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Kun. J. PAU PER AS

DVASIOS VERTYBIŲ SVARBA

Laiške Hebrajams 11,1 pasakyta:"©tikėjimas yra pasitikėjimas 
dalykais, kuriais viliasi, įsitikinimas dalykais, kurių neregi". Kaip 
tauta, taip ir žmogus gyvena tuo, ką.ji ar jis yra perėmę iš praei
ties,kųyra savyje auginę savo dvasios jėgomis.Tas maistas palai
ko kūno gyvybines galias,kuris yra suvirškintas ir pats tapęs mū
sų gyvybės dalimi.

Tautos gyvumas reiškiasi visų jos vaikų sukauptu dvasinių jėgų 
išaugimu ir pasireiškimu.Mes esame pratę vertinti,ką patys gali
me matyti ir ką galime apspręsti savo pojūčiais. Betgi didysis gy
vybės pilnumas ir slėpiningumas mūsų vargiai pagaunamas ir pro
tu išaiškinamas. Mes stebimės, kaip iš vaiko užauga jaunuolis ir 
ilgainiui subręsta pats žmogus. Tautos gyvenimas tęsiasi per kar
tų kartas. Minint tautines šventes, galime suminėti daug istorinių 
reiškinių,kurie atžymėti tautos istorijoje. Tauta lieka gyva ne vien 
tik jos vaikų kūno gyvybės išlikimu, bet svarbiausia visu tuo, kiek 
tautos gyvumas gyvas ir galingas jos vaikų dvasioje.

Toks Ezra, kai grįžo iš Babilono nelaisvės ir ėmėsi atstatyti 
sugriautus Jeruzalės miesto ir šventovės mūrus, pirmiausia viso
mis išgalėmis stengėsi iškelti savo tautiečių dvasios ir tikėjimo 
stiprybę. Ezra buvo įsitikinęs,kad iš sveikos moralinės ir savo at
sakomybę jaučiančios tautiečių dvasios bus galima atstatyti sosti
nę, šventovę ir patį valstybės gyvenimą.

Pati žmogaus dvasia ir pats tautos gyvenimas sveikai ir galin
giau reiškiasi, kur dvasinės ir moralinės vertybės labiau vertina
mos ir iškeliamos. Moralinės vertybės, lyg kokie reto brangumo 
augalai, pilnumoje teišauga religijos arba tikėjimo dirvoje. Tauta
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yra lyg koks sodas,arba lauko dirva,kur auga augalai,sėjama sėk
la,arba sodinami daigai. Pavergtos tautos gyvatos dirvoj dažnai į- 
sigali baimės, nepasitikėjimo ir mažavertiškumo jautimo augalai. 
Tik reti tautos dvasios galiūnai ir sunkiose sąlygose ne tik šaukia 
tautos broliams-"kelkite, kelkite",bet ir patys savo darbais, o kar
tais ir savo auka, virsta tautos žadintojais-varpininkais.

Tauta,kaip ir paskiras žmogus,gali siekti gyventi Dievui ir ga
li mėginti verstis be Dievo. Taip tad,viena tauta Dievui pasitarnau
ja labiau,negu kuri kita, žiūrint kiek jos žmonės duodasi Dievo dva
sios paveikiami ir naudojami. Paskirų tautų išskirtinos savybės 
reiškiasi ne tik apsirengime, maisto patiekime, buto įrengime ir 
išorinio gyvenimo tvarkos išvystyme,bet daugiausia pasižymi skir
tingai ir atžymėtinai kąjos sukuria ir išvysto doros ir teisės rei
kale, kiek išvysto ypatingus religijos ir tikėjimo apraiškos būdus.

Į Šiaurės Amerikos kontinentą atvažiavusieji kolonistai labai iš
kėlė sąžinės ir nevaržomo tikėjimo išpažinimo,įsitikinimo bei pa
saulėžvalgos reiškimo laisvę. Vienas kunigas yra parašęs giesmę 
apie pirmųjų Amerikos kolonistų kūrimosi vargus:"Nebuvo nei ta
ko, nei stalo, bet Dievas rodė kelius per dykumas ir tankynes; kas 
davėsi Jo rankos vedamas, tas rado taką, namą ir stalą". Kunigas 
giesmininkas pažymi,kad pasitikėjimas Dievo vedimu padėjo kolo
nistams įsigyti pastogę ir užsitikrinti pragyvenimą.

Kur ir kada paskiro žmogaus ar kurios tautos dvasia giliai jau
dinasi dėl vertingų tikslų,ten yra išjudinama ir vertingam gyveni
mui įkvėpiama pati žmogaus ar tautos dvasia. Kaip žmogaus, taip 
ir tautos gyvenimas yra prilygintinas sėjai ir dagai. Žmogaus sė
jos laikas tęsiasi vos vieną ar kitą dešimtmetį, bet tautos sėjos ir 
dagos laikas tęsiasi per kartų kartas. Kaip žmogui, taip ir tautai, 
gerai sėklai išaugti, reikia bendradarbiavimo su Dievu. Toks ben
dradarbiavimas su Dievu labai reikalingas visur, kur paliečiamos 
tokios didelės vertybės, kaip teisingumas, sąžinės ir išpažinimo 
laisvė, savo pareigos jautimas, kito žmogaus ar tautos atjautimas, 
tinkamas vertinimas ir sugebėjimas bendrai sugyventi su kitais.

Minėtos vertybės yra labai brangios. Vieni sutinka už tas verty
bes mokėti pasišventimo, darbo ir aukos kainą, kitiems tos verty
bės atrodo per brangios. Tokie pasirenka menkų vertybių kelią ir, 
to pasėkoje, smunka patys ir smukdo savo tautą. Kristus numatė 
kaimenės išgelbėjimą ganytojo pasiaukojime. Kas išsižadės žemo 
ir pigaus gyvenimo būdo, tas galės gyventi vertingesnį gyvenimą. 
Nuodėmė,kuri neatskiriama nuo žmogaus savimeilės,dvasiniai su
žaloja žmogų ir nusilpnina jo tikrąjį vertybių jautimą.

Dėl to mums yra labai reikalingas Dievo Žodis,kad jo šviesoje 
matytume savo nukrypimus nuo teisingumo ir savo peržengimus į 
artimo gyvenimo daržo pusę. Gyvenant laikais, kada užslėptu ar at
viru būdu yra žeminamos tikėjimo ir doros vertybės, niekinamos 
žmogaus ir tautos pagrindinės teisės,kada auga nusivylimas tiesos
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ir teisingumo pergale, labai reikalingas Dievo Žodžio naujas pra- 
kalbėjimas į žmogaus sąžinę, kad atsivertų, kaip paskiro žmogaus, 
taip ir ištisų tautų akys išpažinimui, kad kūno akimis nematomos 
dvasinės ir dorinės vertybės tegali mus vesti į vertingą gyvenimą 
ir tikrą laisvą .

Tikėjimu galime įžvelgti ko šiaip nemato mūsų akys. Tikrai tai 
yra didis tikėjimas tikėti,kad per Golgotą galima pasiekti prisikė
limo rytą, kad patys per gilius bandymus eidami, bet vis Dievu ti - 
kėdami,išeisime labiau subrandinti,geriau sugebėsime gyventi gy
venimą, kuris spindi Dievui ir žmogui naudingomis vertybėmis.

LAIKAS IR MES

Žmogus savo mokslo pažanga 
šiandie tiek aukštai pakilo, kad ir 
tariami senoviniai stebuklai prieš 
šių dienų mokslo išradimus nu
blunka. Vis daugiau ir daugiau ati
dengiama gamtos paslapčių, įkin
koma daugiau joje slypinčių jėgų. 
Panaudodamas tas jėgas ir išvys- 
tęs pasakišką greitį, šiandie jis 
jau žvelgia iš erdvių į mūsų sene- 
lą Žemę. Jau netolimas laikas, ka
da žmogaus koja palies Mėnulio, 
o gal ir kitų planetų paviršių.

Didelė pažanga daroma ir žmo
gaus sveikatos srity. Nugalėta 
daugelis ligų,ar bent surasta vais - 
tų, kurie užkerta kelią negalavi
mams. Reikia tikėtis, kad ir šioje 
srityje žmogus žengs toliau. De
damos pastangos prailginti žmo
gaus amžių. Gal tatai ir atneštų 
žmonijai palaimą. Juk ne vienas 
šiandie nusiskundžia laiko trūku - 
mu, per greitu laiko bėgimu, ypač 
vyresnio amžiaus žmonės.

Nujautimas, gal tikriau žinoji
mas, kad artėjama prie savo am
žiaus galo,verčia mus skubėti at
likti tai, ką norime ar esame už

sibrėžę. Tas viskas pareikalauja 
pajėgų įtempimo, -tiek fizinių,tiek 
dvasinių. Dalis mūsiškių gal per- 
greit palūžta,nebepajėgdami nuga
lėti laiko tėkmės. Pasiliekame be
sisielodami, lyg ir pavydėdami 
jaunesniems. Kartais per anksti 
numojame ranka į puoselėtas vil
tis atlikti užsibrėžtus užsimoji - 
mus. Gal čia ir tektų ieškoti atsa
kymo, kodėl senesnio amžiaus 
žmonės kartais darosi priekabin
gi, ypač prie jaunesniųjų. Jaunes
niems reikėtų tai suprasti ir būti 
atlaidesni'ems, nes ir jų tas pats 
laukia.

Norint išvengti tų nemalonumų, 
reikėtų, ypač jaunimui, galimai 
anksčiau imti vykdyti turimus pla
nus ar norus.Visais galimais bū
dais privalėtumėme savo gyveni
mą taip planuoti, kad produkty - 
viausiame laikotarpyje kuo anks
čiausiai stotume prie darbo,nieko 
neatidėliotumėme vėlesniam lai
kui. Daugelis žinome, kad yra la
bai lengva ir kasdieniška pasaky- 
ti:dar turiu laiko,padarysiu-atlik- 
siu-sutvarkysiu vėliau. Tas ”vė -
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liau", lyg ir nervus raminanti pi
liulė, mus užliuliuoj a, užmigdo, pa
daro nejautriais laikui, kuris ne
pastebint prabėga.Gal dėlšio"vė- 
liau"daugelis mūsų jaunesnės kar
tos atstovų nesirodo visuomeninio 
gyvenimo eilėse.Kita dalis jauni
mo yra pagauta šio krašto per 
greitos gyvenimo srovės, pilnos 
įvairiausių materialinių galimu
mų, kasdieninio gyvenimo pakištų 
malonumų. Labai ir labai maža 
dalis jaunimo pradeda kiek anks
čiau domėtis bendrais mūsų visų 
gyvenimo reikalais.Reikia tikėtis, 
kad daugelis prisidės prie šio 
darbo tik gerame savo amžiaus 
vidury, o gal net ir į galų. Aišku, 
tuomet užeis noras veikti. Veikti, 
kada veikimui reikalingos ugnies 
ištekliai bebus labai riboti, jėgos 
šaltinis irgi jau netoli prie išse
kimo, o reikalų-darbų kalnas, ne 
tik kad nepermatomas, bet jis vis 
dar didės.Štai čia ir pagauna žmo- 
gų(ypač vyresnio amžiaus (apmau
das, matant, kad nuo veiklos nuo
šaliai laikosi jaunesnieji,kuriems 
tas darbas būtų prasmingiausias.

Prigimtyje slypinti darbštumo- 
- rūpestingumo kibirkštėlė verčia 
skubėti, nors ir kniumbant, pada - 
ryti vis daugiau.Nepajėgumas nu
galėti sunkumus ir gausumas vi
sokių pareigų daro vyresnio am
žiaus žmones priekabingus, per
dėtai jautrius,© kartais net ir 
sunkiai pakenčiamus. Būtų išmin
tinga atsisakyti kiek galima anks
čiau to "vėliau ”, tuo sutaupant se
natvės dienoms laiko ramiam po
ilsiui ir gyvenimo džiaugsmui,ku

rį teks jiems neužilgo palikti.
Turint tai galvoje, ar nevertėtų 

padaryti priekaištų mokslo ir au
klėjimo institucijoms, ypač, kas 
liečia auklėjimų. Ar ne per daug 
šiandien skiriama dėmesio žinių 
suteikimui,pamirštant skirti kiek 
galima daugiau laiko duklėjimui, 
-gyvenimo pažinimui ir davimui 
supratimo, kaip juo naudotis. Gal 
reikėtų sukaupti kaip galima dau
giau pastangų, kad įskiepijus di- 
desnįpareigos ir atsakingumo pa
jautimų visuomeniniams reika
lams. Būtų idealu dėti pastangas 
kiek galima anksčiau pabudinti 
veiklumų,įsųmoninti žmoguje re
liginę, tautinę, pilietinę ir valsty
binę sųmonę. Tai auklėjimo prin
cipas, žmogaus ir žmoniškumo es- 
mė-branduolys. Praeinant pro 
šiuos veiksnius prabėgomis, tik 
pripuolamai juos paliečiant, jau 
labai anksti jaunas žmogus yra į- 
stumiamas į slidų gyvenimo kelių.

Žmogaus dvasios formavimas, 
atrodo, šiandie yra labai toli pa
liktas visų mokslų užpakalyje. 
Gaunasi lyg ir paradoksas guria
me labai komplikuotas ir bran - 
gias vertybes neatsakingiems pa
veldėtojams. Daugumoje šių die - 
nų tėvai vaikus tik augina,kų ma
tome ir žemesnėse gyvybės for
mose. Apie auklėjimų reta šeima 
rimtai susirūpina, tenkinasi tik 
p adė j avimu, nusiskundimu. Sis rei
kalas taip ir lieka kaboti ore. Kvie
timai tėvus susirūpinti auklėjimo 
problemomis,kaip visų laikų, taip 
ir dabar, liko šauksmu tyruose.

P. B.
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E. M. NAUBURAS

SIENA TARP DIDŽIOSIOS IR MAŽOSIOS LIETUVOS

Šių laikų įvykius dažnai lygina
me ir su mūsų tautos praeitimi. 
Tarp kitko, ir vėl pasirodo , -kur 
ginklu negalima ar nenorima pa
siekti visiškos pergalės,-tenka 
daryti politinį kompromisą arba 
dalintis įtakos sferomis. Taip at
sirado padalinta Korėja, padalin
tas Vietnamas ir, pagaliau, pada
linta Vokietija,

Taip būta ir mūsų krašte. Pra
eityje buvo sunkiai kovota, atre- 
miant kryžeiviųpuolimus. Organi
zuotų kariuomenių susikirtimai ir 
partizaninės kovos alino mūsų 
kraštų per penkias generacijas. 
Ne visiškai aiškioje kovų išdavo
je ir komplikuotoje politinėje pa
dėtyje, pagaliau, teko nusiaubtų 
kraštų padalinti. 1422 m. Melno 
taikos sutartyje vakarinė lietuvių 
apgyvento ploto dalis pateko ordi
no valdžion. Nors buvo manoma, 
kad toks kompromisinis susitari
mas daromas tik ribotam laikui, 
tačiau Didžioji ir Mažoji Lietuva 
liko atskirtos iki mūsų laikų. Lai
ko bėgyje riba tarp abiejų dalių 
kai kur buvo keičiama, vietomis 
tiesinama,kitur vėl trumpam lai
kui ar visiškai panaikinta.

Pagal Melno sutarties dokumen
tų skiriamoji linija turėjo eiti 
pradedant nuo Akmenų Brastos 
(Mozūrijos pasienyj) į šiaurę, tie
siog per Raigardo ežerų,per dyk
rų ir Merūniškius iki Vištyčio e- 
žero. Toliau - Lieponos, Širvintos 
bei Šešupės krantais ir per miškų 
masyvus tiesiog iki Šventosios 
intako į Nemunų, arti Smalininkų. 
Iš čia Šventąją dvi mylias į šiau

rę ir tada vakarų kryptimi dviejų 
mylių atstumu nuo Nemuno vagos 
iki Jūros upės ir, po to,einant dar 
vienų mylių į šiaurę. Nuo ten jau 
trijų mylių atstumu nuo Nemuno , 
Rusnės ir Kuršių mariųkrantų iki 
už Klaipėdos.

Taip apytikriai nustatyta riba 
per didokus miškųplotus, per dyk
ras ir pagal vandens takus buvo 
nenatūrali siena. Ilgų laikų jos ne
paisė, o patys gyventojai tiksliai 
jos ir nežinojo. Kovoms nutilus, 
jie skubėjo į savo senųsias gyven
vietes ir ėmėsi jas atstatyti. Ki
tur,iškirtę ir išdeginę krūmais ir 
medžiais apaugusius plotus, nau
jai kūrėsi. Tokioj e skubios koloni
zacijos eigoje lietuviai, iš vienos 
ir kitos pusės,peržengdavo numa
tytas valstybių ribas. Pav., Kauno 
apygardos valstiečiai, slinkdami 
pietine Nemuno pakrante į vaka
rus,buvo įsikūrę net Trapėnų apy
linkėj,-taigi jau apie 20 km.ordi
no pusėje. Kitur vėl ir ordino pa
valdiniai buvo įkurdinti Didž. Lie
tuvos plote, ypač tarp Vištyčio e- 
žero ir Suvalkų pasienyje,kur or
dinas,lenkų istoriko L. Kolankows- 
kio apskaičiavimu,tokiu būdu lai
mėjo 47 kaimus ir 13 ežerų Lie
tuvai priklausančioj teritorijoj. 
Pasienyje kildavo ginčiai ir susi
rėmimai ginklu. 1455 m. žemaičiai 
buvo net Klaipėdų užėmę. S iaip se
nieji gyventojai laisvai eidavo į 
vienų ir į kitų pusę, lankydavo tur
gus, bažnyčias ,užmegsdavo ir gi
minystės ryšius.

Tik apie 100 metų vėliau pradė
ta rimčiau rūpintis galutinai nu-
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statyti skiriama^ą sieną. Anuo lai
ku pasiųstos iš abiejų pusių komi - 
sijos,išmatuoti sienųpagal Melno 
taikos nuostatus, susidūrė su žy
miai pasikeitusia padėtimrbuvu — 
sios dykros, vietomis ir miškų 
plotai, buvo apgyventi; dokumente 
nurodyti geodeziniai (žemėmatos) 
punktai kai kur gamtoje išnykę, 
pav. , orientacijai svarbūs Liepo- 
nos upelio šaltiniai nebesuranda- 
mi,° kitur upelių tėkmės vaga pasi
keitusi. O, be to, išmatuojant jau 
reikėjo atsižvelgti irįnaujų sody
bų bei privačių nuosavybių ribas.

Tokioje neaiškioje situacijoje 
komisijų nariai stengdavosi kuo 
daugiau žemės laimėti savo kraš
tui. Dažnai matininkai, kiek pasi
ginčiję, vėl išsiskirstydavo, Dery
bos užsitęsdavo, o tikros, oficia
liai nustatytos, sienos taip ir ne
buvo per 4 gentkartes, virš 120 m. 
Tik kng. Albrechto ir kanclerio 
kng. Mikalojaus Radvilos Juodojo 
pastangomis buvo pradėta rim - 
čiau derėtis ir dirbti,kol pagaliau 
1545 m. buvo pasiektas šioks toks 
susitarimas, -tik dėl keletos vie
tovių, pav. , Katyčių krašto, ginčai 
užsitęsė dar apie 10 metų. Tik po 
to išmatuotų sienų buvo galima 
nusagstyti. Mažesnės korektūros 
buvo daromos ir vėliau.

Tokia,tarsi prie rašomojo sta
lo,nubrėžta valstybių siena nebu
vo tinkama nei valstybės gyveni
mui,nei gyventojų bendriems rei
kalams ;liko nepateisinama nei et
nografiniu, nei ekonominiu požiū
riu. Lietuva prarado savo vakari
nius gyvenamus plotus,nebeturėjo 
laisvo išėjimo į jūrų. Buvo proga 
atsiimti prarastas žemes,kai 1454 
metais prasidėjo 13 metų karas. 
Ordino valdymu nepatenkinti jo 

feodalai ir miestiečiai, sudarę 
slaptų "Driežų" sųjungų, sukilo 
prieš savo valdžių. Lenkai atėjo 
jiems į pagalbų, išnaudojo padėtį 
ir antroj e Torunės taikoje 1466 m. 
atgavo ne tik slaviškų pamarį su 
Dancigu, bet prisijungė dar ir 
senprūsių kraštus iki Varmės. 
Ordinui liko tik Karaliaučiaus a- 
pygarda vasalo teisėmis. Lietuvos 
didikai, galingojo Jono Goštauto 
įtakoje, neprisidėjo toje akcijoje, 
kaip tai darė Vytautas 1410 m., ir 
praleido progų atsiimti"tėvų pa
likimų" iki Uosos (Ossa), dėl ku
rio buvo tiek kovota ir taip dažnai 
reikalauta prie derybų stalo.

Apie 100 metų vėliau Lietuvos 
kancleris kng. Mikalojus Radvila 
Juodasis mėgino išsiderėti iš kng. 
Albrechto Nemuno žiotis ir žemės 
ruožų deš.Nemuno krante,siekda
mas tuomi užtikrinti Lietuvai 
laisvų priėjimų prie jūros, kaip 
lenkai tuomet buvo pasiekę pro 
Dancigu uostų. Buvo tuo reikalu 
kalbėta ir jau nustatyta data-1 559 . 
XII. 19,kada abiejųpusių valdžios 
atstovai privalo susitikti. Tačiau 
kng. Albrechtas savo delegato ne
atsiuntė nei skirtų dienų, nei vė
liau. Tuo tarpu pasirašyta Liubli
no unija pakeitė politines galimy
bes visame Pabaltijy,-lenkai lai
mėjo daugiau įtakos didikų ir ba
jorų tarpe. Lengvai tada ir visas 
Klaipėdos uosto klausimas galėjo 
virsti politinių kombinacijų objek
tu,kaip tai freištato priedanga vy
ko po I Pasaul. karo. Tik 1923 m. 
sukilimas tam užkirto kelių.

1545 m. nustatyta ir išmatuota 
siena tarp abiejų lietuviškų žemių 
liko formaliai nepakeista iki Lie
tuvos-Lenkijos treciojo padalini
mo 1795 m. Tik per tuos didikų
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bei bajorų viešpatavimo metus 
sumažėjo Lietuvos valstybingu
mas. Bajorijos tarpusavio vaidai, 
jų netvarka, išugdė ir gyventojų 
tarpe agonijos bei pacifizmo nuo
taikas, pakirto pajėgumų apginti 
savos valstybės sienas. Agresin
gi kaimynai tada jau mažai tepai- 
sydavo krašto neliečiamumų; įsi
brovę -iš gyventojų imdavo duok
les, priversdavo maitinti svetimų 
kareivijų ir kt. P av., kazokai nai
kino pasienius 1648-53 m. Mask
vos gaujos įsiveržę Lietuvon 1654 
-55 ir 1658-67 m., o vėliau, laike 
7 metų karo, rusų armijos žygia
vo įPrūsijų ir atgal nesirūpinda- 
mos gauti jokio leidimo. Švedai 
pakartotinai buvo įsibrovę į kraš
tų; jie ilgesniam laikui buvo su
stoję Šiaurės karo metu.Ir Prūsi
jos karinės pajėgos nevaržomai 
eidavo per sienų pasiimti iš gy
ventojų maisto bei pašaro, net kai 
kur gaudydavo rekrutus savo ka
riuomenei. Valstybės sienos buvo 
mažai paisomos, kol, galu gale, 
1795 m.Rusija, Prūsija ir Austri
ja galutinai pasidalino Lietuvos- 
Lenkijos karalystę.

Prūsija gavo, kartu su didokais 
plotais Lenkijoj, ir Lietuvos dalį 
-Užnemunį. Senoji siena tarp Ak
menų Brastos ir Smalininkų buvo 
panaikinta ir nukelta apie 80 km. 
toliau į rytus, iki ant vidurinio 
Nemuno krantų ir toliau,nuo Kau
no, ėjo upės krantu iki Smalinin- 
kų.Nuo čia senoji siena liko nepa
keista. Tik jų apstatė rusų karei
viais,užvedė griežtų pasienio sar
gybų, nužymėjo sienos linijų kap- 
čiais,statė savo kardonus.Gyven
tojai tik ypatingu leidimu,pro per
einamuosius punktus (ragatkas), 
tegalėjo susisiekti. Šimtmečiais 

lengvai peržengiama siena buvo 
paversta lietuvius skiriančia ak
la siena.

Tarp didžiųjų Europos valsty
bių istoriniai pakitimai dažnai at
siliepdavo ir į Lietuvos sienų rei
kalus.Tilžės taikoje 1807 m. , ka
da Napoleonas I ir Aleksandras I 
derėjosi,kaip pertvarkyti Europos 
valstybių sienas, Užnemunė buvo 
atimta iš Prūsijos ir priskirta 
Varšuvos kunigaikštystei. Senoji 
Melno taikos siena nuo Mozūrijos 
pasienio iki už Klaipėdos, viso a- 
pie 320 km, po Vienos kongreso 
(1815) tapo stipriai saugoma Ru
sijos-Vokietijos siena:-dar visų 
Šimtmetį rusų iškasti"rubėžgra- 
biai"ir keletas upelių vagų skyrė 
lietuvių gyvenamus plotus.

Pažymėtina,kad Tilžės derybo
se Napoleonas siūlė carui prisi
jungti prie gautųjų Lietuvos že - 
mių ir Klaipėdos kraštų. Aleksan
dras I,nors ir laikydamas Nemu
nų natūralia ’’vakarine Rusijos 
siena", to pasiūlymo atsisakė . 
Manoma,kad jis darę s tai dėl sim
patijos gražiųjai Prūsijos kara
lienei Luizai.Už tai Maž. Lietuvos 
problema rimtu pagrindu iškilo 
po I Pasaul. karo.

Medžiaginės kultūros pažanga, 
ypač platesnių gyventojų sluoks
nių apšvieta,jau 19 a. išugdė libe- 
rališkesnes sambūvio formas 
daugiau tautiniais pagrindais. Mė
ginant jas pritaikinti Europos po
litikos gyvenime, Versalio taikos 
derybose savaime turėjo iškilti ir 
Maž. Lietuvos klausimas. Prūsų 
Lietuvos Tautinė Taryba Tilžėje, 
įpareigota krašto jaunimo organi
zacijų ir pasiremdama Wilsono 
paskelbta tautų apsisprendimo 
teise, 1918 m.lapkr. mėn. 30 d. pa-
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Vliko pirmininkas dr. J. K. VALICNAS, 
nii>ii)it 106!) m. Vasario 16-tą, prie pamink
lo žuvusioms už Lietuvos laisvę užkuria 
aukurą. Nuotrauka — L. Knopfmilerio

skelbė aktą,, reikalaujantį "pri
glausti Maž. Lietuvą prie Didž. 
Lietuvos". Paryžiuje teko ilgai 
diskutuoti dėl mažlietuvių žemių 
vakarinių sienų.

Rytprūsių gyventojų sąstatas 
nuo Vytauto laikų buvo jau žymiai 
pasikeitęs, tai lietuviai atstovai 
siekė moksliškai pateisinamų et
nografinių sienų,kaip jas buvo nu
statęs žymus praeities tyrinėto
jas Karaliaučiaus prof. A. Bezzen- 
bergeris ir kiti mokslininkai, pa
siremdami krašto vietovar - 
džiais ir vandenų pavadinimais, 
Tie kraštai jau nuo 17-jo a. pra - 

džios buvo oficialiai vadinami Li- 
tauen arba Preusisch-Litauen į 
jų valdymui buvo įsteigta Amt Li
tauen, Litauische Amtskammer, 
Litauische Kriegs-und Domanen- 
kammer ir kt. Tačiau aliantų po
litikai nesiryžo atskirti nuo Vo
kietijos kraštus į pietus nuo Ne
muno,nes ten,girdi,germanizaci
ja esanti per toli pažengusi. Tik 
lenkų atstovas endekas R. Dmows - 
ki buvo pasiūlęs prie Lietuvos res
publikos prijungti Rytprūsių plo
tus maždaug iki dabartinės Pots
damo linijos, ir tuomet visą Lie
tuvą prijungti prie Lenkijos. Pa
galiau buvo nutarta nuo Vokietijos 
atskirti kraštus dešinėje Nemuno 
pusėje su Klaipėdos uostu.

