSLE ŠV. RAŠTE
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(Tąsa iš Nr. 19)

SKAIČIUS
"3"
NAUJAJAME joje. Gimusį Jėzą aplankė TRYS
išminčiai ir atnešė TRIS dovanas
TESTAMENTE
(Mato 2, 11). Erodas buvo charak
Nuo Abraomo iki Jėzaus gi
terizuojamas TRIMIS bruožais:
minės geneologija yra padalyta
sostą užėmė kaip lapė, valdė kaip
į TRIS lygias grupes (Mato 1, 17).
tigras, mirė kaip šuo (THE GRE
Marijai apsireiškė angelas 3
ATEST STORY EVER TOLD, psl.
mėn. prieš gimstant Jonui Krik
99,F. Oursler, I960). Jėzus yra bū
štytojui. Vedybą metu Marija bu
vąs TRIJOSE šalyse: Palestinoje,
vo 13 metą amžiaus (JESUS, psl.
Egipte ir Finikijoje (G. Ricciotti,
325, Charles Guignebert, 1956,
psl. 5 64). Jėzaus tėvynė turi TRIS
Sorbonne arba MARIJA DANGU
ežerus: Semechonitį, Galilėjos ir
JE IR ŽEMĖJE, psl. 31, vysk. V.
Mirties jūrą, kurios plotas yra
Brizgys, 1956). Pirmuosius TRIS
TRYS šimtai kv. mylią, o pavir
mėnesius Marija gyveno Judėjo
šius yra 1300 pėdą žemiau Vidur
je (Luko 1, 27 ir 1. 5 6). Juozapui
angelas apsireiškė TRIS Kartus žemio jūros. Anuomet šalis turė
(Mato 1, 20, 2, 13 ir 2, 19). Jėzus jo TRIS milijonus gyventoją, kal
gimė TRECIĄ kovo mėnesį (Kris- bančią TRIMIS tarmėmis (Jim Bi
tausGyvenimas, psl. 224, G. Ricci- shop, psl. 35). Jos žymesnės teri
otti, 1962, London). Jaunąj ą TRIJŲ torijos buvo TRYS:Judėja, Galilėja
asmeną šeimą matome TRIJOSE ir Samarija. TRYS žymesni kalny
šalyse:Judėjoje, Egipte ir Galilė nai: Neftalio, Efraimo ir Judėjos.

Jeruzalė turi TRIS svarbesnes
kalvas: Golgotos, Ciono ir Alyvų,
bei TRIS slėnius. Nazaretas yra
300 metrų virš jūros lygio. Jėzus
buvo ieškomas TRIS dienas, kol
buvo rastas šventykloje (Luko 2,
46).
Pilnateisiu žydų religinės
bendruomenės nariu Jėzus tapo
būdamas 13 metų amžiaus. Jėzus
buvo 30 m. amžiaus, kai pradėjo
savo visuomeninį gyvenimų (Luko
3, 23). Tyruose velnias gundė Jė
zų TRIS kartus (Mato 4,1 - 11). Pri lyginimuose: į vestuves žmonės
buvo kviečiami TRIS kartus (Ma
to 21, 3-9), vynogynininkas siuntė
TRIS tarnus (Mato 21, 35 ir Mor
kaus 12, 2-6), sėjėjo grūdai krito
į TRIS prastas dirvas, o geroje
dirvoje sėkla davė TRIJŲ rūšių
derlių (Mato 4, 3-8 ir 4, 20), iš fi gos medžio laukė vaisiaus TRIS
metus (Luko 1 3,7),pakelėje sužei
stąjį matė TRYS praeiviai (Luko
10,36).Jėzus gailėjosi minios,ku

ri buvo TRIS dienas nevalgiusi
(Morkaus 8, 2). TRYS stos prieš
du ir du prieš TRIS (Luko 12, 52).
Petrui Dievas sakė TRIS kartus
ir tada atsirado TRYS vyrai (Apd.
11, 10 - 11). Iš mirties Jėzus pri
kėlė TRIS asmenis: jaunikaitį,
mergaitųir Lozorių.N. Testamen
te šie TRYS asmenys yra prikėlų mirusius: Jėzus, Petras ir Po
vilas (Apd. 9, 40 ir 20, 9 ir JĖZUS
OF NAZARETH, psi. 168, kun. E.
W.Sprague, 1922 m. Mich; ). Žmo
nės manė Jėzų esant vienų iš TRI
JŲ anks čiau mirusių pranašų (Lu
ko 9, 19 ir Morkaus 6, 14). Jėzaus
TRYS raginimaisprašykite, ieško
kite, belskite. Jėzaus pamėgtoji
šeima susidėjo iš TRIJŲ asmenų:
Marijos-Magdalenos, Mortos ir
Lozoriaus.

PROTESTANTŲ ir KATALIKŲ
NUOMONĖS
Apaštalų laikais buvo TRYS

Mirusiame šiaurės Indijos mieste Fatehpur Sikri islamo mauzoheiiemo dailiai ornamentais
išpuoštas 400 metų senumo nuostabus MARMŪRINĖS PLOKŠTĖS langas.
Nuotrauka dr. D. Variakojytės - Fricke
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žymūs Jokūbai:!) ap. Jokūbas, sū
nus Zebediejaus, brolis ap. Jono,
pusbrolis Jėzaus (Mato 4,21 ir
10, 2 ir 17, 1); 2) ap. Jokūbas, sū
nus Alpiejaus (Mato 9,9 ir 10,2
ir Morkaus 2, 14 ir Apd. 1, 13);
3)Jokūbas,brolis Jėzaus,apašta
lų I susirinkime, įvykusiame 50
metais, turėjus didelį autoritetą
bei būvąs Bažnyčios vadovu (Ma
to 13, 55, Morkaus 6, 3, Gal. 1, 19,
Jono 7, 5, Apd. 1,14-25, I Kor, 15, 7,
Apd.l2,17ir 21,18,Gal. 2, 9 ir 22).
Lietuvių Enciklopedijoje II ir III
Jokūbai,vienašališku pažiūros nu
švietimu, yra suplakami į vieną
asmenį, t. y. Jėzaus brolis paver
čiamas į Alpiejaus sūnų, kad nebūtųpažeistas kultas, skirtas Ma
rijos garbei (G. Ricciotti
psl.
129 išdėsto katalikų pažiūras, o
evangelikų - V. Buksbazen savo
knygoje MIRIAM).Katalikų nuomo
ne buvo TRYS grupės brolių: 1)
Andrius ir Petras, 2) Jonas ir Jo
kūbas ir 3) dar TRYS broliai:Si monas,Jokūbas ir Judas. Evange
likų nuomone buvo šios TRYS gru
pės brolių: 1) Andrius ir Petras
(žiūr. Jono 1,40), 2) Jonas ir Jo
kūbas (Mato 4, 21 ir Apd. 12, 2) ir
3) Jokūbas Mažasis su ev. Matu,
abu sūnūs Alpiejaus (Mato 9, 9 ir
10, 2-3 ir 27, 56 ir Apd. 1, 13 ir
Morkaus
2, 14 ir 15, 40 ir 3, 18
(Žiūr. prof. Guignebert, psl. 129134). Jėzaus mėgiamiausi buvo
TRYS: Jonas, Jokūbas ir Petras.
Šiuos TRIS asmenis Jėzus su sa
vimi turėjo TRIS kartus :kai iš
mirties prikėlė mergaite (Mor
kaus 5, 37), persimainymo metu
ant Hermono, ne ant Taboro kal
no (Mato 17, 1-8) ir sode prieš
suėmimą (Mato 26, 36-46 bei prof.
Ricciotti,psl. 580 arba THE ZON-

DERVAN
PICTORIAL
BIBLE
DICTIONARY, psl. 348, 1963 m. ).
Hermono kalnas turi TRIS viršū
nes. Ant šio kalno TRYS apaštalai
Jonas,
Jokūbas ir Petras matė
TRIS:Jėzų,Moząir Eliją. Ten Pet
ras panoro pastatyti TRIS palapi
nes (Morkaus 9, 1-4). Kartą Jėzus
TRIS sykius klausė Petrą, ar jis
Jį myli ir Petras TRIS kartus at
sakė taip (Jono 21, 15-17). Jėzus
pranašavo, kad Petras TRIS kar
tus užsigins. Vėliau Petras tai pa
darė TRIS kartus (Mato 26, 75,
Morkaus 14, 30 ir 14, 7 1). Moteris
kvėpino Jėzų tepalu, kurio vertė
buvo TRYS šimtai dinarų (Mor
kaus 14, 5). Per TRIS dienas Jėzus
atstatys šventyklą (Morkaus 14, 58
ir Jono 2, 19-2o). Kaip pranašas
Jonah buvo TRIS dienas ir TRIS
naktis prarytas žuvies (Jonah 2, 1),
taip ir Jėzus mirus bus TRIS die
nas ir TRIS naktis kape (Mato 12,
40 ir Ozėjo 6, 1-2). TREČIADIENĮ
Judas padarė suokalbį išduoti Jė
zų. Jėzus buvo išduotas už TRIS
dešimtis sidabrinių (Mato 26, 15
ir 27, 9). Už TRIS dešimtis sidab
rinių buvo nupirkta dirva (Mato
27, 9).
Paskutinę. Šv. Vakariene
valgė 13 asmenų, kurių amžiaus
vidurkis buvo 30 metų (Jim Bishop,
psl. 12). Nukryžiavimo dienomis į
žydų šventą Jeruzalėn buvo atvy
kę. 300. 000 maldininkų. Suėmimo
vakarą šventykloje TRYS levitai
apeigų metu paskerdė TRIS avinė
lius,© Jeruzalės miestas - 300. 000
avinėlių (Jim Bishop, psl. 3, 6 ii
39)«Prieš suimant, Jėzus su savi
mi turėjo TRIS mokinius (Mato
14, 33). Ten Jėzus meldėsi TRIS
kartus ir rado mokinius miegan
čius TRIS kartus (Mato 26, 44 ir
Morkaus
14, 35 - 41). Jėzų tardė
11
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TRYS žydai’Annas,Kaifas ir Erodas. Jėzų teisė TRYS institucijos:
žydų tikybinė, žydų pasaulietinė
ir romėnų valstybinė. Jim Bishop
rašo,kad TRIJŲlegijonų viršinin kas Pilotas TRIS kartus bandė iš
vengti pasmerkti Jėzų (psl. 306);
Jėzaus TRYS kūno dalys buvo pla karnos bizūnu "flagellum” po 13
kirčių (psl. 302-304).Jėzus buvo
"papuoštas” TRIMIS daiktais er
škėčių vainiku, raudona skraiste
"sagum"ir nendrine lazda. Veda
mas į Golgotą Jėzus parkrito TRIS
kartus. Prie kryžiaus Jėzus buvo
prikaltas
TRIMIS vinimis (Jim
Bishop, psl. 323-325). Virš Jėzaus
galvos buvo užrašas TRIJOMIS
kalbomis: graikų, lotynų ir žydų
(Jono 19,20,Luko 23, 38). Jėzų pri
kalė TRECIĄ valandą senovės žy
dų laiku. Už TRIJŲ valandų pasi
darė tamsu. Dar už TRIJŲ valan
dų Jėzus mirė (Morkaus 15, 25 ir
15, 33-34, Mato 27, 45-50 ir Luko
23, 44). Kodėl Jonas tendencingai
12

nurodo kitą laiką, žiūr. prof. Guignebert,
psl. 424, 482, 485 ir kt. \
Nuo kryžiaus Jėzus į Dievą krei
pėsi TRIS kartus: 1) Tėve, atleisk
jiems,nes jie nežino ką daro (Lu
ko 23, 34),
2) Mano Tėve, kodėl
mane apleidai? ir 3) Tėve,į Tavo
rankas atiduodu savo dvasią (Lu
ko 23, 46). Ant Golgotos kalno bu
vo
TRYS kryžiai (Mato 27, 38).
Prie kryžiaus stovėjusios TRYS
Marijos
(Jonol9,25). Jėzų nuo
kryžiaus nuėmė TRYS vyrai: Juo
zapas, Nikodemas ir ap. Jonas (Jo
no 19, 38-39 ir Jim Bishop, THE
CHICAGO AMERICAN, 1959.III. 25
arba THE DAY CHRIST DIED, psl.
341 -346, 1963). Jėzų palaidojo
TRYS asmenys (Mato 27, 59-61 ir
Morkaus 15,47). Jonas Krikštyto
jas buvo žuvęs prieš metus TRE
CIĄ kovo mėnesį; už jo mirtį at
sakingi TRYS žmonės :karalius,
šokėja- ir jos motina. Jėzus mirė
mūsų eros 30-tais metais, TRE
ČIĄ kovo mėnesį, TREČIĄ valan-

dų po pietų mūsų laiku, išgyvenus
33 metus, po TRIJŲ savo veiklos
metų (THE SIGN, 1964 birželis ir
prof. Ricciotti, psl. 237). TREČIĄ
dienų Jėzus prisikėlė iš mirties
(Luko 9, 22 ir Mato 27, 63-64), Jė
zaus kūno iškvėpinti buvo atėju
sios TRYS moterys (Morkaus 16, 1),
P rie tuščio kapo TRYS:moteris ir
du angelai (Jono 20, 12). Prisikė
lus Jėzus apsireiškė TRIJOSE
apylinkėse. Per Sekmines ugnies
liežuviai nusileido ant apaštalų
TREČIĄ valandų (Apd. 2, 15) ir tų
dienų TRYS tūkstančiai žmonių
perėjo į krikščionybę, (Apd. 2, 41).
Ap. Povilas padarė TRIS apašta
liškas keliones, ketvirtoje žuvo.
Jis yra rašus apie TREČIĄ dangų
(2 Kor. 12, 2). Ap. Jonas parašė
TRIS laiškus. Ap. Jono apreiški
muose rašoma, kad TREČDALIS
žemės ir TREČDALIS medžių su
degė, TREČDALIS jūros pavirto
krauju, TREČDALIS jūros gyvūnų
ir TREČDALIS laivų žuvo. TRE
ČIAM angelui sutrimitavus, kartus
vanduo tapo TREČDALYJE upių.
TRYS rūšys dangaus kūmų- saulė ,
mėnulis ir žvaigždės - neteko po
TREČDALĮ šviesos. TRIMIS slo
gomis buvo užmušta TREČDALIS
žmonių. Miestas perskilo į TRIS
dalis. Rašoma apie TRIS miežių
saikelius ir TRIS velnių dvasias.
Per skaidrintos Jeruzalės miestas
turėjo TRIS vartus rytuose, TRIS
šiaurėje,
TRIS - p ietuose ir
TRIS vakaruose.
Visi pirmieji Romos popiežiai
mirė kankinio mirtimi, išskyrus
33-čiųjį pop.Silvestrų 314-335 m.
Pirmasis kankinys Steponas žuvus
TREČIAIS metais. Konstantinas
pripažino krikščionybų 313 metais.
Jis iš Romos perkėlė imperijos

sostų Į Konstantinopolį 330 me
tais ir tuo davė pradžių Bažnyčios
skilimui. Dabar Bažnyčia yra su skilusiįTRIS šakas:katalikus, or
todoksus ir evangelikus. Solovjo
vas parinko TRIS simbolius:katalikams - besiblaškantį Petrų su
popiežiaus institucija, ortodok
sams - senelį Jonų su archiologijos muziejumi ir evangelikams tvirtų veiklų Povilų su šventraš
čiui tirti institutu (NIEKŠYBĖS
PASLAPTIS, psl. 68 ir 273, prof
A.Maceina, 1964). Žydų judaizmas
yra pasidalinus į TRIS srovesiortodoksus,konservatorius ir refor matus.Mahometui mirus, vadovy
bę, perėmė jo TRYS sekėjai. Bud dhai
mirus, vadovybų perėmė
TRYS broliai vienuoliai. Kinijoje
TRYS filosofijos sudaro bendrų
religijų, o savo garsiomis ’’TRI
GRAM OMIS” kiniečiai išreiškia
visų savo gyvenimų, žiūr. prof.
Bahm, psl. 158-161. Aleksandras
Did.
užėmė Jeruzalę, 333 m. pr.
Kr. , o mirė būdamas 33 m. am
žiaus. Gen. Pompe jui užėmus Je ruzalę,, po TRIJŲ metų Romoje
buvo įsteigtas TRIUMVIRATAS.
Jėzaus vardų dabar simbolizuoja
TRYS graikų raidės: IHE arbaIHS, IHC, JHS (žiūr. Webster* ar
ba MUSŲ SPARNUS, Nr. 18, psl.
25).Krikščionių didžiausios šven
tės yra TRYS: Kalėdos, Velykos
ir Sekminės.
Šv. Raštas yra skirstomas į
TRIS grupes knygų:istorinės, dok
trininės ir pranašysčių. Šv. Rašte
originalo kalbos yra TRYS:hebrajų, aramajų ir graikų. Nauj. Tes
tamentas turi TRIS sinoptikus:
Matų,Morkųir Lukų. TRYS asme
nys sudaro TREJYBĖS Dievų:Tė vas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Apvaiz13
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laive buvo jo TRYS sūnūs:Semas,
Karnas ir Joietas su savo TRIMIS
žmonomis. Nojus išleido balandį
TRIS kartus. Praslinkus 130 me
tų nuo tvano, Nojaus proanūkas
N imradas pradėjo Babelio bokšto
SKAIČIUS ”3” SEN.
statybų.
Sen. Testamentas turi
TRIS didžiausius patriarchus Ab
TESTAMENTE
raomų,Izaokų ir Jokūbų, tai TRYS
Esančios TRYS angelų hierar
pirmieji vieno Dievo liudytojai,
chijos, kurių kiekviena turi po
kų pabrėžia ir Morkus (12,26):
TRIS chorus. TRYS vyriausi an
gelai yra: Mykolas, Gabrielius ir Aš Abraomo Dievas, Izaoko Die
Rafaelis. Žemėje gyvybų Dievas vas ir Jokūbo Dievas. Abraomas
pastatė TRIS altorius :Secheme,
sutvėrė TREČIĄ dienų(l Moz. 1 ,
Bethelyje ir Mamrėje. Juozapas
11-13). Dievas sutvėrė TRIS gy
amžiaus, kai tapo
vūnų rūšis :žuvis, žvėris ir paukš buvo 30 m.
čius. Yra TRYS skirtingi asme Egipto min. pirmininku (1 Moz.41,
nys:
Dievas, angelas ir žmogus. 46).
Kaip matome, skaičiaus ”3”
Esančios TRYS gyvenvietės ban
gus, žemė ir pragaras. Yra TRYS tradicija egzistuoja nuo pat pa
dorybės:tikėjimas, viltis ir meilė saulio pradžios, nuo Adomo, No
(Kor. 13, 13).
Dievo didžiausios jaus, Abraomo, t. y. daug anksčiau
Mozė
pradėjo rašyti Sv.
bausmės žemėje esančios TRYS: negu
karas,badas ir maras, - rašo Je - Raštų,gi MESIJINĖS idėjos užuo
remijas ir kt. Adomas turėjo TRIS minos teprasideda vos Saliamono
sūnus :Kainų.p Abelį ir Setų. Nojaus laikais, žiūr. I (III) karalių knygų,
dos simbolis turi TRIS kampus.
TRYS liudija danguj e: Tėvas, Žo
dis ir Sv. Dvasia bei TRYS žemė je:
Dvasia, vanduo ir kraujas (1
Jono 5, 7-8).
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bet nežiūrint to fakto, prof. Guignebert, nors ir neakcentuodamas,
teigia,
kad skaičius "Trys yra
mesijinė figūra" (psl. 143).
Mozės tėvai turėjo TRIS vai
kus: Mozq, Aaroną ir Mariją (2
Moz. 6, 20 ir 4 Moz. 26, 59). Mozė
buvo 3 metus jaunesnis už Aaro
ną ( 2 Moz. 7, 7). Mirusio Aarono
žmonės
gedėjo
TRIS dešimtis
dieną. Gimąs Mozė pas savo tė
vus gyveno tik TRIS mėnesius
( 2 Moz. 2, 2 ir Apd. 7, 20 ir Žyd.
11,23).
Mozės visas gyvenimas
yra padalytas į TRIS lygius peri
odus po 40 metą. Mozei Dievas
sakė, kad Jis yra Dievas TRIJŲ
( 2 Moz. 3, 6). Sandaros skrynioje
buvo laikomi TRYS daiktai: įsta
tymo
lentos, manna ir Aarono
lazda. Švenčiausioje patalpoje bu
vo TRYS daiktai: altorius, manna
ir liktorius. Žydą liktoriaus lie muo
iš
šoną privalo turėti po
TRIS šakas, kiekviena šaka - po
TRIS dubenėlis, po TRIS sagtis,

po TRIS ornamentus. Altorius bu
vo TRIJŲ mastą aukščio, o to al
toriaus orieangi o vartai turėjo po
TR15 stulpus ir po TRI5 varines
kojas (2 Moz. kng. ). Pabėgėliams
buvo paskirta po TRIS prieglobs
čio miestus abejose Jordano upės
pusėse (4Moz.35, 14 ir 5 Moz. 19,
9), o ten žemą padalė į TRIS dalis
(5 Moz. 19, 3). Pasišventimo mo
kestis mergaitėms - po TRIS si
dabro sykius, o moterims - po
TRIS dešimtis (3 Moz. 27, 4 ir 6).
Moterą vardais yra pavadintos
TRYS
knygos: Rūtos ir Estros
- Sen. Testamente, o Juditos-apokrifuose. Žydą didžiausi karaliai
buvo TRYS: Saulius, Dovydas ir
Saliamonas. Dovydas buvo 30 metą,kai tapo karaliumi (2 Sam. 5, 4).
Jis Jeruzalėje karaliavo 33 me
tus (Ikng. apie karalius 2, 1 1). Do
vydui buvo leista pasirinkti vieną
iš TRIJŲ bausmią, kurią terminai
buvo arba TRYS metai, arba TRYS
mėnesiai,arba TRYS dienos (Ikng.

Islamo mečetė „JAM1 M ASJI D” Indijos sostinėje NEW DELHI
Nuotrauka dr. D. Fricke
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VOLOS (medžio graviūra)

karalių 22, 2). Jeruzalės šventyk
la buvo TRIS kartus pastatyta ir
TRIS kartus sugriauta. Saliamo
nui Dievo šventyklų statė 13 metų
TRYS
tūkstančiai
darbininkų.
Priebutis turėjo TRIS eiles tašy
tų akmenų, TRIS stulpų eiles, o jo
se po TRIS langus ties TRIMIS.
Varinio baseino išmiera aplinkui
buvo TRIJŲ dešimčių mastų. Jis
buvo papuoštas statulomis:TRYS
ja,učiai atsisuku į šiaurų, TRYS
= į vakarus, TRYS - į pietus ir
TRYS - į rytus. Variniai stulpai
buvo TRIJŲ masčių aukščio. Sa
liamonas padarė TRIS šimtus sky
dų,kiekvienas turėjo po TRIS sva
rus aukso. Saliamono pamokslas
susidėjo iš TRIJŲ tūkstančių žo
džių. Jis suvalgydavo po TRIS de
šimtis ko rų kvietmilčių. Apie visa
tai rašoma I (III) karalių knygoje.
Žemės padalinimui kiekviena Iz

16

Dail J. TRIČYS

raelio giminė skyrė po TRIS ats
tovus (Jozuvo 18, 4). Apie TRIJŲ
liudytojųteisme reikalingumų ra
šo Sen. ir Nauj. Testamentai. Babilionijos valdovas į krosnį buvo
įmetus TRIS jaunus vyrus. Asyrai
nugalėjo Samarijų po TRIJŲ me
tų, šeštais karaliaus Iskio ir de
vintais Ozėjo metais (II arba IV
karalių knyga 18, 10). Daug kartų
rašoma apie TRIS:apie 3000 žmo
nių,
3000 vyrų, 3000 avių, 3000
kupranugarių, 33000 jaučių, 3 ka
ralius, 3 ganytojus, 3 vyresniuo
sius, 3 susirinkusius, 3 vyrus, 3
sūnus,3 dukras,3 vaikus,30 anū
kų, 3 sargus,3 sienas,3 vartus, 3
gentis, 3 pulkus, 3 strėles, 3 rag
otines^ palapines,3 nusikaltimus,
3 kartus, po 3, 3 jaučius, 3 ožius ,
3 ragus, 3 dantis, apie TRIS TRI
JŲ metų gyvulius, apie TRIS vy rus su TRIMIS ožyčiais ir TRIM-

IS kepalais duonos (I Sam. 10, 3),
apie TRILINKĄ virvų, TRIŠAKĘ
šakutę,, 130 sykių svorį, 3 arba 33
kamaras,3 saikelius,3 uogas, apie
300 žmonių užmušėją, kuris pa girtas tarp TRIJŲ (2 Sam. 23, 1822),
apie karžygius tarp TRIJŲ
arba 30,apie 30 metų, 3 mėnesius,
3 savaites, 3 valandas ir 1.1.irt.t.
Vargu, kad visa tai Šv. Rašte
tėra tik paprastas atsitiktinumas,

prasmės neturintis sutapimas,
žmonių tradicija arba tūkstančius
metų gyvavę,s '’aritmetinis” prie
taringumas.
Būtų gerai, kad teologijos ar
ba panašios srities žinovai į auk Ščiau minėtus klausimus a tsilieptų ir savo įnašu prisidėtų prie
apreiškimo suvokimo r aidos vystimosi.
(Pabaiga)

Dail. DAGYS

KRISTUS IR MENAS
Kristaus - Messijo vardas yra
ir buvo begaliniai populiarus vi
sais laikais. Net Jo atėjimas į šį
pasaulį buvo numanomas-prana
šaujamas.Gi Jo apaštalai-vieniaikiai,anksčiau ar vėliau, surašė Jo
dar bu s, kelione s, pamokymu s, mal
das,daromus stebūklus;Jo kančių,
mirtįir prisikėlimųjjie aptarė Jo
dvasinį stovį , Jo elgesį žmogui
kritiškais momentais, Jo tvirtų
valių ir begalinį pasitikėjimų pa
saulio Sutvėrėjui-savo Tėvui, bet
niekas nepaminėjo Jo fizinės išvaizdosibuvo Jis stambus ar smul
kus,tvirtas ar silpnas; niekas ne
aptarė Jo veido charakterio bruo
žų,nekalbant jau apie tai,kad nie
kas nenupiešė Jo vaizdo,nepadarė
Jo portreto bei biusto.
Gal taip įvyko todėl, kad Kris
tus buvo žydų kilmės, gyveno ir
veikė tarp jųjų. O ši tauta, nors
paliko didelius dvasinius turtus, BŪKITE TOBULI (ąžuolas)
Skulpt. DAGYS
vienok nepaliko jokių savo žmonių buvo iškarto viskųpakeisti,sukur
vaizdų, nors turėjo jų labai myli ti naujus papročius, pradėti nau
mų ir gerbiamų. O pirmiesiems jus amatus,taigi ir paveikslų ga
Kristaus pasekėjams,nors jie gal minimų, kurių gal niekada nebuvo
daug kur laužė savo tautos nuos- matų, o jei-ir žinojo tatai esant
tatus,keitė tradicijas,n egi galima pas kaimynus,tai laikė nesubren-
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dimo, nekultūringumo, pagonišku- Nuo septintojo amžiaus šis sim bolis pamažu išeina iš krikščio mo požymiu. Jeigu kas iš jųjų bū
tų stengusis padaryti savo myli - nybės pasaulio, nes Trillan si
mo Mokytojo vaizdą,argi jis nebū node Konstantinopolyje 692 m. bu
tų būvąs už tai pasmerktas ir ap vo nutarta,kad Kristus būtų vaiz
duojamas žmogaus, o ne avinėlio
kaltintas stabmeldiškų papročių
pavydalu. Tarp kitko ten buvo už
sekimu ?
Jei Kristaus gyvenimo kelias akcentuota: ”. . . menininkas turi
būtų ėjus per graikų ar romėnų vestinius į prisiminimą Kristaus
kraštus, galima tikėtis, ten būtų gyvenančio, kenčiančio ir mirš
už mūsų išganymą. . . ”.
atsiradę, ir Jo vaizdai.Gi pirmie tančio
Sis uždraudimas labiausia pavei
siems krikščionims nerūpėjo tu
rėti Jo vaizdo, o tik gyventi ir kė Rytų Bažnyčią, gi Vakarų Eu
džiaugtis Jo paliktąja dvasine jė ropoje jis nebuvo uoliai vykdo
ga ir skleisti Jo mokslą, ką jie mas.
Taigi-nutarta Kristų vaizduo
uoliai darė.
O tam pariškinti ar
palikti konkretų matomą ženklą, ti žmogumi, bet kokiu žmogumi?
jie pradėjo gaminti tam tinkamus Ar tik buvusius simbolius pakei
simbolius. Pirmiausia tapo suda sti į žmogišką simbolį, ar suras
rytas monograminis simbolis iš ti istorinio Kristaus vaizdą. Ge
Kristaus vardo dviejų pirmųjų riausia būtų turėti tikrą Jo atvaiz
raidžių, rašomų graikiškai XPIS- dą, bet kur jį gauti ?
Pagal užsilikusius padavimus,
TOS (jų ir rusų P yra mūsų R),
kas duoda X ir P, o sujungiant - pirmasis tikras Kristaus atvaiz
ženklą X?, kuris ir dabar dar yra das turėjo pasilikti dar iš Jo gy
venamųjų laikų, pasakoja tūlas
vartojamas, ypač R. katalikų.
Kitas pirmųjųkrikščionių pla Eusebius (apie 260-340 m.), bet
čiai vartojamas simbolis buvo žu tam patvirtinti nėra pagrindo.
Kita kažkokio Jacob de Varavis. Manau, tiksliausias šio sim
bolio aiškinimas yra šis: graikų gin legenda yra: karalius Abgar
Edessa kartą rašąs Jėzui,
kalboje pasakymo:”Jėzus Kristus, iŠ
Dievo Sūnus, Išganytojas” pirmo kviesdamas jį pas save, kad iš
sios raidės sudaro žodį IXTIS = vengtų nemalonumų nuo žydų. Jė
zus atsisakė tai daryti. Tada AbŽUVIS,kas ir galėjo duoti progos
Kristų vaizduoti žuvimi. Tuo la gar pasiuntė dailininką nupiešti
Dailininkas buvęs
biau tai pasidarė populiaru, nes Jo portretą.
žuvį kiekvienas gali lengvai pa- taip paveiktas nepaprasto Kris
vaizduotijtatai labai atatiko Kris taus veido, kad jis negalėjo Jo
Tada Jėzus pridėjęs tą
taus gyvenimą. Jis dažnai būdavo piešti.
su žvejais, jomis maitinosi, darė drobe prie savo veido ir ant jos
stebūklus ir kankinamas buvo ty palikes Jo atvaizdas. Tai buvo
pristatyta karaliui Abgarui apaš
lus, kaip žuvis.
Kitas Kristui pavaizduoti sim talų Simono ir Judo po Kristaus
bolis buvo avinėlis. Šio gyvulėlio dangun žengimo. Sakoma, dabar
vaizdavimui pagrindą duoda Sena tas portretas esąs San Silvestro
sis bei Naujasis Testamentas . bažnyčioje Romoje.
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EROS PARAIGA (bronza)

