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MIELOS SESĖS IR BROLIAI!

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų metų proga sveikiname visus mūsų
Bažnyčios narius, "Mūsų Sparnų" skaitytojus ir bendradarbius ir
linkime, kad 1968 metai atneštų Jums sveikatos, laimės,džiaugs mo ir dieviškosios palaimos.
Kalėdų Švenčių metu mintys lekia pas artimuosius, mūsų gimi nes, draugus. Daugumoje jie yra išblaškyti po visų platųjį pasaulį.
Spauda yra geriausias dvasios ryšininkas, o šias pareigas atlieka
"Mūsų Sparnai". Jie pasiekia kiekvienų mums artimų draugbrolį,
nors ir į tolimiausių pasaulio šalį būtų nublokštas.
Žurnalas susilaukia šiltų atsiliepimų, kas stiprina ir drųsina
redakcinę, komisijų ir leidėjų.
Dėkojame visiems mūsų bendradarbiams ir visiems, kurie pri
sidėjo prie mūsų veiklos darbų patarimais ir materiale parama.
Kviečiame ir ateityje, o ypatingai mūsų jaunimų, remti mūsų žur
nalų straipsniais, korespondencijomis bei žinutėmis.
Mūsų stiprybė glūdi vieningume ir veikloje.
Visi prie kilnaus
darbo, kultūrinių ir dvasinių vertybių kūrimo !
Dieve padėk ir laimink mus.

Kurt. M. Tamulėnas,y uir. .
Kolegijos Prezidentas
j*

Kun. St. Neįmanąs,
Generl. Superintendentas
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Teol. lie. kun. J. PAUPERAS

BUKIME PRIE VERSMĖS ŠALTINIO
"Mozė, stovėdamas stovyklos angoje, tarė: "Eikite šen, kurie
priklausote Viešpačiui Dievui" (Mozės:32, 26).
Jei bent žymi krikščionių dalis veiktų kitus žmones Evangeli
jos šviesos ir tiesos savybėmis, tai pati krikščionybė būtų galin
giausias teigiamas dvasios pasireiškimas pasaulyje. Bet pats krik
ščioniškumas, pareikštas vien tik žodžiais, nepaliudytas darbu ir
auka, nedaug ką įtikina. Tad daug kas mano, kad krikščioniškumas
esąs tik tam tikra pasaulėžiūra, bet ne tokia galia, kuri galėtų gi
liai paveikti žmonių mąstymą. Bet, kai tikrovėje pats krikščioniš kūmas reikalauja daug aukų, tai ir nemažai krikščionių nuspren
džia nebūti pilnais krikščionimis;
tokie pasitenkina būdami pus krikščionimis arba drungnais išpažintojais. Tokie mano, jog nieko
blogo nebus, jei jie patą krikščioniškumų panaudos savo asmens
naudai,nes tarpe krikš čionių yra žymiai geriau, negu tarp bedieviu^
ir krikščionybės niekintojų. Esama net bankų, kurie pirmoje eilėje
samdo tarnautojus, kurie yra krikščioniškai apsisprendų..
Tikrumoje krikščioniškumų mes nematome pilname skaistume,
bet jį tematome nuolaidumų ir apskaičiavimų sumenkintų bei ap
temdytų. Juk aplamai manoma, kad krikščioniškumas esųs nuolai
dumo menas, o pats krikščionis toks nuolankus, malonus žmogus,
kuris bet kuria kaina siekia su visais sugyventi, nenori niekam
įkyrėti bei nors ko užgauti.
Bet krikščioniškumas savo esme yra aiškus apsisprendimas, o
ne s vyravimas,bei nuolaidų siekimas. Tikrumoje krikščionybė yra
kova prieš mųstymų, kuris plaukia iš pasaulinės dvasios. Pirmie siems žmonėms nusidėjus, Dievas paskelbė planų, jog sukelsiųs
priešingybų tarp moters vaisiaus ir gyvatės vaisiaus. Ateisiančio
gelbėtojo kulnis bus įgelta (reiškia,jis bus mirtinai sužeistas),
bet gyvatės galva bus suminta (jos galia bus palaužta). Toji Dievo
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aptarta priešingybė aukščiausiame laipsnyje pasireiškė kryžiuje,
kur Kristus nukraujavo,bet Dievo meilė nedildomu raštu buvo įra
šyta į žmonių sąžines. Kiniečių krikščionys Kristaus kryžiaus
reikšmei pavaizduoti piešdavo kryžių,sudarantį tiltų, atsirėmusi į
dvi virš prarajos iškilusias pakriaušes. Kas kryžiaus tiltu eina,
tas nekrenta į prarajų.
Mus stebina tai,kad naujai krikščionybę priėmusieji gyviau pa
junta krikščionybės reikalavimus, gyviau jaučia prieš kų ir dėl ko
kovojama.
Jauna korėjietė Ahn, turtinga netikinčio pirklio duktė, tapusi
krikščione, pasiryžo padaryti tokius dalykus, kurie žadintų japonų
mųstymų. Tai buvo metai prieš buvusį karų, kada japonai jautėsi
esu Tolimųjų Rytų šalių viešpačiais. Jei kurį kraštų užimdavo ja
ponų kariai, ten būdavo platinama japonų tautinė religija:imperatorius esųs dangaus sūnus, kuriam reikia reikšti dieviškų pagar
bų.
Tikslu paveikti ir suklaidinti krikščionis buvo skelbiama, kad
pats Kristus esųs gimus Japonijoje. Baltieji (arba vakariečiai) jį
prikalę prie kryžiaus,bet pats Kristus prisikėlęs ir japonų impera
torių paskyrus savo vietininku. Netoli Tokio miesto buvo rodomas
tuščias kapas, kur esu buvus padėtas Kristaus kūnas. Net iš Fili
pinų, Korėjos ir kitų kraštų veždavo krikščionis parodyti tų Kris
taus "kapų". Pats šių didelių pastangų tikslas buvo paveikti žmo
nes ir galimai net krikščionis, kad jie imperatorių laikytų dievu.
Bet karas sulaužė išdidžių japonų dvasių.
Pats imperatorius po
karo skaitė Šventų Raštų ir mokėsi pažinti krikščionių religijų.
Kai japonai jautėsi nenugalimi, korėjietė Ahn mėgino surasti
drųsių Evangelijos skelbėjų,kurie išdrįstų japonams skelbti išga
nymo tiesų. Kai maža teatsirado Evangelijos skelbėjų, tai ji, Aim,
vienų dienų įvykdė tokį dalykų, kuris nustebino ir drųsiuosius ja
ponus. Ahn užlipo į japonų parlamento rūmų pirmų aukštų ir pa
skleidė rašytus lapus, kuriuos e buvo parašyta, kad Dievas bausiųs
japonus, nes jie persekioja Kristaus Evangelijų. Ahn buvo suimta,
bet tarpe japonų ilgai buvo kalbama, kas yra toji krikščionių reli
gija, kuri .suteikia žmogui galios elgtis drųsiai ir didvyriškai.
Tiesa, ši korėjietė negalėjo sustabdyti karo, bet jos drųsus liu
dijimas smigo ne vienam japonui į širdį, jog pradėjo susimųstyti
ir tuo buvo pasėta sėkla busimajam evangelizacijos žygiui, kuris
galingiau pasireiškė ginklų pagalba įveikus karingų ir krikščiony
bei priešingų japonų dvasių. ’’Kas yra Viešpaties pusėje, tas tea teinie pas mane", tarė Mozė savo tautos žmonėms, kad jie aiškiai
apsispręstų, ar jie nori tarnauti Viešpačiui, kuris galinga ranka
juos išvedė iš egiptiečių vergijos. Izraelio žmonės pradėjo pa
miršti, kaip Dievas buvo jiems padėjęs; jie visų savo dėmesį nu kreipė į tai,kas vyko dabar. Mozė, užkopęs į kalnų, užtruko 40 die
nų. Jiems, žmonėms, nebuvo įdomu kų Mozė veikė užkopęs į kalnų,
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nors būtų galėjų galvoti, kad pats Mozė bus geresnis vadas juo il
giau jis bus Dievo artumoje. Jie juk buvo parengti melstis ir dė koti Dievui už patirtą išgelbėjimą.
Bet,užuot dėkoju, žmonės murmėjo prieš Dievą ir prieš Mozų.
Taip ir šiuo atsitikimu pasitvirtino, kad aplamai žmogus tėra dė
kingas, kol jis gali ką sau imti, bet jis parodo savo tikrą būdą, kai
jis paprašomas ką duoti. Užuot dėkoju Dievui už suteiktą pagalbą,
Izraelio žmonės skaudžiai įžeidė Viešpatį. Jie pasirinko sau kitą
dievą-auksinį veršį, žmogiškos jėgos simbolį. Tuo paaiškėjo kaip
iškreiptas buvo izraelitą galvojimas.Žmogus juk paties Kūrėjo yra
sutvertas. Tad savo rankomis pats negali paties Kūrėjo sukurti.
Bet būna ir mūsą gyvenime laiką, kada mes manome, jog visa
tai, ką mes sukuriame, užtikrina mūsą didybę, ir galybą. Mums
taip pat, kaip ir izraelitams, atrodo, kad Dievas su kuriais daly
kais per ilgai delsia ir ją neišsprendžia, kaip mes norime. Nema
žai esama krikščionią, kurie norėtą, kad Dievo ranka sutrenktą
bedievius. Tada jiems nereikėtą nei tiek pastangą padėti, nei tiek
aukotis krikščionybės platinimo ir išlaikymo reikalais. Bet Die
vas turi savo veikimo būdus. Jis nenori baudimu sunaikinti, bet
Jis nori pagerinti. Viešpats dideliais vargais prispaudė egiptie
čius, kol jie sutiko išleisti izraelitus, bet jie patys vistiek nesu
prato Dievo meilės ir Jo gelbėjimo plano.
Krikščionią uždavinys nėra kitus bausti ar juos prievartauti,
bet veikti tais būdais, kaip veikia pats Viešpats.
Mus stebina tas
faktas, kad Araonas, Mozės brolis, parinktas Dievo tarnas, tiek
pataikavo žmonėms ir ją piktiems geidimams, jog sutiko nuliedin
ti auksinį veršį. Piktasis priešas laimi visur, kur nėra pasiryži
mo kovoti. Dievo Karalystės nėra galima nuolaidomis statyti. Die
vo didžiausia pergalė pasiekta didžiausiame priešingybią susikirtime-kryžiuje. Kur mes labiau priešinamės nuodėmei, ten Dievas
yra mums arčiausiai. Dievas neatmetė nei taip sunkiai nusidėju
sio Araono. Jis likosi ir toliau Viešpaties šventovės kunigu. Mes,
žmonės, mokame smerkti nusidėjusį, bet nesugebame jo pataisytipatraukti jį į gerą kelią.
Tai yra liūdnas vaizdas:matyti išrinktosios tautos žmones, tiek
daug gera iš Dievo patyrusius, šokant apie auksinį veršį. Tie, ku
riuos Viešpats norėjo iškelti, tie savo pačiu noru nusprendė taip
žemai pulti. Tai žymi žmogaus vargą. Jis siekia didingumo, o puo
la į dulkes, kai klaidingai sprendžia. Žmogaus vargas yra jo prie
šingume Dievui.
Kai kurie šios šalies mąstytojai palygina pirmos ateivią kar
tos religingumą su šią dieną kartos elgsena. Pirmieji ateiviai, iš
lipą į šios šalies krantus, pastatė kryžią ir dažnai rinkdavos pa
maldoms po medžiais arba ant lauko, o netrukus pradėjo statyti
bažnyčias,© šią dieną kartos daugelis garbina stabą-dolerį. Rašy tojas Galsworthy aprašo 19 amžiaus šios šalies gyventojus tokiu
4

FRAGMENTAS (medžiu graviūra)

Dail. Jonas TRIČYS
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apibūdinimu:"Pirmieji šios šalies kolonistai džiaugėsi, kad Kris
tus jiems yra paruošas buveines danguje, bet dabarties karta
džiaugiasi,kad jie patys gali čia žemėje įsikurti namuose su viso
kiais patogumais. Seniau Šventas Raštas buvo išminties šaltinis,
bet dabar gražiais apdarais Biblija skirta puošti taip pat gražiais
apdarais įrištų knygų lentynas ".Kitas mąstytojas sako:"Seniau vai
kas rytmetyje melsdavos, o dabar iš komikų knygų sau pasiskaito
įkvėpimo dienos žygiams. Sekmadienis seniau buvo Viešpaties
diena, o dabar vis labiau išvirto žmogaus pramogoms skirta die na". Pirmasis šios šalies prezidentas George Washington parašė
daug maldų, o savo atsisveikinimo kalboje pareiškė:"Religija yra
Jungtinių Valstybių jėgų šaltinis".
Tad norint grįžti prie tikrųjų
jėgų šaltinių, reikia grįžti prie Dievo. Todėl vis turime Mozės
tartais žodžiais duotis raginami stoti Viešpaties pusėje, nes Jo
rūstybė pakerta tuos, kurie nusilenkia stabams:"Bet visa tai tau
sakoma, kad tu stotai į Viešpaties pušų. Jei tu būtai kurį žmogų
laikės galingesniu už patį Dievų ir padirbtus daiktus pačiomis di
džiausiomis vertybėmis, tu gali atgailestaujančia širdimi grįžti
prie gyvojo Dievo, kurio širdyje yra neišsenkamos atleidimo gel
mės ".
Stoti Viešpaties pusėn tau dabar pats tinKamiausias laikas,
nes tavęs norėtų ir kitas valdovas sau laimėti ir tave naudoti sa
vo tikslams. Tau kenkti siekius valdovas tau siūlo įvairias lais ves: laisvų tavo liežiuviui, laisvų tavo geidimams, bet jo tikslas
yra tave galutinai pavergti. Piktasis gundytojas pirma užmeta
siūlų, o vėliau iš jo padaro grandį.
Atmink, jog, kurį viešpatį tu pasirinksi sau gyvenimo valdovu,
to draugystėje tu liksi visada. Savo gyvenimo malonės dienose
aiškiai perėjus į Viešpaties Dievo pušų, būdamas čia žemėje Jo
išpažintojų ir kovotojų tarpe, išlikdamas Viešpačiui ištikimu, tu
baigės savo gyvenimo kelius ir kovas žemėje, galėsi priklausyti
Jo garbintojų didžiam būriui ir visada džiaugtis būdamas pusėje
to Valdovo, kurio valdžių puošia nesibaigiantis džiaugsmas ir to
bulas gyvenimas.
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MOTINOS MALDA

Aš neprašiau Tavus , Dievuli geras,
Lydėt mane gyvenimo keliu,
Bet motinėlės ašaros padarė,
Kad jai ir Tau šiandien dėkot galiu!
Tada buvau dar jaunas, mano Dieve,
Nepažinau, kas skausmas, kas vargai;
Maniau, kad kaip tos gėlelės gimtų pievų,
Žydės žiedeliais džiaugsmas vis margais. . •

Todėl dažnai Tau, Dieve, nusidėjau,
Dažnai sūnum paklydėliu buvau,
Bet Tu nepamiršai - motutės maldai patikėjai,
Kad aš sugrįšiu kartų Tau.
Ir taip su Savo rūpestingąja palaima
Lydėjai visados, visur mane;
Nuo pat gimtinio kiemo žalio kaimo
Tu neapleidai, o Dievuli, Ne !

Šiandien gi, išklajojęs visų žemep
Daug mates ir patyrus daug, oi daug,
Pripažinau, kad motinos malda vaikams daug lemia,
Ir kad tik ji juos sugrąžina Tau!

Todėl, nors neprašiau Tavus, Dievuli geras
Lydėt mane gyvenimo keliu,
Motutės gailios ašaros padarė,
Kad jai ir Tau šiandien dėkot galiu!. .
M. Z

Kun. S. NEĮMANĄS

REFORMACIJOS 450 METŲ SUKAKTĮ MININT
I. REFORMACIJOS IŠKILIMAS
1967 m. spalio mėn. 31 dieną
suėjo 450 metąnuo Reformacijos
pradžios,kurią pasaulio krikščio
nybė vienaip ar kitaip minė s. Ban
dys išnagrinėti jos iškilimo prie
žastį,politine ir bažnytine tą laikąpadėtį, jos reikalingumą, būti
numą, atstatyti tą laiką gyveni
mo sąlygą vaizdą.
Reformacija - tai 16-to am
žiaus bažnytinė ir politinė revo
liucija, kurios pasekmė buvo ta,
kad apsisprendusios Europos val
stybės atsiskyrė nuo įsigalėju
sios Romos kataliką Bažnyčios,
kuri nesitenkino turima padėti
mi,bet vis dar daugiau siekė ga
lios ir pasaulio užvaldymo.
Dvasiškią
supasaulėjimas,
ypač Vatikane,viduramžią pabai
goje iššaukė tikinčiąją tarpe ne
pasitenkinimą. Tautiniai nusista
tė
žmonės reiškė pretenzijas,
kad jie valdomi ir išnaudojami
Italijos popiežiaus, reikalaujan
čio tokią didelią bažnytinią mo kesčią. Tuo ypač nusiskundė An
glija’ ir Vokietija. Netruko taipgi
balsą, kurie reikalavo pagrindinią reformą ne tik Bažnyčios, bet
ir valstybią santvarkoje.
XIV ir XV amžiuose pakarto
tini bandymai Bažnyčios viduje
pravesti tam tikras reformas,
prieš kurias kovojo pranciško
ną ir domininkoną vienuoliai, ne
davė lauktą vaisią ir tuo buvo
paruošta dirva Reformacijai. Jei
XV amžiaus pradžioje dar biutą
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būvą pasitenkinta mažesnėmis
reformomis, tai 16-to amžiaus
pradžioje to jau buvo per mažai
ir "dr. Martynas Liuteris ", kaip
sako istorikas Leonas Christiani,
"buvo tas, kuris pridėjo ki
birkštį prie parako statinės".
Dvasiškio, teologijos profe soriaus, augustinijoną vienuolio,
tikybos klausimais paskelbimas.
95 straipsnią - tezią, prikalant
juos prie Wittenbergo pilies baž
nyčios durą, tikslu supažindinti
visuomene ir studentiją, kad jie
viešai būtą s varstomi, iš šauk ė
krikščionią tarpe sąžinės nera
mumą. Visą 95 tezią turinį sug
laudus, galima būtą trumpai iš
reikšti s akiniu: "Atgal prie Kris
taus ir Jo Evangelijos-gyvybės
versmės". Juose griežtai pasi
sakoma prieš plačiai vartojamą
"atlaidą" (indulgencijos) platini
mą už pinigus. Pirmame straip snyje pareikšta: "Kadangi mūsą
Viešpats
ir Mokytojas Jėzus
Kristus sako: Darykite atgailą,
tai Jis nori, kad visas tikinčiąją
gyvenimas žemėj e būtą nepaliau jama atgaila". 62 tezėje pasaky ta: "Tikrasis Bažnyčios turtas
yra ta visą švenčiausioji Evan gelija apie Dievo šlovą ir malo neJ'.Tuo metu krikščionys nesu
tardami, kaltino vieni kitus pa klydimu.
Dr. M. Liuteris, kaip lygiai ir
kiti reformatoriai, atmetė jiems
skiriamus apkaltinimus. Pradžio
je ją keliami klausimai ir balsai
buvo kataliką Bažnyčios balsai,

nukreipti prieš jos vadovybe pa reiškiant,kad popiežius eina skir
tingu keliu, nesiderinančiu su Evangelijos mokslu,kad jis yra tik
rasis visų skilimų kaltininkas.
Jau reformų pirmtakūnai rei kalavo nuodugnesnių Bažnyčios
ir kunigų gyvenimų lie čiančių re formų, kad Šventas Raštas būtų
visų išpažinimų ir pažiūrų šalti
nis,
kad Biblija būtų prieinama
visiems,
kad ji būtų išversta į
gimtųsias kalbas. Prie tokių Re
formacijos pirmtakūnų priskiria
mi:
Petras VALDES ( XII a. gale ir
XIII a. pradžioj e),turtingas Lijono
miesto, Prancūzijoje, pirklys, iš
dalino turtus vargšams ir pasida
rė pamokslininku. Jis priėjo išva
dos,
kad prabangus gyvenimas
prieštarauja Ganytojo pažiūroms.
Jis leido Naujojo Testamento da
lis versti į gimtųjų kalbų. Jis ir
jo pasekėjai-valdiečiai (protes tantų sekta išlikusi iki šių dienų
Italijoje)gyveno pagal Jėzaus duo
tus nurodymus mokiniams. Vai diečiai pripažįsta Biblijų, atmeta
skaistyklų, nuodėmių atleidimų,
mirties bausme, priesaikos rei
kalingumų, karo tarnybų.
J.WICLIFFE (apiel 320- 1384), Oks
fordo universiteto, Anglijoje, teo
logijos profesorius,patriotas. Ka
ralius buvo pasiunteis jį pas po piežių reikalauti, kad sumažintų
Anglijai bažnyčios mokesčius.
Savo raštuose jis dėstė, kad po
piežius
neturi teisės vadintis
Bažnyčios galva,kad nesu didelio
skirtumo tarp kunigo ir sakytojo.
Jis nepripažino atlaidų, skaistyk los, duonos pasikeitimo Šventoje
Vakarienėje, ausinės išpažinties,
šventųjų garbinimo ir net trans -

substancijos. Smerkė vienuolius.
Pripažino tik Biblijų ir atmetė
visa, kas nesiderina su ja.
J.HUSAS( 137 1-1415), čekų kunigas,
Prahos universiteto profesorius ,
gar sus pamokslininkas, pasmer
kė tųpatį.kųir Wicliffas. Jis rei
kalavo, kad Šventoje Vakarienėje
būtų duona ir vynas dalinami ir
griežtai pasisakė prieš popiežių,
supasaulėjusių
dvasiškijų
ir
prieš prekybų atlaidais. Jono Hu
so įtakos dėka buvo paruošta Re
formacijai dirva Lenkijoje ir
Lietuvoje, nes Krokuvos univer sitete dėstė buvę Jono Huso mo
kiniai Prahos universitete.
J.WESSEL( 1420 ?- 1489), olandas,
Evangelijos žinovas, skelbė, kad
Šv Raštas aukščiau stovi už po piežiaus ir Bažnyčios raštus. Dr.
M. Liuteris apie jį išsitarė:"Jei gu būčiau Wesselį anksčiau pa
žinus ir jo raštus skaitęs, būčiau
jo pasekėju buvus".
Prieš Reformacijų šių kelių
kovotojų laikysena ir jų skelbtos
mintys parodo kokia nuotaika ir
kokios srovės anuo metu reiškė
si politiniame ir bažnytiniame
gyvenime, kurios privedė prie
Reformacijos. Už savo drųsų, už
tiesos
skelbimų,
dauguma jų
smarkiai nukentėjo, net savo gy
vybes paaukojo.
Kai kalbame apie Reformaci
jų, tai turime galvoje tas pirmą
sias protestantų-liuteronų ir re
formatų-Bažnyčias ir jų kilmės
vietas - Vokietijų ir Šveicarijų,
kurių prišakyje stovėjo aukšto
dvasinio lygio vyrai, kurie siekė
pagrindinio Bažnyčios pertvar
kymo ir kurie savo aukšta mora
le, uolumu, pasišventimu patrau
kė žymių visuomenės dalį savo
9
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pusėn.
Didžiųjų reformatorių:
Martyno Liuterio, Jono Kalvino,
Ulricho Zwinglio, Pilypo Melanchtono, A. Farelio, H. Bullingerio,
T. Beze, J. Knox ir jų artimųjų^
darbus ir atsiekimus apibūdinti
viename rašinyje neįmanoma.
Tenka pasitenkinti tik keliais anų laikų liudininkų pasisakymais,
kurie pariškina jų darbus ir rei kšmų.
Šveicarijos Genevoje, 1 536 m.
tebesiautė politinė ir religinė
kova. Atsipalaidavę, nuo Savojos
herzogo ir popiežiaus jungo, kur
tuo laiku ten veikė kun. G. Fare lis,minia jokio jungo nebenorėjo.
Buvo linkusi ir Kristaus išsiža
dėti.
Nuo 1526 m. Geneva buvo
politiniai laisvas miestas. Padė
tis buvusi panaši, kaip Lukaus
Evangelijoje pasakyta:"Netyroji
dvasia,išėjusi iš žmogaus ir grį
žusi į savo namus, pasiima su
savim septynias kitas dvasias,
piktesnes už save. Ir taip paskui
pasidaro blogiau, kaip pirma ".
(1 1:24-26).
Nors tauta prisiekė
Evangelijai ir misija sekėsi, ta čiau piktybė ir nedorovė nesilio
vė ir kun. Farelis nebesugebėjo
tinkamų tvarkų palaikyti.
Tada
Farelis nutarė,kad "Kalvinas,ta
sai vyras,kur s pajėgs tvarkų at
statyti", kai susitiko su juo, ke
liaujančiu į Bazelį.
Po didelių
pastangų pavyko perkalbėti Kal
vinų ir jis pasiliko Genevoje ei
ti atsakingas pareigas, kur savo
buvimu išvystė plačių veiklų.
Apie įvykusį pasikeitimų Ge
nevoje,
Kalvinui į ten atvykus,
apsako kapucinų generolas Ber
nardinas Occhino, kuris į Genevų atvyko 1542 m. , atsisakųs sa
vo užtikrinto gerbūvio ir palikęs

savo tėvynę, Italijų prisijungė
prie reformacijos šalininkų. Po
kelių savaičių buvojimo Genevo
je savo įspūdžius taip išreiškė :
"Čia pamokslus sako puikūs kri kščionys,skelbdami grynų Dievo
Žodį; skaitomas ir aiškinamas
Šventas Raštas; viešai apie tai
kalbama ir kiekvienam leista
kalbėti, kaip ir pirmuose krikš
čionių susirinkimuose. Žmonės
kasdien renkasi maldai. Sekma dieniais aiškinamas katekizmas,
ir jis jaunimui dėstomas. Keiki mo, piktažodžiavimo neišgirsi.
Ištvirkimo,apiplėšimų,paleistu vystės, kaip tai kitur yra, kur aš
gyvenau, čia neužtiksi. Piršlybų
ir suvedžiojimų čia nėra. Čia
niekas veidų nedažo, kukliai rė dosi. Laimės lošimai nepriimti.
Labdarybė išvystyta, kad pavar geliai neturėtų elgetauti. Broliš
kai vienas kitų griaudena, kaip
Kristus mus mokė. Nei žudynių,
nei ginčų. Taika ir susitaikymas
viešpatauja. Bet čia bažnyčios e
nėra
nei
vargonų, nei varpų
skambinimo,
nei meniškai pa
ruošto giedojimo, nei žvakių, nei
žibintuvų, nei relikvijų, nei pa veikslų, nei statulų, nei altorių,
nei mišioms kunigų rūbų, nei
prabangių apeigų, Bažnyčios nuo
visų pagoniškų liekanų apvaly
tos".
Aišku, kad toks Occhino įspū
džių aprašymas ne visose refor
macijos vietovėse galėtų būti pri
taikytas. Kad ta pakyli reformų
siekianti dvasia nebuvo vien tik
praeinanti liepsna, staiga iškylusi ir vėl užgesusi, patvirtina Wittenbergo įtakingas liuteronas Va
lentinas Andre, kuris apie 100
metų vėliau viešėjo Genevoje:
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"Man būnant Genevoje aš pastebė
jau svarbius dalykus, kurių neuž
miršiu ir kurių aš visų gyvenimų
ilgesiuos.
Geneva, kaip laisvas
miestas ir valstybė, turi nepap
rastų papuošimų, būtent - doros
teismų.
Ši įstaiga seka piliečių
laikysenų ir mažiausi nusižengi
mai baudžiami. Tokiu būdu, vis kas,
kas drumsčia ir aptemdo
krikščionies gyvenimų, kas prie
nusidėjimo veda,prie kūno geidu
lių: kaip lošimai, tuščios kalbos,
gašlumas, neapykanta, ginčai, ap
gaulė, š vaistymasis, tinginystė,
grubumas,dieviškų dalykų neger
bimas, - baudžiami.
Čia dides
ni prasižengimai nepriprasti, ne
girdėti. Toks tyrumas puošia krik
ščionių religijų taip, kad mes pa siilge visu atsidėjimu to pas save
siekti turėtume. Jei manes neskir
tų Genevos tikybos mokslo skir
tumas, tai mane ši harmonija ir
papročiai pririštų prie šio mies
to".
Reformacijos pradžioje tebe
veikė religiniai vaidinimai, kurie
prisidėjo tikybiniai ugdyti tikin
čiuosius, kaip tai buvo praktikuo
jama katalikų Bažnyčioje. Tuo ypač pasižymėjo Šveicarija.
Ztiriche 1961 m. parodos me
tu buvo parodyta kiek Ztirichas
prisidėjo prie vokiečių literatū
ros per viduramžius iki 1700 me
tų. Nuo 1500 iki 1 624 m. buvo pa
rašyta ir suvaidinta virš 200 re
liginio turinio dramų. Seniausia
Šv.Rašto turinio drama Šveicari
joje buvo 1529 m. vaidinimas ap
ie vargšų Lozorių ir turtingų vy
rų, t. y. Ulricho Zwinglio laikais.
Iš anų laikų, kaip dramos veikėjas5Ztiriche buvo pragarsėje^s Jo
kūbas Ruf, žaizdų gydytojas, pri
12

buvėjas. Jis parašė kelias chirur
ginio, astrologinio,politinio ir re
liginio turinio knygas :Jobo istori
ja, Viešpaties vynuogynas, Vieš
paties Jėzaus Kristaus kančios,
Adomas ir lieva, Lozoriaus isto
rija, Kristaus gimimas.
Spaustuvininkas Samuel Aparius savo parašytame 1555 metų
vaidinime apie Dovydų, prakalbo
je rašo:"Pastaruoju laiku Dievas
kalba įmus ne tik per pamokslus,
bet lygiai per raštus, dainas, gie
smes,biblinio turinio vaidinimus1.'
1540 m.
vaidinime apie karalių
Saulių, kurio autorius yra Motie
jus Holzwart, dalyvavo virš 100
vaidintojų ir 200 statistų.
Kalvino įpėdinio, akademijos
profesoriaus Teodoro Bezes,pas
tangomis 1550 m. buvo suvaidin
tas Genevoje veikalasAbraomo
auka", kuris dėl susidomėjimo
buvo pakartotinai vaidintas ir
Prancūzijoje.
Vėliau vaidinimo klausimu pa
sireiškė griežtas pasikeitimas.
Genevoje ir kai kuriose vietose
1617 m. doros įstatymu vaidini
mai buvo uždrausti. To pasėkoje
visai dingo teatrai.
Taip anais laikais būta, kad
dėl tikėjimo ir įsitikinimų kovota,
persekiota ir mirtimi bausta, ka
da visuomenėje dar tebeveikė
dvasia, kuri tikėjo, kad už pakly
dimus ir klaidas atsako ir jas
tramdo
"neklaidingas" žmonių
tribunolas. Jei ta tamsioji, juodo
ji praeitis pasikeitė į šviesesnį
laikotarpį, tai tas buvo atsiekta
dėka reformatorių, kurie pasižy
mėjo savo tvirta valia ir griež
tais, kai kada labai staigiais, pa
sireiškimais.
Turime su saiku vertinti re-

STEBUKLAS (medžio graviūra)

i'ormatorius, nes ką jie pasiekė,
kaip jie patys pareiškė, tai pasie
kė Dievo pagalba. Lygiai negalima
jų smerkti, kaip dažnas, kurie tik
tiek apie reformatorių Kalviną te
žino,kad jis esą buvęs žiaurus. T.
Beze,artimas Kalvino bendradar
bis, sakė:"Aš nenoriu iš jo pada
ryti angelą,bet jo karštas, staigus
būdas nebuvo paprastas pyktis,bet
panašus į Senojo Testamento ga
dynės pranašų užsidegimą. Tokį
uolų užsidegimą Dievas panaudo
jo savo viešpatavimui". Dr. M.
Liuteris kartą pareiškė: "Aš jo
kiu būdu nepateisinu, kad klaidin
gi mokslai būtų vyriausybės mir
ties bausme bausti".

