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Suprt. kun. S. NEIMAN AS

VIENYBĖS KELIAS
’’Taigi aš kalinys Viešpatyje graudenu jus:elkitės, kaip verta
pašaukimo,kuriuo jus esate pašaukti,su visokiu nuolankumu ir ro
mumu, su kantrumu, vienas kitą pakėsdami su meile, stropiai pa
laikydami Dvasios sukurtą vienybą ramybės ryšiu". Epez. 4. 1-3.
Dabartiną padėtį ir rūpesčius sukeliančius neramumą židinius
plačiame pasaulyje ir mūsą aplinkoje galima būtą palyginti su sun
kiai užgesinamu gaisru, kuris mažiausiam vėjeliui padvelkus vėl
iš naujo suliepsnoja. Tie neramumai sukelia kaikada ir nepagrįstą
papiktinimą platesniu mąstu. Tai verčia nuodugniau panagrinėti
priežastis, dėl kurią jie kyla o kartu ir savo paties pažiūras pa
tikrinti, kad laiku atsižadėti to, kas sukelia nesugyvenimo bei ne
sutarimo kibirkštį. "Nesiduokite nugalėti savąs piktumui, bet nuga
lėkite piktą gerumu", sako apaštalas.
Gyventi-reiškia bendrauti,nuolatos susidurti, susitikti su kitais.
Žmogus, kuris stengiasi krikščioniškai gyventi, yra naujas sutvė
rimas, - augantis, brąstantis, besivystantis asmuo. "Jei kas yra
Kristuje, tas yra naujas sutvėrimas, kas buvo sena-praėjo, štai
viskas pasidarė nauja". Bet tai, kas yra "nauja", mums dažnai bū
na labai svetima, nemėgiama, nepriprasta. Daug laiko praeina kol
mes prie tą nauj’enybią priprantame, o neretai jos mums būna pa
piktinimo priežastimi.
Jei tačiau norėtumėme vien tik sau gyventi senu įprastu būdu,
stengdamiesi vien tik save apsaugoti ir aprūpinti, mes dvasiniai
nustiptumėme,nuskurstumėme. Belaukiant didesniąlaimėjimą žmonią sugyvenime vis tenka iš naujo apsivilti, kai gražios viltys nie
kais nueina, o pravestos reformos neranda pilno pritarimo ir už'šaldomos. Pasikeitimai neateina išorinių regimą ženklą ir reiški-

2

niu lydimi, bet pasirodo kaip vidujinė permaina, išganymas ir at
gimimas, kaip tai Viešpaties pasakyta.
Pasirinkti išguldymo žodžiai apibūdina Bažnyčios esme. Jie
minimi kalbant apie vienybės siekimą Bažnyčią tarpe, bet kartu
pritaikomi ir kitiems tikslams, - politiniame, tautiniame ir vieša
me gyvenime, kur pastebima vienybės ir sutarimo stoka. Prie to
kią sąlygą sunku tuos siekimus įgyvendinti. Bet dėl to mes neturė
tumėme nusiminti ir tuos patarimus atmesti. Lengvai sprendžiami
ir
išrišami klausimai nedaug tepadeda, neretai apvilia. Sunkiai
sprendžiami klausimai reikalauja laiko, atidumo, apsvarstymo ir
sukelia viltį, kuri šviečia į ateitį, jei esamus nesklandumus neuž
dengiame,bet atidarome, - ne tylomis pro juos praeiname, bet juos
iškeliame ir apsvarstome.
Laiško žodžiai kalba apie žmogaus vidujinį pasikeitimą,© ne
apie laiko ir gyvenimo sąlygą pakeitimą. Mes gi mieliau kalbame
apie esamą gyvenimo padėtį, apie esamus nesklandumus ir nesugyvenimą, kurią pėdsakus visur užtinkame. Lengviau kalbėti apie
kitą silpnybes ir trūkumus, negu apie savo paties polinkius, kurie
mumyse slepiasi. Dievas nori žmogą ir visą jo gyvenimą atnaujin
ti ir šis atsinaujinimas turi mumyse prasidėti, j ei norime geresnį
rytoją sulaukti. Perversmai ir karai ir surašyti potvarkiai kolkas
nepajėgė pasaulyje skurdą ir neteisybą nugalėti, taiką įgyvendinti.
Apaštalas Povilas,susirūpinąs dėl vienos parapijos likimo, taip
savo laiške rašė:"Atrodo, kad epeziečiai savo "pašaukimą", kurio
dėka jie įsikūrė, laikui bėgant užmiršo. Nesutarimas pastebėtas ją
tarpe. Pasigendama ją veikloje kantrumo ir meilės savąją tarpe.
Nesantaika ir skirtingi siekimai, įsitikinimai ir pažiūros įsigalėjo
ją tarpe. Tam krikščionią vienetui grąsia pavojus, kad jis suskils,
neišsilaikys".
Todėl apaštalas graudena elgtis taip, kaip verta to
pašaukimo, į kurį jie pašaukti, - visu nuolankumu rūpestingai pa
laikyti ramybės ryšius ir dvasios vienybą. Vaizdžiai ir galingai jis
tame laiške išdėsto, kas krikščionybą vienija, būtent:Kristus, kur s
yra mūsą visą viltis ir ateitis. Kalbant apie vienybą, apaštalas pa
aiškina: "Kiekvienam iš mūsą yra duota malonė atitinkanti Kris taus dovanos saiką". Jis pripažįsta individualizmą Kristaus vardu.
Siekiant vienybės, geresnią santykią Bažnyčią, valstybią, tautą
bei organizaciją bendravime kenčiame dėl pastarąją stokos. Ly
giai patyriame,kaip sunku tokiais atvejais suderinti atskirus įsiti
kinimus ir pažiūras, siekiant vienybės dvasios ryšiais. Sutinkame,
kad atskiro asmens savitumas ir jo pažiūros praturtina bendrą
darbą,bet lygiai laukiame,kad ir atskiras asmuo, surištas su savo
bendruomene, turi su daugumos pageidavimu skaitytis. Sugyveni
mas
lengvai sužalojamas, glaudesnis bendravimas sutrukdomas
atskirą asmeną arba būrelią, kurie turėdami įtakos ir galios ne visuomet skaitosi su daugumos nusistatymu. Tai ryškiai matome
suvažiavimą ir konferenciją metu. Istorijoje užtinkame ir gražią
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pavyzdžių, kur atvaizduojama vienybė dvasios ryšiais, kur vienas
eina už visus ir visi už vienų, arba kur pasireiškia vienybė svar
biuose reikaluose, o nesvarbiuose gi dalykuose laisvė galioja, bet
visur ir visados meilė viešpatauja ir viršija. Veikdami neretai pa
simetame,
nebesusivokiame kaip toli atskiras asmuo turi teisų
bandyti įgyvendinti savo pažiūras ir įsitikinimus. Kur yra toji ri
ba tarp būtinų ir nebūtinų dalykų ir kų tokiuo atveju reiškia "mei
lė" ? Ar tai būtų reikalavimas pasiduoti, ar atkakliai laikytis savo?
Atrodo, kad ir anais laikais šie nesugyvenimo klausimai buvo ne
svetimi.Kuri Bažnyčia šiuo metu ramia sųžine galėtų tvirtinti, kad
tik ji sudaro Kristaus kūnų?Kuri Bažnyčia galėtų sakyti, kad ji jau
yra pilnai išaugusi, subrendusi ir tobula, nebereikalinga pataisų?
Kur rasime tųpribrendusį krikščionį, tų nepeiktinų pilietį, nesavanaudį žmogų, be trūkumų valstybinu santvarkų?
Vienybė iki šiol buvo ir tebėra lyg žmonijos svajonių bokštas,
šviturys. Kai kenčiame dėl pergriežtai prieštaraujančių įsitikini
mų, tuomet skaudžiai pajuntame, kaip toli dar esame nuo tų savo
idealų, kiek dar esame atsilikę, nuo savo pašaukimo, Kristaus sie
kimo. Laikyti save nepeiktinu, neklaidingu, sektinu pavyzdžiu, pa
siekusiu jau savo tikslų,
tolygu neturėti ateities ir būti paskirtu
mirčiaijgi pripažinti ir pajusti savo nepilnų subrendimų ir atsili
kimų nuo tikslo - savo pašaukimo yra turėti viltį į ateitį. Kur taip
elgiamasi, ten užtinkame gyvybės ir amžinybės pėdsakus.
Vienybę, ir sugyvenimų užtinkame ten, kur vieni kitų neapsun
kina savo įsitikinimais, kur rodoma gera valia sugyventi su kitaip
mųstančiais ir tikinčiais,kur įstatai bei potvarkiai nesukausto, ne
suvaržo sugyvenimo ir neapsunkina besivystantį, augantį ir bręs tantį gyvenimų,- parėdymai tarnauja ne vien savo siauriems tiks
lams,savo paties apsiginimui ir išsilaikymui, bet patarnauja visai
statybai-Dievo viešpatavimui. Vienybė žemėje užtinkama ten, kur
prisipažįstamą netobulume, kur gyvas pamaldumas pastebimas ir
gilus supratimas reiškiasi, kad esame atitolę nuo Viešpaties. Vie
nybė bus siekiama, jei be paliovos stengsimės augti ir bręsti Die
vo pažinime, kad atsinaujinti, kad savo pašaukimo viltį pildyti.
Krikščionybei duotas Viešpaties pažadas :"Kas savo gyvybę pra
ras dėl manęs, jų suras". Ta Bažnyčia, kuri neturi vilties, susilai
ko ir bijo savo vartus plačiau atverti, kad nesupasaulėti. Bet jos gi
paskirtis yra tarnauti pasauliui, į kurį Dievas atsiuntė savo sūnų
Jėzų Kristų,kad pasaulis nepražūtų, bet amžinų gyvenimų apturėtų.
Nesigilindami į neišsprendžiamus klausimus, kiek kuris turi tie
sos, kas tik vienam Dievui težinoma, stenkimės gyvenime palaiky
ti vienybę dvasios ryšiais.
Evanston, 1966. X. 1
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Kun. K. SWITALSKI
Iš lenkų kalbos išvertė M. PLEPYS

EKUMENINIS JUDĖJIMAS
Dėl įvykusios 19 65 m. vasarą.
V akarų Vokietijoje Evangelikų XII
- tos Bažnyčios Dienos (Kirchentag) katalikiškame Koelno mieste,
tūkstančių žiūrovų ir klausytojų
tarpe, buvo galima nugirsti labai
vykusių pasakymų ir pastabų, kaip
pavyzdžiui:"Jei Bažnyčia savo lai
ko nepažins ir miegos, tai Vieš
pats Dievas leis pabusti pagonims
ir ateistams", arba "Jeigu taip yra, kad dvasiškija turi perdidelų
persvarų Bažnyčioje, tai reikalin
ga viskas daryti,kad profanai (pa
sauliečiai) galėtų užimti tinkamų
vietų joje",ir"Jau tikrai atėjo lai
kas,kad dvasiškija griebtųsi prie
monių apsmilkusių
užmiršimo
dulkėmis Biblijų valyti". Visų gi
pasitarimų šūkiu buvo motto ^’Iš
silaikyti laisvėje". Labai sunkus
uždaviny s kai pastebima, kad kiek
vienas kitaip tų laisvų supranta ir
pagal jų elgiasi. Ekumeninė Baž
nyčios Dienos atmosfera davė pro
gos tarpusavy suartėti Romos ka
talikų ir evangelikų Bažnyčioms.
Tų rodė skaitlingas ir aktyvus ka
talikų dvasiškių ir pasauliečių da
lyvavimas įvairiose diskusinėse
grupėse,o taip pat viešas dialogas
tarp kardinolo Joseph Fringso ir
ten buvusio evangelikų vyskupo
Kurto Šarfo. Generalinis Pasaulio
Bažnyčių Tarybos sekretorius dr.
W. A. Wissert Hooft savo pamoks
le,pasakytame vienoje Koelno baž
nyčių, atžymėjo tų istorinį dviejų
žymių bažnytininkų
susitikimų
kviesdamas likviduoti prarajų, dar
šiandien skiriančių tikybas ir tau

tas,-tiek pavojingų taikai ir pašau lio ateičiai.
Kitas kalbėtojų, patiekdamas
progresyvinį kaskart pirmyn ei
nantį laicizacijos procesų krikš
čioniškoje Bažnyčioje, šių dienų
pasaulio stovį prilygino laikams,
kuriuose senovės Roma atsidūrė
prieš galutinų savo nupuolimų. To
dėl, žiūrint šiandien į bendrų tikė
jimo ir moralės nykimų, galima
turėti tikrų baimų dėl Bažnyčios,
kad ir ji netaptų įtraukta į įšėlusį
apgaulingų karuselės šokį aplink
auksinį veršį. Galimas daiktas, kad
amžių laikrodis jau greit išmuš
valandų teismo, savo sprendimuo
se nešanti vieniems išganymų, ki
tiems pasmerkimų!
Tačiau dar yra laiko apsivienyti ir subendrinti visas iki šiolei
priešingas viena kitai stovyklas,
dovanoti taip pat vieni kitiems ka
daise padarytas kaltes ir skriau
das, vienai didelei krikščioniškai
šeimai realizuoti,nes krikščioniš
ka Bažnyčia yra pavojuje! Ar tik
šiandien ?Iš pat pradžių Bažnyčios
būklė buvo sunki,o kova su tamsy
bė s galia buvo jos paskirtis. Ta pa
dėtis prasidėjo kūdikio Jėzaus gi
mimu Betliejuje ir šimtmečių bė
gyje tebesitęsia iki šios dienos.
Ap. Povilas pasakė, kad turi būti
skilimai
(originale
pavartotas
graikų žodis "haireseis", reiškia
erezijų).Tas dvejopumas ir suriš
ta su juo kova visada liudijo apie
krikščioniškosios religijos gyvu
mų,© Hamleto šokis-būti, ar nebū
ti - yra visiems laikams. O, kiek
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daug pavyzdžių duoda Bažnyčios
istorija. O štai kai kurie jų:Apaštalo Povilo laiškai aprašo persi
laužimo momentą, raidoje pirmųjų
krikščionių surinkimų Palestinoje,
Mažojoje Azijoje, ar Korinte, o to
liau - žiaurių persekiojimų laikai
Romos ciesorių valstybėj e,didelis
grųsinimas Bažnyčiai per gnostikų,pe r s ekiotojų,ar arij onų klaidin
gus
mokslus. Dideli bažnytiniai
ginčai Rytuose dėl šventų paveiks
lų garbinimo. To pasėkoje atsira
do schizma, kai Bažnyčia 1054 m.
prie Konstantinopolio patriarcho
Cerularijaus suskilo į dvi viena
antrai priešingas stovyklas.Iš vie
nos
pusės
Bizantija, kaip Rytų
Bažnyčios centras,© iš kitos pusės
Roma,turinti popiežiaus asmenyje
ne tik dvasiškų,bet ir pasaulietiš
kų valdžių.Ir čia vakaruos e-būtent
Europoje-viduramžiais vyko pik
tinančios kovos tarp popiežių ir
ciesorių, o taip pat netekusios gi
lesnės prasmės scholastinės dis
kusijos,
kas iš esmės neigiamai
atsiliepė krikščionių gyvenime ir
tikėjimo ir papročių griovime.
Girdėjosi vis drųsesni balsai,
reikalauju Bažnyčios reformos
anuo laiku susirinkimuose, kurie
turėjo
paneigti
daug klaidingų
mokslų ir dogmų,nesutinkančių su
Švento Rašto dvasia ir raide, o pa
remtų tiktai vieninteliai ir išimti
nai tradicija.
Labai greit pasirodė, kaip ne saugu buvo kritikuoti to laiko baž
nytine^ hierarchijų,nes tas baigda
vosi kaip taisyklė nuteisimu, ere
tikų kankinimais vienuolynų požemiiuose,arba mirtimi ant liepsno
jančio laužo. Bažnyčia, kuri pati
kadaise buvo persekiota ir turėjo
slėptis Romos katakombose, apie
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tai pamiršo ir pati iš eilės perse
kiojo kitaip tikinčius. Kova dėl sųžinės ir tikėjimo laisvės iššaukė
daug kruvinų religiniųkarųir per sekiojimų, pasibaigusių Reforma
cijos ir Humanizmo pergale.Wiclifo,Huso, Liuterio,Kai vino ir dau
gelio kitų vardai įėjo į istorijų.
Bet Bažnyčios vienybė iš naujo ta
po sudraskyta ir krikščioniškasis
pasaulis pasidalino į dvi kariau
jančias stovyklas. Europos tautų
tarpusavio sugyvenimui
įvykių
arenoje
ant naujosios istorijos
slenksčio,atsirado sunkiai išriša
ma koegzistencijos problema.Ano
laiko visuomenei buvo neįmano
mas bendras sugyvenimas su skir
tingų įsitikinimų, arba religinių
grupių,vienos valstybės arba mie
sto ribose. To niekad iki tol nebu
vo! Valstybės gyventojų struktūra
privalėjo turėti grynai tikybinį
charakterį. Toje sunkioje padėty
je su tikybos pagalba atėjo vals
tybė įvesdama gyveniman princi
pų: "cuisus regio, eius religio".
Kas pagaliau norėjo pasilikti išti
kimas savo evangeliškam tikėji mui,
tas turėjo katalikiškų šalį,
kuri eilų metų buvo jo tėvynė, pali kti dėl persekiojimo baimės ir
išvykti į kraštų, kur galėtų įkurti
naujų namų židinį. Galėjo taip pat
pasilikti vietoje, bet tada turėtų
paniekinti savo tėvų tikėjimų ir
pasidaryti persivertėliu. Trečios
išeities nebuvo !Sioji padėtis konkrečiai pasikeitė tik po 300 metų,
kai valstybiniai-bažnytinė tvarka
tapo nebetinkama kylančio nacio
nalizmo akivaizdoje. Besivystanti
tautų tarpe pramonė ir prekyba
ir su tuo surištas pelnas padarė,
kad tikybiniai skirtumai ir religi
niai klausimai nustojo savo pir-

Vak. Vokietijoje gyv. lietuviu ev- liuteronų Bažnyčios k.unigų ir darbuotojų suva
žiavimo, įvykusio 1966 m. balandžio mėn. 22-2Ą dd., Bad G o desb erge, dalyviai. Pir
mos eilės priekyje — kun. J. URDZĖ, kun. J. STANAITIS, senj. kun. A. KELERIS, gale mokyt. Fr. SKĖRYS ir kt.

mavusios reikšmės. 19-tas am
žius
buvo
laikotarpis, kuriame
brendo pasaulio tautų galybės:Vo
kietijos, Prancūzijos ir Anglijos.
Beveik visose žmonių gyvenimo
srityse prasidėjo lygių teisių sie
kimas; pradžių davė mokslas, kur
įvairių tikėjimų jaunimas sėdėjo
viename suole. Bet netik ten, o vi
sur, kiekviena proga ir kiekvienu
laiku,įvairių religinių įsitikinimų
žmonės, arba net be jokių įsitiki
nimų, susitikdavo ir pasikalbėda
vo neturėdami savyje jokių pirma
vimo tikslų. Taip prasidėjo jėgų
bendradarbiavimo procesas pe
reito amžiaus vidury, jėgų laisvos
dvasios žmonių,pagyvintų įsitiki
nimu, kad tikybiniai skirtumai
žmonių sugyvenime teturi tik an
traeilį laipsnį, nes tie žmonės ti
ki vienam Viešpačiui ir Išganyto
jui. Juk turėjo pasibaigti visokiau
sių per sekiojimų ilgi metai ir su
rišti su jais kentėjimai ir jūros
išlietų ašarų, kad prasidėtų eku

meninės eros prošvaistės, kurios
visame savo žibėjime ir galioje
pasireiškė antroje šio amžiaus
pusėje. Kr-ikš čioniškoji Bažnyčia,
savo istoriniame žygyje, nekartų
buvo aplankyta Dvasios dvelkimu,
bet jie buvo aprubežinoti tik kai
kuriose tautose ir kraštuose. Šian
dien tas dvelkimas eina per visų
krikščioniškų pasaulį, nešdamas
Dievo Dvasios liudijimų ir žadin
damas Bažnyčias ir įvairias reli
gines
denominacijas
vienytis į
vienų Kristaus Bažnyčių. Tokiam
ilgesiui išraiškų davė Išganytojas
savo didžiojoje maldoje, sakyda
mas: "Kad visi būtų viena, kaip Tu
Tėve manyje, o aš Tavyje; kad ir
jie mumyse būtų viena, kad pasau
lis įtikėtų, kad Tu mane pasiuntei’^
Susivienijimo troškimas ir sieki
mas prasidėjo protestantų Bažny
čiose, ypač tose,kurios vedė atsakomingų misijų pagonių tarpe.
Vienas betgi didžiausių trukdymų
misionieriui-pagonių atvertime-
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yra susiskaldymas ir nesantaika
krikš čioniškoje Bažnyčioje. Todėl
dabar yra ekumeninio sąjūdžio
tikslas, be kitko, parodyti vis au gančiam jėgoje ir reikšmėje isla
mui ir mahometanizmui iš vienos,
o iš antros pusės marksizmui, kad
į įvairias Bažnyčias padalintoji
krikščionybė yra dalelė vienos,
šventos, visuotinos Jėzaus Kris
taus
Bažnyčios ir nori nuplauti
dėmq kadaise padaryto atsiskyri
mo.
Ekumeninis judėjimas turi du
šaltinius. Pirmajam davė pradžią
didelė pasaulinė misijos konferen
cija Edinburge-Škotijoje-kur nu
statyta, kad įvairią misiją veikla
turi atitikti Bažnyčią veiklai, iš
ten jos pavadinimas-tikėjimas ir
santvarka (Faith and Order). To
sąjūdžio konsolidacija atsirado
Pasaulio Bažnyčią Konferencijoje
Lozanoje, Šveicarijoje, 1927 m. (iš
ten pavadinimas Lozanos sąjūdis).
Kitas ekumeninio sąjūdžio šaltinis,
tai Pasaulinės Sąjungos Tarptau
tinės Draugystės Bažnyčią Bend
radarbiavimo konferencija, kuri
įvyko 1914 metais Konstancoje,
Šveicarijoje. Tos pasaulinės kon
ferencijos iniciatoriai priėmė se
kančią rezoliuciją, kuri pasidarė
pagrindu ir išėjimo tašku ekume
ninio sąjūdžio ateities darbe, taip
vadinamo stockholmišku: ’’Reikia
išmėginti,kaip reikia žiūrėti į di
deles aktualias problemas prak
tiškai :p r amoninė s, ūkiško s, visuo
meninės ir moralinės Evangelijos
šviesoje,ir kas turėtą būti padary
ta,kad tarnavus visiems tiems, ku
rie grumiasi su dideliais sunku mais". Tas sąjūdis tapo pavadin
tas praktiškos krikščionybės sąj ūdžiu (Work and Life). Sekanti kon8

ferencija įvyko tik po pirmojo pa
saulinio karo Stockholme 1925 m.
Į tą konferenciją atvyko 660 dele
gatą iš 37 kraštą ir įvairią evan
geliką Bažnyčią, anglikoną, senkatalikąir stačiatikią, išskyrus bol
ševiką Rusijos stačiatikius. Tos
pasaulinės Bažnyčią konferencijos
40 metą jubiliejus, kaip ir prisi
minimas jos organizatoriaus arki
vyskupo dr.Natano Soederblomo, Švedijos primaso, buvo iškilmin
gai,lygiai Stockholme taip ir Upsa
loj, pereitais metais atšvąstos.
Tiktai ilgamečią ir nepailsta
mą arkivysk. Soederblomp pastan
gą dėka tas didis, lyg ir visą krik
ščionišką Bažnyčią parlamentas,
iš skyrus Romos kataliką B ažnyčią,
priėjo prie rezultatą. Teologijos
pasauly žinomas prof. A. Deis s mann, Naujojo Testamento žinovą
atstovas,
atsidavus taip pat vis a
širdimi ekumenizmui,t ą konferencijąpavadino naująją laiką Nikėja,
turėdamas galvoje Nikėjos suva
žiavimą, kuris įvyko prieš 1600
metą. Kai arkivys. Soederblomas,
liuteroną Bažnyčios atstovas, gi
liai religingas ir žymus moksli
ninkas
bei istorikas ir daugelio
kalbą žinovas, skaitlingą kelionią
po įvairius kraštus metu patiekda
vo įvairiose konferencijose planą
įgyvendinti Ekumeninę. Bažnyčią
Tarybą,kuri būtą dvasinio gyveni
mo srityse krikščionybės repre
zentacija,jis daugeliui atrodė fan
tastu,© jo visą Bažnyčią suvieniji
mo idėjos pasaulinės taikos tarny
boj e-utopija ’ Bet kaip jie visi kly
do ! Juk kaip tik jiems, kaip ir vi
siems susirinkusiems konferenci
joje Stockholme, Soederblomo pa
kviesta žymi rašytoja Selma Lagerloef šaukė:”Argi nejaučiate, kad

Dievas kaip tik tokiame kelyje ža giomis su Bažnyčiomis,kurios ne
da duoti savo palaiminimą vieny - pripažįsta tokių dogmų, kaip:pobės darbui tautų ir žmonių tarpe. piežiaus neklaidingumas, nekaltas
Klausykimės atydžiai!. . . Į vieny - prasidėjimas Dievo Motinos ir kt.
Toji enciklika išreiškė taip pat
bę. mus šaukia Dievo balsas"!
1937 m. Stockholmo sąjūdžio viltį, kad tie, kurie savo laiku at
atstovai, skaičiuje 427 delegatai iš krito nuo teisingos Bažnyčios,
120 Bažnyčių ir 40 kraštų, posėd - grįš į ją.
Be to, toje enciklikoje
žiavo Oksforde. Tame suvažiavi - ekumeninis sąjūdis tapo pažymė
me nebuvo delegatų iš Vokietijos tas kaip "pankrikščionybė", kuri
dėl kovos, kurią toji Bažnyčia ve anksčiau ar vėliau prives prie
dė tada su Hitlerio režimu. Tais anarchijos ir tikėjimo sunaikini
pačiais metais įvyko Lozanos są mo. Panašią neprielankią pozici
jūdžio konferencija Edinburge. Abi ją laikė per visą savo valdymo
tos kryptys kartu su Tarptautine laiką popiežius Pijus XII. Tik po
Misijų Taryba įsteigė 1938 m. Ut
piežiaus Jono XXIII 1959 m. sau
rechte
Provizorinę. Ekumeninę. sio 18 d. pareiškimas, kuriuo jis
Bažnyčių Tarybą, kuri nuo to lai
pranešė urbi et orbi apie numaty
ko turėjo tapti reprezentacine in tą sušaukimą Visuotino Susirinki
stitucija.Nuo 1938 m. ekumeninia
mo,kuris svarstytų Bažnyčios re
me judėjime vienąiš pirmųjų vie- formą ir susiartinimo su Rytų bei
tųužėmė jaunas tuo metu Olandi kitų krikščioniškų Bažnyčių klau jos teologas Wissert Hooft. Jo pa
simus, buvo Vatikano politikos
stangomis buvo įstengta laike an
naujos linkmės pradžia ekumeni
trojo pasaulinio karo išlaikyti jau nio judėjimo atžvilgiu. Nepaisant
prieš tai padarytus tarpbažnyti- pesimistiškų spėliojimų ekumeni
nius kontakto ryšius, o jau po ka
nis sąjūdis pagilino vienybę, susi
ro sušaukti Amsterdamo konfe telkusių Bažnyčių, kurios nieko
renciją, kurioje 1948 m. galutinai
nenustodamos iš savo tikybinės
susijungė visų trijų krypčių eku
nepriklausomybės ir pripažinda meninio judėjimo sąjungos,įstei mos vieton prakeikinėjimo vie
gdamos Ekumeniną Bažnyčių Ta
na kitai lygybę, ir laikymą savo
rybą,kaip savo valdomąjį organą.
seserimis ir broliais, tuo būdu iš
Toji Taryba tuomet buvo 165 baž palengva priartėjant prie evangenyčių reprezentante. Tų bažnyčių liško idealo - vienos avinyčios ir
skaičiuje nebuvo visų didžiausios vieno piemens-Jėzaus Kristaus.
-Romos katalikų Bažnyčios ! Vati Ne koks organizacinis vienetas,
kanas iš pradžių buvo nepalankus bet
Bažnyčios
vienybė, kurioje
besivystančiam ekumeniniam są krikš čionys, nepasitraukdami nuo
jūdžiui. Todėl kiekvienas Tarybos savo papročių ir tikybinių formų,
kvietimas nebuvo priimtas. Savo tiki į vienintelio Dievo Šventą Tre
negatyvų nusistatymą popiežius jybę.. Tai, ko bijota, kad organiza
Pijus XI
išaiškino enciklikoje
cinis
bendrumas ištrins tikybų
"Mortalium animos", 1928 m. , skirtumus, nepasitvirtino. Prie
kurioje pasakė,kad Romos katali
šingai,
tai davė naują impulsą
kų Bažnyčios negalima statyti ly
Bažnyčioms Europoje ir kitose
9

Šiaurės Vokietijoje, Salzgitter-Lebenstedt, įvykusio 1966.IX.23-25 dd., liet. ev. liu
teronų suvažiavimo dalyviu, dalis. Dešinės pusės priekyje — P.L.B. Hannoverio apyl.
pirm. V. ŠUKYS (su lazda), prie jo kun. A. GELEŽINIUS su ponia, virš jų kun.
J. URDZĖ, senj. kun. A. KELERIS ir kt.
Nuotr. Fr. Skėrio

pasaulio
dalyse kurti nuosavas
sąjungas. Taip juk Lunde 1947 m.
atsirado Pasaulinė Liuteronų Fe
deracija,kuri suvienijo visas liu
teronų Bažnyčias. Toliau įsikūrė
Pasaulinė
Reformatų Bažnyčių
Sąjunga, Metodistų Bažnyčių Ta
ryba, skaitlingos baptistų sąjun
gos,
kongregacionalistų ir kitų
1955 m.įvyko visos Afrikos liute
ronų konferencija Marange, gi
1956 m. sausio mėn. Madrase, In
dijoje, buvo sušaukta pirmoji vi
sos Azijos liuteronų konferencija.
Tikrai galima kalbėti apie Dievo
palaiminimą ekumeninėje idėjoje
kuri pasiekė žmonių sielų gelmes
išgaudama iš ten į dienos šviesą
paslėptus
tikėjimo turtus, kad
paskiau juos, kaip brangius per
lus, išbarstytų plačiuose pašau lio
plotuose. Taigi suvienytos
Bažnyčios - stiprios vienybėje,ne
benori būti tylinčiais liudininkais
ir įrankiais padarytos prievartos,
skriaudos, neteisėtumo, arba tar
10

pusavio žmonių išnaudojimo,kaip
kad buvo praeityje, bet Ramybės
Evangelija apsiginklavę, trokšta
bendradarbiauti su visais geros
valios žmonėmis kovoje su piktu
ir geresnio rytojaus statyme. Iš
visų įvykstančių susirinkimų ar
konferencijų trykšta kaskart vis
didesnis
tikėjimo entuziazmas
Dievo planams įkūnyti žmonių
rankomis.Ir taip II Pasaulio Baž
nyčių Tarybos Visuotiname Susi
rinkime Evanstone, nedideliame
universitetiniame miestelyje prie
Michigan ežero,Chicagos perife rijose,buvo susibūrę, 1298 delega
tai iš 179 įvairių Bažnyčių iš 48
kraštų. Toji JAV vieta buvo tyčia
parinkta, nes šiuo atveju galvota
apie praktišką ekumeninės idėjos
demonstracijąkaip tik tame kraš
te, kuriame yra tiek daug protes tantizmo krypčių. Tarp daugelio
asmenų, atvykusių į Evanstoną is
įvairių pasaulio kraštų, ypatinga
simpatija džiaugėsi Japonijos e-

vangelistas dr. Tojohiko Kagava,
kuris daugelio dešimtų tūkstančių
savo tautiečių vardu protestavo
suvažiavime prieš įvykdytus kai
kurių valstybių atominių ginklų
bandymus. Vertas dėmesio nuta
rimas,
kuria ąuvažiavimas nus
prendė pasmerkti diskriminacinę,
politikų iki šiai dienai Pietų Afri
kos Unijos valdžios taikomų neg
rams. Anglikonas Alan Paton,pui kios knygos ’’Verk, mylimas mano
krašte" autęrius,gyvai dalyvauda
mas diskusijoje dėl "baltajai ra sei" gėdų darančio klausimo, buvo
pilnumoje patenkintas užgirdęs,
kad susirinkimas atžymėjo tų by
lų, kaip "Šlykštumų prieš Dievų!"
Stebuklingo instrumento garsų
harmonijoj e,kuriuo pasidarė ekumenė,neįmanoma nepaminėti Eu ropos skirtingų tikybų Bažnyčių
atstovųbalso,išskyrus Romos ka
talikų Bažnyčių, susirinkusių kon
ferencijai Danijos mieste Niborg
1959 m. Pasaulinė Bažnyčių Tary
ba iš Ženevos delegavo į tų konfe
rencijų savo Generalinį Sekreto
rių dr.Wissert Hooft kartu su ki
tais darbuotojais.Svarbiausias tos
konferencijos tikslas buvo tas, kad
Bažnyčios statytų taikos ir sanda
ros tiltus Europoje,kuri po antro
jo pasaulinio karo yra padalinta į
nedraugingas stovyklas, pasiruo
šusias kiekvienu momentu naujam
karui. Tų kilnų tikslų Bažnyčios
privalo stengtis pasiekti naujais
darbo
metodais, skatinančiais
įvairių politinių įsitikinimų žmo
nėse atsakomybės jausmųdėl krik
ščioniškų tautų saugumo ir likimo. Reikšmingas tuo atžvilgiu bu
vo iš ten skaitytų referatų vieno
užvardymas:"Krikščioniško tikė
jimo susitikimas su dabartine vi

suomene".
Ir vėl tie atsitiktinai, bet* su tik
slu buvo parinkta Indija, kaip vieta,kurioj e įvyko III Visuotinas Pa
saulio Bažnyčių Tarybos Susirin
kimas
su šūkiu:"Jėzus Kristus
-Pasaulio Šviesa".New Delhi mie
stas nuo 1961. XI. 18. buvo didelės
krikščioniškos
Bažnyčios mani
festacijos liudininkas, apie kų ra
šė viso pasaulio spauda. Tame su
sirinkime dalyvavo 198 Bažnyčių
iš 60 kraštų delegatai, kurie re
prezentavo pusę, visų krikščionių
apgyvenusių žemės rutulį. Kita
krikščionių pusė yra Romos kata
likų Bažnyčia, kurių susirinkime
atstovavo pirmų kartų atsiųsti 5
popiežiaus stebėtojai. Indijos ne
krikščioniško pasaulio jūroje, ku
ris yra milžiniškas žmonijos re
zervuaras,skaičiuojantis 270 mi
lijonų hinduizmo išpažintojų, 90
milijonų mahometonų, 30 mil. bu
distų, o tik 10 milijonų krikščio
nių (tame skaičiuje 50%protestantų)- galima būtų vaizdžiai p as akyti,
kad suvažiavimas buvo tik mažu
tis lašelis !. . . Bet sakoma,kad la
šas po lašo,kalnus pratašo ’Nūdie
ninės didelės krikščioniškos Baž
nyčios pradžioj e-kaip Evangelija
moko-buvo Žodis, mūsų Viešpats
ir Jo 12 mokinių, iš kurių vienas
"neištikimas " Tomas b uvo Indijos
apaštalu.Netoliese Madras© mies
to yra pakalnė,kurių vietiniai krik
ščionys jau daug šimtmečių laiko
Kristaus mokinio kančių vieta.
Taigi neatsitiktinai Indijos kraš
tas buvo Pasaulinės Bažnyčių Ta
rybos parinktas !. . . Suvažiavime
buvo patvirtinta,kad Bažnyčių Ta
ryba nenori būti kažkokia "virš bažnyčia", bet tik platforma, ant
kurios privaloma dirbti vienybės
1 1

Pasaulio Liuteronų Tarybos sušauktame ev. liuteronų, egzilų Bažnyčių. kunigų, ir
darbuotojų: suvažiavime, Prancūzijoje, Liebfrauenberg-Elsasse, 1966.X.18-22 dd., da
lyvavo šie lietuviai (iš k .į d.): mok. Fr. SKĖRYS, kun. A. GELEŽINIUS, J. PAREIGIS, kun. J. STANAITIS, stud. R. BALTULIS, Vokietijos Ev. Bažnyčios vyr.
tarėjas GLINDERT iš Hannoverio, F. ŠLENTERIS, Liut. Pasaulinės Tarnybos vo
kiečių Bažnyčių tarėjas dr. kun. E. EBERHARD iš Stuttgardo, kun. J. URDZĖ ir
Nuotr. Fr. Skėrio
senį. kun. A. KELERIS.

realizacijai priimtos doktrinos
prasmėje:”Pasaulinė Taryba yr a
Bažnyčių visuomenė, kuri pagal
Šv. Raštą pripažįsta Jėzų Kristų
kaip Dievų ir Išganytojų ir dėlto
stengiasi kartu pildyti pašaukimų,
vienintelio Dievo Tėvo, Sūnaus ii
Dvasios Šventosios garbei”., Būk
lę,, kurioje yra ekumeninis judėji
mas, dr. Wissert Hooft apibūdino
sekančiais žodžiais:”Faktas, kad
jaučiamas didelis ilgėjimasis vie
nybės ir stengimasis jų atsiekti,
yra savaime labai pozityvus da
lykas,
Bet gi tiems, kurie tikisi
tos vienybės susilaukti jau rytoj,
teks nusivilti. Tačiau tikrai neapvilsime tų, kurie, suprasuamine
paprastai didelius sunkumus,susi
jusius su Bažnyčios vienybės sie
kimo užduotimi, vis tik tiki, kad
priartėjome prie ”kairos”, t. y.
prie pažinto laiko, kuriame reikia
žengti drąsius ir atsakingus žings
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nius, ir kurie meldžiasi, kad Baž
nyčios panorėtų klausyti Švento sios Dvasios balso”.
Baigdama savo pasitarimus
Pasaulio Bažnyčių Taryba išleido
sekantį atsišaukimą:”Mes, krikš
čiony s, vis tiek kur bebūtume, esa
me Kristui priklausančio pasaulio
laiškas, parašytas ne rašalu, bet
gyvojo Dievo dvasia, ir ne akme
ninėse, bet gyvų širdžių lentose.
Dievas sutaikė pasaulį. Skelbkime
tai ir gyvenkime džiaugsme ir pa
sitikėjime,nes Dievas, kuris liepė
tamsai tapti šviesa, įžiebė mūsų
širdyse liepsną,kad per mus atsi
rastų švietimas pažinti Dievo šlo
vę, Jėzaus Kristaus asmenyje.”