Kita legenda su panašios kil
mės portretu yra minimas atspau
das ant Veronikos skepetos. Buvo
sakoma, kad šis labai populiarus
Veronikos palikimas būvąs Sv.
Petro bažn. Romoje, kuris dingas
per invaziją 1527 m.Šis pasakoji
mas irgi nieku nepatvirtintas, gi
vadinamas būvąs originalas din
gers. Nesuprantama, kodėl kai ku
rie kataliką kunigai ir dabar dar
tvirtina, kad ta skepeta tebesanti
Vatikane, - gal dėl propagandos
liaudžiai. Rimtai galvoj ant, j ei toks

Dail. DAGYS

originalas būtą,tai kodėl katalikai
dar ir dabar tam skirtose brošiū
rose bando išsiaiškinti ar surast i,kaip tikrai Kristus atrodąs. Jei
turi ar turėjo autentišką Jo vaiz
dą, tai kodėl Kristus taip skirtin
gas įvairiuose paveiksluose. Jei
toks portretas tikrai būtą-jis tu
rėtą būti populiaresnis už Moną
Lizą. Be to,ir Evangelijose Vero
nika niekada neminima. Įdomu,
kad pats žodis "VERA" graikiškai
reiškia tikras paveikslas.
Yra dar ir daugiau legendą
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apie Kristaus portretą. Esą apaš
talas Lukas esąs darąs Marijos
portretą; taip pat esą pradėjąs ir
Kristaus portretą, kuris būvąs an
gelą (ar stebuklu) pabaigtas.
Nikodemo legenda mini kitą
panašą įvykį: ilgokai po Kristaus
dangun žengimo jis bandąs pada
ryti krucifiksą.Kartą atsikėląs iš
miego jis radąs pradėtąjį darbą
visiškai užbaigtu,su geru Kristaus
atvaizdu jame. (Šiaip krucifiksai
buvo pradėti dirbti tik penktame
amžiuje). Aštuntame amžiuje šis
krucifiksas esą patekąs į Luką,
Italija,kur per Viduramžius būvąs
stebimas ir daugelis jo kopiją yra
pateką į Prancūziją ir Belgiją.
Taigi, gražūs padavimai, bet
ar jie autentiški? Kas įrodys?
Aišku tik, kad žmonės turi fanta
zijos ir mėgsta paslaptingus reiš
kinius. Galima manyti,kad šie pa
sakojimai atsirado tik po keleto
šimtmečią Kristui mirus. Todėl
prašosi išvada, kurią ir Irenalus
-Lyono vyskupas yra padarąs:
"Fizinė Kristaus išvaizda mums
nėra žinoma".
- -o- Nors po kiek laiko žmonės ne
bežinojo kaip Kristus atrodė, bet
giliai
persiėmą
Jo skelbtuoju
mokslu ir nuoširdžiai gyvendami
ta dvasia norėjo turėti ką nors
regimo. Todėl,be minėtąją simbolią,dar pirmaisiais amžiais kata
kombose pradėjo vaizduoti Kris
tą Gerojo Ganytojo rolėje, taigi
kaip jauną žmogą (graikiškai)su
avinėliu ant pečią. Aišku, į tai jie
nežiūrėjo kaip į portretą, bet kaip
į simbolį, iliustraciją.
Šie pirmieji Kristaus vaizdai,
ar jie buvo piešti ar skaptuoti
(reljefas ant sarkofago-įėjimas į
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Jeruzalą)iš II-III am. savo forma
visiškai primena graikiškus bei
romėniškus darbus,-kaip gražuo
lį Apoloną ar Orfėją su ją tuniko mis,bebarzdžius ir trumpais garbinuotais plaukais. Panašią Kris
taus - jaunuolio vaizdą pasitaiko
net ir Naujaisiais amžiais.
Tik nuo trečiojo amžiaus Baž
nyčios tėvai pradėjo kelti klausi
mą kokios išvaizdos Kristus turėjąs būti?Iš pasakojimą, kad Jis
daug keliavąs, paprastai, asketiš
kai gyvenąs, gal nesirūpinąs savo
išore,-jie darė išvadą, kad Jo ne
galima sutapatinti su jokiu grai
ką gražuoliu, kad Jis turėjąs būti
ilgaplaukis, barzdotas, gal askė tiškas,bet subrendąs vyras.
Kiti Bažnyčios šulai (kiek vė
liau-IV am.) buvo priešingos nuo
monės. Jie tvirtino, kad Jėzus tu
rėjąs būti gražiausiai atrodantis
sūnus iš visos žmogiškosios pa
dermės ir rėmėsi Psalme 45:3-4.
Jie neprileido minties,kad dieviš
ka asmenybė galėtą stokoti gro
žio (pamiršo, kad grožio suprati
mas yra indivydualus) ir atrody
ti blogiau už Apoloną. Todėl iŠ
pradžią randame dvejopus Kris
taus vaizdus:
1) Sirijos įtakoje gamintas yra
rimtas, didingas, vešlia barzda
bei ilgokais plaukais vyras, pri
menantis rytietišką monarchą;
2) Graikiškos kilmės-dailus
subrendąs jaunuolis, apkirptas ir
nusiskutąs ,atatinkantis ją atletus.
Ravenos mozaikos ir karolingą
miniatiūros yra tam geri pavyz
džiai.
Šie skirtingi Kristaus vaizda
vimai taip ir pasiliko: Rytą Baž
nyčia sustingo prie didingo, valdoviško vaizdo, gi Vakarą-buvo

PO DAUG METŲ (bronza)

Skulpt. DAGYS

lankstesnė ir darė įvairesnį Jo
vaizdą ir keitė su besikeičiančiais
meno stiliais. Nuo Viduramžių
(XIII am.) menininkai kūrė Kris
taus vaizdą įvairiuose Jo pasireiš
kimuose įmokantysis-su evangeli ja, kenčiantysis-su erškėčių vai
niku, pasaulio teisėjas-su skipet'
ru ir rutuliu, triumfuoiantis-su
mina pabaisas-blogybių simbo
lius, su aureole-reiškiančia Jo
asmens skaistybę,.
Be to,įvairiais laikais ir įvai
riuose kraštuose Kristaus vaiz
do charakteris darėsi vis skirtingesnis, atatinkamai tų kraštų kul
tūrai bei civilizacijai, kurių kiek viena suteikė savo technikas, for
mas bei stilius, tik visur pasiliko
Jo asmens orumas ir visuotinė
meilės idėja.Europiečiai dailinin
kai ilgiausiai kūrą Kristaus vaiz

dus,su jais pergyveną įvairiausius
dvasiniu bei medžiaginiu atžvilgiu
laikotarpius, paliko didžiausią Jo
vaizdų variaciją.
Kitų žemynų žmonės, kurie
Kristaus mokslą pažino daug vė
liau,arba net mūsų amžiuje, ir jie
jau turėjo išsidirbą savo meno sti
lius, jie irgi Kristaus vaizdą įsp
raudė į jų turimas ir jiems įma
nomas padaryti meno formas. Taip
afrikiečiai drožė bei skaptavo sta
tulėles ir reljefus labai ir labai
primityviškai, o jei kartais (vėlyvesnius) kruopščiai ir švariai iš
baigė,
visgi visada davė savųjų
žmonių charakterį. Paveikslų jie
nedarė, netapė.
Gi Azijos tautos nuo seno turė
jo labai grakštų, labai išdirbtą, iš
dailintą, lengvutės, nepaprastai tik
sliai plaukiančios linijos piešimo
būdą,
kuris net ir europiečiams
neįmanomas pasiekti.
Todėl ir
Kristų jie taip vaizdavo, dirbdami
daugumoje tik paveikslus (mažai
skulptūros). Čia nieko nėra netiks
laus,
iškraipyto, deformuoto ar
šaržuoto, Jis visur grakštus, dai
lus, malonus ir mielas, aprengtas
tiems kraštams įprastais baltų
balčiausiais rūbais. Amerikos kon.
. -.
.
i. .
tinente gyvena mišinys įvairiausių
žmonių, tai ir jų Kristaus vaizdai
yra irgi labai įvairūs.
Vaizduojamųjų scenų pasirin
kimu visųlaikų ir visų kraštų dai
lininkai buvo gana artimi savo vai
zduote bei Kristaus veikimo supra
timu. Daug vaizdų randama iš kū
dikėlio pagarbinimo, bėgimo į Egiptą, šventosios šeimos, o ypač
Marijos su kūdikiu. Nedaug darbų
tėra su Kristumi paaugliu tarp raš to mokytųjų.
Retokai sutinkami
Kristų gundantieji vaizdai, bei Jo

21

ar jam kojų plovimo. Labiau mė
giami įvairių stebūklų darymai bei
kelionių vaizdavimai. Populiarūs
ir nesudėtingi yra Kristaus krikš
tijimo vaizdai. Labai daug dailinin
kų ėmėsi vaizduoti paprastai, arba
labai sudėtingai (su daug publikos),
Kristaus įžengimų į Jeruzale. Ne
pamiršta Jo malda Alyvų daržely
je,gal būt krikščionims reikšmin
giausia. Dailininkams sunkiausiai
atliekama yra Paskutinės Vakarie
nės scena.Sis vaizdas įvairių mei
strų įvairiausiai buvo komponuo
jamas pagal jų asmenines užgai
das ir pagal skirtingus puotavimo
papročius. Didžiausi problema čia
yra kur patalpinti ir kokiu pavaiz
duoti Judų. Daug dailininkų iš ank
sto jį pasmerkia, išskirdami iš ki
tų apaštalų tarpo. Tik Leonardo da
Vinči jo neišskyrė ir visus asme
nis sukomponavo gana simetriškai,
suteikdamas tik įvairius judesius,
netikėtų žodžių iššauktus.
Kristaus kančios vaizdai pra
dedami nuo penktojo amžiaus-kru
cifiksas.Gi besibaigiant Viduram
žiams jų buvo sudaryta septyni,
vadinami Kryžiaus Stotimis , su
pirmuoju vaizdu-Kristus prieš Pi
lotų. Dabartinis jų skaičius 14 at
sirado tik XVIII-me amžiuje.
Daug įvairių scenų mene yra
ir iš Kristaus pomirtinio gyveni
mo, kaip:Jo prisikėlimas, dangun
žengimas, Jis kaip vyriausias žmo
nijos teisėjas. Čia Jis neberodomas švelniu, maloniu nei gailes
tingu, -o rimtu, išmintingu ir kai
kur gana rūstoku.
Be čia suminėtųjų populiariųj ų
scenų iš Kristaus gyvenimo, daili
ninkai yra sugalvoję dar ir kitų
įvairių įvairiausių vaizdų, kurie
retokai ar visai retai sutinkami.
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Tai reiškia,kad Kristus labai pra turtino menininkų pasaulį.
Šia proga dar reikia apsistoti
prie ramiai sėdinčio Kristaus sta
tulėlės. Šis vaizdas yra labai po puliarus Lietuvoje irLenkijoje, į
čiaatėjes iš Italijos per Vokietijų,
šiek tiek žinomas Vakarų Europo
je, gi kitur nesutinkamas. Sakoma,
kad jis vaizduoja Kristų susirūpi
nusį dėl žmonių vargų bei nuodė
mių,todėl vadinamas Rūpintojėliu.
Kyla klausimas, argi kai rūpina mųsi ar rymojama ?Ne ! Kai kuo
rūpinamųsi,tai nerimstamą. Žmo
nės s ako: "Aš rūpinuos i ir lakstau, o
jis sėdi. . . " arba:"Nesirūpink, tė
tušėli. . . ", reiškia nevark, nedėk
pastangų. Šitokį ramų, pasirėmusį
galvojimo judesį lietuviai vadina
rymojimu.
įsiklausius į lietuvių
liaudies dainas,atrodo,rymojimas
yra buvus dažnas reiškinys. Tik
padainuokite:"Ko rymai ant ranke
lių. . . ",
"Rankelės užrymotos ",
"Ant ežerėlio rymojau", ar "Ža-

SAULĖLYDIS

Skuipt. DAGYS

lioj lankoj ant žirgelio rymojau"
ir panašiai.
Todėl šios statulėlės vardas
turi būti ne Rūpintojėlis, bet Rymotojėlis, nes jis necharakteri
zuoja jokio susirūpinimo, o tik pa
prastą nieko neveikiantį rymoji
mą. Kaip tautosaka rodo, lietuviai
yra mėgą parymoti, todėl gal būt
ir šis Rymotojėlis pas juos taip
išpopuliarėjo.Neatrodo,kad dabar
lietuviams tai būtą charakteringa.
Matyti,praeityj e buvo kitokios są
lygos ir buvo dėl ko liūdint rymo
ti ir nieko neveikti; gal tai baud
žiavos, gal okupaciją palikimas,
kurios žudo aktingumą.
Į tokias
rymojimo pozas buvo pasodinti
žmonės užplūdus komunizmui, ka
da energingesnis ir sunkiau dir
bantis žmogus buvo koliojamas
parazitu, o tinginėliai biedniokaiaukštinami ir glostomi. Tada ar
tojo žirgai sustojo, o jis pats at
sisėdąs ant plūgo rymojo, rymoja,
nes kitaip nebebuvo galima. Nor
maliose sąlygose žmonės nemėg
sta liūdėti, tai priešinga ją pri
gimčiai, taigi ir lietuviai, gyven
dami normaliose sąlygose neturė
tą nei ko liūdėti, nei ko rymoti,
nes žmogus yra leistas rūpintis
ir veikti. Todėl manau, kad Rymotojėlio populiarumas Lietuvoje
nėra išugdytas religingumo tą
žmonią, bet priespaudos paliki
mas.
Sakau, -ne religingumo, nes tai
necharakterizuoja Kristaus būdo.
Jis niekada nerymojo, o veikė.
Taip pasėdėti Jis tegalėjo būda
mas tyruose; tai suprantama, nes
tai buvo ne veikimo, o galvojimo
ir pasiruošimo laikotarpis ir vie
natvė.
Taigi,
per dvidešimt amžią

PASITRAUKITE, PASMERKTIEJI! (bronza)
Skulpt. DAGYS

krikš čionys yra sukūrą ir pridarą
daugybą
vaizdą, vaizduojančią
Kristą įvairiausiose nuotaikose,
įvairiausios išvaizdos. Jis yra ro
domas išmintingu mokytoju, rim tu patarėju, švelniu ir gailestingu
globotoju,spindinčiu valdovo gar
be ir niekinamu nusikaltėliu, džiū
gaujančiu kūdikiu motinos ranko
se ir stingstančiu lavonu ant jos
kelią,be pasigailėjimo atstumian
čiu Jo nepaklausiusius ir liūdin
čiu Rymoto j ėliu Lietuvos laukuose.
Bekurdami Kristaus vaizdus,
gal būt,dailininkai sugebėjo įkūny
ti juose žmogaus sielos polėkius
ir troškimus ir prisiartinti ar
čiau Jo.
Manau, nėra pagrindo apgailė
ti, kad Kristaus vienlaikiai nepa
liko autentiško Jo portreto, tai bū tą supančioją dailininką polėkią
galią. Neturėdami tikro atvaizdo,
žmonės daugiau galvojo ir gilino
si į Jo mokslą, kad suradus Jo vi
ziją,kad sukūrus tos dieviškos as
menybės kuotobuliausį veidą.
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Kun. S. NEĮMANĄS

PROF. DR. KUN. K. KURNATAUSKAS
1966 m. vasario men. 3 d. Ras
tede,prie Oldenburgo, Vakarų Vo
kietijoje, mirė mūsų Bažnyčios
Generalinis
Superintendentas
prof. dr. kun. Konstantinas Kurnatauskas,sulaukus beveik 88 metus
amžiaus.Savo paskutine gyvenvie
te Rastede buvo patenkintas, nes
čia buvo radus vietų, kur turėjo
gerų priežiūrų, ir būdamas pilnai
aprūpintas,norėjo dar pasidžiaug
ti likusiomis gyvenimo dienomis
ir pailsėti. Viename iš savo laiš
kų jis taip rašo:"Turiu už visa
tai tik Dievui dėkoti". Mirtis buvu
si lengva ir rami.
Velionis buvo kilus iš senos
kunigų šeimos, kurios nariai be
veik nuo reformacijos laikų tarna
vo Ev. Reformatų Bažnyčiai. Pas
kutiniais laikais turėjome tris tos
šeimos kunigus :Konstantinų, Jonų
ir Vytautų Kurnatauskus. Jo sene
lis kun. Titas Kurnatauskas buvo
Kėdainių ev. reformatų parapijos
kunigu,© jo tėvas Oskaras Kurnatauskas išbuvo 18 metų kunigu
Biržuose,iš kur su žmona ir pen
kiais vaikais persikėlė į Mintaujų,
kad ten kunigaudamas galėtų vai
kus leisti į mokyklas. Čia 1878 m.
balandžio mėn. 9 d. gimė paskuti
nis jo Šeimoje vaikas Konstanti
nas, kuris 1887 metais, būdamas
9 metų amžiaus, įstojo į Mintaujos
gimnazijų. 1892 metais persikėlė
į Petrapilį ir įstojo į ev. reforma
tų gimnazijų, kuri buvo įsteigta
Pestalozzi mokinio, šveicarų pe
dagogo Muralto. Gyvendamas tos
gimnazijos bendrabutyje,p o penkerių metų jų baigė. 1897 metais į
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stojo į Dorpato universiteto ev.
teologijos fakultetų. 1899 metais
persikėlė į Karaliaučiaus univer
siteto teologijos-filosofijos fakul
tetų, kurį baigė 1901 m. Tais pat
metais įstojo į Leipcigo universi
tetų,kur studijavo filosofijų ir is
torijų pas žinomus profesorius
Wundt ir Lamprecht. 1903 m. bir
želio mėn. 9 d. Erlangene gavo fi
losofijos daktaro laipsnį už Balti
jos kraštų istorijos disertacijų.
Tais pat metais, Vilniaus Sinodo
metu, Generalinio Superintenden to kun. Andriejaus Kadaro ir tėvo
kun. Oskaro Kurnatausko buvo ordinuotas kunigu ir paskirtas į Kel
mės parapijų ir į Kėdainių, Deltu
vos ir Seirijų filijas. 1905 metais
išrinktas Vilniaus Ev. Reformatų
Bažnyčios Kolegijos nariu. 1913
metais buvo pašauktas į Vilniaus
ev. reformatų parapijų su teise
aptarnauti ir Kelmės parapijų.
1914 metais vedė Juzefų Stanevičiutų.
1918 metais, bolševikams
užėmus Vilnių, grįžo į Kelmų ir
šių parapijų aptarnavo iki 1938
metų. Lietuvos nepriklausomybės
laikais buvo kartu ir Kelmės pro
gimnazijos, o vėliau gimnazijos
direktoriumi. 1925 metais Lietu
vos valstybės prezidento parėdy
mu kartu su prof. dr. kun. P. Jakubėnu ir prof. dr. V. Gaigalaičiu
įsteigė Lietuvos universitete ev.
teologijos fakultetų. Nuo 1925 iki
1928 metų jis buvo šio fakulteto
docentu, o nuo 1928 iki 1936 metų
ekstraordinariniu Senojo Testa
mento ir hebrajų kalbos profeso
riumi ir fakulteto sekretoriumi.

Prof. dr. kun. K. KURNATAUSKAS, Lehrte, 1962.VIII.12

Nuo 1926 iki 1930 metų buvo uni
versiteto senato nariu. Vilniaus
Ev.Reformatų Bažnyčios genera
liniam superintendentui kun. Mykalojui Jasčemskiui mirus, 1938
metų Sinodo buvo pakviestas toms
pareigoms į Vilnių.Rusijos bolše
vikams
okupavus Lietuvų, 1941
metais apsigyveno Pomeranijoje,
kur 1945 m.palaidojo savo žmonų.
Vėliau apsigyveno Lehrteje, prie
Hanoverio. Generaliniam super
intendentui prof. dr. kun. P. Jakubėnui mirus, 1953 metais Lietu
vos Ev. Reformatų Bažnyčios Si

nodo buvo išrinktas šios Bažny
čios Generaliniu Superintendentu.
Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčiai
ir savo protėvių garbingam tikė
jimui jis ištarnavo 63 metus.
Kun. K. Kurnatauskas atstova
vo Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčių šiuose pasaulinės sąjungos
suvažiavimuose’1925 m. KardifePietų Valijoje; 1924 m. Budapešte
-Vengrijoje’1929 m. Hagoj e-Olan
dijoj e.
Jo svarbesni raštai:
lo "Jono Kalvino reikšmė re
formacijai”. (Kalvino 400 metų gi 25

Prof. dr. kun. K. KURNATAUSKAS ir kun.
F. BARNELIS, — kun. V. KURNATAUSKO
kieme‘
Hain — Gruendau, 1964 m.

tnimo dienos proga)-120 pusi. ,
1909 m. ;
2.
"Jobo knygos problema ir
graikų tragedija", =258 pusi. 1928
m. , Kaune;
3. "Jėzus, Kristus Talmude", 1930 m.;
4. "Monumentą Reformationis
Polinicae et Lithuanicae" (Ev. Re
formatų Bažnyčios istorijos šal
tinių rinkinys. 3 tomai ir turinio
susiu vinys),- nuo 1913 iki 1920 m.
Nuo 1925 iki 1931 metų jis re
dagavo protestantų pasaulėžiūros
ir Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čios reikalams skirtų mėnesinį
žurnalų "Mūsų Žodį".
Čia tik trumpais bruožais api
būdintas ilgo ir produktingo gyve
nimo kelias žmogaus, kuris savo
kūrybines jėgas buvo pašventys
Bažnyčiai, kad per mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų ateitų žmonijai išga
nymas.
Velionis buvo žinomas
kaip giliai nuoširdus, vispusiškai
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išsilavinus ir labai tolerantiškas
žmogus.Studentams jis buvo nuo
širdus mokytojas-patarėjas, jau
nesniems kunigams-vyresnis bro
lis, savo Bažnyčios nariams-rū
pestingas globėjas,Kelmės gyven
tojams-mylimas ir aukštai verti
namas užtarėjas.
Nors paskutiniu laiku ir gyve
no toli nuo senų pažįstamų ir tik
retkarčiais iš Rastedes tenuvažiuodavopas savo sūnėnų kun. Vy
tautų Kurnatauskų, kuris juo senat
vėje rūpinosi, vis dėlto mintyse
visų laikų buvo su mumis ir sekė
mūsų gyvenimų bei veiklų. Savo
priešpaskutiniame laiške
rašė:
"Aš vis tik žiūriu su viltimi į ateitį, nors padėtis Lietuvoje, ypač
mūsų Bažnyčios,liūdna. Gali ilgai
užtrukti,kol atgausime nepriklausomybų. Džiaugiuosi, kad mūsų
bendratikiai ir išeivijoj ištikimai
laikosi savo Bažnyčios ir tradici
jų ir išsilaiko kaip vienetas". Jis
visų laikų linkėjo mums gausios
Dievo palaimos.
Velioniui paskutinį patarnavi
mų suteikė ir laidotuvių apeigas
bažnyčioje ir kapinėse atlaikė velionies sūnėnas kun. Vytautas Kurnatauskas, paimdamas pamokslo
pagrindan Šv. Rašto žodžius: "Ir
šitas buvo su Jėzumi Nazarėnu",
Mat. 26, 71. Šį Šv. Rašto skirsnelį
buvo ir pats velionis pasirinkus,
kad jis būtų įrašytas ant jo ant
kapio. Velionis buvo pašarvotas
didžiojoje Rastedes bažnyčioje ir
jo karstas papuoštas daugybe vai
nikų. Laidotuvėse dalyvavo nema
žas skaičius pažįstamų iš Lehr =
tės.Iš kuratorių tegalėjo dalyvau
ti tik p-lė Marija Bernšteinaitė
iš Hanoverio. Naujai supiltų kapų
padengė švarios baltos snaigės. . .

Dėl jo mirties giliai liūdėdami, mes kartu dėkojame Viešpa
čiui už visa tai,kuo velionis iš Jo
malonės
mums
buvo ir ką jis

mums davė. Nors jo jau nebėra
mūsųtarpe,bet jo dvasia pasilie
ka su mumis.