Dail. Jonas TRIČYS

Dr.
Martynas Liuteris, 1521
m.pareiškimu Vormse ir atsisa
kymu atšaukti savo mokslą ir
raštus, sulaukė iš popiežiaus pra
keikimą. Jo pareiškimas:"Čia aš
stoviu, kitaip negaliu, pats Dievas
man tepadeda. Amen'.', uždėjo Re
formacijos deklaracijai antspau
dą.
Si deklaracija tebeveikia ir
protestantų neatšaukta, kaip ly
giai iki šiol neatšauktas ir Liute
rio prakeikimas.
II.
REFORMACIJOS TĘSTINU
MAS
Nūdien mus supa kita dvasia,
bet reformatorių iškelti klausi
mai ir po šiai dienai tebėra aktu-
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alus, laukia sprendimų ir dalinai
svarstomi. Protestantų įtaka , pra
sidėjusi tik keliais vadovais ir iš
mažo skaičiaus pasekėjų, prad
žioje persekiota ir įstatymais su
varžyta, šiandien pasaulyje pri
pažinta ir turi didele^ reikšmų.
Bažnyčia, turėjusi visur ir viso se srityse didelų reikšmę, ir tei
ses pasauliniame gyvenime, tų
dalinai prarado. Daugumoje lab
darybės įstaigos, mokyklos yra
valstybės žinioje, kurios, kad ir
palankios Bažnyčioms, eina savo
keliu.Reformatoriams,pav. Ulrichui Zwingliui, nerūpėjo Bažny
čios
galia, bet kad Evangelijos
raugas paliestų visų tautų, visas
gyvenimo sritis. Jis ir šiuo metu
sakytų, kad valstybė ir vyriausy
bė, kuri rūpinasi socialiniais
klaus-imais, kuri stengiasi vargų
šalinti ir jaučiasi atsakinga už
jaunimų ir jo ateitį; vyriausybė,
kuri bešališkai remia silpnus, už
stoja skriaudžiamus, - tarnauja
Dievui.
Liuteronų mokslininkas Carl
Braaten sako: "Romos katalikai
sutinka, kad Reformacija buvo
tragiška,bet tik keletas iš jų ma
to,kad ji buvo reikalinga. Protes
tantai sutinka, kad Reformacija
buvo reikalinga, bet tik keletas iš
jųjaučiajos gilių ir skaudžių tra
gediją. Dabar protestantai mato,
kad Reformacija buvo tragedija,
nors ir reikalinga, o Romos kata
likai mato,kad ji buvo reikalinga,
nors ir tragiška".
Kad Reformacija yra nebaigta,
rodo Pasaulio Bažnyčių Tarybos
veikla,
jos
pastangos sujungti
Kristaus dvasioje visas Bažny
čias,kad darniai,--vieningai veiktų
žmonijos gerovei.Ir katalikų Baž
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nyčia susirūpino pirmoje eilėje
pravesti reformas, jų atnaujinti.
Bažnyčios sferose šiuo laiku
gal
daugiausiai
prasitariama
apie Bažnyčios vienybės reika
lingumų.
Šiuo klausimu iki šiol
mažai atsiekta ne s,kaip katalikai
taip ir protestantai,prie šio klau
simo atsargiai eina.Tai yra ir
lieka krikščionių dienotvarkės
klausimu.
Bažnyčios vienybės reikalingumųpabrėžė pats reformatorius
Jonas Kalvinas šiuo pasakymu:"
Yra viena Dvasia, vienas Vieš
pats, vienas tikėjimas, vienas
krikštas, kas visus tikinčiuosius
žemėje jungia į vienų kūnų, kurs
turi nuosavų įstatymų ir gyveni
mų, ir ne valstybės, bet Dievo
Žodžio valdomas ".Kalvino aiški
nimas apie vienų visuotinų Baž nyčių sutinka su jėzuito Fr. Ave
ry Dulles aiškinimu, kuris sako:
"Liuteronai ir reformatai dažnai
aiškina Reformacijų kaip refor mų pačioje katalikų Bažnyčioje.
Ir mes tikrai to norime ir šie kiame ir nenorime padalintos,
perskirtos Bažnyčios., Ta viena
Bažnyčia,kurių norėta reformuo
ti, buvo vienintelė šventa katali
kų Bažnyčia, paties Kristaus įs teigta. Jei visa tai tiesa, tai turi
me suprasti, kad Liuterio refor
macija tebėra besitęsiantis da
lykas.
Kol čia yra dvi atskiros
krikščionybės - protestantai ir
katalikai-, reformacija pasilieka
tik pusiau įgyvendinta".
Krikščionių dalis delsia tokį
Bažnyčios
vienybės klausimų
kelti. Ar galima pateisinti pada
lintų Bažnyčių ir laikyti tai nor
malia padėtimi, kai į Reformaci
jos iškeltų klausimų, kad ir labai

pavėluotai,atsiliepė katalikų Baž
nyčia, prisipažindama ir apgai
lestaudama dėl praeityje pasirei
škusių klaidų ir nesutarimų?Vienok Bažnyčios vienybės klausi
mas pasilieka lyg grasinanti są
voka ir daug kam atrodo, kad tai
surišta su paveldėjimo atsisaky
mu.
Pasaulio
Bažnyčių Tarybos
generalinis sekretorius E. Carson Blake Genevoje pareiškė :
"Bažnyčiai reikia veikti, pareik
šti savo nusistatymus ir žengti
su tais į bendruomenę, kurie pa
vieniai negali laimėti mūšio už
teisingumų, laisvų ir lygybe. Tai
yra rizika Bažnyčiai ir tas vi
suomet sukelia nesutarimų. Bet
vistiekaš esu įsitikinus,kad kiek
vieno asmeniškas įsijungimas
tinkamoje vietoje ir tinkamu lai
ku yra dažnai vienintelis būdas,
kuriuo krikščionys gali padėti sa
vo Bažnyčiai dalyvauti bendruo
menės pasikeitime. "
Naujasis Vokietijos Evangeli
kų Liuteronų Tarybos pirminin
kas vyskupas Dietzfelbinger, kal
bėdamas apie "Vienų Bažnyčių"
pasakė, kad tas "entuziazmo lai
kotarpis" tuo klausimu užleido
vietų "blaivumui". Šveicarų katali
kų Bažnyčios laikraščiai rašo,
kad Prancūzijos katalikai daugu
moje pritaria vaiko paklusnumu
Vatikano suvažiavimo patvirtin
tiems pakeitimams, bet mažuma
atkakliai priešinasi prasidėjusiam
Bažnyčios atsinaujinimui, apkal
tindami savo vyskupus, kunigus,
nevengdami ir popiežiaus. Vysku
pai turi rūpestį, turi raminti ti
kinčiuosius įrodinėdami,k ad nėra
pavojaus katalikų Bažnyčios tikė
jimui. Jie pabrėžia, kad Kristaus

kūnas tebėra eucharistijoje, iške
lia Marijos išganančių galiajr
popiežiaus aukščiausį autoritetų
ir kad Bažnyčia deda visas pas
tangas katalikų mokyklas išlaiky
ti. Jei toki konservatyvi laikyse
na pastebėta Prancūzijoje, nors
ir mažumoje, tai Amerikos kata
likų apklausinėjimas parodė, kad
jie nenori naujenybių. Nors 74%
pasisakė už Biblijos didesnį pri
pažinimų ir įvertinimų, tai 94 %
pasisakė už rožančių ir prieš bet
kokį rožančiaus nuvertinimų; 69%
mato liturgijos pakeitime maldin
gumo sumažinimo priežastį; 95%
nenori kokių nors suvaržymų, ap
ribojimo Dievo motinos garbini
me ir tik 3% pasisakė prieš Ma
rijos garbinimų. Šio apklausinėji
mo iniciatoriai norėjo statisti
niais daviniais įtikinti nepama
tuotų optimizmų tų, kurie siekia
skubaus susivienijimo ir parody
ti tikrųjų realybų. Taigi, ne tik
konservatyvi kūrija stabdo atsi
naujinimo reformas, bet tokios
srovės veikia ir visuomenėje. Te
ologinis pažinimas lėtai ir sun
kiai prigyja,nes žmonės nori, kad
"būtų taip, kaip iki šiol būta".
Vatikanas po II suvažiavimo
pareiškė, kad laukia pozityvaus
darbo ir nenorėtų girdėti minint
kito vardųkaip tik Jėzus Kristus,
bet to neištesėjo. Vatikano pasta
ba, kad popiežiaus neklaidingu
mas gali būti kliūtimi Bažnyčios
vienybei siekti pasitvirtino.
Iki
šiol katalikų Bažnyčia tebėra po
piežiaus bažnyčia. Vykstančiam
vyskupų suvažiavimui dienotvar
ke., popiežius patiekė, visiems rū
pimų klausimų svarstymui neį
traukdamas. Kalbos apie vieny
bės siekimų labai neįtikėtinos,
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nors tarpkonfesinių pokalbių dėka tinti konventualams skirtame ka
auga tarp vienų ir kitų geresnis tekizme paaiškinimų:" Popiežius
pažinimas,kurio dėka pašalinami yra tas tiltas, per kurį turi kiek
kai kurie neesminiai nesusiprati
vienas žengti, jei nori Kristaus
mai ir tuo mažinamas įtempimas.
kaimenei priklausyti. Šitoje Baž
Kai katalikų Bažnyčia reiškia
nyčioje,kurioje galva yra Kristus,
randama vienintelė išgananti ma
palinkimų prie ekumeninio judė
lonė visiems žmonėms" (Bernjimo, tai tuo pačiu metu Vatika
nas savo potvarkiais stiprina ir hard Acker s, katekizmus impriiškelia tuos klausimus,kurie mus
matus 8. 2. 64).
Reformacijos laikais Henri
skyrė. Liuterio smerkti atlaidai,
popiežiaus klausimas ir Marijos
kas Bullinger antrame "Helvecijos Išpažinime" surašė:"Mes mo
dievinimas yra stiprinami ir ak
kome,kad Kristus yra Viešpats ir
centuojami "Signum Magnum"
raštu popiežius Marijų,kurių ger pasilieka
vieninteliu Vyriausiu
biame kaip Kristaus motinų ir Ganytoju.Kaip aukš čiausias kuni
kaip Sv. Raštas jų vadina "Dievo gas, Ji s prieš Dievų Tėvų ir Baž
tarnaite",- šlovinakaip užtarėjų,
nyčioje Pats visas kunigo ir ga
globėjų,tarpininke^,dangaus kara nytojo apeigas atlieka iki pašau lio pabaigos. Todėl ir nereikia
lienę,.
Po turiningos, pažangios
"Populorum Progressio" encik mums jokio vietininko. Kristus
yra Bažnyčioje ir jos gaivinanti
likos, matome Bažnyčios aukš
čiausio dvasiškio žygį, kurį no galva. "
Nemažiname popiežiaus reik
rėtųsi "regressio" žingsniu pavadinti-tai popiežiaus kelionė į
šmės, kurių jis turi, kaip vyriau
Fatimų.Gal kas pastebės, kad tai
sias kunigas tokios galingos,skai
tlingos ir
hierarchiniai orga
grynai katalikų Bažnyčios vidaus
reikalas, tikinčiųjų reikalas ir nizuotos Bažnyčios. Pripažįsta me turimų įtakų,bet jam negalim
nederėtų’kitatikiui'jį liesti.
pripažinti
teisės
valdyti visų
Nuo popiežiaus Jono XXIII lai
krikš čionijų. Vienų Bažnyčių ran
kų katalikų Bažnyčios aukštoji
dame ten, kur visuomet ir visur
dvasiškija kviečia į suvažiavimus
yra pats Viešpats savo dvasios
ir 'kitatikius', kaip stebėtojus,
veikimu. Tas judėjimas ir troški
ruošia tarpkonfesinius pokalbius,
mas,siekiant Bažnyčios vienybės,
kad aptarti tai, kas mus skiria ir
negali būti judėjimu ir žingsniu
mums svetima. Todėl ir šiuo, Fatimos klausimu,norisi paklausti,
" atgal į Romų. "
Prie kokių aplinkybių pateisi
kodėl taip jau svarbu keliauti į
Fatimų melstis Marijai vieton į namas Bažnyčios atsiskyrimas ?
Trivienatįjį Dievų, kurį mes visi Kai nesilaikomakrikščionių tikė
išpažįstame ?Kodėl tokiomis pro jimo šaltinio,kai papildomais įs gomis vengiama melstis irkalbėti tatym ai s, dogmomis, enciklikom! s,
"Tėve Mūsų",kaip Kristus mokė? dekretais žalojamas kelias, kurį
nurodė žmonijos Mokytojas. Tie,
Kodėl malda,sukalbėta Fatimoje,
kurie rimtai norėjo ir siekė Baž
geresnė už Romos Vatikane su
nyčios reformų ir įsitikino, kad
kalbėtųjų? Kaip suprasti ir ver
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DIDMIESČIO PATILTĖS SILUETAI (medžio graviūra)

Dail. Jonas TRIČYS

Bažnyčia jų neišklausė, ramia są
rėtumėme vienybą. Vienybė atsie
žine gali pasilikti savo atskiroje kiama ne per susivienijimą, bet
Bažnyčioje-tam jie turi teise, tai per įsitikinimą. Vienybė užtinka
jų pareiga. Jie pasilieka Bažny ma ten, kur dvasios atgaivinimui
čioje,kuriai duotas pažadas : "Kur
semiama iš vieno šaltinio. Gali du arba trys susirinką mano var ma kartu kovoti, balsuoti, prašyti,
du, ten aš esu jų tarpe", "Būsiu planuoti, bet vienybės nebus kol
su jumis per vis as dienas iki pa nebūsime vieningi tikėjime. Vieš
saulio pabaigos" (Mato:18,20 ir pats nereikalauja, kad išsižadė tumėm tiesos, kurią turėjome ir
28, 2o).
kurios tebesilaikome, bet laukia,
Kur galime vienybą rasti ?
Jos nerasime ten, kur skirtingų kad tikėjimo pagrindus patikriną
ideologijų vienetai sujungti sutar atsižadėtume to, kas klaidinga.
timi. Toks siekimas nevaisingas, Mūsų visų troškimas turėtų būti
nes vienybė randama tikėjime, o ne atgal prie dogmų, bet arčiau
ne organizacijoje. Jei turėtume prie Evangelijos.
bendrą tikėjimą, jei galėtume vi
Jėzus buvo ne dogmų, ne grie
žtų įstatymų šalininkas, bet lais
si bendrai tikėti tam, ką kiekvie
na Bažnyčia atskirai skelbia, tu vo, plataus tikėjimo ir pažiūrų į
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Dievą skelbėjas. Jėzus skelbė , kad
nulemia ne išorinė laikysena,bet
vidujinis nusistatymas, ne žmo
nių įstatai, bet Dievo,ne vien tei
sėtumas, bet ir meilė-linksmoji
žinia apie Die^vo meilų, reiškia
ma savo vaikaftis. Turime išsiža
dėti minties, kad Viešpats Jėzus
Kristus tik kuriai nors vienai,
tarp daugelio vienodas teises tu
rinčių, Bažnyčiai priklausytų ir
tik per jų pasaulį laimintų. Turi
me Viešpačiui žymiai platesnų,
laisvesnę, vietų skirti,negu tų, ku

rių Jam Bažnyčios skiria, ar tai
būtų "išgananti" arba "vien išga
nanti". Į Bažnyčios ginčus Vieš
pats neprivalėtų būti įtraukiamas*
Jo viešpatavimas stovi aukščiau
visa to.
Tautiniai ir krikščionių mei le surišti, kaip Kristaus atpirk
tieji, su savo broliais, seserimis
tebeliekame kol kas perskirti
Bažnyčios, kuri savinasi tai, kas
Vienam Die vui leista ir pripažin
ta.
Evanston, Ill.,1967. X. 5

VAKARINĖ MALDA

Dienos šviesa užgeso
Po juoda nakties skraiste,
Bet šviesai Tavo Dvasios
Neduoki mus apleisti !
Te Ji, nors ir menkutė,
Vis mumyse liepsnoja,
Neleisdama pražūti
Bekraštėj tamsumoje.

O jei pagundų vėjai
Bandys ir jų gesinti,
Padėk mums, Sutvėrėjau,
Nuo jųjų apsiginti !

Dienos šviesa užgeso Naktis jau skraistę, tiesia,
Bet šviesai Tavo Dvasios
Leisk ir toliau mums šviesti. . .
M. Z.
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Viktoras KAROSAS

NAUJŲJŲ AMŽIŲ DVASINIAI PAGRINDAI
Minint 450 metų Reformacijos
sukaktį trumpai apžvelgsime,kaip
protestantizmas suformavo naujų
žmogų, kuris savo keliu sukūrė
Naujųjų Amžių istorijų.
Naujųjų Amžių istorijai prad
žių davė Renesansas, kuris atsk
leidė pilnumoje antikinės, ypač
graikų, kultūros ir civilizacijos
turtus, nesuklastotus Viduramžių
scholastikų. Tačiau Renesansas
nesugebėjo peržengti antikinio pa
saulio pasiektų kultūros viršūnių.
Renesansas tesugebėjo tik atkur
ti antikinį pasaulį ir, tuo pačiu,
praturtinti dvasiniai nuskurdusį
ir prietaruose paskendusį vidur amžių žmogų. Renesansas taipgi
atidarė kelius Humanizmui ir Re
formacijai ir šie idėjiniai ir dva
siniai sųjūdžiai davė žmonijai
naujus dvasinius pagrindus,
ant
kuriųišaugo Naujų Amžių istori
nė epocha.
Pirmieji krikščionys, būdami
amžinai persekiojami bei gyven
dami išsklaidyti mažomis bend
ruomenėmis, neturėdami nei po litinių nei asmeninių laisvių ,ne galėjo sukurti nei krikščioniškos
kultūros,nei krikščioniškos civi
lizacijos. Tačiau ten, kur tokios
galimybės susidarydavo, kaip by
loja Apaštalų darbų aprašymai,
pirmieji krikščionys susiburdavo
į bendruomenes, kuriose atsiža
dėdavo savo asmeninio turto ir
asmeniškumo ir savo darbo ir pa
siaukojimo vaisius skyrė visos
bendruomenės labui. Si pirmųjų
krikš čionių visuomeninio gyveni
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mo forma praktiškai paneigė iki
tol žmonijos pasiektus kultūros ir
civilizacijos laimėjimus ir sugrųžino juos į primityvių genčių
gyvenimo buklų. Pirmieji krikš
čionys,nors ir buvo labai aukštos
moralės ir buvo pasiryžę sukurti
Dievo karalystę, žemėj e, paremtų
žmogaus lygybės .brolybės ir mei
lės principais, vienok tam idealui
įgyvendinti nesukūrė nei kultūri
nių nei civilizacijos pagrindų. Ta
me ir glūdi pirmųjų krikščionių
tragedija ir nesėkmė.
Romos imperatorius Konstan
tinas Didysis, gelbėdamas Romos
imperijų nuo žlugimo, nutarė tam
tikslui panaudoti sukauptų krikš
čionių moralinę, jėgų. Ciesoriaus
dekretu krikš čionių tikėjimas pri
pažintas oficialia imperijos reli
gija, kuri savo keliu buvo pajung
ta tarnauti sukurtos pagoniškos
kultūros ir civilizacijos sistemai.
Tai buvo krikščioniųidealų panei
gimas, nes prisitaikant prie nau
jos istorinės rolės ir ginant Ro
mos imperijos tautų pavergimo ir
vergų eksploatacija paremta valstybų, naujoji religija, dabar ofi
cialiai vadinama ne krikščionių,
bet Romos Katalikų Bažnyčios
vardu,praktiškai išsižadėjo Kris
taus skelbtų tiesų ir idealų, o pa
čių krikščionybę, pavertė religi
niu kultu, kurios tikslas buvo pa
ruošti žmogų prasmingam gyve
nimui ne šioje žemėje, bet . . .po
mirtiniam.
Prieš šių scholastikų išdirbtą
filosofijų ir aplamai prieš visų

Viduramžių kultūros ir civilizaci
jos sistemąpirmieji pasisakė Re
nesanso atstovai, prieš pastatyda
mi
ir
idealizuodami antikinės
graikų pasaulio kultūros ir civi
lizacijos laimėjimus. Tačiau jie
nesuprato dviejų pagrindinių isto
rijos dėsnių. Pirma, kad žmonija,
išgyvenusi vienų istorijos epochų
ir išsėmusi visus kultūros ir ci
vilizacijos vystymosi galimumus
toje sistemoje, negali būti sugrųžinta į atgyventos epochos laiko
tarpį. Antra, kad Viduramžių feo
dalizmo epochos kultūrai ir civi
lizacijai buvo pritaikintas tik an
tikinės kultūros pakaitalas.
Visai panašiomis sųvokomis
galvojo ir mūsų tautos atgimimo
pradininkai. Atmesdami katalikybų, kaip atnešusių lietuvių tautai
valstybės sužlugdymų ir tautinės
sa^monės praradimų,visų savo dė
mesį nukreipė į senovės lietuvių
tautos religijos ir praeities idea
lizavimą, kaip į priemonę, lietu 
vių tautos dvasiniam atgimimui
Renesansas nesugebėjo iš
spręsti pagrindinės žmonijos di lemos,kaip sukurti kultūrų ir ei vilizacijų nepavergiant tam tiks
lui ištisų tautų ir luomų. Visa an
tikinė, kaip lygiai ir Viduramžių
kultūra išaugo karų ir tautų pa
vergimo eigoje,ir tik karų ir pa
vergimo dėka galėjo būti išlaiko
ma.
Pavergtųjų sukilimai buvo
malšinami su didžiausiu brutalu
mu. Tačiau, jei pavergtieji nuga
lėdavo savo pavergėjus, kaip tai
ištiko Romos imperijų,tai jos v ieton buvo atkurta šventoji Romos
imperija, kuri taip pat klųstėjo
karų ir pavergimo priemonėmis.
Humanizmas,pirmas žmonijos
istorijoje, pradėjo ieškoti naujų

dvasinių pagrindų žmogaus kultū
rai ir civilizacijai kurti. Humani
stai pirmieji atskleidė žmogaus
individualumo prigimtį, anksčiau
nežinomų nei antikiniam nei tuo
labiau viduramžių žmogui. Žmo
gaus individualume, atpalaiduota
me nuo masės psichologijos, pap
ročių ir bet kokių konformizmo
varžtų,glūdi kūrybingumo pajėgu
mas. Tik kūrybingas žmogus gali
panaudoti pilnumoje savo proti
nes ir dvasines jėgas ir jų dėka
atskleisti gamtos paslaptis,
jas
panaudoti žmogaus tarnybai, tuo
būdu atpalaiduojant žmogų nuo is
torinio būtinumo pavergti kitas
tautas, kad vergų darbų panaudo
jus kultūros ir civilizacijos sta
tybai.
Antikinis pasaulis,ypač graikų,plačiai domėjosi gamtos reiš
kiniais,ir, galima sakyti, visiems
mums žinomiems mokslams pa
dėjo teoretinius pagrindus. Mus
stebinajų protinė galia įžvelgti į
gamtos reiškinių dėsningumų, ir
net į tikslų tų dėsnių nustatymų,
bet, dideliam nustebimui, jie ne
sugebėjo sukurti technikos, pasi
remiant mokslo išradimais, ku/
rios dėka jie būtų galėję., atsipa
laiduoti nuo vergų darbu parem
tos kultūros ir civilizacijos.
Antikinio pasaulio religija,ku
ri formavo žmogaus dvasių, s udievino visus gamtos reiškinius,
ir kiekvienas
gamtos objektas
buvo tiesioginiai stabų pavydale
garbinamas. Pagal tų pačių reli
gijų žmogaus gyvenimas priklau
sė nuo gamtoje esančių gerų ar
piktų dieviškų galių. Todėl antiki
nio pasaulio mokslininkai, atras darni gamtos reiškinių dėsningu
mų ir nustatydami jų objektyvių
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prigimtine sugebėjo atsipalaiduo
ti nuo sudievintos gamtos princi
pų, ir jų moksliniai samprotavi
mai buvo savos rūšies senovės
religijos teologiniais traktatais.
Jiems, pav.,rūpėjo išaiškinti per
kūnijos reiškinio prigimtį, kaip
vyriausio dievo Zeuso dieviško
sios galios apraiškų,bet būtų bu
vus didžiausias nusikaltimas mė
ginti dieviškųjų galių priversti
tarnauti žmogaus reikalams.žmo
gus tegalėjo maldauti gamtos jė
gų malonių,arba permaldauti au
komis ir kulto apeigomis gamtos
jėgų rūstybų.
Tik judaizmas ir vėliau išau
gusi ant tų pagrindų krikščiony
bė paneigė gamtos reiškinių die
viškumų ir nustatė dieviškumo
principus besireiškiančius žmo
gaus kūrybinių, moralinių, meilės
ir tiesos pažinimų plotmėje.
Renesansas,
atskleisdamas
antikinę, kultūrų,drauge atskleidė
originaluose parašytų Biblijų, o
ypačNaujųjį Testamentų. Susipa
žinus Renesanso atstovams su Sv.
Raštu, ypač Evangelijų tiesomis,
atsiskleidė visai naujos pažiūros
į gyvenimų. To pažinimo įtakoje
ėmė kristalizuotis Humanizmas,
kuris pradėjo pilnumoje suprasti
gamtos nudievinimo prasmę, ir
pradėjo koncentruoti savo jėgas
gamtos jėgoms pažinti. Humaniz
mas atpalaidavo mokslų nuo Vi
duramžių teologijos tarnaitės pa
reigų ir pasiryžo tarnauti žmoni
jos gerovei. Priešingai antikinio
pasaulio mokslo ir filosofijos pa
žiūrai, humanistai, kaip pav. Leo
nardo de Vinci, darė braižinius
tiltų, tvirtovių, armotų, orlaivių,
povandeninių laivų statybai.
Tačiau galutinoje išvadoje ne
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Skulp. DAGYS

Humanizmas, o Reformacija nu
lėmė Naujųjų Amžių epochos lai
mėjimus.
Naujas Renesanso ir
ypač Humanizmo idėjas pasisavi
no Vakarų Europos valdovai ir
Romos Katalikų Bažnyčia,kurios
tarnavo jų tolimesniam viešpata
vimo sutvirtinimui. Tai atrodė iš
pradžių nesuprantama ir net kei
sta,bet šiuo atveju buvo pavarto
tas jau Konstantino Didžiojo iš
bandytas manevras, kurio dėka
krikščionių sukaupta moralinė ir
dvasinė energija buvo pajungta
žlungančios Romos imperijos at
naujinimui ir sustiprinimui.
Kaip tik šiuo lemiamu momen
tu. išėjo į istorijos arenų nauja

dvasinė jėga - Reformacija, kuri
nulėmė Naujųjų Amžių užgimimų.
Reformacija, p riešingai humanis tams,nepasitenkino daliniu Evan
gelijų tiesų pasisavinimu, bet at
skleidė visoje pilnumoje Kristų,
per kurį žmogus tegali įgauti pil
nų savo asmeninu laisvų, kūrybi nį pajėgumų ir moralinį integra
lumų. Reformacija, panašiai Hu
manizmui, pasisakė už žmogaus
individualumų,bet tuo pačiu žmo
gaus veiklų surišo su tiesioginiu
atsakomingumu prieš Dievų ir įstatymus ir pasisakė už žmogaus
sųžinės ir moralinius principus.
Reformacija atmetė bažnytinės
autokratijos viešpatavimo princi
pų ir priešais pastatė demokrati
nu valdymosi sistemų, ir tuo pa
čiu padėjo dvasinius pagrindus
Naujųjų Amžių demokratijoms iš
sikristalizuoti. Reformacija at
metė Katalikų Bažnyčios skelbia
mų kosmopolitizmų ir pasisakė
už tautinį integralumų, ir tuomi
prisidėjo prie tautinių kultūrų su
klestėjimo. Reformacija atmetė
visų Romos Bažnyčios teologinų
sistemų, sugrįždama prie Evan
gelijos skelbtų tiesų, vienok ne
grįžo prie pirmųjų krikš čionių
gyvenimo kelio,kuriame buvo pa
neigtas žmogaus individualumas
ir jo kūrybingumas. Reformacija
aiškiai pasisakė už tarnavimų
Dievo karalystės įgyvendinimui
žemėje, o taip pat savo talentais,
darbu už pasišventimų artimui.
Reformacija padėjo dvasinius pa
grindus ne vien mokslo suklestė
jimui,bet ypač mokslo laimėjimų
pritaikymui žmogaus tarnybai.Ne
Renesanso ir Humanizmo tėvynė
je Italijoje,bet Reformacijos kraš
tuose buvo pradėta mokslo ir in

dustrijos revoliucija, kuriai ir po
šiai dienai vadovauja. Reformaci
ja atmetė Renesanso ir Humaniz
mo tvirtinimų,kad laisvo žmogaus
idealus galima įgyvendinti nesu
griovus despotinių sistemų. Todėl
Reformacija nebuvo vien intelek
tualinis ir dvasinis sųjūdis, bet
aiškiai revoliucinis, nukreiptas
prieš Sv. Romos imperijų su vi
sais jos vasalais ir prieš Romos
Katalikų Bažnyčių,kaip tos impe
rijos dvasine atramų. Reformaci
jos sukelti revoliuciniai karai te
sėsi beveik per du šimtmečius,
kurie pareikalavo milžiniškų au
kų. Tačiau,kovos išdavoje, Refor
macijos kraštai iškilo į pirmau-
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jaučias pasaulyje valstybes savo
dvasiniais, mokslo ir technikos
laimėjimais tarnaujančias visos
žmonijos naudai.
Tuo tarpu Šv. Romos imperija
su savo vasalais, tame skaičiuje
ir Lenkijos valstybė su pajungta
Lietuva, subyrėjo ir šiandien eg
zistuoja kaip trečiaeilės valsty
bės arba pavergtos naujai iškylusių galybių.
Ta lemtingąjį Vakarų Europos
• istorijos laikotarpį - Renesan
so, Humanizmo ir Reformaci jos idėjų poveikį-lietuvių tauta
per gyveno XVI-XVII šm.Tai buvo

pats šviesiausias ir drauge lem
tingas lietuvių tautai periodas. Po
Lietuvos Reformacijos vėliava
kung.M.Radvila Juodasis vadova
vo kovai už lietuvių tautos vals
tybinį integralumą ir už tautos
pasiryžimą įžengti į Naujųjų Am
žių epochą. Dėl daugelio priežas
čių lietuvių tautos kova buvo pra
laimėta. Pasėkoje, lietuvių tautos
kūrybinės jėgos buvo nuslopintos,
pati lietuvių tauta buvo galutinai
Lenkijos imperializmo pavergta
ir sugrąžinta į feodalizmo gady
ne.
2>

Eugenius GERULIS

ŽMOGUJE BESIKEIČIANTIS DIEVO SUVOKIMAS
Pasaulio,© ypač Bažnyčios, is
torijoje nedaug buvo vyrų, įsten
gusių be jokių ginkluotų armijų
pasukti žmonijos kelią viena ar
kita kryptimi. Tokių įžymių vyrų
tarpe matome didįjį reformato
rių Martyną Liuterį.
Šiemet minint Reformacijos
450 metų sukaktį, plačiau apžvel
gti Liuterio gyvenimą, jo idėjine^
veiklą ir atliktus darbus, jo poveikįįkrikščionijos bažnytinį ir pa
saulietinį gyvenimą, šioje trum
poje kelių minučių kalboje, - neį
manoma. Liuteris yra perdidelis,
kad galėtume jį trumpu žodžiu pa
minėti. Tad pasitenkinkime bent
vieno klausimo iškėlimu:kokį įna
šą davė Liuteris žmogui, beformuojančiam savyje Dievo tiksles
nį suvokimą ?
Iš pirmo žvilgsnio šis klausi
mas gal neatrodo taip svarbus ir
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aktualus. Šio klausimo svarbumas
visu savo didumu atsiskleidžia
tik tada, kai įžvelgiame, kad mu
myse esamas vienoks ar kitoks
Dievo suvokimas vienaip ar ki
taip formuoja visą mūsų gyveni
mą.
Amžiams bėgant žmoguje Die
vo suvokimo vaizdas,kaip istori
ja rodo, vis keičiasi. Pavyzdžiui
paimkime apčiuopiamesnį atveją,
kad ir Kristaus atvaizdą, Jo fizi
nį ar dvasinį veidą.