Tuomi senoji siena Smalininkai 
-Nemirseta buvo panaikinta,o nau- 
joji-ėjo nuo Smalininkų Nemuno 
vaga iki deltos, toliau Rusnės ir 
Skirvytės vaga iki pastarosios iš- 
tako į Kuršmarį ir tiesia linija 
per marias bei Neriją, apie 4 km, 
į pietus nuo Nidos. Tuo Melno tai - 
kos siena tapo kiek atitaisyta:bu- 
vo atgauta, kiek savo laiku siekė 
kancleris M.Radvila Juodasis, tik 
didesnė dalis Maž. Lietuvos žemių 
liko Vokietijai.

Naciai, užėmę 1939 m. Klaipė
dos kraštą, tą sieną buvo nukėlę 
atgal iki Žemaitijos pakraščių, ta
čiau 1945 m. ji vėl buvo atstatyta. 
Tuometinio pasisekimo įkarštyje 
jie ir kitoje vietoj e pralaužė Mel
no taikos sieną: Hitleris ir Stali
nas,susitarę dėl įtakų sferos Pa
baltijy,priskyrė Rytprūsiams vad. 
Suvalkų trikampį, einantį Lietuvos 
- Lenkijos pasieniu nuo Žydkiemio 
į rytus pro Punsko ir Seirijų pa
kraš čius iki Igaros intako į Nemu
ną ir iš čia atgal, kiek vingiuota
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linija, pro Augustavą iki Rytprū
sių sienos. Tame krašte jau ordi
nas mėgino įkurdinti savo paval
dinius, daug buvo ginčų ir nusta
tant tikslių linijų 1545 m. Čia na
ciai kartojo senų argumentų:ten 
gyvenę sūduviai, o jie buvę sen- 
prūsių kilmės.

Buvo užsimojimų pakeisti sienų 
ir Palangos ruože. Pačioje II Pa
saulinio karo pradžioje teko Pa
langos komendantūroje matyti 
naujai atspausdintų žemėlapį, ku
riame jau buvo nužymėtos naujos 
sienos: pajūris iki Šventosios ir 
žymi dalis Kretingos aps. buvo 
priskirta Klaipėdos kreisleiteriui. 
Tai esųs "istorinis tiltas", buvo 
aiškinama, kuriuo jau abu ordinai 
stengėsi sujungti vokiškas valdas 
Rytprūsiuose ir Livonijoj. Tačiau 
tokie planai, atrodo, buvo kilę tik 
Klaipėdos nacių tarpe;jie išnyko, 
nes A.Rosenbergo Ostministerija 
tam nepritarė. Palanga liko Kaur- 

no geŠtapo žinioj.
Po karo, 1945 m. , Klaipėdos 

kraštas grįžo prie Lietuvos su 
pietine siena ant Nemuno linijos, 
kaip ji buvo nustatyta Versalio 
sutarties nuostatais.Sutartis buvo 
pasirašyta 1919. IV. 28 d., taigi 
Nemuno sienai šįmet sueina jau 
50 metų. Atrodo, ji liks ilgesniam 
laikui.

Tačiau ji jau nebeskiria lietu
vių gyvenamų plotų. Potsdamo li
nija nuo Vištyčio ežero į vakarus 
iki Aistmarių prie Braunsbergo 
padalina Maž. Lietuvos sritis :di- 
desnų dalį priskiria rusams, ma- 
žesnę-lenkams.Krašto gi autoch
tonai išvyko ir pasklido po pasau
lį. Istorinė likimo ironija lėmė: 
kaimynai kitame Nemuno arba 
Šešupės krante jau nebe lietuvnin
kai,bet iš Sovietų Rusijos gilumos 
atkelti ateiviai-rusai. Šiandie se
noji siena tarp lietuviškų žemių 
yra virtusi tautų siena.

IliSiį

Chicagos Baltijos Tunto jūrų skautų vėliava minint 1D6-) m. \asaiio 16 tą. .
Nuotrauka — L. Knopfmilerio
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M. K AR ASA

BIRŽŲ MIESTO KETURKLASĖS MOKYKLOS TREČIOJI LAIDA

Su malonumu ir pagarba skaito
me mūsų spaudoje, sukakčių pro
ga,tilpusius straipsnius apie Lie
tuvos mokslo židinius. Juose kar
tais prisimenamos ir gimnazijos, 
kurios carinės Rusijos buvo į- 
steigtos rusinimui. Nežiūrint į 
tokįpastarųjųtikslų, iš tų gimna
zijų išėjo nemaža lietuvių švie
suolių, kurie buvo tautos laisvės 
įdiegėjai, nepriklausomybės puo
selėtojai ir statytojai.

Didį įnašų lietuvių tautai davė 
prieškarinė Biržų Miesto Ketur
klasė mokykla. Šios mokyklos į- 
steigimu ir jos veikimu rūpinosi 
mūsų Bažnyčios didysis mokyto
jas kun. P. Jakubėnas ir kiti mūsų 
Bažnyčios įžymieji nariai. Toji 
mokykla biržėnų apylinkėje atne
šė daug šviesos,davė garsių kul
tūrininkų, Nepriklausomybės ka
re narsių kovotojų ir gabių vals
tybės statytojų.

Šios mokyklos III-ji laida, ku
rių čia minėsime, mokslų pradė
jo 1910 m. rudenį. Gana erdvioje 
pirmoje klasėje susėdo arti 50 
mergaičių ir berniukų. 1914 m. 
pavasarį šių mokyklų baigė apie- 
30 jaunuolių.

Baigusiųjų tarpe mūsų Bažny
čios narių buvo vienuolika:Emili
ja Kregždaitė, Jonas Stakionis, Jo
nas Nastopka, Jonas Kvedaravi - 
čius,Petras Kraniauskas,Krisius 
Inkėnas,Krisiukėnas, Jonas Mekas, 
Jonas Variakojis, Motiejus Kara - 
ša ir Andrius Kregždė.Kiti lietu
viai mokiniai:Alma Skuja, Marija 
Rūtaitė, Stasys Rūta, Pranas Pu- 

čekas, Kazys Kiela, Jonas Gaide
lis, Janilionis, Apolinaras Like - 
rauskas,Jurgis Atstupėnas, Anta
nas Kudūkis, Dževečka, Arvydas 
Stankis,Aloyzas Brazauskas,Pet
ras Bruzgulis, Bukas, Albertas 
Ošlapas, žydaitė Etting ir rusai : 
Marija Vaitovič,Volosatovir Špa- 
kevič.

Iš šių buvusių mokinių laisva
jame pasaulyje dar gyvena:mati- 
ninkas Petras Kraniauskas, Ar
gentinoje; žymus visuomeninin
kas advokatas Ošlapas, New Yor
ke; pik.Itn.Motiejus Karaša, Bal- 
timorėje.

Mokyklos vedėju-inspektorium 
buvo Zeranin, -geras pedagogas , 
tėviškas mokiniams, rūpestingas 
administratorius. Po poros metų 
į jo vietų buvo atkeltas Zditovec- 
ki, -oficialus,griežtas, nevengda
vo mokinius ne tik išbarti, bet ir 
iškolioti, kai nepajėgdavo prie 
lentos išsprųsti uždavinį. Dėstė 
matematikų.

Pirmais mokslo metais,tik mo
kiniams susirinkus,buvo iškeltas 
mokytojas,kurio pavardės neatsi
menu. Matomai buvo geras moky
tojas ir vyresniųjų klasių moki
nių mėgiamas. Jam išvykstant, 
beveik visi mokiniai jį palydėjo 
iki Muravankos. Mokytojai kartu 
su mokiniais žingsniavo ir daina
vo.

Išvykusio vietoje netrukus buvo 
atkeltas mkt.Matiušenko,-niūrus, 
rūstus.Dėstė geometrijų ir brai
žybų. Pamokas aiškino griežtai 
prisilaikydamas vadovėlio ir jį
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Biržų miesto keturklasės mokyklos mokytojai (iš k. į d.): SMIRNOV, p. ŽERANIN, 
kun. P. JAKUBĖNAS, p. O. LIPNICKAJA, insp. ŽERANIN. Biržai, apie 1910 m.

rankoje laikydavo. Iš mokinių ir
gi griežtai reikalaudavo laikytis 
vadovėlio raidės. Nukrypusiems 
pastebėdavo: "A v knižke ne tak 
napis ano "(knygutėj e ne taip para
šyta).

Mokytoja Lipnickaja, -aukšta, 
elegantiška, iš didi, isteriška. Dės
tė istoriją, geografijų,gamtamok
slį, prancūzų kalbų. Neramesni 
mokiniai jų dažnokai išvesdavo 
iš kantrybės savo išdaigomis ir 
išsireiškimais. Kartais susijau
dinusi išbėgdavo iš klasės.

Trečiaisiais mokslo metais 
Lipnickaja nebegrįžo. Jos vieton 
atvyko Sulkovskaja, - simpatinga, 
kukli, vidutinio ūgio. Dėstė tuos 
pačius mokslo dalykus be prancū
zų kalbos.Mokinių buvo mėgiama 
ir gerbiama.

Tur būt nuo pat mokyklos atida

rymo ir ligi jos evakuacijos mo
kytoju išbuvo Drožev, -žemo ūgio, 
visuomet linksmoje nuotaikoje ir 
su jumoru. Mokinių mėgiamas ir 
gerbiamas.Dėstė algebrų, rusųir 
pasaulinę literatūrų, rusų kalbų. 
Niekuomet su savim neatsinešda- 
vo vadovėlio į klasę..

Tikybų katalikams dėstė kun. K. 
Rimkevičius. Vokiečių kalbų, lie
tuvių kalbų ir tikybų reformatams 
dėstė kun. P. Jakubėnas. Tikybos 
pamokoms kun. Jakubėnas nenau
dojo vadovėlių ir mokiniai jų ne
turėjo. Mokiniams pamokas dik
tuodavo lietuviškai iš svetimomis 
kalbomis parašytų knygų. Moki
niai užsirašydavo.Diktavimas už
trukdavo veik visų pamokų.Moki- 
nių patikrinimui pereitos pamo
kos mokėjimų dažnai nelikdavo 
laiko. Toksai tikybos dėstymo bū-
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das labai daug prisidėjo prie ge
ro lietuvių kalbos paruošimo, nes 
lietuvių kalbai skirtos vienos pa
mokos savaitėje buvo mažai.Mū
sų Bažnyčios vaikai, baigusieji 
mokyklų, buvo stipriai pažengę 
lietuvių kalboj e ir paruošti sąmo
ningais lietuviais.

Atsiųstieji iš Rusijos mokyto
jai rūpinosi mokymo reikalais , 
nedarydami žygių ar spaudimo 
rusinimui. Mokslas buvo pastaty
tas gana aukštai. Biržų mokyklų 
baigusius priimdavo į gimnazijos 
penktųjųklasę,gi gabiausius net į 
šeštųjų, pav. Julių Janonį.

Mokinių susigrupavimų nebuvo. 
Šventadienių vakarais, mėgėjai 
pasišokti, susibėgdavo Vytauto 
(Dirvono) g-vės gale, į žaliomis 
langinėmis namus,ir prie uždary
tų langų pašokdavo.

Kartu su Jonu Stakioniu, pasku
tiniais mokslo metais,buvome su
planavę ir paruošę ranka rašytų 
leidinėlį lietuvių kalba. Stakionis 
buvo redaktorius,man gi teko ad
ministratoriaus - perrašinėtojo 
pareigos. Leidinėlyje buvo prira
šyta Stakionio eilėraščių,apsaky- 
mėlių.Per patikimus mokinius bu
vo paleista pasiskaityti, nes nau
jas inspektorius Zditovecki to
kioms mokinių išdaigoms nerodė 
palankumo,kaip jo pirmtakas Ze- 
raninas.

Būdami mkt. kun. P. Jakubėno 
poveikyje, 1913 m. mudu su Jonu 
Stakioniu iš Mažutiškių km. , su
manėme vasarų suruošti kaime 
vaidinimų. Pasisekė surasti tinka
mų veikaliukų"Sekminių vainikai", 
kuriam pastatyti reikėjo septynių 
vaidintojų ir nesudėtingų dekora
cijų. Besibaigiant egzaminams su
darėme vaidintojų sųstatą:mudu 

su Stakioniu iš trečios laidos, dvi 
seserys-Katrė ir Matilda Mikelė- 
naitės iš Mažutiškiųkm., Jokūbas 
Dagys iš Vinkšninių km.ir dar du 
Paberžių km. jaunuoliai-Al vyną 
Dagilytė ir Kostantas Mikelėnas. 
Įvyko keletas pradinių repeticijų 
mano tėvo svirne. Jonas Stakionis 
vasarų išvyko į Pabiržės vis.kaž
kuriame dvare mokyti savininko 
vaikus,gi Jok.Dagys dėl kažkurių 
priežas čių nebeatsilankė į repeti
cijas.Nors tas sumanymas nebuvo 
įvykdytas,bet parodo ano laiko jau
nimo ryžtų reikštis lietuviškoje 
veikloj e.

Panagrinėjus III-jų laidų baigu
siųjų sąrašų randi jame nemažai 
pavardžių, kurių savininkai yra 
pasižymėję kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės,labai daug pri - 
sidėjęprie valstybės atstatymo ir 
jos žydėjimo.Kovose pasižymėjo 
karininkai-Vyčio Kryžiaus kava- 
lieriai:kar. Jonas Nastopka, žuvęs 
kovose 1919 m.; kpt. Jonas Gai
delis,miręs Vilniuje 1967 m. ; pik. 
Itn. Pranas Pučekas,miręs Lietu
voje gimtajame kaime 1968 m. 
Abu paskutinieji okupantų bolše
vikų buvo išvežti į Sibirą.Grąžin
ti tėvynėn iškankinti, suvarginti, 
suluošinti. Paguldė savo kaulus 
gimtojoje žemėje,dėl kurios lais - 
vės narsiai kovojo.

Labiau išskirtini iš IH-čiosios 
laidos buvusių mokinių būtų: pik . 
Itn.Jonas Stakionis,Karo Mokyk
los ilgametis kuopos vadas, vėliau 
Tauragės apskr. karo komendan
tas; kpt.Jurgis Atstupėnas,nepri- 
klausomybės kovų dalyvis, džio
vos pakirstas mirė dar laisvoje 
Lietuvoje; muzikas Apolinaras 
Likerauskas,Lietuvos kavalerijos 
pulkų orkestrų kapelmeisteris ;
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Biržų miesto mokyklos mokinys M. KARAŠA su tėvais 1912* m. .Tėvas Petras KARA
ŠA mirė Rusijoje 1918 m. Kostromos mieste. Motina Katrė mirė 1937 m. Lietuvoje, 
sulaukusi 91 metų amžiaus. Palaidota Paberžių km. kapinėse.

Kazys Kiela, mokytojas, žur
nalistas, novelistas, vertėjas; 
Petras Bruzgulis, gimnazijos di
rektorius Kaune; Etting,dantų gy - 
dytoja Biržuose; Stasys Rūta, a- 
matų mokyklos mokytojas,moks - 
lūs baigęs Čekoslovakijoje.Ir vi
si kiti savo jėgas ir darbą skyrė 
Lietuvai atstatyti-mokytojauda - 
mi, valdininkaudami ir pan.

M. Plepys " M. Sparnų” Nr. 20 , 
1951 m. , aprašydamas mokyklos 
įsisteigimą ir pirmus mokslo į- 
spūdžius, apgailestauja, kad ne - 
beprisimenąs mokyklos unifor
mos. Turėdamas savo nuotrauką 
mokinio uniformoje su tėveliais, 

čia ją apibudinsiu. Medžiaga juo- 
daKepurė su plačiu ištemptu vir
šumi,jos priekyje auksinės spal
vos metalinis ženklas siaurų vai - 
nike rusiškos raidės ;BGU( Biržų 
Miesto Mokykla) . Palaidinė ar 
švarkas su stačiu kalnierium. Sa- 
gos-auksinės spalvos, metalinės. 
Platus odinis diržas su didele 
keturkampe sagtimi, kurioje iš
spaustos tos pačios raidės, kaip 
ir kepurės žeSakle. Kelnės ilgos. 
Mergaičių suknelės tos pat spal
vos, -juodos su baltu kalnieriuku 
ir baltais rankogaliais.

Baltimore, Md. , 1969. I. 18
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A. KRAUSAS, 
Melbourne

VYDŪNO GYVENAMO m VEAKLOS BRUOŽAI]

1968 m. kovo mėn. 22 d. suėjo 
gimimo šimtmetis Didžiajam 
Lietuviui dr. Vydūnui. Jis filoso
fas, rašytojas, poetas-dramatur
gas, do r ovininkas, asketas, religi
nės kultūros puoselėtojas, peda
gogas. Nežiūrint tokio įvairumo, 
vispusiškumo,Vydūno gyvenimas 
ir kūryba turi ryškų ir vieningą 
veidą.Vydūnas pirm visko ir virš 
visko yra didi asmenybė, spindu
liuojanti, gyvai plasdanti,įvairuo
janti, besimainanti prieš mūsų 
akis savo kūrybinės saviraiškos 
pavidalais. Nes kas yra asmeny
bė, jeigu ne vispusiškai išplėtota 
žmogaus prigimtis,jeigu ne žmo
gaus esmė išskleista visame sa
vo plotyje, gylyje ir aukštyje.

Maža tėra žmonijoje skaidraus 
sąmoningumo asmenybių, kurios 
Šviestų savo dvasios spinduliais, 
kaip galingas žibintas tamsiąnak- 
tį.Tokios asmenybės,šviesdamos 
savo dvasios skaidrumu per tau
tines ribas, turi nepaprastos įta
kos į visos žmonijos gyvenimą. 
Dažnai jos lieka plačiųjų masių 
nesuprastos ir neįvertintos, tik 
sąmoningieji j aučia jų didingumą 
ir vertingumą.

Vydūnas - Tautos Žadintojas ir 
Auklėtoj a s-y r a šviesiausia lietu
vių tautos asmenybė, kuri netel
pa. mūsųtautos ribose ir yra ver
tinama net kitų tautų.Prancūzijoj 
žymūs akademikai ir rašytojai į- 
steigė mūsų tautos pranašui, ra
šytojui ir jo kūrybai populiarinti, 
jo vardo draugijas ir susilaukė 
aukščiausios pagarbos, -leidžia-

Vydūnas 1930 metais

mi jo kūrybos puošnūs įvairūs 
leidiniai. Vokiečiai turi Vydūno 
kūrybos vertimų ir stebisi jo 
minčių gilumu. Tik pas mus Vy
dūnas, kaip ir jo kūryba, tebėra 
tinkamai neįvertintas ir daugeliui 
jis dar svetimas,nesuprantamas. 
Vydūnas yra,kaip prof.St. Šalkaus
ko veikale"Ant dviejųpasaulio ri- 
bų”pavadintas, "lietuviškumo iš- 
reiškėjas ", Prof. A.Ramūnas apie 
didį dvasios galiūną teigia:"Vydū- 
nas tarsi prikelia,atstato lietuviš
ką buitį bei formas iš milžinka
pių praeities, iš kalbos paminklų, 
iŠ liaudies dainos melodijų, i§ 
drobės raštų ir tą lietuvišką bui
tį bei jos formas projektuoja į a-
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teitį, per praeitį ir dabartį ties
damas tiltus į ateitį. "

Vydūno skelbtos mintys ir visa 
j o kūryba taip suaugę su jo paties 
gyvenimu, kad sudaro harmonin
gą visumą. Sunku surasti kitątau- 
tos sūnų, kuris taip glaudžiai su
sietą savo skelbiamas mintis su 
savo gyvenimu ir būtą ryškiausiu 
ją įkūnytojų. Jo visas gyve - 
nimas buvo lyg viena 
malda Aukščiausiajam, 
lyg meilės himnas visam, 
kas g y v a . Iš savo dvasios skai
drumo jis žvelgė į šio pasaulio 
kasdieniškumą ir menkystę , į 
triukšmingumą ir melą, į vidaus 
pasaulio slėpiningumą su vienodu 
ramumu ir dvasios tilpsmu, pasi
likdamas dvasioj e nesukrėstas ir 
nenukreipiamas nuo gyvenimo 
tikslo-sąmonėti ir skaidrėti Aukš
čiausiajame. Nesu užtikęs nė vie
no kito žmogaus savo gyvenime, 
kurs su tokia pat meile ir gailes
tingumu sutiktą tiek priešą, tiek 
savo bičiulį. Vydūnas tuo stebina 
kiekvieną ir yra viena nuostabiau
sią asmenybią lietuvią tautos ir 
žmonijos gyvenime. Jis visa gal
va išsiskiria dvasios šviesumu ir 
kilnumu. Čia noriu atskleisti nors 
mažąuždangos kraštelį jo žemiš
kos kelionės, kurioj e jis skelbė 
taurąjį žmoniškumą.

JAUNYSTĖ
Kai Lietuva gyveno sunkiausias 

ir tamsiausias savo istorijos die- 
nas,kai lietuviams buvo uždraus
ta sava spauda ir veiklesnieji bu
vo tremiami, kaip ir šiandien, į 
Sibirą, 1868 m. kovo mėn. 22 d. , 
šventadienį, apie 9 vai. ryto, Ver- 
dainės šventnamio varpams gau
džiant, Jonaičiuose, Šilutės apsk., 
išvydo pasaulio šviesą Vilius Sto

rasta-Vydūnas. Tuomet Storastą 
šeima gyveno pas giminaitį Pli- 
kaitį, atskiruose nameliuose, ant 
Šyšos upės kranto. Juose ir gimė 
Vydūnas.

Jo tėvas Anskis Storasta, vie
nas iš jaunesniąją ūkininko sūną, 
buvo linkęs į mokslą,baigė Berly
ne misionierią seminariją. Norė
jo išvykti įAfriką. Tam tikslui 
buvo išmokęs olandą ir anglą kal
bas. Turėdamas silpnus plaučius 
ir silpną skilvį, turėjo nuo tos ke
lionės ir tą pareigą atsisakyti. 
Tad kunigavo Naumiesty, Didžio
joje Lietuvoj e.Vedę s dažnai atvyk
davo į Jonaičius,nes žmona neno
rėjo vykti į rusą valdomą Lietu
vą. Vėliau su visa šeima nukilo į 
Naujakiemį, Pilkalnio apsk. , kur 
įsteigė evangeliką parapiją.

Vydūno motina,Marė Ašmonai- 
tė, kilimo ūkininkaitė iš Lankupią 
kaimo,Priekulės apylinkės, Klai- 
pėdos apsk. Tėvas turėjo stambą 
ūkį, esantį prie pat Minijos upės. 
Ji labai mėgusi dainuoti ir giedo
ti. Buvo labai darbšti, romaus ir 
tylaus būdo. Ir savo vaikus mokė 
susivaldyti ir padoriai elgtis.

Storastą šeima buvo skaitlinga: 
šeši berniukai ir dvi mergaitės. 
Vydūnas ir jo penki broliai buvo 
mokytojai. Vyriausias jo brolis 
Jonas, penktus metus eidamas,iš
moko skaityti ir buvo didelis kny
gą mylėtojas.

Storastą šeimoje viešpatavo 
religinė nuotaika. Tėvas,būdamas 
kunigu ir mokytoju, jau nuo pat 
kūdikystės dieną savo vaikus mo
kė giedoti ir melstis,© motinėlės 
giesmės supo Viliukąnuo lopšio 
dieną.Ta nuostabiai religinga Sto- 
rastą šeimos nuotaika paliko pėd
sakus ir busimajam rašytojui. Tė-
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vas, vykdamas pamaldų laikyti į 
kitas parapijas, paimdavo ir Vi
liuką drauge. Giesmių garsai ir 
pamokslai giliai įsmigo jaunuolio 
atmintin.

Savo atsiminimuose dr. Vydū
nas rašo:"Užgimęs ir augdamas 
girdėjau savo tėvelius giedant ir 
meldžiantis prie mano lovelės ir 
prie lopšelio jaunesniųjų brolių 
ir seserų. Toliau jau ir mes vai
kai su tėvais sėdėjome aplink sta
lą rytmečių ir vakarų pamaldoms. 
Ir vienas kitas turėjo melstis, 
pats sau žodžius sugalvodamas. 
Taip augome su giesmėmis ir 
maldomis į šį gyvenimą. "

Aštuonerių metų sulaukusį Vi
lių tėvas ėmė mokyti lotynų ir 
graikųkalbų.Teko mokytis atmin
tinai ir iš šventraščio:"Jame yra 
gyvybė ir ta gyvybė yra šviesa. " 
Tie žodžiai jam visą gyvenimą 
buvo reikšmingi. Motina , 9 - sius 
metus baigusiam Viliukui primi
nė, kad tokio amžiaus mistikas 
Wolersdorfas buvo net dukart 
šventraštįperskaitęs.Tada ir Vi
liukas su dideliu atsidėjimu ėmė 
skaityti Bibliją ir kitus raštus iš 
savo tėvo knygyno. Tėvas rodė Vi
liukui per žiūroną žvaigždes ir 
supažindino su astronomijos pa
grindiniais klausimais.

Nuo pat mažens jis varginosi 
giliais klausimais. Kartą pas tė
vą atvyko keletas dvasiškių, kurie 
šnekučiavosi apie įvairius religi
nius klausimus. Viliukui iš to, ką 
nugirdo, sukilo visokios mintys. 
Jis pasiryžo ir įėjo į pašnekovų 
kambarį. Jis paprašė leisti ko 
nors paklausti. Tėvas, žinodamas 
kokie bus sūnaus klausimai,liepė 
jam išeiti. Bet baltagalvis super
intendentas suramino tėvą, saky

damas : "Tegul vaikelis tik klausia, 
mes atsakysime. "Viliukas ir pa- 
klausė:"Ar Dievas iš tikrųjų yra 
meilė?" Baltagalvis atsiliepė 
šventraščio žodžiais .Viliukas to
liau klausė:"Ar Jis ir visa žino, 
kas buvo,kas yra,kas bus? "Ir vėl 
buvo panašus atsakymas.Viliukas 
tęsė klausimus :"Tai Jis irgi žino
jo, žmogų sutverdamas, kad tasai 
nusidės ir teks jį bausti ne tik 
vienerius metus, ne tik 10, 100, 
1000,milijonus metų,bet be palio
vos ? "Superintendentas vėl atsa
kė ištraukomis iš šventraščio ir 
dar šį tą pridėdamas. Kas Viliu
kui buvo nesuprantama, tą tėvas 
jam vėliau paaiškino,kad tai buvo 
kalbėta apie laisvąją žmogaus va
lią.

Klausdamas Viliukas tikėjosi, 
kad jo kitokios mintys negu tos, 
kurias žmonės paprastai pareiš
kia apie tuos dalykus, būsiančios 
patvirtintos. Nuviltas susijaudino 
ir nebeklausydamas, kas jam sa
koma, sušuko: "Negali būti! Tada 
Dievas nebūtų meilė. O aš noriu 
tikėti,kad Jis yra meilė !Ir nega
li būti kitaip. Iš anksto žinodamas, 
kad žmogus nusidės ir Jis turės 
taip baisiai bausti, Jis nebūtų jo 
sutvėręs. Jis taip nebaus jo. Jis 
yra meilė. Taip aš noriu tikėti. 
Aš pats tik vaikas,neilgai pykstąs. 
O Dievas yra meilė ir negali pyk
ti ir taip kankinti. Vis tikėsiu, kad 
Jis yra meilė ! "Taip pašūkavęs ir 
nesuradęs nusiraminimo, iššoko 
iš kambario. Tik iš lengvo jis iš
sinarpliojo iš tokių teologų nuo
monių. Jam rodėsi, kad tėra kar - 
tojama tai,kas parašyta,© nepasi
stengiama įsigilinti į šventų žo - 
džiųprasmę ir įsigyti gilesnio iš
manymo.
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Iš tėvų paveldėtoji protestantiš
kai krikščioniška Vydūno pasaulė
žiūra, po pirmutinių krizės smū
gių, vaiky stėje patirtų jam beskai
tant Bibliją, netrukus pradėjo už
leisti vietų mistikai.

