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Kun. ANSAS TRAKIS

AR DIEVAS YRA ČIA?

Pakartotinai skelbiama, kad Dievas yra su mumis. Bet ar esa
me ta Dievo artybe, Jo veikimu mūsų tarpe įsitikinu? Ar nekyla 
pagunda ir šiais laikais tvirtinti, jog Dievas yra nutolus nuo mūsų 
ir palikus mus savo valiai?

Vienas šių dienų veikėjas šitaip rašo:"Mano daugmetinėse stu
dijose ir gyvenimo patyrimu priėjau prie išvados, kad Dievas, vie
nų kartų Adomų iš rojaus išvaręs, žmonija nebeįdomaujasi. Tų 
įrodo visa žmonijos eiga. Manau, kad Senojo Testamento pranašai 
klaidingai aiškino, kad Dievas yra išrinkęs žydus kaip savo žmo
nes ir juos išvedus iš Egipto į Kaananų. Kol žydai atsikraustėliai 
buvo stiprūs ir jų užpultos tautelės buvo silpnos, jie užkariavo vi
sų Kanaanu ir Dievas matomai padėjo jų karaliams Sauliui, Dovy
dui ir Salamonui. Bet kai sustiprėjo jų didieji kaimynai, vienas ir 
kitas jų pakartotinai užkariavo jų žemely, grobė, žudė, naikino ir 
juos vilko į nelaisvų, nebojant fakto, kad jie buvo Dievo išrinktoji 
tauta.Negelbėjo nei žydų žmonių ir jų pranašų pagalbos šauksmai 
į Jehovų, - Jis tylėjo. Pranašai teisino Dievų aiškindami, kad tai 
įvyksta dėl ž ydų tautos netikėjimo. Bet argi juos kankinančios tau
tos buvo tuo atžvilgiu geresnės ?Kai Hitleris milijonus žydų varė 
į gazo kameras sunaikinimui, ir tiek pat žydų šaukėsi Dievo pa
galbos,- Jis tylėjo. Joks dieviškas stebuklas neįvyko, joks žaibas 
nenutrenkė Hitlerį ir jo pagalbininkus. Jie jautėsi visai gerai, rie- 
bėjo ir įgijo vis didesnės galios, o Dievas tylėjo. Ir lietuviai tūk- 
stančių tūkstančiais meldžiasi, prašo Dievo pagalbos, bet Jis tyli. 
Panašiai ėjo per visus amžius, - Dievas tylėjo. . . Kai romėnai 
savo laiku šimtais krikščionis metė liūtams, - Dievas tylėjo. Tų 
pavyzdžių galima surinkti tūkstančiais. . . . Dievo vardu tikintieji 
meldžiasi, o tuo pačiu vardu bedieviai keikia. Hitleris buvo pra
keiktas miliardais kartų, bet jis nei žuvo ir nei liovėsi savo pik
tais darbais,kol nesustojo bedieviški bolševikai prie Reicho kan
celiarijos rūmų, ir jis pats jautė, kad jo dienos suskaitytos. Tuo
met jis pats nusišovė. . . ’’Šio giliai mųstančio veikėjo išvada yra
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gana aiški: Dievas yra mus apleidęs, palikes tik mūsų protui ir 
mūsų raumenims. Tai patvirtina jis ir sekančiu išsireiškimu: 
"Dievas išvarė Adomų iš rojaus nuoga į šių žemiškų dykumų. Ga
liu sau įsivaizdinti kaip jam, nuogam, be įrankių ir be gamtos ir 
jos taisyklių žinojimo sekėsi, manau, miserable. Kų šitie Adomo 
pasekėjai iki šiandien pasiekė, tai buvo tik nuolatinio fizinio ir 
psichinio darbo išvada, jog šiandien jau nori greit išlipti ant me
nulio. . . "

Šis mastantis ir besirungiantis tautietis nėra vienas. Ar tik 
nevyrauja šiandien žmonijos patirtyje "atsitolinęs" Dievas ?Vo- 
kiečiųfilosofas Martynas Heidegeris taip pat išsireiškė, kad mes 
gyvename laikus, kada Dievas atrodo "susilaikantis". Jis rašo: 
"Aš Dievo nepaneigiu, aš tvirtinu Jo pasišalinimų. . . Čia yra mūsų 
pasaulio problema".Kada Fridrikas Nietzsche skelbė:"Dievas yra 
mires", tuomet jungė tai su jo psichine liga ir žmonės nekreipė į 
tai dėmesio. Bet kai šiuo laiku net keli krikščioniški teologai tų 
patįpradėjo liudyti,tai sukrėtė daugelį krikščionių. Tačiau mintis 
apie pasislėpusį, tylintį, atsitolinusį, "miegantį" , o ir apie "miru
sį" Dievų nėra nauja ir krikščionių mintyse. Net Biblija liudyda- 
ma žmogaus bei tautų Dievo artybės patirties momentus, patiekia 
ir baisiuosius patirties momentus apie Dievo tylų ir pasišalini - 
mų. Pranašas Jeremiją savo sunkiose valandose klausia., ar Die
vas netapo nutrukusia srove, išdžiūvusiu šaltiniu ? Psalmistas 
klausia:"Kodėl,Viešpatie, esi taip toli nuo manus ?Kodėl Tu pasi
slepi bėdos metu?... Kada aš ateisiu ir išvysiu Dievo veidų ?Ma- 
no ašaros pasidarė man duona dienų ir naktį, kai nuolat klausė 
manes: "Kur yra tavo Dievas ?". . . Pranašas Jesaja lyg tai patvir
tindamas sušunka:"Tikrai tu esi paslėptas Dievas, Izraelio Die - 
vas, gelbėtojas"!O Jobas aimanavo:"O, kad aš žinočiau, kur aš Jį 
galėčiau surasti. . . Štai, einu pirmyn, bet Jo ten nėra; ir einu at
gal, bet Jo negaliu aprėbti; ieškau Jo kairėje, bet negaliu Jo nut- 
verti;nusisuku į dešinų, bet Jo aš negaliu matyti. . . Argi tu supra
si Dievo pėdsakus ?Jis aukštesnis už dangų, ir kutu darysi ? Gile s- 
nis už pragarų, ir iš kur tu pažinsi?. . . " Prisimename anuos 
Viešpaties mokytinius audringoje jūroje, kurie įgulų į irklus ir 
prie laivelio vairo rungėsi dėl "būti ar nebūti", pastebėjo, kad 
Tas, "kurio marios ir jūra klauso", - miegojo. O dar negirdėtas 
šauksmas ir šiandien teberėžia ausį nuo paties Viešpačio Jėzaus 
kryžiaus :"Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!"

Kas iš mūsų nebūtų patyrus Dievo apleidimo momentų ir ne
sulaukęs greito atsakymo į mūsų pagalbos šauksmų? Nukamuoti 
nusivylimais ir baime, nekartų kėlėme klausimų "Kodėl" ?. "Miru- 
siojo Dievo" teologas W. Hamiltonas todėl ir klausia:"Jei Jėzus 
klausia dėl Dievo apleidimo, ar mes galime būti papeikiami, kad 
ir mes klausiame ?" Ar nepasitaiko ir mūsų asmeniškame ir vi - 
sos tautos gyvenime, mūsų pasaulyje suspaudimų, kurie neverstų 
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mus klausti "kodėl?" Ar Dievas yra čia?Kodėl Dievas tyli?Ko- 
dėl Dievas apleido ?

Sis iš bėdos kiltas klausimas neina į orą, į nežinią, bet į Dievą. 
Į šį klausimą Dievas turi atsakymą. Berods, Jo apreikštas žodis 
tik "iš dalies" teatsako. Tačiau jis atsako tiek, kiek žmogui pa
kanka atsiekti jo išgelbėjimo kelyje. Bet apie tai nuodugniau pa
mąstyti dėl vietos stokos turiu palikti mieliems skaitytojams. 
Tik trumpai noriu paminėti Dievo tylėjimo ir atsitolinimo gali
mas priežastis.

Mūsą netinkamas Dievo supratimas. Nevisada Dievas apsireiš
kia tokiu būdu, kuriuo mes tikimės. Žydai pirmame šimtmetyje 
laukė Mesijo garbėje ir politinėje galioje, kuris juos išlaisvintą 
iš Romos vergijos. Jie nesugebėjo atpažinti Dievo "Pateptojo", 
kada Jėzus gulėjo ėdžiose ir kabėjo prie kryžiaus. Didysis stra
tegas Friedrichas Didysis pasakąs :"Komisch ist der Kriegs gott, 
ergehtimmer mit den staerksten Bataillons" (Komiškas yra ka
ro dievas, jis eina vis su galingiausiais batalijonais). Iki pasku
tinio karo vokie čią kareiviai puošėsi posakiu:"Gott mit uns"-Die- 
vas su mumis. Tik klausimas ar tas "komiškasis karo dievas" 
buvo Dievas, veikiausiai ją pačią išsisvajotas karo dievaitis, ku
ris nieko bendro neturėjo su Dievu. Klausimas, ar tas karo die
vaitis nešė Hitleriui laimėjimus, o jei taip, tai ar tie laimėjimai 
nebuvo pralaimėjimai, kurie pavertė vokiecią tautą griuvėsiais. 
Ar bolševiką laimėjimai iki Berlyno kanceliarijos nėra didžiau
sias pralaimėjimas rusą tautai? Tikrai komiškas yra karo die
vaitis, kuris nori laimėti be Dievo. O žydą "pralaimėjimai" ste
bina pasaulį ir šiandien, - tos mažos tautos laimėjimai reiškiasi 
visur.

Mes laukiame, kad Dievas įtvertą dramatišku ir regimu būdu: 
visą pasaulį smogiančiais stebuklais, kad bent perkūnas trenktą. 
Mes laukiame, kad Jis trukšmingu kerštu iš dangaus išlietą savo 
pasmerkimą ant nusikaltėlią. Mes net nusiviliame, kad Dievas ne 
taip elgiasi,kaip mes galvojame. Bet Dievas teisia dažniausiai ty
liai ir lėtai. Net mūsą šauksmo maldos dažnai pamiršta švento
sios Dievo valios. Vieton Dievo valios įgyvendinimo, dažnai mūsą 
maldomis norime mūsą valia prasiveržti lyg mūsoji būtą geriau
sioji. Perdažnai mes norime, kad Dievas visus mūsą darbus,net 
blogus, laimintą.H itleris savo galybės manija pagautas, sušuko: 
Dievas turės mūsą kovą laiminti. Į mūsą "kodėl" Dievas dažniau
siai atsako taip pat "kodėl", būtent, kodėl mes nemylime Viešpatį 
mūsą Dievą,nepildome Jo šventosios valios visais laikais ir viso
se vietose "visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgo
mis ir visu savo protu" ?-"Šita tauta artinasi savo burna ir gar - 
binamane savo lūpomis, jos gi širdis toli nuo manąs, garbina ma
ne, kaip žmonės įsako ir moko"!

Armes nesame linką perdaug visa palikti Dievui už mus atlikti?
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Nors Adomas "nuogas"turėjo išeiti iš rojaus, tačiau jis yra apdo - 
vanotas jėga,siela, dvasia, protu-lais vųja valia. Dažnai Dievas su
silaiko,kad mūsų laisvų ir atsakomybų ugdytų. Juk Dievas nesukū
rė žmogųįmarionetės, bet į savo "veidų". Iš patirties žinome, kad 
tėvas ir motina turi dažnai atsitolinti nuo savo vaiko, jog jis galė
tų išsivystyti į laisvų bei atsakomingų asmenybę. Dievas kartais 
"pasitraukia" nuo mūsų ne tam, kad apleisti aimanuotume rankas 
sunėrų, bet kad apsisprųstume maldai ir darbui-Jo valios įgyven
dinimui žemėje. Anot apaštalo Povilo:"Veikite, kad jūsų turtas ne
būtų suniekinimas. . . Dievas jus sukūrė geriems darbams. . . dau- 
giau pasireikšti vaisiais. . . su baime ir drebėjimu pasidarykite jū
sų išgelbėjimų tikrų . . " Tuo labiau šių metų Reformacijos jubi
liejinė sukaktis(450 metų) neleidžia ilsėtis ant reformatorių dar
bų laurų ir atpiginti Dievo malonų neveiklumu. Dievas nori panau
doti mūsų širdis, jėgas, protų, laisvųjų valių Jo laimėjimams ir 
mūsų tautoje bei visame pasaulyje. "Viešpats tarė Mozei:"Kodėl 
tu šauki į mane ?Sakyk Izraelio žmonėms žygiuoti pirmyn"!

Dievas nėra pasišalinus. Tik mes neatpažįstame Jo paslaptin
gų ir eilinių veikimo būdų. Mes dažnai nesugebame patirti, kad 
mes gyvename ir krutame dieviškos artybės atmosferoje ir, kad 
Jo veiklos pėdsakai yra visur aplink mus. Negalėdami visa kas 
dieviška savo protu aprėpti, norime tvirtinti net, juk Jo visai nėsų 
čia.

Didžiausioji Dievo tyla buvo Jėzaus kryžiuje. Tamsybės galios 
buvo atsipalaidavusios visu baisumu prieš Žmogaus Sūnų. Bet Die
vas nieko nesakė. Čia tik mirštančio žmogaus šauksmas, klausian
tis,kodėl Dievas jį apleido. Žemė drebėjo, uolos skilo ir saulė su - 
laikė savo spindulius tokio reginio akivaizdoje, bet Dievas liko ty
lintis.

Kur šios Dievo tylos paslapties raktas ?Koks tėvas savo sūnų 
apleistų jo bėdoje! Tuo momentu, kada Jėzus atidavė savo gyvastį, 
tardamas: "Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasių", šventovės 
uždanga prasivėrė nuo viršaus iki apačios ir Dievo kenčianti bei 
kraujuojanti širdis buvo atidengta:"Štai, aš esu su jumis visados"! 
Kryžiaus tyloje Dievas kenčia, aukojasi kartu su Sūnumi dėl žmo
nių tamsumo,nesupratimo, nepaklusnumo, neveiklumo, kalčių-nuo- 
dėmių. Žmogaus išgelbėjimo didžiausias darbas,kuris baigėsi žo
džiu ant kryžiaus :"Atlikta". Net pagonis kareivis atpažino tvirtin
damas: "Tikrai Jis buvo Dievo Sūnus .tikrai Dievas buvo čia!"

Dievas visada yra arčiausiai, kuomet mes manome esu Jo ap
leisti. Štai pavyzdys ir iš II P. Karo tamsiųjų dienų. Kun. Dietrich 
Bonhoeffer rašė iš koncentracijos stovyklos mirčiai pasmerktos 
kameros :"Aš esu tikras, kad visa, kas su manimi įvyksta, turi tik
slų, nors tai ir yra priešinga mano paties norams. Kaip aš matau 
tai, aš esu čia tam tikram tikslui, ir aš tik turiu viltį, kad aš tai 
įgyvendinu". Anglų kariškis, kartu su juo kalėjus jo kankinio mir-
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ties metu, išsireiškė:"Jis buvo vienas iš tų nedaugelių asmenybių 
su kuriais bent kada- teko susitikti, kuriam Dievas buvo realus ir 
visada arti".

Žmogaus bei tautos skausmingi pergyvenimai, šių dienų mate
rializmas ir didybės manija gali žmogaus vidine akį aptemdyti 
taip,kad Dievo artybės galime ir nebepastebėti. Bet Dievas laukia, 
kad mes atpažintume ir vertintume Jo gyvųjų artybų ir dabartyje. 
Jeimes momentais pajaučiame Dievo tylų, atsitolinimų, pasitrau
kimų,© gal net Jo negyvumų-"mirtį", tuomet kaip tik turime susi
rūpinti Jo artybe, Jo išganingu veikimu pas mus. Vis šviežiai įgy
tu "tikėjimu ir nuolatiniu budrumu, mes galime atpažinti Dievo dar
bus arba, anot Kristijono Donelaičio, dangiškojo Tėtučio "žegno - 
jančių rankelų" pas mus ir aplink mus ir įsitikinti kaip benamis 
Jokūbas Bėtelyje:"Tikrai, Viešpats yra čia, šioje vietoje, ir aš to 
nežinojau".

Tauragės Liet. Ev. Liuteronų Bažnyčios Choras 1929 m. Dauguma choristų— Tau
ragės Mokytojų Seminarijos auklėtiniai. Iš k. į d.: priešakyje—Noimanas, N. N. 
Pirmoje eilėje: Maksas Steputis (gyv. Vokietijoje), Marta Damalakaitė-Strazdienė 
(USA), Mikolaitytė-Albinienė, N. N., Jurkaitis (Vokietijoj), Onutė Tinginytė-Leper- 
tienė (Chicagoje).
Antroje eilėje: Preikšaitytė, Jieva Mieliulytė-Gavėnienė (Lietuvoje), Agutė Gavėnai- 
tė-Kregždienė (Liet.), dirigentas Jurgis ABRUTAITIS (Vokiet.), Mikolaitytė-Jonu- 
šaitienė (Liet), Mikas Jonušaitis (Liet.), E. Gintautaitė-Gudaitienė (Chicagoj).
Trečioje eilėje: Adomas Keleris (kunigas - Vokietijoje), Urtė Jurkšaitytė-Kuprei- 
šienė (Chicago), Agutė Kalkytė-Bendikienė (Vokiet.), Otonas Kestenius (Vok.), Olga 
Pacaitė-Paulikienė (Chicagoj), Jonas Budvilaitis (Vok.), Marta Putinaitė-Plonienė 
(Canadoj), Anė Preikšaitytė (Liet.), Marė Jurkutaitytė, Jonas Mikolaitis.
Ketvirtoje eilėje: A. Sarapinaitė-Heikienė (Canadoj), Gudvietis, Mieliulytė, Cinavas 
(Vok.), Marta Ramonaitė-Jurgaitienė (Chicagoj), Evaldas Laužius ir Vilius Kiulius
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P. GUDELIS

ULRICHAS ZVINGLIS
PIRMASIS ŠVEICARIJOS REFOR MATORIUS

Pernai balandžio mėn. , grįž
damas iš kelionės po Italiją, bu
vau sustojas porai dienų Ciuriche. 
Kaip tik tuo metu miesto Centri - 
nės Bibliotekos patalpose buvo 
surengta Zvinglio ir Reformaci
jos paroda.

Prieš atvažiavimą į Ciurichą 
težinojau, kad jame dirbo pirma
sis Šveicarijos reformatorius 
Ulr. Zvinglis. Labai apsidžiaugiau 
sužinojęs apie jo rastų parodą ir 
paskubėjau ją pirmiausiai aplan
kyti. Joje buvo išstatyta gausybė, 
apie 450 m. senų, pageltusių doku
mentų. Jie gulėjo vitrinose, tai 
perskaityti galėjau tik atverstus, 
dažniausia titulinius puslapius. 
T ačiau gretakiekvieno rašto gulė
jo kortelė su trumpu jo turinio ap
rašymu. Pasidariau svarbesniųjų 
dokumentų užrašus, galvodamas 
vėliau nuodugniau išstudijuoti 
Zvinglio veiklą.

Vasarą gautame "Mūsų Sparnų” 
18 Nr. radau apie jį mažai tepara
šyta, tai sumaniau tą spragą už
pildyti. Bibliotekoje gavau gražių 
knygų apie Zvinglio veiklą ir žie
mos metu jas išstudijavau.

Sekdamas man labai patikusį 
E. Gerulio pavyzdį straipsnyje 
"Huso Pasmerkimas", noriu ir aš 
Zvinglio gyvenimą įstatyti į laiko 
rėmus. Zvinglis gyveno nepilnus 
48 metus, nuo 1484.1. 1 lig 1531 
10. 11d. Taigi jis buvo gimus 70 
metų po Huso sudeginimo Kons
tancoje ir 60 m. po reformatoriaus 
Wiclifo palaikų sudeginimo Angli

joje. O kai jis turėjo 14 metų, tai 
1498.5.23 d.Florencijoje buvo su
degintas Italijos reformatorius 
Savanarola. Zvinglis buvo 25 me
tais vyresnis už Kalviną, kuris jį 
pergyveno net 35 metais. O su M. 
Liuteriu jis buvo vienmetis, tik 
15 m. anksčiau už pastarąjį mirė. 
Kai Zvinglis pradėjo naudotis 
spauda savo mokslui skleisti, bu
vo praėjų jau 50 m. nuo jos išra
dimo. Kaip parodoje galėjau įsiti
kinti, ji buvo gerokai ištobulėjusi.

Italijoje prasidėjus humanizmo 
sąjūdis buvo jau tiek paplitus pa
žangesniuose Europos kraštuose, 
kad atkreipė daugelio tikinčiųjų 
akis į perdidelį skirtumą tarp ka
talikų Bažnyčios skelbiamų idėjų 
ir jų vykdymo gyvenime. Tiesos 
Žodį skelbti ir kovoti prieš kata
likų Bažnyčios negeroves, vieton 
sudegintų reformatorių, lyg iš fe
nikso pelenų, kilo nauji. Suhuma- 
niškėjusi valstybinė santvarka 
taip pat nebeleido taip lengvai 
juos sunaikinti ir,nors ir sunkiai, 
bet vis dėl to jie įstengė savo re
formas įvykdyti. Tie jaunieji re
formatoriai buvo UI. Zvinglis, M. 
Liuteris ir J. Kalvinas.

Ulrichas Zvinglis gimė Wild- 
haus kaime (Saentis kalno pape - 
dėje), apie 40 km. į pietus nuo St. 
Gallen. Jo senelis ir tėvas buvo 
aktyviai dalyvavę ūkininkų sukili
muose prieš šalies valdovą St. 
Galleno vienuolyno viršininką.

Bestudijuodamas Bazelyje, 
Berne ir Vienoje Zvinglis domė-
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josi humanizmu ir studijavo Tomo 
Akviniečio scholastinę, atnaujini
mo teologiją. Tačiau jam neteko, 
kaip Liuteriui,sistematiškai išei
ti aukštuosius teologijos mokslus.

1506-1516 m. būdamas jaunes
niuoju kunigu Glaruse, apie 80 km. 
į pietų rytus nuo Ciuricho, Zving- 
lis kurį laiką tarnavo popiežiaus 
kariuomenės šveicarų dalinių ka
pelionu ir lydėjo juos į kautynes 
prieš prancūzus prie Pavijos ir 
Marignano.Kiek vėliau jis susipa
žino su humanistu Erazmu Roter - 
damiškiu, kuris ilgesnį laiką gy
veno Bazelyje ir spausdino ten 
tautų taikų sugyvenimą propaguo
jančius raštus. Jo įtakoje, Zving - 
lis atsisakė nuo popiežiaus pensi
jos ir tapo šveicarų tarnavimo 
svetimose kariuomenėse prieši
ninku. 1522 m. jis pats išleido, pa
rodoje matytą,krikščioniško paci
fizmo veikalą: "Goetliche Vermah- 
nung an die ersamen Eidgenossen 
zu Schwyz,dass šie sich von frem- 
den Herren hueten".

1518 m. Zvinglis buvo paskir
tas Ciuricho didžiosios katedros 
(Grossmuenster) pamokslininku ir 
jos mokyklos mokytoju. Čia jis vis 
daugiau gilinosi į Sv. Raštą ir skai
tė senųjų Bažnyčios tėvų raštus. 
Žavėjosi senųjų laikų krikščioni
jos paprastumu, dvasišku turinin
gumu ir darė palyginimus su tuo
metine supasaulėjusia, į puošnias 
apeigas linkusia, katalikų Bažny
čia. Jis matė turtingųjų miestie
čių prabangos pamėgimą, o var
gingųjų skurdą ir priespaudą. Sa
vo pamoksluose jis pradėjo ašt ° 
riai pulti tas negeroves ir greitai 
pagarsėjo Ciuriche ir jo apylinkė
se savo iškalbingumu.

Reikia prisiminti, kad 1517. 10.

Ulrichas ZVINGLIS 
Pirmasis Šveicarijos reformatorius 

1481 — 1531

31 d. Liuteris prikalė prie Witten- 
bergo bažnyčios durų savo tezes. 
Kai Zvinglis susipažino su Liute
rio raštais, tai pavadino jį naujuo
ju Herkulu,nudobusiu "Romos šer
ną". Manoma, kad be Liuterio įta
kos Zvinglis gal ir nebūtų virtęs 
reformatorium, bet jis netapo jo 
mokslo aklu pasekėju ir viską pats 
nuodugniai pergalvojo. Tuo būdu 
jam pavyko sukurti naują "visiškai 
savotišką krikščioniškos teologi
jos pastatą" (Ritter).

Jis pritarė Liuterio kovai prieš 
bažnytinio gyvenimo paviršutiniš
kumą, prieš indulgencijas, vienuo- 
liją.Kaip ir Liuteris, jis buvo prie-
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šingas katalikų nuostatui, kad išga- formacijos programų, 
nymų galima pasiekti gerais dar - 
bais, reikalavo celebato panaikini
mo, atsisakė pripažinti popiežiaus 
primatų ir pripažino Sv. Raštų vie
nintele norma visuose tikybos rei
kaluose. Galima pasakyti, kad vyk
dant reformas, jis buvo daug griež
tesnis už Liuterį.

Jis ypatingai skyrėsi nuo Liu
terio savo pažiūromis dėl refor
macijos mokslo įgyvendinimo.Ga
lingesne priemone už apaštalavi
mų, savo tiesų aiškinimų minioms, 
jis laikė pasaulinės vyriausybės 
paramų, nes ji politinėmis prie - 
monėmis galėjo naujai sutvarkyti 
viešųjį gyvenimų,įgyvendinti eko
nominę bei socialinų tvarkų, kelti 
tautos moralų, reformuoti pasau
linį švietimų, mokyklas ir moks - 
lūs. "Viskas turėjo būti vienu kar
tu pagrindiniai atnaujinta" (Ritter).

Kadangi Ciurichas tuomet pri
klausė Konstancos vyskupijai, tai 
jos vyskupas Hugo pradėjo varžy
ti Zvinglį, drausdamas jam savo 
pamoksluose skelbti "eretiškas" 
mintis. Todėl 1522. 6. 2 d. Zvinglis 
su 10 kitų dvasiškių parašė vys
kupui iš s amų, motyvuotų prašymų, 
leisti skelbti evangelijų ir panai
kinti draudimų kunigams v esti. Pa
rodoje buvo išstatytas tas raštas: 
"Suplicatio quorundum apud Hel- 
vetios evangelitarum ad R. D. Hu- 
gonem, episc. Constanz".

Siekdamas labiau sudominti 
savo mokslu Ciuricho vyriausybų 
ir užsitikrinti jos paramų savo 
toli siekiantiems planams, 1523. 1. 
29 d. Zvinglis pravedė Ciuricho 
Didžiosios Tarybos narių akivaiz
doje pirmąjį viešų disputų su Kon
stancos vyskupuo Netrukus po to 
parašė savo pirmųjų išsamių re- 

kur 67-niuo- 
se konkrečiai suformuluotuose 
punktuose sutraukė visų, kų jis li
gi tol buvo mokęs ir skelbus savo 
pamoksluose.Veikalas pavadintas: 
"Die nachbestimmte Artikel"buvo 
taip pat parodoje išstatytas.

Tų pačių metų liepos 14 d. jis 
išleido dar vienų svarbų raštų 
"Auslegen und Gruende der Sch- 
lussrede", disputų baigiant paša - 
kytų kalbų,kurioj e jis plačiai mo
tyvavo savo tikybines pažiūras. 
Dispute svarbių vietų užėmė Sv. 
Vakarienės sakramento paneigi
mas ir reikalavimas leisti pri
iminėti jį duonos ir vyno pavida
le. Tų pačių metų rugpiūčio 29 d. 
jis išleido taip pat platų raštų 
tuo klausimu-"Die canone missae 
epichur emis ",

1523. 10. 26-28 dienomis Ciu
riche įvyko antrasis disputas, ku
rio oficialus protokolas taip pat 
buvo išstatytas parodoje. Jei po 
pirmojo disputo su reformacijos 
nuostatų pravedimu, politiniais 
sumetimais, dar buvo delsiama, 
tai po šio disputo Ciuricho vyriau
sybė perėmė visiškai į savo ran
kas reformacijos įvykdymų gyve - 
nime.

"Dabar viskas ėjo audringu 
tempu pirmyn:vienuolynų ištušti
nimas, daugelio dvasiškų įstaigų 
sekuliarizavimas,naujos varguo
menės šelpimo tvarkos įvedimas, 
mišių panaikinimas ir aplamai 
viso kulto,neiš skiriant sakramen
tų, pertvarkymas, paveikslų iš 
bažnyčių pašalinimas, miesto 
"vedybų teismo" įvedimas, kuris 
turėjo būti vyriausiųja bažnytine 
įstaiga ir miesto dorovės polici
jos vadovybe, aštrių dorovės tai
syklių paskelbimas, visų gyvert-
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Ciurichas prie Lemat upės. Matome didžiosios katedros dailiuosius bokštus, nuo jų 
kairėje — Wasserkirche. Šių bažnyčių: tarpe, prie upės krantinės, randasi UI. 
ZVINGLIO paminklas

tojų įpareigojimas reguliariai
lankyti pamaldas. Taip reformuo
ta valstybinė santvarka nebuvo 
teokratija, tikro to žodžio pras
me, bet ją buvo galima pavadinti 
bibliokratija, nes visas gyveni
mas turėjo būti pertvarkytas pa
gal Biblijos žodį. O to žodžio aiš
kintoju buvo Zvinglis, "pranašas", 
nuo kurio nuomonės ir patarimo 
galų gale viskas priklausė. Jo, 
kaip paprasto pamokslininko, 
reikšmė greitai išaugo į vadovau
jančio valstybės vyro vaidmenį. 
Taip vaizdžiai apibūdina G. Ritter 
reformacijos "perversmą" Ciu
riche. Tačiau, nors greitai pasaka 
sekama, ne taip greitai dalykai 
vykstao Iš išstatytų dokumentų 
matyti,kad reformacijos pravedi- 
mas užtruko bent dviejus metus. 
Čia paminėsiu svarbesniuosius 
įvykiu so

1524 m. Zvinglis vedė. 1524. 5.
2 d.buvo išleista anoniminė Zvin- 
glio knyga: ”Ein treu und erlich 
Vermahnung an die Eidgenossen” 

(Atviras ir rimtas perspėjimas 
Šveicarijos piliečiams). 1524. 6. 
24 d. Zvinglis pašalino iš bažny
čių paveikslus. 1524. 8. 18 d. Ciu
richo burmistro ir tarėjų krikš
čioniškas atsakymas vyskupui Hu
go,kuriame Zvinglis atrėmė Kon - 
stances vyskupo tezes prieš pa
veikslų pašalinimą. 1524. 12. 28 d. 
"Die Ursache gebe zu Aufruhr" 
(Priežastis verčianti sukilti).Bro
šiūra,kurioje Zvinglis,dėl vis aš
trėjančių socialinių konfliktų, kal
tina atskalūnus, kurie siekia ne 
Dievo tikslų, bet savo asmeninių 
interesų. 1525 kovo mėn. išleista 
knyga prancūzų kalba: "Dieare et 
falsa religione commentarius 
Tai plačiausias Zvinglio veikalas, 
kuriame jis išdėstė visą krikščio
nybės mokslo sistemą ir aiškiai 
nustatė skirtumą tarp evangelikų 
ir katalikų. 1525. 4. 6 d. galutinai 
nustatytas Sv. Vakarienės priėmi
mo būdas. Tuo būdu balandžio 25 
d.didžiojoje katedroje buvo pirmą 
kart priimta Sv. Vakarienė. Tas
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būdas iš esmės ligi šiol tebevar
tojamas. 1525 m. priimta taip pat 
vedybų tvarka (Zuericher Eheord- 
nung).