V. KAROSAS
l

ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
ISTORINIAI POSŪKIAI
Tebegyvename
revoliucinėje
Žvelgdami į mūsų epochos isepochoje, kuriai-pradžią davė Re toriną kovos raidą, mes susiduria
formacija.
Esame liudininkai ir me su neįtikėtinais materialistinei
dalyviai vykstančių milžiniškų pa (plačiau apimant ir visai sekuliari
kitimų mūsų amžiuje. Tos revoliu niai) galvosenai reiškiniais. Po II
cinės kovos išdavoje turės galuti pasaulinio karo išaugo milžiniškas
nai išsispręsti problemarar žmo komunistinės imperijos monolitas,
gus gali istoriniai egzistuoti kaip disciplinuotas totalitarinės valsty
laisvas žmogus,apsprendžiąs savo bės priemonėmis, indoktrinuotas
gyvenimąjam Dievo duotu protu ir marksizmo - leninizmo teorijomis,
sąžine,
ar jis turi būti valdomas pagal kurias Vakarų pasaulis, už
despotų bei hierarchinių ganytojų, baigoms savo istorinę, misiją ir iš kurie savo valia ir nuožiūra aps sėmęs visus tolimesnio progreso
prendžia kiekvieno žmogaus liki - galimumus,turės užleisti savo vie
tą pergalingai komunizmo santvar
mą.
Kaip žmonijos istorijos pra kai. Pagal suformuluotą Stalino dok
džioje,taip ir mūsų gyvenamoje e- triną komunistinis monolitas, vyk
pochoje, žmogaus asmens laisvės dant savo istoriną misiją,privalėjo
kovotojai buvo ir yra ryškioje ma sukoncentruoti visas savo jėgas ir
žumoje,pav. rizraelitai prieš egip pastangas vienam tikslui - suduoti
tiečių tironiją, graikai prieš persų galutiną smūgį kapitalistinės siste
despotizmą, protestantai prieš Sv. mos tvirtovėms ir, jas sugriovus,
Romos Imperijos galybę. Be to, to pertvarkyti visą pasaulį pagal ko
je mažumoje vyko ir vyksta įvai munistinės santvarkos modelį. Ta
rūs nesklandumai, susiskaldymas, čiau, priešingai visoms marksizmo
vidujinės kovos ir intrigos. Tuo tar - leninizmo teorijoms, Vakarų pa
sugriuvus kolonijalinėms
pu despotų stovyklose, kurios pa saulis,
prastai
disponuoja materiali - imperijoms,ne tik nesmuko, bet atnėmis ir masės galiomis, yra įves virkščiai-įvykdė antrąją mokslo ir
ta griežta disciplina ir minties, va technologijos revoliuciją, kurios pa
lios bei siekimų vienalytumas. To sėkoje išvystė ūkinio ir socialinio
dėl,
galvojant materialistinėmis gyvenimo dinamiką, toli pralenkda
kategorijomis, jų pusėje laimėji mas visus komunizmo milijonų žmo
mas turėtų būti užtikrintas. Tačiau nių aukomis pasiektus laimėjimus.
Mirus Stalinui, nuostabiu būdu,
istorinis patyrimas įrodė, priešin
gai materialistinei galvosenai, kad priešingai visoms logiškoms prie
istorinių kovų eigą nulemia ne ma laidoms ,įkomunistinio pasaulio va
terialistinių,bet dvasinių jėgų san dovybę iškilo N. Chruščev, tipin
tykiai. A. Lincoln tą istorinį dėsnį gas mužikijos atstovas. Nebūda
suformulavo
klasiniu
posakiu mas marksizmo-leninizmo doktri
nierius, jis į istorinę, komunizmo
’’Right is might".
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perspektyvą pažvelgė realistiniu
protu ir padarė išvadą, kad numa
tytas Stalino kelias veda ne į pa
saulinę, komunizmo pergalę,, bet į
neišvengiamą pražūtį. Išvadoje jis
padarė istorinįposūkį:atmetė sta
linizmo strategines koncepcijas,
atleido teroro vadžias ir perėjo į
koegzistenciją su Vakarąpasauliu,
koncentruodamas dėmesį į savo
krašto gerbūvio kėlimą. Tas posū
kis savo keliu iššaukė toli einan
čius pakitimus visame komunisti nio pasaulio sąjūdyje. Komunisti
nis monolitas suskilo į dvi besi rungiančias stovyklas-Rusijos ir
Kinijos, satelitai parodo vis didė jantį savistovumą, pačioje Sovietijoje pasireiškė intelektualinis
veržimasis ištrukti iš primestą
totalitarinio despotizmo varžtą, o
jaunimas, vietoje utopinią idealą,
ėmė siekti gyvenimo patogumą bei
pamėgdžioti Vakarą madas.Greta
šią reiškinią sovietinė ūkinė sis
tema, įbridusi į planingą chaosą
bei neefektingumą, vis labiau ir
labiau semiasi idėją ir metodą iš
Vakarą pasaulio, no r ėdama išbris ti iš savo ekonominią sunkumą. T ai
didžiausias laisvojo pasaulio pa
siektas triumfas kovoje prieš ko
munistinį totalitarizmą.
Nuostabiu istoriniu sutapimu
panašūs reiškiniai vyksta Romos
Kataliką Bažnyčioje,paveldėjusioje pagoniškos Romos kultūrą, me todus ir tikslą užvaldyti visą pa
saulį. Pasaulio užvaldymo Romos
Bažnyčia siekė nuo pat savo susi
formavimo pradžios pasiremda
ma savo sukurta dogma, pagal kuriąneva pats Kristus per apašta
lą Petrąyra pavedąs jai šią mi siją.Romos Kataliką Bažnyčia is
torijos bėgyje tapusi išbaigtu to-
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talitarizmo modeliu,nesiskaitė su
priemonėmis siekiant savo tikslo.
Tik Reformacijai ir Humanizmui
iškėlus laisvojo žmogaus idealą,
didžiai dramatinėse kovose ir bū
nant visuomet mažumoje, pasise
kė išsilaužti iš Romos totalizmo
ir pradėti Naująją Amžią istorinę,
epoch ą.
Mūsą amžiuje Romos Kataliką
Bažnyčios strategija pasireiškė
vadovavimu kovai prieš komuniz
mą pasauliniu mąstu. Pagal kata
likiškąją mitologiją Marija apsi
reiškusi trim mažom piemenai
tėm Fatimoje tarp kitko pranešė,
kad tik rusą tautos atsivertimas
prie Kristaus gali žmoniją išgel
bėti iš pražūties. Popiežius Pijus
XI šį mitą išaiškino scholastinią
dogmą šviesoj e ir priėjo prie se
kančią išvadą: Ortodoksą Bažny
čia už atsiskyrimą nuo Romos bu
vo Dievo nubausta visišku jos su
žlugdymu,todėl dabar, einant Fatimos nurodymais, reikia pasi
ruošti Rusijos grąžinimui į tikrą
jį tikėjimą, kuris esąs tik Romo je. Tam tikslui popiežius išleido
eilę, encikliką pasmerkiančią ko
munizmą. Įsteigė specialią aka
demiją Romoje paruošti misijonierius rusą tautai, o vakarą Eu
ropai paskelbė kryžiaus šauksmą
prieš
bedieviškąjį komunizmą.
Prisimename kaip 1930-tais me
tais ir Lietuvoje buvo gausiai už
perkamos mišios rusą tautos at
sivertimo intencija. Šioji Vatika
no akcija vienok nerado platesnio
atgarsio vakarą Europoje, nes
dauguma europiečią buvo kairią
ją partiją įtakoje ir jie matė pa
voją ne tik komunizme, bet ir au
gančiame fašizme bei nacizme..
Fašizmui ir nacizmui užval-

džius didžiąją kontinentalinės Eu
ropos dalį,Romos Bažnyčia šiuo
se
sąjūdžiuose pramatė Dievo
siąstąpalaimą,nes naujasis tota
litarizmas paskelbė mirtiną kovą
komunizmui tiek vidaus tiek už
sienio politikoje,be to, nutarė su
naikinti žydiją,kurią Romos Baž
nyčia nuo seno laikė viso pikto
šaknimis ir, pagaliau, naikino vi
sus kairiuosius sąjūdžius, prieš
kuriuos Romos Bažnyčia taip pat
vedė atkaklią kovą. Vatikano stra
tegai galvojo, kad fašizmui ir na
cizmui sunaikinus visus Romos
Bažnyčios priešus, tame naikini
mo procese susinaikins ir pačią
fašistą bei nacią jėgos. Pagoniš
kas totalitarizmas, atlikęs savo
istorinę, misiją, pagaliau pasi
trauks iš pasaulio arenos, i kurią
galės triumfališkai įžengti Romos
Kataliką Bažnyčia ir tuo jos pa
saulinis viešpatavimas taps įvy
kusiu faktu. Pijus XI pagal šį, ne
va dangaus padiktuotą, planą užė
mė griežto neutralumo poziciją,
idant galimai daugiau sutaupyti
katalikišką jėgą pokariniams lai
kams savo misijai atlikti.
Deja, istoriniai įvykiai nurie dėjo visai priešinga kryptimi. Ko
munizmas
išsiplėtė globaliniu
mąstu, užėmė visą Rytą Europą
ir mažai betruko, kad ir pačioje
Italijoje būtą pagrobęs valdžią.
Šią istorinią įvykią užkluptas po
piežius Pijus XII nenorėjo tikėti,
kad jo didžiojo pirmtako ir jo pa
ties neklaidingumas Bažnyčios
reikaluose būtą būvąs abejotinos
vertės. Eogiškai tęsdamas anksty
vesnę mintį priėjo išvados, kad
esminiai istorinis
sprendimas
-Roma ar Maskva-dabar teįžengė į antrą fazę, būtent, kad karas

tarp kapitalizmo ir komunizmo
yra neišvengiamas ir šiame bai
siame III pasauliniame kare bus
sunaikintos tiek komunizmo tiek
anglosaksiško pasaulio protestan
tizmo ir liberalizmo jėgos. Šia
Vatikano strategija remdamasis
ir VEIKAS buvo pagrindęs lietuvią tautos išlaisvinimą.
Po atominės bombos Sovietą
Sąjungoje išsprogdinimo sugriu
vo Romos ankstyvesnieji strate
giniai planai. Tada Vatikanas, vie
toje karo prieš komunizmą, ėmė
si pasaulinės taikos skelbimo mi
sijos. Vatikanas galvojo,kad žmonijaišsigąs atominio karo ir, pa
gauta mirtinos baimės, šauksis
Dievo pagalbos ir tuo keliu eida
ma atras prarastą kelią į Romą.
B et ir vėl buvo šauta pro šalį, nes
visame pasaulyje, o ypač vakarą
Europoje,vyksta masinis sekulia
rizacijos procesas, pasiekęs kai
kuriuose kraštuose tiesiog katastrofingą proporciją.
Šiame kritiškame momente,
beveik vienu laiku su Stalinu ,
miršta Pijus XII ir jo vieton, pa
našiai kaip ir Sovietą Sąjungoje,
iš renkamas,taip pat kilęs iš vaistiečią luomo, Jonas XXIII. Nau jasis popiežius,pačią rinkėjąkardinolą nustebimui, pasirodė esąs
didelio mąsto asmenybė ir pasu
ko Romos Bažnyčią nauja istori ne kriptimi. Jonas XXIII, pana šiai kaip ir Chruščev, įvertinda
mas istorinę padėtį, nepažvelgė
pro senus Romos Bažnyčios dog matinius akinius, bet pavartojo
realą Dievo duotą žmogui protą
ir sąžinę. Apžvelgęs Romos Baž nyčios istorinę patirtį jis pir miausiai pamatė, kad visi Romos
vesti kryžiaus karai (tame skai 15
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prieš kylantį fašizmų ir nacizmų
čiuje ir prieš lietuvių gentis) bu
baigėsi Laterano
sutartimi su
vo skandalingai pralaimėti. Tri Mussoliniu ir
... konkordatu su
dento susirinkimas atmetė ir pa smerkė Reformacijų. Vienok Va - Hitleriu.Ir galop,kovoje prieš ko munizmų katalikiškas pasaulis
tikanas po kruviniausių karų,
neatlaikė priešo spaudimo, nežiū
žiaurių inkvizicinių priemonių ir
rint pavartotų Pijaus XI ir Pijaus
dalinu laimėjimų (tame skaičiuje
XII kietų priemonių. Po kiekvieno
ir prieš Lietuvos Reformacijų),
pasauliniu muštu kovų pralaimė oralaimėjimo Romos Katalikų Ba
jo, nes galutiname rezultate Va - žnyčiai teko prisitaikyti prie naujų
istorinių aplinkybių, atatinkamai
karų pasaulio vadovybė pateko į
pakeičiant
savo "neklaidingas"
protestantizmo rankas. Popiežių
pastangos išlaikyti monarchijas dogmas, arba katalikiškai tariant
vis "atsinaujinti". Visų pralaimė
su baudžiava pagrinde,kaip taria
tų kovų pasėkoje katalikiškuose
mas Dievo institucijas žemėje,
nepavyko. Pijaus IX paskelbta ko kraštuose įsivyravo apatija ir indeferentizmaa. Pati Romos Kata
va liberalizmui buvo pralaimėta.
Taip pat Pijaus X paskelbta kova likų Bažnyčios įtaka praktiškai
modernizmui buvo pralaimėta. tapo išmesta iš visų mokslo ir
meno sričių ir baigiama išstumti
Leono XIII kova prieš socializ mų,nežiūrint diversinio manevro iš politinio ir visuomeninio gyve
Bažnyčia tampa savo rū su savo pagarsėjusia enciklika nimo.
šies atgyventos epochos liekana,
"Rerum Novarum",irgi nieko ne
atsiekė. Dvasinė kova prieš mok kuriai lemta pamažu savaime iš slų ir bendrai prieš humanizmų nykti. Kaip Chruščev komunisti(Kopernikas, Galileo, Darvinas ) niame pasaulyje apsprendė, kad
stalinizmas
vedė komunizmų į
buvo tiesiog sutriuškinta.
taip Jonas XXIII taipgi
Mūsų amžiuje Romos katali = pražūtį,
Bažnyčios pradėtos kovos priėjo išvados, kad Romos Kata16

likų Bažnyčia turi atsisakyti Pijų
vestos strategijos ir kovos meto
dų, nes jie taip pat veda į savus
sunaikinimų. Tai buvo epochinio
mušto komunizmo ir katalikizmo
istoriniai sprendimai.
Savo ruožtu Jonas XXIII pa
stebėjo įdomų faktą, kad katalikai
būdami mažumoje protestantiš
kuose kraštuose savo socialine
bei ekonomine padėtimi, dvasiniu
aktyvumu, kultūringumu, pozity
viu gyvenimu ir kūrybingumu toli
pralenkia katalikus nepaliestus
R eformacijos, humanizmo ar net
liberalizmo. Tas įtikinančiai įro do, kad Reformacija, priešingai
dogmatiniam galvojimui, nesu žlugdė katalikų dvasiniai, bet da
vė didelį impulsą jų gyvybingu
mui. Šis istorinis patyrimas su teikė Jonui XXIII inspiraciją, ku
ria kriptimi turi eiti dvasinis ir
organizacinis Romos Bažnyčios
persiorijentavimas. Savo istori nio mąsto enciklikose "Mater at
Magistrą",o ypač "Pacem in Ter
ris", jis pasisavino pagrindines
mintis ir idėjas iš didžiųjų re formatorių ir humanistų, vienok,
senu Romos Bažnyčios įpročiu,
nenurodydamas šaltinių. E idamas
ta kryptimi Jonas XXIII plačiai
atidarė savo Bažnyčios duris
naujoms idėjoms, užmezgė arti
mus santykius su protestantų, or
todoksų,
žydų ir kitų konfesijų
atstovais, bet sulaukus didelį ne
palankumą iš reakcingos kurijos
pusės, pagalbon sušaukė Vatika
no II Visuotiną Susirinkimą. Ta
me susirinkime, dėka Jono XXIII
pralaužtų ledų, išsikristalizavo
stiprus reformacinis sparnas,
kuris norėjo pravesti Romos Ka
talikų Bažnyčioje,pilna to žodžio

prasme,Reformaciją, išvedant ją
iš Viduramžių glūdumos į Naujų
jų Amžių istorinę, tikrove. Tas
procesas buvo su dideliu susido
mėjimu stebimas visame protes
tantiškame pasaulyje, nes nuo
šio užmojimo sėkmės, didele da
limi, priklausė tolimesnis visos
krikščionijos likimas.
Jono XXIII mirtis sudavė mil
žinišką smūgį visam Reformaci
jos sąjūdžiui Romos Katalikų
Bažnyčioje, nes naujai išrinktas
popiežium Povilas VI, tipiškas
abiejų Pijų dvasinis auklėtinis,
nėra pribrendus šiems istori niams uždaviniams. Jo vadovy bėję Romos Katalikų Bažnyčioje
Reformacijos įsibėgėjimas buvo
aiškiai sustabdytas, ir, vietoje
revoliucinių sprendimų ir žengi
mo pirmyn, pradėta tūpčioti vie toje ieškant kompromisų tarp
Viduramžių ir Naujųjų Amžių
mąstymo ir idėjų. Išvadoje atsi rado neaiškumas ir nenusistatymas.
Kaip komunistiniame pa šaulyje, taip panašiai ir katali
kiškame monolite įvyko aiškus
skilimas į konservatorių ir libe
ralų stovyklas. Be to, Azijos, Af
rikos ir dalinai Lotynų Ame r i kos kraštuose, stipraus naciona
lizmo įtakoje, pasireiškė inten
cija, jei ne de-jure tai de-facto,
pasiskelbti tų kraštų tautinėmis
Bažnyčiomis.Katalikiškuose uni
versitetuose ir, aplamai, katalikų intelektualų sluoksniuose už virė kova dėl akademine s ir žmoga

us laisvėsprincipų. Romos Katali
kų Bažnyčios monolitui plaisiojant, popiežius savaime praranda
autoritetą savo pačių tikinčiųjų
masėse,
kas netolimoje ateityje
gali turėti tiesiog sunkiai įsivaiz-
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duojamų pasekmių. Tas įrodo, kad
žmogaus laisvės idėjos prasiver
žė į Romos monolitines tvirtoves
ir jas sprogdina iš vidaus, kai p
kad sprogdina ir komunistinį totą litarizmų. Šiuo istoriniu faktoriu
mi yra paremta visa anglosaksų
globalinė
strategija kovoje už
žmogaus laisvės idealus’.
Antroji problema,k uri buvo ir
yra iškilusi prieš Romos Katali
kų Bažnyčių, tai jos laikysena pa
saulinio komunizmo atžvilgiu. Po
II pasaulinio karo išryškėjo labai
keistas fenomenas, priešingas ap.
Petro uolos dogmai,kad ateistinio
komunizmo idėjos randa palan
kiausių dirvų kaip tik katalikiš
kuose kraštuose. Bendrai imant,
Vakarų pasaulyje visų komunisti
nių partijų narių 90% beveik savo
kilme yra Romos katalikai.Net bu
vusiose kolonijose,jei jos buvo ka
talikiškų kraštų valdomos, komu nizmas rado daug palankesnę dir
vų, nei protestantų, mahometonų,
indų ir kitų religijų kraštuose. Vi
sos Pijaus .XI ir Pijaus XII dėtos
pastangos kovoje prieš komuniz
mų nedavė teigiamų rezultatų. Be
abejonės šį istorinį reiškinį nega
lėjo nepastebėti savo praktiškuoju
protu Jonas XXIII ir turėjo rasti
atsakymų:
kokių pozicijų užimti
esamoje istorinėje padėtyje. Šio
klausimo sprendimas turėjo ir tu
ri nemažos
svarbos tiek pačiai
Romos Katalikų Bažnyčiai, tiek ir
viso pasaulio likiminei kovai prieš
komunizmų.
Pirmiausia, Jonas
X XIII atsisakė nuo frontinio puoli
mo prieš komunizmų ir perėjo į
labai komplikuotų diplomatinių ėjimų kelių, ko pasėkoje Romos Ka
talikų Bažnyčia pradėjo ieškoti
modus vivendi su komunistiniu pa -
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šauliu. Pradžioje buvo bandyta, su
stabdžius tiesioginį puolimų prieš
komunistus, atitraukti nuo jų kairiasparnius socialistus ir libera
lus,
įtraukiant juos į koalicines
valdžias. Tačiau šis manevras ne
sustabdė komunizmo augimo pa
čioje Italijoje ir bendrai katalikiš kame pasaulyje. Vėliau, šaukiantVa
tikano II Susirinkimų, Jono XXIII
asmeniniu spaudimu,buvo pakvies
ti Maskvos ortodoksų Bažnyčios
atstovai su užtikrinimu, kad susi
rinkime nebus priimti jokie nuta
rimai, nukreipti prieš SovietųSųjungų ir komunizmų.
Po Jono XXIII mirties komuniz
mo pasmerkimo klausimas buvo
iškeltas Vatikano II Susirinkime,
bet šis sumanymas nebuvo parem
tas Povilo VI ir savaime atkrito.
Dar daugiau, katalikiškoje Kuboje
smurto keliu įsigalėjusi komunis
tinė diktatūra išvystė didelę ofen
zyvų į Lotynų Amerikos žemynų,
tiačiaunei JonasXXIII, nei Povilas
VI, nei pagaliau Vatikano II Susi
rinkimas nerado reikalo paskelbti
specialių enciklikų, kurioje būtų
pasmerkta visa Castro akcija ir
kartu įspėti Lotynų Amerikos ka
talikai dėl grėbsiančio jiems pavo
jaus.
Dėl R. Katalikų Bažnyčios
persekiojimo už geležinės uždan
gos
Vatikanas
taipgi nepakėlė
griežto protesto balso, o pasiten
kino tik užuojauta, aimanavimais
ir griaudenimais. Povilas VI, at
vykęs į specialų '’istorinį" UN po
sėdį, pasisakė už pasaulinę taikų
labai panašiomis mintimis, kaip jų
skelbia komunistai,ir nė vienu žo
džiu neprasitarė dėl komunizmo
jėga užgrobtųkraštų ir nepareika
lavo jiems laisvo apsisprendirpo.
Tie ir panašūs reiškiniai aiš-

kiai rodo, kad Romos K. Bažnyčia
pramato,kad komunizmas gali įsi
viešpatauti svarbiausiuose, katali
kams kraštuose,todėl pamažu ruo
šia dirvą tam atvejui. Panaudoda ma savo pusantro tūkstančio metų
istorinį patyrimą, kai Romos K.
Bažnyčios remiamoji dinastija ar
ištisa politinė
sistema pradeda
griūti, tuomet Šv. Sostas padaro
vikrų diplomatinį atsipalaidavimo
manevrą ir pereina į pergalėtojo
pušų,išsiderant sau už atliktus pa
tarnavimus ne tik egzistavimo, bet
ir valdymo teises. Panašius ma
nevrus su fašizmu ir nacizmu gan
sumaniai įvykdė abu Pijai, o da
bar panašūs manevrai yra vykdo
mi Jono XXIII ir Povilo VI komu
nizmo atžvilgiu su visu diplomati
niu apdairumu, pareiškimu dvi
prasmiškumu ir pėdų mėtymu. Iš
kitos pusės Maskvos komunizmas,
pergyvenąs savo vidaus ir užsie
nio politikoje stagnaciją, mato Ro
mos K. Bažnyčios laikysenoje di
delius galimumus išplaukti į pla čius pasaulinius vandenius komu
nistiniams užkariavimams plėsti.
Šis antras Romos K. Bažnyčios
istorinis posūkis yra pats kritiš
kiausias visoje pokarinėje pasau
lio istorijoje.
Stebėdami įvykius pasauliniu
mastu mes matome, kad Vatikano
politika vis labiau išplaukia į vie Šurną su aiškia tendencija surasti
koegzistencinius galimumus su
komunistiniu pasauliu. Reikšmin
ga, kad de Gaulle, kuris pastatė
sau uždaviniu išmesti anglosak
sus iš Vakarų Europos, rado pil
ną pritarimą tiek Jono XXIII, tiek
Povilo VI asmenyje.
Pastarasis
nei vienu žodžiu neprasitarė dėl
Nato griovimo, dėl galimo (o gal

jau slaptai sudaryto) susitarimo
su Sovietų Sąjunga Vakarų Euro
pos
ateities
klausimais ir dėl
Vietnamo likimo. Vietnamo klau
simu Vatikanas užėmė beveik tą
pačią liniją, kaip de Gaulle bei Amerikos ir Vak.Europos liberalai,
tik su gudriu diplomatiniu rezer
vu. A. Gromyko privatinė audien
cija Vatikane kaip tik tuo metu, kai
kard. Višinskis vedė sunkias ko
vas už Lenkijos Katalikų Bažny
čios egzistenciją, rodo, kad Povi
las VI kartoja abiejų Pijų diplo
matinį žaidimą su fašizmu ir na cizmu.
Pagaliau, pasirašytas su
komunistine Jugoslavija konkor datas, kuris turi tarnauti modeliu
visoms
komunistinėms
valsty
bėms,pilnumoj e pripažįsta komu
nistinį režimą kaip teisėtą vald žią,kuriai vyskupai ir kunigai pri
valo duoti ištikimybės priesaiką
ir pasmerkiama bet kokioje for
moje antikomunistinė veikla. Ga
lutinai Romos K. Bažnyčios poli
tinis veidas išryškės per ateinan
čius Italijos parlamento rinkimus.
Veik visi diplomatai ir žurnalis
tai pranašauja, kad kairysis blo
kas
laimės
rinkimus ir tas iš
šauks milžiniškus pakitimus vi
soje Vak. Europos ūkinėje ir gy
nybos struktūroje. Savo keliu po
piežius, atsidūrus Maskvos patri
archo padėtyje, norėdamas išlai
kyti R. Katalikų Bažnyčios bent
pakenčiamą egzistenciją, pasisa
kys už komunizmo siūlomą pasau
linę "taiką" ir prieš anglosaksus
"karo kurstytojus ir agresorius".
Rezultate konfliktas taps neišven
giamas ne vien tarp Romos ir protestantiškųkraštų, bet ir likusiojo
laisvojo pasaulio, įskaitant ir kai
kuriuos pačius katalikiškiausius
19
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kraštus. Naujas Romos K. Bažny šios skilimas į Rytų (komunistų)
ir Vakarų (laisvojo pasaulio) taptų
įvykusiu istoriniu faktu. Reikia
manyti, kad Romos Bažny čiai, iš augusiai imperiniais pagrindais,
grųsia kitų imperijų likimas-subirėjimas į tautines Bažnyčias. To
išdavoje tautinės Bažnyčios ieš
kos išsigelbėjimo ekumeniniame
sąjūdyje, kurio centre yra stato
mas Kristus ir Jo sekėjas - lais
vas žmogus.
Pasauliniai istoriniai įvykiai,
kaip praeityje taip ir ateityje, o
ne mūsų menkos pastangos, lėmė
ir lems mūsų tautos likimų. Mes
negalime nepastebėti, gal kitų ir
neįžiūrimų, savotiškų istorinį fe
nomenų. Komunizmas veda atkak lių kovų prieš visas religijas, tačiau tuo pačiu laiku tas pats ko munizmas tas pačias religijas pa naudoja savo tikslams siekti. Po
I pasaulinio karo buvo panaudota
žydų religija, kuri patarnavo ko
munizmui sudarant pasaulinį vei
kimo tinklų. Už šį savo patarnavi
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mų žydai buvo įgavų ypatingai
privilegijuotų vietų Sovietų Sųjungoje,
bet prasidėjus karui prieš
nacius jie to paties komunizmo
buvo paaukoti rusų tautos neapy
kantai išlieti. Per II pasaulinį ka
rų buvo ypatingai panaudota rusų
ortodoksų Bažnyčia, kurios dėka
buvo sumobilizuotos rusų tautos
patriotinės jėgos "matuškai" Ru
sijai gelbėti, ir tuo pačiu buvo iš
gelbėtas pasaulinis komunizmas.
Už šį savo patarnavimų ortodok
sų Bažnyčia buvo atgavusi SovietųSųjungoje savo prarastas pozi
cijas, bet neilgam.
Dabar Maskvos komunizmo
strategai įžiūrėjo didelius gali
mumus panaudoti Romos Bažny
čios patarnavimus savo pasauli
niams tikslams siekti. Todėl jie
sukoncentravo savo dėmesį į lie
tuvius katalikus, kad per juos pa
veikti Vatikanu. Jau po II pasauli
nio karo Sovietai, neturėdami ato
minės bombos ir bijodami galimo
anglosaksų preventyvaus karo, iš
vystė milžiniškųpropagandųprieš

atominį karą. Siam tikslui panau
dojo visų religijų dvasiškiją, bet
ypač buvo naudojamas vysk.K. Pal
tarokas. Jis dalyvavo visuose ko
munistų
suruoštuose protesto
spektakliuose. Už šį patarnavimų
komunizmui jis ne tik save, bet
ir pačių okupuotos Lietuvos R. Ka
talikų Bažnyčių išgelbėjo nuo ga
lutinos likvidacijos.
Artėjant Vatikano II Susirinki
mui komunistai sustiprino savo
akcijų prieš katalikus Lietuvoje.
Vysk. P. Maželį ir vysk. J. Stepo
navičių ištrėmė į provincijų už
kampius, nes jie atsisakė paten
kinti visus komunistų reikalavi
mus. Jų vieton buvo pastatyti t. v.
vyskupijų valdytojai, aiškūs opor
tunistai ir net okupantų pataikūnai.
Sovietų valdžia, taip pertvarkiusi
lietuvių katalikų Bažnyčių,pasiun
tė atstovus į Vatikano II Susirin
kimų ir, netgi, su korespondentų
palydovais. Sovietams buvo svar
bu, kad jų pastatyti atstovai būtų
popiežiaus oficialiai pripažinti ir
galėtų kalbėti sovietinės Lietuvos
katalikų vardu. Po pirmų nepasi
sekimų komunistams vis dėlto pa
sisekė pasiekti savo tikslo. Visi
atstovai gavo pilnųpopiežiaus pri
pažinimų, suteikiant jiems titulia rinius paaukštinimus, o prel. La bukas buvo Romoje įšventintas į
vyskupus asistuojant iš vienos pu
sės vysk. V. Brizgiui ir vysk. Pr.
Braziui, o iš kitos. . . dalyvaujant
įšventinimo apeigose "Tiesos"
korespondentams .Vėliau paaiškė jo, kad naujai įšventintas lietuvių
katalikų vyskupas jau nuo seniau

darbuojasi gen. Michailovo komi
tete,kultūriniams ryšiams su už
sienio lietuviais palaikyti. Aišku,
tai buvo didelis Maskvos diploma
tinis laimėjimas, po kuriuo seks
kiti nauji ėjimai, kuriuos netrukus
pajus laisvojo pasaulio lietuviai.
Gromyko vizitas Povilui VI ir nu
matytos derybos dėl lietuvių ir
ukrainiečių katalikų reikalų su
tvarkymo bei galimo konkordato
pasirašymo reiškia, kad Vatika
nas yra pasiryžus mokėti aukštų
kainų už katalikybės egzistencijų
pavergtoje Lietuvoje. Reikia ma
nyti, kad už gautas lengvatas ka
talikams komunistai pareikalaus
iš Vatikano:pripažinti teisėtų Lie
tuvos inkorporacijų į Sovietų Są
jungų, panaikinti Lietuvos atstovybe^prie Sv.Sosto,paveikti į lais
vojo pasaulio lietuvius katalikus,
o ypač į dvasiškijų,kad pastarieji
sustabdytų bet kokių veiklų prieš
lietuvių tautos pavergimų ir,ben
drai,prieš komunistinį sąjūdį. Bū
kime tikri, kad Vatikanas, jau pa
darąs ta kryptimi dideles nuolai
das komunistams, sutiks sumokė
ti reikalaujamą kainą. Kitas klau
simas, ar laisvojo pasaulio, o ypač pavergtos Lietuvos katalikai
sutiks išpirkti pasirašytą vekse

lį? 1
Netolimoje ateityje būsime liu dininkais nepaprastų įvykių, kurie
iš pagrindų pakeis lietuvių tautos
ateities planavimą. Taipgi iš pa
grindų bus pakeistas lietuvių tau
tos
nusistatymas tiek Maskvos
tiek Romos atžvilgiu. Tiems įvy
kiams turėtume būti pasiruošę,.
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Jurgis JASINSKAS