Ypač žymų įspūdį į jį padarė 
prof. Johann Heinrich Kurtz vei
kalas apie krikščionybės istorijų. 
Ypač jį veikė mintys apie Dievo 
esimų visame ir Jo esimųanapus 
visa ko. Mielai skaitė ir nekrikš
čioniškų tautų šventraš čius ir pa
davimus , liečiančius religinius 
klausimus :germanų ,romėnų,per
sų ir kitų. Taip jo akiratis plėtės 
ir šviesėjo. Visų savo amžių iš
buvęs religingas, Vydūnas tačiau 
vengė susirišti su bet kuriuo tiky
biniu kultu.

STUDIJOS
Vydūnas, besiruošdamas į mo

kytojus, lankė 1882-85 m. Pilkal
nio vidurinę mokyklųir 1885-88 m. 
Ragainės mokytojų seminarijų. 
1893 m. Karaliaučiuje išlaikė vi
durinės mokyklos mokytojo cen
zo egzaminus,© 1896 m. vidurinės 
mokyklos rektoriaus egzaminus.

Jam besimokant, teko gyventi 
drėgname bute ir susirgti džiova. 
Pradėjo plaučiai kraujuoti.Gydy
toj ai mažai beteikė vilties jam 
pasveikti. Tada, 17-sius metus 
eidamas, sukaupė visas jėgas ir 
įtempė valių: ėmė žiūrėti savo 
sveikatos,metė valgęs mėsų, ne
rūkė,negėrė svaigiųjų gėrimų ir, 
apskritai, per visų savo gyveni- 
mųtvarkingai gyveno. Dėl silpnos 
sveikatos buvo paskirtas mokyto
jauti į Kintus, pušynų vietovėje. 
Čia laisvalaikiu drauge su zuike
liais ir stirnaitėmis gaivinosi gi
raitėje, o darbo metu mokė vai
ku s .Kintų p radžio s mokykloje iš- 

mokytojavo ketveris metus(1888- 
-1892).Čia susipažino ir su savo 
gyvenimo drauge Klara Koch, ži
nomo ir garsaus , vokiečių moks- 
lininko-bakteriologo dr. Roberto 
Kocho vaikaite ir jų vedė. Vėliau 
nusikėlė į Tilžę ir čia mokytoja
vo berniukų gimnazijoj e, dėstyda
mas prancūzų ir anglųkalbas per 
20 metų (1892-19 12), iki išėjimo 
į pensiją.

Vasaromis( 1896- 1902) Greifs - 
waldo,Hallės ir Leipcigo univer
sitetuose studijavo : bendrąją ir 
teisės filosofiją; religijos, kultū
ros, meno bei literatūros istori
ją; sociologijų; gamtos mokslo 
pagrindus; anglų, prancūzų ir 
sanskrito kalbas. Nuo 1913 metų 
8 semestrus studijavo Berlyno 
tini ve r site t e. Vydūną s universite
tuose studijavo ne diplomui gau
ti, bet dėl pačių mokslų pamėgi
mo.Studijos labai praplėtė jo aki
ratį. Kalbų mokėjimas įgalino pa
žinti įvairių tautų literatūrų. Lo - 
tynų ir graikų kalbas buvo išmo
kęs tėvas. Lietuvių ir vokiečių 
kalbas mokėjo iš jaunystės, pran
cūzų, anglų ir sanskrito kalbas 
išmoko studijuodamas.

Nuo 1917 iki 1919 metų Vydū
nas,dėstydamas Berlyno univer
sitete oriento(Rytų)seminare lie
tuvių kalbą, parašė šiuos veika
lus :Einfueh rung in die Litauische 
Sprache (Vadovas lietuvių kalbai 
pramokti) ir Deutsch-Litauischer 
W o rts chatz (Vokie čių-lietuvių kal
bos lobynas).Studijų metu į Vydū
ną didesnį įspūdį yra padarę šie 
mokslininkai : Wilhelm Schuppe , 
Johannes Voelkelt, Karl Lamp 
recht, Kurt Breisig,Adolf Lasson, 
Andreas Heusler, Ulrich v. Har- 
nack, Eduard Lehmann, George
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Runze,Ernst Troeltsch, mistikas 
Fr. Hartmann ir kt.

VYDŪNO VEIKLA
Profesūros karjera Vydūno ne

viliojo. 1919 m. grįžo į savo nu
mylėtą Tilžę ir pasišventė kūry
bai ir savo tautiečių žadinimui. 
Norėdamas daugiau suaugti su 
tauta,jis atvyksta į Telšius ir čia 
gimnazijoje mokytojauja dėstyda
mas lietuvių literatūrą, vadovau
damas chorui,ruošdamas paskai
tas ir vaidinimus. Čia dirbo nuo 
1920 iki 1923 metų. Nors su Vy
dūno raštais jau seniau buvau su
sipažinęs ir jie mane smarkiai 
veikė, bet tik nuo 1920 m. , Tel - 
šiuose, tapau jo mokiniu ne vien 
gimnazijoje,bet ir jo mokslo mo
kiniu, jo idėjų pasekėju. Nuo pir - 
mos paskaitos jis mane savo žy
driomis akimis sužavėjo, gilio
mis, šviesiomis mintimis paver
gė ir įsiskverbė,kaip burtininkas, 
įmano dvasią.Likau visą amžių 
jo pasekėju. Jo tvirtos, aiškios 
mintys, lyg angelas sargas, vedė 
mane apsaugančiai per gyvenimo 
klystkelius ir pagundas.

Vydūnas pamokas pravesdavo 
labai gyvai. Ir šiandien prisime
nu jo citatas iš Donelaičio:"Ger
vins ik debesų pakildams skam
bina dangų. "Taip pat skamba gy
vai pasakyti jo žodžiai medelių 
sodinimo šventės metu:" Augda
mi spręskime gyvenimo 
uždavinį, savo gyvenimo 
ir visos t a u t o s. "Šį sakinį į- 
rėžė ir Australijoj rašytojas B. 
Zabiela, Vydūno gimimo sukak
čiai atžymėti,paminklinėje lento
je savo Lituanicos sodyboje. So
dinti Telšiuose kaštanai jau su
augo į storus medžius,© jo palik
ta kūryba lietuvių tautai ošia lyg 

galingas ąžuolas ir primena tau
tiečiams kelią į laisvę siekiant 
tauriojo žmoniškumo.

1926 ir 1927 m. Vydūnas dėstė 
kultūros istoriją valstybinėje 
Klaipėdos muzikos mokykloje. 
Čia jis padarė nemažos įtakos į 
jaunesniąją muzikų kartą. Iš jo 
mokinių suminėtini šie muzikai : 
Jer. Kačinskas, Vyt. Marijošius , 
Alf. Mikulskis, S. Sodeika, M. Bu- 
driūnas, J. Bertulis, D. Andriulis, 
J. Švedas, P. Armonas, K. Motga- 
bis, J. Strolia ir visa eilė kitų, ku
rie su vydūnišku užsidegimu dir
ba lietuviškos muzikos bare, kaip 
tremty,taip ir pavergtoje tėvynė
je. Vydūnas yra išleidęs šiuos 
dainų ir giesmių rinkinius : "Lie
tuvos Ai d o s "-7 6 p si. 1904 m. > 
"Lietuvos varpeliai" —33 
dainos ir giesmės 1909 m. , 
"G i e s m ė s" nepriklausomybės 
laikais 1932 m. Vydūnas mokėjo 
groti smuiku, skambinti kanklė
mis bei arfa, trimituoti senoviš
ku trimitu, kuriuo stebindavo 
Rambyno apylinkės gyventojus ten 
vasaromis apsigyvenęs. Jis su 
muzika ir daina buvo augte suau
gęs ir 40 metų (1895-1935) vado
vavo Giedotojų Draugijos chorui, 
kol vokiečiai jį su kitomis drau
gijomis 1935 m. uždarė.

Vydūnas apkeliavo Prūsų Lie
tuvą ne vien su daina. Jis su pas
kaitomis ir kalbomis yra keliavęs 
po visą Lietuvos kraštą. Kartais 
nukildavo ir užsienin kalbėti apie 
lietuvių kultūrą, garbingą tautos 
praeitį. Jis tris kartus lankėsi 
Šveicarijoje ir skaitė paskaitas 
Berne, Ženevoje ir Asconoje.Tuo 
metu atvykdavo atstovauti prūsų 
lietuvių tautybių suvažiavimuose. 
Kaip paskaitininkas, Vydūnas pra-
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dėjo lankytis Didž. Lietuvon nuo 
1900 m. , kada buvo dr. Vaineikio 
pakviestas skaityti paskaitą Pa - 
langoje. Vėliau su paskaitomis 
lankėsi Kretingoje, o nuo 1908 m. 
kasmet lankėsi Vilniuj e,kur dr. J. 
Basanavičiaus kviečiamas skaitė 
Liet. Mokslų Draugijai paskaitas 
iki 19 12 m. Net 1930 m. spalio 30- 
-3 1d. lankėsi mūsų okupuotoj 
sostinėj ir skaitė paskaitas lietu
vių bendruomenei. Vėlinių vakarą 
aplankė dr. J. Basanavičiaus,Čiur
lionio, Vileišio ir kitų kapus. Vy
dūnas daug kartų lankėsi Kaune 
ir pasakė kalbų,kurias atspausdi
no savo veikale "T a u t o s g y v a- 
t a". Seimo suvažiavimo metu sė
dėdavo teatre su dr. J. Basanavi
čium, Jablonskiu ir kitais, su ku
riais arčiau susipažino. Vydūnas 
palaikė glaudesnius ryšius su Pu
tinu, Vaižgantu, Mašiotais, Balči- 
koniu ir daugeliu kitų menininkų, 
rašytojų, artistų, dainininkų bei 
kitų kultūrininkų.

Vydūnas dažnai buvo kviečia
mas įvairias Lietuvos vietoves 
kalbų sakyti, ypač moksleiviams. 
Jis kalbėjo Kaune,Dotnuvoje, Ma
žeikiuose, Telšiuose, Joniškyje, 
Šiauliuose, Biržuose, Panevėžyje, 
Radviliškyje, Alytuje, Mariampo- 
lėje, Vilkaviškyje, Kėdainiuose, 
Jurbarke, Naumiestyje, Kretingo
je, Sedoje, Palangoje ir kt.

Vydūnas savo gyvomis kalbo
mis ir paskaitomis ypatingai už
bardavo jaunimą.Tumas - Vaižgan
tas ir Vydūnas bene daugiausia 
bus turėję įtakos mūsų priaugant 
čiai kartai. Telšiuose savo laiku 
buvo įsisteigusi vegetarų d-ja ir 
sielos kultūros būrelis tiems, ku
rie norėjo vaikščioti prakilnybės 
taku ir leido laikraštį"Šaltinis ”. 

Daugiausia tai buvo moksleiviai. 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Kaune studentai buvo įkūrę filo- 
teosofų d-ją.Vydūnas darė įtakos 
ir svetimiesiems.Kai 1882 m. ap
sigyveno Tilžėje, jis buvo šiame 
mieste pirmas vegetaras,© pas
kutiniu metu jau buvo 3 000 vege
tarų iš 65,000 Tilžės gyventojų.

Savo iš prigimties silpną svei
katą tvirtino ir kvėpavimo prati
mais bei sportu. Vydūnas labai 
mėgo čiuožti pačiūžomis. Net bė
gimo į Vakarus metu, Povarbių 
dvare, paskutinį kartą čiuožė be
veik 80 metų sulaukęs. Kauno 
čiuožykloje mes, studentai, būda
mi pačioje jaunystėje, toli nuo jo 
atsilikdavome miklumu ir figūri
nio čiuožimo menu.Telšių gimna
zijoje, bėgimo rungtynėse, Vydū
nas mus visus gimnazistus pra- 
lenkdavo.Tuo būdu, sveiku gyveni
mu jis pratęsė gyvastingumą iki 
beveik 85 metų, kai tuo tarpu jam, 
17-mečiui, gydytojai pranašavo 
greitą mirtį.

Dėka Vydūno,Tilžės gimnazijos 
vokiečio mokytojo Falkenhahno 
sūnus Viktoras išmoko gerai lie
tuvių kalbą ir, baigęs mokslus, 
dėstė Karaliaučiaus,Hamburgo, o 
dabar Berlyno universitetuose lie
tuvių kalbą ir lyginamąjį kalba - 
mokslį. Per 52 metus gyvenimo 
Tilžėje, Vydūnas nudirbo labai 
daug darbų.Po I-jo Pasaulinio ka
ro buvo įsteigęs visą eilę draugi- 
jų:spaudos, kultūros, moterų, jau
nimo ir Lietuvių Susivienijimą. Iš 
vokiečių pusės neapykanta lietu
viams iki 1923 metų visai nepasi
reiškė. Po tų metų kiršinimas ir 
neapykanta nepertraukiamai augo 
ir 1935 m.Tilžės krašte visos lie
tuvių draugijos buvo uždarytos ir
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užgniaužtas bet koks pasireiš - 
kiantis lietuviškumas.

Virš 100,000 lietuvių kilmės 
žmonių gyveno Tilžės krašte ir 
Vydūno asmenybė spinduliavo į 
juos savo prakilnumu, lietuviška 
dvasia.Tenka prisiminti tas didin
gas Joninių šventes Rambyno kai - 
ne, į kurias suplaukdavo tūkstan
čiai žmonių iš Prūsų Lietuvos, 
Klaipėdos Krašto ir Didž. Lietu
vos. Į jas atvykdavo dr. Vydūnas 
su Giedotojų Draugijos choru, su
važiuodavo žymūs B altijos pajūrio 
veikėjai. Ypač gražias kalbas, už
buriančias klausytojus,pasakyda
vo Vydūnas. Nuostabių nuotaikų 
sukurdavo savo 40 metų vadovau
to Giedotojų Draugijos choro dai
nomis.

KANČIŲ SŪKURIUOSE
Paskutiniais gyvenimo metais 

Vydūnui teko daug iškentėti. 1932 
metais mirė jo artimiausia ben
dradarbė, jo raštų leidėja ir bi
čiulė Marta Raišukytė. 1937 m. 
Klaipėdoje, širdies smūgio ištik
tas,mirė jo brolis dr.Jurgis Sto- 
rosta.Iš jo laidotuvių grįžęs, rado 
savo žmonų mirties patale, kuri 
susirgo išgųsdinta nacių iš sišoki- 
mų prieš dr. Vydūnų (dėl Vydūno 
buto langų daužymo ii4 įvairių grų- 
sinimų). Pagaliau 1938 m. kovo 
mėn. 1 1 d. ir jį patį Vokiečių poli
cija suėmė ir įkišo į kalėjimų. 
Apie savo išgyvenimus ir mųsty- 
mus kalėjime parašė veikalų"Ka- 
lėjimas-Laisvėjimas". Po poros 
mėnesių jį iš kalėjimo paleido ir 
kaip "didelis nusikaltėlis "ilgų lai
kų buvo policijos priežiūroje.Nuo 
kalėjimo dienų iki pasitraukimo į 
Vakarus, per šešeris metus, Vy
dūnas gyveno vienuolio gyvenimų. 
Jis dienų dienas praleisdavo vie

nas prie rašomojo stalo.Visi nuo 
jo šalinosi ir buvo uždrausta su 
juo bendrauti. Tik porų kartų per 
savaitę sutikdavo žmogų nuėjęs į 
krautuvę maisto produktų apsi
pirkti. Užsidaręs vienatvėje per 
dienų dienas rašė, kūrė. Protar
piais atsisėsdavo prie savo vie
nintelės "draugės "-arfos, kurios 
stygos prabildavo skundo ir skaus
mo akordais. Savo bute, lyg šven
tykloje, sėmėsi įkvėpimo naujiems 
kūriniams. Jo butas buvo papuoš
tas 60 paveikslų. Jų tarpe buvo 20 
originaliųtapybos paveikslų:4 Fi- 
daus, 4 Šimonio, 1 Lapinskaitės, 

.1 Žmuidzinavičiaus, paties Vydū
no ir kt.

Prie šios progos primintina, 
kad Vydūno atvaizdai,sukurti me
nininkų, kabėjo Kauno Karo Mu
ziejuje (Varno ir Zikaro), Kara
liaučiaus Meno Muziejuje- meno 
akademijos profesoriaus ir dail. 
MaxWendricho asmeniškame bu- 
te.Vydūnas buvo žinomas ir tarp
tautinėje rašytojų draugijoje. Jis 
nuo 1925 m. priklausė Pen Clubui 
Londone ir buvo jo garbės pariu. 
1928 m. Lietuvos u-tas Kaune Vy
dūnui,už įvairius veikalus ir nuo
pelnus lietuvių tautai, suteikė gar
bės daktaro (honoris causae )laips- 
nį.

Vydūno tremtie s kelias buvo y- 
pač sunkus.1944 m. rudenį, trauk
damasis į Vakarus,buvo patekęs 
pas bolševikus. Toliau bėgdamas 
į Vakarus-skendo jūroje. Bolševi- 
kųir lenkų buvo žiauriai apiplėš
tas. Lenkų buvo muštas šautuvų 
buožėmis iki sųmonės netekimo. 
Pereinamose stovyklose ant ce
mentinių grindų, patalpose be du
rų ir langų,leido neramias naktis, 
kol,pagaliau, vos gyvų transporto
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traukinys atgabeno iki Luebecko. 
Ciajį(pirmas iš lietuvių) suradau 
ir pradėjau rūpintis jo atsigavi
mu. Lietuviai skautai suorganiza
vo jam globą, iki jis pakankamai 
buvo pajėgus vykti į Detmoldų, į 
kur atvyko mano kviečiamas ir 
rašytojo F. Kiršos lydimas. Vos 
spėjęs iš ligos patalo atsikelti,sa
kė kalbas Luebecko skautams,Det- 
moldo bendruomenei ir mokslei
viams, ateitininkų suvažiavimui. 
Vėl darė keliones su paskaitomis: 
Blombergas, Hanau, Pinebergas , 
Augsburgas, Augustdorfas, Biele- 
feldas ir kt. Aktyviai dalyvavo ir 
Detmoldo kultūriniame gyvenime. 
Lankė Liaudies Universiteto pa
skaitas ir pats jas skaitė. Nepra
leisdavo nė vieno bažnytinio kon
certo,lietuvių švenčių ir skautiš
kų laužų bei stovyklų.Iki pat savo 
mirties buvo judrus ir aktyvus. 
Maistų sau pats pasigamindavo ir 
pats apsitriūsdavo.

Vydūno mirtį pagreitino eismo 
nelaimė. Tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų (1953) einantį gatve jį par - 
trenkė smarkiai važiavęs motoci- 
klistas ir labai sužeidė kojos ke
lį. 1953 m. sausio mėn. 2 d. Vydū
nas išvyko į Bad Pyrmontų, į dr. 
Buchingerio sanatorijų gydytis. 
Kiek pasigydęs grįžo Detmoldan 
ir ruošėsi atšvęsti savo 85 metų 
sukaktį. Ta proga,ypač laikraščių 
redaktoriai bei kiti artimieji iš 
užjūrio,prašė iŠ jo straipsnių. Jis 
paskutinėmis dienomis daug rašė 
ir kūrė. Žiemos metu persišaldė 
ir susirgo gripu. Pagaliau prisi
dėjo plaučių uždegimas, kas silp
nam kūnui jau buvo perdaug ir jis 
nebeišlaikė. Jis buvo labai parei
gingas iki paskutinio akimirksnio. 
Prieš pat mirtį jis kėlėsi užbaig

ti vienų straipsnį. Besikeldamas 
krito ant grindų,susižeidė nosį ir 
įkeltas lovon netrukus atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Vydūnas mirė 
vasario mėn. 20 d, 17,40 vai. (1953) 
savo kambary,Moltke Str, 36, Det^ 
molde, Vakarų Vokietijoje.

Vydūnas savo dvasia buvo mil
žinas, bet labai menko kūno sudė
jimo,vos 1.64 m. aukščio ir sver
davo apie 50 kg. Vokiečių kalėjL 
me svoris nukrito ligi 42. 250 kg. 
Prieš pat mirtį sanatorijoje su 
baltiniais besvėrė vos 36. 3 kg.

Jaunuoliu būdamas jis nešiojo 
labai ilgus, iki pečių, plaukus. Se
natvėje juos gerokai apkįrpdavo. 
Jie buvo garbanoti. Iš jo veido 
spindėjo šviesios, malonios, labai 
gilaus žvilgio, aky s.Ypač jam kal
bant, jos nušvisdavo nepaprasta 
šviesa.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
Tu nemirei-Tu gyvas mūsų šir

dyse. Tavo kūnas tik iširo, bet 
dvasia bus gyva mūsų Tautoje, Tu 
savo kalbomis, kaip burtininkas, 
kaip Tautos Žynys, žavėjai mus, 
vos tik prisikėlusius Tautos vai
kus Amžinosios Ugnies tarnybai. 
Tu savo vaidybos menu sužadinai 
vaikščioti Žvaigždžių Takais, o 
nuostabiai skambiomis dainomis 
bei giesmėmis atvėrei vidinio pa
saulio paslaptis ir grožį. Regiu 
Tavo malonias ir nepaprastai 
spindinčias akis,kurių šviesa įsi
skverbė įpačias mano sielos gel
mes Tau kalbant po ųžuolu Žemai
čių giraitėje. Girdžiu gyvai dar 
šiandien Tavo nuostabius žodžius 
apie žmogaus gyvenimo prasmę 
ir uždavinį,apie tautos ir žmoni
jos kelių, apie Didįjį Slėpinį nuo 
Džiugo kalno,iš Dirkstelių miško, 
Masčio ežero pakrantėse!
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Tavo skelbtos idėjos yra gyvos 
mumyse ir mūsų Tautoje. Jos bus 
amžinai gyvos ir vis skaidresnė
mis spalvomis sužėrės tekančio 
naujojo amžiaus saulės šviesoje. 
Tu tvirtai tikėjai į mūsų Tautos 
prisikėlimų,į visos žmonijos nau
jąjį šviesesnį amžių. Mes, Tavo 

sužadinti tam didingam žygiui, 
Tau atsiskyrus su mumis, pasi
žadame neišleisti iš akių to skai
driojo žvaigždžių tako ir visas 
jėgas sukaupę , tvirtai žengdami, 
eiti naujuoju amžiaus keliu į lais - 
vą mūsų Tėvynų, į laimingesnį 
žmonijos rytojų!

Fr. SKĖRYS

ERDMONĄ SIMONAITĮ IŠLYDĖJUS

Jubiliatas Erdmonas SIMONAITIS skaito jam įteikta Mažosios Lietuvos Bičiuliu 
D-jos sveikinimo adresą.

Didysis lietuvių tautos kovoto
jas .ilgametis Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininkas,V. Vokieti
jos LBT prezidiumo vicepirmi
ninkas ir Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos bei jos kontrolės ko
misijos narys, Erdmonas Simo
naitis, širdies smūgio ištiktas, 
mirė 1969 m. vasario mėn. 24 d. 
17:55 vai. Weinheime. Tos dienos 
pavakarį, eidamas su savo gimi
naite Maria Pukyte iš kino į au = 

tobuso stotį,parkrito Bergstras- 
se’s gatvėje. Tuoj buvo įneštas į 
ten pat esančią vaistinę. Gydyto
jas dr. Jung nustatė, kad pavojus 
gyvybei labai rimtas. Raudonojo 
Kryžiaus mašina buvo nuvežtas 
įWeinheimo miesto ligoninę, kur 
tas pats gydytojas rado jį jau mi
rusį. Nuo pargriuvimo gatvėje li
gi mirties nebeatgavo sąmonės 
ir nebeištarė nė žodžio,pareiškė 
jo šeimininkė p. Pukytė.
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Dalyvių dalis jubiliato E. Simonaičio 80 metų amžiaus pagerbimo akademijoje. Pir
moje eilėje (iš k. į d.): kun. A. BERNATONIS, dr. A. GERUTIS, jubiliatas Erd- 
monas SIMONAITIS , dr. P. KARVELIS su ponia, A. LYMANTAS su ponia. 
Vasario 16 gimn., 1968. XI. 2

Velionis netikėtą nuopuolį bu
vo pramatęs. Prieš du metus bu
vo gavęs širdies priepolį ir visą 
laiką naudoj o vaistus .Mannheimo 
miesto laidojimo įstaigoje buvo 
iš anksto sumokėjęs už savo pa
laiką sudeginimą. Buvo pareiškęs 
norą, kad jo urna su pelenais bū
tą padėta Hllttenfeldo kapinėse, 
netoli lietuvią Vasario 16 gimn. 
Weinheimo apylinkės teisme buvo 
padaręs testamentą, kurio vykdy
toja yra p. M. Pukytė. Okupuotoj 
Lietuvoj liko žmona,dvi ištekėju
sios dukros ir sūnus.

Praeitą rudenį, 1968 m.lapkri
čio mėn. 2 d. , Simonaitis buvo 
lietuvią šauniai pagerbtas Vasa - 
rio 16 gimn. rūmą salėje ir Her- 
mannshofo svetainėje Hemsbache, 
jo 80 metą amžiaus sukakties 
proga. Pagerbimo iškilmėse(gim- 
nazijoje) dalyvavo apie 100 asme- 
ną.Iš Šveicarijos buvo atvažiavęs 
diplomatas dr. A. Gerutis(jis ra

šo Simonaičio memuarus) ir iš 
Canados Ansas Lymantasjo di
džiausias bičiulis ir gerbėjas. 
Lietuvią spauda rašė:"Tur būt, 
nedaug tėra Lietuvos sūną, taip 
didžiai nusipelniusią mūsą tautai 
ir valstybei, kaip Erdmonas Si - 
monaitis, kuriam suėjo spalio 30 
dieną 80 m. amžiaus. Gimęs ir 
gyvendamas Mažojoje Lietuvoje, 
jis nuo pat jaunystės žygiavo pir
mose gretose su tais šviesiais 
vyrais,kurie aiškiai ir viešai pa
sisakė už savo tėviškės išlaiky - 
mą lietuviška, už jos sujungimą 
su išsilaisvinusia Lietuva ”, Už 
tuos idealus jis narsiai kovojo iki 
1939 m. kovo mėn. 22 d., kada hit
lerinė Vokietija pavergė Klaipė
dos kraštą. Tą kovą vedė jis ligi 
pat mirties.

Erdmon.Simonaitis gimė 1888 
metais spalio mėn. 30 d. Spečiuo- 
se, Tilžės aps.(arti Nemuno prie 
Panemunės ). Lankė Šilutės ir Til-
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žės gimnazijas. Tilžėje ir Pilkal
nyje buvo teismo vyr. sekretoriu
mi. 19 12 m. įsteigė Tilžėje Lietu
vių, Klubą ir aktyviai veikė viso
se lietuvių organizacijose Mažo
joj Lietuvoj. Dalyvavo Vydūno 
Lietuvių Giedotojų chore. Nuo 
1915 ligi 1918 m. , kaip vokiečių 
kariuomenės karys, išbuvo karo 
frontuose Galicijoje ir Prancūzi
joje. Kaip karys buvo apdovano - 
tas Geležiniu kryžiumi. 1918 m. 
buvo vokiečių spaudos skyriaus 
narys Vilniuje, kur susipažino su 
Lietuvos Tarybos nariais ir ki - 
tais veikėjais.

Atskyrus Klaipėdos kraštų nuo 
Vokietijos, persikėlė iš Tilžės į 
Klaipėdą. Klaipėdoj buvo Prūsų 
lietuvių susivienijimo reikalų ve
dėjas. Aliantams paėmus Klaipė
dos kraštą savo globon, vedė de
rybas su prancūzų administraci
ja ir buvo direktorijos narys nuo 
1920. III ligi 1922. II. Dalyvavo 
1922 m. lapkričio mėn. derybose 
Prancūzijos užsienio reikalųmi- 
nisterijoje dėl Klaipėdos krašto 
ateities. Su J. Budriu ir kitais 
veikėjais ruošė sukilimą prieš 
Klaipėdos krašto direktoriją, ku - 
ri norėjo įkurti prolenkišką Frei- 
staat’ą. 1923 m. pirmininkavo su
kilėlių direktorijai ir po sukilimo 
buvo gubernatoriaus pavaduoto - 
jas. 1924-1926 m.buvo Šilutės aps. 
viršininkas. 1926 m. sausio mėn. 
12 d., po įsigaliojimo Klaipėdos 
krašto statuto, pirmasis demo
kratiniu būdu iš rinktas krašto di
rektorijos pirmininkas. 1926 m. 
lapkričio mėn. krašto seimelio 
vokietininkų dauguma pareiškė 
jam nepasitikėjimą, kad nesutiko 
atsiklausti tėvų, ar jų vaikai pri
valo mokyklose mokytis lietuvių

kalbos.
Nuo 1930 m. gruodžio mėn. iki 

1937 m. buvo Klaipėdos aps. vir
šininku ir,apie metus laiko, Klai
pėdos miesto vyr. burmistru. Po 
to vokietininkų direktorijos buvo 
iš tarnybos atleistas ir pasiųstas 
į pensiją. Buvo Klaipėdos miesto 
ir krašto šaulių rinktinės vice
pirmininku.