Atskirai tenka dar paminėti 
Zvinglio pastangas paskleisti tau
toje Šv. Raštų. -Kai 1522 m. buvo 
išspausdintas Liuterio išverstas 
Naujasis Testamentas, Zvinglis 
buvo juo pats susižavėjus ir per 
pamokslus piršo jį visiems skai
tyti. Tačiau netrukus paaiškėjo, 
kad daugelis jo vietų Šveicarijos 
vokiečiams buvo nesuprantamos 
dėl tos priežasties, kad Šveicari
jos vokiečių kalba turėjo skirtin
gų išsireiškimų. Pats Zvinglis 
pradėjo jo turimame egz. daryti 
pastabas, neaiškiąsias vietas iš
reikšti šveicarų tarme. Tas jo egz. 
vėliau buvo panaudotas Naujojo 
Testamento laidai šveicarų tarme.

Ypatingą rūpestį Zvinglis pa
skyrė taip pat Senojo Testamento 
sunkiausiųjųdalių-pranašųir Jobo 
knygos vertimui. Jo pastangomis 
buvo sudaryta komisija "Zueri- 
cher Prophetzei”, kuri lygindama 
graikų, hebrajų ir lotynų Biblijos 
vertimus, vertė ją į vokiečių kai - 
bą, o Zvinglis formulavo šveicarų 
tarmą. Galima paminėti, kad jie 
tuos vertimus pabaigė 1525 me
tais, trimis metais anksčiau už 
Liuterį.

Iš vėlyvesnių reformacijos 
raštų teko dar matyti: 1526. 2. 23 
d. išleistą "Eine klare Unterrich- 
tung vom Nactmal Christi”-Zvin
glio mokslo apie Šv. Vakarienę 
santrauką. Ja pasiremiant, Zving
lio mokslas paplito pietų Vokieti
joje. 1528 m. Liuterio Wittenberge 
išleistą knygą "Bekenntnis vom 
Abendmal" (Šv. Vakarienės išpa
žinimas). Taip pat Zvinglio raštą 

’’Ueber Luthers Buch Bekenntnis” 
(Apie Liuterio išpažinimo knygą). 
1529 m. pabaigoje išleistą ’’Mar
burger Bekenntnis”.

Kad supratus tolimesnį Zving
lio įtakos stiprėjimą, reikia žino
ti Ciuricho valdžios aparato orga
nizaciją. Visa valdžia C iuriche pri
klausė iš 200 narių susidedančiai 
Didžiajai Tarybai,kuri iš savotar’- 
po rinkdavo "Mažąją Tarybą”, 
kaip ir ministrų kabinetą, o pasta
rosios 3-4 nariai sudarydavo 
"Slaptąją Tarybą", lyg jos prezi
diumą. Zvinglis buvo labiausiai 
suinteresuotas savo reformacijos 
pravedimu gyvenime, todėl jis bu
vo aktyviausias visų tų tarybų na
rys. Jis panaudodavo visus savo 
gabumus,kad sudarius jose palan
kią sau daugumą. Didžiojoje Tary
boje jis rėmėsi jos daugumą suda
rančių neturtingųjų sluogsnių at
stovais. Jų simpatiją jis įgyjo tuo
jau po atvykimo į Ciurichą, kai sa
vo pamoksluose pradėjo smerkti 
prabangų turtuolių gyvenimą. Tą 
savo įtaką joje Zvinglis panaudo
davo tam, kad pravedus savo pa
geidavimus,jei jie Mažojoje Tary
boje nesurasdavo daugumos prita
rimo,arba kad pašalinus savo po
litinius priešus. Ir tai jis daryda
vo be jokių skrupulų, kaip ir kiti 
politikai, pasauliečiai. Tuo būdu 
"per ilgą metų eilų Zvinglis vado
vavo netgi Ciuricho bendruomenės 
užsienio politikai” (Ritter).

Zvinglis siekė labai tolimų tik
slų. Ciurichas buvo vienas svar
biausiųjų Šveicarijos kantonų, to
dėl,tvarkydamas jį, Zvinglis galė
jo daryti įtakos į visą Šveicarijos 
kantonų politiką. Jis svajojo apie 
sudarymą politiniai tikybinės są
jungos,į kurią turėjo įeiti šiaurės
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Šveicarijos evangeliškieji kanto
nai ir pietų Vokietijos liuteronų ti
kybų priėmusieji kraštai:Hessen, 
Wuerttenburg ir Strassburg. Tam 
tikslui pasiekti jis pašventė pas
kutinį savo gyvenimo dešimtmetį. 
Jo, kaip reformatoriaus, autorite
tas buvo aukštai vertinamas ne tik 
Berne, Ženevoje ir Bazelyje, bet 
tiek pat Strassburge, Konstancoje. 
Memmingene bei Ulme. Tuo būdu 
’’jis pakilo į visuotinės istorijos 
pirmo laipsnio asmenybių tarpų" 
(Ritter), Tų liudijo ir parodoje ant 
didžiulio stalo paklostyta gausin
ga jo korespondencija su tų laikų 
kunigaikščiais ir šviesuoliais, 
kaip Erazmas Roterdamiškis ir 
kit.

Tačiau toks pasaulietiškos ir 
dvasiškos valdžios sujungimas 
vienose rankose turėjo ir neigia
mų pusių. Pasaulietiški, gyveni
miški nepasisekimai žemino ti
kinčiųjų akyse pačių idėjų. Susi
darė pagunda pavartoti jėgų ki
taip tikintiems sutramdyti. Karš
tesnieji jo pasekėjai reikalavo 
dar didesnių reformų. Susidarė 
tikra anabaptistų atskala,kuri nei
gė bažnytinų ir valstybinu valdžių, 
pripažino tik suaugusiųjų krikštų, 
reikalavo turto bendrumo ir t. t. 
Jie rėmėsi Šv. Raštu, o jų reikala
vimus tuo pačiu Sv. Raštu nebuvo 
galima paneigti. Tada Zvinglis pa
veikė, kad Ciuricho vyriausybė 
išgaudė jų vadus ir ištrėmė, o ati
tinkamais įstatymais uždraudė jų 
pasekėjams tolimesnį veikimų. 
Pradėta taip pat varžyti katalikų 
tikybines apeigas. Prieita prie tos 
pačios senos praktikos-laisvė tik 
vienminčiam s.

Reikia suprasti, kad ir pačios 
Ciuricho valdžios uolumas refor-

Cuiricho didžioji katedra (Grossmuenster), re
formatoriaus UI. ZVINGLIO veiklos arena.

macijos dalykuose nesirėmė vien 
pritarimu idėjai, bet ir troškimu 
per jų pasiekti didesnės politinės 
galybės. Konkrečių rezultatų buvo 
pasiekta 1528. 3. 23 d. , kai Berne 
surengtame dispute buvo priimtas 
Zvinglio mokslas ir sudaryta s u 
Ciurichu evangeliškų kantonų sų- 
junga. Parodoje buvo išstatyta 
"Handlung ueber Acten gehaltener 
Disputation zu Bern",

Netrukus šių dviejų galinges
niųjų kantonų pėdomis pasekė ir 
kiti šiaurės Šveicarijos kantonai, 
įstodami į sųjungų ir įsipareigo
dami ginklu ginti naująjį mokslų. 
Prasidėjo kova dėl viešpatavimo 
Šveicarijos parlamente.Sudaryda-
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mi jame daugumą., evangeliškieji 
kantonai siekė pakeisti konstituci
ją. Zvingliui pavyko pravesti nuta
rimą, kad sąjungos parlamentas 
neturi teisės kištis į pavienių kan
tonų tikybinius reikalus bei drau
sti evangelikų mokslo platinimą 
katalikiškuose kantonuose. O tuo 
pačiu metu Ciuricho kantone kata
likai buvo varžomi.

Tais laikais Vokietijoje buvo 
vykdoma Liuterio reformacija. 
Bet joje aplinkybės susiklostė ki
taip. Vokietijos kaiseris Karolis 
V, po Wormso Reichstago,buvo 
užimtas karu Italijoje ir nebeturė
jo laiko domėtis tikybiniais reika
lais, tikėdamas, kad laikui bėgant 
pavyks atstatyti vienybe. Tačiau 
baigiantis kovoms Italijoje buvo 
galima tikėtis, kad Karolis V, su
grįžęs į Vokietiją, sekančiame 
Reichstage turės vėl tuos reikalus 
sprąsti. Todėl Vokietijos liutero
niškų kraštų valdovai susirūpino, 
ar pavyks tada atsispirti kitų ka
talikiškų kraštų daugumai bei iš
gauti liuteronų tikybai lygių teisių 
pripažinimą.

Savaime aiškėjo reikalingumas 
glaudžiau susijungti visiems evan- 
geliškiems Vokietijos kraštams ir 
šiaurės Šveicarijos kantonams. Ta
čiau buvo viena kliūtis. Abu refor
matoriai nebuvo vienodos nuomo
nės visuose klausimuose. Zvinglis 
aplamai buvo daug radikalesnis. 
Hesseno landgrafas Pilypas suma
nė pakviesti abu reformatorius į 
Marburgą, kad suderinus jųdviejų^ 
mokslus. Zvinglis mielai priėmė 
tą pakvietimą, nes seniai svajojo 
apie tokios sąjungos sudarymą.

Tačiau Marburge 1529 m. spa
lio 1-3 dienomis vykus pasitari - 
mas nedavė laukiamų vaisių. Iš

Didžiosios katedros vidus, kurioje pamoksla
vo reformatorius UI. ZVINGLIS

vienos pusės Vokietijos evange- 
liškų kraštų valdovai troško tos 
sąjungos, bet norėjo, kad e v. tikė
jimo tiesos būtų kaip galima švel
niau suformuluotos, kad būsima
me reichstage iššaukus kuo ma
žesnį katalikiškųjų kraštų pasi
priešinimą. O kadangi Zvinglis 
nenusileido Liuterio nuomonei dėl 
Sv. Vakarienės sakramento, tai ir 
nebuvo prieita prie galutino susi
tarimo. Parodoje mačiau 1529 m. 
pabaigojeišleistą "Marburger Be = 
kenntnis". Jame išdėstyta 14 punk
tų, kuriuose Liuteris ir Zvinglis 
priėjo prie vienodos nuomonės ir 
pasiliko atskiros nuomonės Sv. Va
karienės klausimu.

Nepasisekimas sukurti vienin
gą evangeliškųjų kraštų sąjungą 
ne tik sukrėtė patį Zvinglį, bet ap
vylė ir evangeliškųjų kantonų są-
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jungos narius. Jos dvasinės gal
vos, Zvinglio, padėtis susvyravo. 
Jo įvesta griežta gyvenimo tvar
ka daugeliui nusibodo. Dėl tikybos 
dalykų vykstantis skilimas tarp 
iš seno vieningų Šveicarijos kan
tonų, daugeliui atrodė nepateisi
namas. Jausdamas tai, Zvinglis 
pasisiūlė pasitraukti iš valdžios, 
bet nebuvo atleistas. Pačioje ev. 
kantonų sąjungoje Bernas pradė
jo varžytis su Ciurichu dėl pir
menybės. Nepakankamai energin
gai ir vieningai buvo ruošiamąsi 
galimam ginkluotam susirėmimui 
su katalikiškais kantonais, kurie 
taip pat susibūrė į sąjungų. Pas
katinta matomu e v. kantonų sąjun
gos paįrimu,pastaroji perėmė ini
ciatyvą į savo rankas ir pirma 
puolė Ciurichą. Juos pasitikti bu
vo ant greitųjų surankiotas ginklą 
valdyti galinčių miestiečių būre
lis. Pavojaus valandą norėdamas 
būti su jais, Zvinglis taip pat ap
sišarvavo ir su kardu ir alebar
da rankose prisidėjo prie jų. Apie 
20 km. į pietus nuo Ciuricho, prie 
Kappel, 1531. 10. 11 d. įvyko pir
mas avangardo dalinių susirėmi
mas,kuriame žuvo UI. Zvinglis ir 
keli jo artimiausieji bendradar
biai.

Jų mirtis dar labiau susilpni
no ev.kantonų s-gos vienybę,. Nors 
ji turėjo didesnę kariuomenę, bet 
be sumanių vadų, pralaimėjo vie
ną po kitos keletą kautynių. Paga
liau buvo susitaikyta, nei vienai 
pusei nenugalėjus. Ciuricho Tary
ba nutarė ateityje niekad nepri
leisti prie valdžios nei vieno teo
logo.

Pati reformacija ne žlugo, bet 
neteko savo kūrybinės galios. Ta
čiau, kai vėliau Kalvinas Ženevo

je tęsė reformacijos darbą, rado 
šiaurės kantonuose Zvinglio pa
ruoštą dirvą.

’’Iki Olandijos ir Anglijos sie
kia tiesioginės Zvinglio dvasios 
įtakos pėdsakai. . . Per Strasbur- 
gą ir Berną Zvinglio reformaci - 
ja paruošė kelią, o daugelis prak
tiškų reikalų netgi nurodė tikrą
ją kryptį, didžiajam vakarų Švei
carijos reformatoriui. Kalvinas, 
kaip reformatorius, rėmėsi ne 
vien ant Liuterio pečių. Jo Zene- 
vos Bažnyčia neįmanoma be Zvin
glio paruošiamųjų darbų. . . Tik 
iš to taško žiūrint, iškyla švieson 
Zvinglio, kaip drąsaus pradininko 
ir vieno pirmųjų kovotojų, gyve
nimo prasmė ir jo darbų reikšmė”,

Didžiosios katedros reljefinės durys, skirtos 
UI. ZVINGLIUI, vaizduojančios Cuiricho re
formacijos istoriją

13



-taip baigia savo straipsnį G. Ri
tter.

Suprantama, kad. man rūpėjo 
pamatyti ir Zvinglio veikimo are
ną-Ciuricho didžiąją katedrą. Po 
kelių bandymų pavyko pagaliau 
surasti raktininką ir ją apžiūrėti. 
Senų Zvinglio pėdsakų, deja, nėra 
jokių liką. Tik 1935-38 m. įreng
tos bronzinės Zvinglio durys su 
reljefiniais, Ciuricho reformaci
jos istoriją vaizduojančiais, pa
veikslais.

Zvinglio paminklas stovi ne 

prie katedros, o ant Limat upės 
krantinės Wasserkirches choro 
gale. Netgi abiejų bažnyčių vaiz
delyje, per medžio šakas, jo pa
minklo negalima įžiūrėti. Tik 
krantine einant pamatai jį, labai 
kuklų paminklą.

Šaltiniai: Der Grosse
Brockhaus, Weltkirchen Lexikon, 
kun. V. Kurnatausko "Evangelikų 
tikybos knyga lietuviams tremty
je" ir Die Grossen Deutschen su 
Gerhardo Ritterio straipsniu 
"Huldreich Zwingli".

Kun. Povilas DILYS 
Perredagavo ir papildė

ROMOS KATALIKŲ IR EVANGELIKŲ TIKYBŲ PALYGINIMAS
(Tąsa iš Nr. 20)

20. ŠVENTA VAKARIENĖ (AL
TORIAUS SAKRAMENTAS)

Katalikai ir evangelikai suta
ria, kad Jėzus Kristus įsteigė 
Šventos Vakarienės (altoriaus) 
Sakramentą.
Katalikų ai š k i n i m a s

Katalikai paprastai vadina 
Šventos Vakarienės Sakramentą 
Altoriaus Sakramentu. Tas Sak
ramentas yra svarbiausias iš vi - 
sųkitų šešių ir todėl t. p. vadina
si "Švenčiausias Altoriaus Sak
ramentas". Jis turi ir šiuos pa
vadinimus: Eucharistija, Viešpats 
Jėzus, Dievo Stalas, Komunija, 
Angelų Duona,Švenčiausia Hosti- 
ja, Viešpaties Kūnas ir Kraujas.

Altoriaus Sakramentas turi 
dvejopą reikšmę,. Tai yra sakra
mentas ir t. p. bekraujinė auka. 
Altoriaus Sakramentas duoda 
žmogui begaliną Dievo malonų.

Bekraujinės aukos apeiga sudaro 
Šv. Mišių esmę. Tai yra kryžiaus 
aukos prisiminimas ir tikroji 
Naujosios Sandaros auka. Šv. Mi- 
šioje pats Jėzus Kristus duonos 
ir vyno pavidale bekraujiniu būdu 
aukojasi Viešpačiui Dievui. Savo 
esmėje Šv.Mišios yra ta pati, kaip 
ir kryžiaus auka. Šv.Mišios sutei
kia įvairias dovanas, pav. nuodė
mių atleidimą ir kitas malones. 
Šv. Mišiose pašventina duoną ir 
vynas nustoja būti duona ir vynu: 
jie pasikeičia į tikrąjį Viešpaties 
Jėzaus kūną ir kraują.

Šv. Komunija yra išdalinama 
tikintiems tik duonos pavydale to
dėl,kad 141 5 m. Suvažiavimo Kon
stancijoje 12-tos sesijos nutari - 
mu pilnas Kristaus kūnas ir krau
jas yra kaip duonos taip ir vyno 
pavidale. Kunigai priima Šv. Ko
muniją dvejuose pavidaluose.

Romos Katalikų Bažnyčia var-

14



toja neraugintą duoną (plotkelą) 
ir vyną sumaišytą su vandeniu. 
Kunigai duoda duoną komunikan- 
tui į burną.
Evdngelikų aiškini
mas

Visi sakramentai turi tą pačią 
reikšmą.

Šv. Vakarienė Naujojo Testa
mento laiku neturėjo dvejopo aiš
kinimo; tai buvo tik Sakramentas, 
o ne t.p.ir bekraujinė auka. Šven
tasis Raštas aiškiai pabrėžia, kad 
Kristaus auka yra viena visiems 
laikams.
"Nes toks vyriausias kunigas ir 
priderėjo mums turėti-šventas,be 
nuodėmės, nesuteptas, atskirtas 
nuo nusidėjėlių ir pakeltas aukš
čiau nei dangūs, kuriam nebūtina 
kasdien, kaip vyriausiems kuni
gams, pirmučiausia atnašauti au
kas už savąsias nuodėmes, paskui 
-už tautos, nes tai jis įvykdė kar
tą visiems kartams, save patį at
našaudamas" (Hebr. 7, 26-27).

"Nes Kristus įėjo ne į ranko - 
mis padarytą šventyklą, tikrosios 
priešvaizdį, bet į patį dangų, kad 
dabar Dievo akivaizdoje pasirody
tų už mus, ir ne kad pakartotinai 
save patį atnašautų, kaip kad vy
riausiasis kunigas kasmet įeina į 
Šventąją su svetimu krauju" 
(Hebr. 9, 24-25).

"valią, kuria mes esame Jė
zaus Kristaus kūno atnaša pašven

tinti kartą visiems kartams" 
(Hebr. 10, 10).

Tikintieji Sv. Vakarienės laiku 
priima duoną ir vyną; jie nepasi
keičia į Kristaus kūną ir kraują. 
Tuo pačiu laiku dalyviai dvasiniai 
jungiasi su Viešpatimi Jėzumi 
Kristumi ir gauna nuodėmių atlei
dimą. I Kor. 10, 16 (iš Šv. Rašto).

Tikintis gauna.evangelikų baž
nyčioje Šv. Komuniją duonos ir 
vyno pavidale. Liuteronai vartoja 
plotkelą ir vyną. Jėzus Kristus 
Mato Ev. 26, 27 aiškiai sako : 
"Gerkite iš jos visi". Todėl ne
leistinas yra dalykas išdalinti 
Šv.Komuniją tik duonospavidale. 
Popiežius Gelažius I-sis 496 m. 
pabrėžė:"Sužinojęs,kad kai kurie- 
paėmą tik duonos gabaliuką, nūs - 
tojo vartoti Viešpaties kraujo tau
rą. . . , (raginu), kad jie arba visą 
Sakramentą vartotų, arba nuo vi
so susilaikytų".

Todėl yra nepateisinamas nu
tarimas, priimtas Konstancijos 
Suvažiavime.

Nėra abejonės, kad Kristaus 
laikais duona,Šv.Vakarienės me
tu vartojama,buvo nerauginta to
dėl, kad tai buvo prieš pat žydų 
Velykas. Kristus Viešpats, dalin
damas Šv. Vakarieną^pabrėžia 
žodžius :"Imkite ir valgykite". 
Sekdami Kristaus pėdomis, pri
valome duoti komunikantui duoną 
ir taurą į rankas.

ŠVENTOSIOS VAKARIENĖS SKIRTUMU IŠAIŠKINIMAS
Nėra abejonės, kad Šv. Vakarienė buvo paties Viešpaties Jėzaus 

Kristaus įsteigta kaip meilės ir vienybės Sakramentas. Tai yra 
tikra krikščionybės tragedija, kad iš tos meilės Šv. Vakaro žmonių 
silpnybė ir nuodėmingumas padarė nesantaikos akmenį.

Pasistengsime čia bešališkai išaiškinti skirtumus. Yra 4 pa - 
grindinės pažiūros į Sv. Vakarieną. Tai yra Romos-katalikų, evan
gelikų liuteronų, evangelikų reformatų (kalvinistų) ir U. Zwingli 
šalininkų.
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Lietuvių ev. liuteronų Tėviškės p-jos tradicinis GIESMIŲ V AK AR AS šiais me
tais buvo atšvęstas balandžio mėn. 23 d. pakilusia nuotaika. Minint choro 15-kos 
metų (1952-67) veiklos sukaktį buvo sugiedotas šia proga komp. prof. VI. Jaku- 
bėno harmonizuotas ir chorui dedikuotas kūrinys: „ŠTAI, AŠ ČIA, GARBĖS KA
RALIAU“. Giesmė eiliuota supert, kun. A. ŠERNO.
Gale stalo iš kairė sėdi: solistė Pr. RAGIENĖ-KRASAUSKAITĖ, kun. A. TRA- 
KIS, muz. A. STEPHENS, prof. VI. JAKUBĖNAS, kun. P. DILYS, supert, kun. 
St. NEĮMANĄS, doc. kun. J. PAUPERAS. Priešakyje: kairėje — choro dirigentas 
J. LAMPSATIS, deš • uoli choristė I. PĖTERAITIENĖ. Choro vardu padėkos žodį 
taria buv. choro valdybos pirm. L. GRUŽAS. Nuotr. M. Nagio

Ketvirtajame Laterano suvažiavime (1215 m.) Romos Katalikų 
Bažnyčios pažiūra buvo galutinai priimta ir patvirtinta Pašventi
nimo metu duona ir vynas keičiasi į Jėzaus Kristaus kūną ir tikrą 
kraują. Nėra duonos, yra kūnas; nėra vyno, yra kraujas.

Galima pasakyti, kad Romos-katalikai pažodžiui aiškino Kris
taus žodžius ° "Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. . . ; imkite ir 
gerkite, tai yra mano kraujas. . . ” (Mato Ev. 26, 26-28). Kitaip aiš
kino tą vietą reformatorius Martynas Liuteris. Pagal jį duona ir 
vynas nėra tik Kristaus kūno ir kraujo simbolis, bet Sv. Vakarienė
je Kristus yra tikrai esantis duonos ir vyno pavydale. Su duona ir 
vynu tikintis priima Kristaus kūną ir kraują . Nėra pas liuteronus 
pasikeitimo, kaip pas katalikus,bet duona ir vynas jungiasi su tik
ruoju Kristaus kūnu ir krauju.

Evangelikai reformatai aiškiai pabrėžė, kad nėra pakeitimų 
duonos ir vyno į Kristaus kūną ir kraują. Duona palieka duona; vy- 
nas-vynu. Jėzaus Kristaus žodžius privalome simboliškai aiškinti, 
kaip ir daugelį kitų Jėzaus išsireiškimų (Zwingli įtaka). Kalvinas 
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įnešė į Sv. Vakarienės supratimą visiškai naują pažiūrą. Tai yra 
dvasinis su Jėzumi sujungimas Sv. Vakarienės metu.Kalvinui dva
sinis sujungimas yra svarbiausia Sv. Vakarienės dalis. Tikintis ga
li dvasiniai susijungti su Jėzumi, net nepriimdamas Šv. Vakarienės 
ženklą (duonos ir vyno).

Reformatorius Zwinglipabrėžia simboline Jėzaus išsireiški
mo reikšmą:"Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas"- reikia 
aiškinti-"tai reiškia mano kūnas, tai reiškia mano kraujas". Bet 
Zwingli reikalauja, kad tikintieji viešai ateitą ir priimtą Šv. Vaka- 
rienąjtas yra būtinas dalykas, būtinas dėl organizacijos, kuri vadi
nasi "Bažnyčia".

Minėtos keturios pagrindinės pažiūros į Šv. Vakarieną krikščio
nybėje iki šiol galioja.

Kun. S. NEĮMANĄS

„SKERSVĖJŲ ĮTAKOJE"

Krikščionybė amžią bėgyje 
pergyveno du reikšmingus laiko
tarpius: 1054 m. krikščionią Baž
nyčia buvo padalinta į Romos Ka
taliką ir į Stačiatikią Bažnyčias; 
1517 m. prasidėjusi Reformacija 
krikščioniją dar labiau suskaldė.

Šiais metais evangelikai mi
nės savos Bažnyčios 450 metą 
gyvavimo sukaktį. Daug kas per 
tą laiką buvo patirta ir pergyven
ta, tuo labiau, kai tarpusavyje 
Bažnyčią santykiai nerodė drau
giškumo žymią,o skelbiamos nau
jos dogmos, doktrinos, lyg gilesni 
grioviai, vienus nuo kitą dar dau
giau skyrė.

Šiuo metu,nežiūrint visą tebe
esančią tikėjimo įsitikinimą ir 
pažiūrą skirtumą, siekiama glau
desnio bendradarbiavimo ir vie
nas kito geresnio pažinimo, kas 
iš dalies jau atsiekta. Jei praei
tyje buvo atsiskirta,tai dabar sie
kiama suartėti, kad privesti prie 
vienybės.Siekiant vienybės, tačiau 
visą pirma turėtą pasireikšti to

lerancija,solidarumas. Pastaruo
ju laiku apie vienybą gana daug 
kalbėta sąryšy su II Vatikano Su
važiavimu ir todėl kai kas klai - 
dingai mano, kad būk tai beprasi- 
dedąs naujas reiškinys.

Vienas reikšmingiausias eku
meninio judėjimo pionieriumi bu
vo švedą protestantą teologas Na
than Soederblom, kuriam 1930 m. 
buvo suteikta Nobelio taikos pre
mija. Savo veikale "Krikščiony
bės Vienybė",išleistame 1925 m. , 
Upsalos arkivyskupas rašo:"Mū- 
są pareiga yra siekti krikščionią 
vienybės, nes Kristus meldė: 
"Šventasis Tėve,išlaikyk juos sa
vo vardu, kurį Tu esi man davęs, 
kad jie būtą viena, kaip mes "(Jo - 
no 17:11).

Kodėl turime kaip viena būti ? 
Kad pasaulis tikėtą,jog Dievas at
siuntus Kristą. Šį platą veikalą 
apie krikščionią vienybą Soeder - 
blomas baigia šiais žodžiais: 
"Mes neprivalome pavargti, nes 
turime Viešpaties įsakymą ir Jo
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paties pažadąjir dar daugiau, mes 
turime Jo Šventąją Dvasią.Mes 
galime budėti, melstis, pasitikėti 
ir dirbti. Jei Dvasia prasiverž į 
mūsų suskaldytą, sumate rialis - 
tintą ir sužalotą krikščionybe, 
tuomet skiriančios mns sienos, 
metąbėgyje tikinčiąją pastatytos, 
nebeatlaikys. Tai įvyks ne dėliai 
mūsą nutarimą ir gerą norą bei 
nuolaidą, bet vien tik Viešpaties 
galia. Ir toje srovėje pilna Dievo 
meilės ir tuos, kuriuos Viešpa
ties Dvasia palies, suvienis".

Su atsidėjimu ir viltimi per 
radiją, T. V. ir gausią spaudą se
kame Kataliką Bažnyčioje pasi
reiškusį judėjimą, kurį popiežius 
Jonas XXIII pavadino "Aggiorna- 
mento", kas reiškia (nevisai tik
sliai išvertus) "atnaujinimas". 
Juntame, kad Bažnyčios sferose 
jau kitokia dvasia reiškiasi, negu 
buvo 20 amžiaus pradžioje. Dar 
1919 m. pop. Benediktas XV ang
likoną vyskupui griežtai, neigia - 
mai atsakė į kvietimą dalyvauti 
pirmame ekumeniniame pasitari
me. Taip pat ir 1928 m. pop. Pi
jus XI pakartotinai atsisakė daly
vauti Pasaulio Bažnyčią suvažia
vime,kuomet jame jau beveik vi
sos krikš čionią denominacijos 
dalyvavo. Taip pat 1954 m. Pasau
lio Bažnyčią suvažiavime North
western universitete, Evanstone, 
popiežiaus įsakymu kardinolas 
Stritch uždraudė katalikams da
lyvauti.

Pop. Jono XXIII laikais buvo 
įsteigtas sekretoriatas krikščio- 
nią vienybei siekti. Jis pirmas 
pasiuntė stebėtojus į Pasaulio 
Bažnyčią Tarybos pilnaties suva
žiavimą, įvykusį 1961 m. , New- 
Dehli,Indijoje,ir pakvietė Ekume

ninę, Tarybą atsiąsti stebėtojus į 
II Vatikano Suvažiavimą. Priva
čiai tarpkonfesiniai santykiai da
rėsi atviresni, draugiškesni, nes 
gyvenime bendraujama su žmo
gumi, ne pagal konfesijas. Katali
ką Bažnyčios kanonuose oficialiai 
vartojamas kitatikią pavadinimas 
pradėta vengti. Evangelikai pra- 
vadinti "atsiskyrusiais broliais". 
Bet II Vatikano Suvažiavimo už
darymo dieną popiežius Povilas 
VI savo rašte "Mirificus eventus", 
reikšdamas džiaugsmą dėl Kata
liką Bažnyčios padėties ir laimė
jimo,neišvengė nepaminėjąs ere
tiką ir schizmatiką, kalbėdamas 
apie autorius knygą, kurias para
šė "atsiskyrą paklydėliai". Tas 
knygas uždraudė skaityti ir jos 
turi būti sudegintos. Nors II Vati
kano Suvažiavimas nebuvo sušauk
tas reformą tikslu, bet ryškiai 
buvo pastebėta, kad suvažiavę at
stovai siekė radikalesnią reformą 
ir tikėjosi didesnią pakeitimą pa
grįstą Šv. Raštu.