Kun. teol. lie. J. PAUPERAS

VIDINIO DŽIAUGSMO SKATINTOJAS
Pats žmogaus dvasios gyveni
mas vystosi iš įvairių paskatini
mų ir poveikių. Labiausia yra pa
kuojamas ir paveikiamas jaunas
žmogus. Atsimenu,kad mums pra
dėjus Kaune Evangelikų Teologi
jos Fakultete studijuoti teologijų,
vienas ir kitas mano kolegų sakė:
"Viską noriu studijuoti, bet kam
ta
hebrajų
kalba reikalinga?"
Greit teko pamatyti mūsų hebrajų
kalbos profesorių,kuris,vos įžen
gus, į mus prabilo labai draugiš
ku šiltu tonu:"Kolegos, mes mo
kysimės hebrajų kalbos. Pirma
aš jūs pamokysiu, o paskui kartu
dirbsime". Tada mūsų profesorius
mums pasakojo apie savo studijų
patyrimus. Jis patarė mums į stu
dijas žiūrėti gera nuotaika, imtis
studijoms laiko, ir baigus studi jas vykti į užsienius dar pagilinti
savo žinių. Jis tuomet pažymėjo,
kad yra gera, kad kunigas daug
sužinotų ir matytų prieš pradėda
mas eiti sunkios pareigos keliu.
Mums beklausant tokių patarimų
ir juos girdint sakant tokiu šiltu,
simpatišku balsu kažkaip pačios
teologinės studijos ir pasirinktas
kelias neatrodė būsiąs toks bau
ginantis ir sunkus. Pajutome pro
fesoriaus asmenyje turį nuoširdų
draugą, tokį, kuris mus supras,
kuris vis teiks gerų patarimų.
Pats jo mokymo būdas buvo įdomus. Vis pabrėždavo, kad būtų

gera mums tuo dėstomu reikalu
plačiau ką paskaityti,bet štai tuoj
pat profesorius jau mums pasako
ką jis žino iš kalbamos srities
dalykų. Papasakojęs ką Wellh.ausen ar kitas kuris Senojo Testa
mento mokslo dalykų žinovas bei
autoritetas tuo klausimu yra pa
sakąs, jis pridurdavo:"Bus gera,
jei jūs atsimintumėt šituos daly
kus. Prašau užsirašyti, kad jums
būtų lengviau". Profesorius vis
pasitikrindavo, ar mes jį galime
suprasti, ar mums nenuobodu, ar
tik mūsų nevargina kitų moksli
ninkų patiekiamos citatos. Dažnai
bedėstant panaudodavo kuriuos
pavyzdžius. Juos parinkdavo būdin
gus, aiškius. Bet visada jis siek
davo grožio, gražaus minčių iš reiškimo.
Kai cituodavo kokį
psalmą iš hebrajų originalo, atro
dė,jis pats spindėjo kokiu vidiniu
jautrumu. Pati citata atrodė dau
giau ką pasakanti, negu kai pats
buvai ją pirma nagrinėjąs. Rodos,
profesorius tau pasakė, kaip rei
kėtų suprasti pačią mintį. Taip iš
profesoriaus dėstomų minčių į
mus plaukė nuolatinis paskatini mas gilesniam grožiui. Kaž kaip
pats pradėjai domėtis tais jo dė
stomais dalykais, lyg pamiršda
mas,ar toks tolimesnis gilinima
sis tau pačiam bus reikalingas
egzaminų metu, ar ne.
Taipgi labai malonaus nusi27

Teol. lie. kun. J. PAUPERO 60-ties metu gimtadienio proga Ziono p-jos surengta
me minėjime (iš kairės i dešinę): P. ROSSINY su ponia, suprt. kun. S. NEĮMANĄS,
p. PAUPERIENĖ, teol. lie. kun. J. PAUPERAS, kun. K. BURBU LYS, krt. V. KARO
SAS. prof. V. JAKUBĖNAS
Nuotrauka M Nagio

teikimo dvasios jis skleisdavo į
kitus savo kolegas profesorius.
Jis vis kaž kaip kukliai apibrėž
davo savo dėstomų dalykų ribas,
vis pažymėdavo, kad kitų dėsty tojų įnašai užtikrins studentams
tų dvasios turtų, kurie reikalingi,
kad jie būtų žinojimu ir mokslu
šarvuoti. Jis pats buvo tokio būdo,
kad jis būtų galėjęs bet kuriame
universitete dėstyti, visur jis bū
tų buvus mėgiamas ir gerbiamas.
Kai mažesniame profesorių rate
lyje prie kavutės išsikalbėdavo
me įvairiais akademinio gyveni mo patyrimais, tai profesoriaus
pasakojimai visada atsižymėda vo gražiu kultūringu skoniu, taip,
kad tuos dalykus būtų buvų gali ma visada viešai spausdinti. Jei
buvo aptariama kokia akademi nio gyvenimo problema, tai ji bu
vo jo taip nušviesta mūsų siaura
me ratelyje, lyg jo teigimus gir
dėtų visa didelė klausytojų audi
torija. Jei reikėdavo ką sunkes
nio sprųsti, kur reikėdavo kietai
pareikšti savo nuomone^ ten jis
pridurdavo: "Tų pasakys Povilas
(suprask prof.dr. P. Jakubėnas)”.
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Profesorius labai giliai supra
to patį kultūrinio darbo subrandinimų.
Jis labai tikėjo į pažangų
ir turėjo geros vilties dėl jauni
mo.
Smulkūs reikalai dabartyje
jo veik nepaliesdavo, jis vis žiū
rėjo kaip tas reikalas atsilieps
vėliau,
ar tuo bus pats reikalas
pagerintas.
Jis buvo įsitikinus,
kad ir sunkiai sprendžiamus vi
suomenės gyvenimo reikalus ga Įima sėkmingai išsprųsti, jei jie
bus tinkamu būdu pristatomi. Iš sišokimai, pasikarščiavimai, jo
įsitikinimu, buvo "griekai", kurie
neturėtų reikštis tarp krikščio
nių.
Dirbant artimai su juo vis
kaž kaip buvai žadinamas žiūrė
ti į reikalus iš šviesaus taško,
nieko neimti tragiškai,nei many ti, kad sunkesnius dalykus pada
rysi greit, nepasiruošus, darbo
neįdėjus, paties dalyko vystymo
si savo širuies jausmais nesekus.
Jis
buvo neišsenkamas vidinio
džiaugsmo kvėpėjas,lyg jis žino
tų kokių vertingų pas leptinų, kurių
ir tu sužinosi, jei tik paseksi jo
mųstymo ir elgsenos būdų.
*

* *

Kun. S. NEĮMANĄS

ATSISVEIKINOME SU GARBĖS PREZIDENTU
’’Visųmūsų metų skaičius yra
septyniasdešimt,
ir jei esame
sveiki,aštuoniasdešimt.O jų dau
guma yra vargas ir darbas ir jie
greitai praeina, ir mes išskrendame.
Pamokyk mus suskaityti
mūsų dienas,
kad pasiektumėm
širdies išminties”. Ps. 90. 12.
"Mūsų Sparnų” Nr. 19 pirma
me puslapyje randame įspūdingų,
gražių,į žiūrovų raminančiai vei
kiančių nuotraukų žmogaus, kurį
pereitais metais Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčios XVIII Sinodas
išeivijoje pagerbė 80 metų am
žiaus proga. Tai mūsų kuratorius
dr. Jokūbas Mikelėnas, Kolegijos
ilgametis prezidentas, paskuti
niais metais garbės prezidentas.
Tai visų biržiečių gerbiamas ir
įvertintas Lietuvos sūnus, pasi
reiškęs bažnytiniame, kultūrinia
me ir tautiniame gyvenime. Jo
praeitas
gyvenimo kelias buvo
gražus, įvairus, turiningas ir na
šus. Psalmisto žodžiais tariant,
buvo tai:”darbas, vargas ir greit
praėjo. . . ”
Dėka pasiryžimo ir ištvermės,
šis ūkininko
šeimos vyriausias
sūnus, sunkiais caro priespaudos
laikais, įstengė žemdirbio darbų
pakeisti į gydytojo profesijų.
Stanislavo ir Katrės Dagilytės
Mikelėnų sūnus gimė 1885 m. lie
pos mėn. 21 d. Mažutiškių kaime,
Biržų valsčiuje. Tėvai augino du
sūnus ir penkias dukras. Jų tarpe
Jokūbas buvo vyriausias.
Jokūbas skaityti ir rašyti pra
moko pas senelį Martynų Dagilį.
Pradžios mokyklų lankė Biržuose.

Krt. dr. J. MIKE LĖNAS, Liet. Ev. Ref. Bažny
čios Kolegijos prezidentas, 1885.721 — 1966.4.19
Nuotrauka P Ločerio

Brandos atestatų gavo Sibire, Tom
sko mieste. Ten 1913 m. baigė ir
medicinos fakultetų beveik kartu
su Tomsko universitetų lankiusiais
mūsų veikėjais Martynu Yču, Jonu
Aukštuoliu, Jonu Yču (iš Kijališ kiu).
Gydytojo
praktikų
pradėjo
Skaistkalnėje,netoli N.Radviliškio.
Ten susipažino ir vedė Onų Putniekaitų, kuri vėliau Biržuose pa
sižymėjo
savo socialine globos
veikla,buvo Biržų gimnazijos mo
kytoja ir aktyvi veikėja Reforma
tų Moterų Draugijos darbe.
Pirmojo pasaulinio karo metu
dr. Mikelėnas
dirbo nukentėju
sioms dėl karo šelpti Lietuvių Ko
mitete. Nuo 1916 iki 1920 m. Jal
toje buvo lietuvių sanatorijos ve
dėju. 1920-1941 m. buvo Biržų ap-
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skrities ligoninės vedėjas. Tame
laikotarpyje tobulinosi chirurgi
nėse klinikose Stokholme, Rygoje,
Berlyne.
Buvo vienas iš Likėnų
- Smardonės dumblo vonių ir mi
neralinių vandenų kurorto įsteigė
ju. Ilgus metus, kaip gydytojas ir
chirurgas, aptarnavo plačių Biržų
apylinkę.
Spaudoje pradėjo reikštis nuo
19 10 m.Rašė:Viltyje,Lietuvos Bal
se,Medicinoje,Mūsų Žodyje, Sėjė
juje,Biržų Žiniose,Mūsų Sparnuo
se. 1922-24 m. buvo savaitraščio
"Biržų Žinios" redaktorius.
Jis pašventė nemažai laiko
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčiai,
kaip jų mylįs ir jai ištikimai atsi
davęs sūnus. Į bažnytinę veiklų įsi
jungė ir kuratoriumi buvo išrink
tas 1920 m. Nuo 1923 m. iki 1941
m. buvo Lietuvos Evangelikų Re
formatų Kolegijos prezidentu. 1948
= 1961 m. ėjo tas pareigas išeivi
joje.Sinodas,įvertindamas jo nuo
pelnus, išrinko jį Kolegijos Gar
bės Prezidentu.
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Už nuopelnus tautai ir tėvynei
dr. J. Mikelėnas buvo Lietuvos
respublikos prezidento apdovano
tas ordinu.
Dr. J. Mikelėnų, kaip gydytojų,
gražiai ir išsamiai apibūdino jo
buvęs bendradarbis krt. dr. V. Vi
leišis, jo 75 metų sukakties proga,
sakydamas: "Malonu buvo dirbti
kartu su dr. J. Mikelėnu, nes jis
visada buvo ramus ir giedrios
nuotaikos. Jo vadovaujamoje ligo
ninėje viešpatavo pavyzdinga tvar
ka. Būdamas gabus, kantrus ir pa
sišventęs chirurgas, yra išgelbė
jęs daug gyvybių, kartais per vie
nų dienų atlikdamas daugelį ope
racijų".
Kun. Petras Dagys iš New Yorko, 80 m. jubiliejaus proga, svei
kindamas dr. J. Mikelėnų taip at
siliepė: "Savo didžiausiais ir kil
niausiais darbais,kuriuos atlikote
su nepaprasta meile ir pasišven
timu savo tautai,Bažnyčiai ir ar
timui, mūsų’tarpe sudarote iškilų
ir nemirtingų paveikslų. Jūsų gy-

W entorfe, prieš emigruojant iš Vokietijos, 19į9.VIII.11 (iš kairės j dešinę): dr. J. MIKELĖNAS
su Jonuku, Z. PALŠIENĖ, E. GERULIS, K. MIKELĖNAITĖ, S. PALŠYS ir A. PALŠYTĖ

vertimas buvo kaip tylios upės
skaidriai tekantis vanduo,buvo nelyg aukštoji giesmė, kurios aidas
plačiai skambės mūsų visų širdy
se".
Mirė 1966 m. balandžio mėn.
19 d.9 vai.ryto savo kukliame bu
te, r Ūpe s tingai globojamas ir pri
žiūrimas savo sesers kuratorės
Katrės Mikelėnaitės ir kasdien
sūnaus Jono su marčia ir anūkais.
Velionis buvo pašarvotas Lakavičiaus koplyčioje ir apsuptas
daugybės vainikų ir gėlių puokš
čių. Su velioniu atsisveikinti buvo
prisirinkusi pilna erdvi koplyčia

liūdinčių, kurie velionį pažino ir
gerbė.Gedulingas pamaldas balan
džio mėn. 22 d. vakare atlaikė ku
nigai P.Dilys ir S. Neimanas. Pir
mąjį atsisveikinimo žodį tarė Ko
legijos
prezidentas, kuratorius
Motiejus Tamulėnas,jun. , atvykus
kartu su žmona iš Racine. Dievo
žodžiu paremtas atsisveikinimo
kalbas pasakė Lietuvių Ev..Liute
ronų Tarybos vice senjoras kun.
A. Trakis, Ziono Lietuvių Ev. Liu
teronų parapijos klebonas lie. kun.
J. Pauper as, Chicagos Liet. Ev.
Reformatų parapijos valdybos pir
mininkas krt. V. Karosas, Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Sąjungos
vardu krt. dr. Petras Tunkūnas.
Šeštadienio rytą, prieš išlydint į
Tautines Kapines, per pamaldas
atsisveikinimo žodį tarė Lietuvių
Evangelikų Tarybos pirmininkas
kun. K„ Burbulys. Vargonais grojo
krt.prof.V. Jakubėnas. Karstą ne
šė kuratoriai, Kolegijos ir para
pijos valdybos nariai. Jis dar ne
sirengė su mumis skirtis, o tikė
josi dar gyventi ir rinkdamas me
džiagą vilėsi surašyti savo atsi-

Chicago, 1965.VI.20 prie liet. ev. reformatų bažnyčios (iš kairės į dešinę): J. DA
GYS, P. VAR1AKOJIS, J. TUNKŪNAS, kol. garbės prez. dr. J. MIKELĖNAS, suprt.
S- NEIMANAS, kol. prez. M. TAMULĖNAS, jun., E. GERULIS ir dr. P. TUNKŪ\r a c
.
•
'
Nuotrauka L. Knopfmilerio
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minimus.
’’Bet greit praėjo dienos ir
mes iš skrendame71, sako psalmės
žodžiai.Šio liūdno pranešimo skai
tytoj ai,priimkite dvasioje pasku
tinį sudiev nuo velionies daktaro,
kuris visados buvo mintyse su
mumis ir mūsų reikalais rūpino
si.
Ne Pelaniškių kapinėse greta
savo tėvų ir dėdės poeto St. Dagi
lio rado sau atilsio vietą, tremti
nių, iš vi e tintųjų ir našlaičių gady
nės sūnus.Ne numylėtuose Biržuo

se, kur ilgiausiai buvo veikta. Ne
šalia žmonos,staiga tragiškai mi
rusios ir palaidotos Lauenburge,
Vokietijoje, 1943 metais. Sau prie
glaudą rado laisvoje JAV šalyje,
Čikagos Lietuvių Tautinėse kapi
nėse,tarp brolių ir sesių,irgi ne
sulaukusių laisvės ryto svetimų
pavergtai tėvynei Lietuvai.
Mes gi liekame dėkingi jam,
kuris iš Dievo malonės mums
daug pasitarnavo ir kurį mes vi
sados su gilia pagarba prisimin
sime.

Lekavičiaus koplyčioje su Liet. Ev. Ref. Bažnyčios garbės prezidentu dr. J. MIKE
LĖNU atsisveikina kol. prez. M. TAMULĖNAS, jun.
Nuotrauka M. NAGIO

Krt. M. TAMULĖNAS, jun. tarė šį
atsisveikinimo žodį:
"Susirinkome atsisveikinti su
didžiuoju biržiečiu,visuomeninin
ku, spaudos darbuotoju ir per vi
są gyvenimą besirūpinančiu žmo
nių sveikatingumu. Mes ev. refor
matai-su ilgamečiu mūsų Bažny
čios Kolegijos prezidentu ir gar
bės prezidentu kuratorium dr. Jo
kūbu Mikelėnu.
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Lietuvių tauta ir visuomenė
neteko to didelio žmogaus, kuris,
tiek tėvynėje tiek ir išeivijoje,
dirbo Lietuvai ir savo Bažnyčiai
Jis
reiškėsi gilia tolerancija,
krikščionybės dvasia persunktu
žmoniškumu ir didele meile arti
mui. Amžinasis gyvenimo ratas
sukasi nepaliaujamai ir visa kas
gimė turi mirti. Tai Aukščiausio
valia,
mūsų Alfa ir Omega, tai

pradžia ir pabaiga.Kur. dr. J. Mi
kelėnas, jam skirtą gyvenimo ke
lionę,baigė sulaukus 80 metų. To
kia jau žmogaus dalia, kad gyve
nimo taurė kiekvienam į galą nė
ra saldi. Taip ir dr. J. M. , pagau
tas ligos,kurį laiką pasirgęs, am
žiams užmerkė akis.
Jo tauraus gyvenimo pavyzdis
tebūnie mums paskatinimu ištver

mingai kovai ir ryžtui ateities
darbams.
Ev. Reformatų Bažnyčios Ko
legijos ir buvusių kolegijų prezi
dentų vardu reiškiu gilią užuojau
tą jo sūnui Jonui su šeima, sesu tei kur. K. Mikelėnaitei, visiems
giminėms ir artimiesiems.
Ramybėje ilsėkis,nors ir sve
timoje, bet svetingoje žemelėje”.

M.PLEPYS

BIRŽŲ MIESTO MOKYKLA
Kadangi tas buvo labai seniai,
tai dabar sunku tiksliau kas nors
atsiminti. Dėliai to ir čia paduo
damos žinios yra anaiptol nepil
nos.
Pirm, negu prieisime prie šio
straipsnio temos, dėl nuoseklumo
pravartu pakalbėti apie pradžios
mokyklą. Tais atsimenamais se
nais prieškariniais laikais Bir
žuose tebuvo tik viena skurdi pra
džios mokykla, kurią lankė vaikai
kaip iš Biržų miesto, taip ir iš jo
apylinkės ir kurią vieni baigdavę
kiti ne.
Toji mokykla buvo tame
pačiame name,kuris ir nepriklau
somybės laikais tebestovėjo Vy
tauto gatvės ir Nepriklausomybės
aikštės kampe ir kuriame laisvės
periode benebuvo įsitaisiusi val
sčiaus valdyba.
Tais laikais prie šios pradžios
mokyklos buvusioje aikštėjetvyksojo purvina bala.
Vasaros
metu ten priželdavo įvairių žolių
ir veisdavos bei kurkdavo varlės,
o žiemomis, pertraukų metu,ten
čiuoždavome,sniegu mėtydavomės.
Kuriais metais aš ten mokiausi ir
kuriais tą mokyklą baigiau-nebeatsimenu, bet žinau, kad 1905 metų

bruzdėjimo metu aš jau toje mo
kykloje nebebuvau. Mokykloje buvo
tik rusų kalba, o tikybos pamokas,
mums reformatams,ten dėstė lie
tuviškai vargonininkas Mikelėnas,
kuris po kelių metų daugelį mūsų
ruošė ir konfirmacijai.Konfirmantai turėjo specialiąklase^prie baž
nyčios. Ten mokslas tęsdavosi per
visą gavėnią. Mokslui vadovavo
kun. V. Meškauskas. Pats palaimi
nimas ir Sv. Vakarienė mums įvy
ko 1908 metų Didžiajame Ketvir
tadienį.
Pradžios mokykloje pirmasis
mano mokytojas ten buvo Sretenski ir jo duktė Zoja. Jiedu mums
visiems buvo labai geri. Po Sre^
tenskių mokyklos vedėju buvo Pro
tas,labai energingas,gyvas ir mėg
stąs juokų pakrėsti. Pavardė labai
jau lietuviška,bet mūsų kalbos nemokėjo-jis sakydavo esąs baltgudis. Galima todėl prileisti, kad jo
protėviai , Vytauto ar Radvilų laikais,tikrai galėjo būti lietuviai, nes
juk Baltgudija ne kartą priklausė
Lietuvai. Tasai Protas mums sa
kydavo,kad kas jo vedamą mokyk
lą baigs, tas savo išsilavinimu ir
velniui sprandą nusuks ! Taigi tą
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mokyklą baigus, ir Biržams esant
užkampio miesteliu,netaip jau daug
kas galėjo siekti aukštesnio mok
slo. Ypač vargdienių vaikai išeida
vo piemenauti arba paūgėję, tapda
vo ūkininkų pusberniais. Negi be
to, kad vienas-kitas vėliau tapdavo
kurios nors įstaigos raštininkėliu
(o tatai daugiausia tekdavo refor
matams, kurių teisės mažiau buvo
suvaržytos, negu katalikų).
O, staigmena! Nugi, 1908 metų
rudenį plačiai nuaidėjo gandas, kad
Biržuose atsidaro keturklasė mies
to mokykla. Ir tuoj atsidarė. Kas
tik galėjo, puolė į tą mokyklą, ne
žiūrint į tai, kad dauguma tų pre
tendentų buvome jau geri tineidžeriai. O čia reikia sėstis į pirmos
klasės suolus.Sėdom ir visą kursą
išėjom per keturis metus. Mokinių
sudėtis buvo mišri-berniukai ir
mergaitės. Mišri ir tautybių at
žvilgiu iietuviukų, suprantama, bu
vo absoliutinė dauguma, paskui
-rusai,žydai, lenkai, latviai ir net
karaimai.Mokslas buvo dėstomas
rusų kalba,nors mokyklos pobūdis
savo stiprioje programoje turėjo
dar ir vokiečių bei prancūzų kal
bas. Teisybė, pradžioje buvo pri
valoma ir pravoslavų bažnyčiose

tebevartojama (net ir dabar) kal
ba: bažnytiniai slaviška (rusiškaicerkovno slavianskij jazyk). Bet
rodos šios kalbos dėstymas buvo
nutrauktas,kadangi vis daugiau ir
daugiau iš mokinių tarpo buvo
duodama vadovybei suprasti, kad
mes popais nesirengiame būti ir
todėl tosios kalbos mokinimasis
mums tik be reikalo gaišina lai
ką. Žinoma,kad su tuo mūsų pagei
davimu nebūtų buvę skaitytasi, jei
to nebūtų padarų mūsų autoritetai.
Pirmas šios mokyklos inspek
torius buvo Žeranin. Jis buvo la
bai geras pedagogas ir tvarkingas
administratorius. Artimai globo
jo mokinius.Iš mokytojų prisime
na Drožiov,Matiušenko, labai ele
gantiška panelė Lipnickaja, kuri
dėstė gamtos istoriją ir prancūzų
kalbą.Sako vėliau buvo kalbų mo
kytoja Čeraško-mūsų gerb.ponios
H. Dilienės giminaitė. Vokiečių
kalbą mokino mūsų kun. P. Jakubėnas, kuris tada dar neprofeso
riavo,jis pats ir tikybą. Katalikus
tikybos mokino kun. K. Rimkevi
čius. Rodos abiejų šių kunigų rū
pesčiu ilgainiui buvo įvestos ir
lietuvių kalbos pamokos, kurias
.vedė taip pat kun. P. Jakubėnas.

BIRŽAI — moo m.
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leidžiami nuo mokesčio, išskyrus
mokestįuž svetimas kalbas. Mes,
vargingesnieji reformatai, tą kal
bą mokestį gaudavome iš mūsą
Bažnyčios pašalpos pavydale.
Tokiu būdu mokslas visiems
buvo prieinamas.
Leidus mokytis lietuviąkalbą,mes
net galėjome leisti lietuvišką laik
raštuką ’'Mokinys”. Laikraštukas
išeidavo tik viename egzemplio
riuje,nes jį reikėdavo rašyti ran
ka. O parašius,jis ėjo iš ranką į
rankas. Bendradarbiavo tie, kurie
jau tada turėjo patraukimą kurti.
Vieni rašė prozą, kiti eilėraščius
(Binkis, Janonis ir kiti). Žodžiu,
turėjom pirmąją galimybąmėgin
ti savo plunksnos sugebėjimus.
Įmoksleivią leidžiamą laikraštu
ką mokyklos vadovybė žiūrėjo pro
Biržų Miesto Mokyklos mokytojai, 1908-9 m. pirštus,kaip į moksleivią išdaigą.
Priešaky sėdi mok. Drožiov
Mes vyresnieji mėgdavome savo
Mokinių, chorą mokino mūsų var artimesnią draugą ratelyje su
gonininkas Sprindy s. Choro buvo ruošti už mokyklos sieną ir vaka
dainuojamos tiek rusiškos, tiek ir ruškas. . . su šokiais ir dainomis.
lietuviškos dainos.Kiek vėliau in Tas vakaruškas kažkodėl vadin
spektorius Zeranin buvo kažkur davome robaksais. Robaksuose,
kitur iškeltas ir jo vietą užėmė kaip ir kitur, mūsą tarpe vyravo
Zditovecki.Sis jau buvo daug rie- patriotinė dvasia.
Pirmoji šios mokyklos laida
stesnis ir oficialesnis. Tačiau nė
vienam, nė kitam nieko prikišti išėjo 1912 metais. Dėl amžiaus ir
gal mažai kas iš
negalima.Nebuvo pastebimas joks kariuomenės
šovinizmas; visus traktavo lygiai šios laidos begalėjo tąsti mokslą
lojališkai. Per tą eilą metą atitin toliau,juo labiau, kad gi 1914 me
kamais sezonais būdavo daromos tais prasidėjo didysis karas. Ka
visai mokyklai ekskursijos į gra rui pasibaigus, kas gyvas išliko,
žesnius Biržą apylinkes. Kasmet skubėjo iš Rusijos namo. Grįžusią
mokykla viena klase padidėdavo. tarpe nemažai teko susitikti čia
Atsirasdavo vis mažesnią vaiką. aprašomos mokyklos auklėtinią
Mokestis už mokslą buvo ne Lietuvos jaunutėje armijoje, nes
didelis. Už svetimas kalbas rei tik ką buvo pradėta kariauti dėl
kėdavo mokėti atskirai. Neturtin mūsą Tėvynės laisvės. Beveik vi
gą tėvą vaikai, jei ją elgesys bu si (bent dauguma) iš caro armi
vo geras ir labai gerai mokėsi, jos atsivežė ten užsitarnautus ka
mokyklos vadovybės būdavo at riškus laipsnius, kurie labai pra35

vertė savajai kariuomenei, o ne
priklausomybę iš sikovojus ,daugelis jų buvo geri įvairių žinybų val
dininkai. Tad ir toki mokykla da
vė daug daugiau mūsųkraštui nau
dos, negu buvo galvota joje besi
mokinant.
Pirmųjų laidų baigusių surašo
niekas dabar nebegalėtų sudaryti,
bet kai kurias pavardes prisime
nu,būtent:M.Kutraitė, J .Šarkanas,
abu iš Medeikių, Tatoris (rodos iš
ten pat), J. Kuginys iš Druseikių,
M.Tamulėnas iš Gajūnų,A. Klybas,
M. Šepetytė iš Pladiškių vnk. , O.
Podžiūnaitė - Legailių, Rūtaitė,
Dorfanaitė, Beriozovas. . .
Mokiniai buvo kukliai unifor
muoti, tačiau uniformų
aprašyti
dabar nebesugebėčiau.
Miesto keturklasė mokykla
talpinosi tuose pačiuose pramo

nininko Jansono mūriniuose na
muose,
užimdama visų antrųjį
aukštų, kuriuose vėliau tilpo Sau
lės gimnazija, išsivysčiusi, paga
liau, į Biržų valstybinę gimnazijų.
Pagaliau, reikia pasakyti, kad
tokiame caro laikais užkampėly,
kaip Biržai, negi niekam nesirū
pinant, dėjo ir savaime įsisteigė
aprašomas šviesos židinys. Ne.
Tais laikais mes turėjome didelį
diplomatų Martynų Yčų, carinio
parlamento (Dūmos) narį, kuris
buvo labai įtakingas caro valdžios
sluoksniuose. Tad ir yra žinoma,
kad tik jam ir kunigams P. Jakubėnui, K. Rimkevičiui ir poetui S.
Dagiliui, - jų rūpesčių ir nemažų
pastangų dėka buvo įsteigta Bir
žuose 4 klasių vidurinė mokykla,
- už tokių didelę dovanų reikia
dėkoti.

Jurgis JAŠINSKAS

MOKYTOJAS
II-ji dalis

". . t Mokslo skelbimas ir į visuomenę įtakos darantis vei
kimas jo asmeny jungėsi nuostabiu suderinimu. Jis savo žmo nėms neskelbė Šveicarijoj ar Anglijoj daug įtakos turėjusias
reformas, bet kų skelbė iš didžiųjų reformatorių idėjų, tai
buvo pasakyta lietuvio jausmu ir lietuvio lūoomis”.
Doc. kun. J. Pauperas ("M. Sparnai” Nr. 5, 1954 m.)
Prieš I-jį pasaulinį karų, kai
Lietuva buvo jų užgrobusios cari
nės Rusijos iš žemėlapių i subrauk
ta ir vadinama Rusijos Šiaurės
Vakarų Kraštu, Biržai tuo laiku
priklausė Kauno gubernijos,Pane
vėžio apskričiui ir buvo visiteliai
nežymiu, nuošaliu miesteliu, kuriame, vis dėlto, spaudų atgavus,
veikė,nors ir skurdi, pradinė mo
kykla,© nuo 1908 metų čia įsikūrė
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ir keturklasė miesto mokykla-”
gorodskoje”. Kada nors ir kas
nors, tikėkime, surašys, kiek ir
kokių lietuvių inteligentų iš tos
miesto mokyklos išėjo ir kiek jie
pasitarnavo Lietuvai nepriklauso
mybę atsikovojant ir jai laisvų
gyvenimų tęsiant. Čia tebūnie lei
sta pažymėti, jog iš tos miesto
mokyklos išėjo varguolių likimo
dainius Julius Janonis (St. Dagi-

lio, kun. Povilo Jakubėno, vaisti
ninko A. Puodžiūno ir kitų tada
žymesniųjų ev. reformatų globo
jamas ir Ev. Reformatų Bažny
čios Sinodo remiamas); vienas
žymiausiųjų Lietuvos poetų ir
dramaturgų - Kazys Binkis, Biržų
gimnazijos paišybos mokytojas
Vilius Šlekys iš Dirvonakių kai
mo, M. Tamulėnas senj. , M. Ple
pys ir kt. Tie ir kiti, šiuos žod
žius rašančiam,nežinomi lietuviai
inteligentai pirmąjį mokslinį su
brendimų ir tolimesnėms studi
joms pagrindų įgyjo toje Biržų
miesto mokykloje, arba "gorodskoje", kuri Biržuose atsirado ne
kieno kito, bet to mokytojo, apie
kurį čia rašoma, pastangomis ir
rūpės čiu.
I-jam pasauliniam karui užgu
lus ir mūsų gimtąjį kraštą, ir vo
kiečiams okupuojant Lietuvą, jis
kartu su daugeliu kitų lietuvių pa
bėgėlių, rusų valdžios įsakymu,
turėjo pasitraukti į Rusijos gilu
mą. Čia nesėdėjo sudėjus rankas:
jį matome besidarbuojantį Petra
pilyje centriniame komitete nuo
karo nukentėjusiems šelpti, dės
tantį lietuvių kalbą bendrojo lavinimosikursuosejpaskiau jį sutin
kame bemokytojaujantį Voroneže
M. Yčo gimnazijoje su visomis
valstybinės gimnazijos teisėmis.
Karui
pasibaigus, 1918 m.
grįžta į Lietuvą, į savo numylė
tuosius Biržus ir čia visais Suge
bėjimais,visa savo energija,pasi
neria į ką tik atsikuriančios ir
laisvą gyvenimą išsikovojančios
Lietuvos atstatymo darbą. Vienas
svarbiausių ir reikšmingiausių
darbų buvo pilnos gimnazijos Bir
žuose išsirūpinimas ir įsteigi
mas.