1939 m. nacių Vokietijai užgro
bus Klaipėdos kraštą, paskutiniu 
Lietuvos traukiniu išvyko iš Klai
pėdos į Kauną. 1941 m. prasidėjus 
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, 
geštapininkų Kaune buvo suimtas 
ir išlaikytas Mauthauseno ir Da
chau kacetuose iki 1945 m. balan
džio mėn.29 d. Amerikiečiai jį iš 
ten išlaisvino.

1946 m. atnaujinus 1918 m. Til
žėje sudarytą Mažosios Lietuvos 
Tarybą, Puidoje vėl buvo išrink
tas jos prezidiumo pirmininku ir 
šias pareigas ėjo iki mirties.

Nuo 1948 m. ligi mirties (išsky
rus 3 metus) buvo Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos na
rys, taip pat ilgametis Krašto 
Valdybos narys. Čia keletą metų 
ėjo pirmininko ir vicepirmininko 
pareigas. Buvo VLIK-o narys 
Reutlingene. Mažosios Lietuvos 
reikalais 1954 m. lankėsi JAV ir 
Canadoje.

Už nuopelnus lietuvybei buvo 
apdovanotas Gedimino ordenu, Vy
tauto Didžiojo ordenu ir Šaulių 
Žvaigžde.

Jaunesniajai kartai velionis bu
vo kilniu pavyzdžiu, kaip reikia 
kovoti už savo tautos interesus ir 
lietuvybės išlaikymą per visą sa
vo amžių. Jis sujungė dalį Mažo
sios Lietuvos su nepriklausoma, 
demokratiška Lietuvos valstybe,
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kurioje visi piliečiai turėjo lygias 
teises ir pareigas. Visame laisva
jame pasaulyj e, kur tik yra susi- 
spietusios mūsų išeivijos organi
zacijos, gyvai yra bojami mūsų 
tautos, mūsų valstybės reikalai. 
Tėvynėje liką, kaip kas sugeba ir 
gali kovoja dėl savo tautos lais
vės, dėl nepriklausomos valsty - 
bės atstatymo,dėl visų lietuviškų 
žemių sujungimo. Neatsilieka ir 
Mažosios Lietuvos tautiečiai, ku
rie gyvena V. Vokietijoje, JAV, 
Canadoje, Australijoje ir kitur. 
Jie reikalauja tautoms laisvo ap
sisprendimo ir teisės Lietuvai į 
laisvę ir nepriklausomybę.

Praėjusį rudenį, švenčiant Si
monaičio 80-sias metines, gimna
zijos parke buvo pasodintas jo 
vardo ąžuoliukas. Kasmet naujas 
atžalas leisdamas, čia mokslus 
einančiam mūsų tautos atžalynui, 
kietmedis bylos, kad Erdmonas 
Simonaitis visą savo gyvenimą 
buvo kietas mažlietuvis, -kaip ą- 

žuols drūts prie Nemunėlio. Iki 
gyvenimo pabaigos jis niekam, 
taipgi ir vokiečiams ( ypatingai 
Klaipėdos krašto naciams), nesi- 
lenkė. Jis paliko lietuviu ne tik 
savo širdyje,bet ir išorėje. Turė
jo teisę gauti gerą pensiją, bet 
buvę geri naciai jam to pavydėjo ir 
pensijai gauti užkirto kelią, neat
sižvelgiant į išsėdėtus keturius 
metus koncentracijos stovyklose. 
Vokietijos teismas, dėl blogų re
komendacijų,jo užvestą bylą pen
sijai gauti atmetė.

Jis nepriėmė Vokietijos pilie
tybės ir tik gerų tautiečių para - 
majį gelbėjo nuo skurdo. Čia dau
giausiai pasidarbavo: ’’Lietuvos 
Pajūrio"redaktorius-didelis maž- 
lietuviųveikėjas Ansas Lymantas, 
mkt. V. Pėteraitis iš Montreal; dr. 
M. Anysas ir Elzė Jankutė iš To
ronto; Fr. Šlenteris-V. Vokietija; 
prof. Jurgis Anysas, vyr. mkt. M. 
Purvinas, vyr. mkt. M. E. Naubu- 
ras, senj. kun. Ansas Trakis, kun.

—-----

Mannheimo krematoriume senjoras kun A i ■,
NAIČIO karsto laidotuvių pamaldas. ' ' ^iko Prie velionio E. S1M0-
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Velioniui E. SIMONAIČIUI pareiškę paskutinę pagarbą prie Mannheimo krematoriu
mo 1969. II. 28 (iš d. į k.): laidotuvių įgaliotinis mkt. Fr. SKĖRYS, senjoras kun. 
A. KELERIS, PLB V. Vokietijos Krašto Valdybos pirm. J. VALIŪNAS, už jo mkt. 
St. VYKINTAS, Vasario 16 gimn. moksleivių atstovai, visai kairėje V. BANAITIS. 
Dalyvių tarpe randasi: gimn. dir. V. NATKEVIČIUS, naujos PLB V. Vokietijos 
Krašto Tarybos nariai — Int. J. BARASAS, V. BARTUSEVIČIUS, kun. B. LIUBI- 
NAS, teis. J. LUKOŠIUS. Iš mažlietuvių: M. TOLIUŠIŲ S, p. CIBIDIENĖ, p-lė 
PUKYTĖ ir kt.

Jonas Pauperas, kun. Petras Da
gys iš JAV ir kt.

Erdmono Simonaičio palaikai 
buvo sudeginti 1969 m. vasario 
mėn. 28 d. Mannheimo kremato - 
riume. Atsisveikinimo kalbą ir tu
riningą pamokslą pasakė bei lai
dojimo apeigas atliko lietuvių Ev. 
Liuteronų Vyr. Bažnyčios Tary
bos pirm, senj.kun. A. Keleris. Jis 
ypatingai pabrėžė velionio tole
rantiškumą, meilę savo tėvynei 
bei tautai.Giesmėms-’’Pasauly aš 
ateivis be vietos pastovios ”ir’’Pa
gal Aukščiausio valią eik tyliai į 
kapus" vargonais grojo tilžiškis 
muzikas Valteris Banaitis.

Laidotuvėse dalyvavo 10 PLB 
Vokietijos Krašto Tarybos narių, 
3 Krašto Valdybos nariai, gimn. 

dir. V. Natkevičius, 6 mokytojai, 
mokinių delegacija tautiniais rū
bais,Krašto Valdybos reikalų ve
dėjas teisininkas J. Lukošius, de
legacijos iš Stuttgarto apylinkės, 
Darbo Kuopų atstovai ir priete - 
liai. Iš viso 45 asmenys išreiškė 
velioniui paskutinę pagarbą.

Urna su velionio pelenais palai
dota H*uttenfeldo kapinėse 1969 m. 
kovo mėn. 16 d. Laidojimo apeigas 
atliko ev. tikybos mkt. Fr. Skėrys, 
testamento vykdytojos p.M. Puky- 
tės įgaliotinis, kuris rūpinsis ir 
paminklo ar paminklinės lentos 
pastatymu.

Erdmonas Simonaitis,lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei daug 
nusipelnęs veikėjas, didvyriškai 
pražygiavo skirtą gyvenimo kelią.
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Būta didžio patrioto, be dėmės ir 
priekaišto kilnios asmenybės,he
rojinės drąsos,tvirto ryžto, su
manaus ir ištvermingo kovotojo 
dėl Mažosios Lietuvos su anuo
metiniais pasaulio galiūnais. Jis 
nedvejodamas savo gyvenimą bu

vo paskyręs laisvai, nepriklauso
mai, demokratinei, suvienytai Lie
tuvai, dėl kurios vėliau tiek daug 
kentėjo. Garbaus vyro atminimas 
tebūnie mūsą širdyse skaisčiu, 
skatinančiu pergalingai kovai,am
žinu simboliu.

Halina DILIENĖ

VLADAS STANKA

Kai pirmą Kalėdą dieną telefonui suskambėjus pakėliau ragelį 
ir išgirdau mano ilgametės draugės Elenos Stankaitės balsą,sušu- 
kau-linksmą švenčiąJPo ilgokos tylos ji vėl atsiliepė:"Man nelinks
mos,-nebėra tėvelio ! "Žmonijai besidžiaugiant Kristaus užgimimo 
šventėmis, -amžinai užmigo homo gaudens-besidžiaugiąs žmogus : 
mąstytojas,filosofas,didysis humanistas,mums,biržiečiams, bran - 
gus prof. Vladas Stanka. Džiaugsminga Kalėdą nuotaika išnyko iš 
mūsą pastogės.

Vladas Stanka (iki 1944 m. - Vladimiras Stankevičius) buvo gi
męs 1884 m. lapkr. mėn. 16 d. Biržuose, smulkiąją bajorą šeimoje. 
Iš pradžią mokėsi Rygoje,paskui įstojo į Petrapilio II gimnaziją ir 
baigė ją 19o3 m. Baigęs 1908 m. teisės studijas, ėmė ruoštis profe
sūrai. 1914 m. buvo paskirtas baudžiamosios teisės privatdocentu. 
Prasidėjus I Pasauliniam karui,įstojo į karo mokyklą, kurią baigęs 
pirmuoju tarnavo kaip karo inžinierius, o vėliau, Petrapilio karo 
inžinerijos mokykloje, dėstė fortifikaciją. Čia, kartu su dviem žy
miais karininkais, išleido fortifikacijos vadovėlį. Įsteigus Dūmą, 
keletą metą buvo darbiečiu grupės s ekretorium. Prasidėjus 19 17 m. 
revoliucijai, buvo atstovu darbininką,kareivią ir valstie čią tarybo- 
je. Tu pačią metą gegužės mėn. buvo karo ministro Kerenskio ka
bineto viršininku,© birželio mėn.-laikinosios vyriausybės komisa
ru prie šiaurės fronto. Pagaliau buvo paskirtas komisaru vyriausio 
kariuomenės vado būstinėje Mogiliave. Bolševiką spalio sukilimo 
metu Petrapily, su visa jam įgimta nepaprasta energija, dalyvavo 
bandymuose sukilimą numalšinti. Būdamas karo mokyklos mokinią 
priešaky,Vladas Stanka buvo vienintelis,kuris bandė bolševiką su
kilimui ginklu pasipriešinti. Du kartus buvo bolševiką areštuotas. 
Gyveno pusiau legaliai.

19 19 m.kartu su žmona ir maža dukrele,su šiurpiais nuotykiais, 
pabėgo į Vokietiją, kur 4 metus išgyveno Berlyne. 1923 m. grįžo į 
Lietuvą ir buvo paskirtas Kauno Universiteto docentu, vėliau profe
sorium. Profesoriavo Kauno ir Vilniaus universitetuose.Dėstė bau-
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Filosofas, prof, teisininkas Vladas STANKA
1884. XI. 16, Biržai — 1968. XII. 25, H ashington.

džiamųjų teisų. Be to, vertėsi advokatūra ir aktyviai dalyvavo Lie
tuvos teisininkų veikloje.

1944 m. Stankų šeima pasitraukė į Vokietijų. Iš pradžių apsisto - 
jo prof. kun. Povilo Jakubėno šeimoje, paskui apsigyveno Husum- 
pjordsee. Čia profesorius susidomėjo Theodoro Štormo asmenybe 
ir kūryba.Iš Husumo persikėlė į Hamburgą,kur buvo vienas Pabal
tijo u-to steigėjų, o vėliau nusikėlė į Pinnebergų. Buvo universite
to lietuvių dalies rektorius. Visų pabaltiečių buvo labai mėgiamas 
ir gerbiamas. Dažnai skaitydavo visam universitetui skirtas paskai
tas, kurios būdavo lankomos su dideliu susidomėjimu.

1949 m. Stankai persikėlė į JAV ir apsigyveno Washingtone, kur 
profesorius Kongreso bibliotekoje dirbo Arktikos Institute iki pat 
mirties.

Prof. Stanka buvo nepaprastai plataus akiračio žmogus.Jo dėme
sį traukė įvairiausios sritys : pasaulinio ūkio dinamika, didelių ir 
mažų tautų likimas, egzistencializmo tamsa ir šviesa ir daugelis 
kitų klausimų. Šiais klausimais jis parašė daugelį knygų ir straips
nių lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų kalbomis. Jo knygos "USSR Ac
tive in Arctic Research" buvo išleista antra laida.

Paskutiniais metais Stanka vėl ypatingai buvo susidomėjęs bu
dizmu ir karaliaus Asokos ediktais. Asokai jis visuomet skirdavo 
ypatingų dėmesį. Asokos misininkų veiklos atgarsiu Stanka laiko ir 
Evangelijos Rytų išminčius ir tų Žvaigždų^kuri juos lydėjo. Jo ma- 
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nymu, naujosios tautos yra prisiartinusios prie Rytų Žvaigždės ir 
Kalno pamokslo pirmtakų lygio, "žengdama tuo keliu žmonija galė
tų artimoj ateity įžengti į tikrų Aukso amžių,tačiau ne kokios nors 
naujos doktrinos bei teorijos pagalba, o džiaugsmingu visuotinės 
darnos nujautimu" (žr. LE XXVIII t., 444 psl.).

Stankos pasaulėžiūrų galima būtų pavadinti džiaugsmo filosofi
ja. Beveik viskas pasiekiama,kai žmogus džiaugiasi ir kuria, siek
damas džiaugsmo visam, kas gyva. Vladas St anka, iš tikrųjų, buvo 
homo gaudens. Jis kiekvienam rodė džiaugsmų; kiekvienam, be iš
imties,buvo malonus.Gyvenant kartu Dragės kaime,teko jį dar ar
čiau pažinti. Schleswig-Holsteino klimatas yra šaltas,vėjuotas; va
sarų būna nedaug saulėtų dienų.Kartų nusiskundžiau, kad štai ir vėl 
apsiniauku. Linksmai nusišypsojus profesorius pasakė:"Už tai, kai 
pasirodys saulė, mes ja dar labiau džiaugsimės, o, be to, žiūrėkite, 
kaip nepaprastai gražiai atrodo vėjo blaškomi ir varomi debesys. 
Tikra simfonija 1 "Vėliau atvykusius į Dragų pabėgėlius, jis mokė
davo nuraminti ir išblaškyti liūdnų nuotaikų.

Savo gimtuosius Biržus prof. Stanka iš tikrųjų mylėjo. Dažnai 
kartu su šeima juose vasarodavo. Beveik kasmet atvažiuodavo į 
Biržus pasigėrėti savo senelio pasodintu,puikiai išbujojusiu,pava
sario žiedais pasipuošusiu sodu, kai jo paties žodžiais :"Visi me
džiai,-nesuskaitomos vyšnios, slyvos,obelės ir kriaušės,nekalbant 
apie alyvų tankius krūmus patvoriuose, žydėjo, kvepėjo, šlamėjo ir 
dainavo. Aš gerai pamenu kelis savo kūdikystės ir jaunystės aki
mirksnius, kai aplinkos grožis įkvėpdavo man pasaulio harmonijos 
nuj autimų".

Atsisveikinti su velioniu prof. Stanka susirinko didelis lietuvių 
ir kitų tautybių draugų bei bendradarbių būrys. Bene kiekvienas iš 
susirinkusių šluostėsi ašaras, ypač prisiminus, kad 1968 m. birže
lio mėn. čia pat atsisveikinome su profesoriaus mylima žmona Na
talija. O profesorius ir paskutiniam poilsiui užmigus šypsosi. . .

Ilsėkis ramybėje, mielas Biržieti!
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Kun. P. DILYS

KARL BARTH NETEKUS

Kai 19 68 m. gruodžio mėn. 9 d. naktį su šiuo pasauliu atsiskyrė 
šveicarų teologas Karl Barth ir kai ta žinia pasiekė krikščioniškų 
pasaulį,tuojau pajutome,kad netekome didžio vyro,teologijos geni
jaus, kaip jį pavadino Yves Congar.

Be abejonės,Barth galima priskaityti prie didžiųjų krikš čioniš- 
kos Bažnyčios mąstytojų. Jį galima palyginti su viduramžių Tomu 
Akviniečiu. Teologiniai jis buvo lygus Martynui Liuteriui ir Jonui 
Kalvinui. Kai kurie teologai tvirtina, kad jis savo sistematiniu gal
vojimu net pralenkė reformatorius.

K. Barth gimė 1886 m. gegužės mėn. 10 d. Bazelyje,ev.reforma
tų šeimoje. Jo tėvas Fritz Barth dėstė bažnyčios istoriją Berno 
universitete. Ten, Berne, evangelikų kunigo ir profesoriaus namų 
atmosferoj e, jis gavo pirmą impulsą domėtis teologija. K. Barth 
studijavo Berne,Berlyne, Tubingene ir Marburge. Nemažą įtaką jo 
išsivystyme turėjo teologas W. Herrmann. 1909-1911 m. Barth vi
karavo Genevoje,paskui persikėlė į Safenwil p-ją, Aargau kantone. 
Čia, Safenwil, "iš būtinumo skelbti Dievo Žodį",kaip pabrėžė pats 
Barth, "gimsta dvasinis neramumas manyje". Jis pasidalino min
timis su savo draugais kunigais :Eduard Thurney sen,Emil Brunner, 
Friedrich Gogarten,Georg Metz. Ypatingai sunku buvo Barth’ui su
derinti Dievo Žodžio skelbimą su I-jo Pasaulinio karo veiksmais.

Teologiniai Barth pagarsėjo, kai 1918 m. išleido savo "Laiško 
Romėnams komentarą"(Der Romerbrief). Jis profesoriavo Gottin
gen,Munster ir Bonn universitetuose. Atsisakius prisiekti ištikimy
be A.Hitleriui, 1935 m. nacių buvo iš tarnybos atleistas ir ištrem
tas iš Vokietijos. Po daugelio metų pats Barth juokaudamas prisi
minė tą laiką:"Vieną šeštadienį mane atleido iš tarnybos, o jau 
pirmadienį buvau pakviestas tapti teologijos profesorium Bazelyje. 
Tuo būdu,bedarbiu buvau tik vieną savaitgalį". Profesoriumi Baze
lyje jis išbuvo iki 1962 m. , ligi išėjimo į pensiją. Barth aplankė 
daugelį kraštų ir juose skaitė teologines paskaitas. Taip pat Chica- 
gos Universitete jis skaitė 1962 m. penkias paskaitas apie evange - 
likų teologijos esmą.

Neįmanoma viename straipsnyje vispusiškiau supažindinti skai
tytojus su Barth’o teologiniu galvojimu. Galima tik bendrais bruo
žais nurodyti kai kurias jo galvojimo gaires.K. Barth išaugo XIXa. 
evangelikų teologijos dvasioje. Pavardės, kaip Daniel Schleierma- 
cher-evangelikų teologijos tėvas, Adolf Harnack, Albrecht Ritschl, 
Ernst Troeltsch,-kalba pačios už save. Barth tuos teologus negai
lestingai kritikuoja, nežiūrint jo pareiškimo, kad ir teologijoje ga
lioja penktasis prisakymas: "Gerbk savo tėvą ir savo motiną". Li
beralinė XIX a.teologija su pagarsėjusia"Istorine mokykla"(Histo-
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rische Schule) buvo lyg ir Barth'o dvasiniai tėvai. Jo griežtai kri
tikai impulsą davė 93 vokiečių intelektualų manifestas, paskelbtas 
I-jo Pasaulinio karo pradžioje, remiantis kaizerio Wilhelmo II po
litika. Ten yra, tarpe kitų, šių teologų parašai:Adolf Harnack, Wil
helm Herrmann, Adolf Deissmann,Friedrich Naumann,Reinhold Se- 
eberg, Adolf Schlatter ir filosofų:Wilhelm Windelband, Rudolf Euk- 
ken, Wilhelm Wundt.Manifestą taip pat pasirašė gamtos mokslinin- 
kai:Wilhelm Rontgen,Max Planck,Ernst Haeckel, Wilhelm Ostwald 
ir istorikai:Eduard Meyer, Karl Lamprecht, Ulrich von Wilamowitz 
-Moellendorff.

Tas manifestas,kuris praktiškai sunaikino idealistinį XIX a. gal
vojimą, nepaprastai giliai paveikė jaunąją kartą, kaip K. Barth’ą, 
K. Jaspers’ą,P. Tillich’ą ir E. Brunner’į. Pats Barth apie tai rašo: 
"Asmeniškai negaliu užmiršti niūrios 1914 m. rugpiūčio pradžios. 
Tai buvo man "dies ater"(niūri diena). Tada 93 vokiečių intelektua
lai viešai patvirtino kaizerio Wilhelmo II ir jo patarėjų karo poli
tiką. Buvau giliai nustebus, kai radau ten parašus visų teologijos 
profešorių,kuriuos anksčiau vertinau ir kuriems tikėjau. Buvau at
stumtas jų etikos ir įsitikinau,kad negalėsiu daugiau vadovautis jų 
dogmatiniais,bibliniais ir istoriniais paaiškinimais.XIX a.teologi
ja man ateičiai jau nieko nebegalės pasakyti". . . Tai buvo tas mo
mentas, kada gimė teologas Karl Barth.

Jau minėtą jo "Laiško Romėnams komentarą" galima palyginti 
su nepaprasto dydžio bombos sprogimu. Po pirmos(19 18 m.), o ypa
tingai po antros(1922 m. ), to komentaro laidos, liberaliniai teolo
gai buvo labai paliesti. Jie suprato, kad Barth pasuko evangelikų 
teologiną mintį 180 laipsnių.Iki tol teologija skelbdavo savo rūšies 
antropologiją, -pagarbą žmogui ir istorijai. Barth pareiškė: "Domi
nus dixit" (Dievas kalbėjo mums, ne mes. kalbame apie Dievą). Jis 
tą naują teologiją pavadino "Krizės teologija". Čia reikia pasakyti, 
kad iš tikrųjų Barth’o teologinėje sistemoje yra visųpirma pabrė
žiamos pozityvios vertybės.Jis nenaikina senų pažiūrų,bet jas ne
gailestingai kritikuoja,ir tuojaukalba apie pozityvias vertybes.To
dėl palyginimas "Der Romerbrief" išleidimo su naikinančia bom
ba, tik dalinai yra pateisinamas.

"Krizės teologija" teigia, kad Dievas pasireiškė žmonijai, Die
vas kalbėjo į žmoniją. Todėl Dievo pažinimo šaltinis nėra istorija, 
arba mūsų religinis jausmas ir religinis įsisąmoninimas. Čia jis 
aiškiai pasisakė prieš F. Schleiermacher’į (religinis jausmas) ir 
prieš A.Harnack’ą (pagarba istorijai).Nežiūrint Dievo apreiškimo, 
Dievas yra danguje, žmogus gi ant žemės. Ta praraja tarp Dievo 
ir žmogaus buvo paties Dievo sunaikinta,kada Jis pasireiškė Jėzu
je Kristuje. Čia Barth kovoja prieš Liuterio "Deus absconditus". 
Barth savąs nevadino "Krizės teologijos " kūrėju. Jis rodo į jo teo
logijos dvasinius tėvus :Jeremiją, Povilą, Liuterį, Kalviną, Kierke- 
gaardar Skaitant "Komentarą" negalima atsikratyti minties,kad tai
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Teologas, prof. kun. Karl BARTH 
Bazei, 1886. V. 10 - 1968. XII. 9

yra žymiausias šio amžiaus teologinis veikalas. Jaučiasi, kad čia 
kalba ne tik mokslininkas,teologas, dvasiškis, bet mūsų dienų pra
našas.

Barth savo "Laiško Romėnams komentare" griežtai kritikuoja 
ir teisia liberalinės teologijos pažiūrų į religijų. Religija visuomet 
bando peržengti mums Dievo parodytų mirties linijų,nori sumažin
ti skirtumus tarp Dievo ir žmogaus.Religija yra žmogaus dievini- 
mo9o Dievo pažeminimo,procesas.Religija nėra mistika,nėra har
monija, bet disharmonija, t. y. , nuolatinis dvasinis skilimas, įtem
pimas ir neramumas. Barth visuomet pabrėžė egzistuojantį skir
tumų tarp Dievo ir žmogaus."Dievas veikė; Dievas kalbėjo; Dievas 
darė". Žmogus tik tikėjime gali priimti Dievo apreiškimo dalelų, 
kurių Dievas savo gailestingume jam duoda. Čia Barth kritikuoja
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net Bažnyčią. Jis ją pavadino organizuota religija, kuri nenori su
prasti, kad Dievas yra Dievas,© Bažnyčia yra tik ateivis pasauly - 
je,kad ji neprivalo bandyti užimti Dievo vietą.Toks klaidingas Baž
nyčios elgesys savo esmėje yra greičiau ateistinis. Barth supran
ta, kad Bažnyčia privalo egzistuoti, bet tik kaip religinis galimu - 
mas. Bažnyčia privalo šalinti iš savo tarpo viską, kas nėra tikėji
mas. Tik didelė Kristaus meilė žmonijai yra Bažnyčios vienintelė 
viltis.

Barth'o "Krizės teologija" yra t. p. pavadinta "Dialektine teolo
gija" todėl, kad jis savo mąstyme vartoja dialektinį metodą. Pats 
pavadinimas "Dialektinė teologija" buvo atsitiktinis dalykas. Vie
nas Barth’o klausytojas tą mintį išreiškė. Pats Barth vis bando sa
vo pasekėjus įtikinti,kad mes Dievą galime dalinai tik dialektiniai 
suprasti.Kiekvienas "taip "turi būti paaiškintas "ne", o "ne"-"taip". 
Pav., kalbant apie Dievo apreiškimą mes tuojau privalome aiškin
ti, kad Dievas yra toli nuo mūs. Minint, kad žmogus yra sukurtas 
pagal Dievo pavidalą,negalima paslėpti fakto,kad žmogus yra nuo
dėmingas.Svarstant mirtį,negalima neminėti gyvenimo po mirties. 
"Taip" ir "ne" niekuomet negali susitikti. Hėgelio sintezė teologi
joje nepriimtina.Mums nėra duota suprasti, kur "taip" ir "ne" su
sitinka. Tai yra paslaptis. Barth palygino mūsą apmąstymą apie 
Dievą su Mozės pasiilgimu. Mozė matė pažadėtą kraštą, bet pats 
negalėjo į jį įeiti.

Barth dėl savo dialektinio metodo buvo kataliko H.Urs von Bal
thasar ir evangeliko P. Tillich aštriai kritikuojamas. Kai kurie te
ologai yra tos nuomonės,kad dialektinis metodas yra pavojingas, - 
jis gali privesti prie Dievo paneigimo. Pav. , tai nėra tik atsitikti
numas, kad H. Cox, G. Vahanian, Th. J. J. Altizer, W. Hamilton, P. M. 
van Buren, kurie žinomi kaip "Dievo mirties teologai", buvo Barth 
mokiniai arba jo įtakoje.

Per savo prisirišimąprie Kristaus,Barth pagarsėjo visąkrikš- 
čionią tikybą teologijoje. Katalikas Yves Congar vadina Barth’ą, - 
"Žmogumi, kuris buvo laisvas ", t. y., laisvas Kristuje. Lietuvią ka
taliką kunigas Alfonsas Grauslys, visą pirma vertina Barth kaip 
žmogą, kuris mylėjo Kristą. Barth'o kristologija, be abejo, pasi
reiškė jo paskaitoje Amsterdame 1948 m., kada jis pabrėžė Kris
taus reikšmą Dievo išgelbėjimo plane.