II Vatikano Suvažiavime pasi- 
reiŠkusios dvi srovės-pažangiąją 
ir konservatyviąją, kurie iki tol 
vyravo, - tebesirungia dėl oficia
laus pripažinimo. Suvažiavimo nu
tarimai dalinai atsiekti kompro
miso būdu, nes norėta pagal išga
les abi puses patenkinti.

Suvažiavimui dar neužsibai
gus, jei optimistai vilėsi iš jo su
silaukti daugiau reformą ir žygią 
krikš čionią vienybės labui, tai 
šiuo metu jau įsitikino, kad tie vi
si siekiai yra užšaldyti.

Protestantai akcentuoja "Sola 
scriptura": vien Sv. Raštas, vien 
Dievas,Kristus, Dvasia ir Jo ma
lonė. Katalikai prie to dar jungia 
tradicijas, padavimus, Mariją,
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šventuosius,"Codex juris canoni- 
ci".Įstatymai,lyg Bažnyčios tvir
tovė, apgina ir pateisina visus 
Bažnyčios potvarkius, iš kurių ne 
visi derinasi su Šventuoju Raštu.

Visais laikais Bažnyčios rū
pestis buvo statyti Dievo karalys
te,kurti krikščionių pasaulį, deja, 
ne visuomet buvo to siekiama tin
kamu būdu, tuo iššaukiant pasi
priešinimų ir tuomet ne Bažnyčia, 
bet pasaulis laimėdavo. Reforma
cijos tikslas buvo apsaugoti Baž
nyčių nuo tokio likimo. Istorija 
rodo, kad žmonijos dvasinis ir 
moralinis lygis atsispindi Bažny
čios gyvenime. Skilimai ir refor
mos pasireiškia kai kada kaip re
voliucija,nėra ir nebuvo žalingos, 
griaunančios, bet stiprinančios ir 
žadinančios budėti ir sekti, ant 
k£)kio pamato statome Kristaus 
Bažnyčių,kurios niekas neįveiktų.

Daug kas Dievo daugiau klau
so,negu rašyto įstatymo, nors . ži
no, kad nusideda. Šiuo metu daugu
ma visai nebesidomi kas yra nu - 
sikaltimas,malonė,teismo spren
dimas, išteisinimas. Teismuose 
turime gerųteisėjų su visais pri
valumais, bet jie suvaržyti įsta
tymais. Ir jei tie įstatymai nevy
kų, tai ir geriausias teisininkas 
negali apginti teisės, tiesos ir 
tvarkos. Institucijos stipresnės 
už atskirus pilnus gerų norų ir 
sumanymų asmenis. Tatai liečia 
ir Bažnyčių. Jei kuri Bažnyčia 
varžoma atgyventais potvarkiais, 
tai nuo to nukenčia ir jos nariai 
kaip krikščionys. Suklysti-visų 
savybė, apgailestauti ir atitaisyti 
-visų pareiga. Savo klaidų pripa
žinimų Reformatų Bažnyčia sim
boliškai išreiškė pastatydama pa
minklų M. Servetui Genevoje.

Reformacijos šūkis: "Darykite 
atgailų" tinka visiems laikams ir 
atitinka Evangelijų. "Atgailaukite 
ir tikėkite Evangelija" ! (Mork. 1: 
15). Tuo prasidėjo mūsų Viešpa
ties pamokinimai, tuo remdama
sis dr.Martynas Liuteris paskel
bė savo 95 tezes. Bažnyčios pa
reiga yra skelbti Evangelijų žod
žiu ii* darbu. Jos turtas yra ta E- 
vangelija apie Dievo šlovų ir ma
lonų, apreikštaper mūsų Viešpa
tį. Ji pati viena nepajėgia ir ne
privalo išrišti žmonijos proble- 
mųpagal savo nuožiūrų. Kai Baž
nyčioje pasireiškia tokie polin
kiai, ji peržengia savo teises ir 
pareigas, nustoja būti Bažnyčia.

Protestantu vadintis nereiškia 
tik protestuoti prieš kitų įsitiki
nimus, kaip dažnai aiškina. Žody
je "protestantas" glūdi ne neigia
ma,bet teigiama prasmė. Protes- 
tari - liūdyti, deklaruoti. Protes - 
tantas yra gyvas Viešpaties liudi
ninkas, kurs Dievo Žodį rimtai 
vertina, jo laikos ir budi ten, kur 
Evangelija netiksliai skelbiama. 
Šitas pavojus gali pačioje Bažny
čioje,kaip iš vidaus taip ir iš ki
tur,kilti.

Pagal Danijos katalikų vysku
po Hans Martensen pareiškimų 
dr.Martyno Liuterio mintys turė
jo didelės įtakos į Katalikų Baž
nyčių ir į II Vatikano Suvažiavi
mų. Suvažiavimo dokumentuose 
įrašytos mintys kilusios nuo Liu
terio. Jo teologija patarnavo ir 
Katalikų Bažnyčios "atsinaujini
mui". Toks vyskupo pareiškimas, 
tai tikrai graži dovana Reforma
cijos 450 metų sukakčiai. Tik ne
siderinančiai su laiko dvasia ir 
neigiamai paveikė pop. Povilo VI 
potvarkiai tarp kitų ir apie atlai-
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prieš 450 m.. MartynoDramatiškas išsiskyrimas 
seime. Perspausta iš „Nepriklausomos 

dus, dėl kurių, iš dalies, prieš 
450 metų M. Liuteris parašė sa
vo 95 tezes. Popiežius pasmerkė 
tuos, kurie mano, kad atlaidai jau 
nebereikalingi ir Bažnyčia neturi 
teisės jų suteikti. Atlaidai popie
žiaus giriami, siūlomi kaip "išga
nantieji" ir jų naudojimas iš nau
jo patariamas.

Atlaidų teikimas prasidėjo 
1300 m.pop. Bonifaco VIII patvir
tinimu. Triento suvažiavimas 
(1545- 1563), atmesdamas Liute
rio tezes, patvirtino atlaidų po
tvarkį. Atrodė, kad II Vatikano 
Suvažiavimo laiku šis iškeltas 
klausimas buvo tam, kad praves
ti pagrindinius pakeitimus,jei jau 
ne visai atlaidus atmesti. Atlaidų 
klausimu vyskupų konferencijoje 
buvo patiektas 90 puslapių raštas. 
Diskusijose pasirodė, kad daugu
ma pasisakė tuo klausimu neigia
mai. Patriarchas Maximos siūlė 
atlaidus visai atmesti. Atlaidai

LIUTERIO pasmerkimas Wormso 
Lietuvos“

neturi teologinio pagrindo ir ap
sunkina katalikų santykius su Re
formacijos ir Stačiatikių Bažny
čiomis. Olandijos kardinolas Al - 
frink nurodė,kad tarp atlaidų tei
kimo ir šių dienų teologijos su
pratimo esąs didelis nuomonių 
skirtumas. Vokiečių kardinolas 
Doepfer, svarstant atlaidų klausi
mų, kalbėjo apie teologinius sun
kumus ir rimtus ekumeninius 
apsunkinimus. Šie nelaukti ir 
griežti pasisakymai iššaukė ne
pasitenkinimą kurijoje ir, dėl 
"laiko stokos ".Suvažiavimo vado
vybė nutraukė šio klausimo svar - 
stymą, tuo būdu, palikdama jį iš - 
rišti vien tik popiežiui.

Ne tik evangelikai, bet t. p. ir 
dalis katalikų, laukė opių klausi
mų nuodugnesnio apsvarstymo ir 
teisingesnių pakeitimų, kaip pav. : 
mišriųjų vedybų reikalu, vaikų 
auklėjimo atveju ir kt. Dažnai ke
liamas celibato klausimas nebuvo
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Suvažiavime s varstomas,nes ne
norėta jo viešai diskutuoti. Todėl 
Atlantos arkivyskupas Halimanas 
pagrįstai reikalauja celibato 
klausimą pagrindinai iš sociali
nio, ekonominio, psichologinio ir 
pastoracijos taško išgvildenti.

Apie "bažnyčios kunigą" vie
name amerikoną kunigą suvažia
vime pasisakyta: celibatas tai 
reikšminga tradicija, kilusi XI 
amžiuje. Ji atpalaidoja kunigą 
nuo šeimos rūpesčią taip, kad jis 
gali pilnai pasišvąsti savo pašau
kimo darbui. Bet tuo pačiu vėl pa
brėžiama, kad celibatas nėra bū
tina kunigo savybė. Kaip pavyzdį 
nurodoma į stačiatikius,kur dva
siškis iki įšventinimo turi būti 
vedąs. "Jei jus pasiliekate mano 
žodyje,jus tikrai esate mano mo
kytiniai, ir pažinsite tiesą, o tie
sa išlaisvins jus" (Jon. 8:31, 32). 
Tai paties Jėzaus tarti žodžiai. 
Tokie reiškiniai vis dažniau pasi
taiko. Pavyzdžiui:nesenai, Toron
te, 59 metą jėzuitas A. Stephenson, 
Me. Master universiteto profeso
rius Hamiltone, iš Kataliką Baž
nyčios perėjo į Anglikoną. Jis tą 
žygį tuo pateisino, kad jo teologi
nės studijos ir jo sąžinė tam pa
skatino. Jis taip išsireiškė:"Mo- 
tyvai buvo grynai teologiniai ir 
bažnytiniai. Aš nemanau vesti, 
nors tikiu, kad tai galėčiau lais
vai padaryti.Aš reiškiu ir visuo
met rodysiu didelą pagarbą Kata
liką Bažnyčiai,kuri mane pakrik
štijo ir įšventino". Profesorią pa
veikė pažinimas, kad Kataliką 
Bažnyčia atkakliai laikosi savo 
ir ne nuoširdžiai sprendžia eku
meninį judėjimą. Jis sako, kad 
matomai ir daugelis kataliką yra 
tos pačios nuomonės. Jie suprato 

jo žygį ir nesmerkia. "Stebiuos 
tais katalikais, kurie su manimi 
ir dabar draugiški po padaryto 
apgalvoto sprendimo".

Dar didesnį susirūpinimą tu
rėtą sukelti teologo Charles Da
vis Kataliką Bažnyčios išsižadė
jimas. Profesorius Davis buvo 
kataliką dogmatikas Heythrop - 
College, Oxforde (Anglijoje), Jė
zuitą universitete. Jis visuomenei 
žinomas kaip "Clergy Review" 
redaktorius. Kad prof. Davis yra 
žymus mokslininkas rodo tai, kad 
jis buvo kaip patarėjas pakvies
tas į II Vatikano Suvažiavimą. 
1966 m.gruodžio mėn. jis paskel
bė savo motyvus, dėl kurią išsi
žadėjo Kataliką Bažnyčios. Jis 
rašo: "Aš pasilieku krikščioniu, 
bet aš priėjau išvados, kad Baž
nyčia, koki ji dabar yra, gyveni - 
me tik kliūtis. Ji nėra tą vertybią 
versmė, kuriomis ji giriasi, ska
tina ir siūlo. Man krikščionybė 
surišta su tiesa ir žmonija. To aš 
nerandu Kataliką Bažnyčioje. Su
sirūpinimas Bažnyčios autoritetu 
nustelbia tiesą. Mane neigiamai 
veikia,kai matau,kad žmonės nu
kenčia dėl nevykusios, suvaržytos 
sistemos. Netikiu, kad Bažnyčios 
kaip institucijos reikalavimas tu
rėtą biblinį arba istorinį pagrin
dą. Bažnyčia, koki ji dabar yra, 
man atrodo,kaip struktūra iš pra
eities. Ji yra arti sugriuvimo ir 
kokia nors kita krikščionią bend
ruomenė ją pakeis. Manau vesti, 
bet tai nėra priežastis, dėl kurios 
aš Bažnyčią palieku. Vedyboms 
būtą užteką vien kunigystės išsi
žadėjimo".

Šie keli paminėti pavyzdžiai 
rodo, kad žmonės pradeda duoti 
Bažnyčiai rimtus klausimus, o ti-
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kinčiąją bendruomenėje pastebi
mas nusivylimas, nepasitenkini
mas, kad Vatikane prie vairo te
besėdi tie, kurie priešingi II Va

tikano Suvažiavimo daugumos 
dvasiai, siekimams ir stabdo gra
žiai pradėtąjį darbą.’

Ivanston, 1967. III. 26

J. SLAGIS

KATALDKBŠKAS EKUMENIZMAS

Romos Kataliką Bažnyčia pa
skelbė II Visuotino Kataliką Baž
nyčios susirinkimo 1965 m. pri
imtą dekretą apie katalikišką eku
menizmą. Evangelikams pravartu 
susipažinti su šio ekumenizmo 
pagrindiniais principais,siekiais.

Ekumenizmas-tai sąjūdis, šie - 
kiąs visos krikščionijos vienybės. 
Ekumeninis sąjūdis buvo pradė
tas protestantą dar prieš šimtme- 
jį. Evangeliką Aliansas tarpgrupi - 
nei maldos veiklai buvo įkurtas 
1846 m.

Besivystančiam protestantą 
ekumeniniam sąjūdžiui Vatikanas 
buvo priešingas, - kvietimą į da
romus Pasaulio Bažnyčią Tary
bos ekumeninius suvažiavimus 
nepriimdavo.Romos Kataliką Baž
nyčios neigiamą nusistatymą po - 
piežius Pijus XI paskelbė 1928 m. 
enciklikoje "Mortalium Animos". 
Ten pareikšta, kad R. K. Bažny
čios negalima statyti lygiomis su 
tomis Bažnyčiomis, kurios nepri
pažįsta popiežiaus neklaidingumo, 
nekalto Dievo Motinos prasidėji
mo ir kitą dogmą. Toje encikliko
je protestantą ekumeninis sąjūdis 
buvo pažymėtas kaip "pankrikš- 
čionybė", kuri prieis prie anar
chijos ir tikėjimo sunaikinimo ir 
atsiskyrusieji nuo "teisingos" 
Bažnyčios sugrįš į ją. Tokio nusi
statymo laikėsi ir popiežius Pijus 

XII. Tik pop. Jonas XXIII pirmą 
kartą į protestantą III Visuotiną 
Pasaulio Bažnyčią Tarybos su
šauktą suvažiavimą, įvykusį 19 61 
m. Indijoje, buvo atsiuntąs 5 ste
bėtojus. Šiame suvažiavime buvo 
padarytas nutarimas tartis su R. 
K. Bažnyčia krikščionią vienybei 
atstatyti. Taigi, dvieją skirtingą 
krikščionią stovyklą gražesniam, 
geresniam sugyvenimui, bendra
darbiavimui, krikš čioniškos mei
lės puoselėjimui, pirmieji ledai 
buvo protestantą laužomi.

Vienok išdidžioji ir į puikybę, 
pasikėlusi R. K. Bažnyčia į pokal
bį su protestantą ir kitomis Baž
nyčiomis nesileido. Kaip jau ne 
kartą pasielgė istorijos eigoje, 
taip ir šį kartą tą patį padarė: R, 
K. Bažnyčia negali daleisti, kad 
bet kokios krikščioniškos idėjos 
būtą ne jos sukurtos, sugalvotos, 
išrastos. Todėl pop. Povilui VI 
viešpataujant, R. K. Bažnyčia ir 
paskelbė savo katalikišką ekume
nizmą, diametraliai priešingą 
protestantą puoselėjamam eku
menizmui.

Jeigu R. K . Bažnyčiai, kaip ji 
skelbiasi, ištikrąją būtą rūpėjęs 
visos krikščionijos vienybės at
statymas, nuoširdus, gilus ir tik
ras krikščioniškas troškimas at
statyti vienybe tarp visą Kristaus 
mokinią, - praktiškai ir realiai
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galvojant, - šiam kilniam tikslui 
pasiekti nedaug pastangų tebūtų 
reikėjęjpasikviesti iš kitos krik
ščionių stovyklos atstovus, Kris - 
taus vardu susėsti prie bendro 
stalo ir paieškoti, kas galėtų visų 
krikščionijų vienyti ir krikščio
niškoje meilėje priimti bendrus, 
viso pasaulio krikščionijų jun
giančius, nutarimus. Krikščiony
bės gėriui,jos geresniam,broliš- 
kesniam sugyvenimui R. K. Baž
nyčia,nuo savo ambicingo ir pra
gaištingo troškulio,-visur ir vis- 
kų dominuoti, viso pasaulio žmo- 
nijų valdyti, - nepajėgė nė vieno 
žingsnio pasitraukti. Todėl šian
die krikščionija ir yra pastatyta 
prieš du vienas kitam priešingus 
ekumeninius sąjūdžius.

Katalikiško ekumenizmo de
kretas ("Vienybės Atstatymas ", 
"Laiškai Lietuviams" Nr. 7 ir 8, 
19 66 m.) parašytas eiliniam skai
tytojui sunkiai suprantama kalba, 
perpintas dviprasmiškumais, ne- 
dasakymais taip, kad pagal "lai
ko ženklų įžvelgimų" tų pačių 
prasmę, reikalui esant, galima 
būtų įvairiai aiškinti. Gal todėl 
ir šio dekreto aiškinimas bei jo 
vykdymas pavestas "gerai infor
muotiems žmonėms", "kompete- 
tingiems ekspertams ", prižiūrint 
"Ganytojams" ir turi vykti vys - 
kupų kontrolėj e. Šio dekreto vyk - 
dymui bus ruošiamos instrukci - 
jos ir direktyvos, o katalikiška
jam ekumeniniam sąjūdžiui pagal 
planų gilėjant ir plečiantis, bus 
duodamos dar atatinkamos pla
tesnės instrukcijos.

Katalikiškojo ekumenizmo 
dekreto pagrinde yra padėtas Šv. 
Trejybės išpažinimas: "Šiame 
vienybės sąjūdyje, kuris yra va-

KAD AŠ ŽINOČIAU Skutot. DAGYS

dinamas ekumeniniu, dalyvauja 
garbinantieji triasmenį Dievų ir 
iŠpažįstantieji Jėzų Viešpačiu ir 
Išganytoju". Tai tas pats pagrin
das, kurį randame ir protestantų 
Bažnyčiose.Susidaro įspūdis, kad 
esminių skirtumų religiniu po
žiūriu tarp katalikų ir protestan
tų Bažnyčių lyg ir nėra. Vienok 
tikrovėje randame didelius ir 
sunkiai nugalimus skirtumus.

Šiame dekrete visai neužsi - 
menama apie tuos doktrinalinius, 
dogminius ir konstitucinius skir
tumus, kurie suskaldė ir dar po 
šiai dienai tebeskaldo krikščioni - 
jų.Jame nė vienu žodžiu nepami
nėta popiežiaus neklaidingumo 
dogma, Mergelės Marijos nekal-
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to prasidėjimo dogma(paskelbta 
1854 m.) ir jos fiziško paėmimo 
įdangųdogma (paskelbta 1950m.), 
Apie Mariją dekrete randame tik 
keturis žodžius: "Marijos vaid
muo išganymo vyksme". Nepami
nėtos institucijos :vienuolių ordi
nai, inkvizicija, index librorum 
prohibitorum,indui g encijos ir k t. 
Taipgi neužsiminta apie Šventųjų 
ir visokių relikvijų garbinimą (jų 
paveikslų ir stovylų), apie atlai
dus, apie visokius stebuklus ir 
stebuklingų vietovių kūrimą,jų 
lankymą ir t. t.

Tiesa yra nedaloma. Tiesa 
stengiamasi išreikšti ne suktais, 
bet paprastais,visiems supranta
mais žodžiais. Tikroji tiesa nes
lepiama, į vatą neviniojama. Tie
sos nuslėpimas,jos nedasakymas, 
reiškia apgaulų, melą. Galima 
teigti, kad šiame dekrete yra pa - 
slėpta vilioningoji apgaulė.

Šio ekumenizmo pagrindinis 
siekis:". . . varyti pirmyn visų 
krikščionių vienybės atstatymo 
darbą, . . . kad būtų atstatyta vie
nybė tarp visų Kristaus mokinių, 
. . . Juk Viešpats Kristus įsteigė 
tik vieną vienintelę, Bažnyčią, . . . " 
ir šis darbas pavestas k atalikams. 
Šiame dekrete sąvokos "vienybė", 
"vienintelė" suprantamos pačia 
siauriausia prasme.

ROMOS KATALIKU BAŽNYČIA 
Kat. ekumenizmo dekrete R. K.

Bažnyčia aptarta sekančiai:ji yra 
viena ir vienintelė Šventoji Dievo 
Bažnyčia,Jėzaus Kristaus įsteig
toji Bažnyčia, ženklinanti, nešanti 
ir išlaikanti tobulą vienybe, nes 
Kristus iš 12 Kolegijos, kuriems 
pavedė galią mokyti, valdyti ii 
pašvęsti,išrinko Petrą, ant jo pa

statė savo Bažnyčią, "pažadėjo 
jam dangaus karalystės raktus ir, 
išpažinus meilų,pavedė ganyti vi
sas avis. . . ,stiprinti jų tikėjimą. . 
ir išlaikyti tobulą vienybų".

"Jėzus Kristus nori, kad Jo 
tauta augtų. Tam panaudoja apaš
talus ir jų darbo tųsėjus, tai yra 
vyskupus su Petro įpėdiniu kaip 
savo galva, kurie, Šventajai Dva
siai veikiant, ištikimai skelbia 
Evangeliją,teikia sakramentus ir 
mylėdami valdo. " ". . . Viešpats 
Jėzus pažadėtąją Dvasią atsiuntė", 
t. y. R. K. Bažnyčiai (sic !).

Dekrete randame išmėtytus 
po įvairias vietas dar sekančius 
teigimus: ". . . Katalikų Bažnyčia 
yra iš Dievo gavusi visą apreikš
tąją tiesą ir visas malonės prie
mones. . . "; išganymo paslaptys, 
malonės ir tiesos pilnatvė Kris
taus patikėtos R. K. Bažnyčiai ir 
vien Katalikų Bažnyčioje yra 
"bendroji pagalba išganymui"; 
". . . vienos ir vienintelės Bažny
čios vienybe^ "Viešpats Kristus 
nuo pat pradžios suteikė R. K. 
Bažnyčiai'; K. Bažnyčiai doktrinas 
ir santvarką "Kristus perdavė 
apaštalų pastangomis".

Šiame dekrete žodžio "popie
žius" nerasi, tačiau reikia dasi- 
protėti,kad apaštalo Petro įpėdi
nis yra Romos popiežius. Panašų 
K. Bažnyčios aptarimą randame 
ir L. E. (XI t. 155 p.).

Istorinė tikrovė apie krikščio
nijos pradžią, apie jos vystymąsi, 
įsikūrimą, susior ganizavimą-Baž- 
nyčios įsisteigimą yra kitokia.

Kristus skelbė savo mokslą 
- Evangeliją-žmonėms žodžiu ir 
tuo mokslu Pats gyveno. Skelbda
mas savo mokslą kalbėjo apie 
Dievo karalystų. Jo mokiniai, ku -
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riuos Jis pats pašaukė ir mokė, 
buvo verslininkai, žvejai ir ūki
ninkai. Jis kalbėjo:". . . ateina va
landa,kai jus nei šitame kalne, nei 
Jeruzalėje negarbinsite Tėvo, . . . 
tikrieji garbintojai garbins Tėvą 
dvasia ir tiesa, . . . Dievas yra 
dvasia,ir garbintojai turi garbinti 
dvasia ir tiesa " (Jono 4 :2 1, 23, 24).

Kristus, kaip ir Senojo Testa
mento pranašai, meldėsi visur, 
kur tik gyveno. Jei Jis meldėsi 
patalpose,tai meldėsi sinagogoje. 
Kristus kritikavo fariziejus, ti
kinčius į ritualą, formą ir apei
gas. Kristus nesidomėjo organi
zavimu. Jis nenustatė nei apeigą, 
nei garbinimo formą ir nesufor
mavo bažnytinės valdžios. Taigi, 
nesuformavo jokio kulto ar kuni

gijos. Nerašė knygą ir nepaliko 
tikslią nurodymą apie Bažnyčią. 
Jis liepė Evangeliją skelbti vi
soms žemės tautoms.

Naujajame Testamente nemi
nima, kad apaštalas Petras būtą 
būvąs apaštalą viršininku ir lai
komas Bažnyčios galva. Pirmaja
me Bažnyčios susirinkime pir
mininkavo apašt. Jokūbas. Apašt. 
Povilas pasisako, kad jis apašt. 
Petrui pasipriešinąs. Apaštalai 
Morkus ir Lukas savo Evangeli
jose pamini apaštalą Petrą, bet 
jie neužsimena, kad Kristus būtą 
ką sakąs apaštalui Petrui apie 
Bažnyčią.

Apaštalo Mato Evangelija bu
vo parašyta apie 20 metą vėliau 
už Morkaus Evangeliją. Mato 
Evangelijoje randame: "Tu esi 
Petras,ir ant šitos uolos aš pas
tatysiu savo Surinkimą, ir pože - 
minio pasaulio vartai jo neįveiks. 
Aš duosiu tau dangaus karalystės 
raktus. . . " (16: 18, 19).

Savo laiškuose apaštalas Pet
ras save vadina "vyresniuoju 
draugu" ir Kristaus pasakymą 
interpretuoja sekančiai:"Prižen
kite prie jo, gyvojo akmens, žmo- 
nią, tiesa, atmesto, bet Dievui "iš
rinkto, brangaus ", ir patys, kaip 
gyvi akmenys,statydinkitės įdva
sintus namus šventai kunigystei, 
atnašauti dvasinėms aukoms, ku
rios priimtinos Dievui per Jėzą 
Kristą" (I Petro2, 4-5).

"Taigi vyresniuosius jūsą tar
pe raginu aš, draugas vyresnysis 
ir Kristaus kentėjimą liudytojas, 
taip pat dalininkas tos garbės, ku
ri turi apsireikšti:'ga.nykite Dievo 
kaimeną, kuri yra pas jus, ne iš 
prievartos,bet noriai, kaip Dievui 
patinka; ne su gėdingu pasipelny-
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mo tikslu, bet su atsidavimu; ne 
kaip viešpataują jums pavestai 
daliai, bet pasidarydami pavyzd
žiu kaimenei" (I Petro 5- 1,2, 3).

Tai tokia tikroji apaštalo Pet
ro, o taip pat ir istorijos inter
pretacija.

Ano laiko krikščionys buvo pa
likti be jokio planingo veikimo, be 
jokios organizuotos draugijos. Jie 
pergyveno sąmyšį ir abejingumą.

Pačioje pradžioje krikščionys 
sudarė lyg ir broliją, kur viskas 
buvo bendra ir viskuo buvo bend
rai naudojamasi. Pirmoji krikš
čionybė per 50 metą buvo žinoma 
kaip gyvenimo "Kelias " ir nebuvo 
galvota apie ją, kaip apie kokią 
instituciją, bažnytine organizaci
ją

Pradžioje jie rinkdavosi mel
stis gyvenamuose namuose, Ro
mos imperatoriui Neronui pradė
jus persekiojimus, krikščionys 
melstis rinkdavosi slaptose kata
kombose arba kapinėse. Apašta - 
las Povilas kalbėjo atėniečiams: 
"Dievas, . . . negyvena žmonią ran
komis padarytose šventyklose, . . 
Jis ir yra netoli nuo kiekvieno at
skiro iš mūsą. Nes jame gyvena - 
me, judame ir esame. . . " (Ap. D. 
17:24, 27, 28).
Dievo dvasia turėjo vadovauti 
krikščioniui betarpiai, be kunigi
jos pagalbos. Apašt. Povilas rašė: 
"Nes vienas yra Dievas, vienas 
taip pat tarpininkas tarp Dievo ir 
žmonią, žmogus Kristus Jėzus" 
(I Tim. 2-5).

Visiems tikintiesiems pagal 
paveldėjimo teises visos privile
gijos ir pareigos buvo lygios ir 
visi tikintieji buvo lygūs. Visi ku
nigai buvo vienodo rango. Jokia 
žmonią grupė neturėjo ir nesisa- 

vino Dievo monopolio ir nenaudo
jo autoriteto.

Krikščionią Bažnyčia prasidė
jo iš sinagogos. Rinkimas vyres
ni ąją rūpintis Bažnyčios reikalais 
irgi paimtas iš sinagoginią tradi- 
ciją. Ankstyvoji Bažnyčios orga - 
nizacija buvo pilnai demokratinė, 
laisva,be suvaržymą ar standarto.

Bažnyčia per pirmuosius 300 
metą paveldėjo ir puoselėjo šias 
krikščioniškąsias dorybes: nusi
žeminimą, švelnumą, jautrumą, 
savąs išsižadėjimą ir džiaugsmą 
dėl Kristaus prisikėlimo. Maldo
se nebuvo minima jokio angelo, 
jokio šventojo vardo ir nenaudota 
jokią stabmeldystės formą. Ją tar
pe buvo pilna ir tikra brolystė ir 
lygybė. Pamaldos buvo kuklios, 
papras to s, lai s vos,bet patraukliai 
nuoširdžios ir iškilmingos. Jose 
nebuvo vaidybos. Jie neturėjo pri
verstino pasninko, nebuvo celiba
to. "Skaistyklos" sąvoka buvo ne
žinoma. Kristus mokė:"Bet jus 
nesiduokite vadinami rabbi, nes 
vienas yra jūsą Mokytojas, o jus 
visi esate broliai. Ir nė vieno ne
vadinkite žemėje savo tėvu, nes 
vienas yra jūsą Tėvas-dangaus. 
Nė vadovais nesiduokite vadina
mi, nes jūsą vadovas yra vienas 
-Kristus.O jūsą didžiausiasis te
būnie jūsą tarnas. Kuris pasiauk
ština, bus pažemintas ir, kuris 
pasižemina-bus paaukštintas''(Ma
to 23, 8-12).

Romos ir Bizantijos impera
torius Konstantinas Didysis sutai
kė valstybą su krikščionimis. Po 
Nikėjos konferencijos ( 325 m.), 
paėmęs Bažnyčios kontrolą, pri
vertė ano laiko pasaulį priimti 
krikščionią tikėjimą. Krikščioni- 
jai įsigalint, pastaroji kas kart
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vis labiau tolo nuo savo skaistu
mo, persiimdama pasaulietišku 
blizgesiu.