MOKYTOJAS
II-ji dalis
(Tąsa iš Nr. 20)
rią jam įėjus,visi jį, savo suoluo
Kiekvieno mokytojo ir pedago
go
individualybė atsiskleidžia se atsistodami, pagerbdavo. Jokio
mokyklos, kurioje jis dirba, kla
grūdimosi į klasės vidų pro du
sėse. Mokinių paklusnumas,jų im
ris, jokio bėgiojimo ir savo vietų
ieškojimo mokytojui pasirodžius.
lumas mokytojo dėstomam daly
Ramiu, tvirtu žingsniu prieidavo
kui, jų išorinis ir vidinis-dvasi
nis išsiauklėjimas didžiausiąja prie mokytojams skirto stalo, pa
dalimi priklauso nuo mokytojo, jo sisveikindavo ir, padėjus pažas
sugebėjimų pertiekti mokiniams tyje atsineštą klasės žurnalą ir
jo dėstomų dalyką,suįdominti juos kokią tai pamokai reikalingą kny
tuo dalyku ir suprantamoje bei gą ant stalo, sėsdavosi į kėdą ir,
įdomioje formoje perteikti jį. Už
atsivertus žurnalą, pavardėmis
tat yra sakoma:"Geras mokytojas šaukdamas, patikrindavo, ar visi
ir auklėtojas”; 'Vidutinis arba pa tos klasės mokiniai akivaizdoje
Kai kada nė netikrindavo.
kenčiamas mokytojas” ir "men- yra.
Tuojau pradėdavo dėstyti-aiškinkas-prastas mokytojas, dar men
kesnis auklėtojas”. Tai trys mo ti sekančiai pamokai reikalingą
kytojų kate go rijo s,kurio s, papras - išmokti einamos mokslo progra
tai, minimos. Ir toks aptarimas, mos dalį. Pamoką aiškindavo daž
niausia vaikščiodamas po klase.
reikia sutikti, yra teisingas.
Bevaikščiodamas kai kada susto Kuriai tų kategorijų priskirti
nas jis ? Dar ir dabar, jau gražų davo prie lango ir pro jį žiūrė savo gyvenimo metų skaičių pa damas,liaudavosi aiškinąs, nutil siekusių buvusių jo gausių moki davo ir susimastęs,-kasgi tuo mo
nių tarpe, tur būt, nė vieno nera mentu galėjo atspėti apie ką,-ku sime, kuris nesutiktų su teigimu, rį laiką stovėdavo. Po tokios
jog jis priklausė pirmąj ai,o gal trumpos, o kartais gan ilgokos
vėl tąsdavo aiškinimą
ir aukštesniąjai mokytojų katego pauzos,
nuo tos vietos,kurioj e buvo stab
rijai.
Nepaprastai punktualus. Per telėjus.
Pamoką aiškindavo rimtai, be
traukai pasibaigus ir skambučiui,
pranešančiam pamokų pradžią su jokių pašalinių intarpų, aiškiai,
skambėjus ,kiekvieną kartą beveik nuosekliai. Dėstomąjį dalyką bu
visados
pirmasis
iš mokytojų vo išstudijavus pilnai, giliai, iki
kambario išeidavo jis ir žings mažiausių smulkmenų.
Jeigu baigus pamoką aiškinti,
niuodavo įklase,kurioje tą valan
mokinių ką paklausdavo,,
dą turėjo pamoką. Mokiniai šitą kuris
jo punktualumo savybe gerai ži - rimtai,nuosekliai atsakydavo-panojo, užtat po pertraukos be gai- aiškindavo. Pavz. :
"Kodėl katalikai taip labai ir
šavimo susirinkdavo įklase, į ku
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plačiai garbina Mariją. ? O ev. re
formatai to nedaro"?
Atsakymas: "Taip, katalikai
labai plačiai garbina Mariją, Jė
zaus Kristaus motiną.., Dažnu at
veju tas garbinimas yra didesnis
už paties Dievo Sūnaus garbini
mą.
Ev.reformatai to nedaro. Ta
čiau jie ją myli, gerbia, vertina,
kaip Dievo Sūnaus gimdytoją. Ly
giai, kaip mes atiduodame pride
ramą pagarbą visą garsiąją ir
žmonijai labai daug pasitarnavu
sią ir pasižymėjusią žmonią gim
dytojoms-motinoms. Tačiau toji
pagarba joms negali būti dides
nė už garbe ją garsiesiems sū
nums ar dukroms".
Arba: "Katalikai visur stato
kryžius, kodėl to nedaro evange
Prof. dr. kun. Povilas JAKUBĖNAS — molikai"?
ojas,
Otavos Ev. Reformatu Bažnyčios
Atsakymas :"Mes,evangelikai,
Generalims superintendentas
kryžią, ant kurio kentėjo ir mirė vo vaikams (klupdymą kampe ar
Dievo Sūnus Jėzus Kristus už vi
žiaurą rnušimą)?bevertiškumą ir
są žmonią nusidėjimus, labai
pns. O mokinius tie siogiai liečian
gerbiame
ir branginame. Jis,
čiu reikalu (atšalimą nuo tikėjimo
kryžius,mums yra toks brangus,
ir Dievo, kas dažnai pasitaiko vijog jo nemėtome visais pašaliais.
durinėse-IV, V, VIklasėse) jis kal
bėdavo:
Jo
vieta, kaip krikščioniškos
brangenybės,yra mūsą bažnyčio
"Dabar jūs esate įžengą į tokį
se ir maldą namuose. T en mes amžiąir į tokią mokslo klasą, ka
jį laikome ir jam pagarbą reiš - da galvoj ama, jog jums viskas aiš
kiame".
ku, jūs viską išmanote, viską ži
Būdavo pamoką,kurią metu jis note, viską esate išmoką ir jums
įsileisdavo į bendro pobūdžio mo- nieko nebereikalinga. Nė tėvą ar
kinią švietimo ir auklėjimo klau - mokytoją klausyti, nė Dievą gar
simus. Tada jis visai neliesdavo binti ir jį išpažinti. . . Bet tik pa
einamos programos dalies. Kalbė laukite, tik daugiau subrąskite ir
davo klausimais, apie kuriuos nė daugiau pasimokykite, daugiau į
jo, nė kitą mokytoją dėstomą da mokslo klausimus įsigilinkite, ir
lyką programoje nebūdavo. Pavz. , jūs pamatysite,kaip jūs klydote ir
apie pavardžiąkilmą,mokslo sva kokie naivūs buvote. Ko toliau ir
rbą ir reikšmą, keiksmą nepado giliau žengsite į mokslo pasaulį,
rumą, fizinią bausmią, kurias kai tuo labiau jūs matysite dabartinio
kada ir kai kurie tėvai skiria sa - jūsų gyvenimo laikotarpio trapu23

mą, ir jūsų esamų nuomonių ir pa
žiūrų klaidingumų. Tik rimčiau ir
vis giliau stenkitės pažinti moks
lo aiškinamas tiesas,o Dievas, ku
ris tikrai per amžius buvo, yra ir
bus,jums padės ir jūs globos. . . "
Nepriklausomos Lietuvos 1926
-1929 m. laikotarpyje aktyviai
reiškėsi tuo laiku vadintos naujo
viškos literatūrinės srovės: ’’fu
turistai”, "trečiafrontininkai” ir
pn. Tos srovės "griovė” tariamus
senuosius literatūrinius dievus,
juos niekino,tyčiojosi iš jų ir va
dino juos savo laikotarpį atgyve
nusiais. Proza ar klasikine forma
eilėraščius rašančius pravardžia
vo "senienomis "arba biblinio styli aus naudotojais.
Jam,mokytojui,tų jaunųjų" no
vatorių" literatūrinė veikla buvo
puikiai žinoma ir, matyt, rūpestį
keliantio Tų rūpestį turėjo didinti
ir patį mokytojų skaudinti biblijos
-Sv.Rašto niekinimas ir jo never
tinimas. Užtat aukštesniųjų klasių
mokiniams yra kalbėjęs apie tai
ir aiškinus biblijos menine ir li
teratūrine vertų.
"Tegu nors vienas lietuvis ra
šytojas ar poetas sukuria tokį gi
liaprasmį ir styliumi bent pana
šų veikalų, kaip biblijoje esu Do
vydo psalmės, Saliamono "Giesmių-Giesmė" ar kai kurių prana
šų raštai, ir jis bus didžiausiems
pasaulio rašytojams lygus. Norint
kų nors griauti arba niekinti, vi
sų pirma tų tariamų "senienų"
pačiam reikia pažinti ir suprasti,
ir, antra vertus, pačiam reikia
būti Dievo apdovanotam pastatyti
kų nors vertingesnio. Griauti ir
niekinti gali kiekvienas "pūrkelnis" (Biržų apylinkėje naudotas
apsileidėliams,
nepaslankiems,
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negabiems pašiepti žodis. Jį ret
karčiais naudodavo ir mokytojas),
o kų nors vertingo ir prasmingo
sukurti reikia turėti gabumų, iš
mokslinimo ir Dievo duotos kū
rybinės galios". Panašiai tarus,
mintinai cituodavo ištraukas iš
Sv. Rašto:
"Kaip elnias šaukia gaivinan
čio - šviežio vandens, taip mano
siela, Dieve, šaukiasi Tavėspi";
"Ir
norint aš vaikščiočiau
tamsioj dauboj, nieko nesibijau,
nes Tu su manim esi. . .
"Apsaugok mane kaip akies
vyzdį,priglausk mane savo spar
nų pavėsyje. . . ";
"Parodyk savo nuostabiųjų
malone, Tu Išganytojau, Tavimi
tikintiesiems prieš tuos, kurie
prieš Tavo dešiniųjų kėsinasi. . "
ir pnš.
Baigės aiškinti pamokų ir po
kalbį kuria aktualia tema, sėsda
vosi prie stalo ir, atsivertęs žur
nalų, rankoj e laikydamas plunks
nakotį ar pieštukų,ieškodavo mo
kinių surašo eilėje to arba tos,
kuris turės ateiti prie staliuko
atsakinėti.Kartais tokį tuojau pa
gaudavo,© kai kada rankąs u pieš
tuku sųrašu nuvesdavo iki galo
ir vėl aukštyn grįždamas, vidur
kyje "pasigaudavo" reikalingųjį.
Trutnpų akimirkų ties tokia pa
varde ranka stabtelėjus, garsiai,
trumpai, kaip adatos dūriu, šūk
telėdavo ne pavarde, bet beveik
visada
vardų: "Onute" !,"Pet riuk" !y "Daratyt" !, " Jurgiuk" ! ir
panašiai. Vardu iššauktasis ži
nodavo, kad tai jis. Tik prie tų
vardų, kuriais vadindavosi toje
klasėje du arba trys, pridėdavo
ir pavarde.
Mokinio atsakinėjamos pamo-

Biržų Gimnazijos moksleivių konfirmacija 1927 m. liepos mėn. 17d. (iš k. i d-):
a) pirmoje eilėje — Šernaitė, D. Yčaitė, O. Kutrevičiūtė, H. Nastopkaitė, MOKY
TOJAS — Kun. P. JAKUBĖNAS, P. Krisiukėnaitė, J. Trečiokaitė, P. Kutraitė, M.
Lapėnaitė; b) antroje eilėje (mergaitės) — P. Dagytė, Galvelytė, O. Petrauskaitė,
M. Dagytė, E. Kregždaitė, B. Yčaitė, P. Punvtė, O. Plepytė, Kulbytė, M. Striužaitė;
c) berniukai-Lapienė, N .N., P.Trinkūnas ,A . Bučinskas, Mazurka, L. Puodžiūnas ir kt.

kos klausydavosi.susimąstąs, kai
kada ranka galvą parėmus; kar
tas nuo karto atydžiai pažvelg
damas į atsakinėjantį. Jeigu iš
šauktasis pamoką, kaip žirnius,
išberdavo, t. y. gerai buvo išmo
kąs, tokį pagirdavo:"tu tikras Jo
kūbas”!
Arba - ”tu dabar tikras
Martynas, nebe Marčiukas, gerai,
sėskis” ! ir pnš.
Betjeigu iššauktasis ''suklup
davo” - būdamas pamokos neparuošąs,kas jo dėstomo dalyko at
veju retai pasitaikindavo, paklaus
davo vieną kitą klausimą, norėda
mas "suklupusį” atvesti ant "kie
to kelio” ir, jeigu po to klausinė
jamasis tylėdavo arba klaidingai
atsakydavo, tada mokytojo veidas
apsiniaukdavo ir prasidėdavo pa
mokymo - pabarimo "lietus”. Jis
gerai pažinodavo ne tik savo mo
kinius,bet ir jų tėvus. Žinojo, kiek
pasiturintys ūkininkai, smulkūs
žemvaldžiai,grytelninkai ar ama

tininkai tie mokinių tėvai būdavo.
Užtat jo pabarimas-pamokymas
dažniausiai būdavo jungiamas su
mokinio tėvų padaromu pragyveni
mu, jų rūpesčiais ir vargais:
"Tavo tėvai,nors tikri vargšai,
bet geri, teisingi žmonės, darbš
tūs,dirba,vargsta,kad tave į mok
slus galėtų leisti, o tu, laidoke, ką
darai?Tinginiauji, laiką veltui lei
di ! Tėvų rūpesčių ir vargo neboji!
Ir tėvams, ir sau skriaudą darai :
Sėskis !
Pagalvok ir pradėk kaip
reikiant mokytis ”! Po žodžio:”Sės kis”! dažnai prisidėdavo pagelbinis - epitetinis, tik ne nepadorus,
žodis.
Tokį papeikimo "lietų” lygia
greta
lydėdavo pakelto balso
"griaustinis".Nors ir Šiaip jo kal
ba nebūdavo tyli, bet mokinio pa
peikimo metu tas balsas žymiai
sustiprėdavo.
Jo ir taip rusvas
veidas dar labiau išrausdavo ir,
rodėsi, štai, štai prasidės tikroji
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"perkūnija". Tačiau po pirmųjų to
kios "audros" garsų, jo balsas vėl
vis labiau ir labiau atgaudavo nor
malų tonų ir, baigiantis žodžių
"liūčiai",tonas pereidavo įnuošir daus gailesčio ir, tarytum, liūde
sio, gaidų. Tokios žodinės-pamo
komosios "audros", paprastai, bū
na tėvų ar motinų taikomos jų nuo
saviems "neklaužadoms " vaikams.
Iš pradžių atrodo, ims ir išplaks
koskaudžiausiai ir baramąjį visai
atstums, bet staiga, kaip pro aud
ros
debesį prasimušus saulės
spindulys, tvinkteli į širdį dūris:
"Juk čia mano vaikas, o aš jį taip
skaudžiai baru" ! Ir barimo tonas
tuojau pasikeičia į užuojautos, į
tikrosios meilės jausmų. Toks sa
vo pabarimais būdavo mokytojas,
kuris tikrai visus savo mokinius
laikydavo savo vaikais. Jame vy
raudavo "bausti ir glausti" jaus
mai ir pirmąjį visada nustelbdavo
antrasis. Buvo griežtas, teisingas,
atviras iki stačiokiškumo ir kupi
nas geidulio,jog kiekvienas jo mo
kinys būtų gerai išauklėtas, išsi
mokslinęs, darbštus, rūpestingas,

sųžiningas, pareigingas ir sųmoningas krikščionis bei tikras lie
tuvis. Nesgi jis juos ruošė ne tik
tam vyndaržiui,kuriame taip atsi
dėjęs
ir pasišventųs darbavosi
-Biržams ir jo apylinkėms, bet ir
visai laisvajai Lietuvai. . .
Ir dabar, po daugelio metų, kai
jis Biržuose pradėjo savo didįjį
švietimo ir kultūrinimo darbų,
vertai galima didžiuotis, jog dau
giausia jo pasišventimo, energijos,
valios,veiklos ir sugebėjimų dėka
Biržai ir jo plačioji apylinkė tapo
viena pažangiausių vietovių visoje
Lietuvoje.
Tai buvo asmenybė, kuri šian
dien stovėdama Visagalio akivaiz
doje, drųsiai Jam gali tarti kartu
su tuo Evangelijoje minimu tarnu,
kuriam jo ponas davė penkis ta
lentus :"Viešpatie, man davei pen
kis talentus, štai, užpelniau kitus
penkis. . . "
O, ne ! Jis Pasaulių Valdovui
drųsiai gali tarti, jog užpelnė ne
kitus penkis, bet keleriopai dau
giau !Po sunkios ir našios darbuo
tės Tau pavestame vyndaržyje, il-

Į pietų pusę nuo buv. Biržų gimn. rūmų, kuriuose vėliau įsikūrė ir po šiai dievai
tebeveikia pašto įstaiga, pastatytas plačiaekraninis kinas „Širvena“
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sėkis ramybėje, Mokytojau. . .
PABAIGA
Kada nors rimtas istorikas,
norisi tikėti, plačiai ir išsamiai
parašys apie mokytoją ir Biržų
bei jo apylinkių didįjį švietėjų, ku ris šiame kukliame ir blankiame
rašinėlyje buvo pavaizduotas. Gal
būt, ev. reformatai kada nors su
manys išleisti ir atskirų veikalųmonografijų apie tų žymųjį vyrų.
Jis tikrai yra to vertas. Ir savai
me tada kils palyginimo klausi
mas :
"Į kokių gi žymiųjų Lietuvos
asmenybę savo veikla,darbais, su
manymais ir pasiektais rezulta
tais yra panašus jis"?
Ir jeigu toks rimtas istorikas
-biografas palygintų jį su didžiuo
ju Žemaičių vyskupu Motiejum V alančiu,nė neprieštaraujant tokiam
teigimui reikėtų pritarti.
Juk jiedu savo darbais, veikla,
gyventu laikotarpiu ir pasiektais
rezultatais labai panašūs:
1. Ir vienas ir antras kilų iš
žemdirbių luomo. Stambesnių ūki ninku sūnūs;
2. Abugimų tamsiausiuoju Lie
tuvai laikotarpiu:carinės Rusijos
Lietuvoje viešpatavimo metu;
3. Ir vienas ir antras pergyve
no Lietuvai spaudos draudimo laikotarpį.Matė pačios caro valdžios
įvestų ir proteguojamų bei plečia
mų "graždankų" ir prieš jų kovo
jo;
4. Abu, būdami giliai ir plačiai
išsimokslinu, suprato tamsoje ir

priespaudoje laikomų lietuvių-savo tautiečių - padėtį ir abu, kaip
vienas, priėjo išvados, jog tiktai
apšvieta, kul t ū rėjimas,visokiapažanga tegali išsklaidyti tamsybės
debesis Lietuvoje;
5. Supratu tai, ir vienas ir an tras griebėsi steigti pažangaus
ūkininkavimo organizacijas-drau
gijas.Ir vienas ir antras stengėsi
pakelti savo draugbrolių lietuvių
kultūrinį lygį;
6. Apšvietos reikšmų ir galių
supratu, abu ėmėsi rašyti, steigti
spaustuves,
leisti lietuvių kalba
leidinius, skatinti knygynėlių stei
gimų ir parūpinti jiems knygų;
7. Ir vienas ir antras labai
griežti blaivybės šalininkai ir ko
votojai su girtuokliavimu;
8. Būdami skirtingų konfesijų:
pirmasis-katalikas, antrasis -ev.
reformatas,abu aukšto rango dva
siškiai. Vienas - vyskupą s, antras is
-Generalinis Superintendentas;
9.Ir vienas ir antrasnepapras tai daug pasitarnavo savajam ti
kėjimui ir saviems parapijonims;
10.Abu gabūs ir našūs rašyto
jai ir istorikai. Vienas parašė :
"Žemaičių Vyskupystė", antrasis III tomus "Bažnyčios Istorija. . . "
Kas žemaičiams buvo vysku
pas Motiejus Valančius, tas pats
Biržams ir plačiajai jo apylinkei
bei kartu visai Lietuvai buvo Ge
neralinis Superintendentas profe
sorius dr.kun. P O V I L A S J AK U B Ė N A S.

* * *
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J. KUTRA

TRIJŲ KONFESIJŲ ŠEIMA
DR.KAZIO GRINIAUS ŠIMTMETINES MININT

Lietuvoje turėjome mišrių šei
mų konfesijos atžvilgiu: vienas
šeimos narys buvo katalikas,© antras-protestantas ar kurios kitos
religijos. Tėvai, paprastai, veng
davo tokių savo vaikų mišrių ve
dybų. Viena, jie norėjo, kad ir jų
vaikai pasiliktų to paties tikėjimo,
kaip ir jie patys bei jų tėvai buvo;
antra,žinojo,kad mišrios vedybos
ne visada yra laimingos, nes jau
nieji susiduria gyvenime su įvai
riais konfliktais, ypač savo vaikų
sulaukų: kurioje bažnyčioje juos
krikštyti, kaip vėliau auklėti ir
pan. Jeigu tokia mišri šeima turė
jo būti sutuokta katalikų bažnyčio
je, ji būdavo paprastai tuokiama
tik "šiapus altoriaus" ir antra pu
sė turėjo pasižadėti krikštyti vai
kus
katalikų bažnyčioje ir pan.
Žodžiu,tuokiantis katalikų bažny
čioje, - civilinės metrikacijos,kaip
žinia, Lietuvoje neturėjome-, ne
katalikiškas partneris buvo pri
verstas eiti į įvairius savo gar
bės ir sąžinės kompromisus.
Labai retai pasitaikydavo, kad
tokios mišrios šeimos parinktų
savo vaikams visai kitų,o ne vie
nų jų pačių praktikuojamų konfe sijų.
Taip atsitiko su inž. Liūtu
Griniumi, dr. K. Griniaus ir Kr.
Grinienės sūnumi, dabar begyvenančiu su savo šeima Californi joje. Dr.K.Griniaus iniciatyva, gi
mus sūnui Liūtui,buvo pakviestas
prof.dr.kun. P. Jakubėnas, Ev. Re
formatų Bažnyčios generalinis
superintendentas, kuris ir atliko
šias pareigas. Taigi, L.Griniui bu
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vo parinkta ne tėvų, kurių vienas
buvo krikštytas katalikas, o antra
-stačiatikė, bet kita ev. reforma
tų konfesija, kurios jis ir dabar
prisilaiko. Šis įvykis yra ypatin
gai įdomus ir reikšmingas.

Prieš pereinant į smulkesnes
L. Griniaus krikšto ir jo tėvų su
tuoktuvių aplinkybes bei priežas
tis,negalime nepaminėti trumpais
bruožais mūsų buv. Respublikos
prezidento gyvenimo ir veiklos,
kuriam 1966 m. gruodžio mėn. 17
d.sukako 100 metų nuo jo gimimo.
Visa lietuvių tremties visuomenė,
nežiūrint politinių skirtumų, ruo
šiasi šias garbingas dr. K. Gri
niaus sukaktuves vienaip ar kitaip
paminėti. Tik mūsų pavergtoje tė
viškėje negalės būti šios sukaktu
vės viešai minimos.
Dr. K. Griniaus asmenybė ir
veikla yra labai šakota. Jau besi
mokant Marijampolės gimnazijoje,
paveiktas
savo mokytojo Petro
Kriaučiūno, jis užsidega lietuvy
bės idėja ir jai pasilieka ištiki
mas iki savo mirties.
Jis dirba
kartu su tik vėliau atlietuvėjusiu
dr. V. Kudirka, steigia Lietuvos
Demokratų partijų,rašo "Varpui",
"Vilniaus Žinioms" ir kitai spau
dai. Besiversdamas Marijampolė
je gydytojo praktika, dar daugiau
įsitraukia į Lietuvos išlaisvinimo
kovų iš caristinės Rusijos pries
paudos.
Rusijos revoliucijos metu dr.
K. Grinius neteko savo pirmosios
žmonos ir dukros,kurios buvo ko-

Kristina GRINIENĖ, dr. Kazys GRINIUS, inž- Luitas GRINIUS

munistų žiauriai nužudytos.
Bet
jis, kaip tas ąžuolas prie Nemunė
lio, pasiliko tvirtas, nepalūžo.
Atgavus 1918 m. Lietuvai ne priklausomybę,, dr. K. Grinius bu
vo išrinktas į Steigiamąjį, o pas
kiau ir į visus kitus Seimus. Jis
buvo vienas įtakingiausią Lie tuvos Valstiečių Sąjungos narių.
Aktyviai reiškėsi įvairiose Seimo
komisijose. 1920-22 m. jis sėk
mingai vadovavo koaliciniam Ministerią Kabinetui. Pagaliau 1926
m. dr. K. Grinius buvo išrinktas
Lietuvos Respublikos prezidentu.
Deja, šias prezidento parei
gas neteko jam ilgai eiti. Kaip ži
nia, 1926 m. gruodžio mėn. 17 d.,
kada visi taurieji Lietuvos sūnūs
ir dukros rengėsi iškilmingai mi
nėti jo 60 metą sukaktį, saujelė
politikierių,kurie neturėjo ar bu
vo praradą tautos pasitikėjimą,
bet būtinai troško kraštą valdytį
pasinaudodami keletos suklaidin

Chicago

tą karininką neva tariamu komu
nistą kraštui pavojumi pagalba,
privertė dr. K. Grinių atsistaty
dinti nuo savo pareigą. Jis, norė
damas
išvengti
krašto viduje
kraujo praliejimo ir gavąs tą su
kilėlių vadovą pasižadėjimą, kad
jie gerbs Lietuvos konstituciją,
sutiko ją valiai nusileisti.
Taip negražiai buvo pasielgta
su šiuo užsitarnavusiu mūsą tau
tos ir valstybės vyru, taip jam
atsilyginta už jo visus darbus ir
pasiaukojimą Lietuvos labui. Taip,
pagaliau, buvo pažeistos ir suža
lotos mūsą jaunos Respublikos
gražiai besivystančios demokra
tinės ir parlamentarinės tradici
jos. Visi duoti sukilėlių pažadai
taip pat buvo sulaužyti. Kada 19 40
m.tikrai priartėjo komunistą pa
vojus, nei Lietuvos kariuomenė,
nei pati tauta visai nebuvo paruoš
ta šiam pavojui atremti ar bent
kokį pasipriešinimą parodyti.
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//r. K. GRINIUS
falanga, liaunos vila, 1939 m.

Po perversmo vis labiau su
varžius bet kurią politine veiklą
viduje, dr. K« Grinius dirbo Kauno
Miesto Savivaldybės
Sveikatos
Skyriuje ir rūpinosi sveikatos rei
kalais, Jam ne tiek rūpėjo susir gusią žmonių gydymas, kiek pro
filaktika,t.y.aiškinimas per spau
dą ir organizacijas, kaip sveikai
gyventi, apsisaugoti nuo ligų ir
pan. Jis visą savo gyvenimą sie
lojosi mūsų mažos tautos prie
auglio reikalu ir jos fiziniu išsi
laikymu.
Praradus mums nepriklauso
mybę,, nacių okupacijos metu dr
K. Grinius,kartu su prebM.Krupa
vičiumi ir prof.
J. Aleksa, įteikė
vokiečių okupacinei valdžiai pro
testą. dėl Lietuvos ūkio naikinimo
ir Lietuvos piliečių žydų perse
kiojimo. Už tai jis buvo ištremtas
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į provinciją. Artėjant antrajai so
vietų okupacijai, dr. K. Grinius,
kaip ir daugelis iš mūsų, pasitrau
kė su savo šeima į vakarus. 1947
m.
atvyko į JAV ir apsigyveno
Chicagoje. Tremtyje rašė savo at
siminimus,
o taip pat siuntinėjo
įvairius memorandumus laisvųjų
valstybių galvoms dėl Lietuvos
išlaisvinimo ir lietuvių tautos nai
kinimo. 1950 m. šis taurusis mūsų
valstybės vyras, sulaukus 83 m.
amžiaus, pasimirė. Jo palaikus
laikinai priglaudė Liet. Tautinės
Kapinės Chicagoje. Dabar ten ruo
šiamas pastatyti paminklas šiam
mūsų valstybės prezidentui ir di
džiam tautos vyrui atminti.
Reziumuojant galima pasakyti,
kad dr.
K. Griniaus gyvenimo ir
politinės veiklos tikslas buvo ma
tyti Lietuvą laisvą, besitvarkan
čią savo vidaus gyvenimą demo kratiniais pagrindais, pripažįstan-

L. GRINIUS, dr. K. GRINIUS, Kr. GRINIE
NĖ. Wuerzburg, V. Vokietija, 1945 m. rug
sėjis.

čių visiems krašto gyventojams
lygias politines teises ir tikėjimo
bei sąžinės laisvą. Gali kas nesu
tikti su dr. K. Griniaus politinė
mis pažiūromis,vienok kiekvienas
turi pripažinti, kad tai buvo mūsų
politiniame gyvenime viena šva
riausių ir tauriausių asmenybių.
Pereisime į tas aplinkybes, ku
riomis L. Griniui, gimusiam Lie
tuvoje, jo tėvų sutarimu buvo pa
rinkta Ev. Reformatų konfesija ir
jis buvo šioje Bažnyčioje pakrikš
tytas. Smulkesnių žinių iš to laiko
maloniai
suteikė
Kr. Grinienė,
Liūto motina, kuri šiuo metu, išė
jusi į pensijų, gana skurdžiai gy
vena Arlingtone, Calif., beveik vi
sų pamiršta. Vienintelis jos se
natvės dienų paįvairinimas ir pa
guoda yra jos sūnaus ketvertas
vaikų, kurie tame pačiame mies
te netoli gyvena.
Dr. K. Grinius buvo nepraktikuojųs
katalikas. Jis pripažino
Bažnyčiai savo role, su ja neko
vojo. Asmeniniame gyvenime ne
vengdavo ir kunigų draugystės .
Palangoje jis susitikdavo su kun.
K. Prapuoleniu, Kaune pas jį lan
kydavosi kan. J. Tumas-Vaižgan-

V. Vokietija, Mana tremtinių stovykloje 1946 m-

tas, Chicagoje jį retkarčiais at
lankydavo kun. J. Prunskis ir kt.
Jo kiek neigiamų pažiūrų į katali
kų kunigus lėmus savo laiku jų sulenkėjimas,pamiršimas savo tau
tos reikalų, taip pat Romos Kata
likų Bažnyčios noras visur domi
nuoti.
Įdomu buvo išgirsti iš Kr. Gri
nienės tas aplinkybes, kurios nulėmė,kad jie buvo sutuokti stačia
tikių Bažnyčioje. Kr. Orlovienė

į USA atvykus (iš k. į d.): sūnus pulk. Kazys GRINIUS, dr. Kazys GRINIUS,
žmona Kristina GRINIENĖ, sūnus Liūtas GRINIUS.
New York, 1947.1.26

31

Inž. Liūto GRINIAUS šeima, Arlington, Calif., 1966.IX.10

-Kremeneckaitė taip pat buvo ne
praktikuojanti stačiatikė. Jie buvo
iš anksčiau pažįstami ir drauga
vo, dar prieš dr. K. Grinių išren
kant prezidentu. 1927 mt. nutarą
susituokti. Prieš tuokiantis iški
lus klausimas, kurioje bažnyčioje
tai atlikti. Civilinės metrikacijos
įstatymas buvo pradėtas ruošti,
bet nebuvo priimtas. Kr. Grinienė
siūliusi
vyrui
vykti į Lat vijų ir ten susituokti civiliškai,
bet jis nuo šio pasiūlymo griežtai
atsisakąs,motyvuodamas,kad Lie
tuvos piliečiams taip daryti nede
ra. Tada kreipusi į kan. J. Tumą,
bet jis atradus, kad Romos Katalikų Bažnyčios kanonai jam nelei
džią jų sutuokti. Mat, Kr. Grinie nė buvo stačiatikių Bažnyčios
perskirta su jos pirmuoju vyru
Orlovu. Katalikų Bažnyčia pripa
žįstanti stačiatikių Bažnyčios ak tus,bet nepripažįstanti pačių skyrybųfakto, dėl to negalinti pripa žinti Kr. Grin, skyrybų.Jeigu Kr.
Grinienė būtų buvusi katalikė ir
apgailestavusi savo vedybas sta
čiatikių Bažnyčioje,tai tada kata
likų Bažnyčia būtų galėjusi anų-
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liuoti jos pirmąsias vedybas ir
sutuokti jų su dr. K. Griniumi sa
vo Bažnyčioje.
Tada kreipėsi į stačiatikių
Bažnyčių Kaune ir jie buvo prie
uždarų durų, daly vauj ant tik dviem
liudininkam S. Vasiakaitei ir K.
Grinienės broliui V. Kremeneckiui, sutuokti. Lietuvos saugumas
darąs žygių, kad šios sutuoktuvės
stačiatikių Bažnyčioje būtų sutr
ukdytos. . .
Gimus sūnui Liūtui iškilo rei
kalas sudaryti metrikus. Nesant
civilinės metrikacijos
reikėjo
krikštyti bet kurioje bažnyčioje.
Nė vienas nebūvąs linkąs kreip
tis į savo Bažnyčios vadovybą,
kad neužgautų vienas antro, ir
taip norėdami išvengti Bažnyčios
dominavimo auklėjime ir pan. Ta
da dr.K. Grinius kreipusis į prof,
dr. kun. P. Jakubėnų ir jis jų na
muose Kaune, Aukštaičių gatvė
25, Liūtų pakrikštijąs ev. refor
matu. Dr. K. Grinius įvertinąs ir
parinkąs Evangelikų Reformatų
Bažnyčių,kaip patriotiškiausių ir
liberališkiausių Lietuvos Bažnyčių,kuri nevaržanti žmogaus įsi-

tikinimų, paliekanti jam sąžinės,
tikėjimo laisvų, puoselėjanti pla
čią toleranciją, besitvarkanti de
mokratiniais pagrindais ir pn.
Kai atėjo laikas konfirmuotis,
Liūtas tvarkingai lankąs pamo
kas ir norėjus būti tinkamai kon firmacijai pasiruošus.
Mes, evangelikai reformatai

ir visi Lietuvos protestantai, galime didžiuotis,kad mūsą valsty
bės prezidentas, pats būdamas
katalikas, r ado reikalą pakrikštyti
savo sūną evangeliku reformatu,
o taip pat pasidžiaugti, kad inž.
Liūtas Grinius yra dvasioje tvir tas mūsą bažnytinei bendruome nei.

J. KREGŽDĖ

KURATORIUS YČUS MININT
Lietuvią tauta atgimimo prieaušryje yra davusi nemažai gar
bingą vyrą,aukštai iškilusią, kurią
nepalaužiamą pastangą ir rūpėsčią dėka buvo iškovota Lietuvai
laisvė. Tai buvo ’’Aušros”,’’Varpo”
gadynės, iš tos tautinio atgimimo
gražios ir dvasiniai stiprios, heroiškos, optimistiškos, pasiauko
jančios kartos, stovėjusios Lietu
vos laisvės kovą avangarde. Tai
buvo pasišventusieji lietuvybei
idealistai, žadiną lietuviškąją dva
sią, skatiną kovai išsilaisvinti iš
caristinės rusą priespaudos per
kultūrėjimą, ekonominį sustiprė
jimą ir per politiną veiklą.
Šios herojinės kartos tarpe bū
ta labai patvarią, išmintingą vei
kėją,kurie neturėtą būti pamiršti,
nes jie kovojo už lietuvią tautos
laisvą, gyveno ir darbavosi jos
garbei, gerovei, jos kultūrai, poli
tikai, tam gražiam ir skaisčiam
ateities rytojui. Neturėtą būti pa
miršti ne tik dabar,bet ir ateityje,
kad būsimoms greičiausiai jau vi
sai abejingoms kartoms galėtą
priminti tą reikšmingąją praeitį,
kuri nėra dingusi,o vienok išliku
si ateičiai iš anos nebesugrąžina
mos praeities.