Bendrai,galima Kari Barth’ą įvertinti kaip žmogą, kuris išgel
bėjo protestantišką teologiją iš pražūtingo liberalizmo ir parodė 
jai naujus kelius. Tai atsitiko todėl, kad jis nepaprastai įsigilino į 
Šventąjį Raštą, skaitė jį kiekvieną dieną iki mirties, ir kad jo teo
logija buvo kristocentriška. Jis kovojo su XVII ir XVIII a. protes
tantiška ortodoksija, nuvertino romantišką ir optimistišką XIX a. 
teologiją. Jis įsigilino ne tik į Sv. Rastą, bet sėmė savo teologinį 
aiškinimą iš reformatorią. Jis jautėsi visiškai nesuvaržytas studi-

36



juoti ir vartoti priešreformacinų teologiją, ypatingai "Bažnyčios 
tėvų" mintis. Tuo badu, Barth ne tik buvo naujos evangelikų teolo
gijos reprezentantu,bet sudarė pagrindą diskusijoms ir dialogams 
su katalikų teologija. Ta prasme galima Barth’ą dalinai pavadinti 
ekumeninės teologijos tėvu. Jis bandė įvertinti visos krikščionybės 
sukurtus turtus.

Barth’o teologinis įnašas yra milžiniškas. Vien tik "Krikščio
nių dogmatika" (Christliche Dogmatik), antroje laidoje pavadinta 
"Bažnyčios dogmatika"(Kirchliche Dogmatik), sudarė virš 10,000 
puslapių. Barth jos nebaigė todėl,kad Bažnyčios dogmatika niekuo
met nesibaigė, ir išleido tik 13 tomų, tiksliau kalbant 4 tomus :I t. 
iš 2 dalių, II t. iš 2 dalių, III t. iš 4 dalių ir IV t. iš 5 dalių. Iš viso 
Barth raštai (veikalai, straipsniai, laiškai, kritika) užima virš 400 
pozicijų, ir kartais gana sunku rasti reikalingą straipsnį arba net 
veikalą.

Be abejo, Karl Barth priklauso prie teologų, kurie bando apim
ti visus tikėjimo klausimus.Istorija žino tik tris tokio masto žmo
nes :šv. Tomą Akvinietį, Philipp Melanchtoną ir Joną Kalviną. Pats 
Barth juos pavadino reguliariniais teologais. Pav., M. Liuteris bu
vo Barth’o įvertintas kaip nereguliarinis teologas,kuris savo teo
logiją daugiau apriboja vienu, arba kitu klausimu.

K. Barth’o religinis universalizmas duoda mūsų religiniai taip 
gyvam laikotarpiui įsitikinimą, kad jo galvojimas bus gyvas ir a- 
teityje. Mums, lietuviams, reikia pageidauti, kad mūsų tarpe atsi
rastų žmonių,kurie nors dalinai išverstų trumpiausius jo veikalus 
į lietuvių kalbą. Barth pats iškėlė mintį, kad būtų gerai išversti jo 
"Einfuhrung in die evangelische Theologie" į Rytų Europos kalbas 
(245 psl.). Katalikai ir evangelikai aukštai vertino K. Barth’ą, kaip 
teologą ir žmogų. Ypatingai aiškiai nušvietė Barth’o asmenybę, ir 
jo pažiūrą į predestinaciją:Stanford universiteto Special Program 
in Humanities profesorius (evangelikas) Robert McAfee Brown ir 
jėzuitas Avery Dulles, jėzuitų teologijos seminarijos Woodstock, 
Maryland, profesorius.

Barth’ui labai rūpėjo ekumeninis judėjimas. Jis jau Amsterda
me 1948 m. pareiškė, kad tikras ekumenistas myli savo tikėjimą. 
Karl Barth visa širdimi pageidavo krikščionių vienybės, bet taip 
pat tvirtai stovėjo savo evangelikų reformatų tikėjimo sargyboje.
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Jonas KUTRA

PAŽINKIME PROTESTANTIZMO REIKŠME

Būdami protestantai-reforma
tai ar liuteronai,žinome, kad ski
riamės nuo katalikų ir kitų tikė - 
jimų, kad turime savo dvasinin - 
kus, lankomės į savo skirtingo 
kulto bažnyčias,bet retai tepagal- 
vojame, ar ne per maža žinome 
apie protestantizmo istorinę 
reikšmę. Liuterio, Kalvino, Cving- 
lio ir kitų reformatorių paskelb
tos tezės ne tik sukrėtė to meto 
Romos Katalikų Bažnyčios valdo
vus ir monarchus,išlaisvino mus 
dvasiškai ir protiniai, bet, kas 
nuostabiausia, kad Reformacijos 
sąjūdis padėjo politiškai susifor
muoti Anglijai, ypač JAV-ėms ir 
turėjo ypatingos įtakos šių kraš
tų konstitucinei santvarkai.

Pasinaudodamas dr.Wm. Thom- 
sono Hanzsches spausdiniu"This 
is Protestant Christianity", noriu 
kiek plačiau iškelti protestantiz
mo politinę reikšmę.

Niekas kitas, kaip protestantai, 
ypač Jono Kalvino pasekėjai, pa
siremdami Naujuoju Testamentu, 
išvystė vyriausybės "kompaktinę 
teorijų", t. y. idėjų, kad tauta yra 
suvereninė ir kad politinis valdo
vas tėra tik jos tarnas. Šių idėjų 
išreiškė anglų rašytojas J.Milto- 
nas vienu sakiniu, kuris vėliau 
pateko į JAV Nepriklausomybės 
Deklaracijų: "Žmogus, būdamas 
iš prigimties laisvas ir nepri
klausomas, niekeno negali būti 
nušalinamas iš savo nuosavybės, 
negali būti kito politinės galios 
be savo sutikimo pavergtas ". Tho
mas Hookeris jau 1738 m. paskel
bė šį principų Naujoje Anglijoje 

per vienų savo pamokslų:"Autori- 
teto pagrindas pirmiausia glūdi 
laisvame tautos sutikime". A.Sid
nėjus, J. Locke ir kt. reformatai 
filosofai rašė savo veikaluose 
apie protestantiškos Anglijos ir 
laisvos protestantiškos Olandijos 
tautų galių.

Apie du trečdaliai JAV pirmų- 
jųkolonistų,dar prieš revoliucijų, 
buvo presbiterijonai, taip pat ir 
jų pirmauju vadovai. Svarbiausia 
patriotų paruošiamoji mokykla 
buvo Princetonas su presbiterijo- 
nų Bažnyčios kolegija. Žymiau
sias laisvės judėjimo vadovas bu
vo Jonas Whitterspoonas, Prince- 
tono kolegijos prezidentas, vie
nintelis dvasininkas, pasirašęs 
JAV Nepriklausomybės Deklara
cijų.

JAV revoliucija Anglijoje buvo 
vadinama "presbiterijonų sukili
mu".Horace Walpole pareiškė tuo 
metu Anglijos parlamente:"Pus- 
seserė Amerika pabėgo su pres
biterijonų dvasininku, t. y. su mi
nėtu Whitterspoonu". Žymus Vo
kietijos istorikas L. Ranke rašė: 
"Jonas Kalvinas yra faktinis A- 
merikos įkūrėjas".

Daugelis JAV Nepriklausomy
bės Deklaracijos teksto sakinių 
buvo nukopijuota iš ankstyvesnių 
žymių protestantų veikėjų pas įsa
kymų. Dar 40 metų prieš D eklara- 
cijų pasirašant, Jonathan Dickin- 
sonas,pirmasis Princetono kole
gijos prezidentas, dvasininkas, 
reikalavo "neperleidžiamų ( in
alienable) piliečio teisių".

JAV konstitucijoje randame du
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žodžius,kurių, nežino nė viena ki
ta konstitucija- "We,the people" 
(mes-liaudis, žmonės). Sis išsi
reiškimas buvo tiesiogiai paim
tas iš daugelio Škotų Presbiterijo- 
nų Bažnyčios veikėjų pareiškimų, 
bekovojant 17-me šimtmetyje 
prieš karalių besisavinamas die
viškas teises, ir iš Mayflowerio 
sutarties, pasirašytos kabinoje, 
prie š puritonų tėvams išplaukiant 
į vandenis. Tai tikrai protestan
tiškas išsireiškimas.JAV konsti
tucijoje numatyta reprezentatyvi- 
nė valdžios forma yra tikrai kal- 
vinistinė, suredaguota pasekant 
Šveicarijos pavyzdį.

James Froude, žymus anglų is
torikas, rašė:"Kaivinizmas sutei
kė įkvėpimą ir palaikė drąsiau - 
sias pastangas palaužti neteisin
gą autoriteto jungą". H. A. Taine, 
prancūzų istorikas ir kritikas,ra
šė : "Kalvinistai... yra tikrieji 
Anglijos herojai.Jie įkūrė Angli
ją, nežiūrint Stiuartų korupcijos, 
eidami pareigas, praktikuodami 
teisingumą,atkakliu triūsu ginda
mi teisėtumą, pasipriešindami 
spaudimui, laisvės ir blogybių 
pergale. Jie įkūrė Škotiją, jie su
kūrė JAV-bes ". J. Motley, kitas 
žymus istorikas, tvirtino- "Už 
Anglijo s, Olandijos ir JAV politi
nes laisves padėka priklauso tik 
kalvinistams,© ne bet kuriai kitai 
žmonių klasei". Emilio Castela- 
ras, buvęs Madrido universiteto 
profesorius .mokslininkas ir vai s - 
tybininkas,Romos katalikas,rašė: 
"Amerikos respublikiniam judėji
mui buvo reikalinga, kad iškiltų 
griežtesnė moralė, kaip kad Liu- 
terio-Kalvino moralė, ir demo - 
kratiškesnė Bažnyčia, kaip kad 
vokiečių-Ženevos Bažnyčia. Ang

lo- saksų demokratija yra primi
tyvios visuomenės pasekėja, pa
remtos Biblija. Tai yra griežtos 
teologijos, skelbtos Šveicarijoje, 
produktas. ... Ir ji pasilieka sa
vo didybėje, sukurdama pačią 
vertingiausią, padoriausią, švie
siausią ir turtingiausią žmonijos 
rasės dalį".

Kalvinizmas reikalavo atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės. "Atiduo
kite ciesoriui,kas yra ciesoriaus, 
ir Dievui-kas priklauso Dievui ", 
kaip kad Kristus mokė. Jau 1729 
metais Philadelphijoje Presbite- 
rijonų Bažnyčia buvo pirmoji JAV, 
kuri viešai pareiškė reikalavimą 
atskirti Bažnyčią nuo valstybės,- 
idėja, kuri iki šiolei dar nėra vi
same pasaulyje įgyvendinta.

JohnRichard Green,anglų žino
mas istorikas,skelbė,kad moder
niškojo pasaulio šaknys glūdi kai - 
vinizme,kad kalvinizmas pirma
sis iškėlė žmogaus vertės ir jo 
kilnumo idėją, o taip pat ir lygy
bės principą tarp visų klasių ir 
luomų.

Pensilvanijos aukščiausiojo 
teismo teisėjasTilghmanl806-1827 
m. rašė:"JAVkonstitucijos paruo- 
šėjai,nustatydami mūsų respubli
kos formą, labai daug pasiskolino 
iš Škotijos Presbiterijonų Bažny
čios konstitucijos".

Harvardo universiteto filosofi
jos prof.Ralph Barton savo veika
le "Puritonizmas ir Demokratija" 
rašo, kad JAV istorijoje ryškėja 
du pagrindiniai bruožai ^puritoniz
mas ir demokratija. Puritonizmas 
atmetė pagarbą pompai ir autori
tetui,paneigė tarpininką tarp Die
vo ir žmogaus, iškėlė reikalavi
mą individualios atsakomybės ir 
žmogiško kilnumo, o ypač griežtą
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prisilaikymą moralinių dėsnių.
Protestantizmas rūpinasi Evan

gelijos,Kristaus mokslo pritaiky
mu tiek visuomeniniame, tiek ir 
privačiame žmogaus gyvenime. 
Tuo būdu tik paaiškinama, kodėl 

socialinės reformos, pradedant 
naujaisiais amžiais, pasireiškė 
protestantiškuose kraštuose,ir tik 
pastaruoju laiku ir R.Kat. Bažny
čia," o ypač jos pavieni nariai, jo
mis susidomėjo.

V. KAROSAS

LIETUVOS RELIGINĖS LAISVĖS PRIVILEGIJA

Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčios Vilniaus Sinodas 1908 m. nu
tarė išleisti visus dokumentus, liečiančius Lietuvos Reformacijų 
Didž. Lietuvos Kunigaikštijoje ir Lenkijos Karalystėje; tą rinkinį 
pavadino "Monumentą Reformationis Polonicae et Lithuanicae ". S is 
leidinys buvo pakartotas Vilniuje 1925 m. , iš kurio ir yra padary
tas šis vertimas iš senovės gudų kalbos, paliekant originalų rašy
mo stilių.

To leidinio įžangoje Sinodo komisija šį dokumentą apibūdina, 
kaip vieną iš žymiausių ne vienlietuvių tautos istorijoje, bet ir vi
soje Europoje, ir vadina jį "Magna Charta Libertatum".

Tuo laiku, kada Vak. Europoje, po Augsburgo religinės taikos 
1555 m. , buvo pripažintas dėsnis "cuius regio, eius religio"( kieno 
valdžia, to ir religija), nepaliekant teisės egzistuoti kitoms religi
joms toje pačioje v alstybėje, Vilniaus seime kng. Mikalojaus Rad
vilos Juodojo pastangomis buvo pravestas ir paskelbtas šis epochi
nės reikšmės religinės laisvės dokumentas. Po šiuo dokumentu pa
sirašė Did. Liet. Kng. ir Lenkijos Karalius Žygimantas Augustas, 
trys katalikų vyskupai, vienas ortodoksų kunigaikštis, keliolika žy - 
miausių reformatų ir katalikų didikų. Tačiau pati privilegija buvo 
suredaguota labai diplomatinėje formoje. Kaip matysime iš teksto, 
privilegijoje kalbama apie Horodlėje sudarytą uniją,pagal kurią tik 
tie ponai ir bajorai, kurie yra priėmę Romos Bažnyčios tikėjimą ir 
yra gavę lenkų šlėktų herbus, įgauna pilnas lenkų bajorų teises ir 
laisves. Šioje privilegijoje pasisakoma, kad šios teisės ir laisvės 
praplečiamos visiems bajorams, kurie yra krikščioniškojo tikėji - 
mo, nors ir negavę lenkų herbų ir titulų. Tekste yra minimi graikų 
tikėjimo išpažintojai,tačiau nė vienu žodžiu neužsiminta apie evan
gelikus. Atrodo, kad viskas priklausė nuo to, kas ir kaip aiškino 
"krikščioniškumo" sąvoką. Netrukus, po Radvilos Juodojo mirties, 
iškilo eilė nesusipratimų aiškinant kam priklauso religinės laisvės 
privilegija. Todėl 1568 m. Gardino seime, paliekant galioje Vilniaus 
seime priimtos privilegijos tekstą, buvo aiškiai pasakyta, kad ši 
privilegija apima visą bajoriją,įskaitant ir pačią smulkiąją,priklau - 
sančią ir ne katalikiškoms konfesijoms.
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Šis puošnus titulinis lapas puošė Lietuvos Religinės Laisvės 1563. VI. 6 d. privilegiją, 
kuria Lietuvoje buvo suteikta visoms krikščionių religijoms laisvė ir lygios teisės.

Įdomu pabrėžti, kad ši privilegija negaliojo Lenkijoje. Liublino 
seime šioji privilegija buvo didžiausiu kliuviniu pasirašant Lenki
jos-Lietuvos uniją, kol, pagaliau, Lenkijos ponija pasižadėjo ją re
spektuoti. Si privilegija galiojo tol, kol nebuvo palaužta Lietuvos 
Reformacija. Tuo laiku visoje Europoje virė žūtbūtinės religinės 
kovos ir karai. Daugelis persekiojamąją dėl savo skirtingą religi
ngą Įsitikinimą rado prieglobstį tuo metu tolerantingoje Didž. Lie
tuvos Kunigaikštijoje.

Gaila, kad šioji privilegija ligi šiol nebuvo išversta Į lietuvią 
kalbą. Taipgi nė vienas lietuvią istorikas nerado reikalo dėl šios
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privilegijos pasisakyti. Lietuvių Enciklopedija, aprašydama visas 
tuolaikines buvusias privilegijas, šių privilegijų aplenkė (žr. L. E. 
XXIV t. , 66-70 psl. ). Aiškumo dėlei tenka priminti, kad tuo laiku 
privilegijos buvo pirmieji rašyti įstatymai.

Nutylėjimas apie Lietuvos Reformacijų, buvo ir po šiai dienai 
tebėra sųmoningas lietuvių tautos istorijos klastojimas, kų turime 
čia konstatuoti baigiant šias savo pastabas.

D. L. K. IR LENKIJOS KARALIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO 
PRIVILEGIJA

1563 m. birželio mėn. 6 d.
Vardan Dievo tapki amžinai atminčiai tam dalykui,nes visi rei

kalai su laiku žmogaus atmintyje nublunka ir užmiršime paskęsta, 
ir dėl to yra išrasta, kad raštu būtų išaiškinta ir visiems paskelb
ta,ir todėl mes, Žygimantas Augustas,Dievo malone lenkų karalius, 
didysis lietuvių kunigaikštis, rusų,prūsų, žemaičių, mozūrų, inflian- 
tų ir kitų ponas ir paveldėtojas, skelbiame šiuo savo raštu mūsų 
pavaldiniams ir visoms ateinančioms kartoms, kam tik bus reika
las žinoti, kad pagal mūsų kvietimus buvo sušaukti į visuotinų sei
mų mūsų sostinės mieste Vilniuj e, kame dalyvavo dvasiškių ir 
svietiškių tarybos ponai,bajorai,urėdai visų tų mūsų žemių,kurios 
sudaro mūsų gimtųjų Didžiųjų Lietuvos Kunigaikštijų, prašant po
nų tarybai ir iš jų malonės visų luomų anksčiau išvardytų, pavely- 
jame jiems ir leidžiame naudotis žemės valdymo privilegijos tei
se, ir leidžiame šių privilegijos teisę įdėti ir įrašyti pagal tų patį 
paprotį, kaip yra įrašomos privilegijos ir šlėktų laisvės į Statutų 
Lenkijos Karalystėje. Už tai visi luomai nužemintai lenkia galvas 
valdovui,kad jo didenybės sutikimas leido mūsų prašymų išklausy
ti,nes tose laisvių privilegijose kai kurie punktai reikalingi plataus 
paaiškinimo lengvesniam jų supratimui,*pirma,-kad tai buvo aptar
ta ir pripažinta mūsų prosenelio šlovingos atminties Jogailos,len
kų karaliaus ir aukščiausio lietuvių didžiojo kunigaikščio, taipgi ir 
jo brolio-jo malonybės Aleksandro Vytauto, didžiojo lietuvių kuni
gaikščio, kuriose yra pasisakyta už apjungimų valstybių-tų laikų 
Lenkijos Karalystės su Didžiųja Lietuvos Kunigaikštija, ten pat Ho
rodlėje-Lenkijos Karalystėje-paskelbiant ir tas privilegijas, kur 
mūsų lietuviškų žemių ponai šlėktos apdovanojo bajorus privilegi
jomis suteikiant jiems žemės valdymo teises, tik jiems esant vi - 
suotinos t.y. apaštališkojo krikščioniškojo tikėjimo ir Romos Baž
nyčios pavaldiniais, ir kuriems buvo suteikti bajorijos herbai, turi 
teisę tomis laisvėmis džiaugtis ir jomis naudotis, kaip ponai ir 
šlėkta Lenkijos Karalystėje savo laisvių prisilaiko ir naudojasi.

Antrame punkte pasakyta, kad užimant valstybinius postus ir u- 
rėdus negali būti renkami, jei nėra visuotino krikščioniškojo tikė
jimo ir Romos Bažnyčios pavaldiniais, taip pat urėdai ir titulai 
skiriami paveldėjimui, kaip ir kaštelionams, negali būti suteikiami
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žmonėms ne krikščioniško tikėjimo ir tokiems nėra leidžiama da
lyvauti mūsų tarybose nei jose būti.Kad ši laisvėms duoti privile
gija, patvirtinta mūsų senelio Kazimiero ir dėdės Aleksandro, mū
sų tėvo Žygimanto I-jo garbingos atminties karalių ir didžiųjų lie
tuvių kunigaikščių, ir po mūsų patvirtinimų, buvo tais pačiais žo-

Didysis Lietzivos Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius ŽYGISMANTAS AUGUSTAS 
1520-1572

džiais surašyta. Dėl šito visi mums lenkė galvas tuo tvirtindami 
mums pripažintų laisvės privilegijų, pilnumoje tai apreikšdami. 
Mes ponų taryboje pamatėme tai,kad prieš suteikiant šių privilegi
jų Horodlėje,luomai ir tautos savo didvyrišku pasiaukojimuRzecz- 
pospolitai ir mūsų protėviams buvo užsitarnavę sau paaukštinimų 
ir buvo gerbiami, kaip tai išvardintos prvilegijos pradžioje buvo 
pasakyta,kokie luomai į Horodlės seimų suvažiavo,būdami ne vien 
Romos Bažnyčios paklusnybėje, bet ir graikų, mūsų protėvių tary
bose pasižymėję ir ištikimybe bei pastovumu mūsų protėviams no - 
riai atitarnavę,kaip geriems ir ištikimiems pavaldiniams pridera, 
visuomet savo nusistatymų rodydami,ir taip elgdamiesi tuos visus 
paaukštinimus, nežiūrint kad toje privilegijoje pažeminimui ir pa - 
niekinimui buvo skirti, kurie nepriėmė herbų, ir tie, kurie graikų 
tikėjimo prisilaikė prieš mūsų protėvių nusistatymų, bet mums ir 
mūsų valdovams savo ištikimybę rodė,viena, kad ne visi tame sei
me dalyvavo, o ypačiai iš rusų žemių,dėlto neprasilenkdami ir ne
pažeisdami mūsų protėvių ir mūsų valdovų suteiktų pirmųjų privi
legijų,bet visoje galioje palikdami ir patvirtindami, tik du pirmuo
sius punktus ir pastraipas anksčiau aprašytus išaiškindami ir pa
tvirtindami, patariant ir pritariant mūsų dvasiškių ir svietiškių
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ponų tarybai, nutariame ir norime matyti, kad nuo šio laiko ne tik
tai ponai šlėktos ir bajorai,bet ir jų žemių ainiai visoje mūsų vals - 
tybėje dovanota privilegija ir suteiktomis visomis laisvėmis ir že
mių valdymo teisėmis gali naudotis ir jomis džiaugtis turi, kurie 
yra Romos Bažnyčios pavaldiniai, ir tie musų protėviai, kurie gavo 
herbus ir titulus iš Lenkijos Karalystės, bet taipgi ir visi tie rite
rių ir šlėktų luomų, tiek lietuvių tiek rusų tautos,jei tik yra krikš
čioniško tikėjimo,ir tie,kurių protėviai titulų ar herbų iš Lenkijos 
Karalystės neėmė,taipgi tolygiai visiems laikams šituo viskuo ga
li naudotis ir tomis laisvėmis džiaugtis, kaip prieš tai nuo senovės 
iki šių laikų tomis laisvėmis naudojasi riterių luomai abejose tau
tose,kaip lietuviai taip rusai,naudojosi ir džiaugėsi,taip kad į įvai
rius titulus ir urėdus,į mūsųtarybų,į karaliaus ir paviečių urėdus, 
ne tiktai Romos Bažnyčios pavaldiniai gali būti nuo šio laiko ren - 
kami ar skiriami, bet taip pat drauge visi riteriško luomo iš bajo
riškos tautos žmonės, kaip Lietuvoje taip Rusijoje, kiekvienas pa
gal savo užtarnavimų ir tinkamumų postams ir žymiems urėdams 
mūsų valdovo malone gali būti skiriami. Kiekvienas riteriškojo ir 
bajoriškojo luomo žmogus, iš savo pusės būdamas krikščioniško 
tikėjimo žmogumi, negali būti atskirtas nuo šių dvejų pirmųjų pa - 
straipų aprašytų pirmose privilegijose. Žinokite, kad šis suteiki
mas laisvės ir žemės teisių buvo karaliaus Jogailos ir Didž. Kuni
gaikščio Vytauto privilegijoje aprašytas, bus nutarta ir pataisyta 
Lenkijos Karalystėje, kaip tai virš išvardyta privilegija liudija, 
pirmame artimiausiame visuotiname seime, kuris bus sudarytas 
iš abejų valstybių-Lenkijos Karalystės ir Didž. Lietuvos Kunigaikš- 
tijos,ponų tarybos ir visų luomų pritarimų ir įsipareigojimų,todėl 
nemažindami ir nesiaurindami šio rašto, bendrai paliekame nepa - 
keičiamu visiems laikams.

Šio rašto patvirtinimui įsakome pridėti mūsų majestoto ant
spaudų ir pasirašyti valdovui savo ranka. Prie šio buvo mūsų ta
rybos nariai (seka parašai):
Valerijonas Protasevičius, Vilniaus vyskupas................kat.
Jonas Andruševičius, Lucko ir Brastos vyskupas. . . . kat. 
Mikalojus Pacas, Kijevo vyskupas........................................... kat.
Mikalojus Radvila, kancleris. .......................................................evang.
Mikalojus Radvila, didysis etmonas. ..........................  evang.
Grigalius Chodkevičius, Vitebsko vaivada. ..................... kat.
Konstantinas Ostrogiškis, Kijevo vaivada. . ..................... ortod.
Povilas Sapiega, Podlasie vaivada. . .....................................evang.
Steponas Zbarauskas, Vitebsko vaivada............................... evang.
Bazylius Tiškevičius, Podpliaus vaivada.............................evang.
Eustachas Valavičius, Lietuvos iždo globėjas.................. evang.
Mikalojus Kiška, Lietuvos žemininkas. ..................... .. kat.
Jurgis Chodkevičius, Lietuvos stalininkas. .......... kat.
Jonas Chodkevičius, Žemaitijos seniūnas. ........... evang.
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Romanas Sanguška, Breslaujos vaivada.......................... kat.
Jarosz Korycki, karaliaus arklininkas................................. kat. lenkas
Stanislav Wloszek, karaliaus dvariškis................................kat. ”
Szczesny Syrutovicz, kardininkas............. ...............................kat. "
Szczųsny Hercyk, krašto vėliavininkas.................................kat. "
Jan Szymkovicz, maršalka............................................................ kat. 11
Jan Hajno, sekretorius....................................................................  evang. "
Mikalojus Naruševičius, rašytojas.......................................... evang. "

Kun. S . NEĮMANĄS

BENDRI BRUOŽAI IŠ LIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽNYČIOS
GYVENIMO

a.bažnyčios įkūrimas ir būklė iki lietuviu
TAUTOS ATGIMIMO

Kai Europoje dvasinis atgimi- 
mas-Renesansas ir Humanizmas 
nugalėjo viduramžių ideologiją, 
o Reformacija sulaužė viduram
žių Bažnyčios galią, grąžindama 
minties ir tikėjimo laisvų, Lietu
va buvo paliesta ir Įtraukta į ei - 
nančią iš Vakarų Į Rytus atnauji
nimo srovų ir pajuto gražų dva - 
sios atgimimo pavasarį. Naujos 
tikybinės krypties šalininkai pa
mėgo Šveicarijos Reformacijos 
dvasią ir santvarką,kur griežčiau 
ir radikaliau buvo pravesta Baž
nyčios reforma. Šveicarijos Re
formacijai pasidarbavo:humanis- 
tas reformatorius Ulrichas Zvin- 
glis, žuvus kovoje už religinės są
žinės laisvų, karo lauke 1531 m. ; 
gabusis teisininkas teologas Jo
nas Kalvinas,sugebėjus Reforma
cijos idėjas gyvenime realizuoti; 
Jonas Laskis, kuris veikė Kalvi
no dvasioje Anglijoje, vėliau Len
kijoje ir trumpai Lietuvoje, sklei
sdamas tolerancijos ir vienybės 
mintis pagal Kristaus mokslą, ku
rio dėka 1570 m. buvo atsiektas 
"Sandomiro susitarimas", pagal 

kurį liuteronys ir reformatai su
sitarė palaikyti artimus santykius 
tarpusavyje,bendrai ginti savo ti
kybinius reikalus prieš nedrau
gingai nusistačiusią didžiumos 
Bažnyčią.