Šios mokslo įstaigos įsteigi
me Biržuose daugiausia pasidar
bavo du dvasiškiai:katalikų kun.
K. Rimkevičius ir ev. reformatų
dvasios vadovas-jis-jų išsirūpin
toje ir įsteigtoje gimnazijoje iš
pradžių dėstąs ne tik tikybos, bet
ir vokiečių bei lotynų kalbų pa
mokas.
Biržų gimnazija atidaryta 1917
metais ’’Saulės" dr-jos vardu,
1919 metais perimta Biržų savi
valdybės, o 1924 metais toji gim
nazija tampa valstybine gimnazi
ja. Nuo tų metų Biržų gimnazija
veikia pilnu sąstatu-visos klasės:
nuo parengiamosios iki pat VIIIsios, kasmet išleisdama vis nau
jus abiturientų kadrus, kurie vė
liau,
Biržų gimnazijoje įgytas
mokslo žinias tobulina ir gilina
Lietuvos universitetuose ir kito
se aukštosiose mokyklose.
Daugiausia jo pastangų dėka
įsteigtoje Biržų gimnazijoje jis
lieka aktyviu dalyviu iki tų dienų
kai jo,kaip mokytojo, pareigas ga
li perimti kiti-jaunesni ir jo rū
pesčių pasėkoj e įgyją atitinkamo
se aukštosiose mokyklose reika
lingą patyrimą ir išsilavinimą.
Jis gi tuo laiku pereina dirbti į
aukštąją Lietuvos mokyklą-uni
versitetą Kaune, kur buvo įsteig
tas Evangelikų Teologijos fakul
tetas
lietuviams
dvasiškiams
evangelikams ruošti.
Biržų gimnazija,galima saky
ti, buvo vienintelė tokio pobūdžio
mokykla visoje Lietuvoje. Biržuos
ir jo artimesnėse bei tolimesnė
se apylinkėse buvo gausios skir
tingų religijų kolonijos:katalikų
ir ev. reformatų. Kiek mažesnės
buvo ev. liuteronų, stačiatikių ir
žydų kolonijos. Nežiūrint tų skir37

Šiuose pram. Jansono rūmuose buvo įsteigta Biržų Miesto Mokykla, vėliau — Biržų
„SAULĖS” gimnazija, o dar vėliau — Biržų Valstybinė gimnazija
Nuotrauka P. Ločerio

tingų religijų, Biržų gimnazijoje
geriausiai sutilpo ir vienų ir kitų
religinių pažiūrų išpažinėjai. Ir
kiek žinoma, niekada nebūta čia
kokių nors nesusipratimų ir ki
virčų dėl tų skirtingų dvasinių pa
žiūrų. Ne veltui yra sakoma, jog
Biržų ir jo apylinkių gyventojai
yra tolerantiškiausi kitų pažiūrų
asmenims.Siame reikale, be abe
jonės, didžiulis nuopelnas prik
lauso tam ev. reformatų dvasios
vadovui, išsirūpinusiam iš prad
žių miesto mokyklų, vėliau-gim
nazijų Biržuose ir tose mokyklo
se dėsčiusiam, bet savo pamoko
se niekad nebandžiusiam skelbti
kokias nors priešingas skirtingo s
religijos išpažinėjams idėjas ar
mintis.
Biržų gimnazijų įsteigus jai
nebūta nuosavų patalpų. Teko ten
kintis nuomininkų dalia. Prieš Ijįkarų ir po jo, Lietuvai atsikū38

rus, keletu metų Biržai augo, pa
lyginti, lėtai. Tik išparceliavus
Biržų dvarų, kurio žemės klostė
si į pietus ir pietų vakarus nuo
miesto centro,jų augimas kito pa
stebimai ir netrukus išaugo nau
jas šio miesto kvartalas - Biržų
naujamiestis aplink geležinkelio
stotį, vėliau išaugusius gimnazi
jos, pradinės mokyklos ir miesto
savivaldybės moderniškus rūmus.
O senuosiuose Biržuose-senamiestyje buvo dvi centrinės gat vės:Vilniaus ir Dirvono. Si, pasta
roji, vėliau perkrikštyta į Vytau
to g-vų, tapo visų Biržų centrine,
arba pagrindine,gatve,besiklojan čia iš šiaurės į pietus, ir pieti
niame gale išleidžiančių atžalų
-Kęstučio gatvų, nuo Jansono na
mų bėgančių per Agluonos ūpų
link buv. Muravankos ir geležin kelio stoties.
Užsiminus apie Biržų gimna-

zijų,
niekaip negalima apeiti A.
Jansono namų. Jansonas kadaise
yra buvus stambus Biržų miesto
pramonininkas. Jis čia turėjo di
delę, vilnų karšyklų ir malūnų .Tų
būta šiaurinėje Biržų dalyje-netoli Širvėnos ežero, o gyvenamuo
sius namus tas pramoninkas bu
vo įsitaisęs centrinės gatvės pie
tiniame gale. Tai buvo mūrinis
trijų aukštų pastatas, su nemažu
sodu prie rytinės tų rūmų pusės.
Tai šiuose rūmuose ir buvo
įsikūrusi Biržų gimnazija savo
gyvavimo pirmaisiais metais. Sa
vininkai gimnazijai
išnuomojo
antrųjį ir tretįjį aukštų, o pirma
jame gyveno jie patys arba jų pa
likuonys.
Ankštos tai buvo patalpos gim
nazijai. Ir nepatogios mepritaikintos mokslo įstaigai. Tačiau geres
nių tuo laiku Biržuose nė bute ne
buvo. Gimnazijai plečiantis ir mo
kinių skaičiui nuolat didėjant, bu

vo išnuomoti antroje tos pačios
gatvės pusėje buvę prėkybininko
Šolimo Kaco mediniai pastatai,
arba,kaip tada juos vadinta, ”vištinyčia". Ir tai tik antrasis aukš
tas,nes pirmasis,matyt, buvo rei
kalingas savininkui. Taip ir vargo
Biržų gimnazija iki to laiko, kai
buvo pasistatyti moderniški, mok
slo reikalams pritaikyti, gimnazi
jos rūmai buv. Biržų dvaro žemė
je 1934 met.
if:
#
Kai Biržų gimnazija vargo Jan
sono namuose ir Kaco "vištinyčioj e ".beveik kiekvienų šiokiadie nių rytmetį galima būdavo matyti
Vytauto gatvės kairiųja
puse
iš šiaurės į pietus skubantį vyrų.
Jis buvo daugiau negu vidutinio
ūgio,dukslus,tvirtos sudėties. At
rodydavo apie 40 metų amžiaus,
nors turėjo virš 50-ties. Jo stam
būs, pusiau trumpai kirpti, balti,
stačiai į viršų šukuojami plaukai

Biržių „SAULĖS” Gimnazijos mokinių grupė Biržą piliakalnyje 1918-19 m. su
gimnazijos insp. kun. JANULIONIU
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ir tokie pat balti, kirpti ūsai iš to
lo švietė,kaip pakloti balti aštuonyčiai audiniai. Rusvas, sveikata
žėruojąs apvalus veidas, apskrita
nosis, mėlynos akys, stambūs an
takiai ir aukšta, plati kakta žymė
jo gilią mokslingumą ir nuoširdų
atvirumą. O taip pat tvirtą valią
ir platų veiksmingumą.Ir tuo lai
ku jį stebinčiam jis galėdavo at
rodyti didelės pažangos, gamtoje
sveiku ir ištvermingu išaugusiu
ūkininku ir kartu giliu mokslininku-filosofu.
Nežiūrintkokiumetų laiku:rudenį, žiemą ar pavasarį, lyjant,
sniego pūgai siautojantis ar pava
sario žavinčiai saulutei besišyps ant, j is beveik visada eidavo vien
plaukis.
Tik retkarčiais galima
būdavo pastebėti tamsokos spal
vos skrybėlė apsidengusį. Kurios,
tačiau, nemėgdavo. Ne veltui tada
buvo kalbama, jog jis ir žiemos
šalčiausiu metu kasdien maudosi
Širvėnos ežere iškirstoje eketėje;
užsigrūdinti ir puikų sveikatos
stovį išlaikyti norėdamas. O svei
katingumo jam netruko :visada at
rodydavo tvirtas, sveikas, geros
nuotaikos.
Jeigu rytą,eidamas į gimnazi
ją, jis paprastai skubėdavo, tai
grįždamas po pamokų į savo kuk
lius,bet nepaprastai jaukius, Sirvėnos ežero pakrantėje įrengtus,
tarytum lėlių namelis,
pastatė
lius neskubėdavo.
Eidavo lėtai,
žingsnis į žingsnį,po pažaste port
felį nešinąs, o laisvoje rankoje
obuolį, kurį gatvėje nesivaržyda
mas griauždavo, laikydamas. Kai
kada dar lėčiau žingsniuodamas,
intymiai kalbėdavosi su jį paly
dinčiu katalikų klebonu. Kas galė
tų pasakyti dabar, apie ką jiedu
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šnekučiuodavosi? Gal būt religi
nius klausimus diskutuodavo, gal
šiaip bendraisiais klausimais šne
kėdavosi, o, gal būt, ir tai patiki
miausia,jų pastangomis ir rūpes
čiu įsteigtos Biržuose gimnazijos
reikalus svarstydavo ?
O tų reikalų turėjo būti daug
ir svarbių:mokslo programa, kas
met didėjantis mokinių skaičius
gimnazijoje ir esamų patalpų an kštumas, tinkamų mokytojų sura
dimas ir daugybė kitų. Ir visa tai
didžiąja dalimi tie rūpesčiai slė
gė jo, mokytojo, ir tos mokyklos
steigėjo pečius. Juk jis, susita
rė^ su gimnazijos direktoriunųir
turėjo sukomplektuoti mokomąjį
gimnazijos personalą.Ir jis, drau
giškai sugyvendamas su ki tos kon
fesijos,
taip pat tos gimnazijos
steigėju, sutarė ir, nerasdami tos
kitos religijos išpažinėjų tarpe
tinkamų kandidatų į mokytojus,
pirmaisiais Biržų gimnazijos gy
vavimo metais (1918-1927-28 m.)
sukomplektavo mokytojų kadrą,
kurių dauguma buvo ev. reforma
tai.
Iš 16 tuo laiku gimnazijoje
dirbusių mokytojų 12 buvo refor
matai. Ir niekas nei tada, nei vė
liau negalėjo tarti ir šiandien ne
gali sakyti, kad tie mokytojai bū
tų buvę, netinkami ar vedą viena
šališką mokymo ir auklėjimo li
niją.
Ir jis, kuris anksčiau beveik
vienas pats buvo pradėjus didžio
sios piūties-savo draugbrolių atsąmonėjimo ir švieson skatinimo
darbą,dabar galėjo būti patenkin
tas ir savo širdį džiaugsmo jaus
mais perpildyti: jo darbas, jo su
gebėjimai, jo atsidavimas savo
parapijonims ir jų vaikams, jo
troškulys matyti vyndaržį, kuria-

1928 m. Biržų Valst. Gimnazijos abiturientų VI-ji laida su savo mokytojais prie gim
nazijos rūmų. Tarpe abiturientų matosi gim. direk. M. KRIKŠČIŪNAS ir mok ■ M
BERNŠTEINAITĖ, V. PETRAITIS, V. ŠLEKYS, H. LUKOŠEVIČIUS ŠVAMBA
RYTĖ ir J. DILYS

me buvo lemta dirbti, šviesa ir
kultūringu išsiauklėjimu bei vai
singu darbu žydinti, pildėsi. Aiš kiaušiai tatai buvo galima paste bėti jo sumanytoje ir gyveniman
iššauktoje švietimo ir auklėjimo
įstaigoje-Biržų gimnazijoje. Jei
gu tos gimnazijos pirmoji abitu
rientų laida'
192 3 m.
buvo
labai liesa,tesiekusi apie 7 absol
ventus, tad metais prieš tai atsi
dariusi pirmoji klasė buvo triguba:Ia,Ibir Ic klasė.Ir kiekvienoje
jų buvo apie 40 mokinių. Pastan
gos, rūpesčiai, veikla ir klebeni
mas į aukštesnes valdžios įstai
gas duoti Biržams ir jo apylinkei
švietimo židinį apsivainikavo ne
ginčijamu laimėjimu. Ir iš vyndaržio, kuriame buvo dirbama ir
kuris prieš tai tebuvo paties Die
vo,tarytum, užmirštu, tamsoje ir
neveikioje tūnančiu užkampiu,pa

sipylė šviesos, mokslo, išsiaukĮėjimo ir pažangaus gyvenimo
geidžiančių ir jo siekiančių mažaturčių tėvų vaikai.
Ėjo jie, rinkosi iš Nemunėlio
Radviliškio, Papilio, Suostų, Va
balninko, Pabiržės ir kitų didė
lesnių miestelių ir apylinkių; bū
riavosi jie iš pačių Biržų,o taip
pat iš artimesnių ir tolimesnių
kaimų,vienkiemių. Jie,tie jaunuoliai-lės, kurių tėvelius-motinė
les iš nedrąsos ir neryžto buvo
pažadinąs, paraginąs jis-gimnazijos sumanytojas ir steigėjas
beigi tų tėvelių = motinėlių sielų
ganytojas, rinkosi į ankštas tos
švietimo įstaigos patalpas iš kai
mų ir vienkiemių:Braškių, Buožiškio,Druseikių, Jokūbiškių,Ka =
darų,Kaušiškių, Kilučių, Klausu čių, Medeikių, Melaišių, Mikeliški ų, Rinkuškių, Skratiškių, Šim 41

netiesos skleidėjams mesti kal
peliškių, Štakirių, Šlepščių, Zas ti nimą:"Esate melagiai ir tiesos
taučių, Stačkūnų, Kviriškio, Lyg Nepriklausomoje
laukių,Marmakiškių, Yčų ir dau klastotojai!
Lietuvoje mokslas niekam ne gelio kitų ( čia išvardyti, ir, toli
buvo draudžiamas ir kiekvienas,
gražu, ne visi kaimai ir vien
turčio ar beturčio vaikas, galėjo
kiemiai, iš kurių Biržų gimnazi
jį įsigyti, jeigu tik turėjo pakan
joje mokėsi ir toliau kitose mo
kamai noro bei pasiryžimo".
kyklose tą mokslą gilino bei plė
Tiesa, tas kelias į mokslą
tė ev. reformatų tėvų vaikai).
nebuvo rožėmis barstytas. Ta
Ir tie švietimo židiniu sugū
žėją, dažniausia, neturtėlių tėvų čiau ir pati tuolaikinė švietimo
vadovyb^ir kai kurios privačios
vaikai išsimokslino, išsiauklėjo
organizacijos mokslus einančiai
ir įsigyjo įvairių specialybių
jaunuomenei visaip stengdavosi
laipsnius ir sudarė gražų, dar nų laisvos Lietuvos inteligenti padėti
ir palengvinti tą kelią į
mokslo viršūnes. Specialinėse ir
jos-šviesuomenės gėlyną. Ir da
aukštosiose mokyklose mokiniams
bar,
kai iš okupuotos Lietuvos
būdavo duodamos stipendijos, o
valdovų lūpų atplaukia į šią lais
gimnazijose besimokantiems bu
vės šalį tvirtinimai, kuriuos su
pasigerėjimu pakartoja čia lei
vo teikiamos lengvatos neturtėlių
tėvų vaikams :jie būdavo at leidžia
džiama dabartinį Lietuvos oku
pantą garbinanti spauda, jog ne
mi nuo mokesčio už mokslą. Bir žų gimnazijoje besimokantiems
priklausomoje Lietuvoje moks
ev. reformatų neturtingų tėvų vai lus tegalėjo eiti ir juos baigti
kams duodavo pašalpas (piniginėj
tiktai turčių-buožių vaikai, mes,
formoje) Ev.Reformatų Bažnyčios
neturtėlių tėvų vaikai, laisvoje
Kolegija, kurioje, reikia manyti,
Lietuvoje baigą mokslus, galime
būti liūdininkais tokio begėdiško
sveriantį žodį turėjo tas,apie kurį
šiame rašinėlyje pasakojama.
melo.
Ir mes galime tokiems
(Bus daugiau)

KURATORIUS DR. MYKOLAS DEVENIS
75 METU AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA
Lietuvių Enciklopedijos IV-me
tome skaitome: "Devenis Mykolas
(gimąs 1891 m. gegužės mėn. 1 d.
Biržų valse, ir apskr. Klausučių
km.) gydytojas, visuomenininkas.
Išėjąs Biržų pradžios mokyklą,
stojo į Pernavos (Estijoje) gimna
ziją.. o o "
Jei Lietuva prisikėlė, -kėlėsi
ji iš kaimo gryčios ir seklyčios.
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Artojo rankos ir jo sūnų ryžtas
išnešėjąiš sutemų į platųjį pasau
lio tautų vie škelį. Dvaras anais lai
kais buvo pergiliai pasinėrus į
kasdienybą:kaip gražiau ir praban
giau pasirodyti savųjų tarpe. Lie
tuvos ateities reikalai jam buvo
svetimi (daugelis savininkų buvo
ne mūsų tautos sūnūs). Dalis jų.
anais nepriklausomybės kovų me-

Gydytojas, visuomenininkas, Sibiro kankinys, kuratorius dr. Mykolas DEVENIS

tais, tūnojo kur nors užsieny, ar
užsidarę, dvaro rūmuose.
Sodžiaus sūnūs, gavų mokslo
šviesos,stūmė viens kitą. į mokyk
los suolą. Štai kad ir čiasprof. dr.
kun. P. Jakubėnas,pats i š sodžiaus,
prikalba ir Devenius leisti Myko
lą ^mokslus. Negana to, jis suran
da jam ir gerą mokytoją p. Jaki
mavičių,kuris per vieneris metus
sugebėjo paruošti šį gabų ir ypa
tingai darbštų jaunuolį net iš keturiųklasiųkurso. Mokyt. Jakimavi
čius buvo gana griežtas, geras ma
tematikas ir sugebėjo duoti gerą

pamatą, kuris pasiliko visam jau
nuolio gyvenimui, nors kartais iš
tekdavo pajusti mokytojo ranks
prie ausies už padarytą klaidą.
Nėra eilinis atsitikimas, kad
per tokį trumpą laiką būtų galima
išeiti keturių klasių kursą ir įsto
ti į 5-ją gimnazijos klasų. Rusų
kalba Mykolui nebuvo gimtoji, kas
irgi sudarė nemenką kliūtį šiam
ryžtingam jaunuoliui.
Dr. M. Devenio jaunystė irgi
daug kuo skyrėsi nuo kitų jo am žiaus vaikų - jaunuolių. Dar jam
vaikui būnant tėvas emigruoja į
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Angliją, vėliau iš ten atvyksta į
Ameriką. Keturi Devenio vaikai
(Mykolas buvo jauniausias) lieka
Ūky su motina. Po kurio laiko, My
kolui esant 10 metų amžiaus, iš
vyksta į Ameriką motina su sūnu
mi ir viena dukra. Mykolas su vy
riausia seserim lieka ūky. Vėliau,
seseriai ištekėjus, 14 metų Myko
las,baigės Biržų miesto pradžios
mokyklą ir pasiruošus įstoja į 5ją Pernavos gimnazijos klasą, kur
mokėsi ir daugiau ano meto lietu
vių.
Jų tarpe buvo ir reformatų
- Jonas Variakojis(pulk.), jo bro
lis Petras ir k. Vasaros atostogų
metu vykdavo į tėvišką-Klausu Sius ir padėdavo seseriai prie ūkio darbų. Ūkis, nors jis buvo ne
mažas,nedaug kuo galėjo Mykolui
padėti,tekdavo verstis iš pamokų
ir tuo užsidirbti pragyvenimą.
Anais laikais rusų armijoj rei
kėdavo tarnauti 3-4 metus, o kar
tais ir ilgiau. Išimtis būdavo sa
vanoriams.
Norėdamas išlošti
laiko, 1912 m. Mykolas, nebaigus
gimnazijos, stoja savanoriu į ru
sų armiją. Atlikus kariną prievo
lę, 1914 m. išlaiko eksternu egza
minus iš gimnazijos kurso irįstoja į Maskvos universiteto me
dicinos fakultetą. Vasaros metu
sumano aplankyti savuosius Ame
rikoje. Vos jam atvykus į Ameri
ką, - prasideda pirmas pasaul.
karas. Jis nepaklauso rusų atsto
vybės įsakymo grįžti atgal ir sto
ti į rusų kariuomenę,, bet tais pa
čiais metais įstoja į Ann Arbor,
Mich, universiteto technikos fa
kultetą. Po metų laiko pakeičia
nusistatymą ir įstoja į Yale uni
versiteto medicinos fakultetą, ku
rį baigia 1920 m. maximum cum
Įaudė. Tais pat metais pradeda
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gydytojo praktiką Waterbury, Con.
Čia su pertraukomis išbūna gy
dytoju ligi pasitraukimo į pensi
ją (I960 m.).
DR. M. DEVENIO RELIGINĖ
BRANDA IR VEIKLA
Dr. M. Devenis kilus iš giliai
religingos šeimos. Motina Barbo
ra Naktinytė iš Kubilių km. (Pa
pilio vals č.), pasiturinčio ir pa
žangaus ūkininko duktė, laikėsi
visų gražjų šeimos tradicijų. Ti
kybos vaikus mokė pati, o Mykoliuką,
kaip jauniausią, mokė jo
vyriausioji sesuo Katriutė.
Devenių namuose Klausučiuos
kiekvieną sekmadienį, anksti ry
tą, buvo laikomi "poteriai” (pa
maldos). Čia sueidavo viso sod
žiaus reformatai ir giedodavo re ligines giesmes, paskaitydami atatinkamas maldas iš maldų kny
gų. Vienas aktyviausių šiose pa
maldose buvo Krisius Bružas,ku
ratoriaus P. Bružo tėvas. Klausu
čiai buvo gana didelis kaimas, kur
be kelių katalikų šeimų, gyveno
vien reformatai. Taigi ir Myko
las iš pat mažens brendo religi
nėje aplinkoje ir nuotaikoje.
Tikybos pagrindų jis gavo,
kaip ir kiti ano meto reformatai,
pas prof.dr.kun. P. Jakubėną, lan
kydamas jo vedamas parapijos
religines pamokas Biržuose. Vė
liau, jau lankydamas Pernavos
gimnaziją jis, kaip ir kiti refor
matai (Jonas ir Petras Variakojai), turėjo gauti tikybos pažymį,
kurį duodavo prof. dr. kun. P. Ja =
kubėnas.
Dr. M. Devenis mylėjo savo
gimtiną-Klausučius .Nepraleisda
vo progos juos aplankyti. Kaip re
formatas,
jis visą laiką palaikė

ryšį su savo Bažnyčia. 1923 m.
sinodas jį išrinko kuratorium už
jo nuolatinį . rūpinimąsi ir šelpi
mą savos Bažnyčios. Jis daug pri sidėjotuoj po pirmojo pasaul. ka
ro sušelpdamas nuo karo nuken
tėjusią Biržą Bažnyčią. Jo lėšo
mis buvo apdengtas bažnyčios
stogas ir atlikti kiti remontai.
1923 m. ,kad palengvinus kun. Jakubėnui lankyti parapijonus, kartu
su broliu Petru nupirko ir pado
vanojo jam forduką.
Nuo 1928 m. , jam sugrįžus ir
apsigyvenus Lietuvoje, jis daly
vavo beveik kiekviename sinode.
1939 m. jis dalyvavo ir Vilniaus
sinode,kur pirmą kartą susipaži
no su jaunu kunigu P. Diliu.
Jausdamas, kad JAV protes
tantai lietuviai gyvena be ryšio,
jis įkuria čia Liet. Protestantą
Draugiją ir ilgą laiką jai vado
vauja. Per šią draugiją jis labai
daug atsiekė DP įstatymo pravedime per J.F. Dulles, kuris palai
kė ryšius su šia draugija. Tur
būt dar daugelis prisimena anuos
metus,kada pradėjo veikti tas DP
įstatymas. Protestantai lietuviai
Vokietijoje ir kitur pajuto lyg ir
diskriminaciją, - ją bylos būdavo
kažkur užmetamos.Buvo susiriš
ta su dr. M. Deveniu ir paprašyta
jo pagalbos. Visi gerai prisimena
me viešąlietuvią spaudoje (Vokie
tijoje) pranešimą,kad v isi protes
tantai kreiptąsi į minėtą Draugi
ją ir tuojau būsią aprūpinti išvy
kimui reikalingais dokumentais.
Po tuo pranešimu pasirašė dr. M.
Devenis.
Malonu prisiminti p. p« Deveniąūkį prie Watertown, Conn. Ten
labai gražus būrys reformatą ir
kitą intelektualą lietuvią rado pir-

mąpastogą šiame žemyne. Čia jie
pajuto artimo teikiamą paramą,
brolišką šilumą ir meilą. Jie juos
maitino, rengė ir guodė kaip ir
kuo galėdami. O kiek su p. p. Devenią pagalba atvyko į šią šalį,
vargu ir ar jie patys žino. Išgirdo
kur nors dar užsilikusį reforma
tą, tuojau-duokite apie jį reikia
mus davinius:-štampuoja affidavitą ir siunčia jam. Tas rodo dr.
Devenio ir jo visos šeimos, pilnai
subrendusio žmogaus žmonišku mą, tautinio jausmo pilnumą ir są
žinės jautrumą. Tai ne deklaruoto
altruizmo pavyzdys. Dieve duok
daugiau tokią reformatą.
Štai,kad ir ją kelionė apie pasaulį,atlikta 1965 metais. Jie spe
cialiai nuvyko į Haagą, susitiko su
prof. Emmen ir apie tris valandas
kalbėjosi ir diskutavo mūsą Baž
nyčios dabartiną padėtį. Prof. Em
men pažadėjo p. p. Deveniams iš
tirti Fondo padėtį ir apie tai pra
nešti į Chicagą.
Ją buvojimo Romoje metu vy
ko ekumeninis kongresas. Vysku
po Brizgio pakviesti p.p. Deveniai,
kaip mūsą Bažnyčios kuratoriai,
dalyvavo kongreso sesijoj. Nors
tas dalyvavimas buvo neoficialus,
bet jau vien buvimas mūsą kuratoriątame kongrese yra neeilinis
įvykis.
DR.M.DEVENIS - VISUOME
NININKAS
Vos baigąs studijas ir pradejąs verstis gydytojo praktika, dr.
M.Devenis neužsidarė savo kabi
nete, kaip kad daugelis gydytoją
tą padaro, bet jo buvo visur pilna.
Jis jautė,kad jo pagalba visur rei
kalinga. Jo namą durys buvo vi
siems atdaros. Pas jį Mikas Pet45
1

Iš kairės į dešinę : krt. K. D E V E N IS su žmona, dr. K. B O B E LIS su žmona Dalia
(D evenytė) , krt. dr. A . D E V E N IS su žmona (kairėje jo pusėje), krt. Alena D E V E N IE N Ė ir jubiliatas krt. dr. Mykolas D E V E N IS. Tarpe jų — anūkai

rauskas rašė operą "Eglė-žalčių
karalienė’1., Ji dr. Deveniui ir de
dikuota. Jis savo lėšomis išleido
M. Petrausko "Dainos ”,kurių 2500
egz.
padovanojo per B. Žygelį
Spaudos Fondui Lietuvoje.Gastro
lėms atvykųį JAV mūsų meninin
kai apsistodavo dr. Devenio na
muose (Vanagaitis, Vaičkus ir ki
ti). Pas jį sustodavo ir jo globoja
mi buvo iš Lietuvos atvykę, visuo
menininkai: Jo Makauskis, L. Nat
kevičius ,Marčiulionis,Banaitis ir
kiti.
Kur tik jis matė lietuviško
darbo barą, -stojo greta ir dirbo,
dažnai nė negalvodamas apie nau
dą. Atsikūrusioje Lietuvoje daug
ko trūko. Kiekvieną atliekamą cen
tą dr. Devenis investuoja, ar tai į
"Laisvės” bonus, Lietuvos laivy
ną,"Maistą”,ar į "Varpo” bendro
vę,.
Jis siunčia knygų ir mokslo
priemonių Lietuvos universiteto
medicinos fakultetui. Jis išgyvena
atgimstančios tautos rūpesčius,
ilgisi jos ir kuo tik galėdamas re
mia ją.
1924 m. dr. Devenis grįžta į
Lietuvą. Čia jis pamato ir pajunta
tautos
gaivališką norą ir ryžtą
kelti ekonominį ir kultūrinį lygį.
Jis tvirtai apsisprendžia įsijung
ti įjos gyvenimą. Tų pačių metų
rudenį - spalio mėn. veda Kauno
miesto burmistro Jono Vileišio
dukterį Aleną Vileišytę,. Abiejų ne
žavi Kauno, gyvenimas. Pasidairą
kurįlaiką, 1926 m. nusiperka gra
žų,nors ir labai apleistą,kunigaik
ščių Radvilų ūkį ant Šventosios
upės kranto,Ukmergės apskr. No
rėdamas laisvesniu laiku būti dau
giau naudingas krašto žmonėms
kaip gydytojas,jis porai metų grį
žta į JAV ir po to gauna Lietuvo
je teisų praktikuoti kaip gydytojas.