KRISTAUS SUVOKIMAS

Senovėj e,dalinai graikų kultū
ros paveikti, įvairūs tapytojai ir
skulptoriai Kristų vaizdavo iškil
mingą, fiziniai tvirtą, atletiškos
išvaizdos vyrą. Asketizmo laikais
Kristus buvo vaizduojamas fizi
niai suvargę s, kuklus, kenčiantis.

toriai anuomet daugiau rėmėsi
Kryžiaus teologija,negu Prisikė
limo
teologija. Mes šiandieną
Kryžiaus teologijos svarbos irgi
nenuvertiname, bet tik atkreipia
me dėmesį į pusiausvyros tarp
liūdesio ir džiaugsmo reikalingu-,
mą teologijoje. Gi lygsvara pra randama tada,kai vietoje visumos
pradedama ryškinti atskiri akcen
tai.
Kaip matėme, laikui bėgant,
akcentas nuo triumfuojančio Kris
taus tapo perkeltas ant kenčiančio
Kristaus. Per tai Evangeliją link
smoji žinia tapo pridengta liūdnu
gedulo šydu. Iškėlus kančią ir aša
rą vėliavą, t. y. akcentą perkėlus
arba sukoncentravus nuo pločio
ant gylio, krikščionijos ekspansi
Martynas LIUTERIU
nis dinamizmas pradėjo blėsti.
Portretas paišytas ZADIG’O
Panašiu keliu žengė ne vien Krikščionijos susiskaldymas irgi
dailininkai,bet ir dvasiškija. Per- įvyko tos eros laikais. Rytą krik
žvelge istoriją matome, kad ka ščionija, irgi nesilaikydama lyg
daise buvo laikai,kada dvasiškija svaros visumoje, o akcentuodama
žmonėms pristatydavo Kristątri- triumfuojantį Kristą, taip pat susi
umfuojantį, valdo viską, didingai laukė skaudžią dieną.
Visa tai rodo,kokią svarbią roprisikeliantį ir mirtį nugalintį.
Tuomet buvo nepopuliaru vaizduo lą vaidina vienoks ar kitoks akcen
ti Kristą kenčiantį, mirštantį ant tas, arba vienoks ar kitoks mumy
gėdos stulpo - kryžiaus. Kruci se esantis Kristaus vaizdas.
fikso atvaizdas,kokį mes jį dabar
matome pvz.kataliką bažnyčiose,
DIEVO SUVOKIMAS
arkivyskupo Anselmo rūpesčiu,
ISTORIJOJE
pradėjo plačiau įsigalėti tik nuo
Panaši istorijayra ir su žmo
11-to šimtmečio, nes, kaip minė
jome,iki tol Kristaus kančią ma nėse besikeičiančiu Dievo Tėvo
suvokimu. Be jokios abejonės, pa
žai kas akcentuodavo (M. J. Mur
tsai Dievas nesikeičia. Keičiasi
ray, THE NEW WORLD, No 32,
1962. VIII. 10). Šiandieną kataliką tik Dievo suvokimas žmonėse. Die
bažnyčiose matome visą eilą pa vas nuo mūsą vienokio ar kitokio
veikslą, kurie vaizduoja Jėzaus suvokimo visai nepriklauso, bet
kančią kelią,bet tą 1 4-kos paveik mes patys nuo mūsą pačią suvoki
slą tarpe nerasime, kaip kad a- mo labai priklausome. Mūsą suvo
paštalas Povilas sako,pačio svar kimui keičiantis, keičiasi ir mūsą
biausiojo - Kristaus prisikėlimo ! santykiai tiek su Dievu, tiek su ap
Neslepiame fakto,kad ir reforma linkiniais žmonėmis.
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Liuteris prikala 95 tezes

Senojo Testamento tyrinėtojai
mokslininkai-protestantų teologai
teigia, o tam pritaria ir katalikai,
kad Mozės knygų turinys susifor mavo ir gimė J,E,D ir P vardais
vadinamų senovės kultūrų arba
šaltinių poveikyje.
Tie šaltiniai
nėra Dievo įkvėpti, tačiau Mozės
knygos esančios Dievo įkvėptos.
'Šiose knygose matome žmonėse
buvusius bent du skirtingus Dievo
suvokimo vaizdus: Jahve ir Elo him. Pradžioje žmonės Dievų Ja
hve suvokė kaip nepaprastai arti
jų esantį, tėviškai besirūpinantį,
gailestingų. Vėliau žmonės Dievų
Elohim pradėjo suvokti daugiau
kaip teisingai teisiantį ir baudžiantįjtada Dievo vardas buvo var tojamas daugiskaitos formoje .
Mozės pirmoje knygoje 1,26 skai
tome: "Ir Dievas tarė PADARYKI
ME. . . MUMS. . . ".Dėl šios dau giskaitos formos esama įvairių
nuomonių:
a) žydai čia įžvelgia Dievo no
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rų duoti žmonėms moralinio pa
mokymo pavyzdį: štai, net pats
Dievas-Viešpats "demokratiškai"
nusižemina savo esamų tvarinių
angelų akivaizdoje ir pradeda
tverti žmogų;
b) liberalai minėtoje daugis
kaitos formoje mato žydų mono
teizme panteizmo drumsliųlieka nas;
c) etiketo ir manierizmo se
kėjai į minėtų reikalų žvelgia tik
kaip į mandagaus išsireiškimo
formajpvz. ir karalius arba popie
žius nesako "aš", bet "mes";
d) gi Trejybės dogmos šalinin
kams atrodo,kad jau nuo ten pra
deda žmonėms palengva atsisk
leisti, apsireikšti ir kristalizuo
tis suvokimas Trejybės Dievo pa slapties.
Kaip žinome, dogmaskelbianti Trejybės Dievų-buvo
paskelbta (po audringų kovų su
opozicija) tik 4-me mūsų eros
šimtmetyje. Iki šiol šios dogmos
nepripažįsta nei judoizmas, nei
islamas. Esamoje painioje pade tyje
gali kilti klausimas :"Kokį
Dievo
vaizdų
mums davė pats
Kristus ? "
Jėzus Kristus mums pristatė
Dievųkaip mūsų TĖVĄ, aramejiš kai tariant - ABBĄ. Yra moksli
ninkų, pvz.
istorinės teologijos
prof. William C. Robinson (Chris
tianity Today, 1966. V. 13),kurie
žodį ABBA verčia ne įFATHER,
t. y. ne į TĖVĄ, bet į DADDY, PA
PA arba, lietuviškai tariant, į TĖTĘ.Miūsų ausims tai skamba labai
neįprastai, tačiau, mūsų skeptiškam šypsniui pasibaigus, yra ver
ta šių sųvokų nuoširdžiau permųstyti. Pats Dievas per savo atsių
stų Kristų mums, savo vaikams ,
prisistatė kaip mus mylintis ABBA

Įdomu, kad ir kun. Kr. Donelaitis
Dievą irgi vadindavo savo dangiš
ku Tėveliu. Žodį Abba Evangelijo
se randame trijose vietose,o ben
drai apie dangiškąjį Tėvą Kristus
mums Evangelijose kalba net 170
kartą.Nežiūrint šio plataus Kris
taus apreiškimo, amžiams slen
kant, žmonės Dievo Tėvo vaizdą
iškreipė. Liuterio laikais Vakarą
krikščionijai Dievas buvo tapąs
tolimu, neprieinamu, žiauriu vai dovu,be jokio pasigailėjimo smer
kiančiu teisėju. Į taip įsivaizduo jamą Dievą tegalėjo drįsti artin
tis tik dvasiškija, o eiliniai žmo
nės, liaudis - tik per dvasiškijos
ir šventąją tarpininkaujančią pro
tekciją.
Liuteris suvokė, kad einama
kreivu keliu. Liuteris žinojo, kad
Dievas yra ne vien teisingas tei
sėjas, bet kartu ir mus mylintis
gailestingas Tėvas. Išganymo at
siekti vien per Dievo teisingumą
mes,visi nuodėmingi žmonės, negailine. Išganymo viltį mes tega lime rasti tik Dievo malonėj e. Liu
teris grąžino žmogui viltį į malo
nės Dievą. Ne gana to,Liūte ris grą
žino žmogui jo asmeninį Dievą,
Dievą Tėvą, Dievą Abbą. Anais lai
kais tai buvo nepaprastai svarbus
Liuterio žygis.
Ano meto dvasiškija auklėjo
žmones būti masės tipo žmonėmis.
Liuteris išlaisvino žmones iš to
kios nelemtos sistemos. Liuteris
grąžino žmogui jo krikščionišką
individualumą, sąžinės laisvą, sa
vi s to vumą, at sakingumą, par eigingumą, galimybą pačiam religiniai
s ąmonėti. Evangelikui išsireiški
mas
"----- melstis UZmus"yra
svetimas,nes jis šią pareigą pri
valo atlikti ne per kitus, o pats.

Liuteris pastatė dvasiškiją ne
tarp Dievo ir žmogaus, bet greta
žmogaus, ne kaip tarpininkus ar
dvasinius vadovus,o kaip talkinin
kus ir padėjėjus. Bažnyčia yra vi
si tikintieji,© ne tik aukštoji dva
siškija. Pasauliečiai Bažnyčioje
nėra dvasiškijos pavaldiniai.
1946 m. prof. dr. A. Maceina
savo knygoje "Didysis Inkvizito
rius " nepaprastai ižvaliai demas
kavo masės tipo žmogaus auklė
jančią sistemą kaip ypač žalingą
Bažnyčiai.Katalikizmas tik dabar
- Vatikano Il-me susirinkime ėmėsi iniciatyvos pradėti iš šios
klaidos išsivaduoti. Roma tik da
bar susiprato atsigrąžti į pasaulie
čius, kaip į "People of God". Gi
reformatorius Liuteris šiuos vi
sus reikalus įstengė suvokti jau
prieš kelis šimtus metą. Mes džiaugiamės nors ir lėtais Romos
reformą žingsniais. Visi žinome,
kiek daug buvo piktą ginčą dėl
skirtingo suvokimo: "Išganymas
per Dievo maloną", ar "Išgany mas per žmogaus gerus darbus".
Mūsą dienomis šią dvieją princi
pą interpretacija katalikuose vis
mažiau pradeda besiskirti nuo
protestantą.
Trumpai apžvelgus Kristaus
ir Dievo suvokimo keitimąsi is
torijoje,kyla klausimas kaip Die
vą suvokia modernią laiką žmo
nės ?
DIEVO SUVOKIMAS
MODERNIAIS LAIKAIS

Deja,negalime teigti, kad dau
guma krikščionią dabar Dievą
suvokia taip, kaip mums nurodė
Kristus.
Yra žmonią, kurie Dievo As
menį bando suvokti kaip kokią tai
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Martyno LIUTERIO paminklas
jo gimtojo miesto Eislebeno prekybos aikštėje, Vokietijoje

abstrakčią jėgą,arba kaip gamtą.
Kiti į Jį žvelgia kaip nuo žmoni
jos "nutolusį","pasislėpusį” Die
vą. Kiti neatsargiai kelia "miru
sio" Dievo problemą. Daug kas
mano Dievą esant tik dvasiškijos
Dievu,arba bažnytinės instituci
jos Dievu; nusivylus dvasiškiais,
arba bažnytine organizacija, jie
nusivilia ir pačiu Dievu. Kiti vėl
mano Dievą esant šventąją Dievu,
todėl per juos į Dievą jie ir tesi
kreipia. Dar kitiems Dievas yra
žydą Dievas, o Kristus-žydą Me23

sijas; nemėgdami žydą, jie nusi
gręžia ir nuo "žydiško" Dievo.
Panašią netikslią ir iškreiptą
Dievo suvokimą yra daug. Klai
dingi Dievo suvokimai negali su
teikti žmogui laimės. Neradęs
trokštamos laimės savo tariama
me Dievuje, žmogus bando susi
rasti laimę kitur jmedžiaginiuos
turtuose, garbėje, pripažinime,
populiarume, jėgoje, politikoje,
valdžioje, jusliniuose pasitenki
nimuose arba net tariamame pa
bėgime nuo Dievo. Pradedamas

bes", savyje tejuto tik kartėlį kol
įsitikino,kad iš Dievo kilęs žmo
gus bus pilnai laimingas tik tada,
kai sugrįš į Dievą (Ziūr. , Confe
ssions I, 1:PL 32, 661).
Kaip matome, Dievas ir laimė
turi kažką tai labai bendro, lyg
abu šie žodžiai reikštą tapatybe^.
DIEVAS IR LAIMĖ
Dievo arba laimės siekė ne vien
Panašius laimės ieškojimo Saliamonas, ne vien Augustinas,
to siekiame mes visi.
Siekdami
kreivus kelius buvo išbandęs
laimės, apmąstykime kokį-tikra,,
garsusis žydą karalius Saliamo
ar tariamą-Dievo suvokimą mes
nas. Jis, primiršąs Dievą, buvo
nešiojamės savo širdyje, nes nuo
atsiekąs visko, ko tik troškoipasakišką turtą, garbės ir galybės, to priklauso mūsą laimė ne vien
čia ant žemės, bet ir amžinybėje.
o žmoną turėjo net vieną tūks
Įtikėjus ir giliausiai savo šir
tantį. Šventraštyje jis apie save
dyje įsisąmoninus į savo asmeni
rašo:
nį Dievą Tėvą, mums gyvenimas
"Nieko, ko mano akys geidė,
nuostabiai at si skleidžia pilnesnė
aš joms nedraudžiau ir nesulai
je šviesoje. Pilnai įsijautus į Die
kiau savo širdies nuo jokios lin
vą Tėvą,gyvenimas nušvinta nau ksmybės.
Aš mačiau visa, kas
ja dvasia ir ji žmogui pasidaro
darosi po saule: ir štai viskas
taip brangi,kad net kankinio mir
yra tuštybė ir vėjo gaudimas"
tis tampa nebaisi. O kad taip tik
(žiūr. kat. Sen. Test. II tome, psl.
rai yra, liudija ne vien mūsą as
411-437, Eklesiastas arba Pa meninis patyrimas, bet ir visą
mokslininkas;
prot. Sen. Test.,
apaštalą bei reformatorią Viklipsl. 61 0-6 18, Saliamonas Mokyto
fo, Huso, Liuterio, Kalvino ir ki jas).
tą Dievo Žodžio tarifą istorija.
Saliamonas, lyg Goethes Fau
Skelbdami žmonėms Dievo švie
stas, viską išbandęs ir viskuo
są, vykdydami savo pašaukimą,
nusivylęs įsitikino, kad tikroji
jie nebijojo jokią persekiojimą,
laimė randama tik Dievuje.
kančią ir pavoją savo gyvybei.
Saliamonas tą patyrė Sen. Te
Ją tikėjimas bei per didžiau
stamento laikais. Nauj. Testa
sias kliūtis praminti keliai tebū
mento laiką žmogus, kuris prie
tokios pat išvados priėjo, buvo na įkvėpiančiu ir padrąsinančiu
Augustinas (354-430). Augustinas, pavyzdžiu tavo ir mano krikščio
išbande^s visas nuodėmią "saldy - niškam gyvenimui.

garbinti pats žmogus,mokslas ir
jo atsiekimai. Kiti ima garbinti
rasą, tautą, liaudį, kultūrą ir vi sokius "izmus", neišskiriant nei
protestantizmo ar katalikizmo ,
lyg "izmas" pats savyje būtą Die vas.
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Kun. J. PAUPERAS

KALTĖS ATLEIDIMO IEŠKOJIMAS IR SURADIMAS
1967 metais suėjo 450 metų
nuo Reformacijos pradžios. Ku
rio nors dvasinio sąjūdžio, kurio
nors veikėjo reikšmė aiškėja iš
to, kiek apie tokį sąjūdį, tokį vei
kėją mąstoma, rašoma, kalbama,
ir kaip, aplamai, apsprendžiama
jų įtaka. Reformacijos poveikiai
laiko bėgyje sukėlė tiek daug mą
stymo, kad net po šiai dienai tos
pačios Reformacijos iškeltos pa
grindinės idėjos tebėra tokios
pat gyvos, sąžines žadinančios.
Kaip pačiais Reformacijos me
tais, taip lygiai ir mūsų laikais,
tos pačios idėjos apie žmogaus
santykį su Dievu, apie žmogaus
sielos išgelbėjimą kelia ir šian
dien rimtus susimąstymus. Juk
ir mūsų laikais keliami klausi
mai: kas yra mano pareiga, kur
baigiasi mano laisvės riba?Kas
yra man aukščiausias autoritetas
ir kuriam viešpačiui aš turiu tar
nauti?
Pats Reformacijos sąjūdis ki
lo susirūpinusios sąžinės klausi
mu:
"Kaip aš rasiu maloningą
Dievą”?
Mūsų laikų žmogus ne
tiek sielojasi dėl savo kaltės ar
savo skolos, bet labiau dėl savo
gyvenimo prasmės ir savo galuti
nio likimo. Šių laikų žmogus rūpi
nasi savo buitimi. Jis klausia:”Ar
aš išliksiu? Kokia mano kovų ir
pastangų prasmė”?
Reformatoriaus
supratimų
nuodėmė atima mums gyvenimo
prasmę,. "Mano kaltės klausimas
yra surištas su mano gyvenimo
30

prasmės klausimu. Mano asmens
likimo klausimas yra religinis
klausimas. Mano gyvenimas turi
prasmės, jei mano kaltės užden
giamos ir atleidimu panaikina
mos. Kiek pagilinimas mano kal
tės ir jos atleidimo klausimas,
tiek lygiai gilėja ir mano būties
prasmės klausimas.Kaltės reika
las liečia mane asmeniškai. Mano
kaltė kyla iš mano savimeilės
šaknies.Aš esu tas, kuris nuside
da.
Tad ką aš turiu daryti, kad
mano kaltė būtų uždengta, ar pa
naikinta ? Likimo klausimas yra
labiau bendras ir mane asmeniš
kai ne taip labai liečia. Galiu net
klausti,kas bus su žmonėmis, ku
rie dabar gyvena ir kada nors
mirs? Bet kaltė-tai mano kaltė ir
kas ją nuims nuo manes”?,-taip

ATĖJAU JUMS TARNAUTI (acrilic)
Skulp. DAGYS

klausė Reformatorius.
Man asmeniškai reikia gauti
atleidimas, nes tik tuomet aš bū
siu užtikrintas, kad mano kaltės
man atleistos. Mes pateisiname,
paskaitome teisiais dėl to, kad
Dievas mus priima. Mes nesame
"geri" savyje, bet Dievo akys ma
to mus švarius, teisius, vertingus.
Mūsų pateisinimas yra ne mūsų
širdies vaisius, bet mums paties
Dievo dovanotas.Geras yra visoks
darbas,kuris tinka Dievo vertini
mo mastu. Jei yra kilnus pats mū
sų noras kurį nors darbų atlikti,
tai ir pats darbas bus vertingas.
Asmeniškos atsakomybės jau
timas yra glaudžiai surištas su
asmeniškos kaltės jautimu.
Tas
sumenkina žmogaus vertingumo
jautimų, kas jo kaltų teisina pa
veldėjimo ar aplinkos įtaigos vai
siumi. Žmogaus didybė ir jo var
gas yra jo žinojime, kad kų jis da
ro, tai jis daro žinodamas, kų jis
daro.
Savo esme žmogus siekia
save iškelti, viskų sau užskaityti. KARŠTA MALDA (acrilic) Skulp. DAGYS
Būdamas savyje savo savimeilės visada tarnauti, tarnauti čia, kur
esu ir kasdien vykdau savo parei
"suteptas",jis savo savimeile vis
gas. Būdamas krikščionis, aš nie
ką sutepa, ko jis siekia ar kų jis
daro. Nėra nė vieno, kuris savimi kuomet nesu "atostogose",bet vi
sada esu pašauktas budėti ir elg
būtų geras. Tad Reformatorius tei
gia: "Geri darbai nepadaro nei vie tis, kaip pridera Viešpaties tar
no geru, bet geras žmogus daro nui.
Dievas veikia mumyse ne be
gerus darbus". Kų aš darau pats,
žinodamasis esųs Dievo pateisin mūsų pritarimo.Jo Dvasia skati
tas,tai aš darau iš dėkingumo, kad na mus veikti, o mes Jam skoli
Per mus Jis
esu paskaitomas teisiu ir priimti name savo rankas.
pamokslininkauja, guodžia suvar
nu.
Krikščionis tiek laisvas, kiek gintus, rašo ir spausdina knygas,
jis
Dievo klauso. Dievas veikia šelpia stokojančius. Dievas neno
ri tik klausytojų,kurie kartoja kas
mumyse, kad mes su Juo kartu
sakyta, bet Jis nori vykd
veiktume. Nėra geresnio tarnavi jiems
mo Dievui,kaip tarnauti tiems, ku ytojų. Jis nori, kad tikintieji savo
riems
reikia mūsų pagalbos ir tikėjimų išreikštų veiksmingos
mūsų patarnavimo.Dievui aš turiu meilės darbais artimui.
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Eilinis krikščionis, dirbdamas ką reikėtų mums patiems daryti,
paprastą darbą, savo sąžiningumu kad mes išeitume iš sotaus, pato
paliudija apie garbą To, kuris pa gaus gyvenimo ir siektume bend
šaukė jį būti Dievo vaiku, kuris ros visų žmonių gerovės. Krikš
savo elgesiu išspinduliuoja ir pa čionies veidas turi būti nukreiptas
liudija, kad Evangelija yra veiks į Dievą ir į žmones. Pats krikš
čionis turi būti pamaldus ir kartu
minga jo mąstyme.
Reformatoriai kėlė klausimus, veiklus.

V. KAROSAS

NAUJOS REFORMACIJOS BŪTINUMAS
Minint 450 metų Reformacijos
sukaktį negalime nutylėti fakto,
kad visos krikščioniškos Bažny
čios, plačiau imant, ir visos pa
saulinės religijos,įskaitant ir pa
čias primityviausias, pergyvena
gilią krizą. Iš trijų pagrindinių
krikščionijos atžalų sunkiausioje
padėtyje randasi Ortodoksų Baž
nyčia,nes ji pirmoji buvo perblo
kšta komunistinės revoliucijos.
Antroje vietoje seka Romos Ka
talikų Bažnyčia,kurioje komuniz
mas ir kitos radikalios srovės
randa labai palankią dirvą plėto
tis, ir yra pavojus, kad katalikų
kraštuose gali įsiviešpatauti ko
munizmas legaliais keliais. Ge
riausioje padėtyje randasi pro
testantiški kraštai, nes čia yra
sukoncentruota laisvojo pasaulio
politinė, ekonominė ir militarinė
galia,ir šie kraštai vadovauja vi
sam laisvajam pasauliui. Tačiau,
nežiūrint tokios padėties, protes
tantiškuose kraštuose pasireiš
kia labai daug neigiamybių, ir
protestantizmas nesugeba sumo
bilizuoti moralinių jėgų kovai su
augančia anarchija ir dvasiniu ni
hilizmu.
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Amerikos pirmieji protestan
tai įvertino augančią krizą, ir nu
tarė jungti savo veiklą. Giminin
gos Bažnyčios pradėjo jungtis į
didesnius vienetus. Yra numato
ma sudaryti vieną bendrą Ame rikos Protestantų Bažnyčią. Toks
krikščioniškų Bažnyčių apsijungimas ir bendradarbiavimas įga
vo ekumeninio sąjūdžio vardą. Si
ekumeninio sąjūdžio idėja buvo
perkelta į viso pasaulio plotmą.
1948 metais buvo sušaukti Am
sterdame,Olandijoje, visų krikš
čioniškų Bažnyčių atstovai, kurie
įsteigė Pasaulio Bažnyčių Tary
bą,praktiškai jungiančią viso pa
saulio protestantiškas ir orto
doksų Bažnyčias. Katalikų Baž
nyčia pradžioje laikėsi nuošaliai
nuo ekumeninio sąjūdžio. Vėliau
Jonas XXIII radikaliai pakeitė
savo Bažnyčios nusistatymą eku
meniniu klausimu ir sušaukė An
trąjį Vatikano Susirinkimą, ku
riame buvo padėti pagrindai,
kaip sujungti visas krikščioniš
kas Bažnyčias į vieną visuotiną
krikščionių Bažnyčią. Prasidėjo
platus bendradarbiavimas tarp
protestantų, katalikų ir ortodok-
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sų Bažnyčių.
Tačiau ekumeninis sąjūdis
nedavė laukiamų rezultatų. Pro
testantų tarpe pasireiškė aiškus
skilimas įkonservatoriųir libe ralų sparnus. Pirmieji nori iš laikyti status quo padėtį, o ant rieji eiti prie skubaus ekumeni
nio sąjūdžio idealų įgyvendini
mo. Dar gilesnį ir platesnį ski
limą sukėlė Antrasis Vatikano
Susirinkimas katalikų tarpe. Jau
pačiame Vatikano II Susirinkime
išryškėjo konservatorių ir libe
ralų sparnai, kurie, negalėdami
prieiti prie sprendimų dėl popie
žiaus Povilo VI užimtos arbitrarinės pozicijos,
perkėlė savo

idėjinę, kovą į pačias katalikų
mases, ir tuomi buvusią mono
litinę Romos Katalikų Bažnyčią
suskaldė į dvi kariaujančias sto
vyklas. Ši vidujinė kova, besirei
škianti visame krikščioniškame
pasaulyje, ne sustiprino, bet su
silpnino Bažnyčių įtaką į gyveni
mą. Taip, pavyzdžiui, Amerikoje
pastaraisiais metais paaštrėjo
rasinė įtampa ir anarchija, o
katalikiškuose kraštuose - Europoje ir Lotynų Amerikoj e-padi
dėjo komunizmo grėsmė.
Krikščionijos krizės prieža
stys glūdi ne susiskaldyme, bet
kur kitur.
Jau pirminių genčių
kultūroje religija vaidino svar
biausią
rolę,
beformuodama
žmogaus dvasinį ir moralinį
veidą,nuo kurio vėliau priklausė
visa jo asmeninė ir visuomeni nė veikla.Kiekviena religija, ap reikšdama žmonėms savo skel
biamas pažiūras į žmogaus gy venimo paskirtį ir prasmingu mą, nusako, kad jų skelbiamos
tiesos ne jų išgalvotos, bet die vybės apreikštos ir, kaip tokios,
yra absoliučios ir neklaidingos.
Žmogus neturi teisės prieštarau
ti a preikštom religijų tiesom, bet
turi jas besąlyginiai priimti ir jo
mis vadovautis. Tai sudaro tikė jimo pagrindą.
Tačiau, laikui bėgant, žmogui
nors ir pamažu progresuojant, su
sidaro nauja gyvenimo patirtis,
kuri aiškiai prieštarauja religijų
skelbiamoms tariamai neklaidin
goms tiesoms. Tuomet žmoguje
randasi abejonė, kuri iš vidaus
pradeda griauti jo tikėjimą.Reli
gija praranda savo dvasinį povei
kį į žmogų ir tampa tik tradici
jos palikimu. Taip religinių įsiti33

kinimų krizė,kuriai gilėjant, žmo gus vis labiau nutolsta nuo anks
čiau turėtos religijos kol pasie
kia persilaužimo laipsnį. Tuomet
jis ieško naujos religijos ar ide
ologijos,kuri suteiktų jam galvo
jimo ir dvasinio gyvenimo patiki
mą pagrindą.
Mūsų laikų krikščionybės ir,
aplamai,visų religijų krize sukė
lė milžiniški mokslo laimėjimai.
Mokslas sugriovė Biblijoje aprašytąpasaulio sukūrimo apreiški
mą. Mokslas paneigė pasaulinio
tvano buvimą, per kurį Nojus ne
tik išgelbėjo save ir savo arti
muosius, bet ir viso pasaulio gy
vūniją. Mokslas atmetė Babelio
bokšto statybos istoriją, kurį be
statant susidarė įvairios tautos
ir skirtingos rasės. Mokslas at
meta rojaus buvimą ir Adomo su
kūrimą, kuriam vėliau Dievas iš
jo šonkaulio sukūres Ievą, ir vė
liau abu nubaudęs už uždrausto
vaisio paragavimą.Mokslas prak
tiškai atmetė viską, kas apreikš
ta Biblijoje ir kitų religijų aprei
škimuose, kas prieštarauja svei
kam galvojimui ir mokslo nusta
tytoms tiesoms.
Iki mūsų amžiaus mokslas te
buvo prieinamas tik pasiturin
tiems sluoksniams, kurie tautose
sudarė nedidelę.mažumą, ir juose
vyravo įvairios filosofinės ir ide
ologinės srovės,aiškiai atsipalai
davusios nuo skelbiamų religijų
tiesų. Liaudžiai mokslas buvo ne
prieinamas, ir ten religijos rado
savo s tiprią atramą.Mūsų amžiu
je, kai mokslas apėmė visus gy
ventojų sluoksnius, religijų krizė
tapo visuotinu reiškiniu. Ekume
ninis sąjūdis, tematydamas krik
ščionijos krizę, jos susiskaldyme
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į įvairias Bažnyčias, praktiškai
prasilenkia su savo uždaviniu su
grąžinti žmogų prie Kristaus.
Antroji krikščionybės krizės
priežastis
glūdi tame, kad nuo
Konstantino Didžiojo laikų krikš
čionija, tapusi oficialia Romos
imperijos religija, buvo pajungta
tarnauti valstybei, kuri buvo pa
remta tautų pavergimo ir vergų
eksploatacijos politika. Netgi ga
lutinai sugriuvus Romos imperi
jai, ant jos griuvėsių buvo atkur
ta šventosios Romos imperija,ku
ri toliau tęsė tautų pavergimo ir
žmogaus eksploatacijos sistemą.
Atskilusi Ortodoksų Bažnyčia,
po Bizantijos imperijos sužlugi
mo, perėjo Maskvos imperializ
mo tarnybon.
Reformacija kaip
tik pastatė sau uždaviniu atsipa
laiduoti nuo tarnavimo įvairioms
despotijoms ir ant Evangelijų tie sųpastatyti naują gyvenimą. Vie
nok netrukus turėjo stoti į mirti
ną kovą prieš visą šv. Romos ga
lybę, ir ieškoti atramos pas kuni
gaikščius,kurie savo keliu Refor
macijos sąjūdį pradėjo naudoti
savo valstybių interesams. Tokiu
būdu, galutinoj e išdavoje, įvairios
krikščioniškos Bažnyčios ilgai
niui tapo pajungtos tarnauti įvai
rių valstybių naudai, tuomi prak
tiškai išdavė Kristaus skelbtą
mokslą.
Kai mūsų amžiuje prasidėjo
tautų išsilaisvinimo kovos ir dar
bo klasė išėjo kovon už savo tei
ses, tai tos kovos buvo nukreip
tos ne vien prieš imperijas ar
visuomenines santvarkas, bet ir
prieš religijas, stovėjusias tokių
sistemų sargyboje.
Šioje vietoje prisiminkime ko
kios rūšies "krikščionybe" nešė