Prie tos herojinės v eikėją kar
tos priklauso abu broliai kurato
riai Jonas ir Martynas Yčai, kurie
savo veikla buvo pasieką pačias
aukštąsias viršūnes. Tai buvo gi
lios inteligencijos,plačios toleran
cijos pažangūs vyrai.
Šeimos padavimais Yčai yra
ateiviai iš Škotijos (D. Britanijos).
Į Lietuvą jie persikėlė gyventi
XVIII a. pabaigoje. Pirmoji ją pa
vardė buvusi Chigger (Ciger)..Iš
grafo J. Tiškevičiaus jie buvo gavą 300 dešimtinią žemės. Ūkis bu
vo pavadintas savininką vardu. Vė
liau ūkis pasidarė kaimu ir vadi
nosi vardu Gigai.
Brolią Yčą senelis iš Cigą kai
mo persikėlė gyventi už 5 varstą
į Šimpeliškią kaimą. Ją tėvas Mar
tynas Yčas vedė Zuzaną Dagilytą,
poeto St. Dagilio seserį. Martynas
Yčas,patekąs poeto Dagilio įtakon ,
buvo pradėjus kurti eilėraščius.
Savo laiku tie eilėraščiai Biržą
apylinkėje buvo plačiai žinomi ir
iš rankraščią skaitomi.
Spaudos draudimo metu lietu
viškos knygos, slaptai atgabentos
iš Prūsijos, buvo slepiamos Yčą
namuose.
Apie tai patyrusi rusą
žandarmerija padarė kratą. Kad
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tojo nusilpusi širdis. Negailestin
goji mirtis per anksti perkirto jo
gyvenimo siūlą.
Prof.dr.Jono Yčo perankstyva
ir staigi mirtis buvo didelis nuo
stolis lietuvią tautai ir Lietuvos
Valstybei. Tokio darbininko, ypač
istoriko,netekimas tuo laiku buvo
sunkiai kitais pakeičiamas. Tolaikinėje Lietuvos spaudoje po prof,
dr. J. Yčo mirties buvo iškilusios
ilgai trukusios diskusijos ir rim
tai buvo susirūpinta Lietuvos pra
eities tyrinėjimo reikalu.
Iškeliaudamas į amžinybą,pro£
dr. Jonas Yčas paliko giliam skau
sme ir nuliūdime šią šeimą:
Jonui tęsti mokslą. O Martyną 1. Žmoną Oną Neimanaitą-Yčiene,
’’ištempė” į mokslus jo vyresnis dabar gyv. Toronte (Canada);
2. Dukrą Birute Yčaitą-Barneliebrolis Jonas.
ną, ištekėjusią už kun. Barnelio,
Ordinarinis prof. dr. Jonas
gyv. V. Vokietijoje;
Yčas (šiais metais sueina 35-ri
3. Dukrą dantą gyd. Danutą Yčaite
metai nuo jo mirtie s )-įžymus pe
dagogas, istorikas, mokslininkas, - Kregždieną, ištekėjusią už vet.
kultūrininkas,
visuomenininkas, dr. Jokūbo Kregždės, gyv. Cincin
švietimo ministeris. Apie jį, kaip nati, U. S. A. ;
pedagogą, knygoje "Panevėžys” 4. Dukrą Oną Yčaitą-Bereznevi(pusi. 293) randame sekantį atsi- čieną, gyv. Toronte (Canada);
liepimą:”Yčas sąmoningai pamo 5. Sūnądr.Joną Yčą, gyv. Toronte;
6. Sūną Martyną Yčą, gyv. Toron
kose reikalaudavo iš mūsą atsa
kymą precizijos ir reikalaudavo te;
susiorientuoti tiksliai jo kelia 7. Sūną Adolfą-Gustavą Yčą, mirė
muose klausimuose bei tiksliai į V. Vokietijoje, tremtinią stovyklo
juos atsakinėti, paaiškinant, kodėl je.
Dr.adv. Martynas Yčas-polititaip, o ne kitaip būtina reikalą
kas, plačią užmoją visuomeninin
svarstyti”.
Iš pat mažą dieną Jonas Y. bu kas, pramonės organizatorius ir
vo karštas lietuvis ir mylėjo vis finansą ministeris. Šiais metais
kamas buvo lietuviška. Jis svajo sueina 25-ri metai nuo jo mirties.
jo atskleisti apdulkėjusią archyvą Taipogi peranksti iškeliavo, palidokumentus,tiksliai ir objektyviai kąs tremtyje giliame skausme šią
nušviesti lietuvią tautos praeitį, savo šeimą:
jos didybą. Tam reikalui ne kartą 1. Žmoną Hypatiją Šliūpaitą-Yčievažinėjo į užsienį, rinkdamas is ną-Žiūrieną, dabar gyv. U. S. A. ;
torinius dokumentus. Jo platiems 2. Sūną dr. Martyną Yčą, bioche
užsimojimams skersai kelio pas- mijos prof. Syracuse univ.,N. Y. ;
išvengus ištrėmimo į Sibirą, Mar
tynas Yčas turėjo išbėgti Ameri
kon. J. A. V. Martynas Yčas su lai
ku buvo neblogai įsikūrus ir 1913
m. mirdamas paliko 5 nedidelius
namus Lead mieste,S.Dakotos sta
te, sūnui Stasiui.
Martynas Yčas
turėjo tris sūnus: Joną, Stasį ir
Martyną ir dukterį Zuzaną, kuri
ištekėjusi už Fridmano valdė tė
viškės ūkį.
Tėvui išbėgus Amerikon,jo sū
nus Jonas buvo 10 metą, o Marty
nas 5 metą. Iškilo sunki problema
dėl mokslinimo. Tik ją dėdės poe
to St. Dagilio rūpesčią ir pastan
gą dėka buvo sudarytos sąlygos
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Dr. adv. Martyno YČO šeima, neperseniausiai
palaidojusi savo tėveli, keliauja laivu iš Rio
de Janeiro, Brazilija, į USA (iš k. į d.): Vio
leta YČAITĖ, Hypatija YČAITĖ, Hypatija
YČIENĖ. Stovi: Martynas YČAS ir Evelyna
YČAITĖ- 19J/1 m., gegužės mėn.

3. Dukterį bibliotekarų Hypatiją
Yčaitų- Petkiene^ Los A ngeles,C alif. ;
4. Dukterį Eveliną Yčaitų- Taggart,
Colorado;

5. Bibliotekarų
Violetą Yčaite
-Puplesiene, Washington,D. C.
Susipažinę, su šių didžių vyrų
gyvenimu ir veikla sustiprėkime
dvasiniai ir atsikratę amerikonis kojo materialistinio tvaiko, bent
nors dalinai pasiryžkime įsipa
reigoti nudirbti tuos darbus dėl
lietuvių tautos, mūsų Bažnyčios,
kurie likosi nebaigti dėl jų perankstyvųiškeliavimų.Būvą reikš
mingi įvykiai,skaudūs pergyveni
mai, gražieji, pakilieji gyvenimo
momentai laiko tėkmėje išblank
sta. Iki dar yra vienaamžininkų,
buvusių jų mokinių, studentų gei
stina, kad atsiminimai apie juos
būtų surašyti.
Neleistina būtų,
ypač iš likusiųjų šeimų, artimųj ų,
kad nepajustų neatidėliotino rei
kalo tuo susirūpinti. Geriausias ir
patvariausias šiems vyrams pa
minklas būtų-plačių monografijų
išleidimas.
Minėdami šių didžiai nusipel
niusių vyrų gedulingąsias sukak
tis, kupini dėkingumo, giliame su
sikaupime,lenkiame galvas. Liku
sioms šeimoms, jų artimiesiems
- stiprybės .dieviškosios
palai
mos.

I. JONYNAS

JONAS YČAS
(Perspausdinta

iš 1931 m. "Praeities"

1931 m. gruodžio 17 d. 6 vai.
ryto Kaune mirė, beeidamas 52
-uosius savo amžiaus metus, Vy
tauto Didžiojo Universiteto pro
fesorius, istorikas, daktaras Jo
nas Yčas.
Dr. Jonas Yčas gimė 1880 m.
liepos 21 d. Simpeliškių kaime,
netoli Biržų,pasiturinčio ūkinin-

t.)

ko lietuvio šeimoje. Susilaukus 9
m. amžiaus, jis buvo stojus Min
taujos gimnazijos I klasėn, bet
jau sekančiais metais dėl šeimy
ninių aplinkybių kuriam laikui bu
vo paimtas iš gimnazijos. Tačiau
neilgam, nes savo dėdės, Yčienės
brolio, gimnazijos mokytojo Sta
nislavo Dagilio
raginimo dėka
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Prof. dr. Jonas YČAS
1880.VII.21, Šimpeliškių k. — 1931 .XL 1.17, A aunas

buvo grąžintas atgal į Mintaują,
kur baigė 4 pirmąsias klases. Po
to, jis buvo pasiųstas į Slucką,
kur evangeliką reformatą vai kams buvo duodamos stipendijos
mokslui eiti.
Slucko gimnaziją
Jonas
Yčas baigė teturėdamas
17,5 metą. Būdamas religiškai
nusiteikąs,jis norėjo stoti Dorpa
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to universiteto evangeliką teolo
gijos fakultetan, bet Vilniaus si
nodo senjoras Kaderis atsisakė
duoti Jonui Yčui, kaipo lietuviui
ir,be to,dar buvusio baudžiaunin 
ko sūnui, stipendiją, kuriomis pa
prastai naudojosi studijuoją evan
geliką teologiją. Jaunas maturiętas pasiuntė savo prašymą Peter-

mokytojų institutas, čia veikė lie
burgo universitetui ir buvo pri
tuvių mokslo kursai. Jonas Yčas
imtas,bet, neturėdamas pragyve
aktyviškai dalyvavo kultūriniame
nimui lėšų, nevažiavo. Ateinan lietuvių judėjime,dažnai skaityda
čiais metais jis stojo Peterbur
go Istorijos - Filologijos Institumas paskaitasiš Lietuvos istorijos
Lietuvon
Jonas
Yčas grįžo
tan, kur gavo gana gerų stipendi
drauge su kitomis lietuvių įstaigo
jų gimnazijos mokytojui ruoštis.
mis 1918 m. vasarų. Vilniuje jis
1903 m. Jonas Yčas baigė in
rado besikūriančių Lietuvos vals
stitutų ir tuojau gavo paskyrimų
tybę. Lietuvių Tarybos jis buvo pa
mokytoju, pagal savo norų ir pa
kviestas dirbti jos švietimo sekci
sirinkimų, Siberijoje, Tomsko
mieste.Iš čia vėliau rusų valdžia joje. Susikūrus Lietuvos ministerių kabinetui, jis buvo paskirtas,
jį perkėlė į Semipalatinskų, ar
pasitraukus iš jo p. Mykolui Bir
čiau Mongolijos sienos, tenykšžiškai, Švietimo Ministerijos val
čios gimnazijos inspektoriumi.
Čia jis išbuvo nuo 1908 iki 1916m. dytoju,© vėliau dviejuose ministerių kabinetuos e Švietimo Ministeriu
Nepaisydamas didelio atstu
Iš valdžios Jonas Yčas pasi
mo, Jonas Yčas dažnai parvažiuo
davo vasaros atostogų Lietuvon. traukė 1919 m. ir tuojau su visa
savo šeimyna išvyko Karaliaučiun
1907 m.
jis dalyvavo Lietuvių
pagilinti savo mokslo'žinių vietos
Mokslo Draugijos susirinkime ir
universitete. Vieneriųmetų jo dar
jame kalbėjo apie Lietuvos isto
riografijos reikalus. Paprastai bo rezultate buvo jo studija apie
XVI amž.
vokiečių kronikininkų
jis labai aktyviai dalyvaudavo
Simanų Grunau,už kurių Karaliau
Lietuvos evangelikų reformatų
čiaus universitetas suteikė jam
sinoduose, kurie kasmet rinkda
filosofijos daktaro ir laisvųjųmokvosi Vilniuje. Vienų atostogų me
slų magistro titulų.
tu jis važinėjo Krokuvon rinkti
Sugrįžęs iš Prūsų, Jonas Yčas
medžiagos straipsniui 1410 me
trijų Panevėžio
tų kautynėms prie Tanenbergo buvo paskirtas
paminėti.Straipsnis buvo atspaus gimnazijų direktoriumi. Kai 1922
metais buvo įkurtas Lietuvos uni
dintas "Lietuvių Tautoje" (kn. II,
versitetas, jis buvo paskirtas So
dalis III, 1912-1913 m.).
Didžiojo pasaulinio karo metu, cialinių Mokslų Fakulteto branduokai rusų vyriausybė dėl nepasise- lin profesoriaus titulu. Steigiamo
kimųkare ėmė būti liberališkes- jo Seimo priimtu Universiteto sta
nė santykiuose su kitataučiais ir tutu Socialinių Mokslų Fakultetas
kitatikiais, Jonas Yčas buvo pas - buvo suskaldytas į Humanitarinių
Teisių Fakultetus, ir
kirtas Voronežo II rusų gimnazi Mokslų ir
jos direktoriumi. Voroneže karo Jonas Yčas iki savo paskutinių
metu buvo sukoncentruotos iš dienų pasiliko Humanitarinių Mok
Lietuvos evakuotos įstaigos. Čia slų Fakulteto profesoriumi. Čia
jis dėstė Lietuvos istorijų, ir, be
pat atsirado ir jo brolio, p. Mar
tyno Yčo, vardu įkurta pirmoji to,dar viduramžių istorijų, Latvi
Rusijoje lietuvių gimnazija. Čia jos ir Prūsų žemių istorijų. Mė
buvo kuriamas pirmasis lietuvių giamiausias Lietuvos istorijos pe~
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Sibire (iš k. į d.): studentas (dar gimnazisto uniformoje) Martynas YČAS, muzikas Mikas PETRAUSKAS, gimnazijos mokytojas Jonas YČAS. Tomsk, 1907 m.

riodas jam buvo laikotarpis iki
Vytauto.
Jonas Yčas buvo labai prisiri
šus prie savo gimtojo kampelio,
prie Biržų, ir prie visa, kas savo
santykiais jungėsi su šiuo dabar
tinės Lietuvos evangelikų refor
matų bendruomenės centru. Jis jau
seniai buvo sumanęs parašyti Bir
žų monografijų ir atliko tai pas
kutiniais savo gyvenimo metais.
Likimo jau nebuvo jam lemta pa
čiam galutinai sutvarkyti spaudai
savo ilgamečio darbo vaisius. Jam
pačiam susirgus, knygos spausdi
nimų ir medžiagos tvarkymų pri
žiūrėjo jo brolis,p. Martynas Yčas.
Berinkdamas savo kūriniui med
žiagų, Jonas Y čas 1930 metų pava
sarį važinėjo Švedijon ir parsive
žė iš Upsalos universiteto dviejų
kng. Jonušio Radvilos 1655 m. Lie
tuvos vardu sudarytų su Švedija
sutarčių fotografines nuotraukas.
Iki šiol apie tas sutartis buvo ži
noma tik iš Rudavskio ir Puffer dorfo atpasakojimų ir gana netiKslių nuorašų.
Jonas 4 Čas mirė gana netikė tai Širdies liga. 1931 m. vėlyvų ru
denį jis buvo išvykęs Paryžiun,
gydėsi tenykščiose klinikose, iš
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kurių sugrįžo gruodžio 14 d. jaus
damasis daug geriau. Mirė ketvir
tų po sugrįžimo Kaunan dienų.
JO MOKSLO DARBAI :
1, Vopros o vremeni i pričinach
pojavlenija gorodov na territoriji litovskago naroda. - Tai
jo diplominis darbas, įteiktas
Peterburgo Istorijos ir Filolo
gijos Institutui, pasilikus ne
spausdintas.
2, Žiupsnys žinių apie Žalgirio
mūšį, atspausdintas "Lietuvių
Tautoje" (kn. II, dalis III, 19121913 m.).
Šis straipsnis buvo
Šaulių Sųjungos perspausdintas
ir atskirai išleistas 1930 m.
3, Simono Grunau XVI amžiaus
kronisto reikalu. Iš pradžių,
kaipo vokiškojo originalo ver
timas,
buvo
spausdinamas
"Švietimo Darbo" Nr. 3-6, 1922
m. , o paskum tais pačiais me
tais išėjo Kaune atskirai.
4, Mažosios Lietuvos praeitis.
(XIII - XX amžių bruožai) ats
pausta rinkiny "Kovo 20 diena".
Mažosios Lietuvos prisiglaudi
mui paminėti. Kaunas, 1921.
5, Apie Jonušų Radvilų. Straips
nis įdėtas laikraštin "Mūsų Žo
dis", 5-6 Nr. , Biržai, 1922

b.

7.

8.

9.

10.

11.

Vytautas Vilniuje.
Dvylikos
leidinys. Kaunas, 1931.
metų Lietuvos nepriklausomy 12. Adalbert Bezzenberger ir Bezbės atgijimo sukaktuvėms pa
zenbergeris ir Lietuvių tauta.
Atspausta "Tautoje ir Žodyje",
minėti. Saulių Sąjungos leidi
nys. Kaunas, 1930. (Be parašo).
II knygos. Kaunas, 1924.
Lietuvos istorija.I dalis. Lito 13. Vytautas ir Žemaičiai.Straip
grafuotos paskaitos. Kaunas>
snis,
atspaustas "Praeities"
192,8. (Privesta iki did.kun. Ge II t. , 87-93 pusi.
dimino).
14. Kai kurie Vytauto žygiai isto
Lietuvos istorija. II dalis. Li
rijos sritin. Straipsnis, įdėtas
"Židinio" 1930 m. Nr. 10,260tografuotos paskaitos.Kaunas,
1929. (Privesta iki did.kun. Jo
272 pusi. Čia duodamas dviejų
gailos).
Vytauto laiškų vertimas, kaiPrūsų žemės istorija. Litogra
kur ištisai, kitur tik turinys
fuotos paskaitos. Kaunas, 1929.
atpasakojamas.
Be to, Švietimo Ministerijos
Radvilų darbai Kėdainiuose.
Straipsnis. "Lietuvos Aidas".
pavedamas, jis redagavo:
1929 m.rugpiūčio 12 d.,Nr. 181
Vladislavo Smolenskio
(665).
"Dzieje narodu polskiego" lietu
Tas pat vokiškai:"Das Kulturviškąjį vertimą, p. Antano Kasawerk des Hauses Radziwill in
kaičio padarytą, ir Josef’o PfitzKėdainiai", atspausta "Deut
ner’io "Grossfuerst Witold von
sche Genossenschaftskalender
Litauen als Staatsmann" lietuviš
fuer Litauen", Kaunas, 1930.
kąjį vertimą,užvardintą "Didysis
Biržai. Tvirtovė, miestas ir
Lietuvos kunigaikštis Vytautas
kunigaikštystė. Istorijos eski
kaip politikas", kurį parūpino J.
zas. Humanit. Mok. Fakulteto
Talmantas. Kaunas, 1930 m.

Prof. dr. Jono YČO mirties metinių dienoje, kapinėse prie paminklo jo šeima ir
V. D. U-to evangelikai studentai (iš k. į d.): prišakyje dr. adv. Martynas YČAS,
velionies žmona Ona su sūnumis Jonu, Martynu, Adolfu ir dukromis Danute, Onute.
Jų. užpakalyje: Petras Puodžiūnas, Halina Jakubėnaitė, Adomas Šernas, Januške
vičiūtė, Variakojytė, Klybaitė, P. Šimukėnas. Antroje paminklo pusėje: Ruplėnaitė,
D. Nastopkaitė, A. Pipinytė, N. N., M. Kajus, Vimeris, N. N., A. Dilys, M. Frankas,
A. Nastopka.
j-’
Kaunas, 1932 m. gruodis
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M. TAMULĖNAS, snj.

DR. MARTYNAS YČAS
I. GYVENIMAS, VEIKLA RUSIJOS per vienus metus baigė gimn. VII
ir VIII klasių kursų. 1907 m. nu
IMPERIJOJE
vyko į Tomsku (Sibire) pas brolį
Kiekvienas kraštas, kiekviena Jonų, gimnazijos direktorių, ir įtauta,
ar bet kuri organizacij a stojo į Tomsko universiteto tei
laiks nuo laiko prisimena savo iš sių fakultetų. Baigė universitetų
kilesnius asmenis,nuveikusius di 1911 m. su aukso medaliu už di
džius darbus,minėdami juos pobū sertacijų: "Vozniknovenije i orga
viuose,spaudoje,statydami pamin nizacija evangeličeskoi obščiny
v Litvie i položenije pastora v nei".
klus, ar bent kuriuo kitu būdu.
Galime pasidžiaugti ir būti (Evangelikų bendruomenės atsi
Dievui dėkingi,kad ir mes, refor radimas ir organizacija Lietuvo
matai, turime nemažai tokių as- je ir kunigo padėtis joje). Univer
menųir su didele meile prisime siteto vyresnybė skatino jį vyk
name jų didžius darbus ir atsida ti užsienin pasirengti profesūrai
Bet
vimų kaip lietuvių tautai, Lietuvos ir palikti prie universiteto.
tarnauti savo tautai
valstybei, taip ir tikybai. Vienas troškimas
iš tų yra Martynas Yčas, kuri s nulėmė advokatūros pasirinkimų.
Dar gimnazistu būdamas pra
dėl atliktų didžių darbų yra įėje^s
Į. lietuvių tautos istorijų, ir kuriam dėjo reikštis visuomeniniame gy
jau sukako dvidešimt penki metai venime. Lietuviškų spaudų atga
vus, jau pirmuose laikraščiuose
nuo mirties.
M.Yčas gimėl885.XI. 13 Šim- pradėjo rodytis jo straipsneliai,
peliškių gražiame kaime, prie korespondenc ijos,tilpusios "Lie
Apaščios upės krantų, keturių ki tuvių Laikraštyje", "Vilniaus Ži
lometrų atstume nuo Biržų, pasi niose", "Lietuvių Ūkininke".
1906 m. Biržuose suorganiza
turinčių lietuvių ūkininkų refor
matų šeimoje. Taip jau atsitiko, vo negausių lietuvių visuomenę
kad kai Martynas buvo tik penke- ir besimokantį jaunimų, surengė
rių metų, tėvas turėjo išvykti į pirmų didelį lietuvių vakarų. Bu
Amerikų. Jį išmokslino vyresny vo suvaidinta "Audra giedroje",
sis jo brolis Jonas. Prie leidimo "Dėdė atvažiavo" ir buvo sudarus
įmokslųtaipgi prisidėjo ir jo dė ragų ir skudučių koncertų. Pats
dė poetas St. Dagilis, Sumy (Char deklamavo ilgų poeto aušrininko
kovo gub.) gimnazijos mokytojas. St. Dagilio veikalų "Parovėjos
kar čiama".
Kiek pasimoke^s savo gimtaja
Jo visuomeninė veikla tolygiai
me kaime, lankė Biržų pradžios
mokyklų.
1899 mt. išvažiavo su vis plėtėsi. Jis buvo nepaprastai
būdo,
visuomet geros
vyr. broliu Jonu į Petrapilį. Pas linksmo
greitos orientacijos,
jį pasimokęs, įstojo į Pernavos nuotaikos,
aštraus proto ir plačių užsimoji
(Estijoje) gimnazijos II-ją klase.
Po 6 klasių užbaigimo išstojo ir mų. Tvirtai gynė savo nusistaty40

Dr. adv. Martynas YČAS, Rusijos IV Dūmos atstovas, USA, 1913 m.
1SS5.X1.13, Šinipeliškių k., Lietuva. — 1941.IV.5, Rio de Janeiro, Brazilija

mą, niekam neskelbdamas karo,
bet visur, kiekviename žmoguje,
nors būtų ir visai priešingo nusi
statymo, matė tiktai žmogų. Apeli uodavo į žmogaus sąžine, protą
ir žmoniškumo jausmus.
Studijų metu Tomske M. Yčas
buvo vadovu ir cementuotoju vis ų
ten besimokančių lietuvių. Susi
rinkimuose,
pobūviuose skaitė
prof. prel. A. Dambrausko laik raštį "Draugij ą", poeto J. Maironio ir kitų lietuvių rašytojų raš tus,
taipgi ir savo vertimus iš
rusų rašytojo A. Čechovo, ukrai -

niečio V. Korolenko, lenkų rašy tojo humoristo Kl. Junošos, rusų
feljetonisto
A. Amfiteatrovo ir
kitų rašytojų raštus. Į susirinki
mus atsilankydavo likimo atblok
šti lietuviai: valdininkai gera va
lia atvykų ten laimės ieškoti, ar
dar ankstyvesniais laikais rusų
į ten ištremti knygnešiai,lietu
vių veikėjai. Drąsiai ten skambė
jo lietuvių kalba, lietuviškos dai
nos garsai, išspausdami kiekvie
nam lietuviui, pasiilgusiam tėvy
nės, džiaugstno ašaras.
Jo ilgi straipsniai, tuo metu
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pavadinti "Laiškai iš Siberijos".
su slapivarde "Mažutis”, "Šimpeliškietis", arba pasirašomi tikrą
ją pavarde,dažnai pasirodydavo J.
Tumo ir A.Smetonos tuo laiku re
daguojamame ir Vilniuje išeinan
čiame laikraštyje "Viltis".
Kasmet atostogas praleisda
mas Lietuvoje, palaikė glaudžius
ryšius su tuometiniu visuomeni
niu ir bažnytiniu gyvenimu. Daly
vaudavo "Mokslo Draugijos" su
važiavimuose ir ev.reformatą Sino
duose. Sinodo archyve rinko me
džiagą savo rašomam universite
to darbui. Vilniaus Sinodas pada
rė išimtį savo senoms lenkiš
koms tradicijoms ir išrinko jau
ną studentą lietuvį M. Yčą savo
nuolatiniu Sinodo nariu-kuratoriumi, kai tuo tarpu anksčiau ten bū
davo renkami tik lenkai ir, be to,
bajorai.
Per savo trumpą, palyginti, 6
metą buvimą Tomske M. Yčas iš
kilo į nepasiekiamas jaunam stu dentui aukštybes, jis susiartino
su tuolaikiniu general-gubernato
riumi baronu Nolkenu, kuris, pa sirodė,irgi beesąs Vilniaus Sino
do narys-kuratorius, o per jį su
ėjo į pažintį ir su kitais aukštais
valdininkais.
Tomske apie M. Yčą buvo kal
bama kaip apie didelį lietuvį. Jis
buvo ten įtakingas žmogus. Padė
davo lietuviams gauti vietas ir pa
stovias tarnybas Tomsko gubernatūroje,geležinkelių ir kitose įs taigose.
Po universiteto užbaigimo jis
persikėlė į Kauną ir vienerius
metus
dirbo kaip prisiekusiojo
advokato padėjėjas pas advokatą
P. Leoną. Čia jis išgavo iš Kauno
gubernijos gubernatoriaus P. Ve-
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riovkino leidimą įsteigti Biržuo
se
spaustuvą , o taipgi leidimą
kompozitoriui M. Petrauskui su
p.p.Neimanaitėmis rengti koncer
tus Lietuvos miestuose ir bažnyt
kaimiuose.
Tuo laiku kaip tik buvo prasi dėjusi IV dūmos rinkiminė agita
cija. Viešą agitaciją rusą valdžia
draudė.Tad,po priedanga koncertąM.Yčas galėjo važinėti su koncertantais po Lietuvą, susitikti su
žmonėmis ir varyti agitaciją. To
kią koncertą įvairiose vietose bu
vo surengta 15. Laike priešrinki
minės kampanijos
per spauda^
daug kas puolė jo kandidatūrą, Bet
jis tylėjo.Ir kai jam kas patarda
vo atsikirsti, jis su išdidžia šyp
sena pamodavo ranka ir pacituo davo senos ev. reformatąbažnyti nės giesmės žodžius:"Pasikelia
dūšia mano aukščiau svieto šiojo".
1912 m.M. Yčas buvo nuo Kauno
gubernijos išrinktas į V. Dūmą ir
jos nariu išbuvo ligi jos išsiskir
stymo. Įstojąs į kadetą, (konstituciniądemokratą) frakciją, pasili
ko sau teisą visais lietuvius lie čiančiais klausimais veikti ne varžomai jokiais kadetą frakci
jos nuostatais. Dūmoje Lietuvos
reikalus M. Y. kėlė ir gynė kiek
vienai progai pasitaikius ir ėmė
balsą kiekvienu svarbesniuoju
klausimu. Dūmos posėdžių pert
raukos metu,drauge su dr. J. Ba
sanavičiumi 1913 m. vyko į Amerikąlietuviąkolonijose rinkti au
ką Lietuvių Mokslo Draugijos
Tautos Namams Vilniuje statyti.
Auką buvo surinkta virš 17 tūks
tančių dolerių.
Pirmasis pasaulinis karas,
prasidėjąs 1914 m. rugpiūčio m.
1 d. , skaudžiai palietė Lietuvos

pirmųjų lietuvių liaudies koncertų, vykdytų, 1912 m., aktoriai (iš k. į d.): pianystė
Elena NEIMANAITĖ, pianystė Jadvyga NEI MANAITĖ, kompozitorius-solistas Mikas PETRAUSKAS, rengėjas-kalbėtojas adv. Martynas YČAS

kraštą. Apie porą šimtą tūkstan
čių lietuvių dėl karo baimės pa
bėgo iš tėvynės, o dalis buvo ir
iš varyti. Jie paplūdo po visą plačiąją
Rusiją.
Skurdas didžiausias ir
pilna alkanų.
M. Yčas
visa savo energija
metėsi gelbėti savo tautiečius nuo
skurdo ir vargo. Jis rūpinosi nuo
karo nukentėjusių lietuvių ne tik
šelpimu, bet ir švietimu. Šelpimo
veiklos pradžioje jis buvo Rusi jos miestų sąjungos (zemstvos)
įgaliotiniu Lietuvai, Gudijai ir
taipvad. Šiaurės Lenkijai (Suval
kų gub.) steigdamas šalpos rei
kalams komitetus. Suorganizavo
1914. X. 8 Vilniuje centralinį lie-

tuvių komitetą nukentėjusiems nuo
karo šelpti, surašė jam statutą ir
buvo išrinktas jo pirmininku. Čia
jo jau iškilusi asmenybė daug lė
mė gerojon pusėn. Dūmos įgalio
tas 1915 m. nuo kovo iki gegužės
mėn. važinėjo po Galicijos frontą,
kur turėjo savo žinioje keturius
šelpimo būrius.
Vokiečiams skverbiantis į Lie
tuvą Vilniaus lietuvių šalpos ko
mitetas buvo likus be pinigų. Su
darąs delegaciją su adv. J. Kyman
tu ir
nuvyką Maskvon išgavo
150. 000 rublių ir išgelbėjo komi
tetą nuo bankroto.
1915 m. vokiečiams Lietuvą užimant, šis lietuvių komitetas pa-
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sidalino į dvi dalis:vieni su vicepirm. A.Smetona liko Vilniuje, an
tri su pirm. M. Yču priešakyje pa
sitraukė į Rusiją. Būdamas did
žiausios Rusijos kng. Tatjanos ko
miteto pabėgėliams šelpti įstaigos
nariu,o nuo 19 17 m. pradžios vice
pirmininku,M. Yčas iš šio komite
to, iš Rusijos valstybės iždo,savivaldybių ir kitų šaltinių išgavo mi
lijonines sumas Rusijon evakuotų
jų lietuvių šelpimo ir švietimo
reikalams. Įvairiose Rusijos vie
tovėse buvo suorganizuoti šelpimo
komitetai,
įsteigti bendrabučiai,
pradžios mokyklos.
1915m. M. Yčas išrūpino iš
rusų valdžios leidimą ir įstei
gė Voroneže dvi,mergaičių ir ber
niukų, gimnazijas, jo vardu pava
dintas su bendrabučiais mokslei
viams. Šių gimnazijų moksleiviai
vėliau sudarė stambų įnašą įLietuvos nepriklausomybės atkūrimą
1917 m. suorganizavo mokytojų
kursus ir išgavo šiam reikalui lė
šas. Šios mokslo įstaigos laimin
gai dirbo iki 1918 m. Be to, Jalto
je,
ant Juodųjų jūrų kranto,buvc
įsteigus sanatoriją. Jam pavyko
išgelbėti daug lietuvių, ypatingai
visuomenės veikėjų, dirbusių šel
pimo komitetuose,nuo mobilizaci
jos.
Karo metu Rusijoje, Petrapily
je, leido ir buvo atsakingu redak
toriumi laikraštį "Lietuvių Bal
sas". Faktinuoju redaktorium bu
vo L. Noreika. Šis laikraštis buvo
Centrinio Komiteto ir lietuvių po
litikos organu. Tai buvo Rusijoje
vienintelis lietuvių laikraštis, ku
ris buvo pasiekus 15. 000 ėmėjų.
Be to, buvo spausdinami mokyk
loms vadovėliai ir net maldakny
gės.
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1915 m. kartu su J. Gabriu ir
S. Šiliniu suorganizavo pirmąją
lietuvių konferenciją Stockholme,
kad sueiti į kontaktą su kitose val
stybėse gyvenančiais lietuviais,
užmegsti ryšius su vokiečių oku
puota Lietuva, šelpti vokiečių be
laisvėje laikomus lietuvius. Suor
ganizuotas švedų komitetas buvo
suėjės į kontaktą su organizacijo
mis Lietuvoje ir suteikė šiek tiek
materialinės paramos.
M.Yčas be šalpos darbo, pasi
naudodamas Dūmos atstovo svo riu,dirbo ir politikos srityje. Lie
tuvos reikalais ne kartą rašė ru
sų spaudoje. 1916 m. su Dūmos iš
10-ties atstovų parlamentine de legacija lankėsi sąjungininkų valstybėse:Anglijoje,B elgijoje, Pran
cūzijoj e, Italijoj e, No r ve gijo j e, Šve
dijoje. Čia gausių rautų ir audien
cijų metu M. Yčas turėjo progos
ne tik susipažinti su daugeliu tų
kraštų politiniais vadais,b et ir iš
kelti pasaulinėje arenoje lietuvių
tautos vargus ir norą būti nepri
klausomais.
Romoje būdamas gavo popie žiaus Benedikto XV audienciją ir
ta proga išdėstė Lietuvos padėtį,
jos reikalus ir prašė paskelbti pa
saulio katalikų bažnyčiose dieną
aukoms rinkti nukentėjusiems nuo
karo lietuviams. Šios kelionės pro
ga M. Yčas dalyvavo lietuvių kon
ferencijoje Lozanoje (Šveicarijo

je).