Į aktyvią gydytojo praktiką jis įsi
jungė tik dalinai, -turėjo gydytojo
kabinetą savo ūky, -daugiausia energijos jis pašventė ūkio reika
lų tvarkymui. Savo ūkiška prigim
timi ir darbštumu jis,jaunos žmo
nos padedamas, buvo gražiai su
tvarkąs visą gana didelį ūkį. Gy
vendamas ūky sukūrė gražią šeimą:turėjo du sūnus ir vieną duk-

SUGRIAUTO GYVENIMO
ATSTATYMAS
Kada atrodė bus galima gyve
nimu ir darbo vaisiais pasidžiaug
ti, užėjo II pasaul. karas ir viską
staiga sugriovė. Užplūdusios bol
ševikų ordos ir vietos agentai ne
paliko ramybėje dr. Devenio ir jo
šeimos. Žmonai su vaikais laimin
gu būdu pavyko iš Lietuvos pas
prukti ir,po vargingos ir ilgos ke
lionės, pasiekti JAV. Dr. M. Deve
nis 1940 m. liepos mėn., areštų
bangai siaučiant , buvo areštuotas
ir pasodintas į Ukmergės, vėliau
Vilniuje į Lukiškių kalėjimą. Šei
mos netekimas ir nežinia apie jos
likimą labai iškankino ir išsėmė
jo jėgas, bet gavęs žinią, kad šei
ma laimingai išsigelbėjo,savo va
lios tvirtumu tuoj vėl atgavo jė
gas ir ryžosi nugalėti visus sun
kumus, -pajuto prasmą gyventi.
1941 m.birželio mėn. 16 d. bu
vo išvežtas į Sibirą ir patalpintas
Vorkutos stovyklon,kur išbuvo li
gi 1942 m. balandžio mėn. 13 d.
Žmonos sumanumu, kantrybe, rū
pesčiu ir JAV State Departamen
to pagalba 1942 m. rudenį per Aziją grįžo į Ameriką.
Nežmoniškos Sibiro sąlygos,
badas ir fizinės kančios nepalau
žė jo valios,nepakeitė jo būdo. Vos
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Pasaulio Presbyteriomi Sąjungos 1954 m. Kongrese, Princeton, New Jersey (iš
kairės į dešinę): kun. P. DILYS, krt. H, DILIENĖ, krt. dr. M. DEVENIS ir Evel.
YČAITĖ-LESSMAN

grįžus į šią šalį, susijungąs su '
miela šeima, atgavus fizines jė
gas,jis vėl visa energija įsijungia
į visuomeninį,profesinį ir ekono
minį gyvenimą. Ir vėl visur jo pil
na,visiems tiesia pagalbos ranką,
visais ir viskuo vėl įdomaujasi.
Vaikus randa jau gerokai paūgte r ėjusius.
Atidarąs gydytojo
kabinetą senoje vietoje-Waterbu
ry, vaikus išsiunčia mokytis. Visi
trys yra gavą akademinį išsilavi
nimą. Vyriausias sūnus Algirdas
yramedicinos gydytojas, Kąstutis
-inžinierius, o duktė Dalia Bobelienė (daktaro K. Bobelio žmona,
gyv.Elgin,III.) baigusi žurnalistikąoAbu sūnūs yra mūsų Bažnyčios
kuratoriai.
Gydytojo kabineto sienos ir
vėl jartfi perankštos. Jį traukia
gamta,laukai. Perka vieno turtuo
lio buvusią vietovą-didelį ūkį. Čia
jis jaučiasi savo vietoje ir valan
dėlei ištrūkąs iš kabineto, kasdien
vyksta į ūkį (9mylios nuo Water
bury) ir Čia tuoj kimba prie ūkio
darbų.
Priėmus DP įstatymą, po 1948
m. šiame p. p. Devenių ūkyje vyk
sta gana gyvas judėjimas, -nauji
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svečiai,
dalis jų visai nematyti.
Tai buvo lyg ir "karantinas". Per
šį p. p. Devenių "karantiną" praė
jo ir visi trys broliai profesoriai
Biržiškos.

MEILĖ MŪSU SPAUDAI IR
KNYGAI
Dr. M. Devenio mėgiamiausia
pramoga - knygos ir keliavimas.
Jis su ponia Deveniene yra senų
ir retų lietuviškų knygų kolekcio
nieriai.
Be kitų, jie turi surinką
šimtus senų, retų leidinių. Turi
didelį komplektą senų žemėlapių,
jų tarpe retą 1512 m. K. Radvilo
žemėlapį,seną Europos žemėlapį,
kur Lietuva parodyta nuo Baltijos
ligi Juodųjų jūrų.
1965 metais Deveniai padarė
įdomią kelione aplink pasaulį. Šio
je kelionėje jie aplankė daug kraš
tų ir įžymybių. Ir čia jie sugebėjo
rasti laiko papildyti savo lituanistiną kolekciją; parsivežė įvairių
lietuviškų medalių,senų knygų,ž emėlapių ir kitų vertingų Lietuvos
istorijai dalykų. Visa tai būsią, at
sikūrus Lietuvai, didelis įnašas
atstatant Lietuvos muziejų.
Jie yra jautrūs kiekvienam

naujam sumanymui, kuris tik pri
sideda prie lietuviškų reikalų pa
gerinimo ir tam negaili lėšų. Be
veik jo vieno lėšomis buvo leid
žiamas savaitraštis "Lietuvių Ke
lias", Protestantų Sąjungos orga
nas "Tėviškės Garsai". Jie savo
ūky prie Watertown buvo net įren
gę mažų spaustuvų, kurioje rinko
"Lietuvių Kelias" savaitraštį. Ir
čia p. p. Deveniai buvo stambiausi
rėmėjai. Visų laikų stambesnėmis
aukomis remia ir reformatų žur
nalų "Mūsų Sparnai". Čia jų ragin
ti nereikia, jie visada suranda ir
laikų ir progų savo paramai.
Įdomu, kad abu kuratoriai De
veniai sugeba sujungti savo poilsį
su darbu. Jiems lietuviškas dar
bas yra didelis dvasinis poilsis
- pasitenkinimas. Šiuo atveju, jei
jiems pavykstakų atsiekti, jie, kad
ir pavargę,jaučiasi pailsėję.
Rodos,sulaukus tokio gražaus
amžiaus, reikėtų ilsėtis, l^ęt kur
tau. Palikų prieš penkeris metus

Krt. dr. M. DEVENIS Graikijos Akropolyje

Wateroury ^daktaro sveikatai kiek
sušlubavus) persikėlė "ramiai"
gyventi prie Ramiojo vandenyno
krantų-Santa Monica kurortiniame
mieste. Dr. Devenis, kad jam nebū
tų "nuobodu", nusipirko vienų namų,po to kitų,trečių ir šiandie jis
jau "ramiai" leidžia dienas prižiū
rėdamas gal kelias dešimtis butų.
Pirktus gerokai apleistus namus
jie abu taip gražiai sutvarko, kad
jų kaina bematant pašoka aukštyn.
Apie jų namus gražiai žaliuoja
pievelė s, darželiai, gėlynai. Abu jie
mėgsta "knystis" žemėje. Šiandie
jie Santa Monicoje, tarp daugelio
lietuvių, ar tik nebus gražiausiai
ir geriausiai įsikūrų.
Nebus perdėta, jei dabar, žiū
rint į šio žmogaus trijų ketvirčių
šimtmečio nueitų kelių, pasakysi
me :jis su kaupu atliko savo parei
gų kaip žmogus, kaip lietuvis ir
kaip savo Bažnyčios sūnus-refor
matas.
Linkime mielam Daktarui, jo
garbingo amžiaus ir našios veik
los sukakties proga, giedriausių
Krt. dr. M. DEVENIS kalba SLA seime, 196Ą m. metų ir geros sveikatos.
po B.
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PAGERBTAS ŽYMUS JUBILIATAS
VICE SENJORO KUN. A. TRAKTO 25 METŲ KUNIGYSTĖS
SUKAKTUVĖS

1965 m. gruodžio mėn. 4 ir 5
d. d. "Tėviškės" parapija suruošė
gražų ir įspūdingą minėjimą savo
mielam, darbščiam klebonui kun.
Ansui Trakiui pagerbti. Jame da
lyvavo ne tik jubiliato bendratįkiai,bet ir daugelis kitų įsitikini mų bei pažiūrų žmonių, lietuviškų
organizacijų vadovų,muzikų ir vi
suomenės veikėjų. Pagerbimo va
karienė pradėta lie. kun. J. Paupero invokacija.Iš Kanados su žmo
na atvykus dr. Martynas Any s as
savo plačiu pranešimu supažindi
no susirinkusius su jubiliato gy
venimu ir veikla. Senjoro kun. A.
Kelerio ir Lietuvos atstovo Wa
shington?. P. Kajeckio sveikinimo
raštai išryškino Kun. A. Trakio
nuopelnus.
Į sukaktuvių minėjimą buvo at
silankąs
Lietuvos Generalinis
Konsulas dr. Petras Daužvardis
su Ponia. Savo sveikinimo kalbo
je jis iškėlė tą naudingą tautinį

darbą,kuris reiškiasi "Tėviškės"
parapijos aplinkumoje.
Žodžiu
sveikino dar :kun. K. Burbulys -Lie
tuvių Ev. Tarybos vardu,superin
tendentas kuno St. Neimanas-Ev.
Reformatų Bažnyčios ir Kolegi
jos vardu, kun. P. Dilys - "Mūsų
Sparnų" redakcinės komisijos ir
Chicagos Ev. Reformatų parapi
jos vardu.
Sveikinimo žodžius taip pat
tarė: Liet. Bendruomenės Chica
gos apygardos pirmininkas Bro
nius Nainys ir kun. A. Trakio bū
vąs mokytojas Jonas Valaitis. Po
to buvo perskaityta eilė sveikini
mų, gautų iš tolimesnių vietų.
Minėjimą tvarkė ir sveikini
mus skaitė P. Bendikas ir p-lė
Irena Laisvėnaitė. Jubiliatui su
Ponia ta gruodžio 4—ji buvo tuo
reikšminga, kad 1949 m. Vokieti
joje, stovykloje, tą dieną jie at
šventė savo vestuves, kuriose ir
tuomet nemažiau dalyvių būta. Ta

j!) 615.XII. i „Tėviškės” p-jos salėje dalyvavusių iškilmėje dalyvių dalis
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Jubiliato vicesenjoro kun. A. TRAKIU iškilmės „Tėviškės” p-jos salėje (iš kairės
i dešinę): dr. M. ANYSAS, Lietuvos gen. konsulas dr. P. DAUŽVARDIS, vicesenj.
kun. A. TRAKIS, kun. K. BURBU LYS, supert, kun. S. NEĮMANĄS (kalba), K. SRUGYTĖ, Z. JUŠKĖN1ENĖ, o prieš jas — V. BENDIKAS ir A. JANKUS
Nuotr. MNagio

proga jubiliatams buvo palinkėta gai K. Burbulys, P. Dilys, S. Neį
ilgiausių ir sėkmingiausių metų.
manąs ir iš Toronto atvykus kun.
Sekančią, dienų, sekmadienį, A. Žilinskas.Giedojo Jurgio Lamkartu su kun. A. Trakiu "Tėviškės" psačio diriguojamas parapijinis
Kun. S. N.
bažnyčioje pamaldas atlaikė kuni choras.

MARTYNAS LACYT1S — 80 METŲ
Nors jis pats ir nelabai nori
tai pripažinti,bet kalendorius aiš
kiai rodo, Martynas Lacytis jau
80 metų amžiaus. O Vydūno - dr.
Gaigalaičio - Jankaus laikais ma
tydavome jį dar jaunimo tarpe.
1966. I. 23 d.
draugai ir atstovai
platesnės visuomenės nuoširdžiai
jubiliatų sveikino ir jį pagerbė.
Likimas Martynų L. statė į eiles
tų Maž. Lietuvos veikėjų,kurie sa
vo krašte, po šimtmetinių nustel
bimų iš vokiečių pusės, tvirtai
siekė užimti aktyvių rolų lietuv

ninkų istorinio likimo formavime,
pasiekė politinių permainų, ir jų
pastangų sėkmėje Klaipėdos kr aš tas buvo prijungtas prie Lietuvos.
Todėl jo gyvenimo kelias ir jo
veikla artimai surišti su tais iš
kiliais istoriniais įvykiais naujai
atsistačiusioje valstybėje.
Gimus ir augės prie pat Klai
pėdos, taigi daugiau miestiškoje
vokiečių dominuojančioje apylin
kėje, vis tik jau pačioje jaunystėj
veikiamai patyrė mažlietuvių at
gimstančio judėjimo įtakų. Toji
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kultūrinė ir politinė veikla tuomet
plito daugiausia iš Tilžės ir ėjo
per visą kraštą. To dėka, lietuv
ninkų atstovai tvirtos daugumos
buvo išrinkti į Vokiečių Reichs
tagą (Smalakys, Mačiulis), o kiek
vėliau krašto gyventojai pakarto
tinai išrinko savo ’deputiertus’ į
Prūsijos seimą (dr. Gaigalaitį ir
dr. Steputaitį). Vydūnas žodžiu ir
raštu skleidė kilnias mintis apie
savo
prigimties vertą, įgimto
žmoniškumo moralės pajėgas. O
jaunimas,
susibūrus Santaros
draugijose, gražiai veikė; paren
gimai bei sąskrydžiai Rambyne
arba Juodkrantėje buvo remiami
plačios visuomenės. Iškalbingi
s akytoj ai kaimuos e plėtė ir palai
kė tikybinį gyvumą liet, kalba.
Tokioje pagyvėjimo aplinkoje
ir Martynas Lacytis įsisąmonino
savo kilmės vertingą savybingumą,
juto džiaugsmą dirbdamas
saviškių tarpe savo krašto atei čiai ir jis prisidėjo. Jis ypač pa sireiškė dirbdamas choro diri gento darbą.
Pirmojo pasaulinio karo me
tu mažlietuvių judėjimas aptilo.
Už tai Martynui L. pavyko laimė
ti kitoje srityjesjis pirmas s usipratąs lietuvis vokiečių
kariuomenėje buvo pakeltas į ka
rininkus ir pasižymėjo kaip kuo
pos
vadas.
Taigi, pirmąkartą
pralaužė Prūsijos socialinio su
grupavimo sustingusias užtvaras.
Po to dar keletas mažiau ar dau
giau susipratusių lietuvių buvo
pakelti į karininkus.
Čia tenka paminėti, kad ordi
nas, užkariavąs ’krašto lietuvnin
kus, nustūmė juos į žemiausį fe
odalinės
santvarkos sluoksnį.
Dar Donelaičio laikais jie ponų
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laikomi 'drimelais’, ir po baud
žiavos panaikinimo liko, su labai
mažomis išimtimis, lyg ir užda
ra žemininkų kategorija. Kariuo
menėje buvo, berods, keli ir lie
tuvių pulkai, bet lietuvis ten tar
navo tik eiliniu kareiviu. Retas
kas galėjo pakilti į puskarinin
kius, ir tai tik visiškai atsisakąs
lietuvybės. O jeigu drįso vadintis
lietuviu, greit buvo perkeliamas į
vak. Vokietijos dalinius. Pav. ’calmeisteris* Jokūbas Stiklorius pa
teko net į Elzaso Lotaringiją, ka
dangi drįso dėtis prie lietuvninkų
judėjimo.
Šen ar ten aukštesnių
pareigūnų tarpe aptinkame pavar
džių ir lietuvių kilmės, tačiau to
kie skaitėsi save 100% vokiečiais
bent jau antroj kartoj.
1923 metais politinė padėtis
Klaipėdos krašte taip susiklostė,
kad aktyvus vietinių gyventojų
veikimas pasidarė neišvengiamas.
Mąstantis žmogus,prisirišąs prie
savo kilmės ir aplinkos, instink
tyviai žino,kas darytina kritiško
je padėtyje.
Tai ir Martynas L.
drąsiai stojo vadovauti, pasiimda
mas Klaipėdos miesto komendan to pareigas. Bruzdėjimo ir per
mainų metu jis puikiai išlaikė
tvarką miesto visuomenėje. Ta
čiau padėtis pasidarė kritiška, kai
dėl ūkiško sutrukdymo grėsė sto
ka maisto, o gyventojų aprūpini
mo trūkumai skaudžiai palietė
miesto biednuomeną.
Plintanti
bruzdėjimai gatvėse būtų statą
pavojun visus sukilimo laimėji
mus derybų metu su aliantų atsto
vais. Svetimi karo laivai telkėsi
aplink uostą,laukdami progos įsirterpti karo jėga,lemtingai pasuk
ti reikalus savo pusėn. Įžvalgūs
draugai, jų tarpe ir amerikiečiai

Gertrude LACYTIENĖ (mirė 1966.IV.30) ir Martynas LACYTIS

lietuviai, gelbsti padėtį skubiai
privežtu maistu ir pašalpomis.
Minios nurimo,nuotaikos pasikei
tė. Bet teko komendantui, griežtai
atsistoti prieš karštus užsimoji
mus iš sukilėlių tarpo, eventua
liai sušaudyti keletas triukšma
darių. Dėka jo taktingos laikyse
nos išvengta tokių išsišokimų, su
kilimo idėja liko nesuteršta. Ka
da gatvėse vėl linksmi veidai, pa
sikeitė ir svetimųjų atstovų šal
toka laikysena. Nors derybos už
sitęsė, Lietuvai buvo pripažinta
suverenitetas krašte.
Pakitusios nuotaikos padėjo
gyvenimų pasukti į normalias vė
žes, ir kai litai pašalino infliaci
jos į niekus nuvertintas vokiečių
markes,
komentarai
pasidarė
prielankūs. Štai, kad ir tokia dai
nelė kursavo vokiečių tarpe:
Der Kommandant Lacytis
gibt jedermann fuenf Litas
und jeder braven Seele
zehn Pfund vom guten Mehle.
Čia, berods, reiškiasi ir tų laikų
vokietininkų išdidumas, kurie iš

seno buvo įpratę pašiepti, kas lie
tuvių daroma. Tačiau turi vis tik
pripažinti, komendanto daroma
kas nors programatiška naujam
gyvenimui. Visa tai atrodo lyg tik
epizodas,bet tam tikroje padėtyje
epizodas irgi ne be reikšmės.
Kada žygiai sujungti abu kraštu
garbingai baigti, kilo dar didesni
uždaviniai - laimėti gyventojus
naujos valstybės gyvenimui, dar
gi krašto autonomijos ribose. Ži
noma, tam priešinosi per šimtm.
įsigalėjusios germanizacijos jė
gos.
Bet kasdienis gyvenimas
greit parodė ir skirtumus savųjų
tarpe. Pav. į kraštų kų tik atvykę
aukštieji pareigūnai su šeimomis
lietuviai, savo galvojime daugiau
ar mažiau vis dar negalėjo nusi
kratyti rytinių formų, slaviškai prancūziškų pseudofeodalinių li
kučių plonybių. O tai jokiu būdu
nesiderino su vietiniu iš vokiečių
pusės įskiepytu racionaliai prak
tišku bei paprastu gyvenimo su
pratimu. Skirtinga praeitis labai
ryškiai buvo uždėjusi skirtingus
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savo antspaudus. Tas vėliau tai las, jis nevisur sutikdavo palan
sėsi, bet galutinai galėjo būti nu kias darbo sųlygas. Mokytojai,
galėta tik sistematingu auklėji daugiausiai vokiečiai, dažnai jau
mu. Berods, tai ilgas kelias. Pe nacizmo užkrėsti, o tėvai kartais
dagogo darbo vaisiai darosi efek sukiršinti dėl centro valdininkų
tingi tik po maždaug 15 metų. Bet daromų arba jiems primetamų
tada jie gali iš pagrindų pakeisti klaidų, kliudė normalų darbų. Ta
čiau tvirta savo asmenybe ir įgim
visų gyvenimo raidą..
Prasidėjo plati veikla švietimo tu taktu jis su laiku ir priešų pu
srityje. Pagal statutų krašto mo sėje įgijo pasitikėjimo, buvo pri
kyklose turėjo būti mokoma lie pažintas autoritetu. Moksleivija
tuvių ir vokiečių k. k. Tai teko su noriai pasiduodavo jo vadovavi
kurti programas dvikalbiam mo mui. Po 17 metų jo ir kitų bend
kymui, išvystyti utrakvistinų me radarbių bei organizatorių dėtų
todologijų, paruošti naujus vado pastangų dėka didesnis skaičius
vėlius ir tt. , kurti net naujas mo priaugančio jaunimo jau laikėsi
kyklas. Mūsų jubiliatas čia pir lietuvių pusėjej germanizmo įta
mose darbo eilėse. Jis, kaip mo ka krašto mokyklose buvo palauž
kytojas, jau turėjo ilgų patirtį, ta.Kai 1939. III. 23 Hitlerio kariuo
tad nesiribojo vien formaliu pe - menė staiga užplūdo kraštų, visos
dagoginiu darbu. Jam ir buvo pa lietuvių mokyklos buvo uždarytos.
vestos atsakingos vietos švietimo Vietos naciai pasiskubėjo eilų
administracijoje. Kaip apskrities mokytojų uždaryti kalėjime. Mar
mokyklų patarėjas, jis sėkmingai tynas L.irgi buvo areštuotas, tar
vykdė planus krašto jaunimo mo domas ir po kelių mėnesių ištrem
kymų pritaikinti naujo gyvenimo tas į Lietuvų. Taigi, jau tada pra
reikalams. Vizituodamas mokyk sidėjo jo tremties gyvenimas.

1938 m. Šilutėje buvo atidaryti nauji gimnazijos rūmai. Tuometiniai gimnazijos
mokytojai (iš kairės į dešinę):
a) pirmoje eilėje: B. GAURIENĖ, JUOBAKIENĖ, dir. V. BAJORAS, SVETLAUSKIENĖ, P. G AURYS, PETERAITYTĖ;
b) antroje eilėje: j. LAMPSAT IS J. MIKĖNAS, A. SVETLAUSKAS, O. KYZELBAKAS-DIRVELIS, P. KUTRAITĖ-LAMPSATIENĖ, J. KLUSIS, J. JANUZYS, MATUSEVIČIUS, RINKEVIČIUS
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Jubiliatas pilnai ir su kaupu
Trumpą laiką buvo S iaulią aps. pr.
m-lą inspektorius, vėliau Taura atliko jam laiko ir likimo staty
tus uždavinius, ypač mokyklą sri
gės mokytoją seminarijos V.-di
tyje. Darbo vaisiai ryškūs ir trem
rektorius. Po karo 1945-49 dėstė
Wuerzburg© Liet.
Gimnazijoje tyje, kai matome, kad paruoštas,
muziką ir anglą kalbą, be to, buvo dabar jau suaugąs jaunimas uži
Maž. Liet. Tarybos narys ir pati ma vis tvirtesnias pozicijas įvai
kėtinis to krašto lietuvią DP-sta riuose kraštuose.-Jo obalsis: Kas
tuso reikalams amerikiečią zono
reikalinga-reikia įvykdyti, kuo ti
je. 1949 atvykąs Čikagon, sėkmin
kima-reikia paliudyti. Jeigu buvo
gai dirigavo bažn. chorus ZIONO kas pasiekta, M. laiko tai natūra
ir TĖVIŠKĖS evang. bažnyčiose. liu savaime suprantamu įvykiu.
Įprasta energija rūpinosi pragy
Tai ir nemėgsta pagyrimą, o pa
venimo ištekliais,
ir tik keletas minėjimą tiesiog vengia.
savaičią prieš savo 80 metą am
M. Nb.
žiaus sukaktą, išėjo Į pensiją.

Kun. St. NEĮMANĄS

Dr. ALBERT SCHWEITZER
Praėjusią vasarą pasaulis ne
teko Dr. Albert Schweitzer. Šis
kilnus evangeliką teologas, filoso
fas, muzikas, pacifistas, medici
nos
gydytojas
ir misijonierius
didžiausią savo gyvenimo dalį pra
leido ten, kur paprastai žmogus
tik būtiniausio reikalo verčiamas
teapsigyvena. Tačiau jo darbus ir
laimėjimus visa žmonija su atsi
dėjimu sekė. Jis buvo gausiai ap
dovanotas garbės titulais, laips
niais, ordinais ir Nobelio premi
ja.
Albert Schweitzer gimė 1875
metais Kaizerburge, Elzase. Mok
slus ėjo Strasburge, Paryžiuje ir
Berlyne. Nuo 1899 iki 1913 metą
profesoriavo, vargoninkavo ir ku
nigavo Strasburge. Teologus nus
tebino savo knyga "Jėzaus Dievo
Karalystės misterija" (1901). Pa
garsėjo kaip vargonininkas, ypa
tingai mėgo Bachą,apie kurį para
šė veikalą, pavadintą "J. S. Bach

-muzikos poetas". 1913 metais, at
sisakąs teologo, mokslininko ir
muziko karjeros, kaip gydytojas
-misijonierius išvyko į Lambareną,prancūzą valdomos Afrikos da
lį, kur įkūrė ligonine ir pastoviai
apsigyveno.Išskyrus 1917 - 1925
metą laikotarpį,ten praleido liku
sias savo gyvenimo dienas ir bai
gė šią žemišką kelioną sulaukąs
90 metą amžiaus.
Jo galvojimu, pasisekimu ir
laime apdovanotas žmogus turi
tuo labiau stengtis dirbti kitą la
bui ir padėti vargstantiesiems.K as
nori būti didžiausiu, turi būti visą
tarnu,’kas tik savo gyvenimą teno
ri išlaikyti, tas jį praras; bet kas
gyvenimą Viešpačiui pašvenčia,
tas jį suras. Šie Viešpaties pas
laptingieji pasakymai jį paveikė ir
buvo jo ilgo amžiaus kelrodžiu.
Kaip Antonius pirmaisiais am
žiais paveiktas Švento Rašto apra
šymo apie "Turtingąjį jaunikaitį"
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Dr. Albert SCHWEITZER

savo turtus palikes pasitraukė Į.
vienumą,taip ir dr. Schweitzer pa
sitraukė į neįžengiamus tropinius
miškus ir pelkes, kad padėti ten
sunkiai vargstantiems ir mažai
gyvenimo džiaugsmo matantiems
gyventojams. Po trijų metų veiki
mo Afrikoje savo laiške Gustavui
Liupkejis taip rašė:"Stai mes sė
dime, studijuojame teologijų, gin
čijamės vėliau,dėl geresnės vie
tos, rašome moksliškas knygas,
kad gauti teologijos daktaro laip
snį.
O kas ten lauke darosi, kur
dėl Kristaus garbės ir vardo ko
vojama, mus visai nejaudina. Ar
aš turėčiau visą, laikų vis panašiai
kritiškas pastabas daryti,kad tap
ti garsiu teologu ir išmokslinti
jaunus kunigus, kurie ir vėl čia
pasiliks,
o aš neturėsiu teisės
juos siųsti ten, kur taip labai rei
kia tokių darbuotojų. Aš apsispren
džiau, ir man aišku, kad mano gy
venimo paskirtis-ne mokslas arba
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menas, bet būti žmogumi ir Kris
taus dvasioje kų nors nuveikti.
"Kų jūs vienam iš mano mažiausių
brolių padarėte, tų jūs man pada rėte". Kaip oras veržiasi į tuštu mų,taip ir žmonės, kurie tuos dva
sios dėsnius pažįsta, turi veržtis
ten,kur jie yra reikalingi. Tie trys
pirmieji metai,kurie jau yra pra
eityj e,buvo žiaurūs. Bet vidujiniai
aš esu ramus ir laimingas, kad ga
liu būti žmogumi.Mano gyvenimas
sunkus,bet ir gražus. Nepalaikyki
te manąs svajotoju!Aš esu blaivus
ir šaltas žmogus, bet aš jau nuo
jaunystės siekiau pažinti,kas glūdi
toje religijoje ir krikščionybėje,
kurioje minimi "Jėzaus mokiniai".
Viename dar Strasburge pasa
kytame pamoksle jis pareiškė:
"Mes esame žmonės, kurie vaikš
tome jūros pakraščiu, ir laiks nuo
laiko mus pasiekia bangos. Tuomet
skubiai traukiamės į šalį ir išsi
gandę galvojame, kas atsitiktų, jei
pakilęs
vanduo
mus nusineštų
Taip panašiai žmogus jaučia Kris
taus meilės jėgų,kuri mus traukia,
bet mes bijome,kad ji mūsų nepa
gautų ir nenusineštų".
Schweitzer,kaip filosofas, gili
nosi į pagrindinius d orovės princi
pus. Kodėl pasaulis yra toks, koks
jis yra, ir kaip tokiame vargo ir
skurdo pasaulyje vis dėlto galima
būti linksmam ir turėti optimisti
nę pasaulėžiūrų.Schweitzer nema
to prieštaravimo tarp filosofijos
mųstymo,reikšdamas pagarbų gy
vybei, ir tarp Kristaus Evangeli
jos. Jis jaučiasi surištas su Kris
tumi,tarnaujant kenčiančiai žmo
nijai. Jis pripažįsta, kad moder
nus žmogus gyvena kitokiame pa
saulyje, negu Kristus, kuris veikė
žydų viešpatavimo aplinkoje. Bet

virš visų tų,-laiko, vietos bei pa
dėties skirtumų, -Viešpaties va
lia ir norai pirmauja. Jam buvo
galimybė tuo keliu eiti. Jo stipri
sveikata padėjo jam sunkiose są
lygose išsilaikyti ir dirbti. Tas
išsipildymas jo troškimų padėti
atsilikusiems, vargstantiems ir
sergantiems, pripildė jį vidujiniu
pasitenkinimu. Jo aplinkumoje jau
tėsi ir švietė Dievo ramybė, kuri
yra aukštesnė už išmintį. Kai dau
gelis žmonių senatvėje paprastai
būna slegiami sunkių minčių, jis
paskutiniu laiku sakydavo apie sa

ve, kad jis vidujiniai girdįs gra
žias meliodijas. Mirė ramiai, be
ligos, lyg Senojo Testamento pat
riarchas,kuris palaimintai sugrį
žo pas savo Tėvą. Skirdamasis
nuo
savo pirmosios parapijos
Strasburge, savo atsisveikinimo
pamoksle jis pacitavo Jono apreiš
kimo žodžius: "Būk ištikimas iki
mirties, ir aš tau duosiu gyveni
mo vainiką”. Taip, jis buvo ištiki
mas Viešpačiui iki mirties,ir mes
su dėkingumu stengsimės jį dva šioje sekti.
*
*