lietuvių tautai šv. Romos pasiųs
ti kryžiuočiai,ir kokio vėliau tik
slo siekė Lenkijos feodalai smur
tu ir apgaule primesdami lietu
vių tautai katalikybų. Tuomet bus
suprantama, kodėl kung. Radvila
Juodasis stojo po Lietuvos Refor
macijos vėliava kovon prieš pri
metamų Lietuvai unijų ir už savo
tautos suverenumų ir laisvų. Vė
liau, XIX šm. , lietuvių tautos at
gimimo pradininkai nukreipė sa
vo kovų ne tik prieš carų, bet ir
prieš katalikų Bažnyčių, tarnavu
sių Lenkijos imperializmo inte
resams.
Kai Hitleris pagrobus valdžių
Vokietijoje pradėjo Antrųjį Pa saulinį karų, su visu brutalumu
pavergdamas ir net naikindamas
ištisas tautas, tai tuo laiku Vo
kietijos,tiek katalikų tiek protes tantų, bažnyčiose buvo atlaiko
mos iškilmingos pamaldos už
kiekvienų nacių pergalų. Tiesa,
šimtai ir tūkstančiai kunigų ir
_ yPžZNAU, KUR JIE. . . (medis)
tikinčiųjų protestavo prieš nacių
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smurtų ir buvo sunaikinti kon
žiniškų pergalų visam pasauli
centracijos stovyklose, bet tas
nenuplovė kaltės nuo oficialių niam komunistiniam sųjūdžiui, po
Bažnyčių. Tame ir glūdi krikščio- kurio sektų nauji užkariavimai
iki ištisi kontinentai neatsidurtų
nijos antroji krizės priežastis.
Šiuo metu vyksta žūtbūtinė po komunizmo viešpatavimu.
Prieš pasaulį atsistoja gyven
kova tarp komunistinio ir lais
vojo pasaulio.
Vietname vyksta tojų prieauglio eksplozija, kuri
sunkūs mūšiai prieš komunistinų grųsia žmonijai katastrofa. Baž
nyčios šiuo lemtingu klausimu ar
agresijų. Ten yra išbandoma nau
ba laikosi pasyviai, arba, kaip ka
ja komunistinė strategija pasau
lio užvaldymui. Kaip tos lemtin - talikų Bažnyčia, pasisako prieš
gos kovos atžvilgiu laikosi visos gimdymo kontrolų. Todėl nenuos
krikščioniškos Bažnyčios ? Be - tabu, kad atsakomingi laisvojo pa
veik visos vienu balsu reikalau - saulio vairuotojai negali remtis
Bažnyčių nurodymais,nes jos pra
ja sustabdyti kovas Vietname ir
atitraukti Amerikos karines pa - rado istorinės realybės pajauti
jėgas. Jei toks reikalavimas bū - mų. Taipgi nenuostabu, kodėl vi
tų išklausytas „tai tas reikštų mil- same pasaulyje Bažnyčios pra-
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randa tikinčiųjų masėse savo mo
ralinį ir dvasinį autoritetų, ir mi
lijonai žmonių nusigręžia nuo Ba
žnyčių.
Ekumeninis sąjūdis šio
proceso nesustabdė.
Paskutiniuoju metu ima iškil
ti balsai, kurie ypatingai sustip
rėjo minint 450 metų Reformaci
jos sukaktį, kad tik per Antrųjų
Reformacijų krikščionybė tegali
save atnaujinti ir atgauti savo
dvasinį ir moralinį veidų. Jokie
kompromisai tarp dabar esančių
įvairių Bažnyčių, jokie vadinami
atsinaujinimai ar prisitaikinimai
prie moderniųjų amžių,negali pa
keisti esamos padėties. Kiekvie
nos religijos pagrinde turi būti
padėta neabejotina Tiesa,nes Tie
sos išpažinimas ir yra tikėjime
pagrindas.Mokslas sugriovė dau
gelį Biblijoje skelbiamų sampro
tavimų apie žmogų ir jo aplinki
nį pasaulį. Vietoje,kad ieškoti fariziejinių išsisukinėjimų, kaip
daugumoje daro teologai, krikš
čionybė turi atmesti viską, kas
prieštarauja Tiesai.Reformacija
kaip tik pastatė sau uždaviniu ap
valyti krikščionybe nuo sukurtų
mitų,scholastinių spekuliacijų ir
pagonybės liekanų,idant krikščio
nybė tarnautų ne žmogaus paver
gimui, bet jo išlaisvinimui.
Pirmoji Reformacija atliko
milžiniškų istorinį uždavinį žmo
nijos istorijoje, bet ji pasidavė
tom pačiom pagundom, kaip pir
mieji krikščionys Konstantino
Didžiojo laikais.
Kristus atėjo ne viešpatauti,
bet tarnauti žmonijai,ir toje dva
sioje turės ateiti Antroji Refor
macija.
Istorija moko, kad absoliutūs
valdovai ar monarchijos negalė36

jo savus atnaujinti, nors ir buvo
dėtos pastangos reformuoti buvu
sių padėtį. Tik revoliucijos, sug
riovus despotizmo sistemas su
jų tariama dieviškumo aureole,
luomiška santvarka ir tradicijo
mis, įgalino atskiras tautas pas
tatyti demokratiną santvarkų, ku
ri užtikrino žmogui laisvo pilie čio teises. Tas pats istorinis dė
snis taikintinas visoms religi joms ir Bažnyčioms. Jei duotoji
religija,atlikusi savo istoriną pa
skirtį, nebesugeba dvasiniai for
muoti žmogų,pažengusį į aukštes
nę, kultūrų,tai ji turi užleisti vie tų naujai religijai, kuri tuos už
davinius galėtų atlikti.
Už mūsų laikų krikščionybės
krizą, didesniame ar mažesnia
me laipsnyje, neša atsakomybą
visos krikščioniškos Bažnyčios,
nes jos paneigė pagrindiną žmo
gui duotų teisą-pažinti Tiesų.
"Pažink tiesų ir tiesa išlaisvins
jus", sako Kristus Jono Evange
lijoje.
"Palaiminti, kurie alksta
ir trokšta teisybė s, ne s jiems pri klauso dangaus karalystė", moko
Kristus kalno pamoksle.
Katalikų
Bažnyčia žiauriai
persekiojo kiekvienų religinį ar
pasaulietinį sąjūdį, kuris drįso
žmonijai atskleisti naujas gyve
nimo t iesas ir tuomi paneigė Kri
staus apreikštų žmonijai teisą.
Reformacija, atmesdama Katali
kų Bažnyčios dogmas, mistikų ir
religinį kultų, atstatė tiesos pir menybąkrikš čionybėj e. Reforma
cija tuomi nulėmė Naujųjų Amžių
užgimimų,kuriame pražydo mok
slas, technika ir industrija. Isto
rijos tėkmėje didžioji protestan
tizmo dalis perėjo į esamos san
tvarkos ir valstybinių interesų

žmonijos jungiančiu pagrindu. Ekumeninis sąjūdis to santykio ne
pakeitė ir nepakeis.
Kristaus vardu buvo daromi
didžiausi
nusikaltimai
visoje
žmonijos istorijoje, tačiau patei
sinami ir ginami oficialiųjų Baž
nyčių. Tuomi Bažnyčios sužlugdė
savo moralinį autoritetą visos
žmonijos akyse.Ekumeninis ben
dradarbiavimas tarp atskirų Baž
nyčių, netgi visiško susijungimo
atveju, neatstatys krikščionybės
prarastą moralinę galiąir jos po
veikį mūsų amžiaus žmogaus for
mavimui.
Vatikano II Susirinkimas pasi
sakė už Bažnyčios atnaujinimą
pravedant eile., dekretų,kurie dau
gumoje liečia pačią bažnytine in
stituciją ir religinį kultą. Kaip
liudija Romos Bažnyčios istorija,
visi ankstyvesni susirinkimai ir
gi buvo šaukiami krizių metu ir
turėjo tarnauti Bažnyčios atnau
jinimui. Ypač ryškūs tuo atžvil giu buvo Konstancos, Tridento ir
LĖK Į TA ŠALELĘ. . .
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Vatikano I Susirinkimai, kuriuose
buvo pravesti dideli pakeitimai,
ginybą ir, tuo pačiu, atsisakė sa
tačiau tie pakeitimai nepaliesdavo atvirumo tiesai. Neišvengia
vo Bažnyčios dvasinių pagrindų.
mai protestantizmas prarado sa
Greit paaiškėdavo, kad neva išo
vo autoritetą mokslo sąskaiton ir
riniai atnaujinta Bažnyčia,viduji
praktiškai priartėjo prie Katali
niai pasilikdavo nepasikeitusi .
kų Bažnyčios pozicijų. Tas suda
Ne kitaip atrodys ir po II Vatika
rė galimumus surasti bendrą kal
bą tarp šių bažnytinių institucijų no Susirinkimo. Tai jau aiškėja
ir šiandieną ekumeninio sąjūdžio
t. v. dialogo formoje ir sudaryti
šalininkams ir juntamas to sąjū
bendrą platformą ekumeniniam
bendradarbiavimui. Kaip istorija
džio aiškus atoslūgis.
Švenčiant 450 metų Reforma
įrodo, Koperniko ir Darvino pas
cijos sukaktį krikščionijos eilė kelbtos mokslinės tiesos nugalė
sėjau aiškiai pasisakoma už An
jo visų religijų skelbtas tais klau Reformacijos
būtinumą.
simais pažiūras, ir šiandieną jos tros
Kaip Pirmoji Reformacija išve
tapo visos žmonijos priimtomis
dė krikš čionybę, iš visiško mora
mokslo tiesomis. Mokslas,© ne
linio supuvimo ir atstatė Kriskrikščionija,
yra tapens visos
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taus skelbtų tiesų integralumų,
taip Antroji Reformacija turės
dar giliau ir plačiau įžvelgti į
žmogaus dvasinius pagrindus ir
atmesti viskų, kas yra atgyventa
ar paviršutiniškai suprasta. Kri
kščionių tikėjimas tegali remtis
tik pilnu tiesos išpažinimu, o ne
scholastikų sukurtomis
spėkų liacijomis, mitologiniais padavi
mais, mistika ir religinių apeigų

kultu.
Tai tegalima pasiekti tik dva
sinės revoliucijos išdavoje, ku
riai turės vadovauti naujas Mar
tynas Liuteris,per kurį krikščio
nybė galėtų atgauti savo praras
tų moralinę ir dvasine galių. Tik
Antrosios Reformacijos pasėko
je tegalima bus galvoti apie krik
ščionybės sujungimų vienoje Baž
nyčioje.

VARPAS

Prabilo varpas bažnytėlėj :
Din-dan, dan-din. . .
Ir vis dažniau jis krito, kėlės
Aukštyn, žemyn. . .

Ir švinas daužėsi į varį:
Din-dan, dan-din. . .
Skubėjo minios,taip kaip marios,
Bažnyčios link!

Skubėjo žmonės, taip kaip upės
Srovė žemyn,
O vario varpas daužės, supės
Din-dan, dan-din. . .

Giliai skardus jo dūžių aidas
Din-dan, dan-din,
Vis liejos, grųžėsi ir smeigės
Pačion širdin. . .

Pačion širdies giliausion vieton
Jis gružės vis:
- Kas bažnytėlėn taip pakviestas
Namuos beliks ? !. . .
M. Z.
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DVIDEŠIMTAS SINODAS

Kun. F,‘‘™S DAGYS sako pamokslą New
Yorko
' Protestantų parapijoje.
Nuotr. V. MAŽELIO

Lietuvos Evangelikų Reforma
tų Bažnyčios Dvidešimtas Sino das Tremtyje,prisilaikant nepri
klausomoje Lietuvoje nusistovė
jusios tradicijos, įvyko 1967 m.
birželio mėn.24-25 d. d. , per Jo
nines, kurios Biržų krašte buvo
švenčiamos. Dvidešimtasis Sino
das posėdžiavo savo nuosavos
bažnyčios patalpose, 1942 N.Spau
lding Ave. , Chicago.
Okupuotoje,pavergtoje tėvynė
je Lietuvoje bet kokia bažnytinė
veikla yra užgniaužta, - neleidž
iama šaukti nei sinodų, nei para
pijų susirinkimų, nei šiaip reikš
tis bet kokia organizacine forma.
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia
Lietuvoje
vis
labiau okupantų
skandinama merdėjime. Todėl
laisvame pasaulyje gyvenų lietu
viai ev. reformatai susiorganizavųperėmė Lietuvos Ev. Reforma
tų Bažnyčios egzistencijos atsto
vavimų ir ištvermingai pildo šias
pareigas.
Kasmet įvykstančiuose refor
matų Sinoduose apsvarstomi me tų bėgyje susirinkę klausimai,
naujai iškilusios problemos ir
organizaciniai reikalai. Sinodas
apžvelgia Kolegijos įvykdytus ir
neatliktus darbus, Bažnyčios fi
nansinį stovį ir nustato veiklos
gaires ateičiai,padarydamas ata
tinkamus sprendimus bei nutari
mus,kuriuos Kolegija privalo me
tų bėgyje įvykdyti.
Kasmetinių Sinodų dėka, Lie
tuvos Ev. Reformatų Bažnyčia yra
gyva,veikli ir žengianti su gyve nimu, nuo jo ne atsiliekanti ir vi
sų laikųyra pažangumo avangar-
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de. Jai nereikia nei langų praver
ti " skersvėjams" nei "atsinaujinr
ti".Klysta tie, kurie kitaip galvo
ja. Kaip pasaulietiniame gyveni
me nėra absoliutinio pastovumo,
vyksta kitimas, tai toks pat reiš
kinys vyksta ir reformatų Bažny
čioje. Juk Sinodas-vyriausias Baž
nyčios organas-daro sprendimus,
surašydamas memorialus, kano
nus,© pasenusius,atgyventus -kei
čia arba visai panaikina. Dvide
šimtąjį Sinodų, po įvykusio užda
ro kuratorių posėdžio,atidarė su prt. kun. St. Neimanas, atlaikyda
mas trumpas pamaldas ir pasa
kydamas sinodinį pamokslų, ku
riame pabrėžė egzistencijos svar
bumų ir susiklausymo reikšmų.
Dvidešimto Sinodo direktoriu
mi, slaptu bals avimu,buvo išrink
tas kurat.
Petras Bružas, kuris
sklandžiai, sumaniai pravedė Si
nodo posėdžius. Sinodo cenzoriu
mi buvo išrinktas kun. P. Dilys. I,
sekretoriatų išrinkti kuratoriai:
M. Zablackas, dr. D. Variakojytė

Jūrų kapitonas Kostas BURBULIS, 1067 m.
sausio rriėn. Didžiajame vandenyne, pakeliui
į pietų Vietnamą
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-Fricke ir J. Variakojis, jr. .Į
mandatų ir rezoliucijų komisijų
išrinkti kuratoriai:V. Karosas ir
prof. VI. Jakubėnas.
Po visų posėdžiavimui reika
lingų komisijų sudarymo, Sinodas
pirmoje eilėje, tylos iš susikau
pimo valandėlėje, pamynėjo savo
Bažnyčios kuratorius, narius mi
rusius laisvame pasaulyje,paver
gtoje tėvynėje ir ištrėmime. Sup
kun. St. Neimanas ilgesniame žo
dyje apibūdino kurat. Povilų Klybų, buvusį ilgametį Biržų miesto
burmistrų ir paskutiniųjų nepri
klausomybės metų Kolegijos pre
zidentų . Taipgi buvo plačiau pami
nėtas kurat. Jokūbas Tunkūnas,
nuolatinis Sinodų dalyvis, kurio
šis Sinodas pasigedo.
.Sis Sinodas susilaukė nemažai
sveikinimų žodžiu ir raštu. Į vyk
stantį šeštadienį, š.m.birželio m.
24d.,Sinodo posėdį atsilankų bro
liškų Bažnyčių kunigai: e v-.liuteronų Ziono parapijos klebonas lie.
kun. J. Pauperas ir ev. liuteronų
Tėviškės p-jos klebonas senjoras
kun. A. Trakis,tarė nuoširdžius
sveikinimo žodžius.Sinodas su at
sidėjimu išklausė sveikintojų žo džiuose pareikštas mintis,kurio ■
se buvo pasisakyta už Reformacl
jos idealų iškėlimų,minint Refor
macijos 450 metų sukaktį.
Tikrai malonių staigmenų pa
darė Sinodo dalyvių tarpe pirmų
kartų pasirodų mūsų Bažnyčios
nariai, atvykusjeji iš toli, būtent:
jūrų kapitonas Kostas Burbulys iš
Baltimorės, Md. , inž. Petras Ramutėnas iš Naujosios Zelandijos
ir inž.Martynas Kregždė iš Californijos. Inž. P. Ramutėnas ilges
niame sveikinimo žodyje supažin
dino Sinodo dalyvius su lietuvių

Dr. Petras DAUŽVARDIS, Lietuvos gene ratinis konsulas

gyvenimo sąlygomis Nauj.Zelandi
joje. Ten gyvenančių lietuvių tarpe
25% sudaro evangelikai. Jūrų ka pitonas K. Burbulys yra aktyvioje
jūrų tarnyboj e. Su vairuojamu lai
vu nuolatiniai raižo giliuosius
vandenynus. Sekmadienį tartame
sveikinimo žodyje paminėjo, kad
jam tenka susidurti su įvairių pa
saulių ir įvairių tikybų žmonėmis.
Išvadoje griežtai pasisakė už Re
formacijos egzistencijų, susilauk
damas iš Sinodo dalyvių gilaus
pritarimo.
Sinodo dalyviams džiugu buvo
išgirsti, kad yra gautas nemažas
pluoštas sveikinimų raštu.Sinodų
s velkino pas aulinio masto Bažny
čių vadovai, veikėjai, protestan

tiškos organizacijos,o taipgi mū
sų Bažnyčios kunigai, kuratoriai
ir nariai, gyvenų toli už Chicagos
ir išsklaidyti po visų pasaulį. Sis
Sinodas buvo ne eilinis, o rinki
minis. Rinkiminė procedūra, kaip
iš praktikos žinome, reikalauja
gana daug laiko. Dėl laiko stokos
sveikinimų tekstai ištisai nebuvo
perskaityti, o tik pranešta,
kas
sveikino, pacituojant reikšmin
gesnes mintis ir pranešant apie
atsiųstas aukų sumas.
Po šių įžanginių darbų Sinodas
perėjo prie konkrečių Bažnyčios
reikalų, klausimų, prie iškilusių
naujų
problemų
svarstymo ir
sprendimo. Laiko sutaupymui p irmoje eilėje buvo išklausyti visų
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vykdomųjų organų pranešimai ir
jos bylos vedamos tvarkingai ir,
tik po to atidarytos diskusijos.
kad pajamos bei išlaidos parem
Kolegijos prezidentas krt. M. tos pateisinamais dokumentais.
Tamulėnas, jr.
padarė išsamų Jis pabrėžė, kad administracinė,
pranešimų apie Kolegijos trejų visuomeninė ir finansinė visų or
metų veiklų bei atliktus ir tebe
ganų veikla buvo Revizijos Komi
vykdomus darbus. Kolegijos gesijos rasta pilnoje tvarkoje.
ner. sekretorius krt. E. Gerulis
Sinodas atydžiai išklausųs pra
konkrečiai išvardino, kokie dar nešimus ir į kelius klausimus ga
bai Kolegijos kadencijos metu
vus patenkinamus atsakymus, be
buvo padaryti, savo pranešimų
platesnių diskusijų, patvirtino
pailiustruodamas, skaičiais. Ko
Kolegijos ir kitų organų veiklų,
legijos iždininkas krt. J. Dagys
patiektas apyskaitas ir, priėmus
padarė pranešimų apie iždo sto
1967 m.pasiūlytų sųmatų, pareišvį, patiekė 1966 metų apyskaitų kė vykdytojams padėkų.
ir Kolegijos sudarytų sųmatų
Sinodas, išklausųs dr. James I.
1967 m.
McCord iš Princenton, N. Y. svei Suprt.kun. St. Neimanas pada kinimo rašte pasiūlymų pradėti
rė pranešimų iš parapijų gyveni
derybas įstojimui Liet.Ev. Refor mo ir veiklos.
matų Bažnyčios nario teisėmis į
Kun. P. Dilys padarė praneši
North American section of the
World Presbyterian Alliance, kaip
mų apie lietuvių evangelikų ats
tovo kun. P. Dilio atliktų invokanepriklausoma "Church in Exile",
nutarė ir toliau pasilaikyti Lietu
cijų J. A. V. senate Vasario 16
vos Ev. Reformatų Bažnyčios re-sios proga ir apie "Mūsų Spar
prezentavimo teisų
laisvajam
nų" žurnalo reikalus ir jo finan
pasaulyje.
sinį stovį.
Ekumeninio
sųjūdžio veikloj
Krt. J. Kregždė nušvietė "Mū
Sinodas nutarė laikytis Pasaulio
sų Sparnų" žurnalo redagavimo
Bažnyčių Tarybos suvažiavime,
eigų pabrėždamas, kad redakci
nė komisija,redaguodama žurna
įvykusiame 1948 m. Amsterdame,
lų, laikosi XIX Sinodo nusistaty nustatytų principų . Tuo būdu Sino
mo,būtent:kad kiekviena skelbia das dar kartų pakartojo, kad Am ma tiesa, kaip ir Evangelijų tie
sterdamo suvažiavime priimtieji
sos, būtų tikslios ir kad su visa ekumeninio sąjūdžio idealai ir
moraline drųsa būtų pasisakyta principai ir toliau lieka Lietuvos
Ev. Reformatų Bažnyčios pagrin
tiesos vardan religiniais, isto riniais,tautiniais ir einamaisiais diniais kelrodžiais bendravime su
klausimais.Krt. H. Dilienė padarė broliškomis lietuvių krikščionių
pranešimų apie Liet. Ev. Moterų Bažnyčiomis.
Protestantiškojo ekumenizmo
Draugijos ir Lietuvių Ev. Spaudos
Centro veiklų.Krt. V.Karosas pra - principai pagrįsti bendradarbiavi
nešė apie Lietuvių Evangelikų Ta - mu krikščioniškoje meilėje tarp
rybos
veiklų. Krt. J. Jakubonis atskirų Bažnyčių, kaip lygaus su
perskaitė Revizijos Komisijos lygiu, laikant kiekvienų Bažnyčių
aktų, konstatuodamas,kad Kolegi- lygiateisiu nariu visuotinoje krik-
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Senjoras kun. Ansas TRAKIS, darbštusis Tėviškės p-jos klebonas, laikraščio „Svečias“ faktinasis redaktorius, nuoširdus cvangclistas

ščionių bendruomenėj e. Tuo būdu,
kiekvienai Bažnyčiai paliekama
pilna laisvė viduje tvarkytis pagal
savo konfesinius principus, tradi
cijas, t. y. nesikišant į Bažnyčių
vidaus
reikalus bei struktūras.
Pagal katalikiškojo ekumenizmo
principus, II Vatikano Suvažiavi
mo priimtus, visos krikščionių
Bažnyčios,bendruomenė s,atsisky
rusios nuo R. K. Bažnyčios, turi
sugrįžti atgal į "vienintėlų, šven
tų ir neklaidingų", tariamų paties
Kristaus įsteigtų, R. K. Bažnyčių,
į jų įsijungiant persikrikštijimo
keliu. Tai sudaro katalikiško eku
menizmo veiklos visų esmų. Vati
kanas nesolidarizuoja su protes tantų Bažnyčiomis, atmeta tarpbažnytinį bendradarbiavimų ir tuo
pačiu t olerancijos principus. Esant

tokiai Vatikano pažiūrai ir nusis
tatymui bet kokiam protestantų
Bažnyčių bendradarbiavimui su
R. K. Bažnyčia kelias yra užkirs
tas.
Sinodas pasisakė už glaudesnių
ryšių palaikymų ir įtraukimų į
aktyvesne^ veiklų Bažnyčios narių,
kuratorių toli išblaškytų po platų
jį pasaulį.Sinodas pavedė Kolegi jai surasti būdus informacijai ir
bendradarbiavimo ryšius su Ko
legija palaikyti.
Invokacijų reikalų tvarkymų
Sinodas įgaliojo Kolegijų prašyti
Lietuvių Evangelikų Tarybos, kad
ji ateityje tvarkytų invokacijas
J. A. V. Kongrese ir viešuose lie
tuvių visuomenės minėjimuose. Si
nodas taip pat įgaliojo Kolegijų
pavesti Lietuvių Evangelikų Tary-
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bai organizuoti ir tvarkyti pamal
dų ir informacijų transliavimų į
Lietuvą per Voice of America ir
kitas radijo stotis.
Sinodas pasidžiaugė,kad Kole
gijos leidžiamas žurnalas "Mūsų
Sparnai" nustatytu laiku du kartu
permetus pasirodo ir įgyja didė
jantį skaitytojų skaičių. Sinodo nu
tarimu, XIX Sinodo memorialas
14, kuris lietė žurnalo redagavi
mą,buvo panaikintas. Sinodas pa
tvarkė,
kad "Mūsų Sparnuose"
straipsnių įvertinimą ir talpini
mą redakcinė komisija sprendžia
balsųdauguma.Ergo, Sinodas, pa
reikšdamas redakcinei komisijai
pasitikėjimą,
padarė ją "Mūsų
Sparnų" žurnalo vyriausiu orga nu. Sinodas pavedė "Mūsų Sparnų"
redakcinę, komisiją sudaryti Ko
legijai.
Redakcinė Komisija yra

atsakinga prieš Kolegiją, kuri jos
sąstatą,reikalui esant, gali papil
dyti bei keisti.
Sinodas, atlikęs aukščiau pa
minėtus reikšmingus nutarimus ,
perėjo prie trejų metų kadencijai
Kolegijos ir revizijos komisijos
rinkimų.
Kolegija susideda iš 8-nių narių:keturiųkunigų ir 4-rių pasau
liečių. Kolegijos prezidentu ren
kamas pasaulietis, o viceprezi
dentu kunigas. Rinkimai atliekami
slaptu bals avimu. Rinkimuos e da lyvauja kuratoriai ir parapijų
įgalioti atstovai.
Naujos Kolegijos sąstatan bu
vo išrinktirprezidentu krt. M. Tamulėnas,jr. ; viceprezidentu-ge-neralinis superintendentas kun.S.
Neimanas;iš dvasiškių į Kolegi
jos narius - kunigai:?. Dilys, V.

Ev. Liuteronų Sinode, įvykusiame 1067. IV. 21-4 d. Annaberg0 pilyje, Bad Godesberg(i§ k.į d.): Gimn. m. Fr. SKĖRYS, iškilusis visuomenininkas Erdmonas SIMONAITIS ir senjoras kun. A. KELERIS
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Kurnatauskas ir Fr.Barnelis;reireikalą vedėju - krt. V. Karosas;
iždininku-krt. J. Dagys; nariu-krt.
J. Kregždė;
nariais kandidatais
-krt. P. Bružas ir krt.A. Šernas.
Į Revizijos komisiją buvo iš
rinkti kuratoriai: J. Jakubonis, St.
Palšis ir J. Variakojis, j r.
Kolegijai pasiūlius, buvo pri
imti kandidatais į kuratorius inž.
Petras Ramutėnas iš Naujosios
Zelandijos ir jūrą kapitonas Kos
tas Burbulys iš Baltimorės, Md.
Po apsvarstymo einamuose
reikaluose iškeltą klausimą pir
moji darbingoji Sinodo posėdžia
vimo diena buvo baigta.
Sekančią,birželio mėn.25 die
ną, sekmadienį, Sinodas buvo pra
dėtas iškilmingomis pamaldomis
su Šv. Vakariene. Pamaldą metu
kun. P. Dilys, 1966 metą XIX Si
nodo išrinktas superintendentu,
buvo ordinuotas toms pareigoms.
Sinodo dalyvią,o taip pat ir parapijiečią akivaizdoje jis davė iškil
mingą priesaiką ištikimai tar
nauti Dievui ir Lietuvos Ev. Re formatą Bažnyčiai ir būti Refor
macijos idealą bei principą sar
gyboje. Ordinaciją atliko genera
linis superintendentas kun. St.
Neimanas. Po įšventinimo apei
gą superintendentas kun. P. Dilys
pasakė turiningą pamokslą, pab
rėždamas, kad mūsą didžiausias
dvasinis palikimas yra laisvas
žmogus,
ir šį palikimą turime
išsaugoti ne tik sau bei ateinan
čiai kartai, bet ir visai lietuvią
tautai ir, kad Kristaus nurodytas
žmonijai gyvenimo kelias yra ne
pakeičiamas. Pamaldos buvo pa
įvairintos p. I. Tamulėnienės solo
giedojimu, akompanuojant prof,
krt. V. Jakubėnui.

Garbės senjoras kun. Adomas GELŽINIUS

Po pamaldą Sinodo dalyviai,
parapijiečiai ir svečiai susirin ko bažnyčios salėje pietums, ku
riuos paruošė darbščios Liet. Ev.
Ref. Moterą D-jos narės. Pietuo
se dalyvavo gausus akademinio
jaunimo būrelis, kuris įnešė jau
nuolišką gyvumą ir ryžta^tęsti
Lietuvos Reformacijos idealus.
Svečią tarpe buvo senjoras kun. A.
Trakis,
lietuvią bendruomenės
valdybos narys dr. J. Anysas, Tė
viškės p-jos choro dirigentas J .
Lampsatis. Garbės svečiu buvo
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės diplomatijos atstovas genera
linis konsulas dr. P. Daužvardis,
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kuris buvo entuziastingai sutiktas
ir šiltai priimtas. Dalyvius sujau
dino didžiai nusipelniusio Lietu
vos tautai gener.konsulo sukelian
ti nuotaikas prakalba. Konsulas
jautriais žodžiais pasveikino da
lyvius. Jis pabrėžė, kad ir maža
tauta, o taip pat ir mažesnė reli
ginė bendruomenė turi savo kil
nius uždavinius. Gyvenimas yra
nuolatinė kova, kuri privalo būti
pagrįsta darbu ir auka. Tad, rei
kia kovoti, aukotis. Linkėjo kuo
daugiau pastangų,kurios veda prie
Lietuvos valstybės išlaisvinimo
ir priespaudos nuo lietuvių tautos
nuėmimo. Gen.konsului dr. P. Daužvardžiui
šiais metais sukako
30 metų nuo ėjimo Lietuvos kon
sulo pareigų Chicagoje ir 42 me
tai nuo jo konsuliarinės tarnybos
pradžios. Šia proga brangiam sve
čiui buvo sugiedota ilgiausių metų.
Kolegijos reikalų vedėjas krt.
V.Karosas pristatė iš tolimesnių
vietovių į Sinodų atvykusius Baž
nyčios narius, kuratorius ir sve
čius, kuriems tuo būdu buvo su
teikta galimybė tarti sveikinimo
žodį, pareikšti savo mintis bei
pageidavimus. Sveikinimuose bu
vo iškelta naujų sumanymų ir lin

Vandens lelija.
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kėjimų ateinantiems darbo me
tams.
Sinodo direktorius krt. P. Bru
žas,
pareiškus padėkų visiems
Sinodo dalyviams už darnų darbų
ir pasišventimų, o taipgi palinkė
jus visiems asmeninės sėkmės,
Sinodų uždarė. Sinodas buvo už
baigtas atitinkama malda.
Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčia yra daug nusipelniusi Lie
tuvai. Šiuo metu jos laukia dar di
desni darbai ir pasiaukojimai.
Džiūgu pažymėti, kad Dvidešim
tasis Sinodas, savo gausumu,sa
vo apimtimi ir savo atliktais nu
tarimais buvo žymiai pranašes
nis, turiningesnis už eilinius Si
nodus. Ypatingai pasižymėjo savo
istorinės paskirties aiškiu formu
lavimu. Buvo tvirtai pabrėžta lai
kytis Reformacijos iškeltų laisvo jo žmogaus idealų ir tiems idea
lams lietuvių tautoje atstovauti.
Kilnių jų uždavinių atlikimui būti
na visiems sujungti savo jėgas ir
glaudžiau bendradarbiauti.
Pareikšti linkėjimai teišsipildo ir priimti nutarimai tebūna
įgyvendinti. Tik dvasinės ir kultū rinės vertybės išlieka gyvos.
J. K.