Visa tai paveikė galingąjį ir 
įtakingąjį Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos kunigaikštį kanclerį 
vaivadą Mikalojų Radvilą Juodąjį 
Vilniuje, kurio globoje jau buvo 
nemažas reformatųparapijų skai
čius. Be jo globos ir tolimesnis 
Reformacijos plėtimasis į Rytus 
būtų buvus sulaikytas,© taip pat ir 
superintendentas kunigas Simanas 
Zacius, religinių ir bažnytinių re
formų vykdytojas, būtų buvus be
jėgis. Jėzuito Petro Skargos liudi
jimu 157 3 m. vien Vilniaus vysku
pijoje 500 Romos katalikų Bažny
čios parapijų perėjo protestantų 
pusėn, iš kurių apie 200 parapijų 
buvų ev. reformatų.

Reformatorius Jonas Kalvinas, 
kuris parodė didelį susidomėjimą 
Lietuva ir jos likimu, pats išban- 
dus sinodalinų organizaciją, savo 
laiškuose patarė ir nurodė kuni-
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gaikščiui M. Radvilai, kad Bažny
čia neturi priklausyti nuo pasau
lietinės valdžios ir valdovų, bet 
patys tikintieji turi išorinę Baž
nyčios santvarką tvarkyti, ginti, 
jai tarnauti ir būti dėl jos atsa
kingi, tuo sustiprinant jos atei
tą ir savistovumų.Kalvinas pasiū
lė Lietuvos ev. parapijoms ir jų 
įtakingiems globėjams Radviloms 
priimti Ženevoje jau veikiančių 
sinodaline santvarkų. Reformato
riaus Kalvino paveiktas ir įtikin
tas, Lietuvos kunigaikščių sosti
nėje Vilniuje, 1555 m. birželio m. 
24 d. buvo sušauktas pirmasis 
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios 
Sinodas,kurį atidarė pats kunigai
kštis Mikalojus Radvila, kaip pir
masis "Sinodo Direktorius". Pats 
superintendentas kun. Simanas Za- 
cius surašė pirmus Sinodo memo
rialus ir kanonus. Lukiškių dvare 
prie Vilniaus bažnyčios varpams 
suskambėjus .Mikalojaus Radvilos 
rūmuose (dabar universiteto pas
tatas prie pašto),buvo įkurta Lie
tuvos Ev. Reformatų Bažnyčia 
"Unitas Lithuanica". Pirmas de
mokratinis Lietuvos Ev.Reforma
tų Sinodas apėmė ir plačius Balt- 
gudijos plotus. Tuo sinodu pavie - 
nios, jaunos, dar silpnos, iš sklai
dytos parapijos buvo sujungtos ir 
įpareigotos pavieniai įgytų ir sun
kiai iškovotų laisvų išlaikyti ir 
ginti.

Kng. M. Radvila Juodasis 1558 
m.įkūrė Lietuvos Brastoje speci
aliai protestantų raštams spaus - 
dinti lenkų kalba spaustuvų.kurio- 
je 1563 m. buvo atspausdintas žy
miausias to laiko darbas,vad. 
Brastos Biblija. Šia garsiąja Bra
stos Biblija, kuri Lietuvos kanc
leriui atsiėjo apie 100.000 auksi

nių, buvo lenkų kultūrai pastaty
tas paminklas, kuris savo dailia 
kalba buvo pavyzdžiu ir katalikiš
kiems lenkų Šv. Rašto vertimams. 
Nė trejiems metams nepraėjus 
po kng.M. Radvilo Juodojo mirties, 
jo vyresnysis sūnus Mikalojus 
Kristupas Našlaitėlis, Vilniaus 
vysk. V. Protasevičiaus ir ypač 
jėzuito P. Skargos įtakoj e,perėjęs 
įkat.tikėjimų ir atvertęs tris ma
žamečius savo brolius, uždarė 
1567 m. spaustuvę, L. Brastoje ir 
perkėlus į Vilnių atidavė Vilniaus 
jėzuitų akademijai, o Brasto s 
spaustuvės leidinius, ypač ten iš
spausdintų Biblijų,stengėsi visai 
išnaikinti ("M. Sp. " Nr. 15, pusi. 
39-44 ir L. E. XXIV t.,pusi. 394).

Biržų ir Dubingių kunigaikščio 
Mikalojaus RadvilosRudojo ir ki
tų žymių Lietuvos pareigūnų dėka 
1563 m. ir 1568 m. buvo išgautos 
karališkos privilegijos, pagal ku
rias visoms konfesijoms pripažį
stamos lygios teisės, o taipgi ne- 
katalikams bajorams suteikiamos 
lygios teisės su katalikais.

Parapijas steigdavo daugiau
siai dvarininkai savo dvaruose, 
miesteliuose statydavo b ažnyčias, 
mokyklas ir užlaikydavo kunigus 
bei mokytojus. Tokius dvarinin
kus vadindavo kuratoriais, kurie 
kartu su dvasiškiais rinkdavosi 
apsvarstyti bendruosius Bažny
čios reikalus. Pirmieji sinodai 
svarstydavo vien dvasinius ir ti
kybinius klausimus .paliekant eko
nominius reikalus patiems kura
toriams išspręsti. Bet jau 1616 m. 
sinodo memorialuose randame 
užrašyta, kad kiekvienas Bažny
čios narys turi įmesti į aukoms 
skirtų dėžutę, pinigų, pagal savo 
išgales,bendriems Bažnyčios rei-
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Reformatų Jaunimo Draugijos ,,Radvila11 Biržų skyriaus buvusių ourelių valdybų na
riai (iš k. i d.) — sėdi: M. Tunkūnaitė, kun. A. Balčiauskas ir V. Galvelytė; ■ stovi:
J. Januševičius, L. Kučinskaitė, E. Tauraitė, J. Trečiokas, O. Stuinaitė, M. Dagys ii 
P. Krisiukėnaitė. Biržai, apie 1935 m.

kalams.
Laikui bėgant, savo Bažnyčią 

mylintieji, palikdavo mirdami sa
vo turtą Bažnyčiai ir tokiais atve
jais kai kada Bažnyčia turėdavo 
sunkumų, kol vyriausybė patvir
tindavo tokį palikimo testamentą. 
Bet kai sinodas pasidarė teisėtu 
juridiniu asmeniu, tai jau 17 am
žiuje buvo pradėta užrašinėti pa
likimus tiesioginiai sinodui. Ku
ratoriui mirus, jo globojama pa
rapija su visais turtais pereidavo 
sinodo žinion.

Su laiku Vilniaus Sinodas įsi
gijo gana didelį kilnojamą ir ne
kilnojamą turtą. Nemažai turto 
sinodas paveldėjo ir iš kunigaikš
čių Radvilų.

Lietuvos ir Lenkijos valstybė
se suvienodinti ev. reformatų baž - 
nytiną veiklą, buvo sušaukti 1633 
ir 1634 metais abiejų valstybių 
bendri sinodai, kuriuose buvo nu

tarta išleisti bažnytinių nuostatų 
knygą- Agenda. Kad tos Agendos 
buvo didelis pareikalavimas rodo 
tai, kad jau 1637 m. Dancige And
re HMnefeldo buvo atspausdinta 
Didžiosios Agendos antroji laida 
( Plačiau žiurėk:"M. Sp. " Nr.8-9, 
pusi. 28-29).

Vilniaus Sinodui priklausė ne 
tik Lietuvos,bet ir Baltgudijos pa
rapijos, kurios buvo suskirstytos 
į šešius distriktus. Paduodama 
lentelė parodo, kiek kiekviename 
distrikte po 50-ties kontrarefor- 
macijos metų parapijų skaičius 
bebuvo likus:

1. Vilniaus : 1704 m. - 48 p-jos,
" 1755 m. - 28 p-jos;

2. Užnerio-Biržų:l704m.-1 Op.,
n 1755 m. - 6 p-jos;

3. Pagirių: 1704 m. - 8 p-jos,
n 1755 m. - 4 p-jos;

4. Žemaitijos:1704 m.-Up-jos,
,, 1755 m. - 3 p-jos;
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5. Baltgudijos: 17 04 m.-3p-jos,
h 1755 m. - 4 p-jos;

6. Naugardelio:1704 m.-10p-s>
ir 1755 m. - 7 p-jos.

Šie skaičiai rodo,kaip parapi
jų skaičius mažėjo ir kaip palygi
namai Biržų distriktas išsilaikė 
mažiausiai pasikeitus.

Rusijos caras Petras Didysis, 
susipažinus su Vakarais ir juos 
pamėgus, suteikė didesnes teises 
protestantams, kurie gyveno jo 
valdomuose plotuose. Jo 1702 m. 
išleistame manifeste, suteikiant 
protestantams tikėjimo laisve^, 
skaitome: "Aukščiausiojo mums 
dovanota galia nenorime žmogaus 
sąžinės prievartauti ir mielai lei
džiame kiekvienam krikščioniui 
pagal jo sųžiną rūpintis savo sie
los išganymu". Bet kai parapijų 
skaičius augo ir iš jų kai kurios 
nesugebėjo tinkamai tvarkytis, tai 
tada pats caras panoro jas visas 
sujungti po viena valdžia ir pas
kyrė Maskvos liuteronų kunigų 
visų Rusijoje esančių protestantų 
parapijų superintendentu. Bet re
formatai jo valdžios nepripažino 
ir jis liko tik liuteronų superin
tendentu.

Reformatai tvarkėsi atskirai 
iki rusų valdžia įsteigė TeisiųKo- 
legijų, kuriai buvo pavesta rūpin
tis visųkitatikių reikalais. Tačiau 
tos kolegijos veikimo galia buvo 
apribota. Jos žinioje buvo skyry
bų bylos ir galutiniai sprendimai, 
liečiu su išlaidomis surištus pa
rapijų reikalus, paliekant visus 
tikybinius klausimus sprąsti pa
čioms parapijoms.

Po 1795 m. trečiojo Lenkijos 
ir Lietuvos padalinimo ir prijun
gimo prie Rusijos, visos parapi
jos su Vilniaus Sinodu pateko tos 

rusų Teisių Kolegijos žinion, kuri 
tačiau nepajėgė sėkmingai veikti. 
1819 m. buvo išleistas įsakymas 
įsteigti Evangelikų Konsistorijų 
Petrapilyje, kurios žinioje ir val
džioje turėjo būti visos evangeli
kų konsistorijos Rusijoje, taip pat 
ir evangelikų reformatų Sinodas 
Vilniuje su visomis savo parapi
jomis. Šioje 7narių komisijoje bu - 
vo 4 pasauliečiai ir 3 dvasiškiai. 
Įstatams paruošti buvo paskirta 
atskira komisija, kuri nutarė pa
vesti šiai konsistorijai tvarkyti 
visus parapijų reikalus, bet aukš
čiausių valdžių suteikė tos komi
sijos pirmininkui-vyskupui. Toks 
komisijos projektas iššaukė ben
drų nepasitenkinimų.

Livonijos (Latvijos) Konsistorija 
nesutiko perduoti savo valdžios 
tai aukščiausiai komisijai su vys
kupu priešakyje. Lietuvos Ev. Re
formatų Sinodas Vilniuje griežtai 
atsisakė klausyti tokios konsisto
rijos, kuri priklausytų nuo vysku
po, pasiremdamas tuo, kad ev. re
formatai nepripažįsta kitos Baž
nyčios galvos, o tik Jėzų Kristų, 
ir kad jos Bažnyčios santvarka 
yra sinodalinė, presbiterijoninė. 
Komisija , po trijų susirinkimų 
nieko konkretaus nenuveikus, buvo 
paleista.

Lietuvos Ev.Reformatų Bažny
čios teises,kokias ji pirma turėjo 
ir kuriomis naudojosi iki Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo,rusų 
valdžia patvirtino 1830 m.,Ev. Liu
teronų Bažnyčios santvarkos tei - 
sės rusųvaldžia pa c virtino! 832 m.

Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčia tvarkėsi pagal sinodų nuta
rimus prisilaikant Švento Rašto, 
Didžiosios Agendos„parapijų įsta - 
tų ir Rusijos įstatymų (Svod Zako-
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nov) XI tomo, kur tik dviejuose pa
ragrafuos e trumpai paminėtas Vil
niaus Lietuvos Ev. Reformatų Si - 
nodas, Sinodo vykdomasis organas 
Kolegija, kuriems užtikrinta auto
nomija ir savivalda. Rusai draudė 
vadintis "Unitas Lithuanica".

Vilniaus Sinodas visą Ev. Re
formatų Bažnyčios turtą valdė iki 
1863 m. Tais metais Rusijos val
džios iždas paėmė visus Sinodo 
dvarus ir nejudomą turtą savo ži
nion, pažadėje^s mokėti už tai 
42. 000 rublių nuomą, kurią per vi
sus sekančius metus ir mokėjo. Be 
to dar davė tris stipendijas:dvi te
ologams Dorpato universitete ir 

vieną juristui Petrapilio universi
tete.

Tomis stipendijomis, kurios 
mokslo metamš siekė po 400 rub
lių, Dorpato universitete pasinau
dojo, kaip paskutinieji mūsų Baž
nyčios nariai (jei neklystu), teolo
gai Adomas Šernas ir Jonas Škra- 
balas. Tačiau Škrabalas, baigus u- 
niversitetų, pasirinko kitą tarnybą 
susisiekimo srityje. Iš teisininkų 
Petrapilio stipendija paskutinieji 
pasidalindami, rodos, pasinaudojo 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras Jokūbas Šernas ir ju- 
ristas Adolfas Neimanas.

PASAULINIO KARO METU
Vilniaus Sinode dominavusi 

lenkų įtaka pradėjo silpnėti ir 
lietuvių vardas pradėtas dažniau 
minėti po lietuvių spaudos 1904 
m.atgavimo ir įsijungus į bažny
tinį gyvenimą lietuviams patrio
tams kunigams : Povilui Jakubėnui, 
Jonui Šepečiui ir vėliau Adomui 
Šernui.Kartu pradėjo nykti dvari
ninkų bajo rų reikšmė ir pasireik
šti Bažnyčiai atsidavusių, iš vai - 
stiečių kilusių, lietuvių kuratorių 
veikla. Jau 1908 m. leista rinkti 
delegatus į sinodą, po du atstovus 
valstiečius iš kiekvienos parapi
jos. Be šių rinktų parapijos atsto
vų galėjo dalyvauti sinodo posė - 
džiuose su patariamuoju balsu ir 
visi konfirmuoti Bažnyčios nariai.

1909 m. buvo išrinktas kura
toriumi pirmas iš valstiečių ki- 
ląs lietuvis dr. Adomas Sketeris, 
tautinio atgimimo veikėjas, auš
rininkas, gimus 1 859-X II. 4 Norei- 
konių k. , Joniškėlio vis. , Biržų 
aps. , Švobiškio p-je . Gimnaziją 
baigė Slucke.mediciną-Maskvoje.
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B. BAŽNYČIOS BŪKLĖ PIRMOJO
Laike I Pasaulinio karo buvo lie
tuvių džiovininkų sanatorijos Jal
toje Krime vedėju. Mirė Maskvos 
ligoninėje po operacijos 1916. IV. 
19. Sanatorijos vedėjo vietą per
ėmėjo padėjėjas dr. Jokūbas Mi
kelėnas. 1910 m. kuratorium bu
vo išrinktas, bažnytiniame gyve
nime jau tada pasireiškus, prof, 
dr. Jonas Yčas,lietuvis patriotas, 
taip pat baigus Slucko gimnaziją, 
kur tais laikais mokėsi dauguma 
mūsų inteligentijos, apgyvendin
tos Vilniaus Sinodo prie gimna
zijos išlaikomame bendrabutyje.

Būdingas ir daug atskleidžian
tis yra dr. Martyno Yčo padary
tas Vilniaus Sinodo,įvykusio 1910 
m. birželio m. 15-24 d. , aprašy
mas "'Direktoriumi išrinktas kurt. 
Boleslovas Gruževskis. Parapijų 
delegatais jau dalyvauja: Jonas 
Dilys ir Martynas Mitras iš Pa
pilio; Martynas Dilys ir Petras 
Drevinskas iš Nem. Radviliškio; 
B. Čepulis iš Švobiškio; Jurgis 
Kutrevičius ir Martynas Yčas iš



Biržų.
Tarp svarbesnių to sinodo nu

tarimų buvo leisti lietuvių kalba 
laikraštį ev. reformatų dvasioje. 
Sinodas į redakcinę, komisijų iš
rinko kun. Jonų Šepetį-redakto
riumi,kuriam pavedė ir parūpin
ti leidimų,nariais:general. super
intendentų kun. V. Meškauskų,kun. 
P. Jakubėnų ir kurt. dr. Adomų 
Sketerį.(Šis mėnesinis žurnalas, 
vardu "Pasiuntinys'Jbuvo s'ėkmin- 
gai redaguojamas ir reguliariai 
spausdinamas dėka daug darbo ir 
pasišventimotam darbui skiriant 
pačiam redaktoriui kun. Jonui 
Šepečiui. S. N.).

Sinodo metu daug svarstyta 
apie moksleivių šelpimų. Tačiau 
moksleivių skaičiui padidėjus, si
nodas pajėgė skirti mažesnes sti
pendijas. Bet prieš kelerius me
tus kilo sumanymas įsteigti prie 
sinodo stipendijų fondų. Vienas 
nepasiturintis sinodo dalyvis,iš
kėlus tų sumanymų pradžiai pa - 
aukojo 5 rublius. Kelių metų bė
gyje jau buvo surinkta 5600 rub
lių. Nuo tada kasmet buvo renka
mos aukos tam fondui. Stipendi- 
jataipasižadėdavo,mokslų baigų, 
per dešimtį metų tuos pinigus be 
nuošimčių grų žinti. 1910 m. sti
pendijoms buvo iš to fondo jau 
paskirta 7, 875 rubliai 98 kapei
kos,nepriskaitant Slucko bendra
bučio išlaikymo. Stipendija Kara
liaučiuje apie 400 rublių, viena 
Oksforde apie 43 svarus ir viena 
Petrapilyje 400 rublių.

Sinodo išlaikomas Baltgudijo- 
je prie Slucko gimnazijos bendra
butis lietuviams nebuvo parankus 
nei savo atstumu, nei tautinės 
dvasios atžvilgiu. Daugelis ten 
gimnazijų baigusių išeidavo tau

tiniai nesusipratų, arba visai at
šalų. Todėl sinodas nutarė įsteig
ti moksleiviams bendrabutį Vii - 
niuje.

Sinodas išklausė pranešimų , 
kad Rygoje įsteigta lietuvių pa
rapija, turinti 600 narių. Pamal - 
das tuo tarpu jiems laiko kunigas 
Geist, kuris yra pramokus lietu
vių kalbos. Žiemų į Rygų persi
kelia kun. Kurnatauskas,kuris il
gus metus gyveno Biržuose ir 
lietuvių kalbų gerai moka.

1910 metais atspausdintas 
naujas giesmynas ištaisyta lietu
vių kalba ir gotiškos raidės pa
keistos į lotyniškas. Jį parūpino 
ir kalbų ištaisė poetas Stanislo
vas Dagilis, o lietuvių parapijų 
kunigai parašė maldas. To gies
myno pratarmėje parašyta:"Mie- 
li parapijonai ! Keturiasdešimts 
metų mūsų krašte baisiai buvo 
vyresnybės uždrausta lietuviškų 
knygų spausdinti! Bet tai nelai
mingai gadynei praslinkus, pra
žydo ir iš siplėtojo lietuviška raš
liava, o kartu su ja pražydo ir 
gryna,nuo vietinių tarmių įvairu
mo liuosa taisyklinga kalba. . . . " 
Pasirašė:Vilniaus Ev. Reformatų 
Sinodo Vyriausias Senjoras kun. 
V. Meškauskas ir lietuvių surin
kimų Dievo Žodžio Tarnai. Biržai, 
Velykų laike 1910 m.

Vienas svarbiausių 1910 m. 
sinodo nutarimų buvo duoti pla- 
tesnųparapijoms savivaldų. Nau
jieji ev. reformatų parapijų įsta
tai buvo priimti ir užtvirtinti Vil
niaus Sinodo posėdyje 1910 m. 
birželio mėn. 22 d. Įstatai sura
šyti 18 paragrafuose. Tų origi
nalų pasirašėsvyriausias ev. re
formatų lietuviškųjų parapijų 
senjoras kun. V.Meškauskas, sen-
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Papilio klebonijoj 1907 m. rugpiūčio mėn. 25 d. kun. A. Neimano gimtadienio proga 
(iš k. j d.): Rusijos vidaus reikalų ministerio (nusigręžęs) PLEHWES brolis, gener. 
suprt. kun. V. MEŠKAUSKAS, kun. Adolfas NEĮMANĄS, kun. J AKU BĖK AS, 
p. MILERIENĖ, p. Elvira MEŠKAUSKIENĖ, p. CUMFTIENĖ, kun. Adomas 
CUMFTAS ir ev. liuteronų kun. MILERIS.

joras kun. M. Jastrzembskis, si - 
nodo sekretorius kun. P. Jakubė- 
nas, Kolegijos prezidentas dr. A. 
Voinič, Kolegijos sekretorius A- 
romavičius, kun. J. Šepetys, kun.
A. Cumftas.kun. A.Neimanas, kun. 
K. Kurnatauskas, kun. F. Kurna- 
tauskas.Kuratoriai^dr. Braunack, 
inžinierius A. Voyde, J. Yčas, Fl. 
Svida,St. Svida, K. Cumftas, dr. J. 
Cumftas, dr. A. Sketeris. Delega- 
tai:Biržų p-jos J. Kutrevičius ir 
M. Yčas; Nem. Radviliškio p-jos 
Martynas Dilys ir Petras Dre - 
vinskas; Papilio p-jos M. Mitras 
ir Jonas Dilys; Švobiškio p-jos
B. Čepulis

Taip dalinai lietuvių ev. re
formatų parapijos Lietuvoje bu
vo aprūpintos ir paruoštos sulau
kti tų per amžius siektų Lietuvos 
Nepriklausomybę. Bet prieš tai 
dienai išauštant, I Pasauliniam 
karui kilus, dar teko pergyventi 

trejetų sunkių metų. 1915 m. vo
kiečių kariuomenei okupuojant 
Lietuvos kraštų, rusų valdžios 
Įsakymu kunigai, kaip valstybės 
tarnautojai,turėjo evakuoti Į Ru - 
sijų ir palikti savo parapijas. 
Prieš išvykdami turėjo atiduoti 
valdžiai visus bažnyčių varpus, 
kaip varį, karo reikalams. Kun. 
J. Šepetys ir kun. A. Neimanas, 
nežiūrint įsakymo, buvo pasiry
žę nepalikti savo parapijų, bet 
po pirmojo vokiečių atėjimo ir 
pasitraukimo ir vėl jiems grįž
tant, vos išvengę didelį pavojų 
laike pirmojo mūšio ir gaisrų, - 
pagaliau buvo priversti išvykti.

Vokiečių okupacijos metu 
bažnytinis gyvenimas buvo apmi
ręs ir nutilęs Lietuvos bažnyt
kaimiuose varpų skambėjimas, 
bet parapijose tikėjimas išliko 
nepalaužtas. Šis sunkumas bai
gėsi suskamoėjus Laisvės Var-
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pui laikinoje Lietuvos sostinėje 
Kaune.

Deja, prie savo pareigų ir į 
savo parapijas nebegrįžo vyres
nioji kunigų karta. Superinten
dentas kun. V. Meškauskas sug
rįžo ligotas ir mirė Švobiškyje
1920 m. Generalinis superinten
dentas kun. V. Meškauskas buvo 
Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čios 89 superintendentas.Kun. A. 
Neimanas, pasiruošęs kelonei 
iš Sibiro, po įskiepijimo mirė
1921 m. prieš dvi dienas pabėgė
lių ešalonui iš Semipalatinsk© 
išeinant. Poetas St. Dagilis,nesu
laukęs Lietuvos Nepriklausomy - 
bės dienos, mirė 1915 m. Sunki 
našta gulė ant kunigo P. Jakubė- 
no pečių, pirmajam iš Rusijos 
grįžusiam, aprūpinti visas para- 
pijąs, kol sugrįžo kun. A. Šernas, 
o vėliau ir kun. J. Šepetys.

Iš išvežtų varpų, laimingu 

sutapimu,buvo atgauti Nem. Rad
viliškio bažnyčios varpai, ku - 
riuos užtiko kurt. Ad. Žemaitis, 
grįždamas į tėvynę, Maskvos 
aikštėje, kur buvo sukrauti išli - 
kų varpai. Kelionė j e didysis varpas 
įtrūkoir nebeturėjo gero skam
besio. Siame varpe, kiek atsime- 
nu, buvo toks įrašas: "Šis varpas 
nulietas superintendento kun. 
Aleksandro Mačiulskio rūpės čiu". 
Išliko ir mažąsis Papilio bažny
čios varpas.Išvežant didžiuosius 
du varpus,sutemus pavyko mažąjį 
paskandinti mažame prūde už kle
bonijos kluono.

Karo metu daugiausiai nuken
tėjo Nem. Radviliškio parapija. 
Klebonija buvo sugriauta, bažny
čios bokštas numuštas, bažnyčios 
vidus dalinai išdegę.s, vargonai 
išgriauti. Papilio miestelio klebo
nija su pastatais taipgi sudegė.

(Bus daugiau)
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V. KAROSAS

LIETUVOS REFORMACIJOS TEMA

1967 m.išleistas Rytų Europos Instituto prie laisvojo universi
teto Berlyne (Osteuropa-Institut an der Freien Universit^t Berlin) 
studijų XII tomas, pašvęstas istorinėms Rytų Europos problemoms. 
Pirmuoju straipsniu tilpo prof. Zenono Ivinskio parašyta studija, te
ma: "Die Entwicklung der Reformation in Litauen bis zum Erschei- 
nen der Jesuiten 1569" (Reformacijos vystymasis Lietuvoje iki 
jėzuitų pasirodymo 1569 m. ). Visa studija apima 39 puslapius, iš 
kurių 7 psl.pašvęsti bibliografijai,kuri apima veik visų literatūrų 
ir šaltinius liečiančius Lietuvos Reformacijų. Be to,veik kiekviena
me puslapyje yra platūs išrašai bei citatos, kuriomis autorius re
mia savo vystomas tezes.Autorius yra praleidęs ilgų laikų Vatika
no archyvuose ir susipažinęs su iki šiol neskelbtais šaltiniais apie 
Lietuvos Reformacijų.Suprantama, kad visos šios apystovos turėtų 
sukelti nemažų susidomėjimų ne vien tik plačioje lietuvių visuome
nėje, bet ypač lietuvių evangelikų tarpe.

Kiekvienas nustebs susipažinęs su tuo rašiniu, nes ten neras ab
soliučiai nieko naujo; pakartota kas anksčiau buvo rašyta lietuvių, 
ypač katalikų, raštijoje. Tai tik kompiliacija ankstyvesnių autorių 
ne tik minčių, bet ir stiliaus požiūriu. Pasirodo, kad nei II Pasauli
nis karas su jo padariniais, nei atomo suskaldymas, nei erdvių už
kariavimas,nei milžiniška mokslo ir technologijos pažanga, nei, pa
galiau,mūsų amžiaus žmonijos dramatinė istorijos raida,nesukrė
tė nusistovėjusio prof. Z .Ivinskio konservatizmo. Prof. Ivinskis ne
sudaro čia kokios nors išimties iš bendros taisyklės.Su tokiu reiš
kiniu mes susiduriame veik kiekviename "Liet. Enciklopedijos "pus - 
lapyje. Šia dvasia yra persunkta beveik visa lietuvių raštija, neiš- 
skyriant žurnalistikos ir periodinės spaudos. Tai nėra koks pripuo- 
lamumas,ar susidariusių sųlygų išdava. Tai yra Lietuvos Reforma
cijos sužlugdymo liūdnos pasėkos.