P. GUDELIS

UPSALOS ARKIVYSKUPAS
ŠIMTAS METU NUO EKUMENINĖS BAŽNYČIŲ TARYBOS

TĖVO GIMIMO
(Laisvai versta iš vokiečių kalbos)
Vokietijoje neseniai pasirodė
pridedamas pašto ženklas Natanui Soederblomui paminėti. Pa
saulio bažnyčių leksikone (I960
Stuttgart) šitaip aprašomas jo
gyvenimas:
"Soederblomas Natanas (1866
-1931), liuteronas, žinomas Šve
dijos religijų istorikas ir vienas
svarbiausių modernaus ekume ninio sąjūdžio steigėjų. 18941901 m. buvo pasiuntinybės kuni
gu Paryžiuje. 1901 m. gavo Sor bonoje teologijos daktaro laipsnį.
1901 - 1914 m. religijų istorijos
profesorius Upsaloje ir tos pa
čios mokslo šakos profesorius
Leipcige (1912-1914). Nuo 1914
m. Upsalos arkivyskupas.
Jau studentaudamas S. daly
vavo krikščionių studentų sąjū
dyje ir susižavėjo Bažnyčių vie-

Upsalos arkivyskupas N. SOEDERBLOM

nybės idėja. Apie 1890 m. išleis
tame kelionės į Ameriką dieno
raštyje yra įrašyta ši jo malda :
"Viešpate, suteik man nusižemi
nimo ir išminties tarnauti Tavo
Bažnyčios laisvos vienybės rei
kalui”.
Paryžiuje pragyventi septyneri metai padarė iš jo europietį
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imti vadovaujamą vietą švedų
ir kosmopolitą. Ten jis turėjo
Bažnyčioje, kai 1914 m. gegužės
progos geriausiai išmokti pran
cūzų kalbą, suprasti prancūzų mėn.buvo paskirtas Upsalos arki
vyskupu. Jo vyskupavimas turėjo
būdą ir jų galvoseną,taip pat su
sipažinti su jų kultūra. Prancūzų lemiamos reikšmės ne tik švedų
Bažnyčiai,bet ir visai krikščioni
kalbos mokėjimas pagelbėjo jam
jai.
vėliau užimti vadovo vietą eku Soederblomas labai sunkiai
meniniame sąjūdyje.
Į priešakines tuometinių reli pergyveno pirmojo karo metu įvy
kusį ryšių nutraukimą. Drauge su
gijos istorikų eiles S. prasimušė
keleto neutralių valstybių Bažny
savo pirmaisiais raštais iš ešačių vadais 1914 m. lapkričio mėn.
tologijos, mokslo apie galutinąjį
išleistame atsišaukime S. pasisa
žmonijos ir pasaulio likimą. Jis
kė už taiką ir krikščionių bendra
pasižymėjo dideliu gabumu labai
vimo reikalingumą. Jo nepailsta
gyvai apibūdinti įvairius dievo
baimingumo pavyzdžius ir para - ma veikla padėti belaisviams ir
kitoms karo aukoms dar labiau su
syti religijų istorinio vystymo
stiprino jo tarptautiną padėtį.
si puikią apžvalgą.
Dar karo metu S. dėjo visas
Savo moksliniais darbais S.
pastangas
sušaukti tarptautiną
įgyjo plačias asmenines pažintis
Bažnyčių konferenciją, kad ji pair tarptautinį garsą. Tas turėjo
liūdytų visų krikščionių vienybą
didelės reikšmės jo vėlyvesnei
ir dar labiau sustiprintų ją. 1917ekumeninei veiklai. Profesoriau
1918 m.drauge su Danijos ir Nor
damas S. ne tik palaikė savo se
vegijos primais S. buvo net tris
nuosius ryšius, bet juęs dar la
kartus paskelbus kvietimą į tokį
biau išplėtė. Jis buvo varomoji
suvažiavimą,
bet nesėkmingai.
jėga švedų sąjūdyje dėl glaudes 1917 m. gruodžio mėn. Upsaloje
nio bendradarbiavimo su angliko
įvyko tik vienų neutraliųjų šalių
nų Bažnyčia ir labai aktyviai da
Bažnyčių konferencija. Jai buvo
lyvavo derybose, kurios vėliau
patiekti
svarstyti šie dėsniai:
(1922) pasibaigė abiejų Bažnyčių
Šventos Vakarienės bendrumu.
krikščionių vienybė, krikščionys
ir visuomeninis gyvenimas (veik
Dalyvaudamas 1909 m. Kalvino
sukaktuvėse Ženevoje S. užmezgė la), krikš čionys ir teisinė tvarka,
misijų tarptautiškumas. Šie dės
artimesnius ryšius su reformatų
Bažnyčiomis. 1911 m. jis buvo pa niai buvo lyg pirmieji metmenys
visuotino krikščionių pasisakymo
kviestas prelegentu į tarptautiną
krikščionių studentų konferenciją vėlesnio "Veikliosios krikščioni
Konstantinopolyje ir ta proga su jos" (praktisches Christentum) są
ėjo į artimesnius ryšius su sta jūdžio reikalu.
Karo laikų patyrimai vis labiau
čiatikių Bažnyčios vadovais. P robrendino švedų arkivyskupo eku fesoriaudamas Leipcige S. betar
meninius planus. Jo pareiškimuo
piai pažino Vokietijos dvasinį gy
se vis aiškiau pirmavo motyvas:
venimą.
Tuo būdu S.buvo pasiekus auk- visų Bažnyčiųpareiga, neatsižvel
ščiausio laipsnio kvalifikacijų už- giant į jų konfesinius ir dogmati-
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nius skirtumus, yra bendradar
biauti, kad įgyvendinus krikščio nybės pradus socialiniame ir tar
ptautiniame gyvenime.
1919 m. S. patiekė sumanymą
įsteigti '’Ekumenine BažnyčiąTarybą" , kuri galėtą kalbėti visos
krikščionijos vardu visoms tau
toms bendrais religijos ir moralės
klausimais.Sis pasiūlymas atrodė
tuomet fantastiškas ir perdrąsus,
tačiau per sekančius dešimtme
čius buvo Bažnyčią bendruomenės
žingsnis po žingsnio įgyvendintas.
1925 m. rugpiūčio mėn. Švedijos
sostinėje įvyko tarptautinė konfe rencija veikliosios krikščionijos
(fuer praktisches
Christentum)
reikalu,pirmoji tarptautinė konfe
rencija po didžiują santarybą (concilą). Tai buvo S. veiklos vainikas.

Konferencija sulaužė pokariniu
metu vyravusiąBažnyčią izoliaciją
ir padėjo pamatą ją plačiam,pasi
tikėjimo pilnam bendradarbiavi
mui.
1930 m. S. gavo Nobelio taikos
premiją.
Tuo būdu jo ekumeninė
veikla buvo įvertinta ir pasaulinės
taikos atžvilgiu".
Red. prierašas :N. Soederblom 1 as
1927 m. neoficialiai buvo pasiun
tus Lietuvon savo specialą atsto
vą lietuvią ir vokiečią grupėms
sutaikyti ginče dėl Lietuvos Ev.
Liut.Konsistorijos sudarymo tei
sėtumo. Prof. dr. kun. V. Gaigalai
tis ir teis. prok. kun. M. Kavolis,
kaip Lietuvos Ev. Liuteroną Baž
nyčios atstovai, jį buvo aplanką
U psaloj.
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ŠIMTMETIS IŠGANYMO ARMIJAI
Prieš 100 metą William Booth
(1829-1912), anglą visuomeninin
kas, moralistas, metodistą kuni
gas, su savo žmona Catherine
įsteigė "Rytą Londono Atgimimo
Bendruomene", vėliau "Rytą Lon
dono Krikščionią Misiją", kuri
greit išaugo ir išsivystė į tarp
tautine organizaciją, šiandien ži noma kaip Išganymo Armija-Sal vation Army.
W. Booth, sulaukąs 1 5 metą am
žiaus, pradėjo skelbti Dievo Žo
dį ir pagarsėjo kaip evangelistas.
Rytą Londono beturčią kvartaluo
se jis matė ir pažino suaugusią
ir vaiką vargą bei skurdą. Jo pa
siūlymai ir sumanymai tokiems
vargšams padėti buvo jo Bažny
čios atmesti. Dėl tos priežasties

jis atsiskyrė nuo Metodistą Baž nyčios
ir pradėjo ieškoti naują
kelią ir būdą padėti tiems skur
stantiems beteisiams ir atstum
tiesiems.
Kadangi
jo
susirinkimams
bažnyčios durys buvo uždarytos,
tai jis savo veikimą pradėjo šauk
damas susirinkimus palapinėse,
cirkuose, teatruose, koncertą sa
lėse,dar žinėse bei po atviru dan
gumi. Pats pavadinimas "Išgany
mo Armija" pasako, kad jo orga
nizacijoj
buvo
įvesta kariška
drausmė ir tvarka. Jos dvasinis
vadovas buvo vadinamas g enerolu,
dvasininkai-evangelijos skelbėj ai
-karininkais, o savanoriai bend
radarbiai - kareiviais.
Išganymo Armija, nuo jos įs59

teigimo 1878 metais, turi savo
raudoną-geltoną-mėlyną vėliavą.
Jos tikslas - labdara ir religinis
apaštalavimas.Savo veikloje daug
reikšmės skiria giesmėms, orke
strams. W. Booth ir jo žmona bu
vo įsitikiną,kad dvasiniai palauš ti ir puolą žmonės gali būti tik
tada išgelbėti, jei jie bus sotūs ir
aprengti. Tam reikalui buvo stei
giamos valgyklos, mergaičių ii
moterų gelbėjimo namai-bendrabučiai,kad apsaugojus jas nuo iš
naudotojų ir ištvirkavimo. Prade ta kova prieš alkoholizmą ir pra
dėta rūpintis iš kalėjimų paleis
tais kaliniais, stengiantis juos įstatytiį teisingo ir sąžiningo gy
venimo vėžes. Išganymo Armijos
siekius ir laimėjimus aprašo pats
jos steigėjas savo knygoje:"Tamsiausioje Anglijoje ir kelias iš
jos".
Jo tikėjimo dėsniai išdėstyti
11 straipsnių ir surašyti 1878
metais. Jo mokslas apie išgany
mą sutinka su Metodistų Bažny
čios steigėjo Jono Wesley moks
lu. Išganymas yra visiems priei
namas.
Žmogus gali tą maloną
priimti arba atmesti. Dievas no
ri žmogų gelbėti ir gydyti. Išga
nymas yra nuodėmių atleidimas,
ramybė su Dievu, naujas gyveni
mas, jėga vykdyti Dievo valią ir
atsilaikyti prieš piktą ir gundy
mus. Būti išganytam, reiškia būti
nesuteptam, o tai pasiekti galima
per atgailą.
Šiuo laiku Išganymo Armija
veikia 70 valstybių skelbdama sa
vo generolo žinią apie Dievo meilą, kuri nei vieno neišsižada ir
kiekvienam teikia viltį. Ji ypatin
gai yra paplitusi anglosaksų ir jų
įtakos kraštuose. J. A. V. ji veikia
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William BOOTH, D.C.L. — Išganymo Armijos
įsteigėjas

nuo 1880 metų. Tarptautinio cent
ro būstinė yra Londone. Jos ofici
alus organas yra War Cry.
Išganymo Armija dabar turin
ti du milijonus karių ir 25000 lei
tenantų. Ši armija per metus išda
lina apie 23 milijonus maisto por
cijų, laiko 11 milijonų lovų ben
amiams ir platina 131 laikraštį
140 kalbų,kurių bendras skaityto jų skaičius siekia 2 milijonus.
Prūsijoje ji pradėjo veikti 1886
metais ir iš čia skleidė savo moks
lą ir Klaipėdos krašte, kur buvo
įsteigusi savo skyrių,
turėjusi
apie 500 narių, dūdų orkestrą ir
chorą. Šis skyrius rinkdavo aukas
ir vykdydavo šalpos darbą. 1893
metais buvo išleistas vienas "Ka
ro Szauksmo" numeris,tačiau lie
tuvių tarpe Išganymo Armija ne
buvo išvysčiusi platesnės veiklos.

Be komentarų aišku, kad nusilei
dus geležinei uždangai buvusi vei
kla buvo iš šaknų sunaikinta.
Iš Išganymo Armijos narių ne
reikalaujama jokio formalaus ti
kėjimo tiesų išpažinimo; pabrė
žiamas tik išganymo ir iš nuodė
mės išsilaisvinimo reikalas.
Išganymo Armijos nario prie
saika ši:”Aš prižadu Dievų mylė
ti, Jam tarnauti, Jo klausyti ir be
baimės, kaip Jėzaus Kristaus ka
reivis, pasireikšti, nors ir turė
čiau dėl
to kentėti, dirbti ar
ba nuostolį turėti. Dievui pade
dant, noriu iki mirties ištikimu
Išganymo Armijos kareiviu būti'1.
Si
priesaika
yra turininga ir

mums daug pasako. Savo veikime
pradžioje W. Booth sakųs:"Aš nu
matau savo nepasisekimų, jei man
nepavyks į žmonių širdžių tvirto
vę. įsiskverbti". Tačiau tai jam pa
vyko. Tie laikai jau seniai užmir
šti, kai Išganymo Armijos narius
nenuoramomis ir valstybei pavo jingais pakrikėliais laikė ir jų su sirinkimo namų langus daužė.
Šiuo metu Išganymo Armija yra
lygiateisis Pasaulinės Bažnyčios
Tarybos narys.
Ar nebūtų mums šiandien ver
ta stabtelėti ir pamųstyti apie
šių puikių organizacijų ir jos kil
nius
siekimus
bei išganytingų
veiklų?

Kun. Povilas DILYS
Perredagavo ir papildė

ROMOS KATALIKŲ IR EVANGELIKŲ
TIKYBŲ PALYGINIMAS
(Tųsa iš Nr. 19)

18. SUTVIRTINIMO SAKRAMEN
TAS
Katalikų aiškinimas
Sutvirtinimas yra sakramen
tas, kuriuo žmogus per Šventųjų
Dvasių gauna tikėjimo ir krikš
čioniško tobulumo užtikrinimų.
Sutvirtinimo sakramentų suteikia
vyskupas per patepimų, kalbėda
mas atitinkamų maldų. Romos ka
talikų Bažnyčia remiasi Šv. Raš tu, Apaštalų Darbai, 8 perskyri
mas, 17 skirsnelis: "Tada jis už
dėjo
ant jų rankas, ir jie gavo
Šventųjų Dvasių",ir Laiškas Heb
rajams, 6 persk. , 2 sk. :". . . ne bedėdami dar kartų pamato, susi darančio iš atgailos nuo negyvų
darbų ir tikėjimo Dievu, mokslo
apie krikštus, rankų uždėjimų,

mirusiųjų prisikėlimų ir amžinųjį teismų".
E vangelikų
aiškini
mas
Evangelikų Bažnyčioje nėra
sutvirtinimo sakramento todėl,
kad Šventasis Raštas apie tai tie
sioginiai nekalba. Nėra įrodymų,
kad per sutvirtinimų žmogus gau
na
Šventos Dvasios dovanas.
Evangelikų Bažnyčia kitaip aiš
kina tas vietas iš Šv. Rašto, ku
riomis remiasi katalikai (Ap.
Darbai 8, 17; Laiškas Hebrajams
6, 2). Evangelikų nuomone neturi
me įrodymų, kad apaštalai Baž
nyčios vyskupams perleido galių
apdovanoti tikinčiuosius Šventos
Dvasios dovanomis.
Šventųjų Dvasių suteikia tik
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V iešpats Dievas ir Jėzus Kristus.

KONFIRMACIJA
Romos katalikų Bažnyčioje
nėra konfirmacijosjpirmoji išpa
žintis
ir pirmoji komunija yra
kaip ir konfirmacijai analogiškas
aktas,tačiau neišėjo iš jos komu
nija. Kandidatai prieš pirmąją, iš
pažintį ir pirmąją komuniją eina
į religijos pamokas.
Konfirmacija evangelikų Baž
nyčioje neabejotinai kilo iš kata
likų sutvirtinimo sakramento, ta
čiau yra ne sakramentas, bet tik
svarbus religinis aktas. Tai yra
vieša priesaika, kad konfirmuo
tas asmuo nori palikti ištikimas
evangelikų tikėjimui. Prieš kon
firmacijos aktą kandidatai ilges
nį laiką lanko religijos pamokas;
jie yra plačiai supažindinami su
Šventuoju Raštu, jo istorija, su
Bažnyčios istorija ir Romos ka
talikų, o ypatingai evangelikų ti
kybos pagrindais. Evangelikų Baž 19.

nyčia žiūri į konfirmaciją kaip į
labai rimtą aktą,kuriame jaunuo
liai patys kartoja savo laiku jų
vietoje krikšto tėvų duotą priesai
ką.
Konfirmacijos metu dvasinin
kas laimina konfirmantus, užde
damas rankas, bet tai nėra Šven
tos Dvasios
suteikimas,
o tik
apaštalų
papročio kartojimas.
Apaštalų laikų palaimintieji pa
gal Ap. Darbus 8, 17 gaudavo Sv.
Dvasią, dabar tai nebeatsitinka.
Tik
Viešpats
Dievas ir Jėzus
Kristus,kaip jau minėjome, šutei kia Sv. Dvasią parinktiesiems.
Konfirmuojami jauni žmonės
tarp 13-16 m.amžiaus. Paprastai
su konfirmacija jungiasi ir Sv.
komunijos
išdalinimas konfir mantams, bet tai neprivalo visa
da jungtis kartu.Kai kuriose baž
nyčiose konfirmuoti jaunuoliai
prieina prie Dievo Stalo savaitų
pn konfirmacijos.
(Bus daugiau)

J. TREČIOKAS

STEBUKLINGAS AKMUO”

n
Tas liečia Papilio ev. refor
matų bažnyčią. Nebūtų jokio rei
kalo apie tai kalbėti, jeigu:
a) Lietuvių Enciklopedija neteig
tų: "Bžn. yra įmūrytas stebuklin
gu laikomas akmuo" (XXI t. ,511
P-);
b) "Mūsų Lietuva" nerašytų:"Sioje bažnyčioje yra įmūrytas akmuo,
tikinčiųjų laikomas turįs stebuk
lingos galios" (II t. , 738 p.). Pir
ma,kad panašūs teigimai n e visiš kai atitinka tikrovei, o antra, kad
tas gali suteikti kai kam pagrin
do susidaryti klaidingai pažiūrai
apie Lietuvos Ev.Reformatų Baž
nyčią.
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Akmuo,
kaip į jį nežiūrėsi,
kaip jo nevartysi, kaip apie jį ne
kalbėsi,kokios fantazijos nesukur
si, kaip buvo taip ir lieka tik pa
prastu, natūraliu, gamtiniu akme
niu. Šis tariamas "stebuklingas"
akmuo nebuvo kurioj nors bažny
čios sienoj, ar kur nors kitur, įmūrytas,o gulėjo bažnyčios grin
dyse. Šio akmens paviršius buvo
lygus, plokš čia s, taisyklingos, sta
čiakampės formos, apie pusantro
metro ilgio ir apie vieną metrą
pločio. Šis uolinės klinčių rūšies
akmuo buvo balsganos spalvos, jo
paviršius derinosi prie tamsios
raudonai rusvos spalvos plytomis

išgrįstų bažnyčios grindų. Jis gu
lėjo grindyse tarp Dievo stalo
grotelių ir lonkų. Žmonės gi, vaik
ščiodami po bažnyčių, ne kartų
per šį akmenį pereidavo, arba ant
jo pastovėdavo. Dėl to jiem nei
geriau, nei blogiau nepasidaryda
vo ir nieko neatsitikdavo.
Padavimas apie šį akmenį tar
pe papiliečių skambėjo sekančiai:
Reformacijos pradžioje ev. refor
matų bažnyčia buvusi pastatyta ne
nūdienės bažnyčios vietovėje, o
kur tai kitoj e vietoje. Po kai kurio
laiko dabartinės bažnyčios vieto
je atsiradus akmuo su užrašu, kad
ev. reformatų bažnyčia, idant būtų
tvirta, turinti būti pastatyta šioje
vietoje. Nors tas akmuo ir buvus
pašalintas,bet jis ir vėl greit ste
buklingu būdu toje pačioje vietoje
atsiradus. Dėl to ten ir buvusi pa
statyta dabartinė bažnyčia, o pats
akmuo paliktas toje pačioje vieto
je ir toje pačioje pozicijoje,kokioj
stebuklingu būdu buvo atsiradus.
Nūdienė ev. reformatų bažny
čia stovi pačiame Papilio mieste
lio centre, pačioj iškiliausioj vie
toj ir dominuoja plačiųjai jo apy
linkei.
Carinės
Rusijos
valdomoje
prieškarinėje Lietuvoje švieti
mas buvo suvaržytas. Kad grei
čiau surusinti kraštų, buvo už
drausta turėti lietuvių kalba spau
dų, o mokyklų buvo laikoma kuo
mažiau,kad kraštas būtų "tamsus
ir juodas". Todėl kaimiečiai buvo
prietaringi ir linkę tikėti ne tik į
velnius,bet ir į visokius apsireiš
kimus,pranašystes, aitvarus, laumes,raganas,užkerėjimus,burtus
ir t. t. o .
Tad ir apie "stebuklingųjį" ak
menį padavimas, iš lūpų į lūpas

perduodamas, tamsiausių gyven
tojų sluogsnių ir lakios fantazijos
dėka, galų gale buvo paverstas į
"gyduolų". Žmonės šnekėdavo,kad
tie, kurie pasižadu kiekvienais
metais prie jo lankytis ir pasi
melsti, niekados nesergu,o ser
gantieji pasveikstų. Pasižadėjimai
turėdavo būti duodami Šv. Trejy
bės ar šv. Petro dienose.
Teigiama, kad gilus tikėjimas
stebuklus daro.
Prieškariniais
laikais, minėtomis dienomis prie
šio vad. "gyduolės" akmens apsi
lankydavo gana nemažas skaičius
žmonių,ne tik iš fanatiškesnių re
formatų, bet ir iš plačiosios apy
linkės katalikų ir kitų tikėjimų.
Rimtesni, protingiau galvojų re
formatai, padavimų laikė padavi
mu ir į skleidžiamus gandus žiū
rėjo su pašaipa.
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo pradžioje,šis "stebuklin
gu" laikomas vėliau į "gyduolę,"
paverstas akmuo, kun. J. Šepečiui
kunigaujant, buvo iš grindų išim
tas ir neva "paslėptas" po Dievo
stalu tam, kad atpratinti fanatiškesnius maldininkus nuo tikėjimo
į stabus bei burtus. . ..
Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčia nekreipia jokio dėmesio į
tikinčiųjų sukuriamus "apsireiš
kimus ", "stebuklus ", prietarus bei
skleidžamus
gandus,
nestato
šiems "stebuklams" koplyčių ar
panašių įrengimų ir žmonių tam
sumo nepanaudoja pasipelnymo
tikslams,© deda pastangas tokius
tamsuolius apšviesti ir atpratinti
nuo tikėjimo į bet kokias nesvei
kos fantazijos kuriamas pasakas.
Ev. Reformatų Bažnyčia stengiasi
tiesti kelių į susipratimų bei pa
žangų ir atvesti tikinčiuosius į
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tikrąjį tikėjimą ir tikrosios Tie
sos pažinimą.
Jeigu anksčiau paminėtą rim
tą knygą autoriai būtą pasiteiravę
pas lietuvius reformatus, tai būtą

sužinoję, kad tariamąsis ’’stebuk
lingas” akmuo buvo laikomas legendariniu ir nebuvo įmūrytas, o
gulėjo grindyse. Tuo atveju nebūtą
būvą reikalo apie jį čia rašyti.

Poetė Lois Grant PALCHES

Š. m.kovo mėn. 1 2- 1 3 d. d. Chicagoje lankėsi biržiečio kun. Pet
ro PALCHES, kilusio iš Medeikią
km.,žmona Lois.Poetė Lois Grant
Palche s, išleidus i trečiąjį eilėraščią rinkinį, savo ilgoje kelionėje,
davė poezijos rečitalį.
Ponia Lois G. Palches,būdama
Chicagoje,
aplankė ir savo vyro
pusbrolį J. Kregždę. Svečią tarpe
be čikagiškią-Jono,Emilijos ir Lilijos Palšią-buvo ir Juozas Ribokas su žmona, iš Bellwood, Costel
Palches (kun. brolis) su žmona iš
Rockfordo. Vie šnia,poetė, pradžiūgino susirinkusius savo eilėraščią posmais iš naujojo leidinio,
juos paskaitydama bei padekla
muodama. Poetė taipgi apdovano
jo susirinkusiuosius savo poezi
jos nauja, laida "Double Delight".
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MARY IR POVILAS KUTROS ,
ankstyvesniosios lietuvią tvirtos
kartos ateiviai, gyveną šimtme
čiais apaugusiame medžiais mie
stelyje Cheltenham, Pa. , 1966 m.
sausio mėn. 23 d. atšventė auksi
nes vestuves.
Šios garbingos sukakties pro
ga susilaukė daug malonią sveiki
nimą nuo giminą, draugą ir kai
myną, kuriems jaučia gilą dėkin
gumą. Mary Kutra yra Palmyros
Lampsatienės pusseserė, o Povi
las Kutra - Halinos Dilienės pus
brolis. Sulaukę, gražaus amžiausMary 76 metą, Povilas 83 metą,
-tebesijaučią tvirtai ir sveikai.
Šia proga mielus "M.Sp. "skai
tytojus sveikindami,linkime svei
kiems sulaukti deimantinią.

JAUNOS PIANISTĖS REČITALIS
delio darbštumo, įgimto talento,
gero mokytojo ir rūpestingų tėvų
dėka. Pianistė tebelanko aukštes
niąją mokyklą ir šiuo metu ruo
šiasi baigiamiems egzaminams.
Be to, ji dar skambina kanklėmis
ir
Įanko 'tapybos pamokas pas
dail. A. Rūkštelų. Gražiai išpild
žius koncerto nemažą programą,
kukli pianistė buvo nuoširdžiai
susirinkusiųjų pagerbta-apdovanota gėlėmis ir generalinio Lie
tuvos konsulo dr. Petro Dauž vardžio raštu pasveikinta.
Jauna pianistė Raminta LAMPSATYTĖ atlie
Nidos svetainėje buvo gražiai
ka rečitalio programą
Nuotrauka M. Nagio
atžymėta ponų Lampsačių reikš
Š.m.balandžio mėn. 23 d. Jau - mingoji diena. Vardinių proga bu
nimo Centro didžiojoje salėje, ne vo pasveikintas Ramintos tėvas
žiūrint kitų tuo pačiu laiku ruoš Jurgis, dukters pasirodymu su
tų parengimų, prisirinko beveik laukus gražios dovanos, ir moti
pilna salė žmonių pasiklausyti, na
Palmyra, gim. Kutraitė, ku
rūpestingai
auklėjama
pamatyti ir įvertinti jaunų jėgą riems
muzikos srityje. Tai'buvo pirmas vienturtė tiek džiaugšmo suteikė.
didesnis viešas Ramintos Lamp- Ta proga žodį tarė muzikas A.
satytės pasirodymas, baigusios Nakas, B. Variakojienė, kun. A.
muziko Antano Nako studijos kur - Trakis ir kun. S. Neimanas. Visi
są. Muzikų įvertinimu jos skam su džiaugsmu linkėjo jaunai pia->
binime atsiektas lygis gali pri - nistei geriausios sėkmės kopti į
lygti Lietuvos Konservatorijos meno dausas.
6-tam kursui. Tai atsiekta jos di
Kun. S. N.
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Fortepijono rečitalio klausytojai (iš kairės į dešinę): kun. B. SUGINTAS, kun. K.
TRIMAKAS, kun. P. DILYS, kun. A. TRAKIS, prof. J. ŽILEVIČIUS, p. ARMONIENĖ, p. O.MAK1ENĖ, tėvai Palmyra ir Jurgis LAMPSAČIAI. Stovi fotografas V.
NOREIKA
Nuotrauka M. N AGIO

Kun. S. NEĮMANĄS

JAUNIMO METŲ PROGA
Įvairūs subuvimai padeda jų ką jų tėvai brangina, išlaikymą
dalyviams susipažinti ar vėl at perims jaunos, ryžtingos ir stip
naujinti pažintis, pasidalinti idė
rios jėgos.
jomis, pasidžiaugti pasisekimais
Gyvename dabartimi. Rytojus
ir pasisemti drąsos naujiems nežinomas, praeitis -negrąžinama.
siekiams,darbams. Tai ypač svar Todėl yra būtina dabar padaryti
bu mūsų tremtinių gyvenime. Iš
kiek galima daugiau,kad galėtume
blokšti iš pavergtos Lietuvos,išbūti ramesni sunkių tėvynės ban
sinešą vis tebedegančią viltį pa
dymų metu tolimesnėje ateityje.
matyti laisvą tėvynų, senesnieji
"Ką žmogus sėja, tą ir piaus”
palengva išmirštame; kartu su posakis ne tik ramina, skatina ir
žada, bet ir pabrėžia, jog norint
tuo retėja ir kovotojų eilės.
gyventi ir išsilaikyti-reikia dirb
Su džiaugsmu tad tenka svei
ti, ir kad dabartis yra pats svar
kinti pasaulio jaunimą, per jų at
stovus, daly vauj antį pas auliniame biausias momentas.
Mūsų bažnyčiose konfirmuoja
jaunimo kongrese. Su džiaugsmu
mi jauni parapijiečiai. Po konfir
tenka sveikinti pačius jaunimo at
stovus, nepabugusius ilgų kelionių macijos tėvai jau toliau stovime
nuo savo vaikų,negu po krikšto, ir
ir didelių išlaidų. Kartu džiaugia
mės, kad lietuvybės ir visa tai, mažiau įtakos į juos beturime. Po
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konfirmacijos jaunuoliai-ės pri
imami į suaugusių tarpų tikint,jog
jie, laikui atėjus, užims vyresnių
jų vietas ir dirbs jų darbų toliau.
Į juos žiūrime, kaip į mūsų Baž
nyčios prieauglį.
Deja,labai dažnai jaunuolio ry
šys su Bažnyčia baigiasi konfir
macijos dienoje. Jis jaučiasi ne įpareigotas didesniems darbams,
bet atpalaiduotas nuo viso parapi
jinio gyvenimo.
Tatai tereiškia
vienų: vyresnieji ’’dabar’’nebuvo
patrauklus pavyzdys jaunuoliui-ei.
Jaunimas greičiau ir geriau
įsilieja į pasaulietinį vietinį gyve
nimų. Jis visada ieško naujų kelių
savo siekiams įvykdyti. Tačiau jis,
kaip ir senimas, kartu esame mū
sų protėvių ainiai ir pas mus vi
sus rusena ta pati tautinė dvasia.