Konstantinui Did. paverčiant 
pagonių šventyklas į krikščionių 
bažnyčias,daugelyje bažnyčių bu
vo palikti pagoniški papročiai, 
prietarai,apeigos ir net dalis idė
jų bei įsitikinimų. Su pagonizmu 
įkeliavo Bažnyčion smilkalai, švei
stas vanduo, žvakės, altoriai, re
likvijos, šventųjų figūros, paveik
slai. Bažnyčia palaipsniui pasisa
vino iš pagonių prabangų, ceremo
nijas su puošniais rūbais, purpu
ro togas, puošnias karietas ir iš
šaukiančiai prabangias viešas a- 
peigas, vaidinimus.

Siekiant privilioti pagonis,pe
rimant nekaltybės deivių Dianos, 
Ceresi ir Veneros šventyklas, bu
vo įvestas Marijos garbinimas. 
Jos pagerbimui, kaip Dievo moti
nos, buvo sušauktas 431 m. sino
das Epheso mieste. Dievo vakarie
nė, einant į kompromisą su pago
nizmu, buvo išrutuliota į misiąs. 
Visos pagoniškos šventyklos turė
jo altorius, ant kurių buvo auko - 
jami gyvuliai už garbintojus. Tad 
vėliau ir kunigai mišių metu pra
dėjo aukoti Kristų už žiūrovus. Su 
laiku apeigų' elementai buvo ap
supti magija, mistika ir šventa 
baime. Po 1215 m. buvo įvesta 
nuodėmėms išpažinti ausinė išpa
žintis, kurios ir po šiai dienai 
griežtai laikomasi. Vaikant "de
monus” nuo žmonių ir g alvijų, vie
toj magiškųpagoniškų ženklų,pra
dėtas naudoti kryžiaus ženklas.

Po Konstantino Didž. populia
ri pagoniška religija pastoviai 
sunkėsi į krikščionybę, ir tikrų, 
paprastų krikščioniškų pamaldų 
vietų užėmė stabmeldiški ir pa-

JIS YRA ARTI PRIE ŠIRDIES
Skulpt. DAGYS

goniški vaidinimai.
Pasaulinei valdžiai proteguo

jant Bažnyčių, Romos Bažnyčios 
galva savinosi vis daugiau ir dau
giau politinės valdžios galios ir 
jėgos,o silpni imperatoriai darė
si vis daugiau ir daugiau Romos 
Bažnyčios galvos įrankiais. Ro
mos imperijos totalitarinė idėja 
sunkėsi Bažnyčion.

Žlugus Romos imperijai ir po
litinei valdžiai s vyruojant,Romos 
Bažnyčia pasidarė prarastos im
perinės dvasios, struktūros ir 
prestižo įpėdinė.Su laiku iš seno
sios Romos imperijos griuvėsių 
išaugo popiežija, kariška ir poli
tinė imitacija senųjų Romos im-
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peratorių su autoriteto jungu. Vy
stėsi dvasiškių luomas ir jų ofi
cialumas. Įvesta pagoniškoji hie
rarchija. Susidarė gausi kunigija 
su Įvairiais laipsniais, - atskira 
kunigų klasė. Jų laipsniams at
skirti buvo Įvesta skirtingi kuni
giški rubai kiekvienam laipsniui.

Politiška ir išdidi Romos re
ligija (tiksliau kunigija) pasidarė 
perdėm totalitarinė. Viduramžių 
Bažnyčia buvo laimėjusi viso gy
venimo kontrolų, bet beveik buvo 
praradusi sielų savo kuklaus stei
gėjo, - Jėzaus Kristaus.

Popiežiai, tapų karinės ir po - 
litinės Bažnyčios galvos,buvo tik
rieji pasaulio valdovai per dau
giau kaip 400 metų. Ligi kraštuti
numo Įsigalėjusi pagoniškoji ko
rupcija Bažnyčioje pasiekė savo 
aukščiausĮ laipsnĮ,kada buvo pra
dėta visur pardavinėti indulgenci
jas, - teisų nusidėti ir garantuotų 
nuodėmių atleidimų.

Suciesorėjusi ir neklaidingu
mo aureole prisidengusi popieži- 
ja pasidarė galingiausiu viešpa
čiu ir valdovu. Prieš jų klūpojo 
imperatoriai, karaliai, kunigaikš
čiai. . . , bučiuodami smaragdo 
žiedų ir laukdami malonių. Ir Lie
tuvos kunigaikštis Vytautas Didy
sis laukė karaliaus vainiko, bet. . 
nesulaukė. Popiežius jam negalė
jo atleisti už Kryžiuočių ordino 
sutriuškinimų.

Vestieji Įvairūs kryžiaus ka - 
rai šventosios žemės išlaisvini
mui ir pagoniškų kraštų apkrikš
tijimui, skandino vis ų E ur opų kr au- 
juje.Ir lietuvių tauta kelis amžius 
buvo skandinama kraujuje, gais
ruose ir ašarose popiežiaus ordi- 
nųsKryžiuočių ir Kalavijuočių.

Visos totalitarinės valdžios, 

religinės ir pasaulietinės, neturė
damos jokios kontrolės, užsiima 
perdėtais prievartavimais ir sau
valiavimais. Anais laikais laisvos 
visuomenės nebuvo ir žmonija jo
kių apsisprendimo teisių neturė
jo. Visus reikalus tvarkė tik kuni - 
gija. Bažnyčios nariai, nuo užgi - 
mimo iki iškeliavimo, nešė Baž
nyčios jungų. Jie buvo padaryti 
tikrais , tiek pono tiek ir Bažny
čios, vergais. Žmogus privalėjo 
paklusniai,be jokių burnojimų,pi 1- 
dyti visus ir visokius Bažnyčios 
parėdymus, aklai tikėti tam, kų 
kunigija skelbė. Žmonės Bažny
čios tvarkyme balso neturėjo, už 
juos galvojo kunigai, kurie valdė 
"dangų" ir "peklų". Jie žmonėms 
Įbauginti skelbė nešvankias pek
los kančias.

Pasaulietinės ir bažnytinės 
valdžios išlaikymu rūpinosi domi
ninkonų "šventoji" inkvizicija, 
skaudžiausiai palietusi Ispanijų, 
kur turėjo savo teismus ir gausių 
šnipų organizacijų. Įskųstasis 
"eretikas" negalėjo teisintis, tu
rėti liudininkų ar ginėjų savo ne
kaltumui Įrodyti. Prisipažinti kal
tais buvo verčiami Įvairiais kan
kinimais. Nuteisto "eretiko" tur
tas buvo konfiskuojamas, o jis 
pats,lengvesnio apkaltinimo atve
ju, Įkalinamas, o sunkesniu-ant 
laužo sudeginamas.Ir p o šiai die
nai iš "panaikintos" inkvizicijos, 
kaip atgarsis, tebeveikia eksko
munikos, suspensas, inerdiktas.

Visagalio valdovo popiežiaus 
autoriteto sustiprinimui ir apgy
nimui veikė ir tebeveikia speci - 
aliai tam reikalui Įsteigtas Jėzų- 
itųordinas, kuris savo veikla pa
sižymėjo ir Lietuvoje įsigalėju
sios Reformacijos sutriuškinimu
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Laisvesnės minties prasisk
verbimui užgniaužti buvo suvar - 
žyta spaudos laisvė, - įvesta cen
zūra. Vyskupai buvo įpareigoti 
kovoti prieš katalikų tikėjimui 
priešingą spaudų. Laikas nuo lai
ko paskelbiami "Index Librorum 
Prohibitorum", - draudžiamųjų 
skaityti ir laikyti knygų sąrašas, 
kurio tikintieji katalikai privalo 
laikytis,kad nebūtų prakeikti. Pir
masis draudžiamųjų knygų sąra
šas, neatatinkančių Katalikų Baž
nyčios mokslui ir dogmoms, buvo 
paskelbtas pop. Povilo IV 1559 m. 
Šioji cenzūros institucija, tik la
biau praplėsta, ir po šiai dienai 
tebeveikia.

Karinės ir politinės Bažny - 
čios galvos - popiežiai, istorijos 
bėgyje, atliko kiekvieną žmogui 
žinomą nusikaltimą.

Realus R. K. Bažnyčios vaiz
das su jos hierarchine sistema 
gaunasi toks :iš vienos pusės val
domųjų- tikinčiųjų luomas, iš ki
tos - valdytojų-ganytojų luomas. 
Ir ta visa Bažnyčia-"vienintelė 
Dievo kaimenė" dar ligi šių die
nų dvasiniai prievartaujama, bau
ginama, fanatizuojama.

Ar gali Bažnyčia vadintis to - 
bula.kai ji yra nuo Kristaus mok- 
slo-Evangelijos nutolusi ir tiek 
daug klydusi?

Ar gali būti šventa,kai be Die
vo užsiima dar ir visokių stabų 
garbinimu ?

Ar gali vadintis tikrai krikš - 
čioniška, kai visi tikintieji nėra 
lygūs tarp savus ?

Jeigu krikščionių Bažnyčios 
(suprask - protestantų) yra "pa
piktinimas pasauliui", tai ar ne 
tas pats yra su R. K. Bažnyčia?

Kam ne kam, bet jau Bažny - 

čiai, moralės ir dorovės skelbė
jai, užsiiminėti netiesos skelbi - 
mu visgi nederėtų.

ROMOS KATALIKU BAŽNYČIOS 
PAŽIŪRA Į KITAS RELIGIJAS

R. K. Bažnyčios nusistatymas 
kitų religijų atžvilgiu, kaip buvo, 
taip ir tebėra negatyvus. Šiame 
dekrete tas negatyvumas pareik
štas tik kitais, žymiai švelnes
niais, žodžiais. R. K. Bažnyčia 
nuo Reformacijos pradžios vedu
si griežtą kovą: prakeikinėjusį 
eretizavusi, neapkentusi ir neto - 
leravusi, savų parapijiečių tarpe 
skelbusi neapykantą bei kerštą 
kitų religijų krikščionims , tarsi 
būtų padariusi nemažą posūkį 
gerojon pusėn.

Ištikrųjų, visame minėtame 
dekrete tokių anksčiau vartotų 
įžeidžiančių žodžių:pagonis, ere
tikas, atskalūnas, kreivatikis,klai
datikis ir pan. , nerasi, o taipgi 
nerasi ir žodžio "protestantas". 
Tuos, aukščiau paminėtus,žod- 
žiu.s atstoja naujas iš "broliškos 
pagarbos ir meilės" suteiktas vi
sų protestantų pavadinimui skir
tas vardas - "atsiskyrusieji bro
liai". Ar toks pavadinimas ne 
švelniau skamba,ar neturi magiš
kos galios ? .’Vienok šie "atsisky
rusieji broliai", o taip gi ir jų 
Bažnyčios, nelaikomi ir nepripa
žįstami,pilna šio žodžio prasme, 
tikrais ir pilnateisiais broliais, - 
broliais Kristuje, jų Bažnyčios 
nelygios katalikų Bažnyčiai, nes 
"atsiskyrusios bažnyčios (rašo
ma mažąja raide) ir bendruome
nės" turi "trūkumų","yra skirtin
gai įsitikinusios ir eina skirtin
gais keliais, tarsi pats Kristus 
būtų pasidalinąs", ir "aišku, jog
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UŽSISPYRĘS IEŠKOJIMAS (paveikslas) 
Skulpt. DAGYS 

Šis pasidalinimas ir atvirai prieš
tarauja Kristaus valiai,ir yra pa
piktinimas pasauliui, ir kenkia 
šventam uždaviniui-skelbti evan
geliją visai tvarinijai". Tačiau 
"nuomūsų atsiskyrusieji broliai, 
nė paimti pavieniui, nė susibūrę 
į bendruomenes arba bažnyčias, 
nėra palaiminti tąja vienybe, ku
ria Jėzus Kristus norėjo. . . ".

Iš to,kas čia iš katalikiško e- 
kumenizmo dekreto pacituota, iš 
tų mestų kaltinimą,kiekvienas ga
li pasidaryti iš vadą,kad R. K. Baž - 
nyčia kitoms Bažnyčioms, išsky
rus save pačią, pilnų teisių 
ir laisvės nepripažįsta. Tuo pa
čiu pareiškiamas neprietelišku - 
mas kitoms religijoms ir jųneto - 
leravimas bei diskriminacija. Ar 
toks nusistatymas gali vesti prie 
santykių sušvelninimo ? ! Dar ir 
dabar popiežiaus kadaise mestas 
reformacijai prakeikimas nėra 
atšauktas.

Protestantizmas yra protestas 

prieš pagonizmąK ristaus Bažny
čioje ir nuoširdus bei pilnas ban
dymas sugrąžinti Bažnyčią į tą 
padėtį, kokia ji buvo prieš Kons
tantiną Did.

Protestantizmas yra ne nega
tyvus, bet pulsuojančiai pozityvus 
tikėjimas, tikėjimas atsiremiąs 
į Naująjį Testamentą ir pirmųjų 
300 metų krikščionių Bažnyčią; 
jis yra reformuota Bažnyčia 
("Protestantų Krikščionybė", Wm. 
Thomson Hanzsche, A. M. , D. D. , 
"Mūsų Sparnai" Nrl3, 15, 16, 18).

Protestantai netiki, kad Dievo 
esimas ir malonė yra priklauso
ma nuo tam tikros kunigijos, gal
vojant, kad tik ten yra Bažnyčia, 
kur yra įšventintas kunigas. Pro
testantai teigia, jog taip suvaržyti 
Dievą yra piktažodžiavimas. Pro
testantizmas laikosi Jėzaus Kris
taus Mokslo: "Toliau aš sakau 
jums, jei du iš jūsų tarpo sutaria 
žemėje dėl bet kurio dalyko, kurio 
jie nori melsti, jie tai gaus iš ma
no Tėvo, kuris yra danguje. Nes 
kur du arba trys yra susirinką 
mano vardu, ten aš esu jų tarpe" 
(Mato 18:19, 20).

Taigi, kur trys yra - Bažnyčia 
yra,nors jie būtų eiliniai. Kiekvie
nas gali gyventi pagal savo tikėji
mą laisvai,nes pas Dievą jokių iš
imčių, suvaržymų nėra. Kristus 
pripažino individualumą. Pripaži
no,kad gali būti visokių Jo moks
lo sekėjų. Pripažino laisvą lais
vai išpažinti Jo mokslą.Apie tai 
kalba ir apašt. Povilas. K. Bažny
čia tebesilaiko savo senojo-fana- 
tiško nusistatymo ir jokių naujų 
dvasinių impulsų nėra įgyjusi. Ji 
dar nepribrendusi realiai pažvel
gti į gyvenimo tikrovą.

Krikščionybei Jėzus Kristus
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turi būti pačiu aukščiausiu, kil
niausiu, tobuliausiu meilės, tikė - 
jimo ir vilties idealu, - visuomet 
siektinu, bet nepasiekiamu. Kris
taus vardas,kaip ir Dievo-Tiesos, 
turi būti visoje pilnoje pagarboje 
laikomas, veltui neminimas.

Sunku būtų rasti pasaulyje 
Bažnyčią, ar šventyklą, kuri būtų 
be nuodėmės, būtų pasiekusi pa
girtinos, pavyzdingos, sektinos 
tobulybės. Visos jos klystančias, 
kaip ir pats mirtingasis žmogus. 
Todėl nė vienai Bažnyčiai, kokia 
ji bebūtų,nede retų vadintis "Kris
taus įsteigtąja Bažnyčia".

R. K. Bažnyčia,būdama neigia- 
mo nusistatymo kitų krikšč. reli
gijų atžvilgiu, visą krikščioniją 
nuvertina ir ją kompromituoja 
nekrikščioniško pasaulio akyse.

KATALIKIŠKO EKUMENIZMO 
SIEKIS

Pagal dekretą katalikiškame 
ekumenizmo sąjūdyje vienybei 
atstatyti dalyvauja ne vien paski
ri, pavieniai, bet ir susibarą į 
bendruomene s. Katalikų Bažnyčia 
dabar "atsiskyrusių brolių" ben
druomenėse gimusių ir įgyjusių 
Kristaus tikėjimą atsiskyrimo 
nuodėme nekaltina. "Juk tie iš jų, 
kurie tiki Kristui r yra reikiamai 
(kaip ?) priėmą krikštą, su R. K. 
Bažnyčia tam tikru būdu (kokiu?), 
nors ir netobulai, bendrauja". 
"Tiesa,nuo mūsų atsiskyrusioms 
bažnytinėms bendruomenėms 
trūksta pilnos, iš krikšto plau
kiančios, vienybės su mumis". 
"Tačiau krikščionių pasidalini
mas kliudo Bažnyčiai įgyvendinti 
turimą katalikiškumo pilnatvą 
tuose savo vaikuose, kurie jai 
priklauso krikštu,bet su ja pilnai 

nebendrauja".
Gerai žinome, kad komunistai 

visus žmones, gimusius Sovietų 
Sąjungos jėga aneksuotuose kraš
tuose, skaito savo piliečiais, ne
paisydami koks yra jų šiandieni
nis statusas. Ar ne tą patį princi
pą taiko ir katalikų Bažnyčia? 
Sąlyginai pripažinusi protestantų 
Bažnyčiųkrikštą (t .s. " reikiamai4' 
neatliktą), "atsiskyrusiuosius 
brolius apėmusi broliška pagar
ba ir meile", reiškia į jų sielas 
pretenzijas, - savinasi svetimai 
Bažnyčiai priklausančius narius 
savos Bažnyčios naudai. Tokio 
nusistatymo būdama, ar R. K. 
Bažnyčia netaiko žmogui, indivi
dui, vergiško stovio ?Ar ji netry
pia humanizmo principų ? Ar ji 
nepaneigia žmogui priklausan
čios apsisprendimo teisės ?Ar jo 
neprievartauja ?

Visišką nesiskaitymą su žmo
gumi ir jo sąžine, patvirtina dar 
sekantis sakinys :"Tikime, kad ta 
vienybė neprarandamai yra Ka
talikų Bažnyčioje ir, kaip vilia
mės,vis didės iki pasaulio pabai
gos. .. , į kurį t-u r i pilnai 
įsijungti, kas tik jau kokiu 
nors būdu priklauso Dievo tautai".

Katalikų Bažnyčia,kaip seniau 
taip ir dabar, tebesilaiko kietai 
nepalaužiamo užsispyrimo būti 
viena vienintele Bažnyčia visame 
žmonijos pasaulyje. Jos tikslas 
būti monolitine, absoliutine, tota
litarine. Todėl ir jų ekumenizmo 
pagrindinis tikslas-sugrąžinti vi
same pasaulyje esančią krokščio- 
niją į vieną ir vienintelą R. K. 
Bažnyčią.

Reformacijos pradžioje prasi
dėjusią tarp Romos katalikų ir 
protestantų Bažnyčių kovą už eg-
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zistenciją, nors gyvenimo eigoje 
ir atslūgusią, vienok visą laiką 
vykusią, nūdien katalikiškasis 
ekumenizmo dekretas vadina "bu
vusiu bendradarbiavimu". Siame 
dekrete taipogi galima iššifruoti 
neaiškią užuominą, jei kas prieš
taraus katalikiškai krikščionių 
vienybei siekti, tai tas bus prieš 
šią vienybą nusikaltus, nusidėjęs 
ir išstatytas nuodėmei!

R. K. Bažnyčia, kaip savinasi 
visus "reikiamai nepakrikštytus " 
protestantus, tuo pačiu remiantis, 
reiškia pretenzijas ir į protes
tantų Bažnyčių turimus turtus: 
"B e to, už regimosios 
Katalikų Bažnyčio s 
sienų gali būti tam
tikrų elementų arba 
turtų, net gausių ir
didelių..., teisėtai 
tad priklauso vienai 
Kristaus Bažnyčia i", 
t. y. R. K. Bažnyčiai. Dar nespėju
si palaidoti protestantizmo, jau 
iš anksto reiškia pretenzijas į jo 
turtus.

Atrodo, kad po šia ekumeniz
mo priedanga,norima suvirškin
ti protestantizmą. Toks siaurai 
savanaudiškas ekumenizmas 
prie vienybės neves, o tik atnau
jins tarp krikščionių tarpusavio 
nesutarimus, įneš nerimą, atgai
vins nesugyvenimo dvasią, karte
lį ir beprasmišką kovą. Darosi 
tikrai ne tik liūdna, bet ir skaudu, 
turint prieš akis tokį dekretą, ku - 
ris krikščionijai jokios naudos 
neduos.

Katalikų Bažnyčia, paskelbda
ma savo ekumeniškąjį dekretą, 
kartu paskelbė ir viešą, atvirą 
kovą protestantizmui. Siekimas 
sunaikinti protestantizmą ir j°

SUSIKAUPĖ PRIEŠ IŠPLAUKIMĄ 
(paveikslas) Skulpt. DAGYS

sąskaiton "atsinaujinti"-pratur
tėti jų dvasiniais ir materiali - 
niais turtais-laikytinas morali - 
ne menkyste.

ĮJUNGIMAS KATALIKYBĖN
Sugrįžimo keliai ir būdai į 

"vienintelų tikrąją (taip jie skel
biasi) R. K. Bažnyčią, - vienybės, 
pilnatvės atstatymui, - kompli
kuoti. Katalikiškojo ekumenizmo 
priežiūra ir įgyvendinimas pa - 
vestas vyskupams, kurie turi 
"sumaniai puoselėti ir protingai 
tvarkyti".Turi stengtis viską vyk
dyti protingai,ištvermingai, stro- 
pi’ai:kaip žodžiu, pokalbiais, bend
ra malda,veiksmu,taip ir susilai
kant nuo bet kokio lengvabūdišku
mo arba neprotingo įkarščio, ku
rie galėtų pakenkti tikrąjai vieny
bės pažangai.

Katalikai turi rūpintis "atsi - 
skyrusiais broliais ":juos minėti 
maldoje,supažindinti su R.K. Baž-
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ny čia,žengti į jų pušų pirmuo
sius susiartinimo 
žingsnius.

Tarpusavio santykiavimui ka
talikų su "atsiskyrusiais b roliais " 
pirmoje eilėje pašalinami 
žodžiai, .sprendimai 
ir veiksmą i, kurie, neati
tikdami "atsisk. brolių " padėties, 
galėtų sunkinti tarpusavio santy
kiavimų. Ar čia nesiremiama suk
tumu ir klastinga apgaule ? !

Tinkamai paruošti katalikai 
susitikimuose kalba su kitu kaip 
lygus su lygiu, tinkamai 
iškeliant žmogaus asmens verty
bę,. Kyla klausimas, kodėl šių kil
niųjų principų nepripažįsta savos 
Bažnyčios nariams ? !

Asmenys,kurie su vyskupų ži
nia susitikimuose dalyvauja, turi 
būti tikrai patyrę ir gerai susipa
žinę su "atsiskyrusių brolių" dok - 
trina ir istorija, su jų dvasiniu ir 
liturginiu gyvenimu, su jų religi
ne psichologija ir kultūra. Tik ge
rai informuoti žinovai veda pokal
bius, t. y. katalikiškąjį dialogų.

Per bendradarbiavimų siekia
ma pilnesniu muštu veikti išvien 
ir,kur vyskupo leista,rinktis ben
drai maldai už krikščionių vieny
bę, - už grįžimų katalikybėn. To
liau jau leidžiamasi į "atsinauji
nimo ir reformavimosi" darbų, į 
darbų, kuriuo paruošiami ir pri
imami asmenys, trokštų pilnai 
bendrauti su Kat. Bažnyčia., Šio
ji parengiamoji procedūra,perė
jimui iš vienos religijos į kitų, 
primena pagarsėjusį komunistų 
"smegenų plovimų" .

Dekrete "atsinaujinimas" taip 
aptartas ^"Kiekvieno Bažnyčios at
sinaujinimo esmė yra didesnė iš
tikimybė savo pašaukimui. Toji iš

tikimybė neabejotinai yra vieny
bės pagrindas". Taigi, per "atsi
naujinimų" siekiama dar didesnio 
religinio sufanatinimo.

'Atsiskyrusių brolių" .atžvilgiu 
"atsinaujinimas" įvyks,kai jie pa

jus troškulį pasidaryti katalikais, 
o reformavimosi darbas bus-pri- 
imti "reikiamųjį" krikštų, kad bū
tumei įjungtas katalikybėn.

Išlenda, kaip yla iš maišo, pa
slėptasis inkvizicinis principas: 
tikslas pateisina priemones. Susi
pažinimas, susiartinimas, bendra
darbiavimas, s antykiavima s, pokal
bis-dialogas, broliavimasis, bend
ra malda - tai priemonės tikslui 
siekti. Per "bendradarbiavimų" 
siekiama "atsiskyrusius brolius " 
įvilioti į tokias situacijas, kur

MANO ŽVAIGŽDĖ NUSILEIDO
Skulpt. DAGYS
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kompromituotų jų įsitikinimus ir 
apsuptų juos tokiu voratinkliu, iš 
kurio kelio atgal nebebūtų. Per šį 
"bendradarbiavimų" siekiama pro
testantizmo likvidacijos.

Per visų istorijos eigų R. K. 
Bažnyčia tos likvidacijos siekė, o 
paskelbtasis dekretas, be pasisa-^ 
kymokasjiper viena, jokio pažan
gumo neįnešė, tik suaktyvino ves
tųjų kovų. Iš istorijos žinome, kad 
Kat. Bažnyčia protestantų idėjas 
pasisavina ir, kiek perdirbusi,p a- 
panaudoja jau kaip ginklų kovoje 

su protestantizmu.
"Šventas Sostas ", "Romos A- 

paštališkasis Sostas" (taip save 
garbina ir dievina) karštai trokš
ta švento siekio-"vienos vieninte
lės Kristaus Bažnyčios" ir visų 
savo viltį, kuri neapvilia (sic !), 
"sudeda į Kristaus maldų už Baž
nyčių, Tėvo meilų mums, Švento
sios Dvasios galių".

Šio ekumenizmo galutinis ir 
aukščiausias tikslas -suklerikalin- 
tivisų pasaulį, susidedantį iš vie
no piemens ir vienos avinyčios.

HENRY A. BUCHANAN ir BOB W. BROWN

Iš anglų kalbos vertė A. RAMONIS

EKUMENINIS JUDĖJIMAS GRESIA PROTESTANTIZMUI

"Translated and reprinted with 
special permission of THE SA- 
TURDAI EVENING POST. (C) 
Oct. 24, 1964,The Curtis Publish
ing Company".

Amerikos religinė sistema 
šiandien randasi prieš grėsme. 
Protestantų reformacijos paliki- 
mas-sistema, kuri mums duoda 
tokių gausių daugybe įvairių Baž
nyčių ( tikybų ), yra puolama to 
staiga išpopuliarėjusio ekumeni
nio judėjimo. Pradėdami uolų kry
žiaus karų suvienyti krikščiony
be, ekumenistai pareiškė, kad pa
dalyta Kristaus bendruomenė yra 
nuodėmė ir skandalas. Iš tikrųjų 
gi pats ekumeninis judėjimas su
daro tikrų pavojų. Jis galėtų pri
vesti prie sukūrimo tokios bažny
tinės jėgos struktūros, kuri nieko 
bendro neturėtų su tokia, kokių 
įsivaizdavo Jėzus iš Nazareto. O 

kas blogiausia, kad siekdami su
kurti vyriausių Bažnyčių, mes ga
lime sunaikinti įvairumo paveldė
jimų, kuris taip labai praturtino 
mūsų dvasinį gyvenimų. O dar 
blogiau, kad protestantai gali būti 
verčiami ar viliojami į tokias ti
kybas bei situacijas, kurios kom
promituos jų religinius įsitikini
mus.

Ekumeniniam judėjimui milži
niškų paspirtį davė Antrasis Va
tikano Konsiliumas ir Romos pa
siūlymai ortodoksų ir protestantų 
bendruomenėms. Sekdamas Jonų 
X XIII Vatikano Konsiliumas ištie- 
tiesė "atsiskyrusiems broliams 
ir sesrims Kristuje" .bandomųjį 
pasiūlymų vėl prisijungti prie ka
talikų. Lygiai stiprus spaudimas 
atėjo ir iš nekatalikų vadų, kurie 
tiki, kad bažnyčia gali pasiekti 
vienybe, kuri teiktų autoritetų jų 
pažiūroms socialiniais klaūsi-
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mais. Amerikos protestantizmo 
viduje gi tuo tarpu stengiamasi 
sujungti keturias didžiausias pro
testantų bendruomenes šiame 
krašte - episkopalų, presbiterio
nų, metodistų ir Jungtinės Kris
taus Bažnyčios (pastaroji jau at
stovauja dviejų Bažnyčių unijų). 
Tuo pačiu metu ruošiama palanki 
’’atmosfera" per protestantų ir 
katalikų "dialogų", per kurį tiki
masi pasiekti susitarimo.

Esant tokiam dideliam ekume
ninio judėjimo spaudimui, gal ne
vienam nuostabu, kodėl atskiras 
tikybas skiriančios sienos tuojau 
nesubyra į dulkes. Tačiau yra tie
sa, kad doktrinų skirtumai atsto
vauja garbingus nuoširdžių žmo
nių įsitikinimus, kuriems pagrin
diniai klausimai neatrodo vieno
dai. Tikėti, kad šie žmonės savo 
nuomonių skirtumus išspręs svai
ginančiame Bažnyčių unijos elek
syre, būtų prielaida, kad klausi
mai, dėl kurių žmonės kentėjo ir 
mirė,iš tikrųjų nėra svarbūs, kad 
Liūte ris,Kalvinas,Knoxas ir Wes
ley ir visi jų dvasiniai įpėdiniai 
iki šios dienos ginčijosi dėl nees
minių dalykų. Argi mes nesame 
liudininkais ekumeniniame judėji
me gimstančios naujos baisios re- 
li ginio fanatizmo formos, kuri yra 
prielaida, kad kiekvienas, kurio 
pažiūros yra kitokios, yra kaltina
mas užsispyrusią ir nekrikščio
niška laikysena?

O kaip su tais doktrinų skirtu
mais,kurie skaldo krikščionybę ? 
Ar gali sųžiningi žmonės vieny
bės vardan mesti juos į šiukšly
nų ?Argi bažnyčios unijos svarbu
mas stovi aukščiau negu visos ki
tos 'doktrinos ? Ar dialogas paša
lins nesutarimus dėl tokiųpagrin- 

dinių doktrinų kaip krikštas, Vieš
paties Vakarienė,religijos laisvė, 
Bažnyčios valdžia ir Mergelės 
Marijos rolė ?