Nuotr. dr. A. KELERTO

Kun. S. NEIMA NAS

SUPERINTENDENTAS KUN. POVILAS DILYS
Žmogaus gyvenimas visados
surištas su nesibaigiančiais dar bais ir veikla.
Kai vieni, atlikę
savo kadenciją, pavargsta ir pa
sitraukia iš veiklos arenos, už
leisdami savo vietas kitiems, tai
jie turi viltie s,kad tie tęs ir vyk
dys jų nebaigtus darbus ir neįgy
vendintus projektus bei siekimus.
Tačiau besikeičiantis gyvenimas
ir naujos sąlygos neretai atsisto ja kelyje skersai pramatytiems
siekimams ir tenka ieškoti naują
būdą ir kelią iškilusiems gyveni
mo uždaviniams sprąsti. Tą jaut
riai pajutome, norėdami ir sve;ur savo egzistenciją išlaikyti ir
tąsti.
Mes visi esame pastatyti tam
tikroje istorinėje vietovėje, prie
jos pririšti,įpareigoti ir to nega
lime nei išvengti,nei aplenkti. Vi
si esame tam tikros epochos vai
kai. Esame girną, augą ir veiką
karą, perversmą ir revoliuciją
metu. Niekas mums nepadės, kad
ir kaip norėtume, tą visą nera
mumą ir pergyvenimą išvengti.
Čia, šiuo metu, mums tenka kar
tu ištverti plaukiant tame pačia
me laiko varomame laive. Kiek
vienas laikotarpis mus pastato į
visai naujas situacijas, prieš ku
rias esame priversti nusilenkti.
Nesiskaityti su gyvenimo diktuo
jamomis sąlygomis, reikštą ig
noruoti patį gyvenimą. Esama^pa
dėtį jautriai pergyvena Lietuvos
Ev. Reformatą Bažnyčios vaikai
-išeivijoje ir tėvynėje-kuriems
tenka nenumatytus pakeitimu s
pakelti.
Su tokiais reiškiniais
teks susidurti ir su jais skaity-

Kunigas Povilas DILYS, Lietuvos
E v. Reformatų Bažnyčios Superintendentas

tis ir naujai ordinuotam į super
intendentus kun. Povilui Diliui,
kuriam lietuvią reformatą Sino
das išreiškė pasitikėjimą su nuo
taikinga viltimi.
Kun. P. Dilys į superintenden
tus buvo išrinktas Lietuvos Ev.
Reformatą Bažnyčios Tremtyje
1966 m. birželio mėn. 25 d. , o
XX Sinode,
š. m. birželio mėn.
25 d., per
iškilmingas pamal
das toms pareigoms ordinuotas
generalinio superintendento kun.
Stasio Neįmano.
Kun. Povilas Dilys,sūnus Juo
zapo ir Eugenijos Pfeferaitės
Dilią, gimė 1905 m. rugpiūčio m.
2d. Vilniuje. Nuo 1911-1914 m.
lankė ev. liuteroną Bažnyčios
Vilniuje pradžios mokyklą. 1915
-1921 m. mokėsi Omsko gimna
zijoje, Sibire. 1921-24 m. lankė
Gūdžią gimnaziją Vilniuje ir ter
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Laikome pamaldas miške

Stiprinamės po sunkių darbu...

Gaila. .. išsiskirstyti reikia

Dega laužas. . .

I'

Laivelis szipas be irklų.. .

Ilsisi dr. kun. E. Fricke

įsigijo brandos atestatą. 1925 m.
įstojo į Varšuvos universiteto
Evangeliką Teologijos Fakultetą.
Baigė evangeliką teologiją kandi
dato laipsniu
1930 m. birželio
mėn..Vilniaus Ev. Reformatą Si
nodo nutarimu 1930 m. spalio
mėn. 12 d. buvo ordinuotas dia
konu ir paskirtas aptarnauti ev.
reformatąparapiją Vilniuje. 193]
m. spalio mėn. 4 d. buvo ordinuo
tas kunigu ir paskirtas • 3-čiu ku
nigu, 1934 m. - antruoju kunigu,
o 1938 m. - Vilniaus Ev. Refor
matą parapijos klebonu. 1933 m.
kun. P. Dilys suorganizavo Ev.
Reformatą parapiją Varšuvoje,
kuri priklausė Vilniaus Sinodui.
Tą parapiją aptarnavo kaip ad
ministratorius iki 1939 m. spa
lio mėn. Varšuvos parapija skai
čiumi buvo tris kartus didesnė
už Vilniaus parapiją.
II-jo Pasaulinio karo metu kun
Dilys su šeima gyveno Kiel mie
ste, Vokietijoje, kur 1945 m. bai
gė Kielio Universiteto Ekonomi
jos Fakultetą. Kaip studijavusį
Lenkijoje, Evangeliką Bažnyčia
Vokietijoje nepriėmė jo į dvasi
ninkus ir kun. Dilys dirbo Kielio
universiteto bibliotekoj e,kaip Ry
tą Europos skyriaus vedėjasr"Institut fuer Weltwirtschaft”. Kiel
mieste gyvendamas aptarnavo an
glą zonos kelias D. P. stovyklas,
laikydamas lietuviams evangeli
kams pamaldas. Pavadavo taipgi
sergantį generalinį superinten
dentą kun. P. Jakubėną. 1948 me
tą Sinode, įvykusiame Klein Wittensee stovykloje, buvo išrinktas
Lietuvos Ev. Reformatą Bažny
čios Kolegijos nariu. 1951 m. at
vyko į Chicagą ir nuo tada eina
lietuvią evangeliką reformatą pa
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rapijos kunigo pareigas. Taip pat
nuo
1951 metą dirba Chicagos
universiteto bibliotekos Rytą sky
riuje. Jo žinioje yra slavą kalbą
literatūra ir the Center for Rese
arch Libraries. Dar gyvenant Vil
niuje kun. P. Dilys pasireiškė tarp
tautinėje bažnytinėje veikloje. 1936
m. atstovavo Vilniaus Evangeliką
Reformatą Bažnyčią Genevoje, Jo
no Kalvino "Institutio Religionis
Christiane” išleidimo proga, o
1938 m. Larvik, Norvegijoje, kar
tu su prof. dr. kun. K. Kurnatausku
atstovavo Vilniaus Ev. Reformatą
Bažnyčią ir Lietuvos Ev. Refor
matą Bažnyčią Tarptautiniame
Bažnyčią Suvažiavime. 1948 m. ir
1954 m. atstovavo Lietuvos Ev.
Reformatą Bažnyčią Genevoje,
Arpsterdame, Princeton, N. Y. , ir
Evanstone Pasaulio Bažnyčią Ta
rybos ir Pasaulio Presbiterioną
Sąjungos suvažiavimuose. Kun. P.
Dilys bendradarbiauja ’’Mūsą S parnuose" ir buvo šio žurnalo atsa
kinguoju redaktoriumi nuo 1963 m
Taipgi bendradarbiauja Lietuvią
Enciklopedijoje ir kitoje lietuvią
spaudoj e. Yra Lietuvią Evangeliką
Tarybos narys.
”Bet tu būk blaivus visais po
žiūriais, pakąsk blogybes, dirbk
evangelisto darbą, atlik visiškai
savo tarnystėj’ (2 Tim. 4, 5). Tais
žodžiais sveikiname Superinten
dentą, energijos ir naują užsimo
jimą kupiną, linkėdami jam ir jo
gerbiamai šeimai Aukščiausiojo
palaimos ir pagalbos darbeižmonijos,Bažnyčios, lietuvią tautos ir
pavergtos
Tėvynės gerovei, dėl
kurią budėjo,kentėjo, kovojo ir vei
kė mūsą tėvai, protėviai ir po šiai
dienai tebebudi mūsą broliai, se
serys.

NETEKUS POVJLO KLYBO
1967 m.
gruodžio mėn. 19 d.
suėjo lygiai vieni metai, kaip ne
tekome vieno iš žymesnių mūsų
veikėjų Povilo Klybo.
Praeitais metais,kada žmonės
skubėjo prisipirkti dovanų ir pa
sitikti
džiaugsmingas
Kalėdų
šventes, Povilas Klybas nebesu
laukė jų.
Gruodžio 21 d. 8 vai. vakare N.
Walker laidotuvių koplyčioje įvy
ko atsisveikinimo vakaras su pa
maldomis.Gruodžio 22 d. jis buvo
palaidotas Cypress Hills kapinė
se,kuriose ilsisi daug New Yorko
ev.parapijos narių ir šiaip lietu
vių.
Povilo Klybo gyvenimų ir at
liktus darbus ryškiai apibūdino
kun. P. Dagys savo atsisveikinimo
žodyje.
Jis savo kalbų pradėjo
šiais žodžiais: "Didžio skausmo
ir liūdesio valandoje, pakelkime
savo širdis į dangaus aukštybes,
į amžinybės
Viešpatį, iš kurio
ateina stiprybė, paguoda ir nura
minimas. Pakelkime savo širdis
didžioje viltyje į Tų, kuris yra
mūsų visų dangaus Tėvas ir stip
rioji apginimo pilis.Net tamsiau
siame mirties kelyje Dievas yra
mūsų šviesa, nes jis skelbia pa
sauliui šiuos pergalės žodžius:
Jono 8 , 12 "Aš esu pasaulio švie
sa. Kas tiki į mane, tas nevaikš
čios tamsybėje,bet turės gyveni
mo šviesų".O Jono 14,6 pasakyta:
'Aš u. Sb kelias, tiesa ir gyvastis.
Niekas negali ateiti pas tėvų, kaip
tik per mane".
Kun. P. Dagys priminus, kad P.
Klybo mirtis aptemdė jo artimie
siems ne vien Kalėdų džiaugsmų,
bet visųjų gyvenimų apdengė liū

desiu ir kad kartu su jo artimai
siais liūdime visi, nes netekome
didžio patrioto, nepaprastai gero,
nuoširdaus, teisingo žmogaus, ne
nuilstamo veikėjo. Jis per visų
savo amžių buvo įsijungus į did
žios reikšmės darbus, ypač ke
liantis mūsų tėvynei nepriklauso
mam gyvenimui

P. KLYBO GYVENIMAS
Ten kur susijungia Apaščios
ir Agluonos upių vandenys yr a
gražus Širvėnos ežeras.
Tarpe
abiejų upių,prisiglaudus prie eže
ro , yra didingas, gražus šiaurės
Lietuvos miestas Biržai, garsių
jų Radvilų sostinė. Pilies likučiai
liudija garsių ir didingų šio mie
sto praeitį. Siame mieste 1873 m.
gegužės 15 d. miestiečių ūkininkų
šeimoje gimė Povilas Klybas. Nuo
kūdikystės dienų jam buvo diegia
mi teisingi ir aukšti dorovės su
pratimo pagrindai ir buvo pavyz
dingai išauklėtas.
Jo išgyventas
amžius nusako, jog buvo patvarios
ir stiprios sveikatos.
Biržai yra bene vienintelis pro
vincijos miestas Lietuvoje, kuris
turėjo įvairių religijų bažnyčias
ir maldos namus, bet žmonės ja
me taikingai ir gražiai sugyveno.
Biržus puošia R. katalikų, liutero
nų , pravoslavų bažnyčios, kelios
žydų sinagogos, baptistų, metodis
tų ir net karaimų maldos namai
ir ypatingai graži gotikos stiliaus
aukšta ev. reformatų bažnyčia, ku ri randasi netoli ežero krantų. Šio je bažnyčioje buvo pakrikštytas
Povilas Klybas ir jis su nepapra
stu atsidavimu, kol gyveno Bir žuose,jai dirbo,o netekęs jos,iš51

tikimai tarnavo jos skleistoms
idėjoms iki pat savo mirties.
Tenka prisiminti,kad toje baž
nyčioje nuo pat Reformacijos pra
džios
Dievo Žodis buvo apsako mas lietuvių kalba ir per ilgus
šimtmečius,net Lietuvos nelaimių
t.y. nutautinimo (lenkinimo ar ru
sinimo) laikais, niekas negalėjo
padaryti į ja įtakos ir ši bažnyčia
iš silaikė,kaip nepajudinama lietu
vybės tvirtovė. Šios bažnyčio s
prieglobstyje išaugo ne vien P.
Klybas, bet daugelis didžių mūsų
tautos patriotų, kaip antai:garsieji
Yčai, prof. P. Jakubėnas, poetai S.
Dagilis ir J. Janonis, dr. J. Mike
lėnas,žymieji trys broliai Nastop
kos, Kregždės, Variakojai ir daug
kitų,kurie Aušros laikais ir brėk
štant Lietuvos laisvės pragiedru
liams. be abejonių ir svyravimų
prisidėjo prie darbų ir kovų už
Lietuvos laisve.
Ši didžioji patriotizmo dvasia
visu skaistumu suliepsnojusi dar
Radvilų laikais, liepsnojo ir tuo
laiku kada gimė P.Klybas. Esu tik
ras, kad ji negęstamai liepsnoja
ir dabar, nors ten like mūsų bro
liai yra prispausti dar sunkesnės,
žiauresnės okupacijos. Nėra abe
jonės, kad pasakojimai dpie Rad
vilų laikų galybę, ir jų darbus, apie
1863 m.sukilimų, apie mūšius bei
didvyriškų sukilėlių pasiaukojimų
prie Medeikių, turėjo daug įtakos
mažam Povilui Klybui. Todėl jis
nuo pat savo jaunystės su entuzi
azmu jungėsi į lietuviškų darbų,
giedojo chore, o spaudos draudi
mo laikais dar platino lietuviškas
knygas, nes knygnešių karalius
Bielinis buvo biržietis ir refor
matų Bažnyčia buvo viena iš jo
prieglobs čiu. Už tai P. Klybui tek
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tų priskirti ir "Aušros sūnaus"
vardų.
Pasibaigus Pirmam Pasauli
niam karui, sužibo viltis Lietuvai
atgauti laisve.Kovoje dėl Lietuvos
laisvės Biržai davė daug garsių
žmonių,
o leitenantas Nastopka
buvo vienas iš pirmųjų aukų dėl
laisvės. Į šių garsių ir garbingų
žmonių sųraša tenka įrašyti ir
Povilų Klybų. Tiesa,jis nebuvo ka
rys, nekovojo su ginklu rankoje,
bet buvo vienas iš pirmųjų savi
valdybės kūrėjų, savo širdimi ir
darbais prisidėje^s prie visų svar
bių, reikalingų, reikšmingų darbų
keliantis Lietuvai laisvam gyve nimui.
Tėvai džiaugiasi, jei išaugina
dorus vaikus, o tėvynė džiaugiasi
ištikimaisiais savo sūnumis. P.
Klybas kaip tik ir buvo vienas iš
ištikimiausių sūnų, kurio gyveni
mų puošia daug didžių ir reikš
mingų darbų. J o atliktų darbų nėra
įmanoma trumpame žodyje iš var
dinti,todėl suminėsiu keletu ir tie
paliudys su kokiu atsidavimu ir
meile jis juos atliko savo tautai
ir savo žmonėms.
Jau buvo paminėta, kad Biržai
turėjo bene daugiausia įvairių
bažnyčių Lietuvoje. Tas reiškia,
kad šio miesto gyventojai buvo įvairių religijų. Tačiau susikūrus
Lietuvai, P.Klybas buvo išrinktas
pirmuoju Biržų burmistru ir šio-,
se pareigose, su mažomis pert raukomis, išbuvo iki Lietuva vėl
neteko laisvės. Tas rodo jo popu
liarumų. Vadovaudamas šio mie
sto gyvenimui jis parodė nepap
rastų tolerancijų, teisingumų, sųžinės laisvę, ir už tai visų buvo
gerbiamas ir mylimas.Savo darb
štumu,blaivumu, sąžiningumu, sa-

1873.V.15, Biržai —1966. XII. 19, New York

vo šeimos sugyvenimu buvo tik
ras pavyzdys ir už tai katalikai,
pravoslavai, evangelikai, izraeli
tai, lietuviai, rusai, latviai ir len
kai jį gerbė ir nuolatos reiškė pa
lankumą ir savo pasitikėjimą.
Jam burmistraujant buvo pas
tatyta didžiulė, moderni "Aušros"
mokykla,nuosava elektros stotis,
miesto skerdyklos .gimnazijos rū
mai, išdalintas Biržų dvaras ir
sukurtas Biržų naujamiestis,pra
plėstos ir sutvarkytos gatvės ir
pastatyti net trys paminklai:poetui S. Dagiliui, J. Radvilai Biržų
pilyje ir Nepriklausomybei atžy
mėti.
Pasaulyje yra daug žmonių.
Vieni gyvena praeitimi,kiti dabar
timi, treti ateitimi. P. Klybas bu -

vo kitoks. Jis brangino praeitį ir
iš jos sėmėsi stiprybės. Jis visu
darbštumu ir atsidavimu rūpinosi
dabartimi, nes kiek įmanydamas
ir kiek sąlygos leido gražino ir
puošė
savo gimtą miestą ir s u
viltimi bei paruoštais planais žiū
rėjo į ateitį.
Jei jo laidotuvės būtų įvyku sios Biržuose, daug tūkstančių to
miesto gyventojų būtų atėją ati
duoti paskutine^ pagarbą. Bet jis
mirė didžiausiame pasaulio mies
te, kur milijonai žmonių skuba
Kalėdų švenčių reikalais,kur ma
žai kas težino apie mūsų paverg
tą ir kenčiančią tėvyną, ir kur,
pagaliau,gyvena ne tiek daug lie
tuvių, iš blaškytų didžiuo s e plotuo
se tarp daug milijonų gyventojų.
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P. KLYBO DARBAI SAVO
BAŽNYČIAI
Be kitų darbų, kurie kilniai
puošia P. Klybo asmenybę,, tenka
suminėti ir tuos darbus, kuriuos
nuo pat mažens iki gilios senat
vės nudirbo savo Bažnyčiai. P .
Klybas buvo tikintis, bet ne fana
tikas. Jis tikėjo į didįjį pasaulio
Kūrėjųir Jo garbei skyrė ne vien
savo maldas ar giesmes, bet ir
savo darbus.
Lietuvos Reformacijos istori
ja yra kilni. Reformacija davė
Lietuvai pirmųjų knygų, pirmųjį
laikraštį, Biblijų ir net mokyklas
lietuvių kalba. Jėzuitai kovodami
su Reformacija turėjo panaudoti
tas pačias priemones. Šiandie žiū
rėdami vien iš istorinio taško į
Reformacijos eigų visi, vienaip ar
kitaip tikėtume,turime pripažinti,
kad tik Reformacija išlaikė lietu
vybe, nes be jos, šimtmečiams
bėgant,visi būtume paskendę, len
kų įtakoj e. Gyvų tauto s žodį ir pa
čios tautos gyvybe išlaikė tik tie,
kurie gyveno šiaudinėse pastogė
se,atitolę, nuo dvarų ir klebonijų,
nes šios institucijos buvo perdėm
lenkiškos.
Brangi Reformacijos,o tai bu
vo kartu ir tautos, gyvybės lieps
na, nežiūrint pergyventų mūsų
tautos nelaimių, sugriautų tvirtų
pilių, net praradimo paties vals
tybinio gyvenimo, gyvai švietė
mielo Povilo Klybo širdyje ir jis
gerai žinojo,kad jo Bažnyčia tro
ško ir stengėsi atlikti geriausią
patarnavimų savo tautai. Refor
matų Bažnyčios tautinis charak
teris teisingiausiai atitiko mūsų
tautos interesus ir todėl Lietuvos
atgimimo-Aušros laikais dauge
lis mūsų žymių veikėjų savo vai
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kus,nors abu tėvai priklausydavo
kitokiai tikybai, dažnai krikštijo
reformatų Bažnyčioje, norėdami,
kad jų vaikai išaugtų stiprioje tau
tinėje ir religinėje dvasioje. Dėl
viso to jis savo Bažnyčia ypatin
gai brangino, gerbė ir kiek galė
damas dirbo jos naudai.
P.Klybas buvo ilgametis Bir
žų parapijos valdybos pirminin
kas, Bažnyčios kuratorius ir II
Pasaulinio karo vokiečių okupaci
jos metu buvo išrinktas į aukščiausį Liet. Ev. Ref. Bažnyčios postų-Kolegijos prezidentu. Rusijos
raudonajai armijai okupavus Lietuvų ir laisvo visų lietuvių ev. ref.
Sinodo negalint sušaukti, jis į ka
pų šioje svetingoje naujoje tėvy
nėje atsigulė kaip paskutinis lai
svos Lietuvos Ev. Ref. Bažnyčios
Kolegijos prezidentas.
Gal kam nors dėl šio teigimo
susidarys neaiškumų, nes sakys,
mes turime čia savo Sinodų, Ko
legijų ir prezidentų. Taip turime,
bet Sinodas .Kolegija yra tremties,
todėl ir Kolegijos prezidentas yra
išrinktas ne visų Lietuvos ev. re
formatų, bet tik dalies, t. y. trem
tinių.
Tenka paminėti, kad P. Klybas
buvo New Yorko liet, protestantų
parapijos steigėjas ir nuo pat jos
pradžios,!.y.nuo 1951 metų para
pijos
valdybos
pirmininkas. P.
Klybo ir visos jo šeimos įnašas į
New Yorko parapijos veiklų taip
pat yra žymus, nes E. Klybienė
ruošiant pirmas pamaldas, suruo
šė savo lėšomis pirmų bendrų ka
vutę, ir šių tradicijų parapija lai kosi ir dabar. Dukrelė Vida Klybaitė pirmoji pradėjo organizuoti
protestantiškų jaunimų,iš ko susi
organizavo parapija. P» Klybas vė-

liaubuvo išrinktas parapijos gar
bės pirmininku.
Elzbieta Klybienė buvo didžiau
sios Ev. Ref. Biržų parapijos Mo
terų Ratelio ilgalaike pirmininke.
Lietuvos kariai,kovoje 1919-21 m.
už laisvų, susilaukė iš šio Moterų
Ratelio daug gražių dovanų:rankdarbių, pirštinių, kojinių, šalikų.
Tas kėlė karių morale^, nes jie ži
nojo,kad nėra pamiršti ir kad tuo
se rankdarbiuose yra įmegsta gra
ži ir kilni motinos meilė savo ka
riams.
P. KLYBO ŠEIMA
P. Klybo šeimos gyvenimų ne
visada lydėjo vien laimė. 'Teko per
nešti sunkių ir karčių gyvenime
dienų.
Pirmojo Pasaulinio karo metu,
jiems besiruošiant apleisti savo
kraštų,jo žmona pateko į karo sū
kurį ir buvo besitraukiančios ka
riuomenės išvežta į tolimų Rusi
ją. Tik pasibaigus karui vėl galė
jo sugrįžti įmielų ir jaukų šeimos
lizdų.
Antro Pasaulinio karo metu,
artinantis bolševikų armijai, ap
leido savo gražų ūkį ir mielų Bir
žų miestų ir prisijungė prie eilės
tremtinių-benamių. Čia vėl likimo
buvo atskirti, nes p. Klybienė su
vaikais pasiekė svetingos Švedijos
žemei5 o P. Klybui teko atsidurti
prievartos keliu Vokietijoje ir iš
gyventi visus karo sunkumus ir di
delį maisto nedateklių.
Tik
karo pabaigoje ši šeima
vėl susijungė ir 1949 m. pasiekė
šį laisvės kraštų-Amerikų.
Povilas ir Elzbieta,gimusi Kve
daravičiūtė, Klybai išaugino sūnų

Kostą ir dukrelą Vidą.
Sūnus čia
Amerikoje baigė elektros inžinierijos mokslus ir dabar užima at
sakingą vietą vienoje įstaigoje. Jis
vedė garsios agr. Petro ir dr. Ma
rijos Kregždžių šeimos dukrą Ry
tą ir jie susilaukė dviejų sūnelių
-Douuko ir
Robertuko. Dukrelė
Vida pasiekė ‘chemijos daktarės
laipsnį ir ištekėjo už žymaus inžinierio E. Vambuto. Jie augina vie
ną dukrelą Andreją. Taigi P. Kly
nas paliko tris anūkus. Jo vaikai
tuo pat rūpestingumu, kaip ir jų
tėvelis, tvarko pavyzdingai savo
gyvenimą. Sukūrė darnias šeimas
ir yra pasieką mokslo viršūnių
bei aukšto gyvenimo standarto.

P.Klybas iškeliavo į amžinybą,
jo nebėra mūsų tarpe, bet mūsų
visų atsiminimuose jis pasilieka
mielas ir labai brangus. Visa ką
didaus ir brangaus turėjo savyje,
atidavė savo šeimai, savo Bažny
čiai,
savo gimtam miestui, savo
kraštui ir, kaip kovingas "Aušros
sūnus",
savo tėvynei, kad ji būtų
gražesnė ir laimingesnė.
Jis tikėjo į dangaus” Amžinąjį
Tėvą. Jis kovojo gražiąją ir did
žiąją kovą, todėl tikėkime, kad ir
ten jis užsitarnavo amžinų gar
bės vainiką. Kaip mes žinome,kad
yra dienos šviesa, taip tikėkime,
kad yra amžina dangiškoji šviesa
ir kad P. Klybas dabar yra šios
šviesos dalininkas, nes Kristus
skelbia: "Aš esu pasaulio šviesa,
kas tiki į mane, tas nevaikščios
tamsybėje,tas turės amžiną švie
sų".
P-NIS

DAKTARĖ ViDA KLYBAITĖ-VAMBUTIENĖ

Daktarė Vida - duktė Povilo,
buvusio ilgamečio Biržių miesto
burmistro
ir Elzbietos, veiklios
ev. reformatų moterų draugijos
narės, Klybų gimė 1928 m. liepos
mėn.22 d. Biržuose. Nepriklauso mybės laikais lankė valstybine
Biržų gimnazijų. II Pasauliniam
karui vykstant ir raudonajai ar
mijai pakartotinai
okupuojant
Lietuva, 1944 m. vasarų su mažu
žvejų laiveliu, kartu su tėvų šei
ma, pasiekė Švedijos krantus.
Eskilstunos mieste, po nuga
lėjimo pirmųjų įsikūrimo sunku
mų, toliau lankė gimnazijų ir įsi
gijo brandos atestatų. Visiems
šeimos nariams sunkiai ir inten šyviai dirbant,iš susidarytų savų
santaupų, kaip emigrantai, 1947
m. pradžioje atvyko į J. A. V. ir
apsigyveno Broo klyne, N. Y. Čia
antrų kartų teko nugalėti įsikūri
mo sunkumus. Kantri ištvermė,
tvirtas ryžtas siekti mokslo buvo

pagrindiniu akstinu, kas skatino
lankyti Hunter College, N. Y. , kuriųbaigė 1952 m.bakalauro laip sniu chemijoje.
Prigimties gabumu apdovano
ta nesitenkino pasiektu mokslu,
o toliau lankė New Yorko u-tų ir
1957 m. įsigij o magistro laipsnį
mikrobiologijoje,© 1965 m. aukš čiausį mokslo laipsnį doktoratų
- Ph. D, parašiusi disertacijų tema:"Kaip augalai paverčia saulės
energijų į cheminę, energijų".
Vida Klybaitė buvo ilgametė
akademinio jaunimo sambūrio
"Šviesa" narė. Po doktorato įsigi
jimo dirbo ir tebedirba tyrimų
(researchs ) srityje. Šiuo laiku at
lieka bakterijų membrenų biosin
tezės
tyrinėjimus.
Sveikindami
daktare^
Vidų
Vambutienų, linkime kuo našiau sios sėkmės mokslo praturtini mo
srityje visos žmonijos labui
ir gerovei.

VALENTINAS ŠERNAS ĮSIGIJO DOKTORATĄ
1967m. birželio mėn. 8 d. To ronto universitete,Canada, įvyko
metinis mokslo laipsnių įteiki
mas. Iškilmėse dalyvavo virš 50
-ties profesoriųir fakultetųmokslo personalo, gausybė svečių,
doktorantai ir baigusieji univer
sitetų magistro laipsniais.
Tarpe 57 doktorantų buvo du
lietuviai-Jonas Antanas Petras
Čiruna ir Valentinas Šernas. To
ronto u-te fizikos inžinierijos
studijas Valentinas pradėjo 1957
m.ir įsigyjo iš šios mokslo sri
ties bakalauro laipsnį 1961 m. Iš
mechaninės inžinierijos magist
ro laipsnį įsigyjo 1964 m. Už pa
rašytą disertaciją tema:"Initial

Dr. inž. kurt. Valentinas ŠERNAS

Garbingoji p. Šernų šeima (iš k. į d.), sėdi: Rūta Meiklejohn, Vida Šernaitė, Milda
Švarcaitė, Jonė Šernienė ir Edita Šernienė; Stovi pirmoje eilėje: Asta Šernaitė,
Rita Švarcaitė, Kristina Švarcaitė, Erika Šernienė, jos priejyje — Petras Meiklejohn,
Viktorija Kregždienė, Irena Šernaitė — Meiklejohn, Aldona Šernaitė-Švarcienė; stovi
antroje eilėje: Gytis Šernas su dukrele Silvia, Jim Meiklejohn, Jokūbas Kregždė,
Valentinas Šernas, Petras Šernas, Povilas Švarcas su dukrele Audra.
Toronto, 1967 m. birželio mėn. 8 d.
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Vapor-Bubble Growth on a Hea
ted Wall During Nucleate Boiling"
universitetas suteikė V. Šernui
iš mechaninės inžinierijos filo
sofijos daktaro laipsnį-Ph. D.
V.Šernas yra Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčios kuratorius.
Šiuo metu dirba Rutgers u-te,
New Jersey, kaip Assistant Pro
fessor ir atlieka tyrimo darbus.
Si reikšmingoji proga buvo
kukliai atžymėta susirinkus bene
pirma kartą visai plačiajai p. Šer
nų šeimai inž. Gyčio Šerno na
muose ir dalyvaujant iš Chicagos
atvykusioms Vikt. ir Jok. Kregž

dėms.
Valentinas, jauniausias Šernų
šeimos narys,
gimus 1938 m.
Klaipėdoje, mokslo kelią pradėjo
(Vokietijoje tepradėjęs pradžios
mokyklą) ir užbaigė Toronte, pa
siekdamas aukščiausį mokslo
laipsnį.
Garbė tėvams Erikai Trumpjonaitei-Šernienei ir kuratoriui,
buvusiam Žemės Banko direkto
riui, Petrui Šernui,išauginusiems
talentingą sūnų lietuvių tautai.
Kuratoriui dr.inž. Valentinui Šernui-sekmės moksliniame darbe.
J. K.