Tais pat metais Centrinio Ko
miteto reikalais kartu su kun. J.
Žilium-per Sibirą, Japoniją-atvy
ko į J. A. V. lietuvių kolonijų lan
kyti. Informavo lietuvius apie po litinų padėtį ir darė spaudimą į
vietines organizacijas, spaudą,kad
keltų Lietuvai nepriklausomybės

USA, 1913 m., prie SLA įstaigos: adv. Martynas YČAS, dr. Jonas BASANAVI
ČIUS ir kt. Tada jie rinko aukas Lietuviu Mokslo ir Dailės D-jos namams statyti

reikalavimą. Tuo laiku wew-iorke vedė aušrininko dr. J. Šliupo
dukterį Hypatiją Šliupaitą.
Rusijon sugrįžo prieš pat pir
mąją 1917 m.kovo mėn. revoliuci
ją, kurioje aktyviai dalyvavo. Po
revoliucijos,pirmąjai žmonių val
džiai susidarius,
M. Yčas buvo
trumpą laiką pirmuoju Rusijos
švietimo komisaru.Susidarius pi rmajam demokratinė s R usijos res
publikos
ministerią
kabinetui,
šviet. ministeris prof. Manuilovas
kvietė M. Yčą būti viceministeriu.
BetM. Yčui nesutikus išeiti iš Dū
mos, jis buvo paskirtas "komisa
ru viceministerio teisėmis" švie
timo reikalams.
Jo žinioje buvo
keturios įstaigos: 1) ciesorienės
Marijos
žinyba, 2) ciesoriškoji
žmogaus mylėtoją d-ja, 3 ) Aleksie
jaus komitetas sužeistiesiemsglobotiir 4) Puškino liciejus. Pasku
tinioji įstaiga buvo prieinama tik
aristokratą sūnums,o M. Yčas tuo
būdu pirmas panaikino jame aris
tokratą privilegiją.
M. Yčas buvo susidariusiosRu -

sijoje Lietuvią Tarybos nariu. Da
lyvavo lietuvią seime Petrapilyje,
kuriame reikalavo Lietuvai nepri
klausomybės,
o ne autonomijos.
Kartu su kitais suorganizavo ant
rąją lietuvią konferenciją Stockholme iš Lietuvos, Švedijos ir Amerikos lietuvią atstovą ir jai
pirmininkavo.Stockholme suorga
nizavo švedą-lietuviiji komitetą.
Po įvykdytos bolševiką Rusijo
je 19 17.X. 25 revoliucijos M. Yčas
buvo du kartus lietuvią bolševiką
areštuotas. Pirmąkartą Petrogra
de, kur išbuvo 22 vai. arešte. Ant
rą kartą, kartu su kitais Lietuvią
Tarybos nariais,buvo suimtas Vo
roneže ir kalintas visą mėnesį Po papirkimo buvo su kitais paleis
tas namą areštam M. Yčui pavyko
pabėgti iš Rusijos ir 1918 m. ba
landžio m. 7 d. sugrįžti į Vilnią.

II.

GYVENIMAS, VEIKLA KU
RIANT LIETUVĄ

Iš bolševiką išsprukus ir Vil
nią pasiekus M. Yčas tuojau įsi-
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jungė į vietinį lietuvių visuome
ninį ir politinį gyvenimų,už iško
vojimų Lietuvai nepriklausomy
bės ir į Lietuvos valstybės kūri
mų. Tuolaikinė padėtis buvo ne
aiški, netikra, pavojinga ir sun kiai permatoma. Visas Lietuvos
kraštas tebebuvo vokiečių kari
nės mašinerijos kietai surakintas,
gyventojai visokiomis kontribuci
jomis
žiauriai plėšiami, o visa
Lietuva karo buvo žiauriai nua
linta.
M. Yčas, kad ir iš pradžių ne
būdamas Lietuvos Tarybos nariu,
dalyvavo visuose prezidiumo ir
komisijų
posėdžiuose
ir buvo
švietimo komisijos pirmininku. L.
Tarybai pavedus organizuoti Vil
niuje
lietuvių universitetų, M.
Yčas kartu su prof. M. Biržiška
ir dr. J. Purickiu tuo rūpinosi ir
atliko parengiamųjų darbų.
Vokiečiams kėsinantis prijun
gti Lietuvų prie Prūsijos ar Sak
sonijos, šiam įvykiui užkirsti, M.
Yčas prisidėjo prie rinkimo Lie
tuvos karaliumi vokiečių hercogą
Urachų.
Sųrišy su tuo, išėjus iš
Liet. Tarybos socialdemokratams,
M.Yčas su keliais kitais buvo ko
optuotas į L. Tarybų ir, kaip jos
narys,dalyvavo trečioje Šveicari
jos lietuvių konferencijoje-Loza noje.
Po šios konferencijos dalyva
vo
sudarant
Vilniuje pirmųjų
(19 18.IX. 1 1) nepriklausomos Lie
tuvos ministerių kabinetų, kuria
me buvo finansų ministerių, o
taipgi ėjo susisiekimo ir preky
bos bei pramonės ministerio pa
reigas. 1918 m, gale, okupuojant
Rusijos bolševikams Vilnių, kar
tu su A. Smetona išvyko į Vokie
tijų Lietuvai pagalbos organizuo
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ti.
Berlyne pavyko išprašyti iš
Darlehnskasse Ost 100 milijonų
markių paskolų Lietuvai. Taipgi
važiavo į Berlynu, kaip lietuvių
delegacijos vicepirmininkas,Tai
kos konferencijon. Finansų ministeriu buvo antrame ministerių
kabinete,adv. M. Šleževičiaus su
darytame (1918. XII. 26-1919. III.
11) ir trečiame - Pr. Dovydaičio
sudarytame,kuris išsilaikė tiktai
apskritų mėnesį, nuo 1919. III. 12
iki IV. 12. Anuo metu tas mėnuo
nepriklausomai
Lietuvai buvo
pats kritiškiausias, nes bolševi
kai buvo jau arti Kauno, o Lietu vos kariuomenė buvo negausi ir
menkai ginkluota. Per šį sunkiųjų
mėnesį III-jam ministerių kabi netui vienok pavyko tų kritiškųjų
pavojų atlaikyti.
Ketvirto, M. Šleževičiaus su
daryto (1919. IV. 12-X. 6), minis terių kabineto M. Yčas buvo pas
kirtas "generaliniu finansų reika lais įgaliotiniu užsieniuose". Pra
sidėjus Versalio taikos konferen
cijai Paryžiuje, M. Yčas dalyvavo
Lietuvos delegacijoje. Ten drauge
su T. Naruševičiumi ir E. Galva
nausku išgavo iš J. A. V. likvida cinės komisijos rūbų ir kitų daik
tų Lietuvos kariuomenei ir 4 mi lijonų dolerių paskolų tiems daik
tams įgyti.
1918 m. lapkričio mėn. Lietu
vos valstybei grųsiant naujai fi nansinei krizei, M. Yčas per An
glijos Banko atstovų išgavo prieš
tų metų Kalėdas iš Anglijos ban
kų 200. 000 svarų paskolų.
1921 m.pradžioj e M.Yčas kartu
su A. Smetona buvo Lietuvos val
stybės atstovai arbitražo komisi
joje Lietuvos-Latvijos sienai nu
statyti. Šiai komisijai pirmininka-

vo jam pažįstamas anglas J. Y.
pirmininku;
Simpson. Šioji komisija išspren
4) "Nemuno", - akc. b-vės (turėjo
dė ir grąžino Lietuvai Palangą.
mašiną fabriką ir špižiaus liejyk
Vėlesniais laikais, jau Lietu 
lą),kurios buvo revizijos komisi
vos valstybei atsistojant ant tvir jos nariu;
tesnią koją, M. Yčas iš aktyvio 5) "Lietuvos Statybos" b-vės, ku
sios politinės veiklos nusišalino,
rios
buvo iždininku. Šioji b-vė,
daugiau pasišvąsdamas pramoni
pirmoje eilėje apsiėmusi, nutiesė
niam ir bankiniam darbui. Dar siaurąjį geležinkelį Biržai-Pasvokie čią okupacijos metu jis buvo
valys. Statybos darbus įvykdė inž.
suorganizavus Vilniuje 1918. XII. 1 Pr. Markūnas;
Lietuvos Prekybos ir Pramonės
6) "Dubysos", - eksporto-importo
Banką. Kartu su Lietuvos valdžia b-vės;
persikėlus bankui į Kauną, M. Y7) Verpimo ir audimo fabriko Pa
čas 1919. XII. 12 buvo išrinktas
nevėžyje ir kt.
šio banko direktoriumi-pirmininPerplačiai buvo užsimota,grei
ku ir jau nuo tada pradėjo organi tu tempu norėta sutvirtinti Lietu
zuoti krašto prameną.
vos ekonomikos pagrindus,pratur
Būdamas Prekybos ir Pramo
tinti kraštą, ' pakelti nuskurdusį
nės banko pirmininku, padėjo su
stovį. Dėl resursą, apyvartos ka organizuoti
Lietuvos Banką ir pitalo stokos,o taip pat dėl speciįvesti 1922 m. rudenį tvirtą, paalybią bei patyrimo neturinčios
stovią valiutą 'Litas’, kuris nenu administracijos,kai kurios sukur
krisdamas tvirtai iš silaikė per b u- tos prekybos bei pramonės įstaivusias visas pasaulio ekonomines gos-įmonės užsidarė, arba perėjo
krizes iki Lietuvos okupacijos.
į kitas rankas. Prekybos ir Pra
M. Yčas stengėsi sukelti taip monės bankas bankrutavo 1925 m.
vadinamus mažuosius kapitalus, irtas suteikė progos opozicijoniekas tuo laiku tebuvo vienintelis riams užpilti ant propagandinio
kelias Lietuvos krašto pramonei malūno paplavą, kas skaudžiai pa
plėsti.
Savo darbu ir iniciatyva žeidė M. Yčo autoritetą ir nusi
prisidėjo prie šią Lietuvos kraš
pelniusiam lietuvią tautai ir Lie
tui svarbią prekybos ir pramonės tuvos valstybės didžiam vyrui su
įstaigą suorganizavimo, būtent:
teikė kartelį, nes neužtarnautai
1) "Lietuvos
Garlaivią'akcinės buvo pažemintas visuomenės aky
b-ė s , kurios buvo pirmininku.
se.
1920 m. pabaigoje M. Yčas su
Iš jo sukurtą įmonią vienok
jūrąkap. L.Stulpinu nupirko "Lie trys,būtent: "Ringuva", "Nemunas "
tuvos Garlaivią" b-vei 6 naujus ir audinią f-kas Panevėžyje sėk
laivus,kurie plaukiojo tarp Lietu mingai veikė iki pirmosios bolše
vos pajūrio,Skandinavijos valsty- viką okupacijos 1940 m.
bią ir Anglijos;
M. Yčas labiau kaip kas kitas
2) "Eglyno" , - mišką eksploataci permatė gręsiantį Lietuvos suve
jos b-vės,kurios buvo pirmininku; renitetui pavoją. Nors ir aktingai
3) "Ringuvos", - aliejui spausti Lietuvos politinėse sferose neda
akcinės b-vės, kurios taipgi buvo lyvavo, vienok neperstojo rūpinę,47

Sinoduose pirmininkavo, stengėsi
jųposėdžius padaryti iškilmingesnius.Kvietė menines Lietuvos vir
šūnes,kaip M. Petrauską, Ip.Nauragį ir kitus iškilmingų pamaldų
metu giedoti. Jo pastangų dėka į
Sinodo posėdžius lankėsi broliai
klaipėdiečiai bei jų atstovai, su jų
nusipelniusiu vyru prof.dr.V.Gai
galaičiu prišakyje. Į Sinodus atsi
lankydavo ir Lietuvos ev. liutero
nų atstovai, o taip pat žymūs už sienio svečiai: prof. J. W. Good iš
Amerikos,prof J. Y.Simsonas, An glijos vyriausybės Rytų klausisis, sielojąsis Lietuvos ateitimi.
Todėl dažnai važinėjo į Pasauli
nės Sąjungos tarptautines konfe
rencijas
taikai per Bažnyčias
skleisti.Dar prieš Lenkijos 1938.
III. 17 d. ultimatumą Lietuvai jis
keletą kartų privačiai važinėjo
Lenkijon zonduodamas galimybes
ir siekdamas santykių pagerini
mo. Tačiau šios jo dėtos pastan
gos vaisiųnedavė. Ir tremtyje,ne
palankiose sąlygose būdamas, iš
Portugalijos mėgino užmegsti ry
šius
su anglų ir Londono lenkų
sluogsniais.
M.Yčas,gal vienintelis pasau
lietis Lietuvoje, buvo giliai susi
pažinus su evangelikų, o ypač su
ev. reformatų bažnytine santvar
ka ir istorija. Iki pat mirties jis
gyvai domėjosi tų Bažnyčių gyve
nimu ir nenuilstamai dirbo jų nau
dai. Jis prisidėjo prie įsteigimo
Lietuvos Evangelikų Reformatų
Sinodo su buveine Biržuose, nes
lenkams pagrobus Vilnių, ten nuo
amžių būvąs Lietuvos reformatų
tikybos centras - Sinodas pasidarė
nebeprieinamas. Šiuo savo pastan
gų vaisiumi-Sinodu jis nepapras
tai rūpinosi. Dažnai metiniuose
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mais tarėjas, M. Yčo asmeninis
draugas ir jo vaikų krikštotėvas,
ir kiti.
M. Yčas aktingai prisidėjo prie
evangelikų teologijos fakulteto įs
teigimo Kauno universitete, pats
ten skaitė paskaitas-docentavo.Už
jo nuopelnus evangelikų teologijos
fakultetas
suteikė jam 1928 m.
garbės daktaro laipsnį. Lietuvos
evangelikų santykiuose su katali
kais M. Yčas sustiprino pasitikė
jimo ir bendradarbiavimo dvasią.
Jis neieškojo kas skiria, bet kas
jungia,kas yra naudinga bendriems
lietuvių tautos reikalams. Visuo
met palaikė
gerus asmeninius,
dažnai ir politinius, santykius su
katalikais ir Lietuvos žydais. Ly
gios pilietinės teisės visiems gy
ventojams buvo jo gilaus įsitiki
nimo pažiūra.
M.Yčo politinės pažiūros buvo
liberalios asmens teisių atžvilgiu.
Jis labiau mėgo kiekvieną reikalą
sprąsti konkrečiai padėties stovio
atžvilgiu, o ne išeidamas iš ideo
loginių rėmų. Seimų laikais buvo
Pažangos partijos narys, vėliau
linko prie tautininkų, bet partijai
nepriklausė.
Spaudos bare,be aukščiau mi
nėtos veiklos, M. Yčas dar prieš
I-jį 1914 m. pasaulinį karą buvo
suorganizavęs kapitalą "Vairui"
leisti ir pats jį apie metus laiko
leido, kol karas sutrukdė. Be to,
1910-11-12-13 m. leido Biržų ka
lendorių. Nepriklausomybės lai
kais rašinėjo į "Lietuvos Aidą"
ir kt. Yra parašąs porą brošiūrų
apie ev. reformatų gyvenimo rei
kalus. 1935-36 m. išleido tris to
mus savo atsiminimų "Nepriklau
somybės Keliais". Šių atsiminimų
ketvirtas tomas jau buvo rankraš-
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Dr. adv. Martyno YČO šeima (iš k. i d.) — pirmoje eilėje: žmona Hypatija YČIENĖ, dukterys — Violeta, Evelyna ir dr. adv. Martynas YČAS. Antroje eilėje:
Martyno YČO sesers Zuzanos duktė Ona FBIDMANAITĖ, duktė Hypatija ir sūnus
Martynas.
Kaunas.
Nuotr. B. Savsenavičiaus

tyje ir žuvo sovietams okupavus
Lietuvą.
M.Yčas su šeima 1940 m. bir
želio mėn. 25 d. pasitraukė į Vo
kietiją, iš ten per Ispaniją į Por
tugaliją ir per 8 mėnesius pasie
kė Braziliją, 1941 m. pradžioje.
Ilgų kelionių ir cukraus ligos
suvargintajo širdis Rio de Janeire,
po dviejų savaičių, sustojo.
1941 m. balandžio mėn. 5 d. anks
tyvą rytą,apsuptas šeimos - sūnaus
ir trijų dukrų, mylimos žmonos
rankų globojamas, atsiskyrė su
šiuo pasauliu.
Kilus iš samanotos kaimo pir
kios, su aukštai iškelta galva, kaip
lietuvis ir evangelikas reformatas-didžios inteligencijos ir tole

rancijos žmogus,jis,tarsi lyg me
teoras, praėjo pro visas pasaulio
viršūnes, pro Lietuvos nepriklau
somybės prieaušrį, pro jos sunkų
kūrimosi laikotarpį ir. . . užgęso.
Palaidotas Rio de Janeiro Sv.
Jono Krikštytojo kapinėse, aukštai
ant Corcovado kalno terasos. Ant
kalno stovi didelė, iš tolo matoma,
su išplėstomis rankomis Kristaus
statula, kuri gaubdama kapą, lyg
šnabžda:"Nurimkite audros,jie il
sis".
Naudotasi:!) Lietuvos Enciklo
pedija, 2) dr. J. Mikelėnas - Dr. M.
Yčas, "Žiburiai" Nr. 31, 1947 m.,
3) Prof. Jonas Yčas-Biržai, 4) Akiras - Biržys - Biržų Apskritis,
1932 m.

49

Prof. dail. Adomas VARNAS

BRUNONAS BUŠACKIS
ISTORIKAS IDEALISTAS

Sunku man, vyresniam, rašyti
apie, palyginti, jauną žmogų, savo
mirtimi
palikusį
prasivėrusią
spragą ne tik saviesiems, bet ir
visiems, kurie turėjo progos pa
žinti šitą, šiek tiek vidun žvelgiam
čią,labai gilią ir kultūringą asme
nybę. Kad ir kaip sunku, vis dėl to
norėčiau užfiksuoti keletą minčių
apie Brunoną Bušackį (L. E. žinių
apie jį nėra), diplomuotą teisininkąiš profesijos,© širdyje humani
tarą, literatą, visą gyvenimą stu
dijavusį istoriją, istorijos filoso
fiją, o vėliau net gryną filosofiją,
nekalbant apie grožiną literatūrą.
Mokančiam bent šešetą kalbų,
Brunonui Bušackiui buvo prieina
mi geriausi ne tik dailiosios lite
ratūros, bet ir mokslo veikalai, ir
knyga buvo jo gyvenimo "pasija",
neatskiriamas draugas, atstojąs
pramogas, sportą ir pasilinksmi
nimus.
Velionį pažinau nuo jo vaikys
tės.Kilimo jis raseinietis. Dar bū
damas
gimnazijoje, jis pradėjo
formuoti savo esminius charakte
rio bruožus. Visada stodavo silp nesniojo pusėn, nekentė karjeriz
mo, niekada nebuvo oportunistas,
nemėgo nieko purvino ir nepado
raus, o labiausiai vertino laisve
ir toderanciją.
Studijuodamas Vytauto Didžio
jo Universitete, Brunonas Bušackis dažnai mane lankydavo, ir aš
sekiau jo besiformuojančią pasau
lėžiūrą. Ir dabar jis žavėjosi Schiller’io "Don Carlos" drama, kurio je riteriškas jaunuolis markizas
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Brunonas BUŠACKIS
Kaunas, 1921. V. 18

Posa drįsta prašyti ano meto kie
tą valdovą sąžinės laisvės. Didy
sis prancūzų rašytoj as Victor Hu
go jaunam teisininkui parodė skir
tumą tarp įstatymo raidės ir tik
ro žmoniškumo. Pasauliniai klasi
kai padėjo suformuoti velionio gal
nepraktišką, bet perdėm idealistišką asmenybę. Jis domėjosi an
glų poetu lordu Byron’u, žuvusiu
graikų laisvės kovose. Dar dides
nį įspūdį jam padarė Didžiosios
Prancūzų Revoliucijos sūnus mar
kizas Lafayette, atsidanginąs net
j Ameriką kovoti dėl svetimos

laisvės.
Baigės universitetą ir išlaikąs
teisėjo egzaminus, Brunonas Bušackis, jau kaip diplomuotas tei
sininkas,dirbo tardytojo ir teisė
jo pareigose. Bolševikams okupa
vus Lietuvą,pasitraukė į vakarus.
Gyveno daugiaus.iai pietą Vokieti
joje - Badene ir Wuerttemberge.
Karui pasibaigus, buvo doktoran
tas prie Freiburgo-Breisgau uni
versiteto. Čia jis įsijungė į jauną
žmonią-studentą-būrį ir pats lavindamasis, lavino kitus, pasida
lindamas su savo jaunesniais ko
legomis savo turtingu žinią lobiu,
bet ir ją inspiruojamas, domėjosi
"Šviesos" Draugijoje ruošiamo
mis diskusijomis ir kultūrinėmis
sueigomis, visiškai atsidavęs to
visada ir visur gyviausio elemen
to - studentą - interesą sferai.
Dar iš Kauno universiteto at
sivežtas susidomėjimas "Paneuropos" idėja ir grafo R. Goudenhove-Kalergi veikalai turėjo di
delės įtakos į Brunono Bušackio
politinią pažiūrą formavimąs i.
Šitas čeką kilmės pasaulinio mas
to europietis,kai kieno vadinamas
politikas-lirikas ir filosofas, ko
vojo dėl visą Europos tautą lais
vės. Paneuropiečią šūkis buvo pa
trauklus: "In necessariis unitas,
in dubiis libertas,in omnibus Ca
ritas" (Būtinuose dalykuose vie
nybė, skirtinguose laisvė, visur
kitur meilė). Deja, po II-jo pasau
linio karo senutė Europa buvo ap
karpyta ir, nors vėliau atskiros
valstybės ir priėmė kai ką iš Paneuropos sąjūdžio siūlomą refor
mą, tačiau ne apie tokią Europą
Brunonas Bušackis svajojo.
Karo
metu
senos vertybės
griuvo,iškilo nauji mastai ir ver

tinimai. Sena filosofija nebebuvo
aktuali, atsirado madingas egzi
stencializmas, kurio tėvynė buvo
Prancūzija.
Freiburgo lietuviai
studiozai taip pat buvo paliesti,
jei ne kraštutiniškesnio Jean Paul
Sartre, tai daug nuosaikesnio Al
bert Camus, veikalą. Šio pastaro
jo "Sizifo mitas" vaizduoja dievą
pasmerktąjį be atvangos ir bepra
smiškai nešti didžiulę, uolą į kal
no viršūnę, bet kartu žinantį, kad
ta uola, pačią viršūnią nepasieku
si, ir vėl riedės pakalnėn. Ir tas
pasmerktojo stoiškas ryžtas pra
dėti vėl iš naujo labai derinosi
prie pokarinią laiką egzistencia
lizmo sekėją. Juk ir mes visko bu
vome netekę, ir vilties prošvais
tės buvo menkos, o vis dėl to rei
kėjo vėl mėginti kurtis iš naujo.
Dabar,
jau iš perspektyvos
žiūrint į velionį, nejučiomis per
šasi mintis, kad ir jis pats buvo
tas kovotojas su daug stipresniu
likimu,
tačiau žinąs, kad skaus
mas ir kančia žmogą negadina ir
nepalaužia, jei tik jis turi drąsos
nešti jam uždėtą dalią ir iš kan
čioje išaugusios išminties pasi
semdamas naują jėgą, mėginti fi
losofiškai neboti asmeninią nega
lavimą ir nedejuoti.
Gyvendamas prancūzą okupuo
toje Vokietijos dalyje, Brunonas
Bušackis perėjo dirbti į O. I. R.
(Organisation Internationale pour
les Refugids), kitaip sakant į I. R.
O.
būstinę Haslache, Ebingene, o
vėliau, jau kaip juriskonsultas, į
Niedelansteiną. Iš čia išemigravo
į Jungtines Amerikos Valstybes,
Washington, D. C. , o vėliau į Chi
cago, kur gyveno jo motina, sesuo
ir kiti giminės.
Neilgai tedirbęs, daugiausiai
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Dipl, teisininkas Brunonas BUŠACKIS
lH09.VII.Jf, Raseiniai — 1966.IX.S, Chicago.
Ši paskutine ,<itoir. daryta E. Gerulio.

fizinį darbą, velionis pradėjo sir
ginėti,
o liga buvo varginanti ir
klastinga.
Jau negalėdamas dirbti, Bru
nonas Bušackis parašė eilą įdo mių straipsnių, daugiausia "Nau
jienoms", ir keletą studijų, kaip

antai:evangelikų išleistą "Martyną Mažvydą", "Kristijoną Donelai
tį" (rankraštyje) ir stambesnį
veikalą
apie Mikalojų Radvilą
Juodąjį.
Istorija ir studijos apie tau rius asmenis, jį dominančius, bu
vo Brunono Bušackio didžiausias
pamėgimas. Dar gimnazijos lai
kais jis pradėjo rinkti medžiagą
apie Lietuvos didikų Radvilų gy
venimą. Jokia biblioteka jam ne
buvo pertoli, jei ten galima buvo
rasti medžiagos apie tą epochą ir
jos
ryškiausią figūr ą-Mikalojų
Radvilą Juodąjį. Vokietijoje, įvai
riose vietose gyvendamas, vis giLino savo studijas ir ieškojo do
kumentų paremti savo surinktoms
žinioms. Šiuos kruopščiai užrašy
tus
faktus
įterpus į jau turimą
medžiagą, autorius parašė gražų
atskira knyga istorinį veikalą
apie šį lietuvį reformatą ir sepa-;
ratistą. Deja, šiandien knyga mū
sų tarpe teturi menką rinką. O vis
dėl to būtų gaila, jei šis veikalas
.įeišvystų šviesos. Suradus lėšų
.mano žiniomis pradžia jau pada
ryta), lietuvių visuomenė pratur -

Tautinėse Kapinėse paskutinis atsisveikinimas.
Chicago, 1966.IX.5
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Nuotr. inž. Slaboko

tetų dideliu įnašu.
Velionio staigi mirtis neleido
jam pamatyti savo atspausdintos
knygos, bet mes, pagerbdami jo
darbų,galėtume, nors ir pavėluo
tai, įvykdinti jo svajone^. Aš drįs
čiau kalbinti visus knygos mylė tojus pagalvoti apie kelius ir ne leisti tokiai vertingai medžiagai
sudilti rankraštyje.Jei mums vi
siems pavyktų sutelkti lėšų, tuo
mes pasitarnautume geram rei
kalui, praturtindami savo knygų
lentynas gražiu įnašu. Tuo pačiu
mes pagerbtume autorių, dėl sun
kios ligos negalėjusį savo jėgo
mis prasimušti, tačiau neišėjusį
iš mūsų tarpo, nepalikus pėdsakų.
Brunonas Bušackis, naktį į š.
m. liepos mėn. 2 d. (dvi dienas
prieš savo gimtadienį),gavo krau
jo išsiliejimų į smegenis ir ambulansu buvo nuvežtas į universi
teto klinikas. Tos pačios dienos
vakare mirė jo mylima motina A.

Bušackienė-Kuraitytė. Sūnui apie
tai nebuvo pranešta, nes jis vistieklaidotuvėse dalyvauti negalė
jo.
Pagyveno dar 9 savaites, ta
čiau po sunkios galvos operaci
jos, sųmonės
pilnai neatgavus,
1966 m. rugsėjo mėn. 3 dienų pa
liko šį pasaulį.
Koplyčioje, laidotuvių išvaka
rėse, kun. Povilas Dilys pasakė
labai
turiningų
kalbų, gražiai
įvertindamas velionį. Kitų dienų
kun.Ansas Trakis, daug kartų lan
kus
sergantį ligonį, pasimeldė
kartu su Brunono Bušackio gimi
nėm ir draugų bei kolegų būriu ir
palydėjo velionį į Tautines Kapi
nes amžinam poilsiui, kur prieš
Lygiai 2 mėnesius buvo palaidota
jo mylima motina. Jam, kaip ir jo
motinai,jo sesutė užbėrė jo paties
iš Europos atsivežtų žemių saujų
nuo jo tėvo kapo.
Chicago, 1966 m. lapkričio mėn.
10 d.

M.PLEPYS

LIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽNYČIOS
XIX SINODAS TREMTYJE
Žmonės tėra tik laikini stebė draugbrolių Kristuje, yra apsigy
tojai tos epochos, kurioje jie gy venu įvairiuose pasaulio kraštuo vena.Kai kuriais atvejais jie, kaž se, už buvusios laisvos Lietuvos
kieno paraginti suskumba, nors ir ribų. Visi jie, Dievui padedant, iš
trumpame savo gyvenime, palikti vengė mirties, o geriausiu atveju
savos kūrybos,savo darbų pėdsa - vergų likimo. Didžioji dalis lie
kus.
Tuos žmonių mažesnius ar tuvių rado sau antrųjų tėvynę, JAV.
didesnius veiksmus registruoja Esant šiam kraštui demokratiš
istorija, iš kurios ateities kartos kam ir laisvam, mes čia galėjome
galės žinoti kas dėjosi dabar-mū- per palyginti trumpų laikų labai
SU gyvenamose dienose, kaip ži daug padaryti savo susiorganizanome mes mūsų bočių ir prabočių vime tautiniu, religiniu ir
gyvenimų, jų atliktus darbus bei kultūriniu atžvilgiais. Chicaga yra
pasidariusi mūsų veiklos vyriau
jų laikų įvykius.
Čia
Tūkstančiai
lietuvių,
mūsų siu centru visoje išeivijoje.
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įvyksta ir ev. reformatų metiniai
suvažiavimai-Sinodai. 1966 metų
Sinodas įvyko birželio 25-26 d. d.
T remtyje jis buvo jau 1 9-tas.Įvykstantieji Sinodai pabrėžia patį
mūsų Bažnyčios egzistavimo fak
tą, nes okupuotoje Lietuvoje baž
nytinis gyvenimas užgniaužtas ir
terorizuojama s. Niekad nepamirš
kime, kad tuo gyvenimu gyveno
mūsų tėvai ir protėviai !
Šių metų eilinis Sinodas savo
dalyvių skaičiumi buvo gana gau
sus.Malonu konstatuoti,kad iš Canados dalyvavo kuratorė p. Yčie nė, amžino atminimo prof. dr. Jo
no Yčo žmona su dukrele kurato
re dantų gyd. D. Yčaite-Kregždiene, iš Cincinnati. Sinode dalyvavo
žymi visuomenės veikėja kurat.
A. Devenienė. O juk krt. A. Devenienų daugumas mūsų atsimena
dar iš Vokietijos lagerių laikų. Ji
tada buvo toji pirmoji kregždutė
atskridus iš Amerikos mūsų nusi

vylusių, nudriskusių ir alkstančių
nuraminti ! Tiktai jai priklauso tų
žmonių pagarba ir didžiulė padė
ka. Mes atgavome žadą, nes grįžo
viltys, jog išliksime gyvi ir pa
sieksime geresnį savo būties ry
tojų. Tuoj iš Amerikos ėmė plauk
ti mums skirti maisto pakietėliai,
pasipylė sponsorių laiškai ir afidevitai. Dėka gerb. kuratorės A.
Devenienės mes ir atsiradome
čia, kur ir tebesame.
Sinodo posėdžius atidarė suprt.
kun. S. Neimanas, atlaikydamas
trumpas pamaldas ir pasakyda
mas tai progai skirtų pamokslų.
Renkant Sinodo prezidiumų, Sino
do direktoriumi buvo vienbalsiai
išrinkta krt. A. Devenienė, kuri
mūsų 410 metų Bažnyčios istori
joje buvo pirmoji moteris pakvie
sta toms garbingoms pareigoms,
cenzoriumi - kun. P. Dilys, sekre
to r iat an :ku rato r iai D.Kregždienė,
St. Palšis ir M. Plepys, rezoliuci-

Spackenbergo tremtinių stovykla, anglų okupacinėje zonoje, 19Jį6 m. rudenį (iš k.
į d.): M. PLEPYS, J. PAKŠTAITĖ, V. ŽALKAUSKAS, G. DANTIENĖ, pulk. B.
JAKUTIS, atstovė iš USA kurt. Alena DEVENIENĖ, BUTKŪNIENĖ, adv. ZIENIUS, lagerio komend. pulk. A. BUTKŪNAS ir kt.
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Prie nuosavos bažnyčios XIX SINODO TREMTYJE dalyvių dalis.
Chicago, 1966.VI.26
Nuotr. L. Knopfmilerio

jų komisijomkrt. prof. Vladas Jakubėnas,Jok.Kregždė ir Vikt. Ka
rosas
ir po sudarymo mandatų
komisijos, Sinodas pradėjo savo
darbų.
Pirmiausia buvo išklausyti
sveikinimai žodžiu ir raštu. Žo
džiu sveikino kun. K. BurbulysEvangelikų Tarybos pirmininkas,
kun.lie. J. Pauperas- Ziono Liute
ronų Parapijos Chicagoje’klebo
nas, vicesenj. kun. A. Trakis - Tėviškės Liuteronų P-jos klebonas,
kun. A. M. Lawry, Faith Presbyte
rian Church Chicagoje klebonas
ir Presbytery of Chicago atsto -.
vas. Taipgi Sinodų sveikino mr.
W. Calvin su žmona, integruotų
Liuteronų Immanuel Church Chi
cagoje nariai ir lietuvių draugė
dr. L. S. Finkelstein, stačiatikių
Bažnyčios narė.Sveikintojai nesiribojovien linkėjimais, bet ir pa
bėrė
savo pažiūrų bei minčių,
kaip Sinodas galėtų apsisprųsti ir
veikti šiame krikščionybei grųsinančiame pasaulyje. Dėl to ir bu
vo išklausyti su nemažu dėmesiu.
Su nemažesniu įdomumu buvo

išklausyti sveikinimai raštu,kurių
buvo kelios dešimtys. Naujai iš
rinktas Pasaulio Bažnyčių Tarybos generalinis sekretorius dr. E.
C. Blake,kuris šias pareigas pra
dės eiti nuo 1967 m. pradžios, sa
vo sveikinimo rašte apgailestavo
negalėjimų asmeniai posėdyje da
lyvauti, ne s tuo metu būsiųs Euro
poje. Pasaulio Reformatų Bažny
čių Sųjungos generalinis sekreto
rius ir Lietuvos Ev. Reformatų
Bažnyčios garbės kuratorius dr.
M. Pradervand iš Ženevos sveiki
no Sinodų savo ir jo atstovaujamų
Bažnyčių vardu.
Sveikino Sinodų
ir Pasaulio Reformatų Bažnyčių
Sųjungos Siaurės Amerikos sri
ties prezidentas mr. James I. Mc
Cord. Sinodo dalyvius džiugino tai,
kad
šiuose
sveikinimuose buvo
aiškiai pasisakyta,jog yra sveiki
namas
Lietuvos
Ev. Reformatų
Bažnyčios XIX Sinodas Tremtyje,
kas iš oficialiosios pusės žiūrint
reiškia,kad Ev. Reformatų Trem
tyje esančiam Sinodui pripažįsta
ma teisė kaip juridiniai taip ir
moraliai atstovauti visai Lietuvos
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Ev. Reformatų Bažnyčiai. Šiais
sveikinimais buvo pripažinti buvu
siųjų Sinodų nuveikti darbai ir pa
reikšti linkėjimai ateičiai. Iki pa
starųjų metų pasaulinių protes
tantų organizacijų vadovybės pri
vengdavo palaikyti egzilines Baž
nyčias ir, matyti, stengdavosi tie
sioginius santykius turėti su bol
ševikų okupuotuose kraštuose nai
kinamomis Bažnyčiomis.
Gausus pluoštas sveikinimų
buvo gautas iš išblaškytų po visa
pasaulį mūsų Bažnyčios kunigų,
kuratorių,© taipgi vienas privačiu
laišku iš pavergtos tėvynės.
Šį Sinodų sveikino taipgi ir šios
lietuvių katalikų organizacijos:
Vyr.red.S. Radvila-žurnalo "Atei
tis" redakcijos vardu;A.Skrupskelienė - Ateitininkių Sendraugių Chicagos skyriaus vardu ir kun. J. Ku
bilius S. J. - lietuvių Tėvų Jėzuitų
vardu. Šie broliški lietuvių katali
kų sveikinimai, antrų kartų trem
ties gyvenime pasireiškė, buvo
mandagiai priimti.Sinodas pavedė
Kolegijai sveikinusiems, išskyrus
savo Bažnyčios narius, pareikšti
padėkų raštu.
Po to buvo pagerbti mūsų mi rūšie j i, iš tremtie j i, žuvusieji tylos
ir susikaupimo minute. Šiais me
tais iš mūsų tarpo, iš šio žemiš
kojo pasaulio, išsiskyrė Lietuvos
Ev. Reformatų Bažnyčios genera
linis
superintendentas prof. dr.
kun.Konstantinas Kurnatauskas ir
ilgametis Kolegijos prezidentas
bei garbės prezidentas krt. dr. Jo
kūbas Mikelėnas, tai abiejų didžių
ir nusipelniusių vyrų paminėjimui
buvo išklausytos suprt.kun. S. Neį
mano ir krt. P. Bružo nuoširdžios
bei turiningos paskaitos.
Perėjus prie konstruktyvaus
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darbo, pirma buvo išklausyti visų
institucijųpranešimai. Apie Kole
gijos atliktus darbus ir jos veiklų
pranešimų padarė Kolegijos prez.
M. Tamulėnas, jnr. Piniginų apyskaitųuž 1965 m. patiekė Kolegijos
iždininkas krt. J. Dagys. Jis taipgi
referavo Sinodui ir sekantiems
metams sudarytų sųmatų. Su e v.
reformatų kolonijų ir parapijos
veikla supažindino suprt. kun. S.
Neimanas. "Mūsų Sparnų" žurna
lo reikalu plačiai kalbėjo atsak.
red. kun. P. Dilys ir krt. J. Kregž
dė beikrt. V.Karosas.Moterųd-jos
vardu pranešimų atliko krt. H. Di
lienė.Iš Liet. Ev. Tarybos ir Liet.
Ev.Spaudos Centro pranešimų, pa
prašius, padarė kun. K. Burbulys.
Revizijos komisijos p panešimų pa
darė ir jos aktų perskaitė krt. J.
Jakubonis.
Po padarytos kavai pertraukos
grįžus į tolimesnį po sėdį įvyko dėl
visų padarytų pranešimų diskusi
jos,kuriose buvo paliesta daug įdo
mių reikalų, iškelta klausimų ir
sumanymų. Plačiau buvo sustota
prie Liet. Evan. Tarybos ir Spau
dos Centro veiklos.
Ekumeninei
veiklai sudarytoji Lietuvių Evan
gelikų Taryba pateisino savo eg
zistencijų, vienok pageidauta, kad
jos veikla būtų plačiau išplėsta,
kad platesniu baru koordinuotų
bendrų lietuvių evangelikų veiki mų ir juos atstovautų lietuvių vi suomenėje.Sinode buvo perskaity

tas Liet. Ev. Tarybos suredaguo
tas
pareiškimas, skirtas lietu
viams evangelikams, sųrišyje su
statoma Washingtone Šiluvos Ma
rijos koplyčia,kuris po padarytų kai
kurių pataisų,buvo grųžintas Liet.
Ev. Tarybai galutinai redakcijai
ir paskelbimui. Viešame Sinodo