Šitos dilemos pailiustravimui 
paimkime nuomonių skirtumus 
dėl Marijos. Vatikano Konsiliume 
vyskupai ginčijasi dėl tokios tech
niškos smulkmenos, ar Jėzaus 
motina turėtų būti įskaityta į Baž
nyčios schemų,arba turėtų turėti 
savo visai atskirų schemų. Bet tai 
visai neliečia pagrindinio fakto, 
kad Katalikų Bažnyčia jau yra iš
leidusi dvi dogmas, liečiančias 
Marijų,kurios yra protestantų at
mestos. 1854 metais PijusIX pa
skelbė dogmų apie Marijos nekal- 
tųprasidėjimų,o 1950 metais Pi

jus XII išleido dogmų, kad Marija 
su kūnu įžengė į dangų - Dangun 
Z engimo Dogmų.

Ar Katalikų Bažnyčia dabar 
nutars, kad Marija gimė, mirė ir 
buvo palaidota, kaip ir kitos mo
terys, kad tuo padarius Marijos 
dogmų priimtina protestantams ? 
L abai abejotina. Pagaliau ar pro
testantai priims Nekaltų prasi - 
dėjimų ir kūno dangun žengimų 
vien todėl,kad patekti atgal į Ka - 
talikų Bažnyčių?Matomai tai ture - 
tų būti sųlyga atsiekti unijai. Ka - 
talikų vadai yra davę suprasti, 
kad iš Romos pusės yra noras 
sušvelninti katalikų pažiūras į 
kai kuriuos labiau ginčytinus 
skirtumus,tačiau daugiau konser
vatyvūs Vatikano nuomonės reiš
kėjai skuba pabrėžti,kad bus-duo- 
dami nauji ir labiau priimtini pa
aiškinimai apie Bažnyčios nusi
statymų, tačiau nebus nusileista 
tais klausimais, kuriuos Bažnyčia 
yra paskelbusi dogma.

Ar dialogas išspręs skirtumų
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apie krikšto reikšmę, tikslą ir 
būdą ? Presbiterionai ir metodis
tai krikštija pašlakstydami; naza- 
rėnai ir Kristaus Bažnyčia krik
štija panarinant; Romos katalikai 
krikštija vaikus dėl išganymo, 
krikščionią Bažnyčios krikštija 
suaugusius dėl išganymo, baptis
tai gi netiki, kad krikštas ką nors 
išganys. Ar tariantis gali būti pri
eita prie vienos minties apie įvai - 
rias pažiūras apie Viešpaties Va
karienę? Liuteronams komunija 
reiškia tikrą Kristaus dalyvavi
mą „babtistai į ją žiūri, kaip į pri
siminimą,© Romos katalikai tiki, 
kad per ją galima įsigyti išgany
mo malonės.

O kaip apie kai kuriuos skir
tumus žmonių gyvenimo būde ? 
Pavyzdžiui paimkime gimdymo 
kontrolę. Milžiniškas žmonių 
prieauglio didėjimas yra morali
nis klausimas. Be jokios gimdy - 
mų kontrolės žmonių prieauglio 
didėjimas ir toliau viršys didė
jančią maisto gamybą jau ir 
šiaip badaujantiems milijonams 
žemės gyventojų.Gimdymų kont

rolė yra klausimas, į kurį reikia 
žvelgti iš teologinės perspekty
vos. Romos Katalikų Bažnyčios 
nusistatymas, kad naudojimas 
dirbtinų apsaugos priemonių yra 
prieš gamtos nuostatus ir nemo
ralus. Gi daugelis protestantų te
ologų tvirtina, kad rūpinimasis 
santuokos partneriais ir vaikais 
yra svarbesnis dalykas,negu me
todai šeimos dydžio apribojimui. 
Žmonijos prieauglio problemos 
painumas rodo, kad reikia dau - 
giau pažiūrų šiam klausimui 
spręsti.Mes negalime leisti, kad 
vienosBažnyčios pažiūros vyrau
tų. Tokiai milžiniškai problemai, 
kaip žmonijos prieauglio didėji
mui,spręsti reikia daugelio veik
smingų planų.

Paimkime kitą praktišką rei - 
kalą - religijos laisvę. Tai yra 
principas,dėl kurio žmonės buvo 
kalinami arba net mirė. Jei Ro
mos Katalikų Bažnyčia kalba 
apie religijos laisvę, ji kalba 
apie teisę melstis ir praktikuoti 
katalikybę komunistiniuos e kraš
tuose,k.a. Lenkijoje. Bet jei bap -



tistai kalba apie religijos laisvu, 
jie kalba apie lygias teises su ka
talikais Ispanijoje ir Portugalijoj.

Koks yra ekumenistų tikslas ? 
Protestantų ekumenistai kalba 
apie katalikus ir protestantus ar
tėjančius vieni prie kitų, ir susi
tinkančius tokioje zonoje, kokios 
nei katalikas nei protestantas da
bar negali įsivaizduoti. Bet paž
velkime į faktus. Iš tikrųjų. Vati - 
kano Konsiliumo tikslas yra su
moderninti Romos Katalikų Baž
nyčią.,kad ji būtų pasiruošusi da
barties ir ateities reikalavimams. 
Romos katalikų teologai nekalba 
apie kompromisą su protestan
tais. Jie kalba apie ’’grįžimų į 
vienintelų Bažnyčių po vienu vy
riausiu kunigu" - tai yra žodžiai 
Olandų hierarchijos teologinio 
patarėjo prie Antrojo Vatikano 
Konsiliumo.Kai kurie katalikų te
ologai mato reikalų keisti Bažny - 
čios struktūrų ir išorinį vaizdų, 
kaip tai matyti iš Vatikano Konsi
liumo patvirtintų pakeitimų kata
likų liturgijoje. Bet jie rimtai įs
pėja protestantus netikėti į bet 
kokios rūšies kompromisų. Libe
ralieji ir konservatyvieji katali
kų minties reiškėjai skiriasi nuo
monėse, ar ekumenizmo intere- 
san doktrina ir skelbiamos tiesos 
svarbumas gali žymiai pasikeis
ti, bet jie visiškai sutinka, kad 
susijungimas gali įvykti tik vienu 
būdu:'b.tsiskyrųbroliai ir seserys 
Kristuje" turėtų sugrįžti į "vienų 
tikrų Bažnyčių" po Petro įpėdi
nio vadovybe. Ekumenizmo sche
moje,pasiūlytoje Vatikano Konsi
liumui, protestantų Bažnyčios vi
sai nėra pripažįstamos kaip Baž
nyčios, bet kaip "bendruomenės". 
Matomai,kad katalikų ekumenistų 

tikslas yra panaikinti ir suvirš - 
kinti šias protestantų bendruome
ne s.

Daugelis dvasiškių, kurie yra 
palankūs deryboms tarp protes
tantų ir katalikų, apgauna patys 
save. Atrodo, kad jie tiki, jog de
rybų keliu skirtumai gali būti šal
tai svarstomi, bendras paveldėji
mas kartu naudojamas ir girdi
mas krikščionybės balsas šių 
dienų socialiniais ir moraliniais 
klausimais. Dialogo skatintojai, 
atrodo,jaučia,kad jau pats faktas, 
kad protestantai ir katalikai - ir 
žydai - tarėsi,yra lygiai svarbus, 
kaip ir nutarimai, kuriuos jie ga
lėtų ateityje pasiekti. Tai gali bū- 
ti todėl, kad, jei jie yra sųžiningi, 
jie daug susitarimo neatsieks. 
Mums reikia klausti, ar tai yra 
tik nepavojingas flirtavimas ir 
geriausiu atveju laiko aikvojimas, 
o blogiausiu atveju savus apgau - 
liojimas,kuriuo "plačių pažiūrų " 
žmonės yra vedami priimti pa - 
grindinius ekumenizmo principus.

Prileiskime, kad ekumeninis 
judėjimas pasiektų savo tikslų. 
Prileiskime, kad visos Bažnyčios 
susijungtų į vienų ir,kad šita vie
nintelė Bažnyčia pasidarytų vie
nintele religinės doktrinos sau
gojimo vieta, vienintelė žmogaus 
dvasinio likimo sprendėja. Į kur 
kreipsis disidentas,žmogus turįs 
kitokių nuomonę, ar individualis
tas ? Į kur eis žmogus, jei jis su 
ta doktrina nesutiks, arba blo - 
giausiu atveju nenorės pripažinti 
tos vienintelės Bažnyčios vyriau- 
sybės?Šios vienos Bažnyčios sų- 
vokos galutinė teologinio mųsty - 
mo išdava yra aiški. Ten būtų tik 
vienintelė vieta kitaip gal vejan
tiems. Ta vienintelė Bažnyčia sa-
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kytų, kad jis turi eiti į pragarą.
Jei tai skamba kraštutiniškai, 

tai vėl pažvelkite į Europos Baž- 
nyčiąprieš Protestantų Reforma
ciją,kai krikščionybė buvo apvil
kta vientisiniu apdaru. Popiežiaus 
išdidumas pasiekė kulminaciją, 
kai Hildebrandas (Popiežius Gri
galius VII) privertė imperatorių 
Henriką IV septynioliką dienų iš 
eilės stovėti basam sniege prie 
Kanosos prieš leidžiant jam vėl 
užimti savo sostą. Kartais Roma 
būdavo nuodėminga, k. a. Bordžijų 
laikais,kai kunigai, vieni savo ži
nioje turėdami dangų, pardavinė
jo nuodėmių atleidimą. Ir virš vi
so šito vaizdo kaip mirties drobu - 
lė kybojo deginamo žmogaus kūno 
smarvė, žiauriai primenanti ere
tiko likimą.

Mes lygiai bijome galingos 
Bažnyčios, kaip ir labai galingos 
valstybės,bet ne dėl to kad mums 
trūktų tikėjimo į Dievą. Mes pri
pažįstame faktą,kad žmogui nega
lima be rezervų patikėti jėgos bei 
autoriteto, netgi ir Bažnyčioje. Į- 
vairios krikščionybės šakos vei
kia kaip kontrolinės įstaigos vie

na kitai,kurios viena kitą valo. Jei 
šitas įtempimas būtų pašalintas, 
mes galėtume atsidurti priešre- 
formacinių laikų kovoje tarp Baž
nyčios ir valstybės su pavieniu 
žmogumi patekusiu į mūšio vidu
rį. Be to,kiekviena iš tų šakų-bap- 
tistai, metodistai, presbiterionai, 
nazariečiai,adventistai ir kiti vis 
kitaip vaizduoja Kristaus asmeny
bę, mūsų tarpe. Kiekviena iš jų ką 
nors ypatingai pabrėžia ir tuo bū
du parodo mūsų pasauliui kitą 
Viešpaties garbės požvilgį, kuris 
savo kūringume matomai labai 
vertino įvairumą.

Iš tiesų, kai kurie dalykai yra 
bendri visiems krikŠ čionims. Taip 
pat yra ir esminių skirtumų, kurie 
mus dalina, ir tie skirtumai yra 
lygiai svarbūs,kaip ir tie dalykai, 
kurie mus riša, nes jie praturtina 
bendrąpaveldėjimą. Mes nemato
me jokios svarbios priežasties, 
kodėl,pavyzdžiui, susitarimas dėl 
Marijos reikšmės turėtų nulemti 
ar žmogus yra krikščionis.

Mes turime patys sau statyti 
svarbų klausimą: kas yra tikras 
Bažnyčios tikslas pasaulyje ?Ar
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galutinis tikslas yraBažnyčių uni
ja? Ar didumas yra galutinis sie
kis ? Ar galybė yra tikslas ?Ne. 
Bažnyčia yra tam, kad vieniši ir 
įbauginti žmonės rastų prieglob
stį ir draugųjkad nuodėmingi žmo
nės rastų atleidimų ir pripažini - 
mų; kad sužeisti ir luoši rastų 
gydymų ir stiprybę; kad trokštų 
teisybės burtųsi kartu ir kartu 
daugiau teisybę mylinčių bend- 
ruomenej kad žmonės, kurie yra 
ištroškų maldingumo, galėtų pa- 
švųsti savo gyvenimų Viešpaties 
tarnybai. Jei Bažnyčių unija padė
tų atsiekti šiuos tikslus, tai mes 
būtume už jų. Bet istorija moko 
mus, kad ta ’’vienintelė Bažnyčia” 
greitai pasidaro įsivaizdavimo ir 
jėgos buveinė ir labai mažai krei
pia dėmesio įtikrus žmogaus rei
kalavimus.

Tiesa,Romos Katalikų Bažny
čia stengiasi per Vatikano Konsi
liumų reformuotis, atsinaujinti ir 
prisitaikinti šiems laikams. Bet 
vargu ar šitas reforminis judėji
mas vyktų dabar, jei ne tie "atsi
skyrę broliai ir seserys Kristuje',' 
kurie atkreipė Romos dėmesį į 
jos pačios trūkumus. Jei tie "at
siskyrę broliai ir seserys Kris - 
tuje" susijungs su Roma, šita re
formų įtaka bus pašalinta.

Ar protestantų reformacija 
buvo didelė klaida ?Ar mūsų svar
biausias tikslas dabar yra paša
linti Reformacijų ?Kas mums rei
kia daryti, yra ne panaikinti Re
formacijų, bet jų užbaigti.

Amerikos religinė bendruo
menė,egzistuodama visiškos lai
svės atmosferoje,kaip niekur ki
tur pasaulyje,sukūrė daugybę sek
tų,tikybų ir Bažnyčių. Naujesnėms 
sektoms stengiantis rasti pripa- 

žinimųir senesnėms labiau "ger
biamoms" Bažnyčioms stengian
tis išlaikyti paramų, dažnai kil - 
davo aštrių ginčų. Bet šioje at
mosferoje šios Bažnyčios stiprė
jo. Jos laimėjo prisirišimų ir pa
ramų savo pasekėjų, nes jos davė 
individualams ypatingus bruožus, 
kuriais jie skiriasi nuo kitų. Baž
nyčios viena kitų paskatindavo 
bekritikuodamos viena kitų. Ir 
jos padėjo visuomenei išsivaduo
ti nuo žlugdančio polinkio į vie
nodumų. Duodanti žmogui pasirin
kimų, pasirinkimų tarp katalikų 
ir protestantų, tarp baptistų ir 
metodistų, tarp presbiterionų ir 
pentakostaliečių, tarp organizuo
tos Bažnyčios ir laisvos minties, 
mūsų įvairi religinė bendruome
nė davė žmogui progų ir paskati
nimų sekti Kristų, kuris negali 
būti uždarytas į kurių nors vienų

Vaizdas iš 1967 m. sausio mėn. 26-27 d.d. 
didžiosios sniego audros Chicagoje

Nuotrauka Leono Knopfmilerio
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Bažnyčią arba net ir į visas Baž
nyčias.

Mums reikia ne daugiau vie - 
nodumo bet įvairumo, per kurį 
neribota Dievo malonė gali rasti 
naujų kelių pasiekti žmonijos trū
kumus. Vietoj vienos Bažnyčios 
po viena žmogiška mirtinga galva 
mums reikia daugelio Bažnyčių. 
Iš tiesų, mes garbiname vienų 

Dievų,bet vargu ar kuri nors Baž
nyčia pilnai išnaudos Jo išmintį 
ir Jo pasauliui apsireiškimo ste
buklų.

Jei mums nebūtų pasirinkimo ? 
Prie to niekados neturėtų prieiti. 
Mes turime pasilaikyti sau pasi
rinkimo teisų. Mes nepriimsime 
ekumenistų sprendimo dėl Bažny
čių ateities.

MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪRINĖ KOVA RAMBYNO 
DVASIOS NUOTAIKOJE

Devynioliktame šimtmetyje 
po Napoleono karų Vokietijoje 
pradėjo kilti nacionalizmas. Dėl 
Reformacijos tarpusavio karų ir 
kitųpriežasčių,vokiečiai buvo li- 
kų ne suvienyti beveik iki naujau
sių laikų. Anks čiau susitvarkų an
glai buvo spėju kolonijų formo
mis įsitaisyti jau veik ketvirta
dalyje pasaulio. Todėl kancleris 
Bismarkas, baigiantis 19-tam 
šimtmečiui,ėmėsi vykdyti vokie
čių sujungimo misijų nedelsda
mas ir visu atkaklumu, su "krau
ju ir geležim”. Būdamas ambasa
doriumi Rusijoje, jis buvo gerai 
išstudijavus to Rytų koloso poli - 
tine reikšmų Vakarų Europos 
imtynių frontuos e,ir kombinuoto
mis sutartimis bei kitais būdais 
buvo paruošus gerų dirvų vokie
čių- rusų sugyvenimui. Tapus kan
cleriu, atėmus iš Danijos šiauri- 
nįpajūrįir nelabai griežtai pasi
elgus su nugalėta Austrija, atski
rai sumušus prancūzus, 1871 m. 
įsteigė Vokietijos Reichų, ir vi
sos tautos esančios tos teritori - 
jos ribose turėjo būti suvokietin

tos. Tada atėjo Mažosios Lietuvos 
lietuvių tautiniam gyvenimui sun
kios dienos. Iki tada dar kartais 
teismuose ir valdžios įstaigos e 
pavartojama lietuvių kalba turėjo 
dabar iš ten visiškai išnykti. Ir 
kariuomenėje, kurie turėjo Tilžė
je savo vadinamų lietuviškų dra
gūnų pulkų bei kitus dalinius, da
bar naujokai buvo siunčiami 
tarnybai į Vokietijos gilumų, kad 
geriau priprastų prie vokiečių 
kalbos. Pagaliau 1873 m. lietuvių 
kalba buvo uždrausta ir mokyklo
se. Tik atskirais karaliaus leidi
mais buvo galimą dar kurį laikų 
ir vietos žmonių kalbų vartoti, bet 
tai liko daugiau tik popieriuje.

LIETUVIU PRAŠYMAI
Į lietuvių atstovų prašymus 

valdžios įstaigoms jokio dėmesio 
nekreipiant, imta rinkti parašai 
dėl liet, kalbos palikimo ir su pa
kartotinomis peticijomis kreipta
si tiesiai į patį karalių. Karaliui 
nebuvo ypatingos priežasties labai 
lietuviams priešintis. Juk, nežiū
rint jau ciesoriško etiketo, vienas
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Nemunas tarp Rambyno ir Tilžės. Tolumoje: kairėje — Rambynas, deš.— Ragai
nės pakilimai. Traukta iš miesto bažnyčios bokšto

jo pirmatakų,bėgdamas nuo Napo
leono, buvo prieglaudą Klaipėdoje 
radęs ir iš lietuvių didelės para - 
mos patyrus. Prie tvarkos pripra
tę lietuvninkai, daugumoj e ūkinin - 
kai,revoliucijų nekėlė i r manė,k ad 
karalius jų anų metų geradarystę 
dar atsimins ir jų prašymus ge
ruoju išpildys. Vienoje savo peti
cijų jie priminė jam, kad ir jis 
pats esąs buvusio Lietuvos val
dovo Gedimino atžala (Sproess- 
ling) ir kad jo gyslose esą ir lie
tuviško kraujo (Mat viena Didž. 
Lietuvos kunig. Kazimiero duktė, 
Gedimino proanūkė, buvo ištekė - 
jusi už Ansbacho Hochenzollerno 
ir jos sūnus tapo 1525 m. pirmuo
ju Prūsijos pasauliniu valdovu).

1878 m.,po nepavykusio aten
tato prieš Wilhelmą I, nemažai 
liet, ūkininkų delegacijai (kaip 
konservatoriams ir karaliaus ša
lininkams), vadovaujant dvasiš
kiui, buvo pasisekę pakartotinai 
karaliųpasiekti ir šalia prašymų, 

įteikti karaliaus šeimai dovanų 
bei tautiškai apsirengusioms 
mergaitėms ir keletą giesmių pa
giedoti. Liberališkesnio nusista
tymo sosto įpėdinis Fridrichas 
įrašė ta proga į savo dienoraštį: 
"Pastebėjus tokį nuoširdų lietu
vių būdą bei išgirdus jų gražius 
balsus ir tada atsiminus, kad keli 
žmonės Rytprūsiuose nusistatė 
tą gražią seną lietuvių kalbą nu
marinti, man ašaros pasirodė a- 
kyse”.

Platesnio pobūdžio 1 895 m.pe
ticijoj e buvo surinkta arti 28. 000 
parašų (Pasirašė tik šeimų gal
vos). Tilžės apskrity tada buvo 
surinkta virš 9. 500 parašų, Klai
pėdos t- virš 6. 000 ir t. t.

Karaliai pažadėdavo kartais, 
kur,girdi, susidarys lietuvių vai
kų dauguma, leisti žemesniuose 
skyriuose dėstyti tikybą lietuvių 
kalba ir panašiai. Bet tai likdavo 
daugiausia tik miglotais pažadais, 
ir anot J. Vanagaičio:"Didžiosios
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Lietuvos lietuvių atsiekti laimėji
mai 1905 m. revoliucija, daugelį 
čionikščių lietuvių taip pat įtiki - 
no, kad pavergta tauta tegali tik 
griežtomis kovos priemonėmis 
pančius nusikratyti".

Vokiečių vyriausybė laikyda - 
vo kartais lietuvių prašymus len
kų agitacijos išdavomis ir pana - 
šiai. O švietimo ministeris Falck 
visai atvirai pareiškė, jog negali 
būti jokio abejojimo, kad naujieji 
įstatymai nesiektų liet.kalbos pa
šalinimo iš mokyklos. . . , ir su 
lietuvių vaikais mokykloje turi 
būti elgiamasi kaip su vokiečių. 
(Tik kai kur mokytojų seminari
jose buvo dėstoma kiek ir liet, 
kalbos. Pavz. , Klaipėdos semina
rijoje dėstyta savanoriams po 
vienų pamoką savaitėje iki 1914 
m.,ir tos mokyklos susipratę au
klėtiniai sudarė nepriklausomy
bės laikais to krašto naujai besi
kuriančios lietuviškos mokyklos 
pagrindą).

POLITINĖ ORGANIZACINĖ VEI - 
KLA

Bet kuo labiau buvo pradėta 
lietuvybė slopinti,tuo daugiau su - 
skato ano krašto darbuotojai vei
kti. Tų laikų lietuviškoji raštija, 
tiesa,nebepasiekė 18-to šimtme
čio lygio, bet lietuviai veikėjai į- 
gijo didesnį patyrimą ir nebesi - 
tenkino vien peticijomis. Jie pra
dėjo veikti ir politiškai.

Kovoje dėl savo atstovų išrin - 
kimo į imperijos parlamentą, ku
rio buvimas ten pasauliui parodė, 
kad Mažoji Lietuva yra visdėlto 
lietuvių gyvenamas kraštas. 1832 
m. pradėjo leisti, kad ir religinio 
turinio,laikraštį ir pradėjo burtis 
į organizacijas.

1884 m. negalint įsteigti Tilžė
je dr. J. Basanavičiaus bei J. Šliu
po sumanytos "Lietuviškos Moks
lo Draugystės ", 1885 m. Martynas 
Jankus, J. Mikšas ir kiti įsteigė 
"Lietuvišką Draugystę/', į kurios 
veiklą, kaip rašoma, M. Jankus 
buvo daugiausiai darbo ir savo 
kuklių lėšų įdėjus.

"Birutės "tikslaibuvo lietuvi
škų knygų spausdinimas, Lietuvos 
praeities kėlimas, švenčių rengi
mas ir t. t. "Birutės" veikla, ypač 
pradžioje, buvo labai sėkminga, 
ir kai ji 1895 m. savo dešimtmetį 
šventė, tada dar jaunas V. Vydū- 

,nas, kaip jis pats rašo, norėjus 
taip pat į švente^ patekti, "bet 
įžengimo lakšteliai, žadėti nuo 
vieno iki trijų markių, nebebuvo 
gaunami be 15, o kiti sakė net be 
25 markių. Ir teko atsisakyti". 
Bet būdavo metų, dėl kitataučių 
politinių intrigų bei saviškių ne
sutarimų, kada "Birutei" ateida
vo ir sunkios dienos. Tokiais lai
kais pakartotinai prie vairo bū
davo laukiamas ūkininkas D. Zau
nius iš Rokaičių,kuris, kaip ąžuo
las drūts prie Nemunėlio, išlygi - 
nųs nesutarimus, pragiedrulių 
metais iš vadovybės vėl pasitrau
kdavo.

Nežiūrint sunkumų, ši pirma 
lietuviška organizacija turėjo 
naujai atgimstančiai lietuvybe i 
nemažos reikšmės.Rūpindamiesi 
anų laikų liet, spauda, jos nariai 
suėjo į artimesnį sąlytį su Didž. 
Lietuvos šviesuoliais bei lietuvy
bei prijaučiančiais kitataučiais 
ir pradėjo vis labiau domėtis ir 
savo krašto politiniais klausimais. 
Anot Vydūno: "lyg numanydami 
kas įvyks".

Kiek vėliau Vydūno įsteigtoji
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Rūstus Rambynas. Vaizdas 

Giedotojų draugija, dažnai kartu 
su "Birute" dirbusi, suruošė nuo
1906 iki 1914 m. apie 200 švenčių 
bei vakarėlių įvairiose Maž, Lie
tuvos vietovėse. Į didesnius pa
rengimus atsilankydavo ir vokie
čiai, miestų valdybų atstovai ir 
kiti.Giedotojai dainavo ir net lie
tuviškai vaidino po kelis kartus 
ir vokiečiųparengimuose:Tilžėje, 
Ragainėje ir Gumbinėje. Apie
1907 m. Giedotojų choras turėjo 
iki 80 narių ir tais metais Tilžė
je, Jokūbinės parke, suruoštoje 
šventėje,kaip Vydūnas rašo, daly
vavę apie 4. 000 žmonių (". . . kas 
dar Tilžėje niekad nebuvo atsiti - 
kų. . . "). Buvę svečių ir iš Didž. 
Lietuvos bei keletas amerikiečių 
lietuvių. Tautiškai apsirengusios 
moterys dalyvavo šventėse bei 
parengimuose be užmokesčio, ir 
šį kartų jų buvo suėję nemažai.

Ilgų metų darbe ir Vydūnui 
atsirasdavo sunkumų. Su savo 
Giedotojų choru jis ir giedodavo 
ir dainuodavo, ir kai jis laikui 
bėgant daugiau į dainas perėjo, tai 
jam nebenorėjo leisti bažnyčioje 
diriguoti. Tokiais atvejais Vydū
nas ,užleidę.s vietųkitam diriguo- 

nuo pietryčių Nemuno kranto 

ti,pats giedodavo kaip choristas. 
Bet vienų kartą vargonininkui ne
galėjus diriguoti, chorui diriga
vus vėl pats Vydūnas, ir iš baž
nyčios išėję žmonės tiesė jam 
rankas, s akydami, kad choras gie
dojęs kaip angelai.

LIETUVIU PASTANGOS NUPIRK
TI RAMBYNĄ

Domėdamiesi ir idealizuoda
mi savo praeitį, lietuviai stengė
si tųpraeitį lyg atsekti bei atgai
vinti jų naujais būdais ir spalvo
mis (eisenos tautiniais drabužiais, 
tautiškai pasipuošusios raitos 
mergaitės ir panašiai). Jog ir Vy
dūnas kalbėjo ir rašė tada, kad 
mūsų dvasinio, kultūrinio gyveni
mo vertybės yra sukauptos mūsų 
didingos praeities paminkluose 
bei tautos giliose tradicijose, ir 
mes tegalėsime pilnesniu ir žmo
niškesnių gyvenimu gyventi, jei 
mes šių tradicijų laikysimės ir 
jas gerbsime. Ir lietuviai savo 
tradicijų bei senovės įsitikinimų 
laikėsi, matyt, visada labai stip - 
riai. Pavz. dar 1426 m. Sambijos 
vyskupas M. Junge turėjo išleis
ti pagoniškų papročių naikinimo
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nuostatus. O pagal mokslininką 
W.Mannhardt (Letto-Preus sis che 
Goetterlehre) net 1693 m. išleis
toje instrukcijoje ūkininkai yra 
verčiami atsisakyti pagonybės ir 
alkus, krūmus bei šventuosius 
medžius ir kitus su senovės re
ligija susijusius paminklus sunai
kinti. Todėl 1884 m. Tilžės kraš
to lietuviai, - Martynas Jankus, 
Dovas Zaunius, Jonas Smalakys, 
Kristupas Voska ir kiti, - pradė
dami Jonines ant Rambyno kalno 
švęsti, šias dar prieš pusantro 
šimto metų buvusias gyvas seno
vės lietuvių religines tradicijas 
lyg atgaivino ir pradėjo pakarto
ti. Ir nepriklausomybės laikais 
didesnėse Mažosios Lietuvos 
vietovėse Joninės buvo supranta - 
mos daugiau kaip kultūrinio po - 
būdžio lietuvių suėjimai, su ata - 
tinkamomis prakalbomis ir me
nine programa.O Rambyno Joni
nės buvo pradėjusios tapti lyg 
visų lietuvių kultūrinio suvažia
vimo diena, kur vėliau buvo pra
dėtos atlaikyti ir pamaldos.

Nors Rambyno dalis tada jau 
priklausė kun. dr. Gaigalaičiui , 
bet šiems dideliems lietuvių su
važiavimams reikėjo, kad visas 
jo plotas priklausytų lietuviams. 
Todėl jau 1909 m. tūlas J. Grigą 
rašo dr. Gaigalaičiui:"Duodu ži
nią, kad šiandien pulkelis tvirtų 
lietuvninkų susirinkęs buvo ir 
sutarėm kožnas menkiausiai su 
100 markių prie kalno Rambyno 

prisidėti. Ant to turėtų draugys
tė, kaip Klaipėdos "Sandaros" 
namų gruntavota būti. . . Tas vis
kas bet turi taip taisyta būti, kad 
tas kalnas ant visų čėsų lietuv
ninkų kalnas tur pasilikti. . . " 
Laiško pabaigoje sakoma,kad pri
sirašą sekantis ponai:Kioszis, 
Aszpurwis, Kletszkus, Jurgeleit, 
Urėdaitis,A.Gailius, Jankus, Gri
gą, Wanagat, Reidys ir kiti. Bet 
draugijos įsteigimas taip greitai 
nevyko. Šalia kitų susirašinėjimų 
1910 m. dr. Gaigalaičiui rašo ir 
J. Lapinas f. ... Aszbuwausu Pro
tokole ir įstatais prie Sūdžios nu
ėjės, bet mane kaip napažistama 
žmogų nepriėmė. . . Asz ir Grygą 
su Jusu Mylista galėtum nueiti 
prie Sūdžios ir ta Draugyste pa
gal Zokona į Raistus įtraukti. . . "

Ar visas Rambyno plotas apie 
66 ha buvo lietuvių įsigytas, nėra 
aišku. Atskyrus nuo Vokietijos 
Klaipėdos kraštą,jo savininkų su
dėtis kiek pasikeitė,ir nepriklau
somybės laikais Rambynas dali - 
mis priklausė:Pagėgių apskričiui, 
dr. Gaigalaičiui, Klaipėdos Auku - 
ro draugijai ir Lietuvos centro 
valdžiai.