Katalikiškoji pasaulėžiūra, kaip jų apibūdina istorikai, tebere - 
prezentuoja viduramžius, viduramžius visoje jų apimtyje, į kurių 
sampratų įeina ne vien Romos Bažnyčios dogmos,mistika, kanonai, 
sakramentai, religinio kulto misterijos, mesijanizmas, bet ir visa 
feodalinė sistema su jos luomine ir vasaline struktūra; su jų spal
vinga imperatorių, karalių, kunigaikš čių, grafų , baronų ir net eili
nių bajorų istorija; su jų teisėmis ir privilegijomis; su jų pažiūro
mis į žemiškų ir dangiškų gyvenimų; su jųistorine misija ir paskir
timi. Tomis idėjomis ir ta dvasia buvo persunkta visa viduramžių 
raštija, menas ir filosofija. Savo keliu, katalikiškoji pasaulėžiūra 
yra perdėm dogmatinė,ir,kaip tokia,priklauso t. vad. uždaro galvo- 
jimo(captive mind) grupei. Į šių kategorijų musų laikais priskaito - 
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mos komunizmo, fašizmo, nacizmo ir kiti dogmatiniai sąjūdžiai ar 
mintijimo srovės.

Vakarų Europoje humanizmas pirmas iškėlė atvirumo tiesai (o- 
pen mind) idėjų, kuri tapo vakarietiškos kultūros ir naujųjų amžių 
istorijos kertiniu akmeniu. Ta idėja buvo pagrįstas visas reforma
cijos sąjūdis, kuris, atmetęs scholastikų sukurtas dogmas, mistikų 
ir religinį kultų, krikš čionybės pažinimo ir išpažinimo pagrindan 
padėjo Evangelijų tiesas.Šio principo įgyvendinimas sukėlė visose 
gyvenimo srityse milžiniškų dvasinį perversmų, kuris, savo keliu, 
nubrėžė žmonijai visai skirtingus istorinius kelius. Tada mokslas, 
atsikratųs viduramžių varžtų ir R. Kat. Bažnyčios tarnaitės rolės, 
nesaistė savus jokiomis "neklaidingomis" dogmomis ar "amžino
mis" tiesomis, bet pasidarė atviras gyvenimo tikrovei. Kai laikui 
bėgant atidengiami nauji gamtos reiškiniai ar istoriniai faktai, ku
rie yra priešingi anksčiau sudarytoms mokslinėms teorijoms ar 
nusistovėjusiai istorinei pažiūrai, tai be jokių svyravimų atmeta
mos senos teorijos ar pažiūros ir jų vieton kuriamos naujos, nau
jų atrastų faktų šviesoje.

Šioje vietoje turime padaryti labai svarų teigimų:kol ištisa tau
ta ar pavieniai jos asmenys negali atsikratyti vispusiškai viduram
žių galvojimo ir jo dvasinio komplekso, tol jie negali suprasti ne 
tik reformacijos, bet aplamai ir naujųjų amžių istorijos. Tiesa, to
kie žmonės ir tokios tautos gyvena mūsų amžiuje ir, rodos, stebi 
viskų savo akimis, bet. . . ir indėnai gyvena Amerikoje ir jie regi 
šių dienų gyvenimų. Todėl būtų naivu laukti iš prof. Z. Ivinskio, ar 
iš bet kurio lietuvio kataliko intelektualo, ar iš kiek maištaujančių 
katalikų ir per nesusipratimų laikančių save liberalais,kad jie pa
rašytų mokslinį veikalų apie Lietuvos Reformacijų.

Anglų politikas James Bryce savo veikale "Šventoji Romos Im
perija" teisingai nusako, kad istorikas pažinus aprašomos epochos 
faktus,bet neįstengus pagauti tos epochos dvasios, negali pilnumo
je atskleisti istorinės tiesos. Todėl apie Lietuvos Reformacijų te
galėjo rašyti išsamiau ir objektyviau tie asmenys,kurie pilnumoje 
suprato reformacijos esmų ir jos dvasių,kuri Lietuvoje buvo pasi
reiškusi beveik kartu su renesansu ir humanizmu,ir kuri buvo net 
atstovaujama tų pačių asmenybių, kaip kng. Radvilos Juodojo, kun. 
A. Kulviečio ir kt.,ir iš pat pradžios tapusių, įsteigiant "Unitas Li- 
thuanica", jungiančiu lietuvių tautos sąjūdžiu kovoje už savo tautos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvos Reformacija, pirmoji visoje V. Europoj e, paskelbė re
liginės laisvės dekretų ir tuo atidarė plačiai duris arijonams, ana- 
baptistams ir daugeliui kitų sųjūdžių atstovams,kurie Didž. Lietu
vos Kunigaikštijoje surado ne tik prieglobstį nuo siaučiančio per
sekiojimo, bet savo įtaka sukomplikavo Lietuvos Reformacijų ir iš 
dalies, netiesioginiai, prisidėjo prie jos susilpninimo. Kova prieš 
primetamų Lenkijos unijų,grėsmė nuo kylančios Maskvos galybės, 

54



Trečiosios (1925 m.) Biržų gimnazijos laidos buvusių abiturientų po 40 metų susi
tikimas Biržuose. Prie Biržų pilies griuvėsių 1965 m.

dar labiau sukomplikavo Lietuvos Reformacijos raidą. Savaime 
aišku,kad Lietuvos Reformacijos visoje pilnumoje atskleidimo už
davinys turėjo kristi beveik išimtinai ant Lietuvos Reformacijos 
ainių pečių, kurie turėjo parodyti visoje dramatinėje pilnumoje 
XVI a. lietuvių tautos dvasinį didingumą. Tačiau, mūsų tautos ne - 
laimei, šioje srityje padaryta apgailėtinai mažai. Kun. J. Šepečio 
trumpas veikalas "Reformacijos istorija Lietuvoje" seniai yra ta
pusi bibliografine retenybe. Prof. P. Jakubėno, prof. K.Kurnatausko, 
prof. J. Yčo ir kitų rašytos studijos Lietuvos Reformacijos temo
mis yra pernelyg trumpos apybraižos, nepalietusios esminiai vy
kusių dvasinių kovų.Nenuostabu,nes nuo kontrareformacijos antplū
džio visas Lietuvos Reformacijos sąjūdis buvo sužlugdytas ir to 
sąjūdžio likučiai buvo degraduoti iki parapijinio merdėjimo lyg
mens. Sistemingas moralinis persekiojimas, neapykantos ir panie
kos diegimas lietuvių tautoje prieš Reformacijos palikuonis, sukaus
tė valią ir ryžtą atskleisti pilnumoje Reformacijos istorinį laiko
tarpį Lietuvoje ir jos skelbiamų idealų reikšmę,lietuvių tautai. Tai 
buvo tikra lietuvių tautos nelaimė ir nedovanotinas apsileidimas. 
Nepriklausomos Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios sinoduose bu
vo keliamas šis klausimas,bet dauguma pasisakydavo prieš tokius 
sumanymus,nes tada istorikai turėtų atskleisti ne tik pačią istori
nę tiesą,bet ir daugelį skaudžių epizodų,kurie, savo laiku,būtų su
kėlę dar didesnę neapykantą prieš visą likusią lietuvių evangeliš- 
kątautos dalį. Vardan ramybės ir žmoniškesnio sugyvenimo su ka-
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talikiškcįja dauguma buvo nutarta nekelti viešumon viso to, kas iš - 
Šauktų didesnę reakcijų prieš evangelikus iš R.Kat. Bažnyčios pu
sės; pasitenkinta tik tokia veikla ir tokių minčiųpareiškimu, kurios 
būtų katalikų toleruojamos,-visų kitų nutylint. Anuomet atrodė,kad 
toks lietuvių protestantų nusistatymas yra praktiškas, nes teko 
skaitytis su to laiko sudaryta istorine realybe.Deja,netrukus isto
riniai įvykiai sugriovė realybę ir drauge įrodė Lietuvos Reforma
cijos palikuonių įžvalgos štokų.

Kaip jau minėta pradžioje, ne vien prof. Z. Ivinskis, bet praktiš
kai beveik visi be išimties lietuviai istorikai, neprimetant jiems 
piktos valios,nesuprato ir nesupranta Lietuvos Reformacijos isto
rinės reikšmės. Pagal jų dogmatinę, ir nuo viduramžių nusistovėju
sių pažiūrų,Reformacijos sųjūdis V.Europoje tebuvo tik moralinio 
ir intelektualinio pasimetimo vaisius,išaugęs dėl pasigailėtino nuo
smukio pačioje R.Kat. Bažnyčioje. Nežiūrint Reformacijos pagrįs - 
tų kaltinimų R. K. Bažnyčiai, anot mūsų laikų katalikų intelektualų, 
vis tiek Reformacija padarė žalų visai krikščionybei,nes sugriovė 
Vakarų pasaulio vienybę, pakirto buv. Romos Bažnyčios skelbia - 
mų mokslų ir autoritetų, kaip vienintelį pagrindų žmonijos tikėji
mui ir išganymui. Reikėjo tik pašalinti įsimetusias negeroves pa
čioje Bažnyčioje, jos pamatų negriaunant.

Lietuvos istorikai, nuklydę į kunigaikš čių gadynę, dar iki šiol 
nepajėgė atidengti Lietuvos Reformacijos,nesupranta, kad lietuvių 
tauta per taip vadinamų krikštų tapo ne krikščioniškos kultūros 
šalimi, bet feodaline valstybe. Feodalizmas 80% tautos pavertęs 
baudžiauninkais, atėmė jiems žmogaus savigarbų, tautos nario ir 
piliečio teises,-nužmogino juos dvasiniai ir fiziniai. V isoje V. Eu
ropoje, taipgi ir feodalinėje Lietuvoje, veikė t. vad. prima noctis 
teis ė,pagal kurių baudžiauninkė pirmų povestuvinę naktį,su Romos 
Bažnyčios palaiminimu,turėjo praleisti savo pono guolyje. Visa tai 
vadinti krikščioniškumu reikia būti arba ciniku,ar viduramžių ob- 
skurantu. Visoje V. Europoje siautė nesibaigiantieji karai, žudynės, 
plėŠimai, badmečiai, marai, begalinis tamsumas ir žmonių prieta
ringumas. Iki renesanso atėjimo V.Europa nebuvo pasiekusi ne tik 
antikinės Graikijos ar Romos kultūros lygmens, bet buvo toli atsi
likusi nuo islamo ir kinų kultūros. Feodalizmas, kuriam dvasinius 
pamatus padėjo Romos Bažnyčia, savo sistemų buvo sudievinęs ir 
pasmerkęs kiekvienų,kas drįstų kelti naujas idėjas,nesuderinamas 
su Romos Bažnyčios dogmomis. Feodalizmo sistemoje, praktiškai, 
jokia pažanga buvo neįmanoma ir toje sistemoje nebuvo vietos nei 
žmoniškumui, nei krikš čioniškumui,nei mokslo pažangai,nei socia
linių ir ekonominių problemų sprendimui,nei, pagaliau, priemonių 
kovai prieš badmečius ir marus. Reikėjo visu ruožtu kryžiaus ka
rų (tame skaičiuje ir prieš lietuvių gentis) pralaimėjimų , Romos 
Bažnyčios suskilimo į dvi , o vėliau ir į tris popiežijas, badmečių 
ir marų, kad, pagaliau, V. Europoj e iškiltų naujos dvasinės jėgos,
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kurios davė pradžią išsilaisvinimui is viduramzią tamsos ir ver
gijos-

Pirmasis sąjūdis, pasireiškęs renesanso vardu, iškilo Italijoje 
su centru Florencijoj, nes čia, dėka plačios prekybos su islamo 
kraštais,suklestėjo miestai. Lemiamu faktoriumi, kurio dėka tega
lėjo suklestėti renesansas,buvo iškovotos miestą laisvės ir privi
legijos irstančioje feodalizmo sistemoje.Rytą Europoje,ypač Azi
jos kraštuos e, buvo daug miestą su klestenčia prekyba ir įmant
riais amatais, bet ten neiškilo renesanso idealai.

Renesansas buvo intelektualinis sąjūdis, kuris pažinęs antikinę 
graiką kultūrą, ja susižavėjo ir atmetė viduramžią kultūrą, ją pra
minąs tamsiąją amžią vardu. Šioje vietoje svarbu pabrėžti (to pa
sigendame lietuvią raštijoj), kad renesansas atidengė ne vien kla- 
sinį grožį ir tobulą meną, bet ir senovės graiką filosofą racionalą 
protavimą,k as scholastiką buvo visiškai nuneigta. Žmogaus dvasi
nė galia glūdi jo protavime, kurio dėka jis tegali suprasti gamtos 
ir istorinius reiškinius, nustatyti tą reiškimą dėsningumą ir są
moningai planuoti savo veiklą pagal nustatytus dėsnius. Tai buvo pila
mas drąsus žingsnis į naujuosius amžius. Pav. , Dantės laikais iš
tikus marui, tai renesanso apšviesti žmonės bėgo į nuošalesnes 
vietoves ir ten pralaukdavo maro atoslūgio. Tuo tarpu tamsioji 
liaudis, būdama dar stiprioje Romos Bažnyčios įtakoje, išsigelbė- 
jimo ieškojo lankydama įvairias bažnyčias,vienuolynus, ar stebuk
lais pagarsėjusias vietoves, bučiuodami šventus paveikslus, kry
žius ir votis, -išnešiodami marą po visą kraštą.

Renesanso dvasiniai milžinai:Michelangelo, Raffaelo,Leonardo 
da Vinci, Vasco da Gama, Crist. Colombo, Kopernigk ir kt. , tikrai 
pajudino visą V. Europą. Deja, renesanso idėjos pasiekė Lietuvą 
beveik dviem šimtmečiais vėliau, dėka italės kng. Bonos, ištekėju
sios už Žygimanto Senio ir išauklėjusios savo sūną Žygimantą Au- 
gustą šią idėją dvasioje.

Renesansas paruošė dirvą humanizmui ir reformacijai, kurie, 
savo keliu, galutinai užtikrino naująją amžią pergalę. Humanizmas 
pirmas atskleidė žmogaus individualumą, dėka kurio gali pasireikš
ti žmogaus talentai, kaip vertingas dvasinis įnašas žmogaus kūry
boje. Be žmogaus kūrybingumo neįmanoma pažanga, o be pažangos 
negali būti žmonijai šviesesnės ateities. Humanizmas pasisakė ne 
vien už racionalą galvojimą, bet ir už pilną atvirumą tiesai. Žmo
gaus dieviškumas apsireiškia jo kūrybingume ir tiesos pažinime. 
Jei žmogus neįstengia išsivaduoti iš mitą,legendą ir dogmą sukur
to pasaulio, jau nekalbant apie prietarus, tai toks žmogus neturi 
realybės supratimo ir tuo pačiu praranda savo žmoniškumą ir są
moningumą. Išsivadavimas iš tamsos tegalimas tik per humanisti
nį švietimą,ir tik apsišvietęs žmogus gali trokšti ir kovoti už lais
vę.Humanizmas paskelbė bekompromisinę kovą scholastikai, nuka
lęs obskurantizmo terminą. Erazmas Roterdamietis, laikomas hu- 
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manizmo tėvu, vedė negailestingą kritiką prieš Romos Bažnyčios 
visą skelbiamą mokslą. Jis pirmas paruošė iš pirmąją šaltinią 
Naująjį Testamentąir tuo prisidėjo prie reformacijos įsisiūbavimo.

Įdomu,kad renesanso ir humanizmo skelbiamos idėjos nepasie
kė nei pavergtą klasią, nei nužemintą luomą, bet buvo pagautos ka- 
ralią,didiką ir ypač popiežią,kurie įmantriai jas pritaikė savo ga
lios sustiprinimui. Tik renesanso ir humanizmo įkandin atėjusi re
formacija buvo per excelence revoliucinė jėga, kuri ne vien savo 
idėją galia, bet skelbdama žūtbūtinę, kovą Romos Bažnyčiai bei jos 
sukurtai feodalinei santvarkai ir kultūrai, užtikrino naująją amžią 
pergalę.Reformacija pasisakė už pilnutinį žmogą, kuris turi vado
vautis savo proto galia ir K ristaus apreikštomis tiesomis. Žmogus 
be moralinią jėgą negali būti nei teisus, nei idealistas, nei dvasi - 
niai kilnus,nes tai pademonstravo renesanso gadynės atstovai, ku
rie savo talentus ir didelius nuopelnus moksle ir mene atidavė ne 
žmonijos gerovei, bet despotą nuožiūrai ir ją naudai. Reformacija, 
vietoje atmestos vasalinės sistemos-priešpastatė commonwealth© 
idėją; vietoje romėniško kosmopolitizmo-tautines valstybes ir sa
vitas tautoms kultūras," vietoje autokratijos ir despotizmo-demo- 
kratiją. Visa V. Europa XV-XVI a. paskendo žūtbūtinėje kovoje už 
šiuos idealus, kurią išdavoje gimė naująją amžią istorija. Lietuvią 
tauta nestovėjo šią kovą nuošalyje, bet buvo įtraukta įjos sūkurį. 
Lietuvos žemėje reformacija įgavo savitas formas, apie kurias 
trumpai paminėjome anksčiau, bet jos pagrindinis tikslas buvo tas 
pats, -pašalinti feodalizmą su visa Romos Bažnyčia, nusikratyti 
Lenkijos primetamos unijos ir tapti nepriklausoma valstybe su sa
vo tautine kultūra, su demokratinėmis teisėmis, drąsiai pasukant į 
naująją amžią istorijos kelią,

Deja, lietuvią tautai neteko laimėti šios lemiamos istorinės ko
vos. Kontrareformacijos jėgos,perėją į priešpuolį visoje V.Europo - 
je, neaplenkė Didž. Lietuvos Kunigaikštijos. Čia jie surado daug 
silpną vietą,kurias panaudojo Lietuvos Reformacijos sužlugdymui. 
Visą pirma, netikėtai miršta idėjinis ir politinis Lietuvos Refor
macijos vadas kng. Radvila Juodasis ir tai pačiame kritiškame mo
mente. Reformacijos stovykloje įvyko pasimetimas, nes pasigedo 
jungiančio įvairias protestantizmo sroves stipraus vadovo.Radika
lus Liet.Reformacijos sparnas -arijonai, pareikalavo tuojau panai
kinti baudžiavą, kas nugąsdino konservatyvą Liet. Reformacijos 
sparną ir ją eilės pradėjo retėti.Maskvos caras Jonas Žiaurusis 
pradėjo plataus masto ofenzyvą prieš Didž. Lietuvos Kunigaikštijos 
ir Livonijos plotus. L enkija sustiprino spaudimą primesti Lietuvai 
uniją. Tačiau lemiamą smūgį Lietuvos Reformacijai sudavė atkviesti 
jėzuitai. Jie atvyko Lietuvon jau pramintais kryžiuočią ir kalavi - 
juočią keliais, su vienu ir tuo pačiu tikslu:pavergti lietuvią tautą, 
sunaikinti jos tautiną ir valstybiną sąmoną,užslopinti laisvės ir ne
priklausomybės siekimą, paversti visą kraštą Lenkijos kolonija ir
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Biržų gimnazijos 1928 m. abiturientų VI laidos, po 40 metų jos baigimo, suvažiavimo 
dalyviai prie buvusių gimnazijos rūmų (iš k. į d.): Šimavičius Kazys, Muralytė, Laz- 
dauskaitė Irena, Kairytė Autose, Trečiokaitė Irena, Barauskaitė, Gritienė, Ažubalis 
Kazys, mkt. ŠLEKIENĖ, Dagyte Ona, Marcinkevičiūtė Liusė, Januškevičius Viktoras, 
Plepytė Ona, Pavinkšnytė M., Tatoris Juozas, Latkauskaitė Johano, Ladyga Petras, 
mkt. DILYS Jonas, Žukaitė Konstancija, „svečias“, Kairys Ksaveras, „svečias“, Kirki
laitė Verutė, Gučas Alfonsas, Astrauskas Edvardas, Paškevičius Karolis ir Bilevičius 
Juozas. Biržai, 1968 m. birželio mėn. 29 d.

sudaryti stiprų prietiltį tolimesniam veržimuisi į rytus, pagal iš
dirbtus Sv. Romos imperijos planus. Jei kryžiuočiai ir kalavijuo
čiai, kaip bendrai visų laikų despotai, pavergdavo tautas kardu ir 
ugnimi, tai jėzuitai pirmieji pavartojo psichologinius ginklus. Jų 
tikslas buvo sunaikinti lietuvių tautoje visas atneštas renesanso, 
humanizmo ir ypač reformacijos idėjas ir dvasių. Tam tikslui jie 
steigė savo kolegijas,per kurias kontroliavo visų mokymo sistemų. 
Priešingai prof. M. Biržiškos ir kitų lietuvių istorikų tvirtinimui, 
tai buvo ne mokslo įstaigos, bet jėzuitinės indoktrinacijos židiniai, 
kurie savo metodais ir paskirtimi niekuo nesiskyrė nuo dabar Lie
tuvoje veikiančių marksistinių-leninistinių akademijų ir institutų. 
Jų indoktrinacijos uždavinys buvo sunaikinti lietuvių tautoje atviru
mu ir meilę, tiesai,žmogaus individualumų, laisvės ir sųmoningumo
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idealus ir tautinę sąmonę. Sį tikslu jėzuitai pilnumoje pasiekė, pa
vartoję pirmą kartę istorijoje jų išrastą ir pritaikintą smegenų 
plovimo metodą. Vietoje išplautų idealų ir minčių jie įdiegdavo į 
lietuvių širdis satanistinę neapykantą prieš reformacijos, humaniz
mo, o vėliau ir apšvietos gadynės pasekėjus ir jų skelbiamas tie - 
sas, idealus ir dvasią. Neapykantos sriautas buvo taip pat nukreip
tas prieš ortodoksus, žydus, musulmonus ir, bendrai, prieš visus 
nekatalikus. Jėzuitams pasisekė hermetiškai atitverti lietuvių tau
tą nuo Vakarų pasaulio,pasukusio demokratijos ir žmogaus laisvės 
keliais. Tai buvo tikras prakeikimas lietuvių tautai, nes ir Kristus 
yra pasakęs :”Nebijokite tų, kurie turi galią užmušti kūną, bet yra 
bejėgiai užmušti sielą. Bijokite tų, kurie turi galią sunaikinti kūną 
ir sielą pragaro liepsnomis” (Mat. 10, 28). Ne carizmas, bet jėzui
tizmas pavertė lietuvių tautą tamsia ir juoda, ir to tamsumo pašė - 
kos juntamos dar po šiai dienai. V.Europoje,ypač Prancūzijoje, jė
zuitams nepasisekė užgniaužti XVI a. idealų, nežiūrint šv. Baltra
miejaus nakties skerdyniųir šv. inkvizicijos kūrenamų laužų.Po 
užsitęsusios juodos reakcijos išaušo XVIII a. pradžioje apšvietos 
gadynė,kuri paskelbė negailestingą kovą kontrareformacijos stovyk
lai, atsistodami praktiškai ant tų pačių dvasinių pagrindų, kuriuos 
anksčiau padėjo V.Europai renesansas, humanizmas ir dalinai re
formacija. Romos Bažnyčia buvo priversta likviduoti moraliniai 
diskredituotą jėzuitų ordiną 1773 m., ir tas turėjo teigiamos reikš
mės lietuvių tautai. Remiantis popiežiaus Klemenso XIV bule, jėzu
itų turtai ir visa mokyklų sistema buvo perduota naujai sudarytai 
Edukacinei Komisijai. Vietoje Jėzuitų Akademijos buvo įkurtas Vil
niaus Universitetas vadovaujamas daugumoje masonų,kurie atsto
vavo apšvietos amžiaus idėjoms. Tų idėjų įtakoje subrendo istori
ko Simano Daukanto asmenybė,kuris yra laikytinas pirmuoju lietu
vių tautinės sąmonės atgimimo pradininku. Tačiau reikėjo visiško 
rzeczpospolitos valstybės subyrėjimo, 183 1 m. ir 1863 m. sulenkė
jusios ir sufanatintos bajorijos sukilimų sutriuškinimo,baudžiavos 
panaikinimo,ir,kaip tai keistai neskambėtų,lietuviško žargono raš
tijos uždraudimo lenkiškuoju raidynu, kad lietuvių tauta, suradusi 
sau dvasinę ir materialinę atramą protestantiškoje Maž. Lietuvoje, 
galėtų prisikelti savo tautinei egzistencijai.

Šitos istorinės tiesos ne tik prof. Z.Ivinskis, bet ir visi lietuvių 
katalikiškos raštijos atstovai negali ar nenori suprasti. Deja, nuo 
katalikų mažai atsilieka ir lietuviai save laiką liberalinių idėjų 
šalininkais. Jei prof. Z. Ivinskis kovoja gindamas Romos Bažnyčios 
teisęužvaldyti visą pasaulį, nesiskaitant su priemonėmis, vardan 
tariamo žmonijos išganymo,tai lietuvių tautos intelektualinė kairė, 
visai atitrūkusi nuo renesanso,humanizmo ir reformacijos idealų, 
galvosenos ir dvasios,negalėdama suprasti naujųjų amžių istorijos 
nustatyto dėsningumo, logikos ir dvasios, laikosi įkibusi savo tau
tos barbarijos ir feodalizmo gadynės tradicijų.
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Jau senovės graikų istorikas Herodotas, lygindamas Graikiją 
su likusiu pasauliu, nustatė istorinę, tiesą, kad tautos su savo ilga
metėmis tradicijomis ir kultūromis yra pasmerktos sunykimui ar 
merdėjimui,jei iškyla pasaulyje naujos kultūros ir civilizacijos ži
diniai, pastatyti ant visai naują principą.Mūsą amžiuje tokius nau
jus revoliucinius principus nustatė renesansas, humanizmas ir re
formacija, kuriuos atgaivino apšvietos amžius. Todėl tie kraštai ir 
tos tautos, kurie atmetė viduramžią obskurantizmą ir feodalizmą, 
ir pasuko naujuoju istorijos keliu,iškilo ne tik į aukščiausias žmo
nijos istorijoje kultūros ir civilizacijos aukštumas, bet tapo visai 
žmonijai kelrodžiu į ateitį.

Per Lietuvos Reformaciją lietuvią tauta įgavo moralinę, ir isto
rinę teisę tapti vakarietiškos kultūros dalimi, ir tik tuo savo isto
riniu palikimu (bet jokiu būdu ne barbarijos,feodalizmo ar kontra- 
reformacijos palikimu) tegali remtis savo kovoje už savo istorinę 
ateitį.

J. SLAGIS

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ PAVARČIUS

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas buvo užbaigtas (neskaitant 
būsimų papildomų tomų) su XV t. 
- Lietuva, kuris pasirodė pr.met. 
rudenį.Su šiuo tomu galutinai iš
ryškėjo L. E. veidas. Viešumon 
išlindo,kaip yla iš maišo, leidėjų, 
redakcijos užslėptas pagrindinis 
siekis, kuriuo buvo vadovautasi 
leidžiant L. E. , būtent, paprastai 
tariant,tempimas ant katalikiško 
kurpaliaus.

Jeigu kai kas dar anks čiau,lei
dimo eigoje,abejojo ar susilaikė, 
nenorėdami pakenkti,nuo kaltini
mo ar griežtesnės kritikos, tai 
to pasėkoje,su XV tomu-Lietuva, 
L. E. pasiekė tendencingumo kul
minacinį tašką.Rašant L. E. nebu
vo ištisai laikytasi mokslinio ob
jektyvumo, istorinės tiesos, kuo 
vadovaujasi pasaulinės enciklope
dijų leidyklos.

Vienpusiškumas pasireikštų, 
jei teigtumėme, kad tilpusieji vi
si straipsniai,žinios yra perdėm 
tendencingi ir šališki. Yra daug, 
gal didžiumoje, gerų, tikslių, ob
jektyviai ir moksliniai parašytų 
straipsnių ir patiektos informa
cijos.Tatai priklausė nuo atskirų 
autorių, nuo tomų redaktorių, ko
kios pasaulėžiūros ar nusistaty
mo pastarieji buvo.Vienok mažai 
suklysime teigdami, kad beveik 
visi straipsniai, turį bet kokį ry
šį su katalikybe, yra nušviesti 
tendencingai, pagal R. K. Bažny
čios mokymą ir todėl nemoksliš
ki ir neobjektyvūs.