Iškilmingų pamaldų metu gieda L. GRUŽAS
ir B. VARIAKOJIENĖ. Vargonininkauja muz,
/!. KALVAITIS. Chicago, 1966.VI.26.
Nuotr. L. Knopfmilerio

posėdyje plačiau dėl ekumeninio
sąjūdžio nebuvo kalbėta ir dėl šio
reikalo Sinodas pasisakė laikytis
praeitųjų metų Sinodo memorialo
Nr. 28, kuriame pareikšta, kad Si
nodas domisi ekumeniniu sąjūdžiu
ir paveda Kolegijai šį reikalą ste
bėti.
Šia proga reikia pastebėti, kad
nei Sinodas ir nei Kolegija jiems
atstovauti ir jų vardu kalbėti ats
tovų,be deleguotų į Liet. Evangeli
kų Tarybą ir Spaudos Centrą,jo kiam kitam ekumeniniam sąjūd
žiui nėra paskyrusi. Taipgi Sino
de nebuvo tų asmenų, kurie daly
vauja privačiame ekumeninių stu
dijų būrelyje dėl geresnių santy
kių su lietuviais katalikais, pada
rytas nei pranešimas ir dėl to ne
suteiktas jiems pritarimas. Mūsų
Bažnyčia nei vienam jos nariui
nedraudžia dalyvauti bet kokiose
kitose religinėse, visuomeninėse ,
politinėse organizacijose ar sąjū
džiuose. Privačiame ekumeninių
studijų būrelyje veikiantieji daly
vauja savo asmens atsakomybe bei
rizika
ir patys už save atsako.
"Naujienų" Nr. 172 š. m. liepos 23

d. straipsnyje "Lietuvos Ev. Re
formatų XIX Sinodas Išeivijoje"
šiuo reikalu patiektos žinios yra
netikslios.
Sinodas pasisakė ir dėl sustin
gusios Liet. EV. Spaudos Centro
veiklos. Dėl užsigulėjusios spaus
tuvėje knygos "Jonas Husas"išlei
dimo krt. J. Kregždė pareiškė, kad
L. E. Spaudos Centro veikla būtų
suaktyvinta ir kad šioji knyga kuo
greičiau būtų išleista, kas Sinodo
ir buvo priimta.
Redakcinės komisijos pastan
gų dėka žurnalas "Mūsų Sparnai"
vis labiau įgyja didesnį populiaru
mą skaitytojų tarpe.
Diskusijoje
buvo
paliesta vedamoji "Mūsų
Sparnų" linija, kurios laikosi re
dakcinė komisija, būtent: kaip Evangelijų skelbiamos tiesos, taip
ir bendrai kiekviena skelbiama
tiesa, būtų tikslios ir kad su visa
moraline drąsa būtų pasisakyta
tiesos vardan religiniais, istori
niais ir einamaisiais klausimais.
Sinodas pritarė redakcinės komi
sijos pažiūrai ir pareiškė pasiti
kėjimą.
Sinodas mažiausiai diskutavo
administracinius ir finansiniu s
klausimus, kuriuos revizijos ko
misija po padaryto kruopštaus pa
tikrinimo buvo radusi pilnoje tvar
koje.
Sinodas patvirtino praeitų
metų apyskaitą ir priėmė sekan
tiems metams sąmatą.
Sąrišyje su prof.dr.kun.K.Kurnatausko mirtimi netekus mūsų
Bažnyčiai generalinio superinten
dento, Sinodas šias pareigas eiti
iki sekančių Kolegijos rinkimų pa
vedė suprt. kun. S. Neimanui. Krt.
P. Bružui pristačius,Sinodas vien
balsiai išrinko kun. P. D ilį į super
intendentus ir sutiko jį su nuošir-
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džiais katučiais. Mūsų Bažnyčios
kuratoriais iki gyvos galvos buvo
išrinkti: Leonas Knopfmileris iš
Chicagos,skulptorius Jokūbas Da
gys iš Toronto ir inž. Valentinas
Šernas iš Toronto.
Nuotaikos dėl ekumenizmo su
lietuviais katalikais,privačiai pa
siteiravus,
Sinodo dalyvių tarpe
vyravo neviltingos, nes visi per
matė, kad tam galimumai tėra ri
boti. Pirmiausiai pasisakyta, kad
ekumeninis judėjimas privalėtų
turėti dvi kryptis-teologinę, ir vi
suomeninu. Jie pradėjo apie eku
menizmą kalbėti tik dabar, kas
mums buvo aišku prieš šimtme čius. Vienybė, pilna to žodžio pra
sme,negali būti pasiekta,n es skir
XIX Sinodo Tremtyje prezidentė kurt. Alena
tumai perdaug dideli. Tik per są
DEVENIENĖ posėdžio metu. Chicago, 1966.
žinės, tikėjimo ir minties laisvų VI.25.
Nuotr. L. Knopfmilerio
žmogus tegali tapti pilnutiniu žmo kitas, sumaniai ir gražiai prave gumi. O asmeninės laisvės, įdieg dė
Sinodo posėdį ir labai gerai
tos paties Dievo, neturi slopinti orientavosi visuose iškeltuose
jokios dogmos, autokratijos.
klausimuose. Laike pietų tartame
Sekmadienį, birželio m. 26 d. , žodyje Sinodo direktorė krt. A.
Sinodas buvo pradėtas iškilmin Devenienė, pastebėjusi kai kurias
gomis pamaldomis su Sv. Komu nuotaikas, perspėjo Sinodo daly
nija. Pamaldose dalyvavo Sinodo vius neatsižadėti, tausoti ir ser
dalyviai ir žmonėmis buvo pripil - gėti mūsų Bažnyčios geras tradi
dyta visa bažnyčia. Kun. P. Dilys cijas, gražius papročius ir juos
savo pamoksle apibūdino pasireiš puoselėti.
Kas liečia tariamas
kiančių krikščionijoje krizų.
naujoves, patarė visų pirma jas
Po pamaldų Sinodo dalyviai ir gerai išstudijuoti, išnagrinėti ir
svečiai susirinko bažnyčios salė tik radus, kad jos geros ir mūsų
je tradiciniųpietų, kuriuos paruo Bažnyčios dvasiai neprieštarau
šė darbščios Moterų Draugijos jančiomis, tai ir tuomet visu at
narės. Pietų metu buvo pasveikin sargumu eiti prie jų įgyvendini
ti visi Sinodo dalyviai, kurie buvo mo. Ir šis jos tartas tiesos žodis
atvykų iš tolimesnių vietovių. Iš - Sinodo dalyvių buvo garsiais aplo
reikšta gili padėka kuratoriams dismentais palydėtas.
Išreiškus Sinodo dalyvių vardu
dr. M. Deveniui ir A. Devenienei
jų sukaktuvių proga, už jų nuveik padėkų direktorei krt. A. Devenie
tus didelius darbus Lietuvos Re - nei už jos sumanų direktoriavimų,
formacijos labui. Sinodo direkto Sinodas buvo baigtas bendra mal rė A. Devenienė, retai kaip kuris da.
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Pareiškimas Lietuviams Evangelikams
Šiluvos Koplyčios Reikalu
Paminklai yra statomi Įam
žinti didžiųjų veikėjų! ar isto
rinių Įvykių atminimą. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo
statomi paminklai tautai nusipelnusiems veikėjams pa
gerbti. Tuo buvo siekiama iš
kelti tų veikėjų) nuopelnai vi
sai tautai, ir siekiama išlai
kyti tautos idealo tęstinumą.
Ar to paties
siekia Šiluvos
koplyčios Vašingtone statyto
jai?
Savo laiku lietuvių katalikų
spaudoje vieno aukšto dvasiš
kio buvo pareikšta, kad Šilu
voje pasirodžiusi Marija išgel
bėjo lietuvių tautą nuo Refor
macijos tvano, kuris tariamai
nešė Lietuvai dvasini ir fizini
sunykimą. Nors paskutiniuo
ju laiku tokių, mus lietuvius
evangelikus žeminančių
pa
reiškimų, kataliliškoje spau
doje vengiama, tačiau pats Ši
luvos
koplyčios
Vašingtone
statymas liudija, kad laiko
masi savo seno nusistatymo.
Šiluva neišreiškia tų dvasi
nių vertybių, kuriomis galėtų
didžiuotis visa lietuvių tauta,
nes juk su Lietuvos Reforma
cijos sužlugdymu buvo pakirs
ti lietuvių tautos valstybinio,
tautinio ir kultūrinio nepri
klausomumo pagrindai. Isto
riniai faktai rodo, kad po
tariamo Marijos pasirodymo
Šiluvoje,
Lietuva
pradėjo
žengti nuosmukio keliais, ku
rie ją nuvedė i nepriklauso
mybės netekimą.
Aplamai, kad Marija riša
ma su Šiluva, ji netenka to
pagarbumo, kuris jai priklau
so kaip tai, kuri pasitarnavo

Dievo reikalams, juk po Ma
rijos vėliava per 200 metų i
Lietuvą kryžiuočių ir kalavi
juočių buvo nešamas žudan
tis kardas, o kiek vėliau Mari
jos vardu buvo nutautintos
lietuvių masės naudai tos tau
tos, kuri šiandien su Vatikano
palaiminimu savinasi Aušros
Vartų Mariją.
Šiluvos Marijos koplytiniu
paminklu nieko negalima pa
sakyti, kas Lietuvos
vardui
šiame kontinente keltų pa
garbos, bet savimi jis priešta
rauja šių laikų ekumeniniam
bendradarbiavimui.
Tokios
koplyčios statymas
liudija,
kad mes lietuviai nesiekiame
surasti bendru
kriščionišku
vertybių, kurios jungtų, o ne
skaldytų krikščionių jėgas šia
me lemtingame lietuvių tau
tai laikotarpyje.
Mes
lituviai
evangelikai
giliai
apgailestaujame,
kad
statoma Šiluvos koplyčia pri
mena skaudžius musų tautai
prityrimus, ir tuo pačiu pa
laikoma sena kitiems neapy
kantos dvasia.
Primename broliams lietu
viams evangelikams, kad sta
toma Šiluvos Marijos Vašing
tone koplyčia siekiama musų
religinių vertybių
nužemini
mo, ir todėl mes negalime nie
ko bendro turėti nei su stato
ma koplyčia, nei su rengiamu
lietuvių
katalikų
religiniu
kongresu.
Lietuviu Evangelikų Taryba
(Kurioje dalyvauja: Liute
ronų,
Reformatų,
Baptistų,
Metodistų Bažnyčių Įgalioti
niai) .
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P. S. :Sis pareiškimas buvo išsiuntinėtas lietuvių spaudai. Spau
sdino: "Naujienos" (du kartus),"Laisvoji Lietuva", "Nepriklausoma
Lietuva", "Keleivis" (perspausdino i š kitos spaudos),"Dirva","Vie
nybė". Nespausdino:"Draugas ", "Tėviškės Žiburiai".
J. K.

Kun. S. NEĮMANĄS

IŠ BUVUSIOS LIET. EV. VYR. BAŽNYTINĖS
TARYBOS VEIKLOS
Š. m. gegužės mėn. 30 d. suėjo
20 metų,
kai iniciatorių grupės,
susidedančios iš Jono Grigolaičio,
Adolfo Klemo,dr.Jokūbo Kregždės,
ir.Otono Stanaičio,Miko Tolišiaus,
kun. Stasio Neįmano ir kun. Anso
Trakio,
1946 m. gegužės m. 3 d.
per šeštines buvo sušauktas Ha
nau stovykloje, Vokietijoje,pirma sis bendras lietuvių evangelikų
kunigų, atstovų ir rėmėjų suvažia
vimas. Jame dalyvavo 95 delega
tai. Buvo gauta daug sveikinimų iš
negalėjusių jame dalyvauti. Žod
žiu vieni iš pirmųjų suvažiavusius
sveikino Klaipėdos krašto veikė
jas Etmonas Simonaitis ir Švente
Sosto delegatas kanauninkas Fe
liksas Kapočius. Įžangos žodį ta
rė kun. S. Neimanas. Pranešimus
ir referatus skaitė Jonas Grigolaitis,kun. J. Pauperas, kun. A. He
leris, kun. A. Trakis.
Posėdžiams pirmininkavo dr.
O. Stanaitis. Suvažiavimo nutari
mu generalinis superintendentas
prof. dr. kun. P. Jakubėnas buvo
išrinktas Evangelikų Tarybos gar
bės pirmininku.
Į laikinų Lietuvių Ev. Vyriau
sių Bažnytine Tarybų suvažiavi
mas buvo iš rinkes ° Jonų Grigolaitį,kun.S.Neimanų,kun. J. Pauperų,
A. Puskepalaitį, dr. O. Stanaitį.
Susikaupime ir tylos minutėje
buvo paminėti mirusieji ir žuvu-
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šieji, kurie savo jėgas buvo paš
ventė bažnytiniam, tautiniam ir
kultūriniam darbui Lietuvoj e prof,
kun. V. Gaigalaitis,superintenden tas kun. J. Šepetys, super. Srokaj
kun. Vymeris, dr. M. Yčas ir kon
centracijos stovyklose žuvusieji
Maž. Lietuvos patriotai:Martynas
Reizgys, direktorius prezidentas
Jonas Purvinas, Jonas Toleikis,
Eduardas Simaitis, Molinius, Subaitis, Alvinas Gailius, Puodžius
iš Vanagų, Albertas Jonušaitis,
Jurgis Gvildys, Paleikaitis, Jagomasčių šeima, Kr. Pauža, Vilius
Benčaitis, sakytojas Kopūstas.
1946 m. lapkričio mėn. 9 ir 10
d. ,Lebenstedte prie Braunschweigo, lietuvių stovykloje buvo su
šauktas
steigiamasis
lietuvių
evangelikų Sinodas, kuriame da
lyvavo 62 balsavimo teise turin
tieji atstovai ir kunigai. Siam Si
nodui pirmininkavo mokyklų pata
rėjas Martynas Purvinas. Į Liet.
Ev. Vyr. Bažnytine Tarybų buvo
išrinkti ir pareigomis pasiskirs
tė :prof. dr. O. Stanaitis-preziden
tas, kun. F. Barnelis-vice prezi
dentas, kun. S. Neimanas -gener.
sekretorius,Adolfas Klemas-sekretorius, kun. Lie. J. Pauperassenjoras ir kun. A. Keleris - vice
senjoras.
Tuo laiku jau buvo Laikinosios
Tarybos užmegsti ryšiai su Pa-

šaulio Bažnyčios Taryba Ženevoj.
Sinodo metu buvo plačiai aptarti
emigracijos,šalpos reikalai. Pir
moji į pagelbų atėjo World Coun
cil of Churches, nuo 1944 m. Lu
theran World Federation. Buvo
pravesta visuotina tremtinių lie
tuvių evangelikų registracija va
karų Vokietijoj e.
Kadangi Vyr. Bažnyčios Tary
bos būstinė buvo USA zonoje, Ha
nau stovykloj e, tai dėl sekmingesnio darbo buvo nutarta išrinkti
atskirų Tarybų britų zonoje, į ku
rių pateko :kun. A. Keleris, kun. M.
Preikšaitis, M. Nagis Kr. Kikutis,
A. Gintautas.
Sinodo nutarimas - skubiai išleisti giesmynų-buvo ištesėtas tik
1947 metų pabaigoje su Pasaulio

Liuteronų Sąjungos pagelba.
Ši Lebenstedte išrinktoji 1946
m. Liet. Ev. Vyr. Bažnytinė Tary
ba veikė iki 1948 m. 1948 m. bir
želio mėn. 24 d. Klein Wittensee
buvo sušauktas pirmųsis Liet. Ev.
Reformatų Sinodas išeivijoje ir
išrinkta Kolegija, o 1948 m. gruo
džio mėn. 7-12 d.Imbshausene su
šauktame Vyr. Baž. Tarybos ant
rame Sinode buvo išrinkta Ev. Liu
teronų Vyriausia Bažnytinė Tary
ba.
Pirmasis Lietuvos Ev. Refor
matų Bažnyčios Sinodas Tremty
je priėmė šį kanonų:"Sinodas nu
tarė :palaikyti iki šiol buvusi glau
dų bendradarbiavimų tarp ev. liu
teronų ir ev. reformatų ir, kur tik
galima, veikti iš vieno".

MYKOLO PLEPIO PAGERBIMAS
Kuratorius Mykolas Plepys š.
m. lapkričio m. 4 d. susilaukė gar
bingo 75 metų amžiaus. Ta proga,
po Reformacijos Šventės pamal
dų, parapijos salėje, prie Moterų
D-jos parengtų kavutės stalų, buvo
susirinkusiųjų kukliai pagerbtas
didžiai nusipelnųs mūsų Bažny
čios veikėjas.
Pagerbimų 23 psalmo skaity
mu atidarė ir pravedė supr. kun.
Stasys Neimanas.
Sukaktuvininkų sveikino Kole
gijos Prezidentas kurt. M. Tamulėnas,junj.,apibūdindamas sukak tuvininkų ne tik kaip aktyvų mūsų
Bažnyčios narį, bet kartu ir kaip
buvusį savo laiku gabų scenos mė
gėjų-vaidintojų Biržuose, "Mūzos'
Draugijos narį ir šaulių teatro re
žisierių.

Kuratorius Mykolas PLEPYS, šiais metais
sulaukė- garbingo 75 m. amžiaus
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Kun. P. Dilys, ’’Mūsų Sparnų"
redaktorius,įvertino kurat. Myko
lų Plepį kaip nepamainomų bend
radarbį,redakcinės komisijos na
rį, išmokusį gerai rašyti elektri
ne mašinėle ir tuo paruošiantį
straipsnius spaudai.
Kun. K. Burbulys sveikinimui
parinko Jono apreiškimo žodžius
3, 1-5. Kaip Ev. Spaudos Centro
pirmininkas pranešė, kad tikisi,
jog greitu laiku bus atspausdinta
M. Plepio paruošta knyga-vertimas "Jonas Husas".
Kur. Petras Bružas pastebėjo,
kad sukaktuvininkas pilnai ištesė
jo jam duotų pažadų:
atvykus į
Amerikų aktyviai dalyvauti baž
nytiniame gyvenime.
Kurt. P. Variakojis apibūdino
sukaktuvininkų kaip buvusį veiklų
ir sumanų Biržų Smulkaus Kr e dito Banko Valdybos pirmininkų,
su kuriuo jam teko dirbti ilgesnį
laikų.
Kurt.H. Dilienė,kalbėdama Ev.
Reformatų Moterų Draugijos ir
savo vardu, pasidžiaugė, kad savo
veikloje sukaktuvininko asmenyje
rasdavusi nuoširdų rėmėjų.
Parapijos Valdybos pirminiu kas kurt. V. Karosas pasidžiaugė
sukaktuvininko veikla ir jo jaunat
viška nuotaika,linkėdamas geriau
sios sveikatos.
Kurt. E. Gerulis pažymėjo, kad
spaudos reikalais sukaktuvininko
asmenyje rasdaves gerų rėmėjų
ir patarėjų.
Kurt. J. Jakubonis, sveikinda
mas prisiminė anuos laikus, kai
kartu lankė Biržų miesto ketur
klase mokyklų.
Kun. S.Neimanas pastebėjo,kad
sukaktuvininkas jam artimas ir
kaip papilietis. Prisiminė jį kaip
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buvusį Biržuose visuomenės žy
mų veikėjų, "Biržų Žinių" redak
torių.
Tikrai būtų dar sveikinu ii
mūsų mažieji parapijiečiai, jei
būtų atpažinę, tų gerųjį, duosm
"Kalėdų Senelį",kuris juos ištiki
mai per parapijos parengtas eg
lutes ne tik apdovanoja,bet ir gra
žiai pamokina.
Pabaigoje tarė žodį ir pats su
kaktuvininkas,dėkodamas visiems
už taip nuoširdžius sveikinimus,
linkėjimus bei įteiktas dovanas.
Prasitarė,kad jįtas 75 metų skai
čius nei slegia, nei baido: "Kaip
gražu ir malonu, kai rudenį ter
mometras rodo 7 5 laips. šilimos ".
Džiaugėsi,kad sulaukęs tokio am
žiaus dar galįs būti mūsų Bažny
čiai naudingas,kad nesųs pamirš
tas, kad ir tremtyje vis dėlto gy
venus ne vienas, o savųjų tarpe,
kur jam viskas taip miela.
Kun. S. N.

Kurat.M. Plepys, kurio gimta
dienis Reformacijos Šventėje, taip
jam netikėtai,mūsų bažnyčios sa
lėje buvo atšvęstas, visiems daly
viams ir kalbėjusiems ten padė
kojo. Dėkoja visiems ir dabar.-Bet
iš šios vietos jis ypatingai nuo
širdžiai dėkoja už dovanas: Kole
gijai,"Mūsų Sparnams", O. M. Tilindžių, kurat. P. Variakojo, A. J.
Dagių šeimoms ir kurat. V. Karo
sui. Dėkoja mūsų gerb. kunigams
už iniciatyvų, o mielųjai Moterų
Draugijai už darbų ir vaišes.

J. TREČIOKAS

PAPILIO MIKELĖNAI
N e kažin ką galėtų nuveikti kil niųjų idėjų skelbėjai, jei neatsi
rastų visuomenėj e tų idėjų rėmė
jų - konkrečių darbuotojų .vietinių
veikėjų. Vietiniais veikėjais lai kytini tie, kurie mokslo ragavą,
bet dėl galimybių stokos toliau
aukštųjų mokslo įstaigų nepajėgų
lankyti,vienok būdami apdovanoti
talentu,toliau patys lavinosi skai
tydami knygas, sekdami spaudų.
Tokie veikėjai, išprūsą ir kilnio mis idėjomis persiėmų, vietinėje
veikloje įsijungą ir teikdami gy
ventojams patarnavimus,savo pa
vyzdingu gyvenimu, kultūringa
elgsena juos įtakodami ir kultū
rindami, atlieka didžiai vertingų
darbų. Ypač reikšmingų vaidme
nį tokie rėmėjai atliko Lietuvos
atgimimo prieaušryje. Jie buvo
tikrieji lietuvių tautinės sąmonės
žadintojai. Jie įtaigojo vietinius
gyventojus savo lietuvišku nusi
statymu, savo realiu, praktišku
protu, pažangumo pavyzdžiais,
savo dora,kilnumu,.savo pasireiš
kimais visuomeniniame ir kultū
riniame gyvenime. Jie turėjo tie
sioginės įtakos į lietuvybės kėlimąkaimiečiųtarpe,sugebėjo juos
pabudinti iš letargo miego, kai
mus prikelti Lietuvos nepriklau
somybės žygiui ir suvaidino di
delį vaidmenį Lietuvos nepriklau
somybę, atstatant.
Charakteringa Biržų kraštui,
retai kaip kurioje kitoje Lietuvos
vietovėje sutinkama tai, kad ke lios bendrapavardės šeimos, o iš
šių šeimų ir bendravardžiai na
riai savo apšvieta, išsimokslini

mu būdavo iškylusios virš kitų
vietinių gyventojų ir didžioji to
kių šeimų dalis vis buvo iš ev. re
formatų tarpo.
Biržų apylinkėje senesniosios
kartos veikėjų tarpe yra trys Mi
kelėnų šeimos, apie kurias vieti
niai gyventojai su pagarba ir mei
le kalbėjo,didžioj e pagarboje lai
kė
ir apie kuriuos ir spaudoje
šiek tiek žinių galima rasti, yra
šios:
A. JOKŪBO MIKELĖNO šei ma, Peikštenių kaimo, Biržų vai.
ir apskr.Jokūbas Mikelėnas buvo
prasilavinąs, apsiskaitąs , visuo
meniškas ir Ev. Ref. Bažnyčios
kuratorius. Akiro-Biržio knygoje
"Biržų Apskritis", 1932 m.,apie
jįkukliai parašyta, kad J. Mikelė nas gimus 1862 m.vasario m.22 d.
P eikšteniuose,
baigus liaudies
(pradžios) mokyklą, dirbąs vals
čiaus raštinėje,sekretoriavus po
licijoje, tarnavus savo apylinkės
teisme. Tarnaujant rusų okupantų,
tautinės dvasios slopintojų, įstai
gose, jam
buvusi sunki
rolė
teikti pagalbą savo tautiečiams,
kurią jis, progai pasitaikius, su
teikdavo. Nepriklausomybės lai kais J. Mikelėnas, nežiūrėdamas
senatvė s, aktingai dirbo kūriamąjįdarbąir stengėsi pasidalyti sa
vo įgyta patirtimi su kitais. Buvo
renkamas į savivaldybes, į jauni
mo d-jas, dirbo parapijinėje tar
yboje, steigė pieniną. Savo žila
galva, ilgalaikiu autoritetu, suge
bėdavo išjudinti ir įtraukti į dar
bą didžiausius snaudulius. Kaip
ūkininkas J. Mikelėnas buvo savo
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kaimynams geru pavyzdžiu ūkio
tvarkyme.
B. STANISLAVO IR KATRĖS
DAGILYTĖS MIKELĖNU šeima ,
Mažutiškių kaimo, Biržų valse, ir
apskr. Si šeima davė nusipelniusį
ir visoje lietuvių tautoje pragar
sėjusį
žymų veikėjų krt. dr. Jo
kūbų Mikelėnų.
C. PETRO MIKELĖNO šeima,
pradžioje gyveno Biržų mieste.
Vėliau šios šeimos didžioji narių
dalis pastoviai buvo įsikūrusi Pa
pilio miestelyje. Todėl Šių šeimų
ir pavadinau ’’Papilio Mikelėnais ”,
Si šeima su Mažutiškių Stanisla
vo Mikelėno šeima buvo trečios
eilės giminės,
o su Peikštenių
Mikelėnais giminystės ryšių ne
turėjo.
Petras Mikelėnas gimė 1847
m. Juodžionių kaime, buvusiame
Medeikių valse. , valakininko ūki
ninko šeimoje. Kaip gabų berniu
kų Lietuvos Ev. Reformatų Sino das buvo pasiuntus į Slucko gim nazijų, kur baigė 4-rias klases.
T en pat mokėsi vargonauti. Apie
1868 m. buvo paskirtas Biržų ev.
ref. bažnyčios vargoninku. Metais
vėliau vedė ev. liuteronų, malūni
ninko dukterį, Daratų Jodeikaitų
iš Pandėlio miestelio.
P.Mikelėnas,tuolaikiniu žvilg sniu žiūrint, buvo gerokai prasi
lavinęs, o skaitydamas knygas ir
sekdamas spaudų dar labiau iš prūso.Buvo visuomeniškas ir sa
vo įgyta patirtimi mielai su vi sais dalinosi. Jo mėgiamiausias
užsiėmimas laisvalaikiu buvo bi tininkystė. Apie bitininkystųtuo laikinėje spaudoje nemažai rašė.
Buvo rusų bitininkų organizaci jos
narys
ir žurnalo ’’Pčela”
(Bitė) korespondentas. Apie biti 64

Papilyje prie ev. ref. parapijos mokyklos (iš
k. į d.): Elena MIKELĖNAITĖ, Aliutė DITČIŪTĖ - MIKELĖNIENĖ (Emilio Mikelėno
žmona), Darata MIKELĖNIENĖ, Jonas MI
KELĖNAS.

ninkystų parašė ir išleido lietu viųkalbaknygelų.Kilus I-jam pa
sauliniam karui, su šeima pasi traukė į Rusijų ir apsistojo Pet rapilyje, kur mirė 1916 m. , su laukus 69 m. amžiaus. Palaidotas
Petrapily Smolensko kapinėse.
DARATA MIKELĖNIENĖ bu
vo pragarsėjusi kaip gabi ir žy mi moteriškų rūbų siūvėja. Siūvi mu uždarbiaudama padėjo mate rialiai išlaikyti gausių šeimų, su
sidėjusių iš tėvų ir 10 vaikų: še šių berniukų ir 4 mergaičių. Vie
nok iš šios gausingos šeimos, mi
rus keturiems vaikystėje, likuius
pavyko išauginti ir pagal
anuometines sųlygas duoti moks lo ir išleisti į savistovų gyvenimų. Visi buvo girnų Biržų mieste,
būtent:
1. MARIJA MIKELĖNAITĖ, gi
musi
1880 m. Ji lankė Bauskės

(Latvijoje) mergaičių viduriniųjų licijoje, o vėliau N. Radviliškio
mokyklų. 1903 m. ištekėjo už pro pasienio policijoje. 1921 m. vedė
vizoriaus Mykolo Galvelėj, kilu Elenų Bičiūnaitų ir augino 3 sū
nus ir dukrelę, Marijų. Per antrų
sio iš Vinkšninių kaimo, Biržų
valse, ir apskr. ir tuomet tarna jų bolševikų okupacijų Emilis Mi
vusio Petrapilyje provizoriumi kelėnas buvo areštuotas ir kalė
Trofimovo vaistinėje. Vėliau M jime žiauriai nukankintas. Neuž
G alvelė buvo Petrapilio universi ilgo. mirė ir jo žmonelė.Šiuo me
teto profesorius (L. E. žinių apie tu išlikę jo trys sūnūs dirba , o
jį nėra). Augino tris dukras. Mari duktė mokytojauja.
5. JONAS MIKELĖNAS,vyrės ja mirė 1917 m. , sulaukusi 37 m.
amžiaus ir palaidota Petrapilyje, nis iš brolių. Apie jį plačiau se
Smolensko kapinėse, šalia savo kantį kartų.
tėvelio.
6. ALEKSANDRAS MIKELĖ
2. ELENA MIKELĖNAITĖ, gi
musi 1889 m. rugsėjo m. Baigusi NAS
Petrapilio mergaičių komercijos
Aleksandras,vyriausias sūnus
mokyklų,tarnavo Saskolskio vais
šeimoje,gimė 1886 m. rugsėjo m.
tų fabriko buhalterijoje. 1923 m.
26 d. Baigus Biržų liaudies (pra
su motina sugrįžo į Lietuvų ir džios) ir Bauskės vidurinų mo
gyveno Papilyje. Per visų nepri kyklas išvyko į Petrapilį ir sava
klausomos
Lietuvos laikų buvo
noriu įstojo į rusų kariuomenę,
Papilio smulkaus kredito d-jos
karinei prievolei atlikti. Rusų ka
- bankelio buhalterė. Šiuo metu ji riuomenėje tarnavo nuo 1906 iki
jau pensininkė ir gyvena Papilyje.
3. ERIKA MIKELĖNAITĖ, gi muši 1892 m. Petrapilyje kartu
su sesute Elena baigė mergaičių
komercijos mokyklų. Dirbo vais
tinėje provizoriaus padėjėja, o
vėliau išlaikė provizoriaus egza
minus.Ištekėjusi augino sūnų. Per
bolševikų revoliucijų iš Petrapi
lio persikėlė gyventi į Poltavų,
kur ir mirė 1930 m. , sulaukusi
38 metų amžiaus.
4. EMILIS MIKELĖNAS, jau niausiąs iš brolių, gimė 1895 m.
Lankė Biržų miesto keturklasę,
mokyklų. Vėliau tarnavo Muitų
Departamente Petrapilyje. 1-jo
pasaulinio karo metu buvo mobi
li zuotas, dalyvavo karo fronte ir
buvo paimtas vokiečių nelaisvėn.
19 18 m. grįžo iš nelaisvės į Pa
Aleksandras MIKELĖNAS, 196G m. sulaukęs
pilį. Pradžioje tarnavo vidaus po
S0 metzį amžiaus
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1908 metų. Karinę, tarnybų atliko
caro Nikalojaus II - jo vasarinės
rezidencijos (Naujame Peterhofe)
sargybos dalinyje.
Pokarinės prievolės atlikimo
tarnavo Petrapilio Muitų Depar tamente. Po poros metų buvo pa
skirtas muitinės viršininku į VIa divostokų. I-jam pasauliniam ka
rui kilus
buvo mobilizuotas ir
pasiųstas į karininkų mokyklų
Vladivostoke, kurių pabaigus, bu
vo pakeltas į leitenantus ir pas
kirtas 34 Rytų Sibiro šaulių pul
ko 2 kuopos jaunesniu karininku
ir su pulku išsiųstas į frontų. Už
pasižymėjimų mūšiuose buvo ap
dovanotas
Šv. Onos IV laipsnio
ordinu.
1916 m. pateko į vokiečių ne laisvę,, kur įvairiose karininkų
belaisvių stovyklose buvo išlai
kytas pora metų. Sugrįžęs 1918
m. spalio mėn. į Lietuvų, tuojau
įstojo savanoriu į besikūriančių
Lietuvos kariuomene.
Pradžioje
buvo Marijampolės atskiro bata
liono
kulkosvaidininkų kuopos
karininku. Vėliau 1-me kunigaik
ščio Gedimino pulke kapitonu. O
dar vėliau buvo 4 kng. Mindaugo
pulko 2-os kulkosvaidininkų kuo
pos vadu. Laikinai ėjo bataliono
vado pareigas. Dalyvavo mūšiuo
se su bolševikais ir lenkais.
1924 m. pasiliuosavųs iš ka
riuomenės įstojo į pasienio poli cijos tarnybų. Marijampolės rajo
no pirmos eilės pasienio polici
jos viršininku Seinų bare ištar
navo iki 1938 m. Sveikatai paįrus,
pasitraukė į pensijų.
1919 m. vedė Viktorijų Šileriūtę,iš Mariampolės.Jai 1937 m.
mirus,
antrų kartų vedė Elenų
Štrausaite, seserį dr. Arturo Str-

Aleksandras MIKELĖNAS, Marijampolės batalijono vyr. leitenantas, 1918 m.

aušo, ilgus metus praktikavusio
Pandėlio miestelyje,Rokiškio apskr. Šiuo metu dr. A. Štrausas tu
ri gerųpraktikų Bremeno mieste,
Vokietij oje.
Per pirmųjų bolševikų okupa
cijų 1941 m. Aleksandras su žmo
na repatrijavo Vokietijon, kur ir
po šiai dienai, gaudamas pensijų,
tebegyvena. Savanoris - kūrėjas
Aleksandras šiais metais sulaukė
garbingo 80 metų amžiaus. Rašo,
kad esųs išsiilgus savos mylimos
tėvynės, už kurios laisvę, su gink
lu rankoje kovojo,o po to, visu sa
vo stropumu ir pajėgumu diroo
jos statyboje, o taipgi savos Baž
nyčios ir lietuviško kunigo.
Lietuvos Sūnui,Savanoriui-Kū
rėjui, reikšdami pagarbų bei pa
dėkų, linkime daug sveikų metų ir
Dievo palaimos.