St. PALSIS

ATSIMINIMAI IŠ REFORMACIJOS 400 METŲ
JUBILIEJAUS LAIKŲ
Reformacijos 400 metų sukak
tis suėjo tebevykstant I Pasauli niam karui. Tų sukaktuvinių metų
pradžioje, 19 IT m. Verbų sekma
dienį, buvau konfirmuotas Biržų
ev. reformatų bažnyčioje. Kokia
padėtis buvo Biržų krašte tais
jubiliejiniais metais,labiau paai
škės, kai atsiminimus pradėsime
nuo vokiečių okupacijos pradžios.
1915 m. rugpiūtį. vokiečiams
užimant Biržųkraštą,o tuo pačiu
ir visą Lietuvą,jau buvau baigus
p radžios mokyklą ir su besitrau
kiančiais į rytus rusų kariuome
nės kariais jau galėjau laisvai
rusų kalba susikalbėti. Rusų ka
riuomenė nevarė ūkininkų iš na mų,kad trauktus į rytus, bet jau
nuoliams vyrams patarė nepasi likti, nes atėją vokiečiai prievar
ta juos paimsią karo lauko sun
kiems darbams. Todėl mano tė
vai susitarą su kaimynu, kurio
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sūnus Mykolas buvo ketveriais
metais už mane vyresnis, mudu
išleido į nežinią, įdėdami po ry
šulėlį maisto. Stovėjusios kloji
me ir daržinėje (slėpėsi nuo vo
kiečių oro žvalgų) raitosios ka
riuomenės karininkas davė man
laišką ir adresą savo dvaro,es
ančio kur tai vidury Rusijos. Ke lionąpradėjome pėsti iš savo Zizoniųkaimo Papilio link pro Vaitkūnus,kun. P. Jakubėno tėvišką.
Bekeliaujant pagavo mus stiprus
gailestis paliktų savo artimųjų
ir pasidarė baisi mūsų kelionės
nežinia, - todėl ir■>sugrįžome at
gal. Ant rytojaus prasidėjo karo
fronto ugnis,nuo kurios, kartu su
saviškiais ir kaimynais, slėpė
mės iškastose ir uždengtose duo
bėse. Taip tada ir visi kiti žmo
nės darė.
Atėją vokiečiai ligi metų pa
baigos jau spėjo švariai mūsų

kraštą apiplėšti. Kuo toliau, tuo
labiau sunkėjo gyvenimas. Vokie
čiai apgyvendino kaimuose žan
darmerijos. Raiti žandarai siau
tėjo
po
apylinkes, terorizavo
žmones, atimdami iš gyventojų
kas jiems patikdavo, ir gaudyda
vo jaunuolius.
Apsiginimui nuo
bado, žmonės turėjo slėpti grū
dus kaip kas išmanė. Iš gyvulių
šeimai paliko vienų arklį ir vie
nų karvų, bet ir nuo tos karvės
reikėjo nustatytų pieno normų
atiduoti.
Žmonės gyvenimui reikalin
gų atsargų nebuvo pasidarą, tad
greit prasidėjo visko trūkumas.
Trūko drabužių, apavo.
Nebuvo
šviesai žibalo. Žmonių judėjimas
buvo suvaržytas. Paštas nebevei
kė . Neturėjome jokios spaudos.
Žodžiu-visur tamsu ir juoda.
Tada reformatams bažnytinis
gyvenimas buvo mirąs. Visos pa
rapijos nebeturėjo nė vieno ku
nigo. Mūsų žmonėms nebebuvo
kur ieškoti paguodos ir dvasinės
stiprybės, kas tuomet neišpasa
kytai buvo reikalinga,nešant sun
kų okupacijos jungų.
Vienok mūsų žmonės į pani
kų nesimetė, nesiblaškė. Laikė si rimtai. Tose sunkiose dieno
se jiems paguoda buvo Šventasis
Raštas.
Jį turėdami, vietiniai
Švintėjai pradėjo savo platų dar
bų. Toliausiame nuo Biržų mies
to, nuo reformatų centro, Zizonių kaime (Vabalninku valsčiaus)
veikė švintėjas Jokūbas Palšis,
pas jį sekmadieniais ir per di dŽiųsias
šventes rinkosi pote
rių Zizonių, Nausėdžių, Zastaučių, Svilių, Vaitkūnų ir Geidžiūnų
kaimų reformatai.
Poteriams
pravesti jis vartojo kancionalų,

Dagilio giesmynų, kun. Močiulskio Evangelijų trumpų išguldymų
knygų, Jono Granto mišių knygų,
kuriųprieš pat karų gavo iš kun.
P. Jakubėno. Dar vartojo Rojaus
darželį-maldų knygų ir Evange
lijų išguldymų knygų su klausi
mais ir atsakymais. Žinoma, ir
Šv. Raštas - Biblija visada buvo
ant stalo. Panšūs švintėjai veikė
ir kitose apylinkėse bei parapi
jose.
Tačiau reformatai buvo išsi
ilgę. dalyvavimo Šv. Vakarienėje.
Čia jiems dvasiną pagalbų sutei
kė iš Bauskės atvykąs liuteronų
kunigas latvis,
kuris pamaldas
laikė Biržų reformatų bažnyčio
je su komunija. Nors daugumas
latvių kalbos nesuprato, bet ko
munijų priėmė. Tas kunigas mū
sų žmonėms padarė naujų įspūdį.
Šv. Vakarienės prirengimo litur
gijoje, skelbdamas nuodėmių at
leidimų, jis dėjo rankas ant gal
vų komunikantų,
kurie eilėmis
stojo prie grotų.
1916 metams įpusėjus, refor
matai,lyg giedros iš dangaus,su
silaukė kunigo.Reformatams dva
siškai aptarnauti vokiečių karo
valdžia atsiuntė į Biržus karo
lauko kapelionų,evangelikų kuni
gų, Mueller'į,kilusį iš rytų Prū
sijos,kalbantį sena prūsų krašto
tarme. Pradžioje buvo nelengva
suprasti jo kalbų ir pamokslus,
ypač senesnio amžiaus žmonėms.
Kunigas stengėsi ir savo kultu ringumu
sugebėjo pritraukti
žmones prie savąs. Su atsidėji
mu rūpinosi ano meto parapijos
pavargėliais. Pamokslus sakyda
vo neužsirašąs,todėl reikalavo,
kad bažnyčioje būtų visiška tyla.
Jei motinos atsineštas į bažny-
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čia vaikas pradėdavo verkti, tada
pamokslą pertraukdavo ir papr
ašydavo išnešti vaiką. Prieš aną
karą daugelio žmonių buvo pri
prasta po komunijos priėmimo
išeiti iš bažnyčios,nelaukiant pa
maldų galo. Kun. Mueller’is, tai
pastebėjęs,liepė varpininkui už
rakinti bažnyčios duris, kad visi
liktų ligi pamaldų galo, ligi Sv.
Vakarienės baigiamojo palaimi
nimo. Pora sekmadienių pakako
ir
žmonės
susiprato laikytis
tvarkos, kuri tąsėsi ir per visą
nepriklausomybės gyvenimo lai
kotarpį.
Tuomet Biržų reformatų baž
nyčia neturėjo vargonininko. Per
pamaldas žmonės giedodavo be
vargonų. Giedoti pradėdavo Po
vilas Klybas su keletą vyrų nuo
vargonų viškų. Kartais giedoto
jai gaidos gerai nepaimdavo, tad
tekdavo vėl iš naujo pradėti.
Reformacijos 400 metų jubi
liejaus 1917 metais, gavėniai
prasidėjus, Biržuose buvo suvež
ta iš Biržų, Papilio,Nem. Radvi liškio ir Svobiškio parapijų virš
šimto konfirmantų-berniukų ir
mergaičių.
Visų apsirengimas
buvo labai kuklus .Kai kurie ber
niukai avėjo kuntaplius. Nuolati
nis tikybos mokytojas buvo Po
vilas Klybas, nepriklausomybės
laiku būvąs ilgamečiu Biržų mie

sto burmistru. Jis mokė katekiz
mo,Šv. Rašto, istorijos ir giedo
jimo. Pats vargonėliais negrojo,
bet reikalingų giesmių gaidas
mokėjo iš atminties. Kun. Muel
ler’is,kasdien po pietų,dė stė se
nojo ir naujojo įstatymų pažini
mą,išryškindamas suteiktą žmo
nėms
Dievo maloną per Jėzų
Kristų. Visi konfirmantai,susto
ju,balsiai unisonu turėjo jam pakartoti:"Zokanas per Maižiešių
yra duotas, o malonė ir tiesa
per Jėzų Kristų radosi".
Per karą Biržų reformatų
bažnyčia Sv. Vakarienei reika
lingų indų nebeturėjo. Jie buvo
išvežti į Rusiją. Konfirmantai
padarė rinkliavą ir kun. Mueller’io rūpesčiu buvo gautas iš Vo
kietijos pasidabruotas kielikas
atminimui 400 metų Reformaci
jos jubiliejaus. Iš to kieliko mes
konfirmantai pirmą kartą prie mėme komuniją, o po to visi ki ti Sv. Vakarienės dalyviai.
Kun. Mueller’is, per tuos du
su viršum metų tarnavimo re
formatams, savo siela jau buvo
prisirišąs prie Biržų. Parapijonai jį taip pat buvo pamilą. Jis
kiek galėdamas daugeliui pagel
bėjo, kurie dėl ko nors buvo pakliuvą į vokiečių rankas. Tačiau
visi pradžiūgo, kai į Biržus sug
rįžo kun. P. Jakubėnas.

IŠ MŪSŲ PRAEITIES
Elberfelde kun. Lie. Hesse re
daguotame vokiečių bažnytinio
žurnalo iš 1922 m. birželio mėn.
163 pusi. , žinių skyriuje, randasi
atspausdinta korespondencija iš
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Lietuvos, aprašanti Lietuvos Ev.
Reformatų Bažnyčios susiorganizavimą atstatant Lietuvos nepriklausomybą.Nuo to laiko jau pra
ėjo 45 metai ir ši istorinė korės-

Per sekančius trejus metus
būklė pagerėjozparapijiečių aukų
ir dvasiškių pasišventimo dėka,
skaudžiausios žalos dalinai buvo
atitaisytos ir išlygintos.
❖ LIETUVA
1921 m. birželio mėn. 24 d.
Lietuvos Evangelikų Refor
matų Bažnyčia, kurios centras Evangelikų Reformatų Bažnyčios
buvo Vilniuje, pagal Sinodų nuta Sinodas Biržuose teikė pilną vii ties ir džiaugsmo vaizdą.
rimus
tvarkėsi vįrš 350 meSkaitlingai kuratoriams ir pa .tų
apimdama
plačias
sritis
nuo Baltijos jūros iki Volinijo s rapijų atstovams suvažiavus,pri
miškų. Griežtai Kalvino mokslo tyrusio Sinodo direktoriaus (taip
prisilaikydama, turtinga paliki vadinamas nuo 1555 m. pirmimais ir sodybomis, beveik nuo ninkaujantis) dr. Jono Yčo vado valstybės nepriklausoma,bet val vaujamas, Sinodas svarstė baž
stybės proteguojama, egzistavo nyčių ir klebonijų atstatymo, vi nepasikeitusi iki pasaulinio karo. daus misijų bei mokyklų ir eina
Kadangi karo veiksmai vyko tuo mųjų reikalų klausimus, apie ar
se istoriniuose kraštuose, tai ir timesnių ryšių palaikymą su An
Ev.Reformatų Bažnyčia smarkiai glijos ir Amerikos Reformatu^
nukentėjo. Sugriautos bažnyčios Bažnyčiomis, kurios atvira širir klebonijos,per prievartų išvy - dimi tikrai broliškai padėjo Ev.
kų kunigai ir parapijų nariai, įvai - Reformatų Bažnyčiai Lietuvoje.
raus būdo suvaržymai, išvežtųjų Du kandidatai jau studijuoja Eį Rusijos gilumą vertybių neteki dinburge,
kurių
išlaikymo ir
mas ir, pagaliau,sinodalinio vie - mokslo išlaidas apmoka Anglija.
neto suskaldymas į tris įvairiom
Banko direktorius kuratorius
valstybėm priklausančias sritis, Martynas Yčas buvo išrinktas
ir taipgi neiš spręstas Vilniaus
delegatu į vienuoliktąjį Presbi
klausimas, - Bažnyčios vaizdą iš terionų kongresą Pittsburgh^.
pagrindų pakeitė.
Biržuose yra leidžiamas mok
Buvusiose Kauno ir Suvalkų
sleivių almanachas ir pradėtas
gubernijose parapijos, atskirtos leisti bažnytinis mėnesinis žur
nuo Vilniaus, turėjo iš naujo su
nalas "Mūsų Žodis".
siorganizuoti.
1919 m. birželio
Generaliniam superintenden
mėnesį Svobiškio bažnyčios kle
tui kunigui V. Meškauskui mirus,
bonijoje, generalinio superinten
superintendentu buvo išrinktas
dento kunigo V. Meškausko ir
didžiausios Biržų parapijos kuni
švietimo ministerio dr. Jono Yčo gas Povilas Jakubėnas (Genera
vadovaujami, suvažiavo ištikimų linio superintendento rinkimas
lietuvių reformatų Bažnyčios na
įvyks po Vilniaus klausimo iš rių negausus būrys į pirmąjį Lie
sprendimo).
tuvos Evangelikų Reformatų BažLietuvos Evangelikų Refor nyčios Sinodą. Ištikimas mokslui matų Kolegijos prezidentu buvo
ir tradicijoms naujasis Sinodas išrinktas gimnazijos direktorius
niekuo nesiskyrė nuo buvusiųjų.
V. Grybe; vice prezidentu-dr. kun.
pondencija, pasirašyta viena rai
de "K".,bene bus pirmoji pateku si užsienio spaudoje ! Vertimas
laisvas .
Kun. S. N.
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K. Kurnatauskas iš Kelmės. Ap
leistai Seirijų parapijai paskir tas buvus Archangelsko parapi
jos kunigas Fridrikas Barnelis.
Nežiūrint keturių tautybių-lietuvių, lenkų, latvių ir vokiečių,
priklausančių Lietuvos Ev.Refor
matų Bažnyčiai, nėra jaučiamas
tarptautinis nesklandumas.
Prisirišimas ir priklausymas
prie kankinių ir laimėtojų Baž
nyčios, - Kalvino mokslo pasekė

jų Rytuose, - visus jungia dva
sioje ir riša meilėje per šimtme
čius palaimintas Sinodas.
Šiais metais birželio mėn. 24
d. vėl rinksis kasmet laikomas Si
nodas Biržuos e,kuriame bus svar
stoma daug sprendimų laukiančių
svarbių klausimų ir kuriame lau
kiama iš užsienio svečių, brolių iš
Anglijos ir Amerikos apsilankant.
K.

DIEVO DEŠIMT ĮSAKYMU
Dr. Timotiejus Rhee, gydyto
jas ir kunigas, šiuo metu veikia
Pietinėje Korėjoje, panašiai kaip
savo laiku dr. Albertas Schweit
zer veikė Afrikoje.
Dėstydamas pagal Heidelber go katekizmų Dievo Įsakymus,kad
vietiniai žmonės juos geriau ir
lengviau suprastų, juos perreda
gavo suglaustai Į šias pagrindi nes mintis:
I Gyvenkime su Dievu;
II Išsižadėkime visų nevertybių;
III Veikime atvirai ir sąžiningai;
IV Ilsėkimės kas savaitų viena
diena;
V Gerbkime savo tėvus;
VI Mylėkime visus gyvus sutvė
rimus žemėje;
V II Būkime švariais visuose da
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lykuose;
VIII Dirbkime ir padėkime vieni
kitiems;
IX Gyvenkime padoriai ir būkime
atsargūs liežiuvio vartojime;
X Dabokime kitų teises.
Šis Korėjos gydytojas, presbiterijonų Bažnyčios kunigas, ne
siekė pakeisti Dievo Įsakymų. Jis
pastebėjo, kad nemokytiems UI lung salos žmonėms yra reika
lingi trumpi ir reikšmingi saki niai,kuriuos jie galėtų geriau at siminti.
To siekdamas ir bandydamas
jiems padėti, jis taip padarė. Ka
daise atmintinai išmokti Dievo
Įsakymai,
perredaguoti naujoj
formoj, gal galėtų ir mus iš nau
jo užkalbinti.
Kun. S. N.

KONFIRMACIJA NEW YORKO
PARAPIJOJE

1967 m. birželio mėn. 25 d.
New Yorko lietuvių ev.parapijoje
įvyko konfirmacija. Buvo konfir
muoti šie jaunuoliai:Nora Gaury
tė, Aldona Ilginytė ir Algis Ilginis.
Konfirmacijai jaunuolius paruošė
ir juos konfirmavo kun. P. Dagys.
Po konfirmacijos pamaldų, į
kurias susirinko nemažai parapi
jiečių,visi dalyvavo bendroje ka
vutėje parapijos salėje, kuri buvo
suruošta konfirmantų ir jų tėve
lių garbei.
Čia buvo pasveikinti

konfirmantai, jų tėveliai ir visos
kavutės iškilmės bei konfirmaci
jos pamaldos Ramūno Brako buvo
nufilmuotos.
Konfirmantė Nora Gaurytė yra
duktė
Petro ir Bertos Gaurių.
Abu tėvai buvo gimnazijos moky
tojai, o vėliau p. P. Gaurys buvo
gimnazijos direktoriumi. Konfir
mantai Aldone ir Algis yra vaikai
Antano ir Ernos Ilginių, kurie be
šių dviejų vaikų augina dar kitus
7 vaikus. Ilginių Šeima yra gau-

Neio Yorko liet, protestantų parapijos 1967 m. konfirmacija (iš k i
nis, kun. P. DAGYS, Aldona Ilginytė ir Nora Gaurytė.
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Gimnazijos moksleivių konfirmacija nepriklausomos Lietuvos metu (iš k. j, d.), sėdi: Aldona Paišyto, Adelė Ivaškaitė, Alisa
Stofelytė, kun. Fr. B A R N E LIS, kun. A . B A LČ IA U SKA S, vargon. SP R IN D Y S, Alma Stuinaitė, Ruplėnaitė, M arytė Variakojytė; stovi m ergaitės : Paulina Jasiukėnaitė, Anelė Stojelytė, N. N., Olga Šliogerytė, N. N .;stovi berniukai: Kostas Jašinskas, Kostas Variakojis, Petras Ramutėnas, K. Plepys, Gediminas Vadopalas, Tunkūnas, M artynas Yčas, Jonas Vėjelis, V i 
lius Šernas, Jonas Yčas, Šarkanas.
Biržai, 1938 m. liepos mėn. 3 d.

Tėviškės parapijos konfirmacija (iš k. į d.): Suzana Sandavaitė, Laima Kasparaitytė, Jūratė Laučiūtė, Arvydas Laučius, Viktoras Jurksaitis, Arvydas Butzbacheris,
Helmutas Meyeris, Jonas Burokas, Vilius Preikšaitis. Priesaiką priima senj. kun. A.
TRAKIS.
Nuotr. M. N AGIO

fšganytojaus p-jos lietuviu konfirmacija (d*
t d.): Loicta 'Ičaitė Petį ir a Po
žaitytė, Ingrida Kilotaitytė, Vida Yčaitė, gener. suprt. kun. t.
__
Adomavičius, kun. A. ŽILINSKAS, Carol Hendry, Suzana Beresneviciutc, Irena.
Žalpytė, Daiva Mikšytė. Toronto, 1967. VI. i-

šiaušia mūsų parapijoje, nes au
gina viso 9 vaikučius.
Ilginiai dar prieš 8 metus gy
veno Lietuvoje ir dirbo naujosios
baudžiavos dvaruose-kolchozuose. Po to repatrijavo į Vokietijų,
o iš ten prieš penkis metus atvy
ko į Ameriką.

Visiems konfirmantams,nau
jiems parapijiečiams, tenka pa
linkėti sėkmės moksle, kad išaug
tų dori,teisingi ir apšviesti žmopės ir kad savo gyvenimu bei
peikia neštų garbe savo tėvams,
□arapijai ir savo tautai.
P
F J
P-TIS
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Kun PovUas JAŠINSKAS su konfirmantais Biržų ev. reformatų bažnyčioje 1966 m.

BUVO SUMAINYTI ŽIEDAI

Loreta JABLONSKYTĖ ir Michael J. MARO susituokė 1967. IX. 2 Tėviškės liet,
ev. liuteronų, bažnyčioje, Chicago. Jungtuvių apeigas atliko senj. kun. A. Trakūs.
1968 pradžioje Loreta užbaigs Be Paul u-te psichologijos studijas. Michael mokyto
jauja ir vakarais tęsia teisės studijas
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Rūta PUODŽIŪTĖ ir Algimantas KLEINAlT1S susituokė 1967. VI. 8 Tėviškės liet. ev.
liuteronų bažnyčioje, Chicago. Jungtuvių apei
gas atliko senj. kun. A. Trakis. Abu jauna
vedžiai mokytojauja Chicagos mokyklose. Rū
ta taipgi mokytojauja ir Tėviškės p-jos sek
madieninėje mokykloje ir gieda p-jos chore.
Algimantas yra choro valdybos pirmininkas

Irena JURGAITYTĖ ir Karolis BERGER
susituokė 1967. IV. 8 Tėviškės liet. ev. liu
teronų bažnyčioje, Chicago. Jungtuvių apei
gas atliko senj. kun. A. Trakis. Irena var
gonavo p-jai apie 10 metų, chore giedojo apie
12 metų, buvo mergaičių trio vadove ir sek
madieninės m-los mokytoja.
Karolis yra
Branch Manager Field Engineering Spring,
field, III.
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AKADEMINIS JAUNIMAS

Ilzė ANYSAITĖ-ŠALKAUSKIENĖ, g. 1942
m. Vokietijoje. Baigė Luther South High
School 1961 m. Studijavo biologiją Chicagoje
ir Waterloo, Canada, u-te.
Buvo jūrą
skautė. Mėgo muziką ir pavaduodavo prof. V.
Jakubėną Ziono liet. ev. liuteroną bažnyčioje,
Chicagoje

Renata ANYSAITĖ, g, 19i6 m Vokietijoje
Baigė Luther South High School 1964 m.
Studijuoja gailestingą Scserų moksla Univer_
sity of Illinois. Jurą skautė. Ziovo p_jog se](_
madienines m-los tikybos mokytoja
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Dr. Kęstutis ŠALKAUSKAS, g. Lietuvoje.
Toronto u-te, Canada, studijavo inžinerijos
ir fizikos mokslus, kuriuos baigė 1959 m. ba
kalauro laipsniu. Waterloo u-te, Canada, stu
dijavo aukštąją matematiką ir I960 m. gavo
magistro laipsnį. 1966 m. tame pačiame u-te
— filosofijos daktaro laipsnį. Dirba kaip As
sistant Professor Colgary U-te, Canadoje

Albertas GUDAITIS, g. 1942
Vokietijoje.
Baigė chemiją bakalauro laipsniu 1965 m.
Šiuo -metu yra kandidatas chemijos dakta
rui Illinois Institute of Technology.

Arūnas DAGYS, g. 1950 m. Chicagoje. 1967
m. baigė Harper High School. Priklausė Na
tional Honor Society ir Mu Alpha Beta. Už
pažangumą moksle gavo iš Illinois State Scho
larship Commission honorary scholarship.
Žaidžia krepšinį „Neries“ komandoje. Stu
dijuoja matematiką University of Illinois

Lilija GICIŪTĖ, g. 1950 m. Toronte, Cana
da. Baigė Harper High School Chicagoje
1967 m. Priklausė m-los chorui. Už rašinį
apie teisę laimėjo bronzos medalį. Studijuo
ja teisią mokslus University of Illinois. Mu
zikos mokėsi pas muziką A. Kučiūną 3 me
tus. Baleto Studiją lankė Toronte ir Chica
goje 8 metus

Eugenija KURAITYTĖ, g. 191,8 m. Vokieti
joje. Chicagoje baigė Harper High School
1967 m. Mokosi International Travel Consul
tant Minneapolyje, Minn. Gimnazijoje buvo
veikli ir priklausė daugeliui organizaciją. Va
saros metu dirbo Cook County Surgical Ward

Eduardas PILMON AS, g. 191,9 m. Chicago
je. Baigė Luther South High School 1967 m.
Buvo 4 metus footballo komandos nariu. Stu
dijuoja Concordia Lutheran Teachers College
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Jaunutis BURBULIS, g- W5. VI. 24 Augs
burge, Vokietijoje. Baigė Baltimore High
School 1964 m. Studijuoja business ir ad
ministration Richmond Professional Institute

Ingrida BAURYTĖ, g. 1944 m. Vokietijoje.
Gimnaziją lankė Australijoje, 1966 m. baigė
Medical School. Vancouver, Canada, atlieka
interno stažą

Aleksandras GEČAS, g. Tytuvėnuose, Lie
tuvoje. Chicagoje baigė Hirsch High School
1955 m. Urbanoje baigė geologiją iggo m
bakalauro laipsniu. 1967 m. įsigijo magistro
laipsnį. Mokytojauja Rochestery, N. Y., High
School. Priklausė jūrą skautą Gintaro korpo
racijai, Tėviškės p-jos tarybai ir jaunimo vai
dybai

Gertmida DRAGūNAITĖ-LONG, baigė Rock
ford West Senior High School 1948m., oMount
Vernon, Iowa, mokytoją kolegiją 1953 m.
Mokytojavo Albuquerque, New Meksico, o
dabar — Anchorage, Aliaskoje. 1955 m. iš
tekėjo už majoro Elan Long.
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Elzė KRIKŠČIKAITĖ-DE B LANKOS, g.
1935. X. 17 Buenos Aires. Baigusi Universidad National de Buenos Aires. Chemijos
daktarė

Albertas TATORIS, g. 1948. VII. S Buenos
Aires. Studijuoja Buenos Aires atriestojoj
technikos mokykloj „Reggio“ mechaniką

Konstantinas TOMAŠEVSKIS, g. 1937 .VIII
.21 Buenos Aires.
Baigęs Buenos Aires
„Raggio“ aukštąją technikos mokyklą. Elekt
ros inžinierius

Albertas VANAGAS, g. 1945. I. 5 Buenos
Aires. Studijuoja Universidad National De
La Plata mechaniką
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Dr. Jurgis ANYSAS

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
"Giedokite Viešpačiui naują
giesme, nes Jis padarė stebuklą,
Jam padėjo jo dešinė ir Jo šven
tasis dydis", - šiais Dovido žod
žiais kun. P. Dilys pradėjo invokaciją Jo A. V. ir Canados liet. ev.
Jaunimo Suvažiavime.
Kaip jau kelioliką metą iš ei
lė s,taip ir šiais, 450-tais nuo Re formacijos pradžios metais, lie
tu viu ev. jaunimas suvažiavo nuo
širdžiai pabendrauti ir pasidalin
ti mintimis, idėjomis.
Šią 1967 metą suvažiavimas-,
vadovavo komitetas susidedąs iš
pirm-ko dr. Jurgio Anyso, vice
p-ko Viktoro Paupero ir narią:
Astridos Drejerytės ir Editos Že
mai tai tytė s,-įvyko rugsėjo mėn. 2
-4 d.YMCACamp Sears, Pulman,
Mich. Šeštadienį jau prieš pietus
gražus jaunimo būrelis susirinko
šipje
stovykloje, esančioje gan
tankiame pušyne prie mažo eže
rėlio.
Suvažiavimą atidarė dr. Jurgis
Anysas tardamas sveikinimo žo-

dP

Invokacija teigė :-'Kai pažiūrė
sime į savo gyvenimą, tai tik tu rime dėkoti Tau ir net nedrįsta me nieko iš Tave^s prašyti. Dėko
jame Tau,kad galime čia susirin
kti tokiame laike,kai durys jauni
mui yra atidarytos visame pasa
uly. . . "
Pirmą prelegentą,dr. Algį Kelertą, pristatė Viktoras Pauperas. Prelegentas savo paskaitoje
"Mūsą laikai ir ją problemos"
pareiškė:"Mes, dabartinė žmonią
karta, esame jautrūs viskam, kas
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mus liečia. Mes kažkaip nesame
tikri savimi, savo ateitimi, lyg
kildami į erdves netektume ryšią
su žeme.Mes kažkaip esame vie
nas nuo kito savotiškai atitolą. . .
Nūsvetimėjimo, nutolimo nuo ki
tą mintys reiškiamos mene, lite
ratūroje,net teologijoje. . .Bando
ma ieškoti išeities. Norima ge
riau save ir savo gyvenimo prasmą suprasti. Šalinimasis nuo ben
druomenės, tai nūs vetimėjimo
įvykis. Žinant šalinimosi priežas
tis lengviau būtą ieškoti kelią į
prasmingą sugyvenimą ir bendra
vimą".
Dr. Algis Kelertas savo pas
kaitoje apibūdino ir istorinį indi
vido santykiavimą su visuomene
parodydamas,
kad dabar jau ne
romantizmo laikotarpio idealiz
mas, bet nauja cinizmo dvasia
viešpatauja. Prelegentas atkreipė
dėmesį į galvojantį jaunuolį, į tą
jaunuolį, kuris stengiasi, kad ir
labai neaiškiose ateities miglose
savo gyvenimo kelią vienaip ar
kitaip suformuluoti,iš anksto pla
nuoti, kad jis kaip nors pasauliui
pasitarnautą,kad kaip nors pasau
lyje rastą reikšmingą, kitą verti
namą vietą. Šitas jaunuolis, sup
rantama,
pergyvena skaudžius
momentus kada senieji keliai at
rodo jau visiškai nebepritaikomi,
perdaug paprasti ar net trukdą
šią dieną komplikuotuose reika
lavimuose. Jis nori bėgti, pradė
ti naują gyvenimą, pastatytą ant
visai naują tik sau pritaikytą pa
matą.
"Deja, kur tik mes bėgtume,

mes visur nešimės su savim sa
vo prigimtį. Taigi ne bėgimas, ne
šalinimasis yra atsakymas, bet
perėmimas, pasisavinimas arba
gal įsisavinimas visų gerų ir nau
dingų šeimos ypatybių bei ieško
jimas, atrinkimas ir jų sau pri
taikymas. Klausimas yra ne ša
lintis ar nesišalinti iš bendruo
menės, bet kaip tapti naudinges
nių bendruomenės nariu ir kad
bendruomenė būtųman naudinges
nė".
Po vakarienės Erika Dilytė
papasakojo įspūdžius iš savo ke
lionės už geležinės uždangos, ku
rių santrauka telpa šiame "M.S. "
numeryje.
Toliau sekė New York World
Fair išgarsėjusi filmą "The Pa
rable", kuri abstrakčioj temoj
privertė žiūrovų apmąstyti, ką
reiškia būti Die vo sekėju šių die
nų gyvenimo cirke. Sekė gyvos
diskusijos apie filmos rėikšmą,
simboliką ir t. t.
Diskusijos pasibaigė jau saulei
nusileidus. Reikėjo šilčiau, apsi
rengti ir skubėti prie laužo. Ratu
ant rąstų susėdąs jaunimas dar
daugiau suartėjus irsusidainavąs,
nesileido raginamas: dainavo dar
po to, kai pailsą laužavedžiai jau
senokai buvo besėdinti rate su vi
sais.
Sekmadienį,tuojau po pus ryčių ,
įvyko posėdis su pranešimais iš
jaunimo ratelių veiklos. Sekančių
metų jaunimo suvažiavimo rengi
mo komitetan buvo išrinkti:Erika
Dilytė, Viktoras Pauperas, Valte
ris Kiaupa ir dr. Jurgis Anysas.
Iškilmingas pamaldas po atvi
ru dangumi atlaikė kun. P. Dilys.
Giesmes lydėjo dūdų orkestras.
Surinktos aukos buvo paskirtos

Vasario 16 gimnazijai.
Po pietų sekė kun. P. Dilio pa
skaita:
"Ekumeninis judėjimas".
Paskaitoje pareikšta:"Iš pradžių
ekumeninis judėjimas ėjo dviem
keliais :.evangelikai kartu su sta
čiatikiais vienu keliu,o Romos ka
talikai savo atskiru keliu. Evange
likai pradėjo savo judėjimą 1910
m. kai Edinburgho konferencijoj
buvo ieškota galimybių dirbti nesikonkuruojant.
Protestantiškos
misijos Afrikoje ir Azijoje buvo
pajutusios, kad misijos reikalai
negali eiti gerai kiekvienam misijonieriui teigiant,jog tiesa esan
ti tik pas jį. Iš tos konferencijos
išplaukė stipri veikla. Įvyko suva
žiavimai 1925 m.Stockholme, 1937
m. Oksforde, 1948 m. Amsterda
me,
kur buvo įsteigta Pasaulio
Bažnyčių Taryba. 1954 m. - Il-as
Pas. Bažnyčių T-bos suvažiavi
mas Evanstone, o 1961 m.III-čias
-New Delhi.
Vatikano nusistatymas su Jonu
XXIII ir II Vatikano Suvažiavimu
-pasikeitė.
Dabar nebėra įmanomi evangelikų ir stačiatikių su
važiavimai be katalikų* stebėtojų,
o katalikų suvažiavimai - be evan gelikųir stačiatikių stebėtojų. Nuo
II Vatikano Suv. R. katalikų Bažny
čia nutarė užbaigti religiną pole
miką ir eiti dialogo keliu. Ne tik
nebeina į polemiką, bet pradėjo
daugiau vertinti evangelikus. Pvz.
Dulles sūnus, jėzuitas, savo pa
moksle
pranešė,
jog Liuteris
jiems duris atidaręs. Kokie tiks
lai ekumeninio sąjūdžio ? Pirma,
kad Bažnyčios viena kitą geriau
suprastų, o antra - suorganizuoti
vieną krikščionišką Bažnyčią, ne
administracinėj,bet dvasinėj plot
mėj".
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JAV ir Kanados Liet. Ev. Jaunimo Suvažiavimo dalyvių bendras vaizdas.
Nuotr. dr. A. KELERTO