Čia prabėgomis pastebėti anų 
laikų Tilžės lietuvių gyvenimo 
bei Rambyno vaizdeliai, imant 
juos pavieniui, atrodo gana kuk - 
lūs, bet žiūrint į juos visumos 
perspektyvoje,jie buvo reikšmin
gi ir padėjo lietuvių tautai prisi
kelti laisvam gyvenimui.

J. PĖTERAITIS
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AKADEMINIS JAUNIMAS

Aldona E. GUDAITYTĖ-ŽIBIENĖ, g. Kau
ne. Baigė Chicagoje Fenger High School. 
Roosevelt Universitete įsigijo bakalauro laips
nį vokiečių k. ir pedagogikoje. Vokiečių ir 
anglų kalbas dėstė Marshall High School, 
Chicagoje

Horacijus R. ŽIBĄS, g. Klaipėdoje. Gimna
zija lankė Vokietijoje. Bakalauro laipsnį hu
manitariniuose moksluose įsigijo University 
of Chicago. Ten pat tęsė studijas ekonomiko
je ir įsigijo magistro laipsnį Graduate School 
of Business Administration. Nuo 1958 metų, 
dirba Procter and Gamble Co.

Reinoldas GUDAITIS, g. Lietuvoje. Gimna
ziją baigė Šilutėje. Technikos studijas pra
dėjo Kaune, baigė Vokietijoje. Elektros in
žinierius

Algimantas GINTAUTAS, g. Kaune. Gim
naziją baigė Vokietijoje. Baigė Bonnos me
dicinos fakultetą ir dirba savo specialybėje
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Erika ŠILGALYTĖ, g. Vokietijoje. 1961 m. 
baigė Luther South gimnaziją. Priklausė m- 
los chorui ir buvo sekmadienio m-los moky
toja Ziono p-joje. Ėjo vice prezidentės pa
reigas Walther League bažnytinėje studentą 
draugijoje. 3 metus lankė Western Illinois 
University Macomb mieste, o dabar — Roose
velt Univ, of Chicago. Studijuoja pedagogiką. 

Amelija RAILAITĖ-ALBRIGHT, g. 1935 m. 
Baigė Eastern High School ir Townson Jr. 
Kolegiją labai gerais pažymiais. Studijavo 
Maryland U-te Baltimorėje žurnalistiką. Bai
gė garbės laipsniu ir gavo iš „Baltimore 
Sun“ 500 dol. stipendiją. Veikli studentą or
ganizaciją narė, turi atsakomingą jose pa
reigą. „Independent Women“ redaktorės asis
tentė

Adolfas POLKIS (Pohlis), g. 1941. VI. 27 
Vokietijoje. USA baigė Kelly aukštesniąją 
mokyklą. Buvo narys Kelly Honor Society. 
Baigė Chicagos Teachers College Honore laips
niu kaip matematikas. Dėsto matematiką Til
den High School
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Marikė Teresė JUZAITYTĖ, g. Vokietijoje 
1947 m. Harper H. S. baigė 1965 m. Lankė 
Roosevelt Universitetą Chicagoje. Nuo 1966 
m. Univ, of Oregon in Eugene studijuoja 
pedagogiką. Pusantrą metą talkininkavo Cook 
County ir evangeliką ligoninėse. 5 m. lankė 
baleto studiją. Skautė



Martynas RAILA, g. 1923 m. 1943 m. baigė 
Unv-'tą. Vėliau vėl studijavo Johns Hopkins 
u-te ir baigė „Bachelor of Education“ laips
niu. Dėstydamas matematiką vienoj Jr. High 
m-loj tęsė studijas ir įsigijo magistro laips
nį. Dėstė matematiką Baltimorės politechni
kos institute, Johns Hopkins u-te ir Loyola 
kolegijoj. Po poros metą buvo paskirtas Bal
timorės švietimo departamente Research spe
cialistu, kur ir tebedirba. Columbia u-te New 
Yorke ruošiasi daktaratui. Yvą parašęs bro
šiūrą apie Baltimorės vieš, m-las. Aktyvus 
narys Baltimorės ir Marylando mokytoją, są
jungos, taip pat National Education Assn.

Dr. Algis J. PAULINAS, g. 1936. V. 14 
Pagėgiuose. 1953 m. baigė Harper aukšt. m- 
lą pirmuoju mokiniu. 1957 m. baigė Illinois 
u-te Urbanoje inžinerijos - fizikos fakultetą 
su pagyrimu įgydamas bakalauro laipsnį. 
1958 m. ten pat pasiekė magistro laipsnį. 
Už gabumus moksle jo vardas įrašytas Ur
banos u-to bronzos lentoje. Amerikiečių stu
dentų garbės korporacijų. Tau Beta Pi ir Sig
ma Xi narys. 1958 m. gavo vyriausybės sti
pendiją. Studijas gilino Californijos u-te Ber
kley, kur apgynė plazmo fizikos disertaciją 
ir 1961 m. vasario mėn. gavo fizikos daktaro 
(P. h. D.) laipsnį

ONOS YČIENĖS ATSIMINIMAI

Jonas buvo vyriausias vaikas 
Simpeliškių Yčų šeimoje.

Jo tėvas Martynas buvo nusi
statęs j Į išleisti į mokslus. Todėl 
jam, vaikui esant, draudė lakstyti 
ir žaisti su kaimynų vaikais. Ke
turių metų Jonukas jau mokėjo 
skaityti. Anksti jis pateko į Min
taujos gimnazijų,Qyvenųnt viena
me pensione su Povilu Jakubėnu 
ir kitais žymiais lietuviais moks
leiviais, jų tarpe jautėsi gerai. 
Povilas Jakubėnas mažajam Jo
neliui vis buvo kaip ir tėvas.

Tėvui iškeliavus į Ameriką, 
baigėsi Joneliui gerosios gyveni
mo dienos. Tuo pačiu laiku mano 
tėvas, finansiniais išskaičiavi
mais,savo 2 sūnus išėmė iš Min
taujos gimnazijos ir perkėlė Į 
Sluckų,kur nuo kunig.R advilų lai
kų veikė prie gimnazijos interna
tas, reformatų prižiūrimas.

Mano motina man gyvai papa
sakojo savo kelionų per Vilnių į 
tolimų Sluckų lydint Jonų Yčų ir 
savo 2 sūnus į naujų vietų.

Slucko gimnazija skyrėsi nuo
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Sėdi (iš k. į d.): Ona MIKELĖNIENĖ, Angelika
NĖ su sūnumi Jonuku, Jadzė TOLOČKAITĖsu Martynu.
JIS (Astravo dv.), Danutė YČAITĖ, Petras V ARIAKOJIS 
Jonas YČAS, dr. Jokūbas MIKELĖNAS, Birutė YČAITĖ, 
TU ŠI S iš Biržų.

Mintaujos gimnazijos, ypatingai 
dėl rusų kalbos sustiprintų rei
kalavimų. Bet Jonui Yčui mokytis 
nebuvo sunku. Mano motina ste
bėjosi jo greita orientacija ir pa
stabumu. Naujoj e gimnazijoje Jo
nas greit pasižymėjo pažangumu. 
Mokytojai pavesdavo jam mokyti 
atsilikusius mokinius. Tas suda
rė jo pirmuosius uždarbius. Per 
vasaros atostogas nevisada grįž
davo į Simpeliškius. Kaip korepe
titorius jis būdavo pakviestas va
sarai apylinkės dvarininkų moks
leivių mokyti. Taip atsitikdavo, 
kad po kelių metų grįžus į Šim- 
peliškius, jis su ašaromis akyse 
nebeįstengdavo ištarti nei vieno 
lietuviško žodžio.

Skurdas jo tėviškėje klestėjo. 
Baigės gimnazijų ir dėdės Dagi
lio patariamas įstojo į Petrapilio 
Institutų. Tuo laiku pirmų kartų 
atsiliepė ir tėvas iš Amerikos, at
siųsdamas pinigų. Iki to laiko apie 
jį jokios žinios nebuvo gauta. Tė

GRINFELSKAITĖ, Ona YČIE- 
Stovi: Petras VARIAKO- 

(iš Panevėžio, prof. dr. 
provizorius Petras BAL- 

Šimpeliskiai, 192If m. liepos mėn.

vas, atvykus į U. S. A. , buvo pate
kus į bendrų to krašto depresijų. 
Prie to dar prisidėjo kalbos ne
mokėjimas. Daug mūsų išeivių 
pasakojo apie tuo laiku pergyven
tus vargus. Martyno Yčo žmona, 
gavusi iš vyro pinigų, pasistengė 
ištraukti šeimų iš skurdo,mokin
ti sūnus Martynų, Stasį ir dukrų 
Zuzanų. Stasys neužilgo iškeliavo 
pas tėvų į North Dakotų,U. S. A. 
Jonas savo brolį Martynų pasiė
mė į Petrapilį paruošti gimnazi - 
jai.

1903 m.Jonas jau buvo Toms
ko valdiškos gimnazijos mokytoju. 
Stebėtinai greit savo gabumais pa
sižymėjo. Tomsko inteligentija 
jam pavedė įsteigti privatinę ber
niukų gimnazijų ir būti jos direk
toriumi. 1907 m. , po mano susi- 
žiedavimo su juo, jis man rašė: 
"Keista, kad aš jaunas turiu būti 
patarėju ir teisėju daugeliui žmo
nių. Pas mane kreipiasi su neiš
rištomis problemomis. Mano pa-

48



tarimus priima ir pildo".
Mano tėvas kun. A. Neimanas 

mus sutuokė 1908 m. lapkričio 
mėn. Papilio bažnyčioje. Tie 23-ji 
bendro gyvenimo metai prabėgo 
kaip vieni geri metai. 1931 m. 
gruodžio m. 17 dieną, universiteto 
studentams atostogaujant, ir jam, 
Jonui Yčui, atėjo atostogų ir poil
sio laikas, -jis užbaigė žemiškąją 
kelioną. . .

Jo apibūdinimui tinka šie poe

to žodžiai:
Buvau jaunas - sapnavau: 
"Gyvenimas - džiaugsmas".
Atbudau - supratau: 
Gyvenimas - pareiga. 
Griebiaus darbo ir nustebau: 
Pareiga - džiaugsmas !
Jam peranksti iškeliavus, li

kausi su jo žodžiais, kuriuos jis 
man išvykdamas iš namą ne kar
tą sakė:"Dieve, padėk"!

5ft #

BERNARDAS BUNTINAS

PARAPIJOS VADOVAS-JŪREIVYSTĖS PRADININKAS

Lietuviai evangelikai prarado 
tremtyje vieną savo geriausią 
darbuotoją, kai prieš metus stai
gi mirtis Bernardą Buntiną paė - 
mė iš mūsą tarpo. 1949 m. atvy
kus į Toronto, jis tuojau prisidė
jo jungti evangelikus į visuomeni
nį vienetą, kartu su kitais įkūr ė 
parapiją, ir visą laiką tvarkė jos 
reikalus,eidamas tarybos pirmi
ninko pareigas. Jam sekėsi rasti 
pritarimo, - parapija išaugo į da
bar plačiai žinomą lietuvią evan
geliką židinį Toronte. Ryžtingi 
buvo ir jo ateities užsimojimai, 
netgi ir už parapijos ribą. Tai ne 
tik nuliūdą parapijiečiai lydėjo jį 
įkapus,prisidėjo atstovai iš visos 
lietuviškosios kolonijos, o prie 
kapo tarė atsisveikinimo žodį ir 
kataliką dvasiškis bei Kanados 
Bažnyčios atstovas. Laikraščiai 
teigiamai iškėlė jo nuopelnus vi - 
suomeninėje veikloje. Jo atlikti 
darbai ir įnašas bažnytiniame 
gyvenime liks neužmiršti.

Tačiau,kada mes, jo bendrinin-

Bernardas BUNTINAS 
Klaipėdos uosto inžinierius

1904- VU- 21-, Žaraė-1966. VI. 13, Chicago 

kai, išgirstame Bernardo Buntino 
vardą, mums prieš akis iškyla jo 
vaidmuo Klaipėdoje, Baltijos pa
jūryje, vandens sporte, laivinin - 
kystėje. Ten jis įamžintas kaip 
žymus pradininkas sukelti jauni -
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mo pasiryžimą jūreivystei,prak
tiškai jį supažindinti su jūrų ele
mentu. Pastangos buvo sėkmin
gos. Dar dabar jo pasekėjai savo 
prisiminimuose pažymi:Bernar- 
das Buntinas savo vardą garbin
gai įrašė lietuvių jūrininkystės 
pionierių lenton.

Tai savotiškas reiškinys, kad 
lietuviai,tiek amžių išgyveną ar
ti jūros,atgavę, nepriklausomybę, 
kurį laiką mažai teparodė jūrei
viškų palinkimų. Kitos pajūrio 
tautos Europoje jau seniai laivi
ninkystę. pavertė ne tik pragyve
nimo, bet ir gerbūvio šaltiniu, o 
lietuviai liko atitolę nuo jūros 
praktikos. Todėl, atgavus pajūrio 
sritis su Klaipėda, teko jaunimą 

pratinti prie vandens ir jūreiviš
ko gyvenimo. O vis tik prieš ke
letą šimtųmetų anksčiau padėtis 
toje srityje buvo visiškai kitokia.

Su pasididžiavimu galime pri - 
minti, kad vandens susisiekime 
savo pradžią turime net iš ak
mens laikų, kada mūsų protautės 
žmonės gyveno ūpingo Okos auk - 
štupio plote ir už Beržūnos bei 
Dniepro,kur jie paprastais plau
stais arba rąstų ryšuliais yrėsi 
į upių bei ežerų gilumas pagauti 
žuvies. Jie ten ir išvystė savo, 
kad ir primityvius, laivelius, ar 
tai buvo "skoptinė" - rąstas iš
skaptuotu viduriu,ar išdegintu vi
duriu - "rąstinė”.Netgi ir tų lai
kų kaimynai mokėsi iš jų, perė-

Atvaizdo viduryje sėdi inž. Bernardo Buntino tėvas Michaelis BUNTINAS ir 
motina Urtė BUNTINIENĖ su anūke Gilina BUNTINAITE-ELEKSIENE (gyv. 
Chicagoje). Jy priekyje iš kairės: Augustė ZAUNYTĖ-dr. A. ŠAULIENĖ (Chi
cagoje), Aldona BUNTIN AITĖ (Chicagoje, liet, operos choristė) ir Dovas ZAU
NIUS (žuvęs II Pas. kare). Stovi iš k.: Trudė BUNTINIENĖ (Chicagoje), Ma
rija BUNTIN AITĖ-KUNKIEN Ė (Canadoje), dr. Augustė ZAUNIŪTĖ (mirusi 
Klaipėdoje) ir Bernardas BUNTINAS Žardė, 1929 m.
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Mažlietuvių tradicijų laikėsi B. Buntino žmo
na Grita MISIALYTĖ-BUNTINIENĖ .Tėvų 
ūkyje pratusi prie gražių žirgų, vėliau liko 
jojimo sporto mėgėja. Matome ją pasiruošu
sią dalyvauti tradicinėje lietuvaičių eskadro
je tautinės šventės parade

mė daiktų pavadinimų į savo kal
bų. Kalbininkai teigia, jog žodis 
"laiva" suomių kalboje yra skoli
nys iš baltų prokalbės, kaip ir žo
dis "šilta" (tiltas).

Vėliau,atvykus jau prie Pabal- 
tijos ežerų ir upių, buvo dar dau
giau progos tobulinti plaukiojimo 
pastatus. Ilgainiui įsigyveno net 
tam tikros vandens tradicijos, ku
rių liekanos ir šiandien žinomos: 
paprotis sukurtų Joninių laužų ant 
plausto leisti pasroviui, gerbti 
Bangpūtį-vandens galybės dievai
tį,drausti žvejoti vietose,kur van
dens "šventi" ir kit.

Padraikūs proistorės ir pačių 
ankstyvųjų kronikų nuotrupos lei
džia spėti, kaip su laiku sugebėta 
padirbti laivus ne tik žvejybai, bet 
ir medžiagų transportui ir net 

kovos žygių reikalams. Štai žino
mi tokie senovės laivų tipai ir jų 
paskirtis:v y t i n ė s-žodis per
imtas į vokiečių kalbų (wittine), 
lenkų k. (wycina), rusų k. (vitina); 
p e r g a - nedidelė upių valtis ; 
s t r ū g a s - didesnė, plaukdavo 
tik pakilusio vandens metu; k a - 
m e g a - transportui statinėse 
pelenų, vaško, odų, lajaus ir kit. ; 
skultas - vidutinio tipo val
tis. Tai senovės laiveliai, kai kur 
upėse naudoti ir vėliau.

Drųsuoliai upeiviai, pervilkų 
laivelį per kopas, pav. prie Per- 
velkos,paplaukiodavo ir jūros pa
krančių, kada vanduo būdavo ra
mus. Su laiku upių ištakose atsi
rado eilė prieplaukų bei uostelių. 
Lietuvių - prūsų pajūryje XII a. 
pradžioje jau gyvai veikė tokios 
prekių apyvartos vietovės :Drūsuo 
- Elbingo upės ištakoje, T w a n g- 
s t ė-Priegliaus žemupyje, Vis
ki a u t a i-arti Krantės, L i n- 
kūnai - prie Tilžės. Tur būt, 
dar ir kitur priplaukdavo laivai 
apsisaugoti nuo jūros audrų, kar
tu ir mainyti savo prekes į vietos 
gaminius.

Labiausiai įgude^ jūrų keliau
tojai buvo vikingai. Greičiausia 
iš jų ir vietiniai išmoko statyti 
jūrų kelionei tinkamus laivus su 
"nugarkauliu" (kyliu) laikyti lyg- 
svarų audroje, nusižiūrėjo ir į 
kitas jūreivių gudrybes, kaip bu
riavimų prieš vėjų, orientacijų 
pagal žvaigždes ir kit. Berods, 
žvaigždynų stebėdavo ypatingai 
senovės vaidylos tikybiniu požiū
riu,© šios žinios perėjo ir į žmo
nes. Adomas Breminietis, XI a. 
kronininkas, rašydamas apie gy
vų prekybų mūsų upėse pažymi, 
kadsembų laivai jūra nuplaukda-
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Buriuoto ją jaunimas vyksta pratimams į jūrą
vo net iki Birkos (Bjdrkes), kuris 
tada buvo svarbus prekybos cen
tras vidurinėje Švedijoje. Bemaž 
tais pačiais laikais norvegų vi
kingas Leif Erikson atliko savo 
garsių kelionų per Atlantą ir pa
siekė Amerikos krantus.

Kovose prieš kryžeivių puoli
mus pajūrio giminės sutelkdavo 
flotiles kariškių žygiams. Ordino 
kronistai praneša: 1253 metais 
sembai su laivais marėmis atvy
ko prie Klaipėdos ir kartu su že
maičiais apgulė ordino naujai 
pastatytą pilį , o skalvių kilties 
seniūnai 1274 m. .Ragainės apy
linkėje surinką 400 vyrų, laivais 
Nemunu ir per Kuršių maria s 
vyko iki Labguvos, ten netikėtai 
užpuolė kryžiuočių pilį ir ją su
degino.

Deja, visa besivystanti lietu
vių pažanga laivininkystės srity
je užsibaigė kaip tik politiškai 
pakilusiais didžiųjų kunigaikščių 
laikais. Tie galingi valdovai ste
buklingai sugebėjo prasiveržti į 
plačiausius Rusijos plotus, kai 
tuo tarpu savas pajūris 1422 m. 
galutinai pateko kryžeivių ordino 
kontrolėn. Pasak prof. K. Pakštą® 

nebuvo suprasta, kad"viena pėda 
pajūrio žemės tautai yra vertin
gesnė už šimtus hektarų toliau 
užnugaryje". O kitas dabar bylo- 
ja:"Ir kas būtų atsitiką, jeigu mū
sų protėviai,užuot savo žirgų ko
jomis drumstų Juodųjų jūrų van
denis,būtų verčiau išbraidų Bal - 
tijos pakraščius, va, taip nuo Vy
slos žiočių iki tolimų Kuršių į- 
lankos pakraščių" (J. Cicėnas). - 
Deja!

Tuojau po krašto užėmimo 
kryžeivių ordinas statė jūreivy- 
stų ir upių laivybą savo ūkiškos 
išgalės pagrindu. Pajūrio lobių 
išnaudojimą bei gintaro prekybą 
pasiėmė valdžia, o dvarininkams 
-ponams atiteko visos t eisės eže
ruose bei upėse. Vietiniams to - 
kioje feodalinėje santvarkoje ma - 
žai kas beliko. Pagal lažo nuos - 
tatus pagautos vandens gėrybės 
priklausė valdžios arba pilių san
dėliams. Be leidimo nebuvo gali
ma plaukioti,uždrausta net turė
ti nuosavą valtį. Berods, tuo at
veju ir Did. Lietuvos baudžiau
ninkams buvo ne geresnė padėtis. 
Daug nūs ako,kad ir tokia priesai
ka iš XVII šimtm. , kur Dusetų
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dvaro užvaizdas turėjo pasižadė
ti: "czalnas atrastas unt krasztu 
ežerą sukapat ir suguodint". Ma
tome, baudžiauninkai visur buvo 
atpratinami nuo vandens, turėjo 
likti tik žemininkais. Todėl ir 
vėlesnių kartų pajūrio lietuviai 
mažai teparodė noro eiti į jūrei
viškus verslus. Kad ir vienas ki
tas pamarėnas karinu prievole at
likdavo ’’marinėje",tačiau po tar
nybos grįždavo prie savo žemi
ninkų.

Jau Maž. Lietuvos tautinio at
gimimo laikais atsakingi veikėjai 
aptardavo ir jūreiviškas galimy
bes atsistatančioje Lietuvos val
stybėje. Kai kada apie tai buvo ra
šoma ir vietinėje spaudoje. Ta
čiau plačiau tuo,kaip ir kitais vie
šais reikalais,buvo kalbama drau
gų rateliuose, atskirose šeimose. 
Viena tokių buvo Žardės Buntinų 
šeima. Žardė, arti Klaipėdos, pa
žymėtina jau vien tuomi, kad ten 
vieno kaimo plote randasi net ke
turi proistorės piliakalniai arba 
jų liekanos. Iki šiol yra tyrinėta 

ir du didoki senovės kapinynai, 
aptikta ir paskirų senovės laido
jimo vietų. Prof. Hollack, Bezzen- 
berger,Puzinas ir kiti tyrinėtojai 
daleidžia, kad čia ilgais proisto
rės laikais būta žymi apsigynimo 
vieta, gal ir valdos centras. Dau - 
gybė kapų ir juose sudėti priedai 
bei atskiri archeologiniai radi - 
niai nurodo, kad čia būta palygi - 
nant pasiturinčių gyventojų, kurie, 
tur būt, mainykaudavo prekėmis 
su užjūrio vaizbūnais, atvykusiais 
į prieplaukų Smeltelės ištakoje, 
dabar vadinama malkų uostu. Nuo
dugnūs tyrinėjimai parodys, ar 
tik ne Žardėje tenka ieškoti Klai
pėdos miesto pradžios, nes:vieto- 
vė buvo apgyventa jau nuo bron
zos laikų; ordino laikais miesto 
pietinė riba siekė iki Smeltelės 
dešiniojo kranto.

Pagal bažnyčios kronikos už
rašus Buntinai Zardėje valdė 
stambų ūkišką vienetą jau nuo 
XVII-ojo šimtm. pradžios. K. Do
nelaitis, šimtas metų vėliau, būtų 
juos priskaitąs prie savo "garbin-

Klaipėdos uoste... tarp molu išėjimas į Baltijos jūrą ir į platųjį pasaulį
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gų ūkininkų". Prasidedant Maž, 
Lietuvos tautiškam judėjimui, 
Buntinų šeima savo apylinkėje bu
vo tiek pat žymi, kaip ir Zaunių 
šeima Pakalnės krašte,arba Jan
kaus arba Lekšo Pagėgių apskri
tyje.Kaip tada įprasta,tokioje vie
toje pasitarimams atvykdavo ži
nomi lietuvninkai-veikėjai. Jų tar
pe pas Buntinus svečiuodavosi ir 
rašytojas Jurgis Sauerveinas , 
mažlietuviųhimno autorius. Grei
čiausia čia buvo aptariami ir ben
dri reikalai, pav. :1878 m. pasiųs
ti delegacijų pas karalių Wilhel- 
mą I ir prašyti užtarimo (sveiki
nimo tekstųparašė pats Sauervei
nas), arba įsteigti "Lietuviškųjų 
konservatyvų draugijų" (1890). 
Bernardo dėdė Martynas Buntinas 
kartu su Sauerveinu vyko net įKa- 
raliaučių, ten vokiečių įstaigose 
klibenti lietuvninkų reikalų, ypa
tingai mokyklų srityje.

Per kartas gerai įrengtame 
Buntinų dvarelyje buvo auginami 
netik gražūs žirgai bei geri vei
slės gyvuliai, bet jų name būta ir 
tikybinių knygų puikus rinkinys 
"skapikėj", o lentynose - gausu 
lietuviškų knygų tuo metu išleis
tų Klaipėdoje, Tilžėje ir Vilniuje. 
Žymių vietų užėmė ir V. Vydūno 
veikalai. Matyti buvo suprasta 
kiek Vydūno sutelktos dvasinės 
vertybės kildina žmogaus asme
nybę, tat sekančios kartos vaikai 
krikštijami ir vydūniškais var
dais. Taip,pagal senas evangeliš- 
kas tradicijas ir kylančių tautinę 
pažangų išsivystė racionaliai gal
vojų lietuvninko "didbūrio" tipai, 
kurie nelengvai pasiduoda sveti
mai įtakai. Tokioje aplinkoje už
augęs Bernardas Buntinas jautė 
pareigas savo kraštui. Jis greit 

įsijungė į vietinę, lietuvių veiklų, 
teikdamas gyventojams savo pa
tarnavimus. Ir vokiečių mokyklo
se jis lieka ištikimas savo kilmės 
aplinkai, savo palinkimams.

Vydūno-Gaigalaičio laikotar
piu jau "Santaroje" suorganizuo
tas jaunimas kartais lenktyniau - 
davo upėse bei pamariais. Kurš
marių žvejai kasmet per Sekmi - 
nes suplaukdavo prie Juodkrantės 
vimpelių paradams, kiudelinių 
valčių lenktynėms, regatoms ir 
kitiems mažesnio pobūdžio pasi
rodymams marėse.

Tačiau į jūrų organizuotai iš
eita tik Klaipėdos kraštui prisi
jungus prie Lietuvos. Tada varž
tai, lietuvių laivininkystei uždėti 
po Melno ežero sutarties (1422), 
buvo pašalinti ir greit eilė orga
nizacijų pradėjo kelti jūrininkys
tės mintis ir jaunimų tobulinti jū
ros praktikoje.Klaipėdoje pradė
jo veikti jūrų skautų budžių sky
rius, jachtklubas,jūrų šauliai, bu
riavimo mokykla ir buriuotojų sų- 
junga,o Kaune-jūrų skautai su pa
daliniais įvairiuose miestuose. 
Lietuvos laivai po sava vėliava 
pradėjo tarnauti eksportui iš Klai
pėdos,net eita prie steigimo karo 
laivyno.

Pirmųjų pasiryžėlių tarpe, ku
rie įsigijo jūreiviškos patirties, 
matome ir B. Buntinų. D ar studen - 
taudamas, atostogų metu, jis pri
sidėdavo prie jūrų skautų. Būda
mas jau uosto inžinieriaus parei
gose, B. Buntinas dalyvavo beveik 
visuose tolimuose organizacijų 
žygiuose. 1927 ir 1928 metų ke
lionės motorburlaiviu į Gotlando 
salų buvo tik pirmieji bandymai. 
Nepaprasto jūreiviško užsigrūdi
nimo reikėjo, kai 1929 m. plau-
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kiant į Visby miestą laivas pate
ko į nepaprastai stiprią audrą ir 
šėlstančią bangų mėtomame lai
ve teko taisyti motorą. B. B. pats 
taisė mašiną,vadovavo laive, die
ną ir naktį dirbo apačioje ir ant 
denio, per kurį nuolat ritosi ban
gos. Savo drąsa skatino ištverti 
dar mažai prityrusius draugus, 
kol laimingai pasiekė krantą. Se
kančiais metais jis vėl kelionėje 
į Piliavą ir Karaliaučių,© 1931 
m. į Rygą. Po tiek įgyto patyrimo 
B. B.vadovauja jau tolimai kelio
nei iš Klaipėdos į Londoną, o grį
ždamas aplanko ir Oslo, Stockhol- 
mą,Helsinkį,Taliną, Rygą ir Lie
poją. Metais vėliau dalyvauja lie
tuvių jachtos tarptautinėje rega
toje aplink Gotlandą. B. B. vado - 
vaujama jachta "Gintaras " laimė
jo prizą. Savo jūreivišką patirtį 

jis perdavė jaunimui 1936 m. įs
teigtoje buriavimo mokykloj e,kur 
buvo apmokyti keliasdešimt jau
nuolių. Net ir Toronte B. B. nau
dingas lietuvių jūrų skautų tarpe, 
kurie jį išrenka savo garbės na
riu.

B. B. savo gyvenime statėsi 
du pagrindinius uždavinius : remti 
Bažnyčios darbus ir kelti savo 
krašto jūreiviškąpajėgumą. Nuo
sekliai vertindamas šių laikų iš
manąs, jis įsitikino :no r s mokslo 
laimėjimai ir kultūros pažanga 
būtų ir dar kaip spartūs, - tiky
biniai pagrindai visad lieka pir
miniu laidu žmogaus gyvenime. 
Išėjimas į jūrą reiškia ne tik var
tus į pasaulį; jie lietuviams yra 
pasaulis, tautos garbė ir turėtų 
būti visada ir laisvės sąlyga.

M. Nb.

Nemuno deltoje gyvenusio pamarėno paskutinė kelionė
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J. TREČIOKAS

PAPILIO MIKELĖNAI
5. JONAS MIKELĖNAS 

("Mūsų Sparnai" Nr. 21, 63 pusi.)

Jonas Mikelėnas papiliečių 
tarpe buvo žymi ir garsi asme
nybė. Jis per visą savo gyvenimą 
buvo nuolatinis Papilio ev. refor
matų parapijos vargonininkas ir 
konfirmantų mokytojas. Nuo 1906 
iki 1915 m. lietuvių kalbos moky
tojas pirmoje ir vienintelėje 
prieškariniais laikais buvusioje 
Papilio valse, pradžios mokyklo
je Papilyje. Papilio valsčiaus sa
vivaldybės organizatorius ir nuo
latinis nepakeičiamas valsčiaus 
sekretorius. Papilio valse, varto
tojų kooperatyvo steigėjas ir jo 
narys.