KONFIRMACIJA VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
1966 m. birželio mėn. 5 d. lie
tuvių Vasario 1 6 Gimnazijos evan gelikų moksleivių kapelionas kun.
Juozas Urdzė, iš Bad Godesberg,
konfirmavo Huettenfeldo bažnyčioj e du mokinius :Edvinų Dilbų ir Er vinų Lengvinų. Kun. Urdzė prašė
Dievo palaimos šiems naujiems
Bažnyčios nariams primindamas

cijos reikšmų ir atsakomybų prieš
Dievų. Pamoksle iškėlė Dievo ma
lonų ir jos siekimo svarbų. Po pa
mokslo buvo Šv. Vakarienė su konfi rmantais.
Ervino Lengvino tėveliai tebe
gyvena Venezueloje ir negalėjo
dalyvauti sūnaus konfirmacijo s
šventėje. Tėvelius atstovavo teta

67

Ziono p-jos lietuviu konfirmacija (iš d. Į k.): Edmundas Balandis, Aleksas Bolecas,
Marytė Bajoras, Ona Fetingytė, Lilė Pilmonas, Erika Viliūnas. Prisaigdina doc.
kun. J. PAUPER AS.
Chicago, 1966.V.29
Nuotr. M. Nagio

Reformatų p-jos konfirmacija (iš k. i d.): konfirmantų mokytojas kun. P. DILYS,
Laima Plačaitė, Rimas Gerulis, Laima Gerulytė, suprt. kun. S. NEĮMANĄS.
Chicago, 1966.V 1.5
Nuotr. dr. L. Finkelsteinienės

P ietų Vokietijoje. Dilbų šeima, ku
ri prieš 6 metus yra atvykusi iš
okupuotos Lietuvos ..konfirmacijos
šventėje buvo gausiai atstovauja
ma, Šeimoje yra 3 vaikai ir du iš
jų lanko Vasario 16 Gimnazijų:
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Edvinas yra 4 klasėje, o Zelmutė
-trečioje.
Po pietų buvo suruošta kukli
kavutė saviesiems ir kviestiesie
ms
svečiams, kuri praėjo labai
jaukioje nuotaikoje.
Ev. Jaunimo

„Tėvyškčs“ p-jos konfirmacija (iš k. i d.): Rūta Padagaitė, Nijolė Alūzaitė, Irena
Timpaitė, Angelika Timpaitė, vicesenj. kun. Ansas TRAKIS, Elmeris Galinaitis,
Vytautas Stanislovaitis, Algis Juškėnas, Gintaras Gražys.
Chicago, 1966.V.29
Nuotr. Kemežio

Kun. P. JAŠINSKAS su konfirmantais Biržų ev. ref. bažnyčioje, 1965.V11.18

Ratelio Vadovas mokyt. Fr. Skėrys literatūrine kalba išleistą Naująjį
tarė įžanginį žodį ir pasveikino Testamentą su juostele ir Bibli
pilnateisius
Bažnyčios
narius jos teksto įrašu, kurį įrašė M.Ki- konfirmantus ir juos abu priėmė lienės duktė Dorothea. Jis konfirpilnateisiais Jaunimo Ratelio na - mantams palinkėjo, kad ta knyga
riais. Po to įteikė jiems lietuvių juos visą gyvenimą lydėtą ir jie
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abu palaikytų tamprius ryšius su
e v. liuteronų Bažnyčia.
Raštu sveikino konfirmantus
ir visus susirinkusius M. Kilienė
savo ir šeimos vardu.Dar kalbėjo
kun. J.Urdzė ir gimnazijos katali
kų kapelionas kun. Jonas Riaubūnas.Abu iškėlė glaudų bendradar
biavimų tarp abiejų konfesijų šio
je mokykloje. Ateityje norima su
ruošti vienų bendrų lietuvių evan
gelikų ir katalikų jaunimo suva
žiavimų ir ten gvildenti klausimus,
kurie mus riša ir kur galėtume
bendradarbiauti.Kapelionas pasa
kė konfirmantams Jus esate man
brangūs kaip krikščionys, kaip į
tų patį Dievų tikintieji-Dievo sū
nūs ir mano istorijos pamokų mo
kiniai. Tegu mano kalbėti žodžiai
eina jums į jūsų širdį ir jie yra

visiškai atviri". Baigus kalbų įtei
kė kiekvienam po knygų, kuri ap
rašo Švento Petro gyvenimų. Zelmutė Dilbaitė pasakė vienų krikš
čioniškų eilėraštį.
Pabaigoj mokyt. Fr. Skėrys iš
reiškė nuoširdžiausių padėkų Dil
bų šeimai ir p. Nikolajevienei, ku
rie padengė visas su konfirmacija
ir kavute surištas išlaidas. Taip
pat jis išreiškė visiems padėkų,
kurie prisidėjo prie šios šventės
paruošimo.
Su giesme ir malda, kurių su
kalbėjo kun. J. Urdzė už mūsų gim
nazijų bei mūsų tautiečius, kurie
išsklaidyti po visų pasaulį, ir už
mūsųbrangių Tėvynų Lietuvų, bu
vo užbaigta ši kukli konfirmacijos
šventė.
Fr. Sk.

BUVO SUMAINYTI ŽIEDAI

Joyce ADDUCl ir Jonas NEĮMANĄS suvtuoKe jnaa, VIII.28 lietuviu ev. reformatų
bažnyčioje, Chicago. Jungtuvių apeigas atliko
su/)d. kun. S. Noimanas. Abu jaunieji baigę
Ad Institute of Chicago B. A. E. laipsniu. Abu
oio , ytojauja ir rengiasi magistro laipsniui
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rI r?vatC' ŠIMĖHAITĖ ir Augiras MANOMAIi
1HGG.VII.30 Bostono liuteronų
)<u.nyciojc. Jungtuvių apeigas atliko kun. A.
1 l‘tS'as' į^e,,ata baigusi Smith kolegiją ir
IU°'r
^uffiras lanko Northeastern univ.
" c u >a pramonės administracijoje

Rūta LAISVĖNAITĖ ir Martynas BUSTI
NAS susituokė 1966.VI.11 „Tėviškės“ liet. ev.
liuteronų bažnyčioje, Chicago. Jungtuvių apei
gas atliko vicesenj. kun. A. Trakis. Abu aka
demikai. Rūta — „Tėviškės“ p-jos choro val
dybos narė. Martynas — „Tėviškės“ p-jos
tarybos narys

Anė MIKAITYTĖ ir Emilis SKISTIMAS su
situokė 1966.VII.23 „Tėviškės“ liet. ev. liute
ronų bažnyčioje, Chicago. Jungtuvių apeigas
atliko vicesenj. kun. A. Trakis. Jaunieji „Tė
viškės“ p-jos choristai. Emilis jaunimo ratelio
pirmininkas ir sporto instruktorius

1966 m.liepos m. 23 d. West
Avenue
Presbyterian Church,
Buffalo, New York, susituokė Ju
lius Slavėnas, Buffalo State Col
lege P'rofesor as sistent, Pauliaus
ir Halinos Slavėnų (buv. Jakubė naitės, dabar Dilienės) sūnus su
Marija Gražina Siliūniene, Buffa
lo univ. instruktore, Martyno ir
V alerijos Anysų (buv. Bielskytės)
dukterimi. Jungtuves atliko kun.
P. Dilys.
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. KIEK PORŲ SUSITUOKĖ JAUNIMO METAIS?
Toks
klausimas tikrai yra
prie širdies. Juk naujos šeimos
yra kartu naujos viltys mūsų lie
tuvių protestantų gyvenime.
Tas klausimas, žinoma, nelie
čia jaunavedžių, kurie susituokė
nei lietuviškai ir nei evangeliškai.
Jei Iškaitytume ir tautiniai bei ti
kybiniai mišrias vedybas, tai tam
tiksliausį atsakymų galėtų duoti
miestų registracijos įstaigos. Ži
noma,ir tokia statistika įdomi, tuo
labiau-sužinoti ir anų liūdną sta
ti stikų, kad iš 4 ar 5 porų viena
išsiskiria.
Jaunimo Metai laukė iš mūsų
parapijų lietuviškų vestuvių. Ves
tuvių,kuriomis ne tik jaunieji ty ra
širdimi džiaugiasi, bet ir jų
tėvai, giminės ir parapijos nuo
širdžiai dalinasi vestuviniu džiau
gsmu.
Mums rūpi, kad lietuviai
evangelikai
jaunavedžiai
būtų
evangelikų bažnyčiose sutuokia
mi lietuviškai,ir jie kurtų naujus
Ii etuvių evangelikų namus. Tokie
namai garantuoja ne tik mūsų na
mų tųstinumų, bet ir patvarumų.
Pas amerikonus,evangeliškai su
sipratusius, tik viena iš 500 porų
sugriūvanti,© pas lietuvius evan
gelikus veikiausiai dar mažesnis
procentas tokių nelaimingų porų,
nes jas riša kartu ir tautinis ry
šys.
Tad,ar Jaunimo Metai neįspė
jo, ypač mūsų jaunimų, mūsų tė
vus, mūsų parapijas, kad susirū
pintume mūsų jaunimo vedybo mis ? Bet, ar padeda susirūpini
mas ?Ar meilė jau toks nesuval domas reikalas, kad ji "krinta”
dažnai net ten,kur kartais net pa
tys jaunieji nepageidauj a ?Ar mei
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lė nėra asmeniškiausias jaunuo
lio bei jaunuolės reikalas ? Jei
taip,tai kų gali padėti tėvų, para
pijų, tautos susirūpinimas, ir, ar
tai nebūtų kišimasis į asmeniš
kus reikalus ?
Jaunimo Metai vis dėlto ver
čia jaunimo vedybomis susirūpin
ti. "Iš meilės" sukurtos šeimos
sudaro didžiausių išsiskyrimo
procentų. Bet meilė nėra palaidas
ar aklas jausmas, ar pageidavi
mas. Meilė, kuri įglaudžia jaus
mus, širdį, jėgas ir protų, Šv. Raš
te laikoma didžiausiu gyvenimo
reikalu. Pažymėtina, kad meilės
pasireiškime neišjungiamas pro
tas, vadinas, meilė nėra be proto.
O paprastas protas aiškiai nusa
ko :juo daugiau vedybiniame gyve
nime yra bendrų ryšių (papročių,
kilmės, tautinių, rasinių bei tiky
binių),tuo pastovesnis bei tvirtes
nis esti pats vedybinis ryšys. To
dėl,mes visi esame įpareigoti to
kioje meilės sampratoje būti ug
domi.
Vedybos nėra vien tik asme
niškas, ar dviejų asmenų, reika
las. Jos juk sudaromos valstybės
leidimu ir viešomis Bažnyčios
apeigomis. Todėl, vedančio ir te
kančios apsisprendimas turi tu
rėti valstybinės įstaigos ir Baž
nyčios pritarimų. Berods, valsty
bė žiūri tik į įstatymus, kurie bū
na gana palankūs beveik kiekvie
nai meilei, o Bažnyčios vedybų
reikalu pasidaro jau perdaug lais
vamaniškos. To pasėkoje ir tėvų
bei giminių patarimas pradeda
virsti balsu dykumoje. Kaip tėvai
gali nesirūpinti jų sūnų ir dukrų
likimu ?Juk jie juos ruošė ir auk-

Ella MIKELAITYTĖ -Me DONALD, g. 1946
m. Vokietijoje. 1964 m. baigė Luther South H.
School. Pasižymėjo vaidyboje. Mokėsi muzikos
pas A. Kučiūnų. Keturius metus lankė baleto
studiją. Baigė Beautician School Chicagoje.
Buvusi ,,Tėviškės“ p-jos choristė

Įėjo laimingam gyvenimui ! Niekas
tiek nesidžiaugia, kaip jų tėvai,
giminės,parapija,kad sukurti na
mai gyvenimo audrose lieka tvir ti ir palaiminti. Niekas taip skau
džiai nepergyvena,kaip tėvai ir
jų artimieji, kada sukurti namai
sugriūva, nes jie labai dažnai už
griūva ir ant artimųjų. Jei jau nebebojamas
senovės išmintingų
piršlių balsas, tai bent vedančių
ar tekančių tėvų išmintingas, iš
patirties gimus, patarimas turėtų
būti branginamas.O gal ir kai ku
rie tėvai pradeda nebejausti atsa
komybės dėl jų sūnų ir dukrų atei
ties. Gal pergreit pradedama gal
voti, kad čia nieko nebepadarysi ,
nes tokia šių dienų mada. Gal ir
parapijos
nori pasiduoti "laiko
dvasiai".
Todėl ir gaunasi toks
liūdnas atsakymas į pastatytų klau

simų, būtent:Jaunimo Metais mū
sų parapijos nedaug tesusilaukė
lietuviškų vedybų.
Mūsų lietuvių evangelikų namai,
mūsų lietuvių protestantų bendruo
menė išsilaikys, jei susilauksime
ateityje daugiau lietuviškų evangeliškų vestuvių. Dievo valia yra aiš
kiau Jis sukūrė, tų nori Jis ir iš
laikyti. Vedybos nėra aklas liki
mas, bet dviejų asmenų išmintin
gas apsisprendimas, kurio išsi
vystymas prasideda dar negimus,
o po to tėvų namuose, giminystėje,
parapijoje bei tautinėje bendruo
menėje. Dėl mūsų ateities palai
mintų namų nėra vien tik jaunieji
atsakingi, bet ir jų tėvai, giminės,
parapija ir visa aplinkuma.
A. T.

Arkas JANUŽYS, g. 1945 m. Vokietijoje.
1948 m. su tėvais išvyko į Venecuelą. 1958 m.
atvyko į Clevelandą ir baigė High School.
1964 m. su broliu įsteigė nuosavą Imp. Exp.
World Trading „Petark“ Co., Clevelande. 1965
m. buvo paimtas į USA marinus ir 1966 m.
išsiųstas į Pietų Vietnamą. Pasižymėjo Da
Nang kovose ir buvo apdovanotas „Military
Merit“, „Pistol Sharpshooter“ ir „Rifle Sharp
shooter“ ordinais ir pakeltas į corporate laips
nį. Kalba ketzcriom kalbom. Vietnamo kovose
du kartu sužeistas
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Rita KREGŽDAITĖ-KLYBIENĖ, g. Lietuvo
je. Lankė VIII valstybinę gimnazija Kaune.
Studijavo University of Wisconsin. 1965 m.
baigė Hunter College of the City University
of N. Y. B. A. lapsniu. Specialybė-HomeEconomics

Jonė KREGŽDAITĖ-ŠERN1ENĖ, g. Kaune.
Studijavo University of Illinois ir 1962 m. įsj.
gijo iš accounting bakalauro laipsnį. Buvo
jūrų skautė, korporacijos ,,Gintaras“ narys
dirbo su jūrų skautėmis
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Kostas KLYBAS, g. Lietuvoje. Baigė Biržų
gimnaziją. 19f9 m. baigė University of Wis
consin College of Engineering B. S. laipsniu.
Specialybė — elektros inžinerija. Liet. Ev.
Re f. Bažnyčios kuratorius

Valentinas ŠERNAS, g. 1938 m. Klaipėdoje.
Lankė University of Toronto, Canada. 1961 m.
įsigijo bakalauro laipsnį. 196f. m. magistro
laipsnį iš inžinerijos.
Profesoriauja kaip assistant Professor N. Y.
state University Rutgers. Priklauso A. S. S.
ir dirba su skautais. Nuo 1966 m. Liet. Ev.
Ref. Bažnyčios kuratorius

Krista LAMPSATYTĖ, g. 1948 m. Austrijo
je. Gimnaziją lankė Australijoje. Vargonavo
savo apylinkės bažnyčioje, lankė piano studi
jas, dalyvavo koncertuose. Nuo 1963 m. Black
town motery džudžistų čempionė, keliavusi po
kraštą parodinėje komandoje. Nuo 1965 m.
studijuoja Sydney Prince Henry ligoninės ke
turių metų slaugių mokykloje

Viktoras BRAŽINSKAS, g. 1948 m. Vokieti
joje. 1966 m. baigė Luther South H. School.
Dalyvavo m-los orkestre., grojo klarnetu, žaidė
krepšinį, priklauso N eo-Lithuanų komandai.
Studijuoja inžineriją Bradley, Peoria

Raminta LAMPSATYTĖ, g. 1950 m. Chica
goje. 1965 m. baigė aukštesniąją Lituanistiikos m-ką pirmąja mokine. 1966 m baigė
Bogan H. Scholl ir gavo dvi stipendijas. Pri
klausė National Honor Society. M-los, Bažny
čios ir Liet Operos chorų choristė. 1966 m.
laimėjo pirmą, vietą Northern III. vokiečių, k.
varžybose. 1966.IV.23 davė fortepijono reči
tali. Studijuoja muziką ir vokiečių k. Valparaise, Indianoje

Vytautas BRAŽINSKAS, g. 1942 m. Vokieti
joje. I960 m. baigė Luther South H. School.
1963 m. baigė Merchant Marine Akademy,
^-alif., USA laivyno karininko laipsniu. 1966
,n- pakeltas į jaun. leitenantus. Laimį inžinierius> jūrų skautas
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Rita ČESNA1TĖ, g. Tauragėje. 1959 vi. baigė
Kelly H. School. Priklausė Kelly Honor So
ciety ir National Honor Society. Lankė Wright
.Junior College ir Roosevelt University, Chi
cago. Lankė Los Angeles City College, Calif.
Studijuoja muziką Californijos u-te (U.C.L.A.)
ir operos dainavimą pas pagarsėjusį dirigentą
Dr. Zweig ir jo žmoną Hollywoode

Jurgis ANYSAS, g. 1931, m. Hamburge. Bai
gė Habbord Collegiate Institutą, Toronte. Stu
dijavo inžinerijos ir fizikos kursą University
of Toronto. Iš geofizikos šakos 1952 m. gavo
B. S. lapsnį. Studijavo teoretinę chemiją Illi
nois Institute of Technology ir 1966.V110 gavo
filosofijos daktaro laipsnį. Dirba assistant
Professor teisėmis De Paul Univ., Chicagoje

Emilis J-JOLENDERIS, g. 1938 m. Tauragėje.
1958 m. baigė Harrison H. School. Buvo nariu
National Honor Society, Student Council. 1962
m. baigė De Paul Univ. B. S. laipsniu. Dirba
savo srityj. Studentą Sąjungos Centro Valdy
bos vicepirmininkas ir „Santaros“ pirminin
kas. „Tėviškės“ p-jos ilgametis choristas. Jau
nimo Ratelio vicepirmininkas

Ričardas PALIULIS, g. 191,0 m. Marijampo
lėje. Lankė Vasario 16 Gimnaziją ir baigė
vokiečių gimn. Goettingen’e. Studijuoja peda
gogiką ir kūno kultūrą Hamburge. Lietuvių
studentų sąjungos Vokietijoje pirmininkas
Dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
se. Mokytojauja Vargo mokykloje ir groja,
akordeonu Hamburgo liet, tautinių šokių gru
pei. 1966 m. spalio m. 18-22 d. d. dalyvavo
estų, latvių, lietuvių, lenkų ir vengrų ev. liu
teronų Bažnyčios suvažiavime, Prancūzijoje
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Loreta JABLONSKYTE, g. 1947 m .Vokieti
joje. 1962 m. baigė K. Donelaičio m-lą ir 1964
m. Gage Park H. School pirma mokine. Grojo
m-los orkestre saksofonu ir piano, vėliau bu
vo orkestro vadove. Priklausė National Honor
Society. Buvo Freshman Clas prezidente. Stu
dijuoja psichologiją De Paul Univ. Priklauso
Class of Art, Consul of Arts, Science and Edu
cation, Class Officer, Sosority Rho-Delta-Pi.
Skautė ir choristė.
P. s. „M. Sp.“ Nr. 20, pusi 73, įrašas po
p-lės L. Jablonskytės atvaizdu yra klaidingas.
Dėl įvykusios nemalonios klaidos atsiprašome.

Vytautas LAUČIUS, g. 1948 m. Vokietijoje.
1966 m. baigė Kelly H. School. Buvo naris
Kelly Honor Society, National Honor Society
ir sekretoriumi English klasės. Priklausė šach
matininkų ir „Great Books“ diskusijų klu
bams. Laimėjo Illinois v-bčs stipendiją. Stu
dijuoja matematiką University of Illinois

Algimantas KELERTAS, g. Lietuvoje. Baigė
Hanau Lietuvių Gimnaziją ir Central College
Pella, Jowa. Dvejus metus tarnavo USA ka
riuomenėje. Medicinos mokslus baigė Ciuricho
Universitete, Šveicarijoje. Intemo stažą atli
ko Cook County ligoninėje, Chicago. Speciali
zuojasi akių ligose Veteranų Hines ligoninėje,
Illinois. „Tėviškės“p-jos Tarybos sekretorius
ir ev. jaunimo suvažiavimo Komiteto narys

Arturas HERMANAS, g. 1944 m. Kaune.
1966 m. baigė Vasario 16 Gimnaziją, Huettenfelde. Studijuoja ritu kraštų istoriją Muencheno univ-te. Vasario 16 Gimn. dvejus metus
buvo Ev. Jaunimo Ratelio pirmininku. Vado
vavo jaunimo ekskursijai į Norvegiją. Akty
viai bendradarbiauja spaudoje. 1964 m. lai
mėjo „Mūsų Sparnų“ premiją, o 1965 m.
„Laiškai Lietuviams“ premiją
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Giedrė Gražina LISAUSKAITĖ - RIGGIO, g.
1937 m. Kaune. Baigė su pagyrimu Franklin
Lane H. School, Woodhaven, N. J. 1959 m.
baigė Queens College of the City University
of N. Y. B. A. laipsniu ir pagyrimu. 1961 m.
iš Washington univ.,St. Louis, Missouri įsigijo
Master of Arts laipsnį iš literatūros ir filo
sofijos. šiuo metu gyvena Vokietijoje

Viktoras BURBULYS, g. 1939 m. Lietuvoje.
1958 m. baigė Kelly H. School, Chicagoje.
1965 m. baigė Roosevelt University B. A.
laipsniu
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Jonas BURBULYS, g. 1935 m. Lietuvoje.
1953 m. baigė High School Grandville, Mich.
Studijavo dvejus metus University of Calif, at
Berkley Zyears

Edmundas BURBULYS, g. 1W m. Lietuvoje.
1959 m. baigė Kelly H. School, Chicagoje.
Studijuoja Aero Space Institute, Chicago

Martynas B VN T INAS, 1959 m. baigė Harper
H. School. 1964 m. baigė Chicagos univ. ir iš
'matematikos gavo B. A. laipsnį. Nuo 1965 m.
dirba Illinois Institute of Technology kaip
graduate teaching assistant

Angelika TRUMPJONAITĖ, g. Berlyne. 1960
m. baigė Harper H. School. Buvo narė Na
tional Honor Society. 1964 m. baigė Cook
Country School of Nursing. Dirba Univ, of
Chicago Hospitals and Clinics. Studijuoja Uni
versity of Illinois. Ilgametė „Tėviškės“ p-jos
choristė. Jaunimo Ratelio kasininkė

Brigita BARMUTĖ - MUNSON, g. 1945 m.
Vokietijoje. 1963 m. baigė Luther South H.
School. Studijuoja vokiečių, ispanų, rusų, kal
bas. Northwestern Univ., Evanston. Ilgametė
,.Tėviškės” p-jos choristė, jūrų skautė

Valteris KIAUPA, g. Lietuvoje. 1954 m. bai
gė Vasario 16 gimnaziją. Bonno’s imiv.,Vokie
tijoje, studijavo ekonomiją. 1966 m. baigė
elektros inžineriją Illinois Institute of Techno
logy, Chicago. Dirba savo srity. Akademikų
skautų sąjungos „Vytis“ narys. „Tėviškės“
p-jos Tarybos ir Jaunimo Ratelio Valdybos
narys
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Rimvydas PILMONAS, g. Vokietijoje. Baigė
Luther South H. School, Chicago. Studijuoja
anglie galbą ir pedagogiką, kaip pagrindines
šakas ir istoriją kaip šalutinę šaką, Wisconsino
universitete

Dzidra BERTŪLYTĖ, g. 19Ą.5 m. Vokietijoje.
1963 m. baigė Luther South H. School. Buvo
nare National Honor Society ir Star Senior
tinklinio kapitone. Priklausė mergaišią krep
šinio ir bowling komandoms. Studijuoja mate
matiką University of Illinois. Univ, studentą
kongreso narė ir atstovė, stud. ev. liuteroną
sąjungos iždininkė, bowling komandoje prezi
dentė of Sorority
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Regina PILMONAITĖ, g. 194Jj m .Vokieti
joje. 1962 m. baigė Luther South H. Scholl.
1966 m. baigė South Chicago Nursing School.
Veteraną ligoninės registruota seselė. Jūrą
skautė

Jonas BERTULIS, g. 191>8 m. Vokietijoje.
1966 m. baigė Luther South H. School. Pri
klausė teniso ir futbolo komandoms. Studi
juoja odontologiją University of Illinois

Edita DanguolėBALCERYTĖ- VANAGŪNIENĖ, g. Kaune. Baigė Parker H. School, Chi
cago, ir University of Illinois Master of Arts
laipsniu iš social work

Algis ŠABANAS, g. 1940 m. Kaune. Baigė
University of Chicago Laboratory School ir
Premedical Roosevelt College. Studijuoja me
diciną Vienos Univ.. Austrijoje

Vytas SVALBONAS, g. 1941 m. Kaune. 1959
m. baigė su pagyrimu Franklin Lane H. School,
Woodhaven, N. Y. 1963 m. baigė Looper Union
College of Engineering B. S. laipsniu. 196'4 m.
baigė New York University M. S. laipsniu.
Specialybė
civil engineer. Baigęs Mairo
nio šeštadieninę m-lą. Buvo aktyvus tautinių
šokių, grupės narys ir skautas

Ramutė BALCERYTĖ, g. Vokietijoje. Baigė
Luther South H. School, Chicago. Studijuoja
žurnalistiką D e Paul Universitete, Chicago
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Klausas MIKELAIT IS, g. 1942 m.
joje 1960 m. baigė Kelly H. Cchool.
grojo trimitu. Muzikos mokėsi 6 m.
baigė D e Vry techniškos institutą.
karo tarnybą

Vokieti
Orkestre
1962 m.
Atlieka

Martynas LEKŠAS, Mažosios Lietuvos gies
mininko Kristupo Lekšo anūkas, g. 1946 m.
Hannoverio m. Baigė Luther South H. School
ir lankė Lituanistikos Institutą. Studijuoja
biologiją Roosevelto univ., Chicago

Alfredas Algimantas ORENTAS, g. Lietuvoje.
Baigė Tilden Technical H. School. Apdovanotas
National Honor Society. 1964 m. baigė Univ.
of Illinois elektros inžineriją bakalauro ir ma
gistro laipsniais. Dirba inžinieriumi Westing
house Baltimorėje, Maryland

Jonas Adolfas LEPERTAS, g. Lietuvoje. Bai
gė aukštesniąją Morton m-lą. Lankė De Vry
Technikos Institutą. Studijavo elektro-techniką Illinois Technikos Institute, Chicago. Tar
navo USA armijoje, Korėjoje. Tęsia elektro
technikos studijas toliau
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Dr. J. ANYSAS

EVANGELIKŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Jau kelioliką Kartų J. A. V. ir
Canadoje gyvenantis lietuvių evan
gelikų jaunimas kasmet, vasaros
pabaigoje, suvažiuoja nuoširdžiai
pabendrauti ir pasidalinti minti
mis ir idėjomis. Jaunimas vyksta
į suvažiavimą ne smalsumo, bet
lietuviškos dvasios vedamas ir
deda visas pastangas dirbti lie tuvių tautos naudai. Tokioje dva
sioje ir šių metų jaunimo suva
žiavimas įvyko rugsėjo mėn. 3-5
d.d. YMCA Camp Sears, Pullman,
Mich. ,netoli South Haven mieste
lio, gražioje gamtos aplinkumoje.
Šių metų suvažiavimui vadova
vo komitetas, susidėjus iš pirm.
Alg.
Kiemaičio ir narių:dr. Alg.
Kelerto, Astrydos Drejerytės ir
Valterio Kiaupo.
Kiek paklajoję, privažiavome
netoli nuo Pullman, Mich, užrašą:
"Sveikas brolau ir sesekuris
beveik uždengė kitą, skelbiantį:
"Camp Sears" vietovę.. Tada jau
buvome tikri,kad jau esame sura
dę, suvažiavimo vietovę. Registra
cija vyko beveik kaip kariuomenė-

J alinimo suvažiavimo komitetas (iš k. i d.):
doc. kun. J. PAUPER AS, V. KIAUPA, mok.
A. KLEINAITIS, A. DREJERYTĖ, dr. A.
KELERTAS, vicesenj. kun. A. TRAKIS.
Notr. A. Kiemaičio

Atvyksta i suvažiavimą komiteto narė Astrida DREJERYTE su bendradarbiais.
Nuotr. A. Kiemaičio

je:pasirašėme sąrašuose ir gavo
me paklodes ir baltinius. Vienin
telis skirtumas,kad čia mus pasi
tiko broliai ir sesės su šypsena, o
ne rūstus viršyla.
Po pietų suvažiavimą atidarė
Alg. Kleinaitis,tardamas sveikini
mo žodį, o kun. P. Dilys perskaitė
invokaciją. Po to sekė paskaitos.
Dr.J.Anysas skaitė paskaitą "Jau
nimas ir lietuvybė". Prelegentas
apibūdino dabarties jaunimo pro blemas ir pabrėžė, kad lietuvybės
išlaikymas gali padėti bent dalį
šiųproblemųišspręsti.Kun. P. Di
lys skaitė paskaitą "Jaunimas ir
vedybos". Paskaitą pailiustruoda
mas pavyzdžiais, kun. Dilys iškė
lė religinius ir tautinius aspektus
vedybų atžvilgiu ir patarė vestis
su savais, kad ne apsunkinti jau ir
šiaip sunkią vedybinę instituciją.
Pertraukos metu vieni po eže
rą valtimis irklavo ar buriavo, ki
ti maudėsi, o dar kiti-žaidė tink-
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linį. Buvo ir tokių, kurie ilsėjosi
ir dalinosi mintimis. Pavakarėje
ir vėl buvo paskaitos.M ok. A. Brinkis apibūdino žymesnius skirtu
mus tarp lietuvių nuo kitų indoeu
ropietiškų kalbų, pailiustruodamas
kalbas pavyzdžiais. Inž. Viktoras
Pauperas savo paskaitoje "Gimto
ji kalba ir jaunimas" išvedė, kad
kalba yra tautos pagrindas ir įro
dė savos kalbos išlaikymo svarbą.
Vakarienė praėjo dainuojant
lietuviškas dainas,o po to vos spė
jus šilčiau apsirengti, reikėjo sku
bėti prie laužo. Ratu ant rąstų su
sėdąs, jaunimas dainavo ir valia
vo. Laužo vedėjas V. Kiaųpa ir jo
padėjėjai neturėjo darbo, nes jau
nimo raginti dainuoti nereikėjo.
Sį kartą jaunimas jautėsi žymiai
daugiau suartėje^s, susidainavęs,
kaip ankstyvesniais metais.
Stovyklos vedėjas, būvąs Lie
tuvos rinktinės krepšinio koman
dos narys, Zenonas Puzniauskas
pravedė keletą lietuviškų ir ang
liškų dainų-net keliais balsais.
Dar labiau buvo įsismaginta,
kai Vyt. Strolia,ilgametis suvažia
vimo laužo vedėjas, pavėlavus iš
Bostono pribuvo. Sekmadienio ry
te jaunimą prikėlė trimitai. Po
pusryčių įvyko posėdis ir prane
šimai iš jaunimo ratelių veiklos.
Sekančiųmetų jaunimo suvažiavi
mo komitetan išrinkti: Astrida
Drejerytė,Viktoras Pauperas,Edi
ta Žemaitaitytė ir dr. Jurgis Anysas.
Iškilmingas pamaldas atlaikė
lie. kun. J. Pauperas. Giesmes įs
pūdingai lydėjo dūdų orkestras.
Kelias giesmes gražiai pagiedojo
trio iš I. Jurgaitytės ir K. bei R.
Srūgyčių, vargonais akomponavo
R. Lampsatytė.

Suvažiavimo pirm. Alg. KLEINAITIS praveda jaunimo ratelių atstovų posėdį.
Nuotr. dr. A. Kelerto

Po pietų ir trumpo laisvalaikio
sekė: kun. A. Trakio paskaita apie
'"Naujos Moralės Supratimą.”. Jis
pabrėžė, kad meilė yra gilus as meninis pergyvenimas. Berniukas
turi mergaitę mylėti ir ją gerbti,
o ne su ja žaisti ir pamesti, kaip
gal pagal naujos moralės suprati
mą yra leistina.
Laisvalaikio metu buvo lanky
ta meno paroda jaunąją menininką:
Henriko Bliskio, Ramintos Lampsatytės
ir Martyno Trakio. M.
Dumpys parodė dvi filmas iš savo

nuotykiu
South
Vietname, o V.
Trumpjonas
iš praeitą metą
'’Šviesos Šventės".
Vakaro pasilinksminimą su šo
kiais maloniai paįvairino links
mas p. Variakojienės, specialiai
šiam suvažiavimui parašytas, vai
dinimėlis - "Vedybinis Rojus".
Suvaidino
E. Zemaitaitytė, Alg.
Kiemaitis ir A. Drejerytė. Vėlame
vakare senbernią "Žalio Dobilo"
klubas,pusą nakties gynė ir apgy
nė senbernią garbą, laimėdamas
šachmatu varžybas prieš mergai-

Laužą praveda Juozas USVALTAS, atvykęs iš Canados.