Sekmadienį, po vakarienės, se
kė dr.kun.E. Fricke pokalbis apie
"Generacijų skirtumų". Savo kal
boje prelegentas palietė konfliktų
tarp žmonių,gimusių po 1935 me
tų ir vyresnės kartos. Prelegen
tas pasakė: "Sociologai sako, kad
jaunuoliui buvo patiektas blankus
gyvenimas ir jis jį priėmė. Jau
nuolis yra pasimetus, nusivyle^s.
Jis nežino,ko jis nori.Niekas jam
nerūpi.Kodėl taip yra?Sociologai,
kaip David Riesman, Paul Good
man, Bruno Bettelhem ir kt. sako,
jog vyresnė karta nėra palikusi
jaunimui siekių. Darbe, šeimoj ar
politinėj sferoj-nėra nieko, ko bū
tų verta siekti.Ir tai yra pasekmė
to, kad vyresnė karta neturi aiš
kaus vaizdo, kų palikti jaunajai
kartai, kų ji turėtų siekti. Tai la
bai svarbu ! Neužtenka tik įsigyti
sau patogų gyvenimų. Jaunoji kar
ta nori rasti reikšmingo darbo.
Darbo,
kuriame asmuo dar turi
reikšmės, o ne darbo technologi
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niam kolose, kur asmuo pražūsta.
Jaunimas turi siekti, turi ieškoti,
turi pasisakyti svarbiais dabarti
nio gyvenimo klausimais. Tol, kol
jaunimas neužims pozicijų tais
klausimais, tol sociologų apkalti
nimas bus teisus".
Sekmadienis pasibaigė linksmavakariu. Šoko naujai įsikūrusi
Tėviškės p-jos tautinių šokių gru
pė, o po to buvo dainuota ir pasi
šokta.
Pirmadienį paskutine^ progra
mos paskaitų skaitė studentė Ra
minta Lampsatytė, apie įspūdžius
iš savo pirmų metų studijų Valpa
raiso universitete.
Ji pareiškė:
"Nors Valparaiso un-tas turi gra
žių, didžiausių universitetinę baž
nyčių Amerikoje, nors kiekvienas
parengimas pradedamas invokacija ir kiekvienam liuteronui stu
dentui privalomi penki pusmečiai
teologijoj kurso, o bendrabučiuo
se ir korporacijų (fraternities,
namuose teisiasi religinis gyve-

nimas, - vistiekesų daug studen
tų pametusių ryšį su Dievu. Vie
nas pavyzdis: mergaitė iš Pietų
Afrikos-negrė - kuri, nors buvo
krikštyta,pasidarė agnostike, nes
negali suprasti,kaip tų baltų žmo
nių dievas, kurie yra nužudę, jo s
tėvų,
kurie neleidžia negrams
vaikščioti pro tas pačias duris
-kaip tų žmonių dievas yra tikra-,
sis Dievas Tėvas, kuris per Jė
zaus Kristaus mirtį visai žmoni
jai atsiuntė išgelbėjimų. Kartaisesame nustoję., vilties, kad ir šia
me liuteronų universitete visi
studentai tikrai pažintų Dievų.
Tada prisimena iš Mato evange
lijos prilyginimas apie sėjėjų,ku
ris Dievo Žodį sėja. . . Valparaiso
u-te yra daug Dievo Žodžio sėjė
jų.Kai kurioms sėkloms yra lem
ta kristi palei kelių ir paukščiai
jas sulesa,° kitoms lemta kristi į
uolynų ir jos sudžiūsta. Nukrenta
sėklos ir tarp erškėčių kurių,
kaip afrikiečių mergaitės atveju,
tam tikrų laikų daigai auga, bet
su laiku būna erškėčių nustelbti.
Bet yra vilties, - tų prilyginimas
tvirtina-, kad kai kurios sėklos
nukrenta į žemę, auga, duoda der

lių. Jų vaisius gali būti stebuklin
gai gausus. Reikia tiktai nepails
tamų pastangų. Todėl Valparaiso
u-te religinės .funkcijos metai po
metų vis tebeveikia. Gal per iškil
mingas pamaldas, gal per vidu
dienio paskaitas, gal per vakari
nes pamaldėles arba gal per su
sirinkimų programas ir individu
alius draugų pasikalbėjimus nuk
renta koks palaimintas grūdelis
ir atneša derlių.
Tada jaučiasi
širdyje pasitenkinimas ir noras
kiekvienais metais viltingai pra dėti-iš naujo".
Laisvalaikiu jaunimas maudė
si,plaukiojo valtelėmis,žaidė tin
klinį arba tik šnekėjosi. Oficia
liose tinklinio rungtynėse tarp
senbernių ir jaunuolių išaiškėjo,
kad senberniai,nors silpniau su
žaidę,užkariavo žiūrovų simpati
jas.
Po dr. kun. E. Fricke maldos,
dalyviai išvažinėjo atsimindami
kun. P. Dilio invokacijos žodžius:
", . . kad iš čia išvažiuotume dva
siniai turtingesni ir galėtume
dvasinius turtus skleisti ten, kur
jie turės įtakos".
sį;

❖

Erika DILYTĖ

c-įspūdžiai iš anapus geležinės uždangos
(Santrauka paskaitos laikytos Jaunimo Suvažiavime)
Šių vasarų praleidau apie mė
nesį laiko Europoje. Buvau Angli
joj, Vokietijoj, Austrijoj, Šveica
rijoj, Lenkijoj, Čekoslovakijoj ir
Vengrijoj. Noriu papasakoti savo
įspūdžius apie už geležinės už
dangos esančius kraštus, kuriuos
man teko aplankyti :Lenkijų, Čeko -

slovakijų ir Vengrijų.
Pradėjau savo kelionę, į rytus
Prahoje, Čekoslovakijoje. V ažiuodama iš Vienos traukiniu į tų bu
vusį auksinį miestų, buvau trupu
tį susinervinusi. Buvau labai daug
girdėjusi apie policijos kontrolę
ir jos nemandagumų. Bet šiuo at-
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veju buvau labai maloniai nuste
binta. Kontrolė buvo, ir, žinoma,
nėra jauku prisistatyti policijai
su pasu,bet žmonės buvo manda
gūs ir paskiau pamačiau, kad re
gistracija tų socialistinių valstybiųyra tvarkoje. Tos tvarkos rei
kia prisilaikyti.Nejaukumas gana
greit praėjo ir supratau, kad vi
same
pasaulyje
žmonės lieka
žmonėmis, nors jie būtų skirtin
gų spalvų, religijos, gyventų de
mokratijoj ar socializme.
Galima pastebėti, kad Praha
yra labai graži, tikrai auksinis
miestas. Senojo miesto dalis yra
labai gražiai atnaujinta. Jono Hu
so paminklas ir Betliejaus koply čia, kur jis pamokslus sakė, yra
labai įspūdingi. Žiūrint į juos jau
tiesi lyg ir sugrįžęs į tų istoriš
kų laikotarpį. Prahos karališkos
pilies su
jos katedra negalėsiu
užmiršti,kaip praeities simboliš
ko meninio grožio šedevro. Ne
paisant to grožio matėsi,kad Pra
ha dabar yra nešvarus ir senas
miestas.
Gatves ir namus visa^
laikų reikia remontuoti ir moder
nizuoti. Iš visų miestų, kuriuose
man teko būti (Varšuvoj,Budapeš
te, Gdanske ir Krokuvoj), Praha
yra daugiausiai apleista. Varšuva
atrodo kaip labai naujas, moderniškas miestas. Panašiai kaip Či
kagoje, gatvės plačios, daug ma
šinų, parkų ir tokie pat dėžių iš
vaizdos namai,kokie yra statomi
Amerikoje. Varšuvoj "Palac Kultury"yra tas "stebuklingas" Ru
sijos ir Lenkijos draugystės pa
minklas. Lenkai nelabai buvo ta
dovana patenkinti. Žinoma, visur
matosi Lenino paminklai. Lenki
joj raudonos žvaigždės nesimato,
kaip Čekoslovakijoj ir Vengrijoj.
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Visur,kur man teko būti,buvo
labai daug žmonių.Niekuomet ne
buvau mačiusi tiek daug žmonių
gatvėse, kaip Prahoje. Žmonių
skaičius gatvėse mažai keičiasi,
būtų tai dienų ar naktį. Budapešte
buvo toks pat vaizdas. Žmonės vi
sur stovi tvarkingai eilėse, lauk darni autobusų ar prie įėjimu į
krautuves. Visur galima pastebė
ti vargingumų, tam tikrų nuobo
dumų ir pilkumų. Žmonės apsi
rengt švariai, bet skurdžiai. Ne
sijaučia to optimizmo ir links
mumo,kuris yra Vakaruose. Tik
tai Budapešte pastebėjau tų link
smumų veiduose.
Žmonės verčiasi kaip sugeba
Labai sunkiai dirba dėl kasdienės
duonos. Atlyginimas yra mažas .
Dėl to nesimato pastangų darbų
gerai atlikti.Kiekvienas turi tar
nybų ir kiekvienas gauna kokį
nors atlyginimų. Bet atlyginimas
nėra proporcingas
darbštumui
Žmonės turi tas pačias vertybes
kaip ir mes, jie turi kapitalistiš
kų dvasių.
Vyksta tam tikra konkurenci
ja su Vakarais. Daiktai iš Vaka
rų yra laikomi labai vertingais,
nepaisant tikros jų kokybės. Visi
pulte puola griebti daiktus su eti kete "Made in U. S. A. ", ar "Made
in Germany". Manoma, kad mes
visi esame turtingi.Žinoma,pagal
jų materialinį standartų, mes esam pasiturinti. Mane, kaip stu
dentų, laikė turinčių labai daug pi
nigų, kad galėjau tokių tolimų ke
lionę, sau leisti. Vienas vyras man
pasakė, kad tokiai kelionei užsi
mokėti jis turėtų 10 metų dirbti
Pragyvenimas yra pigus. Mai
stas geras ir jo pakankamai yra.
Butai taip pat pigūs, bet už tai pi-

giai pastatyti ir labai maži. Len
kijoje valdžia skiria 7 kv. metrus
vienam asmeniui.
Labai dažnai
svetimi žmonės turi gyventi vie
name bute ir naudotis ta pačia
virtuve ir vonia.
Bažnyčia vaidina labai svar bių rolę, tų, žmonių gyvenime. Ji
yra stiprus kasdieninio gyvenimo
veiksmų ir nusistatymų faktorius.
Rytuose dažnai tenka matyti taip
vadinamus "hippies", einančius
sekmadienį į bažnyčių. Taip pat
dažnai teko pastebėti jaunimų in
dividualiai besimeldžiantį savai
tės metu. Mane visuomet įdoma
vo Bažnyčios įtaka jaunimui. Bu
vo džiugu matyti tiek daug jauni
mo dalyvaujant pamaldose. Čia,
aišku, lieka atviras klausimas ,
ar tie išoriniai ženklai reiškia
dvasinį nuoširdumų, reikalingų
tikėjimui į Dievų?
Ekumeninis sųjūdis tuose kra-,
štuose,
kuriuose predominuoja
Romos katalikų tikėjimas,yra la
bai iš lėto besivystanti jėga, ta
čiau neabejotinai yra pastebimos
pastangos tarpusavy suartėti ir
suprasti kitų denominacijų tikė
jimų. Deja,dėl laiko stokos,nega
lėjau į šį reikalų tikrai įsigilinti.
Giliausį, o kartu ir sunkiausį
įspūdįman padarė Auschwitz vie
tovė, kur buvo išskersta 6 mil.
krikš čionių ir žydų. Neįmanoma

įsivaizduoti šiurpulingų tos sto
vyklos įvykių, kol pats ten nepa
buvai. Matant tūkstančius batų,
šukų,rūbų ir kitokių nelaimingų
jų aukų daiktų, burna nejučiomis
išdžiūsta ir smarkiai ima plakti
širdis.
Barakai ir milžiniškos
krosnys,šiaudai, sulipu nuo krau
jo, nežmoniškos gyvenimo sąly
gos.
Šiurpulys sukrečia kūnų !
Mano akys pasruvo ašaromis, kai
žiūrėjau į stikline., dėže su kūdi
kių batukais ir gražiai išsiuvinė tais dviejų metų vaikų marški nėliais,suplėšytais ir apšlaksty
tais krauju. Visa tai buvo paslėp
ta po šūkiu: "Arbeit Macht Frei"
(darbas išlaisvina).
Lenkai išleido daug veikalų
apie tuos baisius įvykius ir pab
rėžė būtinumų tarnauti žmonijai
Viešpaties Dievo vardu šiais žo
džiais: "Ar galime mes ir mūsų
Bažnyčios likti kurčiais balsams
milijonų mūsų brolių ir seserų
nukankintų karo metu,sušaudytų,
nužudytų gazo kamerose ar nu marintų badu ?Tie žmonės pasku
tine gyvenimo akimirkų tikėjo
būti visiems laikams užmiršti. . .
Tarnavimas mūsų pačių Bažny
čioms ir tautai yra susijus su
svarbiausia užduotim-ginti pas kirų asmenų ir visų žmonių eg zistencijų".
m

'p
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IŠKELIAVUSIEJI AMŽINYBĖN
KUNIGAS DIAKONAS JURGIS

SPROGYS

Pastaruoju laiku lietuvių eva
ngelikų, ypač klaipėdie čių, tarpe
Dvylių kolchozo kalvio vardas
-Jurgis Sprogys buvo plačiai ži
nomas ir dažnai minimas. Tai
ūkininko sakytojo Jurgio Sprogio
Kur slankiuose vyriausias sūnus,
tėvų ūkio ir tikėjimo turtų pavel
dėtojas.
Bolševikams užėmus
kraštų buvo iš ūkio išvarytas .
Kad išmaitinti savo skaitlingų
šeimų, pasidarė Dvylių kolchozo
kalviu. Be to, sunkiausiu ir pavo
jingiausiu laiku, pasišventė dva
siškai kovai. 1950 m. rugpiūčio
mėn. 27 d. buvo pašventintas ku
nigu-diakonu. Dėl vaikų mokymo
tikybos, dėl senelių lankymo bu
Kunigas diakonas Jurgis SPROGYS
vo tardomas ir kalinamas. Ap 1902.III. 21—1967. VIII. 31
tarnavo Plikių ir Vanagų parapi jautų guodžiamės Dievo pažadu:
jas.
Susirgus vėžio liga mirė
"Būk ištikimas iki mirties ir aš
1967 m. rugpiūčio mėn. 31d. Pa
tau duosiu gyvasties vainikų”laidotas Vanaguose.
Šeimai ir
Kun. S. N.
artimiesiems reikšdami užuoAKADEMIKAS JONAS BURBULYS

Mirtis neaplenkia nei vieno
gyvio pasaulyje. Kai miršta žmo
gus sulauke^s senatvės,tai jau toks
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kietas ir nepakeičiamas kiekvieno
likimas.
Bet kai visai netikėtai,
vos bepradedųs gyvenimų kurti

žmogus yra iš jo išplėšiamas, kas
artimųjų skausmus apsakys. 1967
m. birželyje skaudi nelaimė išti
ko kun.K. Burbulio šeimų ir arti
muosius, - Californijoje, auto katastrofoje^ragiškai žuvo jų sūnus
Jonas.
Jonas Burbulys gimė 1935 m.
Šiauliuose.
Pradinius mokslus
pradėjęs Šiauliuose,
toliau tęsė
Oldenburgo lietuvių stovykloje,
Vokietijoje.Į J. A. V. su tėvais at
vyko 1949 m. Baigus Grandville,
Mich.,High School, 1953 m. išvyko
savanoriu į marinus. Dalyvavo Ko
rėjos kare. Grįžus iš kariuome
nės apsigyveno Californijoje, ve
dė, studijavo Berkely universite te ir dirbo chemijos fabrike di
rektoriaus pavaduotojo pareigose.
1966 m.persikėlė gyventi į Fres
no ir ten su uošviu įsteigė nuosa-

Akademikas Jonas BURBULYS
1935 m. Šiauliai — 1967 m. Califomija

Jonas Burbulys su savo mylimais vaikučiais

vų baldų gaminimo -pardavimo įmone.
Avarija
įvyko
Californijos
greitkelyje Jonui Burbuliui vai
ruojant medžiagomis prikrautų
sunkvežimį su priekaba, į kurį
įvažiavo pralenkianti lengvoji ma
šina.
Jonas Burbulys buvo giliai ti kintis evangelikas.Kaip buvusiam
veteranui jo karstas buvo uždeng
tas U. S. A. Valstybių Vėliava, ku
rių Veteranų atstovai,
dalyvavę,
Laidotuvėse, atidavė jo žmonai.
Likusiai skaudžiame liūdesyje
a. a. Jono Burbulio šeimai, "Mūsų
Sparnų" bendradarbiui kun.K. Bur
buliui ir jo šeimai bei artimie
siems reiškiame gilių užuojauta^
ir linkime ištvermės, stiprybės.
"M. S". Redakcija
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Kurt. dr. Mykolo Devenio tėvas Mykolas Devenis pašarvotas savo ūkyje,
Klausučių kaime. Mirė nepriklausomoje Lietuvoje grįžęs iš JAV

JURGIS R ŪMIA

Marytė ir Jurgis Ruimą.
Rockford, 1061 m. gegužis
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Jau penkeri metai suėjo nuo
Jurgio Rumies iškeliavimo amži
nybėn. Jis gimė ev. reformatų šei
moje, Vinkšninių k-me, Biržų aps.,
1890. V. 1 1.Į Ameriką atvyko 1910
m. pavasarį ir apsigyveno Gard
ner,Massachusetts,o rudenį per
sikėlė gyventi į Rockford, III .At
likus 1918 m. karo tarnybų, pra
dėjo dirbti kojinių fabrike Rock ford, kur 35 m. dirbo kol tas fab rikas užsidarė. 1925 m. vedė Ma
rytę Jašinskaitą, tik atvykusiąį
Rockfordą iš L-vos.
Nesulaukę,
savo vaikų, 1941 m. įdukrino naš laitę, Gertrūdą Dragūnaite (žiūr .
akademikių tarpe), kurios abu tė
vai
1941 m. po operacijų mirė.
Globėjų Rumia rūpesčiu Gertrūda konfirmuota 1944 m. ev. refor matų bažnyčioje.
Jurgis Rumia mirė 1962 m.
rugsėjo mėn. 28 d.

Našlės atsiminimai apie vyrą
išliko kuogeriausi. Velionis mėg
davęs darbuotis darže ir talkinin
kavęs jai gėlių darželyje. "Jam
rūpėjo namuką gražiai užlaikyti,
bet nerūpėjo prasti dalykai, kaip
rūkymas, gėrimas ar koziravimas ".
Gražiai sugyveno su žmona ir
tėvišku atsidavimu auklėjo savo
augintinę.
Tebūnie šis viešas velionio
paminėjimas kartu ir užtarnautas
pagerbimas tauraus lietuvio, ku
rio geri darbai lieka mums sek
tinu pavyzdžiu.
P- L.

Marytė Rumienė, Gertrūda Dragūnaitė, Jur
gis Rumia ■
Rockford, 1944. IV. 2, konfirmacijos dienoje

* LIETUVA. 1967 m. liepos mėn.
26 d. Vilniuje buvo palaidotas Jur gis Karaša, sulaukęs beveik 78
metus amžiaus. Laidotuvėms bu
vo
susirinkęs būrelis jo senę
draugų. Palaidojo kunig. Povilas
Jašinskas.
Pulkininkui Motiejui
Karašai ir jo šeimai, dėl brolio
Jurgio mirties, reiškiame užuo j autą.
"Čia mes neturime pasilie kančios vietos,bet ieškome būsi mąją".
Kun. S. N.

* CHICAGO. Š. m. lapkričio mėn.
viduryje , Chicagoje , mirė Juozas
Masaitis. Kaip daug kas iš mūsų
jį atsimename dar iš Biržų laikų;
jis buvo malonus ir visų gerbia
mas žmogus. Juozas Masaitis ten
turėjo spaustuvę, kurioje per kelioliką metų spausdindavome sa
vaitraštį "Biržų Žinios" ir vietos
ev. reformatai visus savo spausdinius su prof. P. Jakubėno "Sėjė
jas" priešaky. Viskas praeina. . .
M. P.

EV.LIUTERONU IŠGANYTOJAUS
PARAPIJA TORONTE
Ev. Liuteronų Išganytojaus Pa
rapija Toronte,Kanadoje, yra nau
jas ir tuo pačiu senas pavadini
mas lietuvių evangelikų parapijos
Amerikos Kontinente. Jau nuo 1950
metų lietuviai evangelikai Toron
te “savo veikloje pasireiškė įvai riais vardais :Šv. Jono,Malonės, Iš
ganytoj aus, Sv. Andriaus, Vilties ir
pagaliau vėl Išganytojaus Parapija.
Šie įvairūs vardai 17-kos metų bė

gyje simbolizuoja ne nepastovią
torontiškių evangelikų padėtį, bet
augimo bei brendimo laipsnius.
Išganytojaus ev.liuteronų para
pija yra viršūnė evoliucinėje su
brendimo stadijoje, kuri tapo tik
rove š.m. geg. mėn. 28 d. ALHAMBROS UNITED bažnyčios patalpo
se, LIETUVIU VILTIES EV. LIU
TERONU bei IŠGANYTOJAUS AN
GLU LIUTERONU PARAPIJŲ su81

Pamaldos „t ilties“ ir Redeemer parapijų susijungimo metu. Pamaldas praveda
(iš k. i d.): dr. kun. Otto REBLE, gener. supert, kun. St. NEĮMANĄS ir kun.
A. ŽILINSKAS. Gieda choras vedamas p. o. BERESNEVIČIENĖS.

sujungimu Dievo garbei bei Jo žmo kur kalbama apie tikrųjį vynmedį
nių gerovei. Šiose susijungimo iš ir vynuogyno sodininkų, apie visų
kilmėse dalyvavo generalinis supt, tikinčių krikščionių pareigų rink
kun. Stasys Neimanas, kuris pasa tis Dievo namuose draugystėje, be
kė pamokslų lietuviškai ir kun. dr. skirtumo kalbų ir giminių, nes Die
Otto Reble, Liuteronų Rytinės Ka vo Žodis yra universalinis, taiko
nados Misijų direktorius, kuris pa mas tikintiesiems. Jis padarė kai
mokslavo angliškai. Kun. Algiman kuriuos palyginimus, kaip įvairių
tas Žilinskas,naujo parapijinio vie kalbų ir pažiūrų žmonės Šventame
neto klebonas,skaitė liturgijų. Var Rašte randa amžinų ir nepakeičia
gonais patarnavo anglų par. vargo mų teisybų. Šita,šios dienos valannininkė p-lė Berner ir p. Ona Be- da,jam esanti įdomiausia ir malo
resnevičienė,kuri taip pat vadova niausia, kai jis matus didelį skai
vo chorui, kuris susidėjo iš susi čių krikščionių,įvairiomis kalbo
jungiančių parapijų choristų,ir gie mis
bet viena mintimi,garbinant
dojo angliškai bei lietuviškai vie Dievų.
Gener. supt. kun. St. Neimanas
nas ir tas pačias giesmes. Solo gie
dojo p. Herbertas Rozaitis. Gausus skaitė iš apaštalų darbų 4, 44-47,
Vilties bei Išganytojaus parapijie kai ankstyvos Kristaus Bažny
čių bei svečių atsilankymas sutei čios visi nariai vienširdžiai bu
kė šioms pamaldoms pirmųjų Sek vodavo bažnyčioje, lauždavo duo
nų,valgydavo ir melsdavosi. Šian
minių atspalvį.
Po giesmės "Viešpatį liaupsink, dien, įvairių tautų akivaizdoje,
visatos valdovų galingų", kunigas girdėjome dviejose kalbose vienų
Reble savo pamokslo pamatau pa ir tų patį Dievo Žodį ir Mintį, pa
ėmė šv. Jono evangelijų 15, 1-12, našiai kaip ir krikščionybės pra82

nas, V. Stanaitis, P. Sturmas ir dr.
J. Yčas.
Parapijos bei tarybos
pirmininku naujoje santvarkoje
yra parapijos klebonas. Vice - pir
mininku yra O. Delkus. Parapiji
nė kasa bendra. Tačiau visa para
pijinė programa yra dviejų kalbų.
Anglų sekmadieninė programa
vyksta rytais, o lietuvių-po pietų
Kada nauja statyba bus faktas,
sekmadieninė veikla vyks rytais.
1967 m.spalio mėn.22 d. ben
drose parapijos pamaldose, daly
vaujant 310 parapijiečių bei sve
čių ir pamokslaujant sinodo pre
zidentui dr. Albert W. Lotz,kun.
Algimantas Žilinskas buvo forma
liai įvestas į IŠGANYTOJAUS PA
RAPIJOS klebono pareigas.
"Mūsų Viltis-Iš ganytojas Jė
zus Kristus" yra naujo parapiji
nio vieneto obalsis. Kun. Žilinsko
ją
Kun. Žilinskas perskaitė sen įvedimu prasidėjo ekumeninės,
joro kun. A. Trakio sveikinimo tarptautinės evangelikų parapijos
laišką iš Čikagos.
Asmeniniai konkreti veikla.
Kun. A. Ž.
sveikino: Alhambros Bažnyčios
klebonas Love; Pietinės Kanados
Centrinio Distrikto dekanas Huras;Toronto Evangelizacijos Ko
miteto pirmininkas Mr. Fox ir
kaimyninės estų parapijos atsto
vas Mr. Koost.
Abiejų parapijų ponios buvo
paruošusios kavutą su pyragai
čiais,kurios .proga naujieji para
pijiečiai turėjo galimybės arčiau
susipažinti. IŠGANYTOJAUS EV.
LIUTERONU PARAPIJA L. C. A.
TORONTE narių turi apie 500.
Lietuviai sudaro daugumą. Anglų
parapijiną dalį sudaro:anglų, vo
kiečių , austrų, ispanų, norve.gų, da
nų,latvių bei estų tautybės. Tary
bą sudaro 6 liet, ir 6 anglų par.
Gener. supert. kun. St. NEĮMANĄS įteikia
nariai.
Lietuviai tarybos nariai
Išganytojaus p-jos kun. .4. ŽILINSKUI tėvų
yra:O. Delkus, R. Hirshas, G. Šer
dovanotą kryžių. Toronto, lf)G7. VI. 4
džioje apaštalai ir pirmieji ti kintieji gyveno bendru noru ir
bendromis mintimis. Jis pažymė
jo,kad parapijiečių noras yra lai
kytis atskirai, savo tautiečių tar
pe,bet gyvenimo sąlygos taip kei
čiasi,kad iškyla ir reikalingumas
jungtis tikybiniai su kitų tautų ir
kalbų žmonėmis. Jis sveikino liet,
ev. reformatų Bažnyčios vardu vi
sus prie šio kilnaus darbo prisi dėjusius.
Kunigas Reble perskaitė Vil
ties-Redeemer parapijų susijun
gimo deklaraciją,
taisykles ir
pravedė pirmuosius bendros pa
rapijos tarybos narių ir pavaduo tojų rinkimus. Savo pabaigos žo
dyje linkėjo naujiems parapijie
čiams nugalėti visus sunkumus
ir sudaryti vieną stiprią parapi
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LOS ANGELES APLANKIUS

p. Devenių namai .

Šių metų atostogų metu, pasi
naudodamas maloniu krt. Devenių
kvietimu, pirmų sykį aplankiau šį
puikų Amerikos kraštų. Kurato
riai Deveniai,likvidavų savo turė
tų nuosavybę, Waterbury, Conn. ,
įsigijo naujų nuosavybe; Santa Monicoje ir tapo ne vien pastoviais
Californijos gyventojais,bet įgijo
naujų užsiėmimų, rūpestį ir atsa
komybe.
"Mes negalime gyventi
be darbo ar užsiėmimo, nes dar bas yra mūsų gyvenimo kasdieni
nė duona" - lyg pasiteisinimui pa
sakė krt. A. Devenienė. Šiuo prin -

Kuratoriai: Dr. M. DEVENIS, A. DEVENIE,\rh ir T . KAROSAS prie p. Devenių namų,
Santa Monica, Calif. ]<)67 m.
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gailia Monica, Calif.

cipu yra pagrįstas visas krt. De
venių gyvenimas, ne vien asmeni
nėje, bet ir visuomeninėje veiklo

je.

Kaip tik ateinančiais metais
sukaks 20 metų nuo to laiko, kai
dr. M. Devenio iniciatyva buvo įs
teigta Lietuvių Protestantų Sąjun
ga,kuri suvaidino žymių rolų per
gabenimui daugelio lietuvių evan
gelikų į JAV. 1946 metais krt. A.
Devenienė, Amerikos Protestantų
Bažnyčių įgaliota,lankė DP stovy
klas vietoje susipažindama su esama lietuvių tremtinių padėtimi
ir nešdama viltį neviltyje esantie
siems. Abu mūsų kuratoriai buvo
prašomi iš samiai aprašyti šių sa
vo veiklų, idant mūsų Bažnyčios
ir mūsų tautos istorijoje liktų šie
žygiai užrekorduoti.
Aplankiau krt. J.Kutrų su žmo
na,naujai jų pastatytame nuosava
me name. Nusiskundė, kad dėl as
meninės darbo naštos negalėjus
daugiau pašvųsti laiko mūsų veik
lai,
bet ateityje laiko už pareigų
daugiau paaukoti savo jėgų šiam
reikalui. Pilnai pritarė Sinodo už
imtai pozicijai ekumeniniu reika-

lu ir noriai prisidės prie "M. S. ' ’
straipsniais ir rėmimu.
Teko aplankyti dr. A. Hagentor nų su žmona ir sūnum, labai gra
žiai įsitaisiusius savame name ,
su kuriuo itin artimai teko pagy
venti Bambergo stovykloje, prisi
menant sunkias kovas už savo eg
zistenciją.Maloniai sutiko parem
ti "M. S".
Teko pasimatyti su P. Tūmu,dr.
A. Šliūpaite, dr. M. Gimbutiene ir
pamatyti daugelį senų ir naujų vei-

dų. Apgailėtina, kad dėl laiko sto
kos neteko pasimatyti su kun. M.
Preikšaičiu, krt. H. Petkiene, inž.
L. Grinių ir kitais žymiais veikė
jais ir mums artimais prieteliais.
Bendras įspūdis iš Los Ange
les geras. Juntamas noras įsigijus
pastovius ekonominius pagrindus
nepaskęsti
kasdieniškume, bet
siekti prasmingo gyvenimo ir ieš
koti patvarių dvasinių vertybių.
V. K.