Ji reiškiasi mūsų mųstyme, darbe,
meilėje ir rūpesčiuose,.nors, kar
tais,mes jos dar ir neatpažįstame
mūsų jaunimo veikloje.
Mums senstant, mumyse vis
stipriau pasireiškia protėvių dva
sia. Praeitis vis daugiau ryškėja
savo stiprybe. Jaunimas šito dar
nepastebi,tačiau ir jis,senėdamas,
savo troškimais darysis panašus
į savo tėvus.
Prašykime Dievų, kad jis su
tvirtintų jaunimo dvasių, širdis ir
vestų j į tikruoju keliuitėvynės, sa
vo kalbos ir savo religijos meilės
keliu.
Jaunimo ruošiamas kongresas
kaip tik sukelia mumyse džiaug
smingas viltis ir sužadina pasiti
kėjimų jaunimu.
$ * *

MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS LAISVAI
LIETUVAI TĖVYNEI

Trečdalis ,,TĖVIŠKĖS” p-jos 1953-65 m. laikotarpyje buvusių konfirmantų, susi
rinkusių paminėti istorinę Reformacijos dieną, 1965.X.31.
Nuotrauka V. Noreikos
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AKADEMINIS JAUNIMAS

Daina VARIAKOJYTĖ - FRICKE, g. Biržuose.
Baigė Elmhurst College bakalauro laipsniu. 1963
m. Bazelyje baigė mediciną ir gavo diplomą. Iš
laikiusi Illinois Valst. egzaminus specializuojasi
patalogijai Chicagos Univ. ligoninėje.- 1964 m.
ištekėjo už kun. E. Fricke

Alma VAITAITYTĖ, g. Wetzlar, Vok. 1965 m.
baigė Sterling Morton H. School, Cicero. Studijuo
ja mediciną Univ, of Illinois. Devynis metus mo
kėsi muzikos pas muz. A. Kučiūną. Už baletą yra
laimėjusi 11-rąją prem. ir už muziką — I-ją prem
Skautė

Jonas V ARIAKO JIS, g. 1932 m. Lietuvoje. Baigė
Lindblom H. School, Chicago ir Univ, of Illinois
Urbanoje inžinerijoj bakalauro laipsniu. Gilina
mokslą Illinois Technologijos Inst. Už akademinį
pasižymėjimą priimtas į Tau Beta Pi ir Chi Ep
silon garbės brolijas. Ev. ref. bažnyčios kurato
rius. Veiklus įvairią lietuvišką org. narys. Dirba
kaip projektą inžinierius Sanitarijos District of
Greater Chicago

Danga V ARI AKOJYTĖ, g. 1933 m. Biržuose.
1956 m. baigė Chicago Musical College bakalauro
ir magistro laipsniais. Taip pat baigė atropologiją ir rengiasi doktoratui. Dirba Department of
Anthropology kaip Ass. professor California
State College. Priklauso skautams ir Santarai.
Šią vasarą, gavusi stipendiją, vyksta į Indiją an
tropologijos studijoms
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Irena-Morta JURGAITYTĖ, g. Tauragėje. 1959
m. baigė Wells H. School, Chicago. Studijavo są
skaitybą Univ. of Illinois ir Roosevelt Univ. Lan
kė Chicago Art Inst, ir gavo stipendiją. Dirba
sekretore I.B.M. Corp. Parapijos orkestro trom
boniste ir p-jos vargonininkė

Rymas MANOMAITIS, g. 1943 m. Kaune. 1960 m.
baigė Technical H. School Bostone ir Boston Mu
seum of fine arts Art School. 1963 m. baigė Went
worth Technological Inst, su Ass. degree of Struc
tural Engineering. Nuo 1964 m. studijuoja archi
tektūrą Providence, Rhode Island School of De
sign. Jūrą skautas

Povilas MANOMAITIS, g. 1948 m. Bostone. 1966
m. baigė Boston English H. School. Studijuos bio
logiją. 1 ris metus groja smuikii symphony orkestre.
Jūrą skautas

Augiras MANOMAITIS, g. 1940 m. Panevėžyje.
1959 m. baigė Technical H. School Bostone. 196062 m. studijavo Mechanical Engineering Went
worth Inst. Nuo 1963 m. studijuoja Industrial
Technology Northwestern Univ. Dirba kaip pro
duction supervisor Barnstead Still-Sterilizer Co.
1963 m. buvo Bostono ev. ref. jaunimo ratelio
pirm, ir suorganizavo Cape Cod, Mass. ev. jaunimo
ratelių suvažiavimą. Jūrą skautas
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Alfredas KLEINAITIS, g. Rostock, Vok. Baigė
If. klases Vasario 16 gimn. 1960 m. baigė Kelly H.
School. Lankė Wilson Junior College. Įsigijo iš kū
no kultūros bakalauro ir magistro laipsnius. Tęsia
studijas Urbanos Univ. Mokytojauja Howard City,
Michigan

Rūta PU0DŽ1ŪTĖ, g. Bamberg, Vok. 1963 m. bai
gė Kelly H. School. Studijuoja Illinois Teachers
College North. 1962 m. baigė 8 sk. K. Donelaičio
Lituan. m-klą. P-jos jaunimo ratelio vice pirminin
kė. Mokytojauja sekmad. p-jos mokykloje

Algimantas KLEINAITIS, g. Tauragėje. Baigė Algimantas PUODŽIUS, g. Bamberg, Vok. 1966
6 klases Vasario 16 gimn. Lankė Concordia Col m. baigė Kelly H. School. Buv. p-jos jaunimo ra
lege, Milwaukee, ir Teachers College Chicago ir telio valdybos narys
1965 m. baigė bakalauro laipsniu. 1960-62 m. tar
navo U.S.A, kariuomenėje. Mokytojauja Cyrus,
McCormick School ir K. Donelaičio Lituan. m-je.
Buvęs jaunimo ratelio pirm.
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Karina SRUGYTĖ, g. Klaipėdoje. 1960 m. baigė Rūta SRUGYTĖ, g. Lohfelden Vok. 1965 m. baigė
Harper H. School. Lankė Univ, of Illinois ir Univ. Harper H. School antrąja mokine klasėje ir gavo
School of Medical Technology. Baigė 1964 m. Dir stipendiją. Apdovanota National Honor Society.
ba Little Co. of Mary ligoninėje. Buv. p-jos jau Studijuoja Univ, of Illinois. 1962 m. baigė 8 sk.
nimo ratelio pirmininkė
K. Donelaičio Lituan. m-klą. Mokytojauja sekm.
p-jos mokykloje

^>vynas NAUJOKAS, g. Libensteadt, Vok. 1965
>>l- baigė Kelly H. School. Studijuoja liberal arts
Wright Junior College

Irena SRUGYTĖ, g. Elsterberg, Vok. 1963 m. bai
gė Harper H. School. Buvo National Honor Soci
ety prezidentė. Gavo mayor Daley Youth Founda
tion stipendiją. Studijuoja matematiką Univ, of
Illinois. 1962 m. baigė 8 sk. K. Donelaičio Lituan.
m-klą. Mokytojauja sekm. p-jos mokykloje
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Anė M1KAITYTĖ, g. Neustadt, Vok. 1964 m. bai
dė Gage Park H. School. Lankė Junior College
Chicago. 1962 m. baigė 8 sk. K. Donelaičio Lituan.
niokyklą

Ingrida GIB1ŠAITĖ, g. Turingen, Vok. 1968 m.
baigė Gage Park H. School. 1966 m. baigs Rawenswood ligoninėje gailestingųjų seselių mokslus

Vilius MIKAITIS, g. Neustadt, Vok. 1961 m. bai
gė Tilden Technical H. School. Lankė Purdue
univ. ir vėliau Illinois Institute of Technology.
Studijavo elektro-mechanikos inžineriją. Buvęs
bažn. jaunimo ratelio pirm. Atlieka karinę prie
volę Vietname

Hermanas MIKAITIS, g. Neustadt, Vok. 1968 m.
baigė Tilden Technical H. School. 1966 m. baigė
elektro-mechanikos mokslą De Vry Technical In
stitute. Atlieka karinę prievolę USA
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* * *

Loreta JABLONSKYTĖ, g. Kaune. 1959 m. bai Edvardas D ARGELIS, g. Wattenstadt, Vok. 1966
gė Harrison Technical H. School. Studijuoja psi m. baigė Harrison H. School. Studijuoja muziką
chologiją Univ, of Illinois
Roosevelt Univ. Triūbą. orkestro ratelio vadovas

Monika SIMAITYTĖ, g. Rendsburg, Vok. 1964 m.
baigė Kelly H. School. Buv. Honor Society. Studi
juoja Illinois Teachers Coll. Mokytojauja sekm.
p-jos mokykloje

* * *

Juozas JAKOVIČIUS, g. Lebensteadt, Vok. 1965
m. baigė Kelly H. School. Studijuoja matematiką
Univ, of Illinois. Priklauso triūbininkų jaunimo
rateliui

# * *
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Ronaldas SLAVĖNAS, baigė Arizonos State Uni Erika M. DILYTĖ, studijuoja pedagogiką Illinois
versitete archeologijos fakultetą BS laipsniu. a-te Urbanoje. Veikli skautė
Dirba Cook County socialinio aprūpinimo d-te

Julius SLAVĖNAS. Baigęs Illinois universiteto
istorijos fakultetą Urbanoje BS ir Master of
History laipsniais. Dirba kaip assist, prof. Nezv
Yorko State University, Buffalo. Ruošiasi dok
toratui
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Aldona-Ona KREGŽDAITĖ, g. 1947 w„ Hanau,
Vok. 1965 m. baigė Aiken H. School, Cincinnati.
Honor Society narė. Gavo stipendiją. Studijuoja
Fine Arts at U. C.

Erika IDZELYTĖ, g. Klaipėdoje. 1961 m. baigė Zigfridas-Evaldas GENUTIS, g. 1947 m. Hof
Kelly H. School. 1965 vi. baigė Univ. of Illinois. Fomsdorf, Vok. 1966 m. baigė Gage Park H.
Dėsto Thornridge H. School fizinę kultūrą
School. Studijuoja inžineriją Univ, of Illinois.
Priklauso parapijos triūbininką rateliui

Otonas ŠREDERIS, g. Koeslin, Vok. 1961 m. baigė
Kelly H. School. Studijuoja istoriją ir vokiečių
kalbą Roosevelt Univ. Mokytojauja sekm. p-jos
mokykloje

Otonas-Manfredas GENUTIS, g. 1943 m. Ros
tock, Vok. 1961 m. baigė Gage Park H. School.
1964 m. baigė De Vry technikos institutą. Studi
juoja inžineriją Bogan Junior College. Priklauso
parapijos triūbininkų rateliui
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Astrida DREJERYTĖ 1964 m, baigė Roosevelt
Univ, bakalauro laipsniu. Mokėsi Medical Tech
nology. Dirba Children’s Memorial Hospital of
Chicago. Mokytojauja sekm. p-jos mokykloje

Marie - Birutė DAGYTĖ, g. 1945 m. Vok. 1963 m.
baigė McCinle'y H. School, Lankė Junior College.
1964 m. ištekėjo už anglų; kalbos mok. Henry
CRIC. Gyvena Davenport, Iowa. Dalyvauja bažny
čios chore

Liūtas GRINIUS, g. 1927 m. Kaune. 1946 m. bai
gė Eichstaeto liet, gimnaziją ir 1953 m. Illinois
technologijos inst. bakalauro laipsniu. 1953-54 m.
studijavo Notre Dame Univ. Dirba kaip inžinierius-administratorius The Aerospace Corp.—San
Bernandino Operations. Priklauso j,v. lietuviškoms
organizacijoms. Lietuvių Studentų. dr-jos Chicagoje steigėjas. Bendradarbiauja lietuvių ir anglų
spaudoje

Paul - Romualdas DAGYS, g. 1947 m. Flensburg,
Vok. Baigė Roosevelt H. School. Dalyvavo ev. ref.
chore. Skautų org. buvo šachmatų ir prancūzų kal
bos klubo prezidentu. Studijavo chemiją. Studijuo
ja žurnalistiką Missouri Univ., Columbia, Mo.
Dirba univ. bibliotekoje
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ADOLFAS

MEKAS

GARSĖJA

FILMU PASAULY

Čikagos vidurmiestyje,NaujųjųMetų išvakarėse,įvyko premje
ra filmo "The Double-Barrelled
Detective Story". Tekstą pagal
Mark Twain novelų parašė ir film ą režisavo Adolfas Mekas. Trum
pam net pats pasirodo filme kaip
aktorius. Panaudodamas savo režisieriškus gabumus, randa būdą
ir vietą įsprausti lietuviškai "Lin
kėjimą visiems Semeniškiuose".
Taip pat buvo sudainuota viena
lietuviška dainelė. Filmo žiūrovą
lietuvį tas maloniai pradžiūgina.
Adolfas Mekas neslepia savo
tautybės: .nepakeitė ir neiškraipė
savo gražios lietuviškos pavardės,
kas
malonu matyti amerikiečių
laikraščių reklamose. Didžiuo
siuose amerikiečių laikraščiuose
filmų meno kritikai, vertindami
jo režisuotus filmus, prideda, kad
Adolfas Mekas gimus Lietuvoje.
Jis filmų pasauly jau žinomas
ir už Amerikos ribų. Jo režisuo
tas
filmas "Goldstein" 1964 m.
laimėjo tarptautinį pripažinimą
tradiciniame filmų festivaly Can
nes, Prancūzijoj. Gal būt daugelis
iš mūsų matė filmą "Hallelujah
the Hills "taip pat režisuotą mū
sų Meko. Žurnalą Film Culture
pradėjo leisti 1954 m.
Adolfo Meko didelis talkinin
kas yra jo brolis Jonas. Abu linkų
į žurnalistiką, beletristai, rašyto
jai. Jonas taip gi žinomas jo poe
zijos rinkiniais. Adolfas ir Jonas
Mekai girnų Semeniškių kaime ne
toli Papilio. Mokėsi Biržų gimna
zijoj. Akademines ir meno studi
jas Vokietijoj.
Tai tiek labai suglaustai apie

Mekus naujojo filmo "The Double
-Barrelled Detective Story" pro ga. Sis Adolfo Meko surežisuotas
filmas yra nebe pirmas ir stip
riai tikime, kad ir ne paskutinis.
M. B.

Sąmoningas jaunimas,neatlaidžiai siekiąs mokslo viršūnių,
vienaip ar kitaip yra prisidėjus
prie garbingo lietuvių vardo iškė
limo, lietuvių tautos populiarini
mo ir yra aktyviai įsijungus į ko
vą už Lietuvos laisve.
Jaunimo Metų proga "Mūsų
Sparnų" redakcija (džiaugdamosi
jaunimo nemažų pastangų, jaunat
viško
ryžto
ir neišsenkamos
energijos dėka pasiektais laimė
jimais mokslo, kultūros ir visuo
meninės veiklos srityse
) visą
šaunųjį lietuvių jaunimą nuošir
džiai sveikina. Akademinio jauni
mo pasiekti laimėjimai tebūnie
skatinimas visam lietuvių jauni
mui,
mūsų džiaugsmui, tautos
garbei bei pasididžiavimui ! Lin
kime ir toliau ryžtingai dirbti tą
neįkainuojamą kultūrinį darbą,
kuris lietuvių tautai ir visai žmo
nijai taip labai reikalingas.
Todėl "Mūsų Sparnų" redak
cija,įvertindama iškyliosios jau nuomenės pasiektus laimėjimus,
tuo pačiu nori pasidžiaugti ir at žymėti juos kartu su skaitytojais.
Siame numeryje randame ne
žymią dalį evangeliškosios aka deminės jaunuomenės.
Redakcija, neturėdama gali mybės kreiptis į kiekvieną atski
rai, maloniai prašo be paragini
mo jausti pareigą ir ateiti į pa
galbą: suteikti gyvenimo, mokslo,
kūrybos s veiklos žinias ir nuot raukas.
"M. Sp. " Redakcija
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KEISTI LAIKAI
Tie žmonės, kurie tebėra gyvi
ir dabar ir kurie gerai dar prisi
mena kaip atrodė pasaulis jiems
vaikais bebūnant, per mažiau ar
daugiau savo gyvenimo dešimtme
čių,negalėjo nepastebėti, kad viso
se s rity s e vyksta jau toli gražu ne
be evoliucinės permainos, pasikei
timai. Tas, kiek kas nori praeities
šimtmečių istorijų suprasti ir jų
jų supranta, gerai žino, kad ir ten
be, taip pasakius, zig-zagų taip pat
nebūta.
Buvo, praėjo ir pasinėrė
amžių ūkanose. Tas ir nestebėtina
ir yra normalu. Ir norėtųsi, kad
mūsų būsimosios kartos taip pat
pamirštų tuos absurdus, kurių pro
ceso vyksmo liūdininkais mes esa
me priversti būti dabar.
Jei praeityje taip pat netrūko
išsigimėlių,
despotų ir masinių
žmogžudysčių nežinia už kų, tai
buvo tik atskirose pasaulio dalyse
ir atskiruose kraštuose. Bet da bar,jau beveik prieš pušų amžiaus,
žmonės jėga pradėjo praktikoje
vykdyti beprotiškas teorijas. Ir
juo toliau, tuo labiau niekam dėtas
ir niekuo nenusikaltęs tų vykdyto
jų draugbrolis kaustomas dvasi niais ir fiziniais vergo retežiais
bei milijonais žudomas, nors pa
tys despotai gerai žino ir mato,
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kad tos teorijos nieko bendra netu
ri su žmogaus gyvenimo logika bei
iš viso su žmogaus buitimi.
Nelaimė yra žmogaus protui
tiesiog nebepasiekiama. Tuo tarpu
tuos baisių bandymų košmarus iš
gyvena tik dalis žmonijos. Tačiau
iš ten atvirai grumojama, kad taip
turi gyventi visas pasaulis, o kas
to nenorės, bus sunaikintas atomi
niais ginklais. Visi žinome, kad to
kių ginklų turi ir laisvasis pasau
lis. Tai kur gi prasmė ?Išsižudymas iki paskutinio žmogaus ? Sunai
kinimas civilizacijos ? Nors, sup
rantama, naujajam Adomui ir Jievai toji civilizacija nebebūs rei
kalinga,nes jie turės iš naujo pra
dėti, kurdami naujų žmonijų-primityvų ir žmogaus gyvenimų.
Mūsų,dabar jau senstančių,se
neliai, mums mažiems esant, savitarpy kalbėdavo ir jaunesnie
siems pasakodavo, kad į pasaulį
turi ateiti antikristas, kurio tiks
las būsiųs kankinti žmones, juos
naikinti.
Ir naikinti tuos, kurie
jam neįtikės. Argi tai nebuvo pra
našiški nujautimai ? Juk antikris
tas jau yra. Jis kovoja su viskuom,
kas jam yra priešinga. Kaip jau ir
jo vardas pasako, jis kovoja su
Dievu ir,kų jau bekalbėti apie ti
kinčius į Dievą žmones. Naikina

bažnyčias ir jose antikristo bajo
rija įsirengia sau teatrus, sandė
lius, dirbtuves. Dievo jis nenuga
lės,bet Jo vaikus,kur tik antikris
tas už viešpatauja, naikina, tyčioja
si, žudo.
Ot,
gal dėl šios priežasties
paskutiniais laikais visų konfesijų
krikščionys pradėjo galvoti, kad
visoms Kristaus Bažnyčioms rei
kėtų nors šiek-tiek tarpusavius
santykius sušvelninti ir būti vieningesnėms. Tačiau, kaip matosi,
iš to nieko pozityvaus neišeis. O
antikristas ir šitai turi savo gal
voje ir kiek tik įstengia tąją nori
mų "Vienybėje galybė" ardo.
Neišeinant iš temos,reikia pri
minti dar vienas keistas reiški
nys. Nugi, pastarųjų dienų spaudoj
randame dar vienų nesųmone. Gi
atsiranda ir lietuvių tarpe nieko
negalvojančių,arba gal iš viso gal
voti nesugebančių žmonių, kurie
veda "diskusijas" su bolševikų
apmokamais agentais. Kų jie ten
sprendžia, matyt, ir patys nežino.
Jau iš šių trumpų pastabėlių
aiškėja šių laikų keistumas. Vis
kas sukta, falšyva, nežmoniška.
M. P.

Pilviškių mieste, Vilkaviškio apskr., liet. ev.
liuteronų bažnyčia statybos metu 1928 m. Lietu
vos okupantai šioje bažnyčioje įrengė kino teatrą

34 tomai nebūtų galėjų pasirodyti.
Mes,protestantai,deja,vis dėl
to
turime pasiskusti, kad LE
straipsniuose nebuvo išlaikytas
reikiamas objektyvumas, kai ku
rie dalykai aprašyti šališkai , mus
įžeidžių, o daugelis mūsų veikėjų
visai nutylėti ir pan.
Štai kad ir paskutiniame LE
tome,
rašant apie "Vienuolijų",
randame straipsnio gale tokius
sakinius: "Sunkiuose Bažnyčios
gyvenimo laikotarpiuose,
ypač
protestantizmo įsigalėjimo metu,
vienuolių pagalba popiežiams tu
AR MES VIS DAR KLAIDATIKIAI ? rėjo pirmaeilės reikšmės. Tuomet
čia sunkioje Bažnyčios kovoje su
Tenka pasidžiaugti, kad paga
liau sulaukėme ir paskutiniojo-34 klaidatikiais (mūsų pa
braukta) šalia kitų vienuolių daug
-jo Lietuvių Enciklopedijos tomo.
pasidarbavo tuo metu įsikūrų jė
Kada bus atspausdintas 15-sis to
mas apie Lietuvų, galėsime tikrai zuitai".
Skaitai žmogus šias eilutes ir
pasididžiuoti šiuo dideliu kultūri
nenori tikėti, kad tai galėtų būti
niu laimėjimu.
Padėka priklauso leidėjui, pir parašyta Liet. Enciklopedijoje ir
majam redaktoriui prof. V. Bir - šiuo metu, kada ir Romos Katali
žiškai ir kitiems redaktoriams, kų Bažnyčios vadovybė pripažino
straipsnių autoriams ir pagaliau savo klaidas, nebevadina kitų ti
visiems LE prenumeratoriams, kėjimo brolių klaidatikiais ir sie
be kurių finansinės pagalbos šie kia visų krikščioniškųjų Bažnyčių
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vienybės.Pagaliau,ar šiuo straip kiųpopiežiaus pareiškimų teisin
sniu nėra sumažinta ir pačių ka gumu joks-tikras katalikas negali
J. K.
talikų vienuolių reikšmė, kurie netikėti arba net abejoti'1.
vien gelbėjo tik popiežius, o ne
krikš čionybų ? !
j, KTR. BAŽNYTINĖS
IŠKILMĖS
PA
VERGTOJE LIETUVOJE
ŠALTAS DUŠAS EKUMENINIAM

SĄJŪDŽIUI
DRAUGAS, 1966-IV-15, Nr. 18:
"Kai kurie religiniai vadai
prašo popiežių Paulių Vl-jį pada
ryti doktrinalinių ir konstitucinių
nuolaidų krikščionybės vienybės
vardan".
"Popiežius Paulius VI-sis pa
reiškė, kad Romos Katalikų Baž
nyčia nedarys doktrininių ar kon
stitucinių aukų dėl krikščionybės
vienybės ".
NAUJIENOS, 1966-IV-18, Nr. 91,
komentarų skyriuje "Bažnyčios
dogmos nekeičiamos ", konkrečiai
nurodo, kad: 1) "Tarp svarbiųjų
dogmų, kurių atsižadėti katalikai
negali, popiežius suminėjo Mer
gelės Marijos fiziškų paėmimą
į dangų".
Šiuo reikalu L. E. rašo: "Die
vas jų prikėlė iš numirusiųjų ir
paėmė jų garbėje į dangų su kūnu
ir siela. Ši tiesa, Kat. Bažnyčioje
visais amžiais gyva ir išpažinta,
paskelbta dogma tik 1950. XI. 1
pop. Pijaus XII apaštaline konsti
tucija Munificentis simus Deus"
(XVII t. , 324 p.).
2)"rJ.ta tokios pat svarbos d og =
ma,anor popiežiaus Pauliaus, lie
čia bažnyčios konstitucinų san
tvarkų. Ji buvo paskelbta pirma
me Vatikano konsiliume (1870 = 71
m.), kurį sušaukė popiežius Pijus
IXo Ji sako, kad šv. Tėvas esųs
NEKLAIDINGAS, kada jisai kalba
,!ex cathedra" (oficialiai) tikėji
mo arba dorovės klausimais. To80

Šioje Šilutės ev. liuteronų bažnyčioje, kurios
kunigu yra M. PREIKŠAITIS, 1965 m. gale įvy
ko ekumeninės pamaldos

Lietuvių Ev. Liuteronų Konsi
storijos pirmininko Burkevičiaus
80 metų amžiaus sukakties proga,
1965 m. gruodžio mėn. 5 d. , įvyko
iškilmingos ekumeninės pamaldos
Šilutės evangelikų liuteronų baž
nyčioje, kuri esanti didžiausia iš
išsilikusių, ir kurios kunigu šiuo
metu yra Mikas Preikšaitis. Pa
maldose dalyvavo:Estijos Ev.Liuteronų Bažnyčios arkivyskupas
Kyvits,
Latvijos Ev. Liuteronų

Čia rasit visko, ko tik jums reikia vestuvėms, sukaktuvėms, mokslo baigimo, gimta
dieniu ar bet kuriai kitai progai. Ir viskas geriausios kokybės, išieškotu formų, nepraeinan

čio grožio. Terra, 3237 West 63rd Street, Chicago, Illinois. Telefonas — 434-4660.