Nuoti . dr. A. Kelerto
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čių atstoves.
Pirmadienį po pusryčių šuva žiavimas buvo uždarytas. Visi,mažiau ar daugiau, nuliūdę, ir pilni
naujų įspūdžių,iš važiavome namo.

Tokie jaunimo suvažiavimai
padeda lietuviškam jaunimui suar
tėti,dvasiniai sutvirtėti, išsilaiky
ti susipratusiais lietuviais ir tvar
kingais šio krašto gyventojais.

Petras VEGNERIS
Vasario 16 Gimn. VIII kl. mokinys

PABALTIEČIŲ EV. JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Šeštadienįpo Biblijos valandė
Š. m. nuo spalio mėn. 28 d. iki
lapkričio mėn. 1 d. Annabergo pi lės kun. J. Urdzė skaitė paskaitą
lyje, Bad Gode sbe r ge,įvyko pabal- vokiečių kalboj e. Po pietų kun. Ur
Vakare
tiečių evangelikų jaunimo suva dzė pravedė diskusijas.
žiavimas,kuriame dalyvavo ir še du studentai skaitė paskaitas.
Sekmadienį priešpiet kun. J.
ši Vasario 16 Gimnazijos moki
Urdzė atlaikė pamaldas su Šven
niai.
Penktadienį, suvažiavimo ati ta Vakariene. Popiet visi dalyviai
darymo metu, šeimininkas kun. J. dalyvavo ekskursijoje į Bonn’ą. ir
Rheino pakrančių. Vakare
Urdzė supažindino visus su suva prie
žiavimo dienotvarke ir diskusijų misionierius iš Indijos dar paro
temomis. Po to buvo rodomi švie dė keletą šviesos paveikslų.
Reformacijos dienos šventė
sos paveikslai apie Sudijų, kuriuos
atsivežė 20 metų Sudijoj dirbe^s pradėta Biblijos valandėle. Kun.
latvis misionierius.
Buvo labai Simanowski, žymus industrijos
įdomu susipažinti su Sudijos gy darbininkų kunigas, kalbėjo apie
venimo lygiu ir to krašto krikš šių laikų krikščioniškus darbus.
čionių problemomis. Iš paveikslų Jis aiškino, kad žmogus turi pri
buvo galima pastebėti krikščionių imti Kristaus mokslų ir turi žiū
ir hindų veidų skirtumus. Krikš rėti, kad jame nepasimestų.
Antradienį suvažiavimas buvo
čionių veidai atrodė linksmesni.
Tai, tikriausiai, dėl to, kad krikš uždarytas. Išsiskirdami visi nuo
čionybė pagrįsta meile, o ne bai širdžiai padėkojo maloniems su
me. Pažymėtina, kad krikščionių važiavimo šeimininkams kun. J.
gyvenimo lygis Indijoje yra aukš Urdzei ir Urdzienei.
Tikėkime, kad visos tos min
tesnis už hindų,nes pastarųjų pa
pročiai apsunkina kultūros pažan - tys, kurias girdėjome, mumyse
prigys ir atneš gerų rezultatų.
gą-
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REFORMACIJOS
MININT

ŠVENTĘ

"Dievas yra mums prieglauda
ir stiprybė: Jis mūsų ištikimas
padėjėjas varguose". Sis psalmisto tvirtinimas te būna nuramini
mu tiems, kurie susirūpinu ateiti
mi.S.m. spalio mėn. 30 d. Chicagos
lietuvių ev. reformatų bažnyčioje
pamaldas, Reformacijos
šventų
minint, atlaikė kun. P. Dilys.
Gal kai kam atrodo, kad Refor
macijos minėjimas jau nebereika
lingas,nes 1 6 - to amžiaus Refor
macija - praeities reikalas,mažai
beturįs
reikšmės taip smarkiai
besikeičiančiam dabartiniam pa
sauliui. Taip gi savo rūšies refor
macija mus lydi per visus amžius.
Tačiau dažnai prasitariama, kad
ir šių dienų sąlygose reikia refor
macijos siekius ir protestantizmo
užduotį
nušviesti
ir apmąstyti
krikščionybės
esmų, kuri vestų
mus prie solidarumo.
Politinės srovės, ekonominiai
siekimai,pasaulėžiūros ir įvairios
religijos mus skaldo ir dažnai vie nūs prieš kitus nustato. Kai pati
riame, kad tik Dievas-mūsų Vieš
pats yra mūsų dvasios vadovas,
kad tik Jis yra mūsų kelrodis, o
mes,kaip vienetas,Jam priklauso

me,tai tuomet atkrinta visi praei
nantieji asmeniniai skirtumai ir
mes pajuntame, kad kiekvienas iš
mūsų yra pašauktas tarnauti tau
tai, Bažnyčiai ir visai žmonijai.
Tokius opius klausimus palietus,
išgirstame užmetimų ir nusiskun
dimų. Dažnas tuo atveju pavirsta
kitų teisėju dėliai jų elgsenos. To
viso turėtumėme vengti,nes Refor
macijos Šventė mums primena no
rą ir siekimus būti arčiau Tiesos
Šaltinio.
Kas tikrai dvasioje prieš Die
vą stovi, tas užmiršta kitų silpny
bes ir klaidas, nes jis jų randa ir
s avyje. Ilgime s taikos, gražaus su
gyvenimo,bet savo širdyje tos dva
sios nevisuomet užtektinai turime,
nes mūsų širdis suskilusi, sviruoja tarp Dievo ir pasaulio, tarp sa
vo paties troškimų ir pareigų.
Reformacijos Šventė tetarnauja
tam,kad siektumėme pažinti ir įsi
gyti tokias
vertybes, kurias nei
kandys,nei rūdys neįveiktų. Dievas
teapdovanojamus visados meile ir
kilnia mintimi, kad vieni kitiems
gyventumėm ir taniau tumėm, nes
Dievas-mūsųprieglauda ir stipry
bė ir yra su tais, kurie myli ir tar nauja. Jo mintys-tai išganymo ir
taikos mintys.
Kun. S. N .
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RASTA,

KAD ŽYDAI BUVO NE
KALTI

A. P. korespondento iš Italijos
pranešimu Trento miesto archivyskupas davė parėdymą atšaukti
koplyčios pašventinimą, kuri buvo
pastatyta penkioliktame šimtme
tyje
garbei vaiko, kurio mirtim
neteisingai buvo apkaltinti žydai
dėl ritualą.
Archivy skupas
Aleksandras
Gottardi,veikdamas pagal Vatika
no instrukcijas pasakė, kad "Pa
laiminto Simono iš Trento" kop
lyčia bus dabar pavadinta "Baž
nyčios Motinos Marijos" vardu.
Vatikanas pereitą rudenį, po
ištyrimo, uždraudė melstis į Si
moną. Jis sako, jog nėra įrodymą,
kad garbintas Simonas būtą būvąs
kankinys, ar kad žydai jį būtą už mušą.
Simonas buvo tik 20 mėnesią
amžiaus vaikas, Trento daržinin
ko sūnus. Vaikas dingo 147 5 m. Velyką ketvirtadienį. Jo sužalotas
kūnas buvo rastas Velyką sekma
dienį arti Trento žydą sinagogos.
Penkiolika
žydą buvo apkaltinti
atliką ritualinį nužudymą. Jie buvo
kankinami ir pagaliau nužudyti.
M. T-NAS
GYVENIMIŠKA TIKROVĖ

Spauda praneša, kad Izraelio
žemą apleido paskutinioji žydą
"čuetą" grupė, kurie prieš kiek
laiko buvo atvyką iš Ispanijos val
domos
Viduržemio jūros salos
M aj o rko s.
Balerą salą gyventojai žydai
1391 m. , inkvizicijos siautėjimo
metu, buvo prievarta pakrikštyti
katalikais. Tais žiauriaisiais lai
kais daug ją buvo sudeginta ant
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laužo, tačiau kiti pradėjo valgyti
kiaulieną ir priėmė kataliką tikė
jimą. Vienok ir per ilgus amžius
Majorkos gyventoją tarpe jie ne
pritapo.
Todėl jie tikėjosi susi
rasti sau gyvenimą protėvią tė
vynėje Izraelyje.
Katalikišką žydą izraelitai ne mėgo. Sunku jiems buvo gauti dar
bą ir pritapti. Zionistai ir kiti
konservatyvūs žydai reikalavo,
kad jie sugrįžtą į žydą tikėjimą
ir kad visi vyrai būtą apipiaustyti.
Jiems taip pasielgti nesutikus, zionistą organizacija parūpino bi
lietus sugrįžimui atgal į ispaniš
ką Majorką.
Ši reali daug pasakanti tikro vė įsidėmėtina ir visiems tiems
krikščionims, kurie po priedanga
tariamos
"vienybės", pamiršę^
praeitį,
geidžia "atsiskyrusiąją
brolią" sugrįžimo. Tikroji kalba,
tik ne
suktas "dialogas", tarpe
įvairiąkrikščionią tegalės prasi
dėti tik tuomet, kai bus subrąsta
"atsiskyrusiuosius brolius" lai
kyti tikraisiais broliais Kristuje,
kai bus įvairią krikščionią bend
ruomenės laikomos tikromis Baž nyčiomis,kai bus noras tarp at
skirą Bažnyčią,kaip lygaus su ly giu,išvystyti nuoširdąbendradar biavimą, pripažįstant kiekvienai
religijai lygias teises ir laisves.
Nūdien propaguojamas katali
kiškasis ekumenizmas tėra šešė lis protestantiškojo ekumenizmo.
J. K.
IŠ SPAUDOS
Dėl Šiluvos koplyčios Washing
tone, D. C. , statybos, jos pašven
tinimo,lietuvią spaudoje tiek daug
sieksninią memorandumą, prote s tą, straipsnią buvo prirašyta, kad

Vasario 16 Gimnazijos mok. Fr. SKĖRYS ,dr. A. T RAKIEN Ė, suprt. kun. S. NEĮ
MANĄS, vicese'nj. kun. A. TRAK IS.
Chicago, 1966 m. vasara

juos visus surankiojus, susidary
tų keliolika^ tomų. Visa patrijotiškoji lietuvių spauda, išskyrus ka
talikiškąją,
dėl koplyčiai vardo
"Šiluva” parinkimo vertino nei
giamai.
’’Laisvoje Lietuvoje”, 1966 m.
spalio m. -6 d. Nr. 20, K. Radvila
savo straipsnio ’’Kodėl Šiluva”
pabaigoje pasisako šitaip:”O kas
gi yra Washington© koplyčioje ?
O tik paprasčiausia troba su dau
gybe pripaišinėtų paveiksliukų, tai
ir viskas.
Tikros Šiluvos nėra,
lygiai kaip nebūtų būvą Aušros
Vartų.
Mano supratimu, šioje visoje
byloje reikalas sukasi ne apie
koplyčios
vardą,
o dėl kokio s
priežasties tas vardas atsirado .
Gaila, kad mūsų tautos ir valsty bės
tragedijos metu netrūksta
bukaprotiškumų svetimiems pa taikaujant. Dėl to šiandieną patai kaujančių rodomas ’’triumfas”
yra ne kas kita, kaip spiovimas į
veidą kovojančiai tautai. ” St. P.

ĮSPŪDŽIAI IŠ LANKYMOSI
CHICAGOJE
Vasario 16 Gimnazijos mok.
Fr. SKĖRYS lankėsi Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso metu U.
S. A. ir Canadoje, darydamas pra
nešimus
ir rodydamas šviesos
paveikslus apie Vasario 16 Gimnaziją.Mok. Fr. Skėrys iš pasise
kusios ir pilnos Įspūdžių kelionės
sugrįžus, suprt. kun. S. Neimanui
skirtame laiške rašo:
’’Mūsų tikslai, t. y. ev. reformatų
ir ev.liuteronų Bažnyčių, yra vie
nodi, nes mes norime su visais
lietuviais evangelikais-tiek JAV
ar Europoje-iš mūsų tėvelių pa
veldėtą tikėjimą, kalbą,kultūrą ir
papročius išlaikyti, krikščioniš
koj ir lietuviškoj meilėj darbuotis
ir tą meilų perduoti mūsų vaikų
vaikams. Būdamas Chicagoje ir
pasikalbėdamas su keliais kura
toriais įsitikinau, kad Reformatų
Bažnyčia atlieka labai svarbų dar
bą tiems tikslams įgyvendinti. Už
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tai reiškiu Lietuvos Evangelikų
Reformatų Bažnyčiai Chicagoje
mano giliausių pagarbų.
Šia proga noriu Tamstai, "Mū
sų Sparnų" atsak. redaktoriui p.
kun. Povilui Diliui,Redakcinei Ko misijai, Konsultantams ir Admi
nistratoriams nuoširdžiaipasidėkotiuž "Mūsų Sparnų" Nt, 20, ku
rį esu gavus lietuvių Vasario 16
Gimnazijos mokiniams.
Gavau
veltui 30 egzempliorių.
Tai yra
labai vertingas žurnalas tremtyje
ir jokios konkurencijos neturi
evangelikų tarpe tremtyje. Džiau
giuos,
kad lietuviai evangelikaireformatai tokį didelį kultūrinį
darbų atlieka. Reiškiu mano pa garbų už tai.
Stovėkime visi, t. y. lietuviai
liuteronai ir
reformatai drūti
kaip ąžuolai už mūsų religinius,
kultūrinius, tautinius ir politinius
reikalus ir nepaskųskime sveti mose jūrose. Nepasiduokime kitų
įtakai ir pasilikime ištikimi ir
stiprūs lietuviai evangelikai. Vie
nybėje - galybė, o susiskaldyme
- silpnybė.
Nuoširdžiausių sveikinimų bei
linkėjimų siunčiu Tamstai, Tam
stos šeimai,visiems kuratoriams,
-ėms ir Reformatų Bažnyčios pa
rapijietėms, - čiams iš Vokietijos';
J. K .
ZIONO EV. LIUTERONU P-JOS
VEIKLA
Ziono Evangelikų Liuteronų
Parapija kasmet išleidžia meti
nes apyskaitas, kur surašomos
žinios :kiek per metus būta krikš
tų,kiek konfirmuota, kiek sutuok
ta,kiek būta laidojimų. Taip gali
ma sekti parapijos gyvenimo ei * Nuo 19 66 metų pradžios iki lap
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kričio mėn. 15 d. Ziono Parapijo
je pakrikštyta 18,konfirmuota 16,
sutuokta 13 porų ir laidojimų bu
vo 13.
* Parapijoje veikia trys moterų
draugijos,du chorai ir vienas or
kestras. Jų sueigos vyksta pasto
viu laiku, pav. moterų draugijos
renkasi nustatytu laiku kas mė
nesį, chorai ir orkestras kas sa
vaitę,.
* Parapijoj e veikia šeštadieniais
dvi kalbų mokyklos. Lietuvių mo
kykloje mokina Hilda Vencelienė
ir Martynas Lekšas.Mokyklų mo
kiniai daug prisideda prie rengia
mų švenčių suruošiamais vaidi
nimais ar išpildomais giedoji
mais.
* Parapijos Tarybos sekretorius
Mikas Nagys šiais metais skaito
10 metų ėję.s savo pareigas. Jis
parengimuose dažnai skaito savo
sukurtus eilėraščius ir paskaitas.
Šalia sekretoriaus pareigų jis to
kias pareigas eina Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Draugijoje ir Vy
rų Šalpos Draugijoje. Pastaroji
draugija yra viena iš seniausių
lietuvių draugijų Čikagoje, nes
buvo įkurta praeito šimtmečio
pabaigoje. Ji šelpia savo narius
ir narių artimiesiems išmoka po
mirtines. Dabartinis Vyrų Šalpos
Draugijos Valdybos pirm, yra An
drew Kasper,kuris irgi daug me
tų yra buvus Parapijos Tarybos
pirmininku.
* Šiais metais Ziono Parapijoje
buvo svečiais-paskaitas skaitė,
arba pamokslus sakė: Dr. Chandran, suprt. kun. S. Neįmanąs, kun.
mis. Hahn, Fr. Skėrys, dipl. teolo
gas V. J. Simboras. Kartais į mo
terų draugijų susirinkimus atvykę,
medicinos daktarai skaito paskai-

Kolegijos prez. kurt. M. Tamulėnas, jun. , Ida Tamulėnienė, Jonas
Tamulėnas, Eva Tamulėnaitė-Rasmus sen ir inž. K. Tamulėnas.
Švedija, 1966 m. liepos m.
tas ir atsakinėja į dalyvių klausi
mus.
* Ziono Parapija turi daug buvu
sių narių, kurie dabar gyvena ki tose valstijose ir retai teatvyks
ta į Čikagą, bet su parapija palai
ko ryšius laiškais ir atsiųsdami
aukų švenčių ir minėjimų progo
mis.
Z. S.

Tamulėnai labai patenkinti kelio
ne po Europą,o ypatingai sužavė
ti Skandinavijos kraštais.
* Kolegijos posėdyje,įvykusia
me š.m.lapkričio mėn. 13 d. , Ko
legijos prezidento M. Tamulėno
su ponia bute, Racine, Wise. , bu
vo padaryti,platesnei visuomenei
žinotini, šie nutarirnai:
1. Dr. K. Griniaus paminklui Tau
*
Kolegijos prezidentas kurt. kinėse Kapinėse statyti paskirta
M. Tamulėnas,jun.,su žmona 1966 25 dol. ;
m.
birželio-liepos mėn. lankėsi 2. Prašyti Ev. Spaudos Centrą iš
Europoje. Pirmąsias tris savaites leisti dr. A. Krisiukėno išverstą
važinėjo su ekskursija ir aplankė knygą apie tikybų palyginimą (Jo
šias valstybes: Angliją, Olandiją, no Huso knygai išėjus);
Vokietiją,Austriją,Italiją, Šveica 3. Kurt.H. Dilienei pavesta iki se
riją,Monaco ir Prancūziją. Pary kančio Sinodo atlikti parengia žiuje atsiskyrė nuo ekskursijos muosius spaudos darbus prof.dr.
ir išvyko į Kopenhagą, - ten gyve kun. P. Jakubėno atsiminimams
na jų dukra ir žentas. Paviešėją išleisti;
vieną savaitą Danijoje, išskrido į 4. Kurt. V. Karosui pavesta įeiti į
Švediją. Ten dukters,’ žento, brolio sudaromą Komitetą Bruno Bušacir jo šeimos tarpe praleido dvi kio knygai "Mikalojus Radvila
savaites,apžiūrėdami įdomesnius Juodasis" išleisti;
5. Vieton pasitraukusio iš Liet.
vietas Švedijoje ir Norvegijoje.
1 -L
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trumpi, aiškūs ir visiškai išsakų
Evangelikų Tarybos kurt. St. Pal
skulptūrų charakterį".
J. K.
šio, pareiškus jam už eitas pa
reigas padėkų, nauju atstovu pa
* Krt. K. Kregždė, gyvenantis
skirtas kurt. Petras Variakojis;
Toronto,Canadoje.š.m. spalio 3d.
sulaukė 75 m. amžiaus. Krt. K
6. Prašyti kurt. St. Palšį užimti
Kregždė yra Toronto e.v. parapi
kartotekos vedėjo pareigas.
jos valdybos narys ir "Mūsų Spar
* Š. m. rugsėjo ir spalio mėn.
nų" atstovas.
Šia proga "Mūsų
kun. P. Dilys virš 5 savaičių pra
Sparnai" siunčia nuoširdžiausius
leido Europoje. Jis ilgiau buvo susveikinimus jubiliatui.
sojųs Lenkijoje ir taip pat ap
lankė Čechoslovakijų ir vakarų
* Chicago. Krt. Jonas Totoris, "Mūsų Sparnų" skaitytojas,
Europų.
* Reformacijos šventės die - dirbus ilgesnį laikų eilinį darbų
noje, š. m. spalio mėn. 30 d. , po Wabash geležinkelio komp. , gavo
įvykusių pamaldų parapijos salė paskyrimų būti checker’iu:gautas
prekes registruoti ir jas pasiųsti
je susirinkusieji išklausė išsa
į paskirtas vietas.
mų kun. P. Dilio pranešimų-įspūJ. Totoris šiais metais atšven
džius iš kelionės po Lefikijų. Pre
tė savo gimimo 60 metų amžiaus
legentas savo plačiame praneši
sukaktuves. Sveikiname ir linki
me palietė nūdienius Lenkijos
J. Y.
valstybės rubežius ir sųryšy su me sėkmės.
tuo iškylančias problemas .palie
*
Pavyzdingas Ev. Ref. Baž tė dabartinį Lenkijos bažnytinį,
nyčios narys kurt. Jokūbas Tunkūnas,gyv. Gardner, Mas s. , dar
tautinį bei kultūrinį gyvenimų.
* TORONTAS. Sųrišyje su 12-tųja nei karto nebuvo praleidus nei
C anados Lietuvių Diena, įvykusia vieno Sinodo posėdžio. Š. m. šau
Toronte š.m.rugsėjo m. 3-4 d. d. , kiamo Sinodo metu kurt. J. Tunbuvo atidaryta dail. J. Pautieniaus kūnas buvo susirge^s. Nežiūrint į
ir skulp. J. Dagio meno darbų pa ligų ir į'gilių senatvų, jo parei
roda. Šioje parodoje skulp. Dagys gingumo jausmas buvo toks stip
buvo išstatęs 12 bronzos bei me rus, kad net sirgdamas atskrido
talo skulptūrų. Žurn. Pr. Alšėnas į Chicagų.Jo liga neleido jam iš
("Naujienų" antroji dalis, 1966-IX tisai Sinodo posėdžiuose dalyvau
-24, Nr. 829) straipsnyje "Dail. ti. Priėmus Šv. Komunijų, pareiš
Pautieniaus ir Dagio paroda To kė,kad "dabar jaučiuosi savo pa
ronte" taip charakterizuoja skulp. reigų atlikęs".Kurt. Jokūbui TunDagį: "J. Dagys-skulptūros tikras kūnui nuoširdžiai linkime Dievo
ir sveikų, džiūgių il
meistras, nežiūrint kokių medžia- palaimos
gųjis joms naudotų, nors, tiesų pa giausių metų.
❖
Jonas Palšis,"Mūsų Sparsakant, jis kuria ir tapybinius dar
bus. Bet, matyt, jis jaučiasi tvir nų" administratorius ir redakci
tas
ir
drųsus "kaip namie" tik nės komisijos narys, buvo sunprie skulptūrinės kūrybos. Ir šioj kiai susirgus. Dr. V. Vileišio bu
parodoj jo išstatyti darbai-impo- vo paguldytas Central Communi
nuojantys. Pažymėtinai kūrybingi ty ligoninėje, kurios direkt. dr.
ir jo skulptūrų pavadinimai. Jie Mačiūnas, asistuojant dr. V. Vi-
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leišiui, padarė sėkmingą tulžies
operaciją. Geroje ir rūpestingoje
dr. V. Vileišio priežiūroje Jonas
Palšis
po
3 mėnesią pasijut o
sveiku ir sugrįžo į darbą.
* Reformacijos šventės die noje, š. m. spalio m. 30 d. , kurt.
J. Jakuboniui apibūdinus žymaus
ir užsitarnavusio lietuvių tautai
biržiečio Ernesto Galvanausko,
buv. Lietuvos valstybės ministerią kabineto pirmininko, nūdien
Tilindžių namuose (iš k. į cl.): suprt. kun. S.
gyvenančio pietų Prancūzijoje,
NEĮMANĄS, M. TILINDIS, kurt. M. PLE
sergančio bei esančio sunkioje PYS, O. TILINDIENĖ, kurt. H. DILIENĖ,
D. TILINDYTĖ - MILLER. Chicago,] 966.IX.26
būklėje stovį, jo prisiminimui ,
jo sunkiųjų dienų praskaidrini - sisveikinti.
Rugsėjo m. 25 d. jos mirtis
mui,be pasiuntimo sveikinimų su
gerais linkėjimais, buvo surinkta buvo paminėta bažnyčioje, o po
pamaldų būrelis svečių susirin
ir aukų 42 dol.
# Padėkos (dėkudarymo) Diena ko p. p.O.ir M. Tilindžių (jos bro
Volterio ir Irenos Plepytės Pelia- lis) namuose pasidalinti prisimi
ševskių šeimoje šiais metais bu nimais.
* 1966 m.spalio mėn. 16 d. lie vo nepaprasta tuo, kad į ten buvo
įžengus mūsų Bažnyčios pirma tuvių Tautinėse Kapinėse,Chicasis Sakramentas,t.y. Šv. Krikštas. goję,įvyko "Lapams krintant" Ka Tapo pakrikštytos abi Peliaševs- pų Šventė. Buvo susirinkąs nema
kių dukrelės:
Susan 10 metų ir žas būrelis žmonių iš Tėviškės
Linda 7 mėnesių amžiaus. Krikš ir Ev. Ref. parapijų Chicagoje.
to aktą labai meilingai atliko mū Kalbėjo kunigai A. Trakis ir P.
Dilys. Pamaldose grojo Tėviškės
sų gerb. kun. P. Dilys.
Pažymėtina, kad krikštui pa parapijos dūdų orkestras. Po pa
krikštytųjų tėvai parinko taip sim maldų buvo kun. P. Dilio pašven bolišką dieną, nes, dėkodami Die tintas kuratorės Anės Ivaškienės
paminklas . Spalio mėn.
vui, Jo didesnei garbei, atidavė Jo kapo
suėjo lygiai vieni metai,
globai savo didįjį turtą - dukreles 15 d.
kaip mūsų nenuilstama Bažnyčios
kaip krikščiones-ev. reformates.
kuratorė ir veikėja Anė Ivaškie* Š. m. rugpiūčio mėn. Nausėdžių km. mirė Emilija Tilin - nė atsiskyrė iš šio pasaulio.
Kun. Dilys trumpais žodžiais
dytė. Palaidota Skultiškių kapinė
se.
Velionė buvo N. Radviliškio nušvietė A. Ivaškienės asmenybę,
pabrėždamas,kad šiandie po me
parapijos narė.
Velionė labai mėgo gėles. Jos tų mes, o ypatingai Ev. Reforma
gėlių dar želis buvo vienas iš gra tų Moterų Draugija, jaučiame tą
žiausių Nausėdžiųkm. Prieš mir didelįnuostolį Bažnyčiai ir para
siant, ji paprašiusi išnešti ją į pijai mūsų brangios velionės ne
darželį,kad galėtų su gėlėmis at- tekus. Velionės vyro, dukters ir
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žento pastangomis jai buvo pas
tatytas gražus paminklas. Pamin
klo pašventinime be vyro dalyva
vo duktė dr. A. Trakienė, žentas
kun. A. Trakis, anūkas J. Trakis
ir gausiai susirinkę velionė s prieteliai.
Tėviškės ir Ev.Ref. Bažnyčio se pamaldų metu velionės A. Ivaš kienė s metinė s maldomis ir gies
mėmis buvo gražiai paminėta.
Ta proga J. Ivaška paaukojo
lietuvių Ev. Reform, parapijai 10
dolerių.
* S. m. balandžio 6 d. mirė 77
metų amžiaus garsus evangelikų
reformatų teologas Emil Brun
ner. Jis yra gimę.s 1889 m. Švei
carijoje ir pagarsėjo kaip sistematinės ir praktinės teologijos
profesorius Ciuriche.
Kartu su
Gogartenu, Thurnesenu ir Barthu
jis prisidėjo prie dialektinės te
ologijos įkūrimo, bet paskiau jis
ėjo kita, negu Barthas,kryptimi.
Velionis buvo ne tik profesoriumi,bet 1942-44 m. - Ciuricho uni versiteto rektoriurr^i, be to-daulelio universitetų glrbės dakta ru. Ilgų laikų jis dėstė Japonijoje,

o keletu paskaitų skaitė ir Chicag°je.
Jis yra daugelio knygų auto rius ,pav.:" Per gyvenimą s, pažini
mas ir tikėjimas", "Dogmatika"
(trys tomai), "Mūsų tikėjimas "
ir kt.
* Žinomas Romos katalikų te
ologas prof. Hans Kueng atvirai
pareiškė,
kad Romos Kataliku^
Bažnyčia privalo pilnai pripažin
ti mišrių vedybų ne katalikų baž
nyčiose palaimintas poras. Jis
siūlo tatai padaryti trimis eta
pais: I. Bažnyčia privalo atšauk
ti pasmerkimų tų katalikų, kurie
tuokiasi už bažnyčios ribų, net ir
civiliai; 2. Pilnai pripažinti vedy
bas kitose bažnyčiose tarp kata
likų ir ne katalikų ir 3. apie vai kų tikėjimų sprendimų palikti tik
tėvams.
Prof. Kueng reikalauja gali
mai greičiau atšaukti ir Liuterio
pasmerkimų.
Tas pasmerkimas
labai apsunkina Romos Katalikų
Bažnyčios sųžinų. XVI-jo amžiaus
katalikų teologai nesuprato ko
Liuteris norėjo.
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LIETUVIŲ

PREKYBA

TERRA

Kristalas — Porcelanas — Stalo sidabras — lietuviškos tau
todailės dirbiniai — Lietuviškos knygos ir plokštelės. Taip

pat — Gintaras — Šveicaru laikrodžiai — Aukso ir sidabro

papuošalai — Kultūriniai perlai — Žiedai su visokiais bran
giausiais akmenimis ir d. kt.

Adresas — 3237 West 63rd Street, Chicago, Illinois. Tel.: 434-4660

NUO 1966 M. BIRŽELIO I D. IKI 1966 M. GRUODŽIO I D.
GAUTOS AUKOS
A. Devenienė, California,50 dol. ;
A.Mikelėnas,Vokietija,2 1, 48 dol. ;
D. Regel, Austria, 21 dol. ; J. Su veizdis,N.York, 20 dol. ; P. Cirul,
Chicago, 15 dol. ; M. Hofmanienė,
Indiana, 13 dol. ; O. Yčienė, Cana
da. 9 dol.
Po 10 dol. :
Inž. E.Manomaitis, Boston; P. Kėželis,Australia;Inž. V. Trečiokas,
Canada;P. Jaunius, Canada; A. Michuraitė,New York; M. Pesienė,
Waterbury; J. Pelanis, Chicago ;
Inž. M. Kr e g ždė, Los Angele s ;Mi s s
X , Canada; O. Šlepavičienė, Mass;
V.Karosas,Cicero;M. Tamulėnas,
Racine; P. Bružas, Chicago; E. Tatorienė, Chicago; P. Vaitaitienė,
Cicero; O. Dubra, Rockford;A. J.
Ramonis, Chicago, dr. P. Šepetys,
Detroit; J. Kutra, California.
Po 5 dol. :
V. Lisauskas, Brooklyn; J. Yčas,
Chicago; O. Budėjienė, Chicago; J.
Pilmonas^Chicago; A. Plepys, Detroit.’Mrs. D. Dagys, Chicago; Mrs.

A. Nastopka, Brooklyn; P. Gigas,
Cleveland; V. Sarka,Detroit;M. Karaša, Baltimore; Mrs. D. Evans,
Rockford; A.Matulionienė, Canada;
E. Balceris, Chicago; J. Timpa,
Chicago;Motiejūnienė,Ind. ; D. Jarienė, Ind. ; A. Sernas, Rockford;
M. Bundelis, Chicago; P. Lampsatienė, Chicago ;dr. A. Kelertas, Chi
cago;!. Barmienė, Chicago; E. Guiaitienė,Chicago;dail. Dagys, Calada; kun. S. Neimanas, Evanston;
I. Jakubonis, Chicago; J. Trečio
kas, Chicago;dr. D. Friche, Chica
go; S. Neimanas, jr. , Chicago; J.
Dagys,
Rockford; Em. Palšienė,
Chicago; J. Mikunas, Chicago.
Po 4 dol. :
M. Tamulėnas, Palm Beach, Florida;dr.A. Gailius, Canada; P. Variakojis, Chicago; K. Mikelėnaitė,
Cicero.
Po 3 dol. :
O. Bereznevičienė, Canada; M.
Yčas,Canada;A. Pilmonas, Chica
go^. Srugienė, Chicago; J. Kasiu95

lis,Chicago,-O. Kregždienė, Cincinati; St. Dagys, Chicago; J. Knopf mileris, Chicago; Mrs. M. B. Maitis, Rockford; inž. J. Variakojis,
Chicago.
Po 2 dol. :
F. K. Balkaitis, Chicago; Šiaučiū
nas, Chicago; V. Girdauskas, Chi
cago; M. A. Kiršonis, California;
E. Smilgis, Chicago; K. Plepys,
Chicago; A. Gedgaudas, Kenosha;
D. Kubilienė, Chicago; M. Kūjus,
Chicago; E. Simaitis, Chicago; E.
Bardy, Tinley Park; A. Kiaupienė,
Chicago; J. Mikelaitis, Chicago; J.
Galinaitis, Chicago; J. Šlefendorfas, Chicago; M. Jurgaitienė, Chi
cago; E. Idzelytė, Chicago; O. Mikaitis, Chicago;H. Sinickienė, Chi
cago; I. Laisvėnaitė, Chicago; M.
Gečienė, Chicago;A.Krauzas, Chi cago;F.Mikaitis, Chicago; A. Rak
štelė, Chicago; A. Kleinaitis, Chi
cago; O. Lepertienė, Chicago; J. Bu
kaitis, Chicago ;H. Vencelienė, Chi
cago;
A. Drejerytė, Chicago; O.
Pauliukienė, Chicago;
Pukelienė
California;O. Tilindienė, Chicago;
prof. VI. Jakubėnas, Chicago;J. Tatoris, Chicago; kun. J. Pauperas,
Chicago ;kun. K. Burbuly s, Chicago;
R. Pipynė, Chicago; E . Balcerienė,
Chicago;St. Palšis, Chicago; dr. M.
Jankienė, Lemont' ; L. Plačaitė,
Chicago;J. Pipynė, Anglija, 1 0 shil. ;
dr. K. Gudaitis, Chicago ; K. And
riulis, Chicago.
Po 1 dol. :
P. Narvydas, Brooklyn; J. Sirutis,
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Lemont;!. Šukytė, Chicago; M. Jankuvienė, Chicago; I. Vanagienė,
Chicago; Bliksonienė, Chicago; V.
Lapinskas,Crestwood, Ill. ; V. No
reika,Chicago; M. Genutienė, Chi
cago; A. Heshe, Chicago;M. Švarkšlienė, Chicago;G. Bražinskienė,
Chicago; K. Bertulis, Chicago; A
Laučius, Chicago; A. Buntinaitė,
Chicago;
L. Gečienė, Chicago; A.
Nakas,Chicago;J. Kasakaitis, Chicago;Kalvaitienė,Chicago; J. Ivaš
ka, Chicago; J. Jakutis, Chicago.

"Mūsų Sparnai" nuoširdžiai
dėkoja aukotojams už taip gausia s
aukas ir maloniai prašo toliau ne
pamiršti.
Aukotojas, kuris nerastų savo
pavardės aukų surašė, prašomas
tuojau susisiekti su administraciia
Aukas siųskite ir kitais admi
nistraciniais reikalais kreipkitės
šiuo adresu:"Mūsų Sparnų" adm.,
57 18 So. Richmond,Chicago, Ill.,
60629REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

STEPONAS C- LACKAWICZ
2424 W. 69th Street

Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place
Tel. Virginia 7- 6672

AUSTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

■nm

Chicago Savings and Loan Association
6245 South Western Avenue
Chicago 36, Illinois

Mr. John Pokel Sr., President
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