Jonas Mikelėnas gimė 1879 m. 
rugpiūčio m.7 d. Biržuose, kur ir 
baigė pradžios liaudies mokyklą, 
o po to-Bauskės viduriniąją mo
kyklą. Jam patiko tėvo profesija 
ir svajojo būti vargonininku. Susi
pažinus su gaidomis ir pramokąs 
vargonauti,šios specialybės pasi
tobulino pas kompozitoriųprof. K. 
Galkauską Vilniuje.

Tuo laiku buvusiam Papilio 
ev. reformatų p-jos vargonininkui 
Berglinui sunkiai susirgus ir iš 
pareigųpasitraukus,p-ja apie po
rą metų nebeturėjo vargonininko. 
Šias pareigas atlikdavo kun. A. 
Neįmano žmonos sesuo Angelika 
Grinfelskaitė.

Tą vakuojančią vargonininko 
vietą, tuometiniam ev. reformatų 
p-jos kun. A. Neimanui pasiūlius, 
Jonas Mikelėnas 1898 m. ir užė
mė ,apsigyvendamas p-jos konfir
mantų mokyklos name, parapijie-

Jonas MIKELĖNAS
1879. VIII. 7, Biržai—1963. XII, Papilys

čių vadinamoje "vieros iškaloje". 
Toji vieta pasidarė nuolatine jo 
gyvenamąja buveine, iš kurios 
reiškėsi jo,kaip švietėjo ir visuo
menininko, veikla;kelti savųjų lie
tuvių tarpe apšvietimą, skinti ke
lią į geresnį, sotesnį gyvenimą, 
sąžiningai ir uoliai visiems ir 
visuomet patarnauti,pagalbą teik
ti.

Nuolatinė jo rutina buvo kas 
sekmadienį ir per kitokias šven
tes pamaldoms vargonauti ir kas
met prirengti priaugantį jaunimą 
konfirmacijai.Konfirmacijos mo - 
kykla, pagal nusistovėjusią tvar - 
ką, veikdavo šešias savaites ga - 
vėnios metu: nuo Pelenų dienos 
iki Verbų sekmadienio. Verbų 
sekmadienyje įvykdavo konfirma
cija.
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Konfirmantų Papilio p-joj vi
dutiniškai kasmet susirinkdavo 
apie 40, kurie anais laikais buvo 
vadinami "navatnaisiais", Moks
leivių amžius būdavo nevienodas. 
Tarpe jų pasitaikydavo ir vyres
nių kartais net paties mokytojo 
amžiaus. Moksleivių tarpe pasi
taikydavo ir nemokančių skaityti 
ir rašyti. Anais laikais caristinė 
Rusija skandino lietuvių tautų ir 
visų Lietuvos kraštų tamsumoje. 
Buvo uždraustas lietuviškas "raš
tas ir drukas". Per kraštutiniai 
minimalinį mokyklų tinklų moks - 
leiviai irgi buvo rusinami. Tik 
pasišventėlis lietuvis mokytojas 
savo darbu ir pasiaukojimu, ne - 
vengdamas nei sunkumų nei var
go, išvedė lietuvių tautų iš tam - 
sumos.

Jonas Mikelėnas sugebėjo 
moksleivių tarpe palaikyti dera
mų drausmę ir juos sklandžiai 
dėstomuoju dalyku sudominti. Ti
kybos dėsnius dėstė lietuvių kal
ba. Tais laikais tai ir buvo likusi 
vienintelė vieta, kurioje buvo ga
lima naudoti lietuvių kalbų. Nors 
Rusijos žandarmerija į tai žvai
riai žiūrėjo, bet skverbtis į baž
nyčios reikalus privengė. Konfir
macijos mokykloje pamokos tęs
davosi kasdien nuo aušros iki su
temų.

Papilio liaudies mokykloje ti
kybos pamokas J.Mikelėnas turė
jo dėstyti rusų kalba. Tik lietuvių 
spaudų 1904 m. atgavus ir po 1905 
m. revoliucijos buvo leista mo
kykloje lietuvių kalba. J. Mikelė
nas nuo 1905 iki 1915 m.buvo Pa
pilio liaudies mokykloje pirmuo
ju lietuvių kalbos mokytoju.

J. Mikelėnas aktyviai dirbo 
rengiant 1908 m. Papilyje pirmų

jų lietuviškų vaidinimų.
Pirmajam Pasauliniam karui 

19 14 m. kilus ir 19 1 5 m. vokiečių 
kariuomenei Papilį užimant, J. 
Mikelėnas, kaip ir dauguma kitų, 
pagal rusų žandarmerijos įsaky
mų, privalėjo pasitraukti Rusijos 
gilumon, iš kurios sugrįžo 1918 
m. vasarų. Laike vokiečių okupa
cijos Papilio pradžios mokyklos 
mokytoju buvo poetas Kazys Bin
kis.

J.Mikelėnui teko matyti ir iš
gyventi ne tik caristinės Rusijos 
prispaustos Lietuvos, bet ir jos 
atsikūrimo, rūpesčius ir vargus. 
Jam sugrįžus, Papilyje jau buvo 
žinomas Lietuvos Valstybės Ta
rybos Vilniuje paskelbtas Lietu
vos atstatymo Vasario 16 aktas 
ir sudarytos Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės atsišaukimas skati
nantis organizuoti vietines vald - 
žias. J.Mikelėnas aktyviai įsijun-

Buhalterė Elena MIKELĖNAITĖ ir Jonas 
MIKELĖNAS prie savo nuosavų namų Pa
pilyje
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Papilio ev. reformatų parapijiečių surengto Jonui Mikelėnui, jo 80 m. amžiaus ir 
60 m. vargonininkavimo, jubiliejaus dalyvių dalis. Priešakyje iš deš. į k. sėdi: kun. 
M. FRANKAS, solenizantas Jonas MIKELĖNAS, supert, kun. A. ŠERNAS, FRAN- 
KIENĖ, Biržų gimn. mok. Jonas BRUŽAS ir kt. Papilys, 1958 m.

gė į Lietuvos Valstybės atkūrimo 
darbą.

Į sudarytą Papilio valsčiaus 
Komitetą, o taipgi ir į valsčiaus 
tarybą.įėjo įvairių pažiūrų žmo
nės. Tuo laiku valsčių komitetai 
turėjo daug rūpesčių ^valsčiaus 
gyventojų apsauga, tvarkos palai
kymas, visuomeninio turto apsau
gojimas,valdžios ir turto iš pasi
traukiančios vokiečių okupacinės 
karo valdžios perėmimas ir t. 
t. O tas pereinamasis laikotarpis 
buvo neaiškus, neramus, klaikus. 
Paskui besitraukiančią is Lietu
vos vokiečių okupacinę kariną 
valdžią,skverbėsi išbadėjusi, ap
skurusi raudonarmiečių kariuo
menė. Susisiekimas, ryšiai su Lai - 
kinąja Lietuvos Vyriausybe buvo 
nenugalimai sunkūs ir iš jos po
tvarkių, nurodymų sunku buvo 
gauti. Vietiniai valsčių komitetai 
tvarkėsi taip, kaip išmanė.

Papilio valsčiaus komitete 
beveik iš pradžių pasireiškė dvi 
frakcijos.Frakcijai,kuri pripaži

no Vilniuje sudarytąją Lietuvos 
Laikinąją Vyriausybą (pravard
žiuojamą "baltaisiais"), kuriai 
priklausė ir J. Mikelėnas, vado
vavo Martynas Mažuika. Antrajai 
-revoliucionieriųfrakcijai vado - 
vavo tuo metu raudonomis baci
lomis apsikrėtąs poetas K. Binkis. 
Šioji revoliucionierių grupė ne
pripažino Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės. Kada M. Mažuikos 
vadovaujamoji grupė dėjo pastan
gas suorganizuoti vietiną admini
straciją, tai šioms pastangoms 
skersai kelio stojo revoliucionie
rių grupė mitinguodama ir drum
sdama visuomenę, ir laukdama 
raudonosios V.Kapsuko-Mickevi- 
čiaus valdžios ir iš jos instruk
cijų. K. Binkis, savų pozicijų su
tvirtinimui ir mitingams praves
ti,pasikviesdavo iš Biržų St. Jies- 
montą ir Oną Puodžiūnaitą.

Tokiai situacijai esant, Papi - 
lio valsčiaus komitetas rimtos 
veiklos negalėjo isvystyti ir daž
nai kaitaliojosi. Šių grupių riete-
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nos tesėsi iki kitų metų pradžios.
1919 m.pradžioje Papilį, Bir

žus su jų apylinkėmis užėmė re
guliari rusų raudonaarmiečių ka
riuomenė. Tada K. Binkis su St. 
JiešmantUjiš Biržų atvykų, sušau
kė Papilio dvare mitingų ir įstei
gė revoliucinį komitetų, vadina - 
mų revkomu, kuriam vadovavo 
Pranas Kaupas. Buvo vykdomas 
komunistinės revoliucijos gilini
mas, neapsiėjus be areštų, tero
ro. M. Mažuikai pavyko išsislap
styti, o neapdairesnieji buvo su
areštuoti ir įkalinti. Pats P. Kau
pas, atsilankųs pas Papilio mie
stelio valstietį Aukštikalnį, nei 
iš šio nei iš to, nušovė jo sūnų. 
Tai buvo užėjus neramus, baugus 
ir nuožmus laikas.

1919 m. gegužės m. 29 d. bir
žiečių partizanai, vokiečiams pa
dedant, išvyjo iš Papilio rusų 
raudonaarmiečius.

Atsiradess M. Mažuika su J.

Mikelėnu ir vėl ėmėsi organi - 
zuoti Papilio valsčiaus adminis
tracijų. Pirmuoju Papilio valse, 
viršaičiu buvo išrinktas M. Ma - 
žuika,o pirmuoju valse, sekreto
riumi- J. Mikelėnas, kuris šioms 
pareigoms buvo nuolatiniai ir pa
stoviai perrenkamas iki 1940 m. 
birželio m. Sovietų Rusijos oku
pacijos.

Nepriklausomybės laikais M. 
Mažuika buvo iškilus į pirmau
jančius savivaldybės veikėjus ir 
buvo nuolatiniu Biržų apskr. sa
vivaldybės Valdybos pirmininku. 
Ir po 21 metų bolševikiniai ko
munistai- "svieto lygintojai"-M. 
vlažuikos negalėjo "užmiršti". 
1940 m. pirmomis Sovietų Rusi
jos okupacijos dienomis M. Ma
žuika buvo suimtas, iš kalėjimo 
į kalėjimų kilnotas ir, pagaliau, 
žiauriomis kančiomis nukankin
tas (L. E. žinių apie jį nėra).

J. Mikelėnas taipgi buvo vie-

Velioms Jonas MIKELĖNAS pašarvotas Papilio bažnyčioje 
Papilys, 1963 m. gruodžio mėn.
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nas iš Papilio vartotojų koopera
tyvo steigėjų ir jo sekretorius.

J. Mikelėnas, būdamas vals
čiaus sekretoriumi,dėl savo gero 
ir malonaus būdo, visada ir vi
siems be jokių išimčių paslaugus 
patarnauti, labai gražiai sugyve
no su visais valstiečiais, kurie 
jį gerbė ir mylėjo. Taipgi suge
bėjo, būdamas santūrus, ir prie 
įvairių valdžios režimų išsilai
kyti. Prisidėdavo prie rengiamų 
vakarėlių pravedimo, sudaryda
mas iš jaunuomenės chorus ir 
jiems vadovaudamas.

Savo amžių nugyveno viengun - 
giu,kartu su seserimi Elena-Pa - 
pilio smulkaus kredito bankelio 
bu-haltere. Iki gyvenimiško kelio 
galo,paskutiniąsias jėgas sukau
pęs,stengėsi patarnauti savo nu
mylėtiems parapijiečiams.

J. Mikelėnas mirė 1963 m., 
sulaukus nepilnų 84 metų am - 
žiaus. Palaidotas Kubilių naujose 
kapinėse. Tebūnie jam lengva jo 
šlovintoji Papilio krašto žemelė, 
kur jo buvo tiek daug dirbta, triū - 
so ir rūpesčių įdėta.

* * *

Kun. S. NEĮMANĄS

KURATORIUS JOKŪBAS TUNKŪNAS

Kuratorius Jokūbas TUNKŪNAS. 1883. XII. 
23, Klausučiai —1967. II. 25, Gardner, Mass.

Pasigęsime nuolatinio ir uo
laus, amžiumi vyriausio, atstumu 
toliausiai nuo Chicagos gyvenusio, 
Sinodų dalyvio, kuratoriaus Jokū
bo Tunkūno. Jis tvirtai laikėsi sa - 
vo nusistatymo, iki jėgos tarnau - 
ja, nors kartą per metus atvykti 
į Chicagą iš Gardner, Massachu- 
ssetts, kad pasimatyti su savai

siais,dalyvauti Sinodo posėdžiuo
se ir kartu su visais dalyvauti Sv. 
Vakarienėje.

Praeitais metais,tik iš ligoni
nės išėjus, dar ligos nenugalėjus 
ir nesutvirtėjųs, sirguliuodamas 
atvažiavo į Sinodą, bet po pamal
dų, priėmus Komuniją, pasijuto 
nusilpus. Palydėjusiems jis tarė : 
’’Dabar jau mano viskas atlikta. 
Galėjau kunigą ir pas save į Gard
ner pasikviesti, bet norėjau dar 
nors kartą su savaisiais pabuvoti".

Netekome savo Bažnyčią taip 
karštai mylinčio ir gerbiančio 
nario,vaikai-rūpestingo tėvo, Lie- 
tuvai-tėvynei atsidavusio sūnaus, 
o biržiečiai vieno iš pirmųjų lie
tuvių nepriklausomos Lietuvos 
p r amonininkų.

Kurt. J. Tunkūnas, Martyno ir 
Barboros Januševičiūtės Tunkūnų 
sūnus,gimė 1883 m.gruodžio mėn. 
23 d. Klausučių kaime, Biržų vai. 
ir apskr.ol9 11 m. išvyko į J. A. V.
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Kurat. J. TUNKŪNAS su dukterimis Ona BUDĖJIENE (kairėje) ir Edna VAŠ- 
Gardner, 196h m.

Gardnerio miestelyje (Mass.), 
kur gyveno jo sūnus, sesuo Mari-

KELIENE (dešinėje)

Čia 1917 m. vedė Elzbietą Inamai- 
tytą,kilusią iš Kalnėną kaimo$Jur- 
barko valsčiaus.

1921 m. , susitaupąs, praktiš
ką žinią ir patyrimą įsigijąs, šu 
žmona ir mažamečiu sūnumi 
Edmundu, grįžo į laisvą Lietuvą.

Kartu su Jonu ir Petru Pal
šiais, irgi grįžusiais iš J. A. V. , 
įsteigė Biržuose, anuo metu taip 
reikalingą, elektros stotį ir lent- 
piūvą, teikdami Biržą miestelė
nams šviesą, o plačiajai Biržą 
apylinkei, paruošdami statybinę, 
medžiagą, tuo paspartinant vien- 
kiemią statybą.

1941 m. raudonajam tvanui už
liejant Lietuvą, kartu su šeima 
pasitraukė į Vokietiją. 1 945 m. mi
rė jo žmona ir visi šeimos rūpes
čiai užgulė ant jo pečią.

Kiek vėliau apsigyveno trem- 
tinią stovykloje Spakenberge, iš 
kur 1947 m.sūnus Edmundas išsi
kvietė jį į JAV. Čia apsigyveno 

ja ir svainis Tamulėnai.
Pastoviai dirbo lentpiūvėje 

-kėdžiąf-ke. Mėgo tą darbą, įmo
nės vadovybė, įvertindama jo są
žiningą darbą, jam leido dirbti 
net iki 82 m. amžiaus. Tada pats 
nutarė kiek pailsėti. Šie paskuti
nieji,poilsiui skirtieji,metai ve - 
lioniui buvo kartu ir patys skau
džiausi. Operacija ir liga galuti
nai pakirto tą, kadaise buvusią, 
tvirtą gyvybą. Kad ir kentėjo fi
zines kančias, vienok vidujiniai 
buvo ramus, patenkintas; regėda
mas, kad jo dukros, baigusios 
mokslus, yra sukūrusios laimin
gus šeimos židinius, o sūnus-me- 
talurgas irgi ant savo koją tvir
tai stovįs. Susirūpinusiems vai
kams dėl jo kenčiamą skausmą, 
juos ramino atsidusdamas ir sa
kydamas, kad jaučiasi gerai ir 
niekur neskauda.
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Paskutiniu metu gyveno pas 
jauniausią dukrą Edną ir žentą 
Stasį Vaškelius, kur jo anūkai- 
PoViliukas 5 metą ir Danutė 3-ją 
metą, - stebėtinai gera klausa 
pasižymėją, praskaidrindavo se
nelio-ligonio nuotaiką lietuviško
mis liaudies dainelėmis.

Mirė 1967 m. vasario mėn. 25 
d. , sulaukės 83 m. Pašarvotas 
Smith Funeral Home Gardner, kur 
vasario m. 27 d. vakare buvo kun. 
Stasio Neimano atlaikytos gedu
lingos pamaldos,į kurias atsilan
kė iš plačios apylinkės, ne tik se
nos,bet ir jaunosios kartos lietu
viai ir nemažas skaičius vietos 
gyventoją, kurie, gėlią puokštė
mis ir vainikais pripildė koply
čią, reiškė savo užuojautas.

Vasario m. 28 d. išlydėtas ir 
palaidotas Greenbower, Gardner 
kapinėse, kurios rubežiuojasi su 

velionies buvusia darboviete. Į 
šias kapines, vasaros metu, atei- 
davąs aplankyti ir prižiūrėti švo- 
gerio Jono Tamulėno ir biržiečio 
Jono Vėjelio kapus. Naujas kapas 
priglaudė ateivį kartu su saujele 
žemės,atsivežtos iš brangios tė
vynės.

Velionies dukros Vandos ir 
žento William Serkšnią šeimos 
vardu pakviesti, visi laidotuvią 
palydovai buvo susirinką ją nese
nai įsigytoje naujoje gražioje re
zidencijoje. Išsiskirstėme nuliū- 
dą,kartu ir paguosti, kad palieka
me ne vieną mieląjį draugbrolį 
toli nuo tėvynės, kad esame visi 
tik pakeleiviai,ne s čia mums ne
skirta pasilikti. ”Cia mes neturi
me pasiliekančios vietos,bet ieš
kome būsimąją" (Žyd. 13, 14), sa
ko mums mūsą paguodai amžinos 
Tiesos Žodis.

Kun. S. NEĮMANĄS

KURATORIUS JOKŪBAS TREČIOKAS

Trečioką pavardės kamienas 
greičiausiai randasi Papilio ev. 
reformatąparapijoje, Biržą apsk. 
Joje yra šešiolika kaimą ir vien- 
kiemią, kuriuose šia pavardžia 
būta ūkininką. J. A. Valstybėse gy
vena trys bendravardžiai, bendra- 
pavardžiai Trečiokai, visi girną 
Papilio p-joje:Žiūriškio, Kiliškią 
ir Raščiūną kaimuose.

Žiūriškio vienkiemio Jokūbas 
Trečiokas su savo broliais buvo 
atvykąs į J. A. V. dar prieš I Pa
saulinį karą ir prasigyvenąs Lie
tuvos nepriklausomybės laikais 
grįžo į tėvyną, kur nusipirko 7 5 
ha žemės Nem. Radviliškio vals

čiuje. Ąžuolinėje pasistatė gra
žią sodybą ir pavyzdingai ūkinin
kavo. Buvo ilgametis Nem. Radvi
liškio Ev. Reformatą P-jos Tary
bos pirmininkas.

Kiliškią kaimo inž. Jokūbas 
Trečiokas irgi atvyko į J. A. V. 
prieš I Pasaulinį karą ir čia pasi
liko. Pažįstamas kaip įvairią lie
tuvišką organizaciją narys ir vei
kėjas.Gyvena Oakville,Conn.(pla - 
čiau L. E. XXXI t.,430 pusi.).

Raščiūną Jokūbas Trečiokas 
atvyko į J. A. V. 1951 m. pagal pa
rūpintą kuratoriaus dr. M. Deve- 
nio buto ir darbo garantiją, pas 
kurį pagyvenąs, vėliau persikėlė
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į Chicagų. Š. m. sausio mėn. 29 d. 
kuratoriui Jokūbui Trečiokui, ak
tyviam lietuvių ev. reformatų 
p-jos nariui, sukako 80 metų. Tuo 
laiku numatytas minėjimas, dėl 
užklupusios sniego audros, įvykti 
negalėjo.

Visu mėnesiu vėliau, e v. refor - 
matų p-jai minint Vasario 16-jų 
buvo pagerbtas ir jubiliatas. Iš - 
kilmingas pamaldas, skirtas Va
sario 1 6-tai, atlaikė superinten
dentas kun.S.Neimanas, o jubiliato 
minėjimų pravedė kun. P. Dilys. .

Minėjimo dalyviams susėdus 
prie Ev.Reformatų Moterų D-jos 
pietums padengto stalo, superin
tendentas kun. S.Neimanas pas
veikino jubiliatų Kolegijos prezi
dento M. Tamulėno, jun. ir jo po
nios vardu, kurie dėl ligos nega
lėjo atvykti, o taipgi ir savo var
du, supažindindamas dalyvius su 
jubiliato biografija.

Atsak. redaktorius kun. P. Di
lys sveikino jubiliatų "Mūsų 
Sparnų" Redakcinės Komisijos 
vardu,įteikdamas B.Kviklio "Mū
sų Lietuva" keturius tomus, kurie 
primintų ir papildytų žinias apie 
tų brangų kraštų, kur jubiliato 
buvo gyventa, jo gerovei dirbta ir 
veikta. Ta proga pasinaudodamas 
taipgi padarė pranešimų apie pa
tirtus įspūdžius Washingtone D. C. 
š. m. Vasario 16-tos dienos pro
ga, skaitant invokacijų U. S. A. se
nate.

Ev. Reformatų Moterų D-jos 
vardu sveikinimo žodį tarė šios 
d-jos pirmininkė kurat. H. Dilie
nė.

Ev. Reformatų P - jos vardu 
sveikino jos pirmininkas kurt. V. 
Karosas įteikdamas jubiliatui, 
kaip buvusiam pavyzdingam ūki-

Kuratorius Jokūbas TREČIOKAS
Chicago, 1960 m.

ninkui, ’’gaidį"-radijo su pastaba, 
kad jubiliatas išklausytų pirma 
oro "pranašus" prieš darydamas 
"30-ties blokų" pasivaikščiojimų, 
kaip tų kasdien esu pratus daryti.

Raštu sveikino Liet. Evangeli
kų Tarybos pirm. kun. K. Burbu- 
lys, kurt. A. ir dr. M. Deveniai iš 
Calif. , kurat. D. ir dr. J. Kregž
dės iš Cincinnati, dr. A. Trakienė 
"Svečio" ir savo šeimos vardu iš 
Chicagos,kurat. J. Yčas iš Chica- 
gos, kurat. Ona Yčienė iš Toron
to, Jurgis Ivaška iš Chicagos ir 
sūnėnas Jurgis Trečiokas iš To
ronto, kuris labai apgailestavo, 
kad dėl tarnybos negalėjus asme- 
niai dalyvauti mylimo dėdės mi
nėjime ir sųryšy su tuo pasiun
tus pakietėlį.

Sukaktuvininkas J. Trečiokas 
yra Jurgio ir Anės Kvedaravičiū
tės iš Jakniunų km. mažažemių 
ūkininkų Trečiokų septynių vai-
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kų jauniausias sūnus.’Gimė Kas
čiūnų kaime 1887 m. sausio mėn. 
29 d.. 1900 m. baigė Papilio pra
džios mokyklų. Iki 1908 m. dirbo 
tėvų ūkyje. Pašauktas kariuome
nėn, buvo paskirtas į raštininkų 
mokyklų Zarasuose. Po egzami
nų išlaikymo prie Vilniaus vieti
nės brigados štabo, buvo paskir
tas raštininku Vilniaus karo apy
gardos intendantūroje. Po karo 
prievolės atlikimo,išlaikys egza
minus, įsigyjo karo valdininko 
laipsnį.

I Pasaulinio Karo metu ėjo 
įvairiose vietovėse intendantūros 
lauko sandėlių viršininko parei
gas. 19 18 m. dalyvavo Papilio 
valsčiaus komiteto organizavime.

Lietuvos kariuomenei 19 19 m. 
išvijus bolševikus iš Biržų ir Ro
kiškio apskričių, buvo mobilizuo
tas ir priskirtas prie karinome - 
nė s intendantūros. Buvo Utenos, 
Zarasų ir Eglaitės intendantūrų 
sandėlių viršininku, Sakių apskri
ties intendantu ir Panevėžio in
tendantūros viršininku. Apdova
notas Lietuvos nepriklausomybės 
dešimties metųmedaliu ir Vytau
to Didžiojo Penktojo laipsnio or- 
denu.

Iš Žemės Reformos Valdybos, 
kaip karys ir bežemis,gavo Nau
jamiesčio valse. 10, 5 ha žemės. 
Išėjės 1937 m. į atsargų, pradėjo 
kurtis savame ūkyje ir dapirk o 
gretimos žemės 10 ha sklypų.

Kartu su keliais iniciatoriais 
įsteigė Naujamiesčio valse, koo- 
peratyvinų pienine, į kurios val
dybų nuolatos buvo renkamas pir
mininko ar iždininko pareigoms. 
Savo ūkyje pastatė gražių sodybų, 
užvedė vaismedžių soda, prisiau
gino grynos veislės juodmargių

Kapitonas Jokūbas TREČIOKAS 
Panevėžys, 1928 m.

bandų,kuria gėrėjosi ir vokiečiai 
okupantai.

Naujamiesčio Ev. Reformatų 
Bažnyčios ir sodybos administ
ratoriui kuratoriui Martynui 
Kregždei (tuometiniam Panevė
žio policijos vadui) 1924 m. mi - 
rus, toms pareigoms eiti Kolegi
ja pakvietė ir paskyrė Jokūbų 
Trečiokų,kaip artimiausį,ten gy
venantį, kaimynų. Tas pareigas 
jis rūpestingai ėjo iki išvykstant 
iš Lietuvos.

Šiuo metu Naujamiestyje se
niausioji ir mažiausioji iš medi
nių liet. ev. reformatų bažnyčių 
jau nugriauta,buvusios šventoriu
je kapinės panaikintos ir pasida
riusi tuščia aikštė, pavadinta 
"Žalioji Aikštė". Tų neskaitlingų 
parapijų savo laiku globojo ir rė
mė plati Ostachevičių giminė, ku
rių palikuonys jau anksčiau dau
gumoje per sikėlė į Vilniaus kraš
tų.
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1944 m. Rusijos bolševikams 
užėmus Lietuvą, Jokūbas kartu 
su sūnėnu Jurgiu pasitraukė į Vo
kietiją. Dirbo Leipcigo fanieros 
fabrike. Karui pasibaigus gyveno 
Mattenberge prie Kasselio,vėliau 
Memingeno D. P. stovykloje, kur 
dirbo įvairiose komisijose, kaip 
revizijos, Raudonojo Kryžiaus ir 
YRO. Buvo Mattenbergo D.P. sto
vyklos lietuvių evangelikų valdy
bos nariu.

Atvykęs į Chicagą, įsijungė į 
bažnytinę veiklą. 1952 m. Sinodo , 
įvykusio Chicagoje,buvo išrink - 
tas kuratoriumi. Pradžioje buvo 
"Mūsų Sparnų” redakcinės komi
sijos iždininku, vėliau parapijos 

valdybos iždininku. Pastarąsias 
pareigas ir po šiai dienai tebeina. 
Pareigingu administratoriumi bū
damas,jautriai pergyvena, jei kas 
nors netvarkingai atsiskaito.

Taipgi ir čia, Chicagoje, kaip 
savo laiku Naujamiestyje,eina ev. 
reformatų bažnyčios ir sklypo 
administratoriaus pareigas, įdė - 
damas nemažai fizinio darbo ir 
rūpesčių apturėdamas.

Po sugiedojimo "Ilgiausiųme - 
tų” ir po gausių linkėjimų, padė
kos žodį tarė ir pats sukaktuvi - 
ninkas ir ta proga paskyrė iš sa
vo pensininko santaupų Bažnyčios 
reikalams 150 dol.

* ❖ *

KRAŠTUTINUMAS - PRAKEIKIMAS
AR PALAIMA

Mūsų įvertinimas ar atsineši- 
mas į kraštutinumą, ar tai pasi
reikštų iš kairės ar iš dešinės, 
tolygus posakiui: "Prakeikimas 
ant abiejų tavo namų”. Vienok, lai
kas ir įvykiai verčia mus išsiaiš
kinti ir suprasti, kad kraštutinu
mas kartais gali pavirsti arba 
pražūtimi,arba palaiminimu, pri
klausomai nuo to, kur kraštutinu
mas veda ir ko jis siekia.

Apie kraštutinumą pagal Šven
tą Raštą rašo "The Banner-CRC” 
straipsnyje "Ekstremizmas-pra
keikimas ar palaima". Redakto
riui maloniai sutikus,iš anglų kal
bos išverstas skamba šiaip:

Dievas reikalauja paklusnumo 
ir visiškos iš kiekvieno žmogaus 

meilės. Jis taip pat reikalauja iš 
kiekvieno žmogaus būti ekstre
mistu. Dievo įsakymai yra griež
ti ir Jis reikalauja juos vykdyti: 
"Tu turi Viešpatį Dievą mylėti 
iš visos širdies, iš visos sielos, 
iš visų pajėgų". Šis yra didysis 
ir pirmasis įsakymas. Kristus 
davė suprasti, kad žmonės palai
ko savo teisingumą, kuris Dievo 
akyse nepriimtinas. Jėzaus dieno
mis žydų vadai buvo perdėtai tei
singi, tačiau Kristus įspėjo savo 
mokytinius :"Jei jūsų teisybė žy
miai neperviršys Rašto žinovų 
ir farizėjų, jus nieku būdu neįei
site į dangaus karalystę (Mato 5: 
20).

A. KURAS
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KOLEGIJOS POSĖDŽIAI

Nevisi Kolegijos nariai gyve
na Chicagoje. Tas sudaro kliūtis 
daryti dažnesnius posėdžius. 
Klausimų svarstyti prisirenka 
nemažai. Prieš šaukiant posėd
žius tenka išspręsti painius vie
tos ir laiko klausimus, nes beveik 
visi Kolegijos nariai dirba ir, be 
to, būna surišti ir su kitais viso
kiais reikalais.

Dėka mūsų Kolegijos prezi
dento sugebėjimui, ilgais posėd - 
žiais nusiskųsti negalime.

Pastaruoju laiku Kolegija tu - 
rėjo du reikšmingesnius posėd - 
žius, kuriuose be Kolegijos narių 
dalyvavo ir mūsų patyrų ilgame
čiai veikėjai.