REFORMACIJOS 450 METU SUKAKTIES MINĖJIMAI

CHICAGOJE
Vėliau parapijos salėje prie
Šiais Reformacijos jubilieji
niais metais kiekvienas norintis moterų draugijos paruoštų vaišių
minėjime dalyvauti turėjo progos, buvo išklausyta krt. Viktoro Karo
nes buvo parengti atskirai keli so paskaita,nušviečianti Reforma
minėjimai:pavienių parapijų, ats cijos reikšmę,praeityje ir esama
kiri tautinių grupių ir, pagaliau, me laike. Po paskaitos įvyko at
visiems viešas tarptautiniame skirų dalyvių trumpe sni pasisaky
mai, prisiminimai iš praeities ir
amfiteatre.
Chicagoje 1967 m. spalio mėn. vėlyvesnį, jau mūsų laikų kartos,
29 d.lietuvių evangelikų kiekviena pergyvenimai iš nepriklausomos
parapija atskirai atlaikė iškilmin Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčios
gyvenimo.Kalbėjo superintenden
gas pamaldas savose bažnyčiose
su atatinkama programa-minėji- tas kun. P. Dily s,kuratoriai M. Ple muir su moterų draugijų paruoš pys, P. Variakojis, H. Pavilonis, J.
Kregždė.Minėjimo programųpratomis vaišėmis.
1967 m. spalio mėn. 31 d. Tė - vedė gener. superintendentas kun.
viškės ev.liuteronųbažnyčoje bu S.Neimanas, padare^s trumpų mū
sų Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
vo suruoštas Liet. Ev. Tarybos
bendras visiems lietuviams evan čios apžvalgų,pradedant 1918 me
gelikams Reformacijos minėjimas, tais. =
Lietuvių Ev. Tarybos minėji
o tų pačių metų lapkričio mėn. 5
d. tarptautiniame amfiteatre buvo me, įvykusiame Tėviškės p - jos
suruoštas
Chicagos Liuteronų bažnyčioje, dalyvavo visi lietuvių
evangelikų kunigai, visų lietuvių
Bažnyčių.
Lietuvių ev. reformatų parapi evangelikų parapijų atstovai, pa
jos minėjimas prasidėjo pamal - reigūnai ir Tėviškės parapijos
domis, kurias atlaikė suprt. kuni choras,Zionoir Tėviškės parapi
jų jungtinis orkestras. Minėjimo
gai Povilas Dilys ir Stasys Nei programų pravedė senjoras kun.
manas.
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Išganytojaus p-jos kun. A. ŽILINSKAS ir gener. suprt. kun. St. NEĮMANĄS
konfirmacijos metu. Toronto, 1967. VI. 4-

A. Trakis. Minėjimas buvo pradė
tas bendra giesme, kunigo Jono
Juozupaičio 46 psalmės skaitymu
ir Ev. Tarybos pirmininko kunigo
Kosto Burbulio malda.
Laikė
paskaitas:
Tėviškės
p - jos Tarybos narys, istorikas
Martynas Nauburas tema: "Pats
istorijos įvykis ", docentas kun. Jo
nas Pauperas: "95 tezės ", super
intendentas kun. P. Dilys:"Liet.
Reformacijos istorija" ir senjo
ras kun. A. Trakis :"Reformacijos
įtaka į pasaulį".
Liet. Ev. Tarybos nariai: Ziono
p-jos tarybos pirmininkas Jonas
Anysas, Kolegijos gener. sekreto
rius krt. Viktoras Karosas, liet,
ev.liuteronų Tėviškės p-jos tary
bos pirmininkas Jonas Kelertas,
liet.ev.jaunimo vadovas dr. A. Ke-

lertas skaitė minėjimui pasirink
tus
Šv. Rašto skirsnius. Chorui
dirigavo nepailstantis dirigentas
Jurgis Lampsatis, vargonais gro
jo Ziono p-jos vargonininkas Val
teris Česna.Minėjimas buvo baig
tas gener. supert, kun. S. Neįmano
malda ir palaiminimu.
Chicagos Liuteronų Bažnyčių
minėjime, įvykusiame tarptauti
niame amfiteatre,pagrindinę, kal
bų pasakė iš Vokietijos pakvies
tas dr.Hanns Lilje, Hanoverio Ev.
Liuteronų Bažnyčios vyskupas.
Minėjimų atidarė dr. Herman Ste
wart, Chicagos liuteronų teologi
jos instituto prezidentas. Giesmes
grojo jungtinis liuteronų High
School orkestras. Vėliavų eiseno
je dalyvavo 118 mokyklų ir baž
nyčių vėliavos.
Kun. S. N.

REFORMACIJOS 450 M. SUKAKTIES MINĖJIMAS
NEW YORKE
Š. m. spalio mėn. 29 d. New
Yorko lietuvių protestantų para pija turėjo nepaprastų šventų, ku
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ri prasidėjo pamaldomis. Pamal
dos buvo skirtos Reformacijos
450 metų ir parapijos veiklos 16

metų sukaktims paminėti.
Kun. P. Dagys savo pamoksle
ryškiai atžymėjo Reformacijos
laimėjimus .melsdamas, kad Die
vas ir toliau augintų tų medį, ku
rį jo dešinė pasodino ir suminė
jęs parapijos veiklos 16 metų su
kaktį vėl meldė, kad išlaikytų to
medžio atžalų,kuri pagal tėvų pa
pročius savo gimta motinos kal
ba garbina Dievų,mūsų visų dan
giškų Tėvų.
po pamokslo, vargonininkui
tyliai
grojant Shopeno gedulo
maršų,jis perskaitė pavardes vi
sų mirusiųjų, kurie iškeliavo į
amžinybę, ir nebegalėjo daugiau
mūsųparapijos sukaktyje, dėl ku
rios daugelis jų taip pasišventu
siai dirbo, dalyvauti. Buvo pers kaitytos 33 parapijiečių pavardės.
Tas parodė, kad parapija per 16
metų tiek nustojo narių mirusiai
siais.
Po to kun. P. Dagys pranešė,
kad turime garbingų svetį moky-

Oskaras §LIKAS, g. 1938. IV. 2G Buenos
Aires, Argentinoje. Medžio apdirbimo tech
nikas, pramonininkas ir prekybininkas.

Jonas PIPINĖ, g. 1929. VIII. 9 Buenos Aires,
Argentinoje. Tekstilės technikas

tojų Ansų Lymantų "Lietuvos Pa
jūrio" redaktorių, kuris kartu su
žmona ir dukrele atvyko iš Montrealio dalyvauti mūsų šventėje
ir paprašė jį tarti žodį.
Redaktorius A. Lymantas, kaip
veikėjas ir kovotojas už Refor
macijos idėjas, pasakė turiningų
kalbų nurodydamas,kad ir tie, ku
rie mus iki šiol smerkė ir visaip
pravardžiavo, pagaliau pasirinko
tų patį Reformacijos kelių ir pra
dėjo abejoti ar nebūtų pravartu
dr. M. Liuterį padaryti šventuoju.
Po pamaldų visi dalyviai rin
kosi p-jos salėje prie bendros
kavutės, kur Reformacijos šven
tės programa buvo teisiama toliau.
Čia, šios šventės proga, pasakė
kalbas: J. Stiklorius iš Philadelphijos;O.Šležienė,garsiojo Vana
gaičio duktė,iš Bostono, kuri bu
vo atvykusi su sesute Jievute Janukeniene;inž. E.Manomaitis, ku ris perdavė Bostono parapijos
sveikinimus; A. Puskepalaitis ir
svečiai kitaip tikintieji:A. Konce,
D. Penikas bei adv. S. Bredes. Po
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to vėl buvo pakviesti tarti žodį
M. Gelžinis, J. Šneideraitis, A. Da unys ir inž. K. Klybas.
Pabaigoje vėl kalbėjo A. Lymantas ir šį kartą jis nušvietė
kokį įnašą Reformacija davė mū
są tautai.
Vėliau buvo pristatyti visi
svečiai
ir nauji parapijiečiai
Kaip nauji parapijiečiai buvo nuo
širdžiai pas veikinti šie asmenys:
p. E. Rachis, čia gimusi lietuvai
tė ir broliai Reuteriai su savo
žmonomis. Reuteriai yra kilę iš
Kelmės ir buvo prof. kun. K. Kurnatausko parapijiečiai. Oskaras
Reuteris tarė padėkos žodį pareikšdamas džiaugsmą ,kad paga
liau surado savo parapiją su tiek
daug vienminčią.
Pasibaigus kavutei buvo pas
kirstytos laimėtos dovanos. Dova
nas laimėjimams sunešė parapi

jiečiai.
Ruošiant Reformacijos šventą,
kavute bei laimėjimus teko daug
pasidarbuoti parapijos ponioms
ir jaunimui. Ypatinga padėka pri
klauso A. Dagienei, nes jai teko
nešti pačią sunkiausią darbo naš
tą. Tenka pareikšti padėką :M. Vasilčikovienei, Bublaitienei, J. Da
niels,M. Oniunienei, E. Brakienei,
Šneideraitienei,M. Lipsienei, Gražulienei, Andrulaičią šeimai, Ilgi
nių šeimos jaunimui, Latvičiui ir
J. Buožini.
Padėkoti tiems, kurie sunešė
dovanas, atskirai suminint ją pa
vardes yra nelengva, nes sąraše
turėtą tilpti per 7 0 pavardžių. Do
vanos laimėjimams buvo vertin
gos ir,reikia tikėti, kad tas ne tik
paįvairino pobūvį, bet davė para
pijai ir nemažai pajamų.
P-TIS

DIDŽIOJO NEW YORKO PROTESTANTAI GRAŽIAI
REFORMACIJOS SUKAKTĮ

PAMINĖJO

NewYorko protestantai skyrė ypatinga. Šiame minėjime dalyva
ypatingą reikšme Reformacijos vo 21 kunigas, kurie atstovavo į450 m.
sukakties minėjimui ir vairias tautas. Po pamokslo, kurį
minėjimą buvo daug net labai iš
pasakė kun. R. Loew, D. D. , ir po
kilią įvairiose vietose. Reforma M. Liuterio giesmės: "Tvirčiau
cijos sukaktis buvo paminėta kie
sia apsaugos pilis. . . ", kiekvie
kvienoje protestantą bažnyčioje, nos tautos kunigas priėjus prie
ojąberods yra apie 14 šimtą. Mi - mikrofono savo kalboje pasakė
Jono 3.16 žodžius. Čia išgirdome
nėjimai vyko vakarais specialio
protestantą kunigus kalbant da
mis pamaldomis ir koncertais.
Buvo suruošti minėjimai net di
niškai, estiškai, latviškai, lietu
džiulėse kiną salėse su ypatingo viškai, š ve diš kai, lenki škai, voki š mis programomis, pakviečiant į kai, čekiškai,olandiškai, kinietišjuos
geriausius ir žymiausius kai, prancūziškai, vengriškai, is
paniškai, suomiškai, portugališkalbėtojus.
kai,japoniškai ir net viena Afri Man teko dalyvauti Reforma
cijos sukakties minėjime Imma kos kontinento kalba. Tie visi ku
nigai atstovavo savo parapijas.
nuel Lutheran Church, kur minė
jimo programa buvo savotiškai Estiškai tarė žodį R. Kiviranna,
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latviškai-A. Ozols ir lietuviškai
-kun. P. Dagys.
Tai buvo lig pavergtų tautų
Reformacijos minėjimas, nes ir
pamoksle buvo prisiminta, kad
tie broliai,tie protestantai, kurie
gyvena komunistinio režimo sle
giami, ne visi laisvai galės pa
minėti didžių Reformacijos šven
te.
Be šios staigmenos, šiame
minėjime labai gražiai pasirodė
choras, kuris sugiedojo keletą^

giesmių. Choristų tarpe pasižy
mėjo ypatingai gražūs ir stiprūs
solistų balsai.
Bažnyčioje,kurioje įvyko mi
nėjimas,telpa apie 1000 žmonių.
Visos vietos buvo užpildytos.
Šiam minėjimui tenka suteikti
reikšmų, nes Šalia laisvų šalių
protestantų kunigų, dalyvavo ir
pavergtų tautų kunigai, kurie sa
vaime pareiškė, kad ir jų kraš
tai bei žmonės ilgisi laisvės ir
nepriklausomybės.
Kun. P. D.

SVEIKINIMAI

* Lietuvių Ev. Liuteronų Bažny
čios Sinodas Tremtyje, suvažia
vus š. m. birželio mėn. 21-24 d.
Bad Godesberge, Vakarų Vokieti
joje, kunigų Adomų Gelžinių, su
laukusį 65 metus amžiaus, išrin
ko į garbės senjorus, kun. Ansų
Traki į senjorus ir kun. Juozų
Urdzų ų vice senjorus.
Lietuvos Ev.Reformatų Kole
gijos vardu nuoširdžiai sveikinu
išrinktuosius senjorus, sūkuriais,
kaip laisvoje Lietuvoje taip ir da
bar-tremtyje, Lietuvių Ev. Refor
matų Bažnyčia palaikė ir palaiko
glaudžius prieteliškus ryšius ir
linkime dar daug metų darbuotis
Viešpaties tarnyboje.
Kun. S. Neimanas

* Š.m. rugpiūčio m. 27 d. Los An
geles lietuviai evangelikai, skait
lingai susirinku pamaldoms, su
ruošė kunigo Martyno Preikšaičio, 30 metų kunigavimo proga,
minėj imų. Sveikiname kunigų M.
Preikšaitį ir linkime palaimintos
veiklos mūsų tautiečių tarpe.
"M. S'1. Redakcija.

* "Mūsų Sparnų" bendradarbė,
rėmėja kuratorė Ona Yčienė, su
laukusi 80 metų amžiaus, savo
gimtadienį atšventė savųjų vaikų
ir anūkų tarpe, Toronte.
Nuoširdžiai sveikiname lin
kėdami ilgiausių, palaimintų me tų.
"M. S". Redakcija
* TORONTAS. 1967 m. lapkričio
mėn.4 d. dukters Irenos ir žento
Meiklejohn naujoje rezidencijoje,
Ogincourt, Canada, buvo suruoš
tas Petro Šerno 7 0 metų sukak
ties minėjimas. Kuratorius P.
Šernas nepriklausomoje Lietuvo
je buvo Klaipėdos Žemės Banko
direktorius. Minėjime dalyvavo
apie 30 asmenų.
Pagrindinį sveikinimo žodį
pasakė dr. J. Yčas, apibūdindamas sukaktuvininkų kaip žymų
Lietuvos Ev. Ref. Bažnyčios vei kėjų, kaip žymų asmenį Lietuvos
ekonominiame gyvenime ir tėvų,
kurį gerbia, myli visi jo vaikai
ir anūkai.
Dr.M.Anysas prisiminė Klai pėdos laikus, kada juodviem teko
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Floridoje atostogavusieji kuratoriai su poniomis prie p. 7amulėniį vilos (iš k.
į d.): M. Tamulėnas, senj., K. Tamulėnienė, P. Šernas, K. Variakojienė, P. Variakojis, E. Šeru ienė, J. Kregždė, West Palm Peach, 196? m, balandis

daug bendrauti. Iš Chicagos buvo
atvykę, p. Trumpijonai su dukra
ir jos sužadėtiniu. Visi dalyviai
įteikė sukaktuvininkui bendrą do
vaną.
Sugiedota ilgiausią metą.
Sukaktuvininkas visiems jautriai
padėkojo.

P. Sernas, sulaukąs gražaus
amžiaus, tebėra veiklus ir gerai
atrodo. Šios reikšmingos sukak ties proga nuoširdžiai sveikina
me ir linkime dieviškos palai mos.
"M. S". Redakcija
❖

❖

*

"MŪSŲ SPARNŲ" REDAKCINĖ
KOMISIJA

Remiantis Kolegijos š. m. rug
sėjo m. 23 d. nutarimu, "Mūsą Spar
ną" redaktorius kuratorius inž. Jo
kūbas Kregždė sukvietė į savo na
mus posėdžiui Kolegijos sudary tą trejąmetą kadencijai redakci
nę, komisiją sekančio sąstatozgeneralinį superint. kun. S. Neįmaną,
kurt.E.Gerulį,kurt.J.Kregždą, kurtM. Plepį, p. Lampsatienę,, J. Palšį
ir A.Ramonį. Posėdyje buvo pasi
skirstyta pareigomis,darbais, nu
statyta tolimesnė veikla. Galima
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pasidžiaugti, kad per paskutiniuo
sius metus žurnalas "Mūsą Spar
nai" reguliariai du kartus per me
tus, pagal nustatytą laiką, pasiek
davo savo skaitytojus. Tai atsiek
ta dėka darnaus ir intensyvaus vi
są redakcinės komisijos narią dar
bo,stropaus ir prityrusio admini
stratoriaus Jono Palšio, ir ener
gingo, darbštaus kuratoriaus inž.
Jokūbo Kregždės, kuris nuo 1963
m.į šį darbą įsijunge^s, daug bran
gaus
laiko ir meilės yra įdėjąs

besirūpindamas leidiniu.
laužta sveikata sugrįžęs mirė.
’’Mūsų Sparnų" iniciatorius ir Antras sūnus agronomas Petras,
Žemės Banko direktorius, žino
steigėjas kuratorius Eugenijus
Gerulis, "Mūsų Sparnų" Nr. 1 til- mas kaip geras patyrus finansi
ninkas, ekonomistas, pergyveni
pusiame straipsnyje "Visi į Tal
mų paveiktas, staiga mirė vos at
kų" rašė:"Rūpinkimės savąja re
vykus, per Švediją į USA. Trečių
ligine ir tautine spauda; pirmie
sūnų mokytojų Ko s tų Kregždę, pa
ji spaudos žingsniai sunkūs ir pil
žinome kaip Seimo narį. Ketvirta
ni klaidų, už ką prašome skaity sūnų inžinierių Jokūbų pažįstame
tojų atleidimo ir svarbiausia-ne
darbų griaunančios kritikos, o kaip tų,kurio priežiūroje buvo pa
visapusiškos broliškos talkos" . statyti Kaune "Žemės Ūkio" ir
Tai įsidėmėtina pastaba visiems, "Žemės Banko"rūmai. Šiuo metu,
dirbdamas nelengvų darbų, visų
nes ne tik pirmieji, bet ir tolime
sni žingsniai lygiai to pat laukia laisvesnį laikų pašvenčia pamil
tam darbui-mūsų spaudai. Penk
ir reikalauja budrumo ir apdai
tas jauniausias sūnus Jurgis, tei
rumo.
Redakcinė komisija tųs
spaudos darbų,
pasitikėdama sininkas, tardytojas, per pirmųjų
skaitytojų moraline ir materia bolševikų okupacijų su žmona bu
line parama. Visi redakcinės ko vo išvežtas į Sibirą ir ten mirė.
misijos nariai šį idėjinį darbų Vyresnioji duktė Ona ištekėjo ten
dirba iš pasišventimo,paaukoda pat Lyglaukiu© s e
už ūkininko
mi ne tik nemažai poilsiui skirto Martyno Kregždės. Jaunesnioji
laiko, bet ir padengdami su šiuo duktė Matilda,baigusi Biržų gim
darbu surištas išlaidas iš savo nazijų,ištekėjo už gimnazijos mo
uždarbių dėl "kasdieninės duonos kytojo Jono Bružo. Tai iš tokios
šeimos kilus mūsų redaktorius ,
kąsnio".
"Mūsų Sparnų" redaktorius, kuris per Švedija, Canadų atvyko
Kolegijos narys,kurt.-inž. J. Kreg į U. S. A. su žmona dantų gydytoja
ždė yra vienintelis iš penkių bro Viktorija ir dukrele Jone, baigu
lių išlikus gyvųjų tarpe, - sūnus sia Illinojaus universitetų ir iš
Lyglaukiu vienkiemio ūkininko Jo tekėjusia už dr.inž. Valentino Šer
no ir Onos Pavilonytės, kilimo iš no.
Mielam redaktoriui Jokūbui
Druseikių kaimo.
To darbštaus
pavyzdingo ūkiniųko šeima buvo Kregždei linkėkime geros sveika
didelis įnašas nepriklausomos tos ir ištvermės sėkmingai tusti
Lietuvos atstatymui, kuriai anuo mėgiamų darbų, kuriuo džiaugia
metu taip reikėjo visų sričių dar si mūsų vienminčiai skaitytojai.
Poniai Viktorijai Kregždienei re
buotoju^ Kregždžių šeimos vyriau
sia;.-,
Jonas buvo ūkininkas, dakcinės komisijos vardu dėkoja
valde ir pavyzdingai tvarkė tėviš me už vaišes,posėdžiaujant Kreg
kės ūkį. Bolševikų buvo suimtas, ždžių vaišinguose namuose.
Kun. S. Neimanas
iš tėviškės ištremtas ir su pa
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DĖL

"GERESNIO
PASAULIO
TURTU PADALINIMO"
"Krikščionys privalo rūpintis
ir nepaliaujamai kreiptis į savo
vyriausybes su prašymu, kad pa
saulio gėrybės būtų geriau'negu
iki šiol tarp turtingų ir vargingų,
tautų padalytos ", iš Genevos rašo
generalinis sekretorius dr. Mar cel Pradervand, kuris yra ir mū
sų Bažnyčios garbės kuratorius,
savo 1966 m. metiniame praneši me Pasaulio Reformatų Bažny
čios Sąjungos nariams. Toliau jis
primena, kad: "Ūkiškas teisingu
mas yra vienintelė pasaulio tai
kos garantija. Nebus pastovios
taikos,jei pasaulio gėrybės nebus
teisingai padalytos".
"Tie 50 milijonų visame refor matų - krikščionių pasaulyje turi
savo valstybių vyriausybėms pri
minti,kad tuo klausimu visos tau
tos susirūpintų".Savo rašte taipgi
pastebi, kad žmonija šiuo metu
gyvena "revoliuciniame " laikotar
pyje, kuriame ne tik politinės ir
ekonominės problemos kyla, bet
ir Bažnyčia tuo pačiu paliečiama.
Dr.M. Pradervand mano, kad toks
reiškinys yra sveikintinas, ne s
tuo būdu Bažnyčia yra priversta
savo esme,būdų ir kalbų patikrin
ti.
"Turime suprasti, kad jokia
žemiška struktūra nėra tobula,
galutina ir, kad Bažnyčia privalo
prie besikeičiančių mūsų pasau
lio sųlygų prisitaikyti". Tačiau ji
turi neabejoti dėl krikščionims
duotų nekeičiamų pažadų.
Kun. S. N.
* BIRŽŲ ev. reformatų bažnyčia
naudojasi trys parapijos :ev. re
formatų,
baptistų ir kas antrų
mėnesį ev. liuteronų, kuriems
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pamaldas atlaiko kun. Jonas Kalvanas.

* PAPILIO ev. reformatų p-jai
šiuo metu vargoninkauja Elzbie
ta Radinskaitė, buvusi Nemunėlio
Radviliškio parapijos vargoninkė.
Laike II Pasaulinio karo Papilio
bažnyčios vargonams nukentėjus,
šiuo metu naudojama fisharmoni
ja,atvežta iš Kėdainių bažnyčios.
* BUENOS AIRES.Gautame laiš
ke iš Buenos Aires, Argentinoje,
rašoma,kad ten š. m. spalio mėn.
viduryje buvo didelis potvynis,
kuris padarė milžiniškų nuostolių.Nukentėjusiųtarpe yra ir lie
tuvių.
Anielė Slikienė su sūnumi Os
karu išsigelbėjo užlipu ant namo
stogo, kur išbuvo dvi paras.
J. T.
* EVANSTON, Ill. Š. m. rugpiūčio
mėn. 20 d. įvyko pirmasis per
rinktos Kolegijos posėdis gener.
supert.kun. S. Neimano namuose.
Posėdžio pertraukos ir pietų me
tu pabendrauta kartu su Kolegi
jos šeimų nariais.

* CHICAGO. Lietuvių Evangelikų
Taryba, Reformacijos 450 metų
sukaktį minint, pakvietė eilę, pre
legentų, kurie š. m. spalio mene syjeper Sofijos Barčus ir "Mar
gučio" radijo stotis skaitė trum
pas paskaitas, nušviesdami Re
formacijos iškilimų, reikšmųir
jos reikalingumų.
* TORONTO.

Amerikos Lietuvių
Meno Sųjungayra išleidusi dr. Otto
Schneid introductinuotų įžymaus,
darbštaus skulptoriaus, dailininko,
kuratoriaus Dagio skulptūrų ir pai
šybos reprodukcijų gražų ir ver-

SIUNTINIAI J LIETUVĄ — MAISTAS IR MĖSOS PRODUKTAI
licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

3212 S. Halsted St., Chicago 8, DI. Tel. CA 5-1864
2439 W. 69 St. it 2608 W. 69 St., Chicago 29, Ill.
Telef. WA 5-2737
DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidau
jamų prekių žymiai PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, automobiliai,
pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

tingą albumą už nebrangią 6 dol
kainą.Kiekvienam pravartu būtą šį
meninį albumą "Dagys" įsigyti ir
arčiau susipažinti su įžymiuoju
mūsą skulptoriumi Dagiu, kurio kū
rybą specialistai aukštai vertina.
J. K.

* CHICAGO.
Š- 'm-rugsėjo mėn.
14 d.lankėsi Canterbury arkivys
kupas dr. Michael Ramsey. Baž
nyčią The Church Federation,The
Episcopal Diocese, The Roman
Catholic Archdiocese of Chicago
buvo suruoštos ekumeninės pa
maldos Chicagos amfiteatre. Šio
se pamaldose dalyvavo supert,
kun. P. Dilys, kurt. E. Gerulis.

* CHICAGO. "Laiškai Lietuviams"
skyriuje
"Gyvenimui Tekant",
1967 m.lapkričio Nr. 10 praneša:
1) Religiniai mišrią vedybą klau
simu "tepramatomi laipsniški pa keitimai";
2) Celibato klausimu-"apie celi
batą neseniai išleista enciklika
palieka VISKĄ TAIP,kaip buvo iki
šiol";
3) Amerikos Lietuvią Romos Ka
taliką Federacijos Tarybos suva
žiavimas, įvykąs š. m. spalio m.
14 d. Chicagoje, skatino bendra
darbiavimą "su broliais lietuviais
protestantais "tik kovai prieš bedievybą.

ERWIN'S AUTO REPAIRS. INC
STABDŽIAI, SANKABOS (CLUTCH), TRANSMISIJOS (stan
dartinės ir automatinės),TUNE-UP'S IR MOTORU REMON
TAS

užsienietiškų automobilių remontai
2218 W. 69th ST.

-

PHONE HE 4-6900

CHICAGO, ILL. 60636
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DOVANINĖS PREKĖS
VISOKIOMS PROGOMS

Ik

Laikrodžiai - Brangenybes - Vokiečių ir Švedų
kristalas - Bavarų porcelanas - Odos iš dirbiniai
Medžio drožiniai - Hummel ir porcelano figūros
^ta,° sidabras - Paveikslai - Muzikos plokšteles
Lietuviškos knygos, etc.

3237 W. 63rd St.
Chicago, Illinois

Tel. 434-4660

NUO 1967 M. BIRŽELIO 1 D. IKI 1967 M. GRUODŽIO 1 D.
GAUTOS AUKOS
Dr. Devenių šeima,Los Angeles,
55 dol. ; V. Karosas, Chicago,25
dol. ; dr. A. ir J. Šabanai, Chicago,
25 dol. ; K. Burbulis, Baltimore,
20 dol. ; P. Keželis, Australia, 15
dol. ;
M. Tamulėnas, Racine, 15
dol. ; Fr. Slenteris, Vokietija, 30
D. M. ; J. Pipynė, Anglija, 10 shil.;
P. Preikšaitis, Canada, 3can.dol.;
M.Rumia,Rockford,7 dol.; A. Ky
bartas, Californija, 6 dol. ir L. V.,
Canada , 12 dol.

Po 1 dol.:
J. A. Urbonas, Dayton, Ohio; J. Kasakaitis,Chicago;V. Noreika,Chi cago; E. Simaitis, Chicago; O. Ku raitienė, Chi c a go; E..Kaminskienė,
Chicago;M. Jankienė, Chicago; G.
Balčiūnienė, Chicago; M.Orentie nė, Chicago; M. Kasperaitienė,
Waukegan; E. Skistimas, Chicago;
J. Pėteraitis, Chicago; J. Jašinskas, Chicago; S. Dudonis, Cicero;
E. Makauskas, Clarendon Hills.
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Po 1, 5 dol.:
A. Laučius, Chicago;N. Žibąs, Chi
cago.
Po 2 dol.:
V.Girdauskas,Chicago; P. Narvy
das, Brooklyn; Mažonas, Brook
lyn; A. Gedgaudas, Kenosha; P.
Liorentas, Canada; O. Pauliukienė, Chicago; A. Teikertas, Chica
go; J. Galinaitis, Chicago; A. Buntinaitė,Chicago;L.Gružas, Chica
go; A. Heske, Chicago; M. Jurgai
tienė, Chicago; E. Sleiterienė, Chi
cago;
B. Hall, Chicago; Žvilienė,
Chicago; M. Gicienė, Chicago; K.
Bertulis, Chicago; E. Balcerienė,
Chicago;
L. Plačaitė, Chicago;
kun. A. Trakis, Chicago.

Po 3 dol.;
P. Šilgalienė, Chicago;
F. Jurevitch, Canada; M. Sabas, Anglija;
P. Jakubėnas, Anglija; K. Vileišis,
Anglija; M. Vaidyla, Chicago; V.
Šeštokas, Australia; M. Šnapštys,

Dearborn,Mich.; A. Lingat, Cana
da;
O. Kregždienė, Chicago ; OYčienė, Canada; O. Beresnevičienė, Canada; A. Brinkis, Chicago;
K.Gaučienė, Worth, I11.;A.Endzi nas, Chicago; R. Valdukaitis, Chi
cago;
J. Variakojis, Chicago; E.
Pušneraitienė, Chicago;
inž. M.
Kregždė, Chicago; St. Palšis, Chi
cago; kun. J. Pauperas, Chicago;
O. Tilindienė, Chicago.

Po 4 doL:
Dr. J. Anysas, Chicago; E. Vaišvi
laitė, Chicago; M. Maitis, Rock
ford.

Po 5 dol.:
P. Jaunius, Canada; D. ir J. Kreg
ždė, Cincinnati;
E. Yakimavich,
Yucaipa; V. Lisauskas, Brooklyn;
V. Šarka, Detroit; K. Žemaitienė,
Rochester; V. Mituzas, Chicago;
P. Kutra, Cheltenham; J. Pilmonas, Chicago; A. J. Šilimas, Bos
ton; F. Mažuikienė, Vokietija; O.
Evans, Rockford; Edv. Balceris,
Chicago;A. Plepys, Warren, Mich;
R. Pipynė,Evanston; J. Kutra, San
ta Monica; E. Palšienė, Chicago;

P. Lampsatienė, Chicago; P. No
reika, Chicago; Šernas Petras,
Rockford; P. Variakojis, Chicago;
K.Mikelėnaitė, Cicero; J. Trečio
kas, Chicago; dr. D. Fricke, Chi
cago;!. Jakubonis,Chicago; E. Ge
rulis, Chicago; kun. S. Neimanas,
Chicago; P. Vaitaitienė, Chicago;
M. Norden, Chicago; Ad. Šernas,
Rockford.

Po 10 dol. :
A.Mikelėnas,Vokietija;A. Michu raitė, New York; J. Lengvinas, Union Pier; dr. J. Yčas, Canada; A.
ir Z. Jablonskiai, Hickory Hills;
J. Pelanis,Chicago;E. Gudaitienė,
Chicago;
P. Bružas, Chicago; E.
Tatorienė, Chicago; prof. VI. Jakubėnas,Chicago;!.Tatoris, Chi cago;P. Ramutėnas,New Z ealand.

"Mūsų
Sparnų"
Redakcija
nuoširdžiai dėkoja aukotojams uz
aukas ir maloniai prašo toliau
nepamiršti.
Aukotojas, kuris nerastų savo
pavardės aukų sąraše, prašomas
susisiekti su administracija.

i

*

&«bs Beverfv Hills florai &D
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų,
laidotuvių ir kitų papuošimų
2443 West 63rd Street

PRospect 8-0833 — 8-0834

PRAŠYMAS
’’Mūsų Sparnų” redakcinės ko
misijos nariai yra dirbantieji.
Spaudos darbą atlieka laisvalai
kiais, kurio didžiąją dalį užima
ilgos kelionių distancijos ir apsi
rūpinimas kasdieninio gyvenimo
reikalais. Smarkiame ameriko
niško gyvenimo tempe visi jaučia
me laiko stoką. Laiką sutaupyti,
sklandesniam darbui ir nesusi pratimams išvengti, nuoširdžiai
prašome:
L Mielųjų "M. S”, bendradar
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bių straipsnius, nuotraukas,
korespondencijas siųsti tie siog "M. S”, redaktoriui šiuo
adresu:!. Kregždė, 2439 W. 5 1
St.,Chicago, Ill. , 60632.
2. Mielųjų ”M. S”, skaitytojų
aukas ,už "M. S”. , gyvenamo
sios vietovės adresų pakeiti
mus,pažymint zip code nume
rį, siųsti tiesiog "M. S”, admi
nistratoriui šiuo adresu: J. Pal
šis,
5718 So. Richmond Ave.,
Chicago, Ill. , 60629.
"M. S”. Redakcija