Bažnyčios
arkivyskupas
Turs, geriau vieni kitus pažinti ir su
Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčios prasti. Šiame lemiančiame laike
atstovas kun. Povilas Jasinskas, gerai, kad atsiranda ir lietuvių
Katalikų Bažnyčios atstovas pre tarpe žmonės,kuriems gyvai rūpi
religiniai klausimai. Tas būrelis
latas Kuodis ir Stačiatikių Baž
nyčios atstovas protojierejus Se- bendromis pastangomis prisiarti
na prie religijos tiesos ne pole
mionovas.
Lietuvoje tai bene bus įvykus mikos, bet meilės keliu.
Dalyviai pilnai supranta tų po
pirmas įvykis, kad keturių tikybų
dvasiškiai kartu atlaikytų pamal kalbių sunkumus ir net paslėptus
Tuo tarpu pokal
das. Taip pavergtoje tėvynėje ir pavojingumus.
biai įvyko ev. reformatų, katalikų
Pabaltijo kraštuose įvairių tiky
bų žmonės bendradarbiauja ir ir liuteronų namuose. Studijų bū
kartu meldžiasi. Šios iškilmingos relis pranešė, kad birž. 4 d. ruo
šia pirmų viešų susirinkimų, kur
pamaldos
padariusios visiems
kalbės tema: "Šventas Raštas ir
gerų įspūdį.
Kun.S.N.
modernus žmogus" kun. V. Bagdo
IŠ EKUMENINIO JUDĖJIMO
navičius, MIC iš Čikagos ir prof.
Mažas būrelis lietuvių, katali A. Jurėnas iš Mercer University
kų ir evangelikų, sueina karts nuo Macon, Georgia.
karto Čikagoje ekumeninių religi
- -o- nių pokalbių. Tai yra privatūs pa
Į atsakingas Pasaulio Ekume
sikalbėjimai, kurie siekia tikslo ninės Tarybos generalinio sekre-
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toriaus pareigas buvo išrinktas
United Presbyterion Church in the
USA stated clerk dr. Eugene Bla
ke. Jis tas pareigas perims 1967
m.
Dabartinis, labai pagarsėjus
savo ekumeninėje veikloje, gene
ralinis sekretorius dr. W. A. Visser’t Hooft išeina į pensiją. Lie
tuvos Ev.Reformatą Kolegija šir
dingai pasveikino dr. E. Blake spe
cialiu raštu.
- -o- Anglą žurnale ’’Sunday Tele
graph” buvo atspausdintas straip
snis "Primaso nauja kelionė į Ro
mą”. Tame straipsnyje buvo pa
brėžta, kad Anglikoną arkivysku
po dr. Rams ey’o vizitas pas popiežią Povilą Vl-jį yra kas daugiau,
negu tik to popiežiaus aplankymas.
Taiyra pirmas žingsnis geresnio
savitarpio supratimo ir pradžia
pokalbią apie susijungimą.
- -o - S. m. sausio mėn. 21d. pirmą
kartą po Reformacijos laikotar
pio Romos kataliką kun. T. Carbishley, S. J. aktyviai dalyvavo
evangeliką pamaldose Westmins
ter Abbey. Jis pasakė pamokslą.
Be to,sausio 23 d. Trafalger Squ

are susirinko Pasaulio Bažnyčią
Tarybos atstovai, kurie kartu su
kataliką atstovais meldėsi, kad
krikščioniąBažnyčios save geriau
suprastą ir susivienytą. Abu kar
tu I. C. C. C. (Tarppasaulinė Krikščionią Bažnyčią Taryba) atstovai
griežtai protestavo prieš sujungi
mą.
- -o- 1965 m.rugsėjo mėn. pabaigo
je Eisiedelne (Šveicarija) susirin
ko apie 400 studentą evangeliką
ir
kataliką. Bendra tema buvo:
’’Biblija šiandien”. Tai jau trečias
panašus susirinkimas. Pirmas
buvo sukviestas 1962-tema:”Pasauliečią vieta Bažnyčioje ir pa
saulyje”, antras 1964-tema: "To
lerancija kaip ekumeninė proble
ma”. Tarp kalbėtoją buvo žymūs
teologai - prof. R. Lenerberger
(evangelikas) ir dr. H. Urs von
Balthasar (katalikas). Katalikai
ir evangelikai atskirai rinkosi
pamaldoms. Vienos pamaldos bu
vo bendros. Visi dalyviai pabrėžė
pozityvius vaisius,kuriuos atneša
tokie susirinkimai. Numatyta su
sirinkti ir ateityje.
Kun. P. D.
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DIPLOMUOTAS EKONOMISTAS

Juozas Audėnas
Registruotas MUTUAL FONDŲ ATSTOVAS, prie New Yorko
universiteto išlaikys atitinkamus egzaminus ir turįs leidi
mą:
1) padeda nusipirkti MUTUAL FONDU ŠĖRUS;
2) padeda sudaryti planus pensininkams ir kitiems, santaupų
turintiems, daugiau pajamų gauti;
3) padeda sudaryti planus jaunesniem žmonėm sistematiniam taupymui, kad galėtų išugdyti didesnius kapitalus atei
čiai.
109 WARWICK STREET
BROOKLYN, N. Y. 11207

Tel. (212)-TA-7-9518,, arba 752-0099

KAS YRA MUTUAL FOND?
MF kol kas lietuviams nelabai
įprastas vardas, o tuo labiau pati
institucija. Tik tie, kurie domisi
pinigų investavimais į vertybės
popierius (stockus, šėrus, bonus
irkt.), seka didesniųjų dienraščių
puslapiuose kasdieną skelbiamas
vertybės popierių ir pinigų kainas
biržose (stock exchange). Ten vi
suomet yra ir MF šėrų kainų len
telės.
MF yra pinigų investavimo in
stitucijos. Jos, per savo agentus,
pardavinėja žmonėms savo šėrus,
o už tai gautuosius pinigus inves
tuoja į įvairias jų pačių pasirink
tas pelningiausias įmones pramo
nės,prekybos, apd raudo s, susisie
kimo ir kt.
Lėšos išskirstomos
per daug įmonių, todėl jei iš jų
viena-kita ekonomiškai ir sušlu
buotų, toks sušlubavimas ar net
bankrotas MF mažai tepaliestų.
MF lėšos laikomos bankų apsau

goj e-custodian.
Neteko patirti,kad per 30 me
tų veiklą nors bent vienas MF bū
tų subankrutavus. Dabar yra per
300 MF, kuriuose sudėta daugiau
kaip 35 bilijonai dolerių. Vien tik
šiemet sausio mėn. į MF buvo in
vestuota daugiau pusės bilijono
dolerių.
Netermininius (open end) MF
šėrus galima laisvai pirkti ir par
duoti kada tik nori.Nereikia vaik
ščioti į jokias biržas. MF atstovai
patys ateina arba visai lengvai
galima ir laiškais su jais susi
siekti ir visas investavimo trans
akcijas padaryti.
Investavus į MF tik per ilges
nį laiką (8-12 m.) sulaukiama ge
rų rezultatų. Pvz.bet kuriame lai
kotarpyje,kad ir neilgame MF in
stitucijų amžiuje, per bet kurių
metų dešimtmetį ligi pat 1966 me
tų pradžios,įdėtasis kapitalas ,kad
ir nevisuose fonduose, užaugdavo
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3-5 kartus. Kaip tai įvyksta ?Ogi
augimas vyksta trimis keliais :a)
dividendas,kurįMF gauna iš įmo
nių į kurias jis įdėjo pinigus, su
rinktus už savo parduotus šėrus;
b) pelnas, kurį MF pasidaro nuo
latos biržoje (stock exchange)
pirkdamas ir parduodamas įvai
rių įmonių vertybės popierius; c)
Šerų kainų kilimas, Amerikos ūkiui milžinišku greičiu kylant ir
plečiantis.
Bendrai paėmus,pagrindiniais
faktoriais, dėl kurių į MF įdė
ti pinigai davė gerus prieauglius,
galima surikiuoti šitaip:a)MF dir
ba gerai kvalifikuoti specialistai;
b) aiškūs ir griežti valstybės įs
tatymai;
c) kietai disciplinuota
bendradarbių organizacija; d) ka
pitalas išdėstomas į daug, geros
atrankos pelningų įmonių; e) gera
vieša kontrolė ir f) neaprėžtas il
gas terminas.
Juozas AUDĖNAS

Sonės TOMARIENĖS ’’SENO
LĖS PASAKOS"- pirmoji šių me
tų knyga
vaikams. Dedikacijoje
autorė sakosi,kad senolės pasakai
pridėjusi "savo žodį" - taip atsi
radusi ši knyga. Vadinasi, knygos
pagrindan paimta liaudies pasa
kos. Jų yra čia visas būrys, ir jos
surištos senolės pasakojimais. Ta
pasakų sekėja, nors pati stovėda
ma lyg ir nuošaliau, yra tas ratu
kas, kuris suka visų knygų. Ji, lyg
pasakų karalaitė, rodosi sapne, jai
pamojus, atgyja visa gamta°žiogai
smuikuoja, pelės šoka, žvaigždės
su mėnesiu kalbasi,© lakštingalos
pranašauja, kad :
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". . . ant kelio akmenėlis
Deimantu žėrės ,
Medis, paukštis ir žvėrelis
Žodžiais prakalbės".
Taip, jie knygoje ir kalbasi:ir
mėnulis su kometa, ir uodas su
kipšu,ir katės su šunimis, ir ežys
su lokiu,ir gaidys su žmonėmis...
Net birbynės žmogaus balsu gieda,
ir ežerai ūkdami atsakinėja. . .
Tas senolės sekamas pasakas
labai mėgsta vaikai,kurių knygoje
yra trys:dvi mergaitės ir berniu
kas, gyvenų su tėvais ir senole,
prie kurių prisideda iš kaimo at
važiuoju giminės su savo vaikais.
Vaikų gyvenimas paprastas :mažo
miestelio ramybė,aplinkinis gam
tos grožis, mokykla, šeimos maži
darbeliai. Tėvai ir vaikai glaud
žiai sugyvena paprastoje aplinko
je, kur vaikai tėvams padeda:bulves skuta, indus mazgoja, puodų
maišo,malkų atneša,grindis šluo
ja (aišku,neturi kilimų nuo sienos
lig sienos, nei dujinės plytos, nei
televizijos. . .).
Šitie vaikai dar tebėra gyvi ir
jautrūs pasakų sugestijairjiems
ne gana pasakos išklausyti, jie pa
tys nori būti pasakos veikėjais, jų
vaidinti, savaip perkurti, pamėg
džiodami pasakos veikėjus. Pamė
gę, senolės pasakas, jie ir į knygų
guviau žiūri: bene ir ten pasakų
užtiks. Tėvai skatina pasakų ir
knygos meilų,ir senolų pagerbda
mi,ir knygai gero žodžio nepagai
lėdami. Visų knygų lyg ir suriša
per jų besitųsiųs mažosios mer
gaitės Aldutės noras išmokti skai
tyti ir lankyti kartu su kitais mo kyklų,kur jos,kaip mažos, dar ne
leidžia.
Ir vaikų gyvenimas, ir pasakos
perpintos dainelėmis ir eilėraš-

tukais. Pav. , dėdė, atvežus kiškio
pyragų,apie kiškį kepėją dainuoja:
"Įkrosnįpašovė pats Piškis grei
tuolis - Lai kepa,lai kvepia pyra
gas garduolis”!
Aišku, toks "kiškio pyragas" da
bar jau bus gardesnis už visus
žmonių keptuosius. . . Aldutė mo
ka išjuokti tinginį katinėlį, kur
iam
snaudžiant
vorai nuausią
"Tinklus nuo ausų iki debesų",
ir paskaityti, kaip:
"Šarkelės,varnelės plušėjo savai
tę, Daugybę, tešlainių, riestainių priraitė. . . "
Matyt, kad ir autorė plušėjusi
nevienų savaitų, kol visas tas pa
sakas ir pasakojimus dailiai "su
raitė. . . " Gražiai padirbėta ir
dailininkės Vlados Stančikaitės
Abraitienės,kuri yra viena iš mė
giamiausių vaikiškų knygų iliustratorių. Čia jos pripiešta virš tu
zino spalvotų piešinių ir daug ma
žesnių nespalvotų,kurie gerai ati
tinka knygos turinį ir dvasių, yra
pilni fantazijos ir linksmos nuo
taikos. Šviesiam knygos turiniui
derinasi gražus lietuvių salezie
čių (Italijoje) spaudos d arbas.Kny
ga gražiai išleista, geras popie
rius, blizgus spalvomis viršelis,

192 p.
Gale knygos dar pridėtas
žodynėlis,kur paaiškinta kai kurie
retesni žodžiai, mažiau supranta
mi svetur augančiam lietuviukui.
"Senolės pasakos" - geras "kiškio
pyragas" pradžios mokyklos mo
kiniams. Knygos kaina 3, 5 dol.
Išleido Henrikas Tomaras, 1945
Maple Ave. , Evanston, Ill. 60201.

* * *
Ziono Parapijos Taryba išlei
do choro giesmių leidinį "Prana
še Didis", kuriame atspausdinta
41 chorui giedoti paruošta gies
mė. Pačios choro giesmės yra
daugumoje atspausdintos iš 1938
m.Šiauliuose išleisto choro gies
mių rinkinio "Evangeliškos Gies
mės".
Dabar
išleistąjį leidinį
spaudai paruošė Povilas Mieliulis, Ziono parapijos choro diri
gentas. Jo yra sukurta ir pradžio je įdėta giesmė"Tau, protėvių Die
ve". Leidinys kaštuoja 1 dolerį.

Leopoldvileje, Afrikoje, atida
rytas tarpkonfesinis Biblijos ins
titutas. Siame institute bendradar biauja protestantai, an^ikonai ir
katalikai,kartu versdami b> ‘‘ntąjį
Raštą į Afrikos kalbas.

SAPS PETROLEUM CO.
6641 So Western Aveo

Tel. PRospect 6-6677
day

O Petroleum
© Oil & Gas Burners
0 Boilers, Furnaces & Stokers
0 Hot Water Heaters
©Air Conditioners
© Coal

— Giving Always Perfect Service — night
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IŠ LAIŠKU REDAKCIJAI
* CHICAGO. "Mūsų Sparnai" per
mažai parenka žinučių apie mus
pačius.
Juk mes nesame tokie
menki,tik parodykime mūsų "tur
tų" nors žurnalo kronikoje, nors
trumpai paminėdami. Parodykime
mūsų gydytojus, inžinierius, mūsų
jaunuosius akademikus. Parodyki
me ir tuos, kurių nebėra gyvųjų
tarpe,bet kurie reiškėsi ne tik ev.
reformatų gyvenime,bet dalyvavo
ir atidavė savo duoklų ir Lietuvos
valstybės atkūrime ir jai gyvuo
jant. Pamažu, pasiklausinėdami,
pasidairydami
surinkime tuos
žmones-veikėjus nors į "M. Sp. "
kronikos skyrių, kol dar yra kas
apie juos prisimena. Nors yra
žmonių ir straipsnių primygtinai
verčiančių užmiršti praeitį, bet
istorija turi likti, nes kitaip bū
sim niekas.
g
* So BOSTON.
"Mūsų Sparnai"
daro, man asmeniškai, labai rim
to ir patrauklaus žurnalo įspūdį
Sveikinu vyr. redaktorių ir visų
redakcinę, komisijų ir dėkoju vi
siems,
jog ir mane priėmėte į
bendradarbių tarpų.
J. Jašinskas
* TORONTO. Gavome, tikriau pa
sakius, sulaukėme "Mūsų Sparnų"
Nr. 19. Įdomus ir įvairus. Daug
drųsių minčių pasakyta ir praei
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ties faktų teisingai interpretuota.
Jei priešingoji pusė būtų linkusi
į tiesos objektyvų ieškojimų, būtų
daug pagalbos tiesos nušvietimui.
Manding jie,kaip ir anksčiau, ban
dys tylos sumoksiu ignoruoti.
Redaktoriai ir bendradarbiai
įdėjo nemažai darbo ir to rezul
tatas imponuojantis. Nesarmata
tokį žurnalų parodyti bet kam. Už
kų visiems prisidėjusiems prik
lauso didelė pagarba ir padėka.
P. Jaunius
* URUGUAY. Man labai ir labai
patinka "Mūsų Sparnai". Skaitome
juos visi. Aš skaitydama juos lyg
atsigaunu dvasioje. Jie tokie arti
mi man. Visus juos turiu nuo pat
pirmojo numerio. Dėkoju už tai.
Atsilyginti negaliu. Esu bedarbė
ir mano kišeniuje pinigėlis nes
kamba. Dėkinga esu ir džiaugiuos
kad kas pagalvoja apie mane toli
nuo visų atsiskyrusių ir vienišų
dvasios reikaluose.
E. Stanevičienė
* CAPE COD. Daug skaičiau pas
kutinės laidos "Mūsų Sparnus "ir
džiaugiaus jų gera literatūra.
Mielos žinios iš mano giminės ir
tai buvo man ne tik kaip pamokos,
kad aš nepamiršau savo motinos
kalbos .Lois taipgi džiaugėsi kar
tu su manimi ir jautė žurnalo iliustracijų dominavimų.
Rev. Petras Palches

* NEW YORKAS.
Linkiu "Mūsų * WATERBURY. Nežinau kieno
Sparnams” ir tolimesnio sėkmin iniciatyva siunčiamas man žurna
go gyvavimo.
V. V. las "Mūsų Sparnai" ir kam aš už
n4
tai turiu būti dėkingas ?
Jau esu
* CINCINNATY. Mums toli gyve gavus 3 egz. Juose aš randu daug
nantiems nuo lietuvių centrų ir įdomios medžiagos,tuo labiau, kad
toli nuo reformatų, kiekviena ži aš ilgų laikų esu gyvenęs Lietuvo
nutė ypatingai įdomi.
D. J. K. je, Biržų mieste. Pageidauju ir
* * #
ateityje gauti minėtų žurnalų.
* TORONTO. ’’Paskutinis ’’Mūsų
J. G.
Sparnų” Nr. 19 yra geras-kaip ir * BOSTON. Deja, turiu atsisakyti
visada būdavo geri. Ypatingai yra nuo tolimesnio prenumeravimo
geras dail. V. IGNO viršelis-ge ir prašau žurnalo man nesiunti
riausias iš visų iki šiol buvusių. nėti. Jis man yra gerokai sveti
Garbė jam! ”
mas savo turiniu.
Skulpt. Dagys
J. G.
* BREMEN. "Jums nuoširdžiai * AUSTRALIJA. Prašau "Mūsų
dėkoju už "Mūsų SparnusTai Sparnų" nesiųsti-esu R. katalikas.
B. S.
tikrai savo turiniu vertingas ir
techniškai gražus leidinys”.
DAUG BERAŠČIU PASAULYJE
Fr. Slenteris
Jungtinių Tautų švietimo, mok
* BUENOS AIRES. Argentinos lie
slo ir kultūros organizacija pas
tuvių BALSAS:"Mums reikalinga
kelbė statistikos knygų konstatuo
bent antra tiek egzempliorių, kad
dama, jog apie 45% pasaulio žmo
pasiųsti ten, kur "Mūsų Sparnai"
nių vis dar nemoka skaityti ir ra
labai laukiami ir branginami, kaip
šyti. Daugelyje kraštų mažiau ne
gražiai vedamas, rimtas žurnalas.
gu pusė vaikų tarp 5 ir 19 metų
Atsiųskite, jei atlieka, kad ir se
eina į mokyklas.
nesnių numerių".
Mažiausiai beraščių turi vaka
Pranas Ožinskas, ALB leid
rų Europa-apie 2%. Šiaurės Ame rikoje beraščių yra iki 4%. Pietų
* HUETTENFELD.
Vasario 16
Gimnazija. "Ypatingai paskutinis Europoje-20%. Didžiausias beraš
čių procentas randasi Šiaurės Af
numeris yra puikiai išleistas ir
iliustruotas .Nuotraukos ir straip rikoj - nuo 85% iki 90%. Pietinėj
sniai apima visų lietuvių evange - Afrikoj ir Azijos kraštuose - apie
likų gyvenimų tremtyje. Tai yra 80%. Iš viso pasaulyje yra nuo 690
puikus ekumeninis bendradarbia iki 72 0 milijonų gyventojų nemo
vimas iš Jūsų pusės. Man sųžinė kančių skaityti ir rašyti.
❖ * ❖
tik nerami, kai gaunu tiek daug
"Mūsų Sparnų" ir negaliu Tams Biržuose, po kelių metų kng. Rad
tom atsilyginti.
Mūsų mokiniai vilų piliakalnio kasinėjimo ir pi
yra neturtingi ir negali už spaudų lies dalinio restauravimo darbų,
pagrindinių pilies
mokėti.Gal būtų turtingų mecena pradedamas
tų, kurie tuos 30 egz. užmokėtų?" vartų ir tilto atstatymas ties Rad
vilos gatve.
Fr. Skėrys.
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* DETROITAS. 1965 m. gruodžio
mėn. 19 d. , per adventą, ir š. m.
balandžio mėn. 14d., per atvely kį,pamaldas lietuviams evangeli
kams atlaikė kun. St. Neimanas.

Viktoras JODINSKAS

Detroit, 1966 m.

Malonu, kad ryšium su Jauni
mo Metais reiškiasi ir jaunos jė
gos.
Viktoras Jodinskas, sūnus
Aleksandro ir Elzbietos Stragytės Jodinskų,tebelanko Cass gim
naziją ir yra labai pamėgus me
ną. Jis laimėjo už paveikslą pir
mą premiją iš Strafford Co. 1965
-66 m. , o taip pat pateko į penke
tuką iš 5000 mokinių.
* * *
Pagal įsivyravusią
* EGLUTĖ.
tradiciją, Chicagos Liet. Ev. Re
formatų parapijos valdyba buvo
suruošusi per praeitas Kalėdų
šventes vaikams eglutų. Įgudus
Kalėdų senelis krt. M. Plepys ir
šiuo kart apdovanojo ir palinks
mino vaikus. Ta vaikų šventė pra
dėta bažnyčioje su pritaikintomis
pamaldomis, kurias atlaikė kun.
P. Dilys, vargoninkaujant Erikai

Chicago Savings and Loan Association
6245 South Westens Avenue
Chicago 36, Illinois
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

STEPONAS ©o LACKAWBCZ
2424 W. 69th Street
Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place
Tel. Virginia 7- 6672

aikšte automobiliams statyti

Erikas Ronaldas Slavėnas, Ronal
do ir Živilės Slavėnų sūnus.
"Mūsų Sparnų" redakcija linki
tėvams auklėti tuos vaikus krikš
* SUTUOKTUVĖS.
Š.m. sausio čioniškoje dvasioje.
* * *
mėn. 22 d. gražiai išpuoštoje baž
S. m.kovo 20 d.,tuoj po pamal
nyčioje buvo sutuokti studentas dų,mūsų Čikagos bažnyčioje, jos
Andrew Hayes Miller su studente salėje, įvyko metinis visuotinas
Dalia Marija Tilindyte, dukterimi šios parapijos narių susirinkimas.
Martyno ir kuratorės Olgos Tre Susirinkimui pirmininkavo super
čiokaitės
Tilindžių. Sutuoktuvių intendentas kun.S. Neimanas, sek
apeigas atliko kun. St. Neimanas. retoriavo krt. St. Palšis. Posėdis
Po bažnyčios apeigų visi dalyviai, užsitęsė keletą valandų,bet ir pa
kurių buvo virš šimto, turėjo pro daryta daug.Sklandžiai su atsidė
gos pasilinksminti vestuvių puo jimu tapo išsprąsti visi susirin
toj e, įvykusioj e viešbutyje, ir jau kimo kompetencijai priklausą rei
niesiems palinkėti gerų sėkmių.
kalai.
* ❖ *
Buv.
Lietuvos
prezidento dr.
#
#
Mūsųbažnyčioje Čikagoje buvo Kazio Griniaus sūnus inž. Liūtas
pakrikštyti:!966 m.balandžio mėn. Grinius šiuo metu gyvena Los An
3 d, Pranas Martynas Mikelėnas, geles, Calif. Ten priklauso lietu
Jono Jokūbo ir Gerandin Mikelė vių evangelikų parapijai ir yra ak
nų sūnūs, ir oalandžio men. 1 i) d. tyvus jos narys.

Dilytei. Po to parapijos salėj e
vaikai, tėvai ir svečiai buvo pa
vaišinti kava ir kun. St. Neimano
pasveikinti.
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# ITALIJA. Pietų Italijos katali
kų kunigų grupė kreipėsi į popie
žių Paulių Vl-jį su prašymu pa
keisti Bažnyčios nuostatų, kuria
me celibatas yra sąlyga kunigo
ordinacijai.
Kunigai prašė, kad
tiems, kuriems iš malonės nesu
teikta stiprybės celibato laikytis,
būtų leista vesti. Prašymų moty
vavo tuo, kad vedybos nėra prie
šingos kunigo pareigoms ir pa
brėžė, kad Biblijos žodis ^Nege
rai būti žmogui vienam” liečia
taip pat ir kunigus ir jiems tai
komas. Jie nurodė ir į tai, kad ve dę, kunigai galėtų geriau
patart
savo parapijiečiams vedybinio
gyvenimo reikaluose.
* Inž. Vytautas Šliupas darbuo
jasi tolimame Azijos krašte, Ry
tų Pakistane prie didžiulės už
tvankos statybos,pasiųstas Inter
national Engineering Co. iš San
Francis co. Prieš tai daugelio mi
lijonų vertės statybas vykdė Af rikoje, Pietų Amerikoje ir kituo se kraštuose, visur garsindamas
ir Lietuvos vardų. Inž. Vytautas
Šliupas yra garsiojo aušrininko
dr. Jono Šliupo sūnus.
❖ Š.m.kovo 13 d.parapijos revi
zijos komisija, susidedanti iš ku
ratorių P. Variakojo, P. Bružo ir
M.Plepio,patikrino Čikagos para
pijos valdybos veiklų ir jos pini
ginę, apyskaitų bei įdomias statis
tikos ir palyginimų lenteles. Vis
kas rasta pavyzdingoje tvarkoje,
nes parapijos iždininkas krt. J.
Trečiokas nepasigailėjo laiko ir
kruopštaus darbo. Jo bute tas po
sėdis ir įvyko.
# * *
Ziono parapijoj dabar veikia
du chorai: vienas lietuvių , o kitas
vokiečių.
Lietuvių chorui vado -
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vauja Povilas Mieliulis, kuris Zi ono parapijos chorui yra vadova
vus daugiau kaip 12 metų. Vokie
čių chorui vadovauja Sigismund
Paul,kuris yra vienos įmonės sa
vininkas,
bet Vokietijoj keletu
metų mokėsi muzikos.
Ziono parapijos šeštadienio
lietuvių kalbos mokykla, kurioj
mokytojauja Hilda Vencelienė ir
Martynas Lekšas,per keletu mo
kymo metų,pasiekė gana gerų re zultatų. Tie vaikai, kurie lanko
šeštadienio mokyklų, gana gerai
kirčiuoja lietuvių kalbos žodžius
ir parengimuose išpildo savo sa
komus eilėraščius ir vaidinimus
geru tarimu ir tinkamu kalbos
jautimu.
❖ * *
Šį pavasarį Čikagos amerikie
čių "Harper" gimnazijos vadovy
bės pakviesta Laima Gerulytė pa
ruošė ir perskaitė referatų apie
hinduizmų.
Po referato apie šių
seniausių religijų buvo rodomas
filmas. Už pažangumųmoksle Lai
ma yra įrašyta gimnazijos garbės
lentoje. Ji šių gimnazijų lanko ant
rus metus.
❖ * *
Čikagoje amerikiečių pradinių
mokyklų krepšinio pirmenybėse
už sportiškų elgesį ir gerų žaidi
mų Rimas Gerulis buvo apdovano
tas trofeja.Mokyklų mokinių mok
slinių projektų parodose ir jų var
žybose Rimas yra laimėjus pirmų
vietų ir atžymėjimo ženklų.
* ❖ *
Š.m.vasario mėnesį Kaune iš
tekėjo Kosto ir Mildos Snarskių
dukra Audronė. Ji yra viena iš ga
biausių inžinerijos studenčių. Jos
pusbrolis Brunonas Snarskis ruo šia inžinerijos srities doktoratų.
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GAUTOS AUKOS:
Po 25 dol.
Dr. A. Sabanienė, Chicago; kun. P.
Dilys, Chicago; dr. P. Tunkūnas,
Chicago; V. Karosas, Chicago; P.
B ružas, Chicago.

Po 4 dol.
J. Tatoris, Chicago; J. ir D. Kreg
ždės,Cincinati;dr. O. Fricke,Chi cago;D. Variakojytė, Los Angeles;
K. ir P. Variakojai, Chicago; M.
Šeštokas, Australia; A. Pukelienė,
D. Žemaitytė, Cleveland, - 15 dol. ; Bellwood; kun. J. Pauperas, Chi K. Burbulys, Baltimore, - 12 dol. ; cago.
Mrs. N. Bauer i s, Australija,- - 6 dol.
Po 3 dol.
O. Dagienė,St. Louis; St. TamulaiPo 10 dol.
tis,Chicago;F. Jurevitch, Canada;
J. Aukštikalnis,New York; J. Tun J.Ivaška, Chicago; K. Plepys, Chi
kūnas,Gardner; J. Pelanis, Chica
cago; J. Tautrimas,Omaha;K. Gaugo; V. Vambutienė,N. York; V.Kreg- čienė, Worth; V. Nastopka, Balti
ždienė, Chicago; Arv. Ramonis, Chi more; E. Railienė, Baltimore; M.
cago; J. Indriūnas, Chicago; V. Su- Plepys, Chicago; M. Jurgaitienė,
batnikaitė, Canada; K. Klybas, N.
Chicago.
York; M. Tamulėnas, jr. , Racine;
Po 2 dol.
Rev. P. Palches,Cape Cod ; A.Wa- M. Stonie,
Mass. ;
A. Mikšys,
llenis, Philadelphia; P.Kutra, Chel F rankfort;
St. Palšis, Chicago;
tenham; A. Šlekys, Chicago; V. Z. B. Vendelis, Chicago; A. Gedgau
Jankus, Lemont; V. Bendikas, Chi das, Kenosha; St. Sinkus, Mass ;
cago; P. Lapienė, Chicago.
A. Grimas, Canada;V.G irdauskas,
Po 5 dol.
Chicago; J. Dambaras, Toronto;
J. Jakubonis, Chicago; inž. E. Ma- R. Pipynė, Evanston; J. Pipynė,
nomaitiSjN. Roxbury; inž. J. Brei- Anglija (10 shil.); O. Kregždienė ,
vė, Cicero; D. Bobelienė, Elgin; Chicago; E. Varankienė, ClarenJ. Yčas, Chicago; J. Gilys, Water don Hills; M. Jankienė, Chicago;
bury; J. Daniels, Brooklyn; K. Za- M. Ambrozaitienė, Chicago;
V.
ronskis, Cleveland; M. Newman, Puodžius, Chicago; V. Augustai Omaha; K. Mikelėnaitė, Cicero; O. tis,Chicago; M. Genutienė, Chica
Y čienė,Toronto;Fr. SI enter i s, Vo
go; Anna Schwager, Chicago.
kietija (20 DM.); D. Plepys, Chel
Po 1 dol.
tenham;
E. Balcerienė, Chicago; P. Narvydas, Brooklyn; V. Norei
J. ir P. Lampsačiai, Chicago; J. ka, Chicago; A. Nakas, Chicago;
K limkaitis;M. Bundelis; A. Motie- J. Kasakaitis, Chicago; Džiuvės,
jūnienė,Highland,Ind. ; D. Jarienė, Baltimore; M. Boguta, Baltimore;
Highland, Ind. ; V. Uznys, Chicago; R . Spingytė, Chicago.
m
'r
'p
kun.S.Neimanas,Evanston; J. Tre "Mūsų Sparnai"
nuoširdžiai
čiokas,Chicago;E. Tatorienė, Chi
dėkoja aukotojams už taip gausias
cago^. Palšienė, Chicago; J. Mig aukas ir maloniai prašo toliau nelinas, Chicago.
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pamiršti.
Aukotojas, kuris nerastų savo
pavardės aukų sąraše, prašomas
tuojau susisiekti su administra
cija.
Aukas siųskite ir kitais admi
nistraciniais reikalais kreipkitės
šiuo adresu:”Mūsų Sparnų" adm.,
5718 So. Richmond,Chicago, Ill.,
60629.

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ.

Šis "Mūsų Sparnų” numeris
beveik dvigubas. Redakcija tikisi,
kad mieli skaitytojai įvertins pa
stangas praturtinti žurnalą ir ateis į pagalbą gausingesne auka.