P. m. lapkričio m. 13 d. Kole
gija posėdžiavo Racine, Kolegijos 
prezidento kurat. M. Tamulėno 
namuose, o Š. m. balandžio m. 30 
d. -Rockforde, kurat. A. Šerno na
muose.

Posėdžiai paprastai išvargi
na, bet pastarieji du išsiskyrė 
tuo, kad tai buvo ne tik darbo, bet 
ir malonaus susibuvimo valandos.

Kaip Racine, taip ir Rockfor- 
de,po posėdžių, Kolegijos nariai 
su jų šeimomis ir svečiai buvo 
pavaišinti pietumis.

Už pareikštų vaišingumų ypa

tingų padėkų reiškiu, kaip savo 
taip ir visų dalyvių vardu, Ponioms 
Idai Tamulėnienei, Editai Sernie- 
nei,jos motinėlei ir sesutei.

Kun. Stasys NEĮMANĄS

VENGRIJOS EV. REFORMATU 
BAŽNYČIOS 400 M. SUKAKTIS

Š.m.vasario m. Vengrijos Ev. 
Reformatų Bažnyčia minėjo savo 
400 metų gyvavimų. Prisiminta 
istorinė diena: 1567 m. visuotinas 
Sinodas Debrecene,kuriame Ven
grijos protestantų dauguma priė
mė II-jįHelvetijos išpažinimų,pa
dėdamas kertinį akmenį didžiau
siai Rytų Europos Reformatų Baž
nyčiai.

Dr. Tibor Bartha Vengrijos 
Reformatų Bažnyčių suvažiavime, 
kuris įvyko praeitų metų gruod
žio mėn. 17 d. Debrecene, prane
šė, kad numatytas to istorinio 
Kolegijos pastato pagrindinis re
montas. Be to, numatyta išleisti 
istorinių ir literatūrinių veikalų 
apie Ev. Reformatų Bažnyčių ir 
II-jį Helvetios išpažinimų Veng
rijoje.

Vengrijos Ev. Reformatų Baž
nyčia turi apie 2 milijonus narių, 
kurie sudaro žymių dalį Vengri
jos gyventojų ir yra didžiausia 
skaičiumi tarp kitų Vengrijos 
protestantų Bažnyčių. Kun. S. N.
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LIETUVIU EV. LIUTERONU BAZ NY CIOS SINODAS

Lietuvių Ev. Liuteronų Bažnyčios Sinodo dalyviai po pamaldų. Pirmoje eilėje iš 
kairės: kun. Julius STANAITIS, senjoras kun. A. KELERIS, garbės senjoras kun. 
Adomas GELŽINIUS ,vice senjoras kun. J. URDZĖ, kun. Aldonis PUTCĖ, Marija 
KILIENĖ. Viduryje, antroje eilėje, maj. A. GINTAUTAS; už jo — Mažosios Lietu
vos LietuviųTarybos pirm. Erdmontas SIMONAITIS ir kt.

Sinodas įvyko š. m. balandžio 
mėn.21-24 d.d. Pabaltiečių Krik
ščionių. Studentų Namuose Anna- 
berg,Bad Godesberg, Vak. Vokie
tijoje. Per 4-rias dienas buvo ap
svarstyta plati dienotvarkė.

S.m.IV-21 d. įvyko Sinodo ati
darymas, prezidiumo, mandatų ir 
rezoliucijų komisijų rinkimai, 
sveikinimai, Biblijos darbas Fi
lip. 3, 13-14-kun. J. Stanaitis.

Š.m.IV-22 d . :ryto malda,krik
ščioniškas lajųdarbas-kun. J. Ur- 
dzė, mūsų Bažnyčios veikla per 
20 metų ir dabartinė padėtis Eu
ropoj e-Senj.kun. A. Kele ris, lietu
viai evangelikai Amerikos konti- 
nente-jų vargai ir laimėjimai-vi - 
ce senj. kun. A. Trakis (įkalbėta 
juostelėje), Vyr. Baž. Tarybos ka
sininko ir Revizijos Komisijos 

pranešimai,kunigų ir parapijų at- 
stovųpranešimai,pasiūlimai mū - 
sų b ažnytinės veiklos pagyvinimo 
reikalu ir diskusijos, Vyr. Baž. 
Tarybos statuto pakeitimas, sen
jorų ir vice senjoro rinkimai, 
Vyr. Baž. Tarybos rinkimai, re
vizijos komisijos rinkimai, pra
nešimas apie kelionę, po JAV ir 
Canadų su šviesos paveikslais 
-mok. Fr. Skėrys.

Š. m. IV. 23 d. : pamaldos su 
Šv. Vakariene-kun. A. Gelžinius, 
nutarimai ir rezoliucijų priėmi
mas,Chicagos Tėviškės parapi
jos 15 metų pamaldų sukaktis 
(juostelėje), užbaiga ir malda.

Š. m. IV-24 d-. :ryto malda- 
kun. J. Urdzė ir atsisveikinimas .

Į Sinodo prezidiumų buvo iš
rinkti ^pirmininkas A. Gelžinius,
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paskutinysis nepriklausomos 
Lietuvos Ev. Liuteronų Bažny
čios lietuvių senjoras, vice pir
mininku kun. Aldonis Putcė, ap - 
tarnaująs Anglijos lietuvius evan
gelikus ir sekretoriumi mok. Fr. 
Skėrys. Nutarta pakeisti Vyr. 
Bažnyčios Tarybos konstituciją- 
Siam darbui išrinkta komisija. 
Išrinkti du senjorai-kun. Adolfas 
Keleris ir kun. A. Trakis,į vice 
senjorus išrinktas kun. J. Urdzė. 
Į Vyr. Bažnyčios Tarybą išrink
ti 23 asmenys iš įvairių kraštų 
bei kontinentų. Vyriausioji Baž

nyčios būstinė palikta Vak. Vo
kietijoje. Sinode dalyvavo 40 si- 
nodalų asmeniškai ir korespon - 
denciniu būduriš Vak. Vokietijos, 
Anglijos,Australijos, JAV ir Ca- 
nados. Sinodas susilaukė daug 
sveikinimų iš bažnytinių bei tau
tinių organizacijų, jų tarpe ir iš 
Lietuvių Ev. Reformatų Bažny
čios Superintendento kun. Stasio
Neimano.

Kun. Adomas Gelžinius,jo 65 
metų gyvenimo sukakties proga, 
išrinktas į garbės Senjorus.

Kun. A. T-

SKAMBĖJO AUKSINIAI VARPELIAI

Martynas Striužas iš Dirvo- 
nakių kaimo į Ameriką atvyko 
1906 m. Zanė Jurėnaitė-Striužie- 
nė iš Kilučių kaimo atvyko 191 3m.

Apsivedė 1915 m. gegužės 
•mėn. 30 d. ir jie 1965 m. atšventė 
auksines ve stuve s. Gyvena Brook
field miestely, III. M. Striužas 81 
gimtadienį minėjo š. m. IV. 29. 
Dar gerai derina pianinų stygas 
ir puikiai groja akordeonu. Labai 
nagingas biržietis:kruopščiai at
lieka medžio darbus ir darbelius.

Jo meniškai inkrustuotos dėžutės 
brangenybėms laikyti, siuvamo
sioms mašinoms staliukai ir stal- 
čiukai-vis jo meistriški kūriniai. 
Labai įdomiai padarytas dekora
tyvinis vėjo malūnas.

Pavyzdingoji šeimininkė Zanė 
Striužienė mėgsta lietuviškus 
rankdarbius, kuriais dabina savo 
namus. Be to, atsidavusi ir kuli
narijai. Ne tik svečius vaišina 
lietuviškais valgiais, bet ir patys 
vaišinasi tik savo kepsniais, ku-
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rių atsargos neiš senka, ne s kas - 
dien kepa ir verda.

Abu pensininkai.Mėgsta lietu
višką spaudą. Džiaugiasi "Mūsą 
Sparnais" ir vertina lietuviškas 

knygas.
Simpatinguosius "Mūsą Spar

ną" skaitytojus nuoširdžiai svei
kindami, linkime saulėtą dieną ir 
dieviškosios palaimos. p. L.

IŠ ZIONO LIETUVIU EV. LIUTERONU P-JOS GYVENIMO

Ziono parapijos nariai daugu - 
moję sudaro margą evangeliką 
visuomenę. Amžiumi vyresnioji 
karta retėja. Ją eilėse užtinkame 
tokią, kurie 50 ir daugiau metą 
yra būvą parapijos nariai, daug 
dirbą, parapijos ribose veikian
čiose vyrą ir moterą draugijose. 
Vyrą Draugija yra viena iš se
niausią lietuvią draugiją, nes įs
teigta 1899 m. Ji yra sušelpusi 
šimtus savo narią ligos atveju ir 
šeimos narius draugijoj apsid- 
raudžiusiam nariui mirus. Šiuo 
metuLietuviąEvangelikąLiutero- 
ną arba Vyrą Šalpos Draugija tu
ri virš 45 narius. Kiek mažiau 
narią priskaito Ziono Dukterą 
Draugija, kuri seniau savo talka 
ir parama yra rėmusi Ziono pa
rapiją.

Didelėje daugumoje Ziono pa
rapijos nariai yra atvykąiš 
tremties. Pradžioje buvo steng
tasi padėti tiems, kurie neturėjo 
giminą. Buvo surandamas jiems 
darbas ir butas ir parūpinti nau
doti baldai. Taip buvo lengvina
mas tremtinią įsikūrimas. Kiek 
čia įsikūrė tremtiniai traukdavo 
kitus savo gimines ir draugus iš 
Europos ir kitą kraštą! Tad pati 
parapija per vieną dešimtmetį 
išaugo bemaž dešimteriopai savo 
narią skaičiumi. Dabar parapijos 
gyvenime padeda žymiau reikštis 

tokie, kurie čia atvyko palygina
mai jauni, bet parapijos gyveni
mo ribose sukūrė šeimas ir jau 
dabar patys augina naują kartą. 
Pažymėtina,kad iš parapijos jau
nimo tarpo buvo sukurtos ne ma
žiau 40 porą, kurios tos pačios 
tautybės ir to paties tikėjimo iš-, 
pažinimo. Taip pat pažymėtina, 
kad Ziono parapijos mergaitės, 
ištekėjusios už kitą tautybią vy
rą,nenutraukė ryšią su parapija, 
bet joje krikštija savo vaikus, o 
visa eilė vyrą,o tąip pat ir mo - 
terą, evangeliką liuteroną tikėji
mą išpažino savu. Bet tam įtakos 
turi ir vyresnės kartos įsitikini
mai. Šeimos kaž kaip klostosi ir 
ją suaugimas vystosi visais tais 
dvasiniais pasireiškimais, kurie 
reiškiasi atitinkamoje visuome
nėje. Kaip tautos kultūrai ir gy
vybei vystytis ir plėtotis reikia 
ir tenka naudotis tais dvasiniais 
šaltiniais, kurie teka tautos vai
ką dvasioje,taip ir parapija paly
ginant mažesniame laipsnyje sa
vo dvasios gyvenime palaiko ir 
išvysto iš tądvasinią jėgą, kurios 
reiškiasi parapijos apimtimi gy
venančioje visuomenėje.
* 1967 m. bal. mėn. 2 3 d. Ziono
parapijos "Rūtos" draugija suruo
šė pietą parengimą. Surinkta 
135, 10 dol. pelno.

Ziono sargas
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LIETUVIAI EV. REFORMATAI GYVENĄ BUENOS AIRES

Petras TATORIS iš Geidžiūnų k., žmona 
atvyko 1926 m.

Ona ir sūnus stud. Albertas. Į Argentina

Š. m. sausio mėn. pabaigoje ir 
vasario mėn.pradžioje, apie porų 
savaičių, teko pabuvoti Argenti
nos sostinėje Buenos Aires,tame 
gražiame tarp palmių ir žalumy
nų paskendusiam e mieste. Kuomet 
Chicagoje siautė pūgos, ten buvo 
pats vidurvasaris, temperatūra 
siekė 35-37 laipsnių Celsijaus.

Pasisekė aplankyti visus Bue
nos Aires "e gyvenančius lietuvius 
ev. reformatus, nes jie pažįstami 
iš Lietuvos ir net giminės.

VANAGAS (miręs 1965 m.), Matilda JAKU- 
BĖNAITĖ-VANAGIENĖ, sūnus stud. Alber
tas V ANAGAS. Buenos Aires, 1963 m.

Visi gyvenų Buenos Aires ev. 
reformatai yra gerai įsikūrė, turi 
nuosavus gražius namus ir tarp 
savus bendrauja, broliškai sugy
vena. Kūrimosi laikais vieni ki
tiems padėjo ir vienas kitų rėmė.

Visi jie atvykę, 1926-1937 me
tų laikotarpyje. Dabar daugumas 
iŠ jų jau pensininkai. Argentinoj 
į pensijų gali išeiti moterys 55 
ir vyrai 60 metų amžiaus. Išėju
siems į pensijų dirbti nevaržo. 
Leidžiama uždirbti kiek tik nori, 
o priklausančių pensijų vis tiek 
moka. Todėl daugumas pensinin
kų tebedirba.

Buenos Aires gyvena šie ev. 
reformatai:

Matilda Jakubėnaitė-Vanagie
nė,prof. dr. kun. P. Jakubėno bro
lio Krisiaus duktė iš Vaitkūnų 
k aimo su sūnumi studentu Alber
tu,0

Anielė Jakubonaitė - Slikienė 
iš Vaitkūnųk. su sūnumi Oskaru,0 

Petras Tatoris su šeima iš 
Geidžiūnų k. ;

Minolija Grinaitė-Tomašev- 
ski su šeima iš Biržų miesto;
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Jonas Krikščikas su šeima 
iš Nastopiškio k. ,°

Stasys Tatoris su žmona Pet
ronėle iš Štakirių k. ;

Mykolas Tunkūnas su žmona 
Adele iš Štakirių k. ;

Jurgis Tunkūnas su žmona 
Zėte iš Štakirių k. .

Akademinis jaunimas:
Elzė Krikščikaitė - Slankos, 

chemijos daktarė;
Albertas Vanagas studijuoja 

La Plato s universitete mechani- 
niką;

Albertas Tatoris studijuoja 
Buenos Aires Aukštojoj techni
kos mokykloj mechaniką, ir yra 
pasižymėje^s sportininkas.

Prekyba verčiasi Anielė Ja- 
kubonaitė - Slikienė. Su sūnumi 
Oskaru laiko nemažą baldų krau
tuvų. Jos vyras Šlikas mirus 
prieš penkis metus.

Prieš keletą metų buvo palai
doti. . . šie ev. reformatai:

Marė Jakubėnaitė iš Vaitkū- 
nų k. ; Vilius Ruplėnas iš Geid - 
žiūnų k. , Petras Tatoris iš Šta -

Mykolas TUNKŪNAS, Adelė TUNKŪNIE- 
NĖ. Į Argentiną atvyko 1929 m.

kirių k. ir Slikas.
J. T.

* Buenos Aires gyvenančių vien
minčių brolių ir sesių gražus 
tarpusavis sugyvenimas, bendra
vimas, tai ne tik pagirtina, bet ir 
sektinas pavizdys visoms kitoms 
brolių, sesių gyvenančioms vie
tovėms. Nuoširdžiai brolius ir 
seses argentiniečius sveikiname 
ir linkime dieviškos palaimos.

"M. Sp. " REDAKCIJA

Iš k. į d.: stud. A. VANAGAS, M. VANAGIENĖ, Anielė JAKUBONAITĖ-šLI- 
KIENĖ ir jos sūnus Oskaras ŠLIKAS
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LAIŠKAS IŠ TĖVYNĖS

Auksas rankas surakino. 
Širdis glaudės prie širdies. 
Nežinojo. . . , kad likimas 
Du kelelius jiems nuties. . .

Buvo šaltas žiemos oras , 
Sniego pusnys. . . Lyg pilis !. . . 
Jiedu žengė stipriai, noriai - 
Jiems šypsojos ateitis. . .

Balta, tyra, kaip gulbelė, 
Drąsiai žengė prie šalies, 
Bet nerimo jai širdelė 
Vidury šaltos nakties. . .

Nors ir švietė mėnesėlis, 
Žvaigždės šaipės danguje, 
Bet kaž-koks miglos šešėlis 
Lyg baugino kelyje. . .

Ar jie jautė, kad šis kelias 
Į takelius išsiskirs ?. . .
Ir jų mielos laimės dienos 
Į vienatvę čia pavirs?. . .

❖ &
Jonas Bernotas, reformatas, 

dabar jau 7 0 metų amžiaus, gimė 
ir augo Zizonių kaime,Vabalnin
ko valsčiaus. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo pirmaisiais 
metais tarnavo Lietuvos kariuo
menėje ir kaip bežemis jau buvo 
patvirtintas kandidatu žemės 
sklypui gauti parceliuojamame 
Egerdiškio dvare. Bet tuo metu 
Žemės Ūkio Ministerijoj iškilo 
sumanymas to dvaro žemų pas
kirti kultūriniam ūkiui. Tokiu bū
du J. Bernoto kandidatūra ten že - 
mei gauti atkrito, o kitur nebepa - 
teko. Tuo laiku vyko jaunų, stip
rių žmonių emigracija į užsie
nius. Tada ir J. Bernotas išemi
gravo į Argentiną. Čia susidėję 
keturi lietuviai užvedė plytų dirb
tuve Bueno Aires apylinkėje. 
Sunkiai dirbo,prakaitavo, o gera
sis Dievas jų darbą laimino. Su - 

sitaupų pinigų,pradėjo daryti pla
nus įsikurti prie lengvesnio dar
bo, kur galėtų gyventi sulaukus 
senesnio amžiaus. Tad J. Berno
tas,susidėjęs sukitu lietuviu,pir
ko ūkį Santa-Fe provincijoje, ne
toli Gorondo miestelio. Augina 
gyvulius,paukščius,parduoda pie
ną ir vištų kiaušinius. Žemės 
ūkiui lietaus būna permaža. 1966 
m. vasara buvusi labai karšta, 
siekė ligi 48 laipsnių C..viską iš
degino.

Labai dėkingas, kad gauna'M. 
Sparnus.” St. P.

* * *
Anė Matulionienė, kuri gyvena 

Canadoje (Langdon, Alberta), 
džiaugiasi,kad gauna "MūsųSpar - 
nūs”. Jiems paremti atsiuntė 5 
dolerius (Žiūr.’M.Sp'.Nr. 21). Ypač 
jai malonu, kad jos brolėnas iš 
motinos pusės Jokūbas Kregždė
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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. Tek: 434-4660

yra žurnalo ”M. Sparnų’redakci 
jos narys.

Anė Grinaitė-Matulionienė su 
vyru apsigyveno Canadoje 1929 
metais. Čia užaugino sūnų Fredų, 
kuris yra geležinkelių inžinierius, 
ir dukterį Olgą, kuri yra įmonės 
sekretorė. Sūnaus ir dukters su- 
kūrtos šeimos yra protestoniš- 
kos. St. P.

BESĄLYGINIS GRĮŽIMAS Į A VINY- 
ČIĄ

° f I
’’Naujienos savo š. m. vasario 1 d. 

Nr. 25 rašo:Popiežius Paulius VI, 
laimindamas maldininkus šv. Pet
ro aikštėje pareiškė, kad kelias 
į tikrą krikščionių vienybų tebe
sudaro daug didelių sunkenybių, 
kadangi tikros vienybės sąvoka 
ne visiems dar yra "aiški".

Tąpopiežiaus skepticizmą pa
aiškino Hull universiteto Anglijo
je teologijos profesorius kan. Ja
mes Akins on: "Romos katalikams 
vienybė reiškia besąlyginį grįži
mą į avinyčią po jų vyriausiojo 
piemens, popiežiaus vadovybe".^

SPAUDOS ATGARSIAI

Turime konstatuoti, kad "Mū
sų Sparnų" žurnale reiškiamos 
mintys ir idėjos su drąsiu įžval
giu į šių dienų problemas, randa 
vis platesnį susidomėjimą ne tik 
privačiuose laiškuose ar pokal
biuose, bet ir viešoje lietuvių 
spaudoje.

Prieš metus laiko "Vienybėje" 
(1966.11.1 0) tilpo toks "Mūsų Sp. " 
žurnalo apibūdinimas:

"Lietuvių protestantų raši
niuose dažnai užtinkamas palin - 
kim a s įvykius vertinant nepamir
šti to ryškumo, kurį teikia laiko 
perspektyva. Už tai jie mažiau, 
klaidžioja nereikšminguose da
barties smulkmenose; jų neklai - 
dina eiliniai mažų jėgų ėjimai. Ir 
pvz. V. Karosas stovi ant tokių 
tvirtų pamatų, kad jo nesuklaidi
na kai kieno mėginimai išpūsti 
(lyg kokį vaikų balionėlį) ne tik 
kokio vieno atskiro veiksnio atlik
to darbo reikšmą,bet lygiai nesu
klaidina ir visa lietuvių politinė 
veikla drauge paėmus. Tai yra di-
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dėlė dorybė. . . "
Šiais metais Bostono "Kelei

vyje" (1967 m. vasar. m. Nr. 6, 7, 
8) įžangoje tilpo toks redakcijos 
pareiškimas:

"Lietuvių ev. reformatų žur
nale "Mūsų Sparnai" praeito gruo
džio Nr. 21 yra įdėtas V. Karoso 
straipsnis "Romos Katalikų Baž
nyčios istoriniai posūkiai". Straip
snis buvo parašytas praeitų va
sarų,todėl ypač įdomu, kaip auto
rius jau tuomet atspėjo artėjantį 
Vatikano su Kremlium interesų 
bendrėjimų ir iš to sekančius 
praktiškus veiksnius.

Kadangi toks neabejotinas ka
talikų ir bolševikų viršūnių "dia

logas" ypač mums lietuviams, ir 
pavergtai mūsų Lietuvai, grųsia 
būti labai lemtingas, negu kitoms 
pavergtoms Rytų Europos tau
toms,dėl to Sovietų Sųjungos pre
zidento Podgorny vizito popiežiui 
Pauliui VI proga tų straipsnį ap
karpė perspausdiname".

Šio straipsnio dalį perspaus
dino taip pat Montrealyje leidžia
ma "Nepriklausoma Lietuva" po 
antgalviu:"Rašo "Mūsų Sparnai".

Įdomu, kad nei vienas katali
kiškas laikraštis ar žurnalas ne
drįso šių straipsnių nei komen
tuoti nei dalimis perspausdinti.

V. K.
# # #

NUO 1966 m. GRUODŽIO 1 D. IKI 1967 M. BIRŽELIO 1 D.

GAUTOS AUKOS

J. Trečiokas, Chicago, 30 dol. ; dr. 
P. Tunkūnas, Chicago, 25 dol. ; V. 
Karosas,Cicero,25 dol. ; XX, Chi
cago, 20 dol. ; kun. P. Dagys, New 
York, 1 5 dol.; inž. M. Kregždė, Los 
Angeles, 15 dol. ; M. Bernšteinai - 
tė, Vokietija, 12, 5 dol. ; Mrs. N. 
Baueris, Australia, 11 dol.

Po 10 dol.:
J. Pelanis, Chicago; Mrs. Zujus, 
Chicago;R.ir K.Klybai, New York; 
Mrs.E.Eiduck,Rockford; A. Shlia- 
kis, Chicago; J. Berns teinąs, Mass; 
M. Guobužienė,Chicago; J. Indriū
nas, Chicago; E. Šleiterienė, Chi
cago; E. Kaminskienė, Chicago; 
XX, Chicago; Jonas Dagys, Chica
go; K. Burbulys, Baltimore; P. 
Bružas, Chicago; E. Tatorienė, 
Chicago.

Po 6 dol. :
A.Orentas, Chicago; J. Mikelaitis,

Chicago; E. Railienė, Baltimore.
Po 5 dol. :

J. Jurkšaitis, Chicago; J. Kliauga, 
Canada;J.Gilys,Waterbury;J. Uz- 
nys, Chicago; J. Jakubonis, Chica
go; J. Kasperaitis, Chicago; J. Jo- 
dinskas,Detroit;Mrs. J. Meiklejo - 
hn, Canada; P. Kutra, Cheltenham;
J. Yčas,Chicago; W. Klimkeit, Vo
kietija (20 DM.); Mrs. H. Petkus , 
California; W. Alksninis, Mans - 
field Center; J. Aukštikalnis,New 
York; Mrs. D. Evans, Rockford;
M. Tamulėnienė,Gardner; E. Puš- 
neraitienė, Chicago; A. Kuras, 
Chicago;J. Tatoris, Chicago; I. Gi- 
bišaitė, Chicago; dr. A. Kelertas, 
Chicago;' E. Gudaitienė,Chicago;
K. Bertulis, Chicago; P. Lampsa- 
tienė, Chicago; J. Bleizgys, Cana - 
da; J. Padagas, Chicago; kun. S 
Neimanas, Evanston; Em. Palšie -
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ — MAISTAS IR MĖSOS PRODUKTAI 
llconzl|uoto llotuviy Įmonė, registruota U. S. Doportment ©? Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

350D W. St, Chlcegc SO, III, — Tel. WA 5-2787 
MO) w. M St, Chicago •», III. — Tol. WA 5-2737 
$14 So. St, Chicago 8, III. — Tel. CA 5-1864

DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagą ir visų kltg Lletuvo|« pageldau- 
|amv prekiy žymiai PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, automobiliai, 
pianinai, motociklai Iš Europos Ir Sov. S,|ungos Bandė Ity.

Vedliai S. Ir V. ŽUKAUSKAI

nė,Chicago; V. Nastopka, Baltimo
re; M. Tamulėnas, senj. , Florida.

Po 4 dol. :
Mrs. O. Dagys, St. Louis; St. Ta- 
mulaitis, Chicago; O. Kregždienė, 
Chicago;Mrs.M.Šenferas, Toron
to; R. Spingytė, Chicago.

Po 3 dol. :
St. Dagys,Chicago;K. Plepys, Chi - 
cago; Z. Dalibogienė, Chicago; 
Mrs.M. Neuman, Omaha; V. Kiau - 
pa, Chicago; E. Šilgalytė, Chicago; 
M. Sedaitienė, Chicago; M. Kaspe- 
raitienė,Chicago; L. Gružas, Chi - 
cago; M. Bundelis, Chicago; J. A- 
nysas, Chicago; V. Meyeris, Chi- 
cago;A. Laučius, Chicago; K. Gau- 
čienė, Chicago; A. Kiemaitis, Chi
cago; F. K. Bulkaitis, Chicago; T. 
Džiuvė, Baltimore.

Po 2 dol. :
Mrs. G. Jocis, Toronto; Mrs. A. 
Markutis,Toronto; V. Girdauskas, 
Chicago; Pr. Narvydas, N. York; 
H. Sinickienė, Chicago; V. Blikso- 
nienė, Chicago; A. Krauzas, Chi
cago; E. Skistimas, Chicago; M. 
Preikšaitis, Chicago; J. Bakšas, 
Chicago; O. Lepertienė, Chicago; 
M. Trumpjonienė, Chicago; E. Si - 

maitis, Chicago; J. Lukaitis, Chi
cago; kun.J. Pauperas, Chicago; 
J. Lampsatis, Australia; I. Bar- 
mienė, Chicago; M. Buntinas, Chi
cago; P. Kiaupa, Chicago; M. Jan- 
kienė,Chicago; A. Janušaitis, Chi- 
cago;J. Kasiulis, Chicago; A. Dre- 
jerytė, Chicago; A. Rūkštelė, Chi
cago; A. Schwager, Chicago; Z. 
Kiaupaitė, Chicago; M. Striužas, 
Bervyn; R. Pipynė, Evanston; M. 
Zablackas - Norden, Chicago; K. 
Andriulis,Chicago;J. Jakutis, Chi- 
cago;M. Boguta, Baltimore; M. M. 
Stonie, Mass.

sĮc

A. Jasiūnienė, Chicago, 1. 75 dol. ; 
A. Kybrancas,Toronto, 1. 50 dol. ;
J. Galinaitis, Chicago, 1. 50 dol. ;
J. Pipynė, Anglija, 10 shil.

Po 1 dol. :
J. Kaufmanas, Danija; A. Nakas, 
C hicago; J. A. Urboną s, Ohio; J. Sle- 
fendorfas, Chicago; M» Jurgaitie - 
nė,Chicago; E. Noreikienė, Chica
go^. Balčiūnienė, Chic a go; U. Sau - 
naitienė,Chicago;Genutienė, Chi - 
cago;A.Kraftienė,Chicago; A. Pil- 
monas,Chicago;A.Hofmanas, Chi
cago^. Česnienė,Chicago;U. Jan -
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kūtė, Chicago; J. Klimkaitis, Chi- 
cago;M. Gražys, Chicago; M. Liu- 
bertas, Chicago; V. Noreika, Chi
cago; I. Kalvaitienė, Chicago; M. 
Švakšlienė, Chicago; A. Buntinai- 
tė,Chicago;G. Bražinskienė, Chi - 
cago;J.Sroederis,Chicago;J.Nau - 
jokas, Chicago; M. Panaras, Chi - 
cago;O. Tilindienė,Chicago;K. Da - 
linkę vičius, Chicago.
P. S. Paskutinę, dienų gauta auka 
iš Povilo Meko, New-Jersey, 20 
dol. . Nuoširdžiai ačiū.

* * *
"Mūsų Sparnai" nuoširdžiai 

dėkoja aukotojams už aukas ir 
maloniai prašo toliau nepamiršti.

Aukotojas, kuris nerastų savo 
pavardės aukų sąraše, prašomas 
tuojau susisiekti su administra
cija.

Aukas siųskite ir kitais ad - 
ministraciniąis reikalais kreip - 
kitės šiuo adresu:

"Mūsų Sparnai"
5718 So.Richmond Ave, 

Chicago, Ill. , 60629

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ

KLAIDU ATITAISYMAS
"Mūsų Sparnų" Nr. 21 M. Ta- 

mulėno, senj. straipsnyje "Dr. 
Martynas Yčas" pusi. 48 pirmoje 
skiltyje viršutines 15 eilučių rei
kia nukelti į apačių. Pusi. 83 vie 
tomis sukeistos nuotraukos.

PRospect 8-0833 — 8-0834

GUŽAUSKŲ G Ė L I N Y Č I A

BEVERLY HULLS
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, 

laidotuvių ir kitų papuošimų

2443 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

LIET. EV. REFORMATU BAŽNYČIOS TREMTYJE SINODĄ, 

SUSIRENKANTĮ .JAU DVIDEŠIMTĄJĮ KARTĄ UŽ TĖVY 

N ĖS RIBU, IR MELDŽIAME DIEVĄ PALAIMOS.

NORDEN’S IMPORT CENTER d
3037 N. Lincoln. Ave

Chicago 13, Ill.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th Street

Tel. Republic 7-1213

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Chicago Savings and Loan Association

6245 South Western Avenue

Chicago 36, Illinois

Mr. John Pakel Sr., President
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