L. E. leidykla su visu savo re
dakciniu štabu, ką kiekvienas į- 
žvalgesnis lengvai pastebės,lai
kėsi pagrindinio principomiekur 
nepažeisti R. K. Bažnyčios, jos 
mokymo, ginti popiežijos autori-
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tetą ir jų neklaidingumų.Siekiant 
tokio tikslo, -niekuo neinkrimi - 
nuoti R.K. Bažnyčios,-katalikybės 
gynėjai naudojosi apologetiniu 
menu (žr.I t. 220 psl.), kuris Kau
no V.D.U-to Teologijos Filosofo- 
jos fakultete buvo dėstomas ir 
laikytas už mokslų. Taipgi reikė
tų prisiminti, kad katalikų tikėji
mas verčia persekioti kitas reli
gijas, nes katalikybė nepripažįs
ta ir atmeta bet kokių toleranci- 
jųkitų religijų atžvilgiu ir su jo
mis nesolidarizuoja.

Šališkumas didžiumoj yra pasi
reiškus: kai kurių istorinių faktų 
nutylėjimu, jų iškreipimu, tenden
cingu nušvietimu ; jei kurių faktų 
nebuvo įmanoma nutylėti, tai jie 
sušvelninti, griebiantis jėzuisti- 
nės kazuistikos, išvardinant ge
ruosius darbus, praleidžiant blo
guosius; pastangomis blogais dar
bais pakaltinti aplinkybes, sąly- 
gas ir net kitus, pastariesiems 
darant nepagrįstus priekaištus, 
išmetinėjimus, pavartojant insi
nuacijas, pasiremiant kitų pa
skleistais nepagrįstais ir neįro
dytais teigimais ir pn.

Prasilenkimu su tiesa,nukrypi
mų nuo jos yra beveik kiekviena
me tome. Visus juos surašyti ir 
aptarti nėra galimybės. Todėl, i- 
liustracijai apsiribosiu daugiau
sia XV tomo " Visuomenė "dalies 
skyriumi "B. Bažnyčia" ir tai tik 
paliečiant stambesnius prasižen
gimus.

Skyrius "B. Bažnyčia" susideda 
iš 2-jų poskyrių: "Katalikų Baž - 
nyčia Lietuvoje", kurios aprašy
mui pašvęsta 35 psl. ir "Evange
likų Bažnyčios Lietuvoje", kuriai 
paskirta 14psl.Bet ir čia neapsi
eita be vaikiškumo:"Katalikų Baž

nyčia" rašoma didžiąja raide, o 
"evangelikų bažnyčios "-mažąja. 
Poskyryje "Ev. Bažnyčios Lietu- 
voje"yra plačiau aprašyta Liute
ronų Bažnyčios istorija, įterpiant 
jame ir tariamų "kalvinų"Bažny- 
čios trumpą istoriją. Iš tokio 
straipsnio redakcijos susidaro į- 
spūdis,kad tariami kalvinai, tai 
tik sekta išsivysčiusi iš liutero- 
nizmo,bet ne savistovi Bažnyčia. 
Tas prieštarauja istorinei tiesai. 
Prie šios progos tenka griežtai 
pabrėžti,kad suvereninė Lietuvos 
Ev. Reformatų Bažnyčia kūrėsi 
nepriklausomai savo pačių sąly
gose ir aplinkybė s e. Lietuvos Ev. 
Reformatų Bažnyčia savaimingai, 
lygiagrečiai liuteronų, tik beveik 
dviem gentkartėm vėliau, išaugo 
Lietuvoje. Jau 1542 m. kalviniš- 
kos formos reformacijos impul
sai, dargi per tolimą Italiją, pa
siekė Lietuvą. Tais metais iš Ita
lijos grįžo kng.Mikalojaus Radvi
los Juodojo jaunesnysis brolis kng. 
Jonas Radvila, Lietuvos Taikyto
jas, kuris per hercogienę Renatą, 
Kalvino draugų, jo tikėjimo aršią 
išpažintoją, buvo tapąs uoliu re
formatu. Per jį Kalvino mokslas 
skverbėsi į visą Radvilų šeimą 
(Brunonas Bušackis "Martynas 
Mažvydas ", 19 63 m. 38 psl.). Apie 
kng. Joną Radvilą LE nieko nerašo. 
Taipgi,kalviniškos formos refor
macija skverbėsi ir iš Mažosios 
Lenkijos-Lietuvos Ev. Reformatų 
Bažnyčia yra perėmusi ne gryną 
Kalvino mokslą,o Šveicarijos Re
formacijos mokslą ( žr. "Mūsų 
Sparnai"Nr. 24). Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčia, savistoviai įsi
kūrusi ir suvaidinusi Lietuvos is
torijoje reikšmingą vaidmenį,nė
ra užsitarnavusi,kad būtų nustum-
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ta į šešėlį ir nuvertinta.
Apie kitas Lietuvoje egzistavu

sias religijas,jų istorijas, be pa
minėtų anksčiau, nė vienu žodžiu 
neužsiminta. Juk visi skyriaus "B. 
Bažnyčia" autoriai gyveno Lietu
voje ir gerai žinojo,kad be tų tri
jų, šališkai aprašytų, dar buvo 
baptistų, metodistų, adventistų, 
sekministų, stačiatikių, unitų, i 
raelitų,islamo ir kt. religijų. Pa
starųjų nutylėjimu -tendencingai 
nušviestas tikrasis Lietuvos gy
ventojų religinis stovis,prasilenk
ta su realia tiesa. Taip pasielgta 
ne atsitiktinai, o sąmoningai, sie
kiant sudaryti įspūdį, kad Lietuva 
tai perdėm katalikiškas kraštas , 
kad "Lietuva tapo kryžiais ir rū
pintojėliais išpuošta Marijos že
mė" (žr. XV t. 140 psl.).

Minimame skyriuje, -matomai 
norint priduoti R. Kat. Bažnyčiai 
tautinį atspalvį, -netiksliai rašo - 
ma: "Katalikų B ažnyčia". Tokios 
Bažnyčios Lietuvoje visai nebuvo. 
Egzistavo tik Romos Katalikų Baž
nyčia, tiesioginiai priklausiusi Va
tikano valstybės jurisdikcijai ir 
veikusi,kaip atskira Vatikano pro
vincija Lietuvos valstybėje-"Li- 
thuanorum Gente"-pagal sudarytą 
Lietuvos su Vatikanu konkordatą 
(sutartį, - tvarkančią pastarųjų 
suvereniniųvalstybių liečiančius 
reikalus. Zr.XII t.,353-54psl.).

Kaip Lietuvoje,taip ir tremtyje, 
buvo ir yra kuriamos ne lietuvių 
tautinės katalikų parapijos, o lie
tuvių Romos katalikų parapijos . 
Tik ankstyvieji lietuviai ateiviai 
yra įkūrę JAV-se tautines lietu
vių katalikų parapijas ir pasista
tę sau bažnyčias, kurių Vatikanas 
nei nusavinti, nei atimti negali.

Pav.,lietuvių katalikų tautinė pa
rapija,kuri ir po šiai dienai tebe - 
egzistuoja, buvo įsteigta 1914 m. 
Scrantone(žr.XXVII t.,133 -35psl.).

Siame skyriuje Kryžiuočių or
dinas rašomas ne tikruoju vardu, 
o pravadintu - "Vokiečių Riterių 
Ordinas". Taip katalikų apologetų 
sugalvota,kad lengviau būtų apgin
ti popiežijos autoritetą ir neklai
dingumą. Todėl ir. nesigėdinama 
rašyti: "Šie kariški ordinai(Kry- 
žiuočių ir Kalavijuočių, aut. )buvo 
įkurti tam, kad gintų krikščionis 
nuo pagonių, bet vokiečiųordinas 
sumanė įkurti savo valstybę. Tam 
jis panaudojo popiežiaus ir impe
ratoriaus autoritetą"(žr.XV t. 131 
psl.).

Iš istorijos žinome, kad Kry- 
žiuočiųordinas buvo įkurtas Kry
žiaus Karų metu Palestinoje ir 
vėliau perkeltas į Prūsiją, kad 
kardu ir ugnimi "krikštytų" lietu
vius. Kryžiuočiams gausią pagal
bą teikė V. Europa. Žygiuos e prieš 
Lietuvą dalyvaudavo ne vien vo
kiečių kilmės riteriai, bet ir žy
mūs V. Europos riteriai ir feoda
lai su ištisais kariautojų būriais. 
Pagal 1 247m. susitarimą Kryžiuo
čių ordinas priklausė tik nuo Ro
mos popiežiaus.

Aukščiau pacituotą melą sunie
kina pati LE,kurios XIII tome tei
giama (179 psl.):"Tuo dokumentu 
(aukso bule) K. o. vyr. magistras 
gavo imperijos kun-ščio(Reichs- 
furst) titulą ir visas teises būti 
savininku to krašto,kurį jis nuka
riaus. Rimini bulė(sudaryta 1226. 
III. , aut. ), sudarydama aiškų tei
sinį pagrindą kurti K. o. valstybei, 
pagoniųprūsų žemes atidavė ordi
nui. Pop. Grigalius IX,savo keliu...,
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sustiprino ordino padėtį, paimda
mas jo žemes "šv. Petro globon 
ir nuosavybėn" (1234)”.

Toliau, to paties tomo 182 psl. : 
"Jie galėjo laikytis,nes juos,ypač 
XIV a. , stipriai palaikė popiežius 
ir imperatorius Vokietijoje”,© 172 
psl. pasakyta:"... popiežius ir im
peratorius,kurie XIII-XIV a. Lie - 
tuvą buvo dovanoju ordinui, vis te
bestovėjo jo pusėje".

"Kai Lietuvą užliejo protestan
tizmo banga (žr.XV t. 155 psl.
taip pasakyta apie Lietuvos Refor
maciją. Jeigu viskas būtą būvą su 
R. Kat. Bažnyčia gerai, tai refor
macija nebūtą gimusi. Va,apie tas 
kaltes, priežastis, kurios iššaukė 
reformacij ą, -nutylima. Reforma
cija iš šalies neatėjo.Jąpagimdė 
R. Kat. Bažnyčios išsigimimas : 
nutolimas nuo tikrojo Kristaus 
mokslo; skelbimas ne taikos, bet 
kryžiaus karą; supasaulėjimas ir 
troškimas pasaulietinės valdžios; 
pralobimas ir gobšumas turtą; fi
zinis ir dvasinis žmogaus paver
gimas; geismas visą žmoniją val
dyti ir užkariauti visą pasaulį. 
Dievo vynuogynas buvo pasidarąs 
pernelyg nešvarus, per daug jau 
jame buvo prisimaišą kenksmin
gą piktžolią ir reikėjo apvalyti.

Reformaciją pradėjo ne paša
liečiai, o patys R. Kat. Bažnyčios 
nariai ir dargi ne eiliniai,bet dva
siškiai. Reformacija atnešė krikš
čionybės atbudimą. Vienok per į- 
skiepytąfanatišką neapykantą nė
ra pajėgūs ir šiandie blaiviau pa
žvelgti į tikruosius istorinius fak
tus, ją neiškraipant ir rašant su 
panieka apie reformaciją. Lietu
vos istoriografijoje reformacija 
tebėra, nenušviesta, nes objekty
vus istorikas, kuris būtą pajėgus 

pažvelgti tiesai į akis ir ją objek
tyviai aprašyti,deja, lietuvią tau
toje dar negimė. Vis dar esame 
maitinami melu, pasakomis, mi
tais. . .Todėl ir sekama pasakėlė, 
kad reformacija Lietuvoje pati 
savaime žlugo:"Protestantizmas 
. . . pats pradėjo irti iš vidaus. . . 
dėl didelią nesutarimą ir susiskal
dymo į daugelį sektą",kad"... val
dovai protestantą tvarkyti nesiė
mė, ją nerėmė"ir dėl to"palaips - 
niui silpnėjo" ir t. t. (žr. XV t. , 
137-38 psl.).

Žinoma, kad įsigalėjusios Lie
tuvoje reformacijos suskilimas į 
sektas sumažino jos atsparumą, 
bet, dėl to,jeigu nebūtą vykdyta 
kontrareformacija,apie kurią po - 
skyryje "K. Bžn. Lietuvoje" visai 
neužsimenama, nebūtą žlugusi; 
ten pat teigiama: "Nežiūrint to, 
protestantai dar iki XVII a. galo 
buvo galingi".

Rašoma, kad reformacija Lie - 
tuvoje žlugo ir dėl to, nes "valdo
vai protestantą tvarkyti nesiėmė, 
ją nerėmė", tai irgi iš piršto iš
laužtas teigimas. Vienintelis iš 
visą valdovą religiją kovoje neu
traliai laikėsi tik kng. Žygiman
tas Augustas,kol jam buvo reika - 
linga galingąją kng. Mikaloją Rad - 
vilą-Juodojo ir Rudojo parama. 
Būdamas Lietuvos-Lenkijos kara
liumi, išleidąs 1563. VI. 8 garsią 
religiją laisvės privilegiją, me
tams nepraėjus ir dar gyvam Lie
tuvos kancleriui kng. Mikalojui 
Radvilai Juodajam esant (mirė 
1565 m. ), po didelią popiežiaus 
nuncijaus Commendoni pastangą, 
karalius Žygimantas Augustas at
sisakė nuo neutralumo ir 1564 m. 
priėmė Tridento susirinkimo nu
tarimus (žr. XXXV t. , 336 psl.) ir
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tapo katalikybės ginėju. Nuo to 
laiko nebebuvo nė vieno Lietuvos 
-Lenkijos valdovo toleranto. Visi 
varžė reformaciją ir prisidėjo 
vienokiu ar kitokiu būdu prie jos 
žlugdymo-kontr a reformacijos.

Naiviai skamba ’’kūryba", kad 
prie protestantizmo irimo iš vi
daus prisidėjo:"Pačiam Radvilai 
pereidinėjant iš katalikybės į liu - 
teronizmą, iš liuteronizmo į kai - 
vinizmą,iš kalvinizmo į arijoniz- 
mą, nebuvo kas visus vieningai 
jungtų konstruktyviam darbui(žr. 
XV t.,137 psl.).Tai tokiais ir pa
našiais nepagrįstais, sąmoningai 
daromais užmetimais, kaltini
mais, priekabėmis stengiamasi 
lietuvius nekatalikus, didžiai nu
sipelniusius Lietuvai garbingus 
vyrus nužeminti, jų darbus, nuo
pelnus nuvertinti, jų vardą suterš
ti, užsitarnautą garbų nuplėšti.

Kng. M. Radvila Juodasis paži
no Europos miestus, mokėsi jų 
universitetuos e,buvo susipažinus 
su Šveicarijos reformatų-Zwing- 
lio ir Kalvino raštais.Kaip aukš
čiausias L.D.K. pareigūnas-kanc
leris,daug kartų valstybės reika
lais lankėsi užsienyje. Bendravo 
ir su Čekijos husitais. Jis buvo 
ne aklas fanatikas,o plačių pažiū
rų,gilios orientacijos,budrios są
žinės ir tiesos ieškantis vyras. 
Kng. M. Radvila Juodasis nei liu
teronu, nei arijonu nebuvo(žr. Br. 
Bušackis’’Martynas Mažvydas", 
1963 m. ). Priėmus reformatų ti
kėjimą, jis stengėsi jį išplėsti. 
Jis buvo visų religijų atžvilgiu to- 
lerantas.Globojo reformaciją,nes 
per ją,kaip didis Lietuvos patrio
tas, siekė politinio separatizmo 
nuo Lenkijos, t. y. kovo j o už savi- 
stovią-nuo nieko nepriklausančią

TAI MANE STEBINA Skzilpt. DAGYS

Lietuvą. Šiam Lietuvos genijui su
prasti ir jį įvertinti lietuvių tau
ta dar nepribrendusi.

Naivus taipgi teigimas :"M.Rad
vilos Juodojo vaikų grįžimas į K. 
Bažnyčią taip pat turėjo gilių pa
sėkų". Vaikas savistovaus spren
dimo daryti negali. Šį nusikalsta
mąjį darbą, mažamečių vaikų at - 
vertimą įkatalikybų, padarė jėzu
itas P.Skarga(žr.XXVIIIt., 16pslJ- 
Tuo didžiuotis nederėtų.

Apie tikrus ir faktinus kontra- 
reformacijos vykdytojus, kurie tą 
juodą darbą Lietuvoje atliko, tiek 
pas akyta °" Prie katalikų sustiprė
jimo daug prisidėjo vysk. V. Pro- 
tasevičiaus atkviesti jėzuitai" (žr.
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XV t., 138 psi.).
Jėzuitų ordinas V. Europoje bu

vo įkurtas 1540 m.Į Lietuvą atvy
ko 1569 m. Nuo tada ir prasidėjo 
kontrareformacija.Energingos pa
stangos, nesiskaitant su priemo- 
nėmis, sužlugdė reformaciją. Iš 
pradžių tikybinė kova vyko ideo
loginėje plotmėje, o po trumpo lai
ko, išvirto į smurtą. Su jėzuitų 
vykdoma kontrareformacija prasi
dėjo neapykanta, persekiojimai. 
Išnyko pagarsėjus Lietuvos tole
rantiškumas. Lietuvoje kovos dėl 
tikybos pasidarė labai skaudžios, 
pasireiškė brutalia forma,naudo
jant provokacijas ir terorą. Dėl 
to ir daugelis Lietuvos didžiūnų, 
buvusių protestantų, neatlaikė 
spaudimo, ėmė grįžti į katalikų 
tikėjimą.

Poskyryje"R.K. Baž. Lietuvoje" 
teigiama:"Vilniuje 1611 m. minia 
sudegino prot. bažnyčią ir sumu
šė jų dvasiškius "(138 psl.). O po- 
skyryje:"Ev. bažn. Lietuvoje" ra
šoma: "Jėzuitų m-lų auklėtiniai 
pakartotinai grasino (1581) ir su
naikino ev.kalv.bžn. Vilniuj e 1 59 1, 
1611, 1640 ir 1682. Panašūs reiš
kiniai buvo ir kitose vietose, pvz. 
Kaune. Zigmantui Vazai užsimo
tasis evangelikų užgniaužimas di
dele dalimi pavyko:kai jis užėmė 
Lietuvos-Lenkijos karaliaus sos
tą, senate tebuvo 2 kat. ; kai jis 
mirė (1 632), senate bebuvo 2 ev. 
senatoriai"( 175 psl.) . Jeigu slepia
mi nemalonūs R.K. Bžn. istoriniai 
faktai,tai logiška būtų juos slėpti 
iki galo. Tada ir melas ne taip 
kristų į akis. Tokių prieštaraujan
čių, neišlygintų teigimų LE gana 
daug. Apie "Keturkartį Bažnyčios 
Sugriovimą"plačiau parašyta "Mū
sų Sparnuose "Nr.8-9, 1955 m.

Jėzuitų,tų tariamai nekaltų avi
nėlių, kurie"Senosios Lietuvos gy
venime yra suvaidiną didelį kul
tūrinį vaidmenį" ir "J. misijos 
buvo veiksniu,nulėmusiu kataliky
bės ateitį Lietuvoje" (žr. IX t. 398 
psl.),visų pragaištingų,juodų dar
bų, atliktų Lietuvai,lietuvių tautai 
ir reformacijai dėl šv.Romos Sos
to, apie kuriuos LE visai nutyli,- 
neišskaičiuosi,nes jųbe galo daug. 
Pasitenkinsime istorikės dr. V. 
Sruogienės nuomone(žr."Lietuvos 
Kultūros Istorijos Bruožai", 1962): 
"Tikybinės kovos ir tikybinė nea
pykanta ypač paaštrėjo mūsų kr aš - 
te po Brastos unijos 1595 m. Ka - 
talikai, norėdami į savo pusą pa
traukti ne tik protestantus, bet ir 
stačiatikius,padarė su jais bažny- 
tiną uniją. . . Ne visi stačiatikiai 
su tuo sutiko.Ukrainoje prasidėjo 
aštri reakcija,kuri pasibaigė Ukra
inos prijungimu prie Maskvos, o 
Lietuvoje kovos dėl tikybos pasi
darė labai skaudžios,"... (47-8psl.). 
"Jėzuitai, XVI ir X VII a. pirmoj e 
pusėje,tiek daug nusipelną švieti
mui,dabar nukrypsta daugiau į po
litiką, kuri buvo ypač mūsų kraš
tui žalinga, kada Vazų dinastijos 
valdovams vedant austres (vokie
čių imperatoriaus dukteris),kartu 
su jomis atvykdavo vokiečiai jė
zuitai, kuriems ne mūsų, bet jų 
krašto reikalai rūpėjo. Tai jie į- 
stūmė Lietuvą į pražūtingą karą 
su Maskva, remiant netikrąjį Di- 
mitrą į Maskvos sostą ir kartu su 
popiežiaus nuncijumi rūpinantis 
įvesti Maskvos valstybėje katali- 
kybą. Tai kaip tik ir patraukė pra
žūtingą Lietuvai kerštą— 165 5 m. 
invaziją" (52 psl. ). "Lietuviški 
pamokslai,po reformacijos papil
tą ir katalikų bažnyčiose, išnyko
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Vilniuje nuo 17 37 m; ir pamokslai 
bažnyčiose, ir kalbos teisme eina 
lenkų kalba. . . Jėzuitų mokyklos, 
perXVII-jį šimtmetį taip naudin
gos Lietuvai,taip pat susmuko. Jo
se įsivyravo netinkama tvarka :pa- 
salūniškas mokinių sekimas,kūno 
bausmės. Trūko ir mokytojų, kri
to jų autoritetas".

"Kartu su švietimo nykimu kilo 
į viešumų iš senų senovės tikėji
mas burtais, raganomis bei raga
niais. Tiesa, jis ne tik nebuvo vi
sai išnykus krikščionybųpriėmus, 
bet itališkojo renesanso įtakoje 
atbudo dar XVI a., kad net didysis 
kng. Žygimantas Augustas šaukėsi 
burtininkų pagalbos, norėdamas 
mirusios mylimos žmonos Barbo
ros Radvilaitės dvasių iššaukti, 
kad jo motina,karalienė Bona,sa
vo maldaknygėse laikė įvairių bur
tų ir nuodų receptus,kada Vilniaus 
vyskupo Jono motina buvo įtaria
ma raganavimu... Betgi niekad ne
buvo tiek persekiojimų, kiek XVII 
amžiuje.Raganų procesai užplūdo 
teismus, tariamų raganų ir raga
nių deginimai vykdavo Šatrijos 
kalne ir kt. Buvo tikima "Bando
maisiais Dievo teismais ", kada 
kaltei įrodyti kaltinamasis suriš
tomis rankomis ir kojomis buvo 
metamas į upųjjei išplauks, nepa
skųs, reiškia-nekaltas. Taip pat 
bandymai ugnimi ir žiaurūs fizi
niai kankinimai buvo ne pasaka, 
bet liūdna teisybė.Daug žuvo nie
kuo nedėtų žmonių, nelaimingų e- 
pileptikų, lunatikų tik dėl to, kad 
kas nors juos apkaltino bendradar
biavus su velniu..." (53-54 psl.).

Ne visoj pilnumoj su istorikės 
nuomone galima sutikti, ypač kas 
liečia teigimų:"Jėzuitai, XVI a. ir 
XVII a. pirmoje pusėje, tiek daug 

nusipelnų švietimui, . . .-arba-Jė
zuitų mokyklos, per XVII-jį šimt
metį taip naudingos Lietuvai','... 
Jėzuitai per savo mokyklas iš pat 
pradžių skiepijo savo auklėtiniams 
iškreiptų mokslų, aklų fanatizmų 
ir neapykantų kitų religijų žmo
nėms .

Iš to,kas anksčiau pasakyta,gal 
užteks pasidaryti išvadoms, kad:
1) Nė vienas Lietuvos-Lenkijos ka
ralius nebuvo tolerantas, visi ko
vojo su reformacija;
2) Jėzuitai supopiežių nuncijais ir 
Lietuvos-Lenkijos valdovais ne 
tik sužlugdė Lietuvos reformaci
jų, bet siekdami R. K. Bžn. įsiga
lėjimo,nulėmė Lietuvos ir Lenki
jos pražūtį, ir
3) LE, nenorėdama diskredituoti, 
yra išjungusi iš Lietuvos istorijos 
R. K. Bžn. pragaištingųjų veiklų. 
Lietuvos istorija LE atsispindi ne 
tikra, bet sufabrikuota.

Iškreiptai teigiama:"Saukiamas 
į teismų, pabėgo"(XV t., 136 psl.). 
Reiškia, jei bėgo nuo teismo, tai 
buvo prasikaltus. O tas dvasiškių 
"prasikaltimas "buvo,kad jie pra - 
dėdavo iš sakyklų skelbti Evange
lijos mokslų. Pav. , aukšto išsila
vinimo mokslininkas Abr. Kulvie
tis, kuris buvo įsteigus Vilniuje 
1539 m.mokyklų, buvo vysk. Povi
lo Alšėniškio uždaryta ir pats Kul
vietis stipriai persekiojamas.Ka
ralienė Bona,globojusi mokslinin
kų, rašytu iš Lenkijos laišku, pata
rė jam, asmens saugumo sumeti
mais,palikti Lietuvų. Taigi, bėgo 
nuo persekiojimo, nuo šališkų, in
kvizicinio pobūdžio, bažnytinių 
teismų. Suklysti leistina, bet sų- 
moningai iškraipyti faktus,primes- 
ti savasias kaltes kitiems, tatai 
virš padorumo ribų.
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Atrodo, kad katalikybės gynė
jams buvo sunkiai pakeliamas,lyg 
kokia rakštis akyje, žodis "refor- 
matas'.'ir jie,kiek pajėgdami, ven
gė reformatus tikruoju vardu va
dinti. Visuose LE t omuose, anks
čiau išleistuose, išskyrus XV t. , 
dar galima užtikti tikrąjį pavadi- 
nimą-reformatas. Bet didžiumoje, 
vieton to, reformatus pravardžia
vo :vieni-kitatikiais, kreivatikiais, 
klaidatikiais; kiti-atskalūnais,kal
vinais, naujatikiais ir pn. Po tokių 
variacijų, galų gale, LE XV t.(kad 
nevadinti reformatų tikruoju var- 
du)surado išeitį-reformatai pava
dinti'’kalvinais" o jų Bažnyčia-'ev. 
kalvinų bažnyčia ". Kodėl taip 
pasielgta-aptarimo neduota.

Nevertėtų nei aiškinti, juk visi 
gerai žinome, kad Lietuvoje nei 
"kalvinų",nei "ev. kalv.bažnyčios " 
nebuvo. Lietuvoje gyveno ir tebe
gyvena lietuviai reformatai (taip 
vadintis turi pagrindą), turėjo ir 
tebeturi reformatųparapijas ir jų 
Bažnyčia vadinasi:Lietuvos Evan
gelikų Reformatų Bažnyčia. Taipgi 
ir tremtyje gyvenantieji lietuviai 
reformatai vadinasi reformatais 
ir tuo pačiu vardu turi veikiančią 
savo Bažnyčią. Šio reikalo laikyti 
nesusipratimu, nežinojimu būtų 
perdaug naivu,juk visas LE štabas 
yra gyvenąs Lietuvoje ir žinojo, 
kaip reformatai ir jųBažnyčia va
dinasi. Ne kitokiu, o tikruoju var
du Lietuvos teisenoje buvo įrašy
ta ir Lietuvos įstatymais pripažin

ta ir užtvirtinta. Toks reformatų 
pravadinimas padarytas sąmonin
gai tam,kad reformatus diskrimi
nuoti.

Nuo pat Lietuvos Ev.Reformatų 
Bažnyčios įsisteigimo Lietuvoje, 
reformatai buvo, kaip ir po šiai 
dienai, įvairiai pravardžiuojami, 
įžeidinėjami, niekinami. Prie to 
reformatai yra pripratą ir tas jų 
nejaudina. Tas tik parodo, kokia di
delė neapykanta tebeglūdi ir prie 
ko aklas fanatizmas žmones prive
da. Juk pravardžiavimai, įžeidinė
jimai, garbės plėšimas yra bau - 
džiami įstatymais.Įsibėgėją mūsų 
"enciklopedis tai "nebepajėgė atsi
kratyti aklo fanatizmo, tuo iš staty
dami save pajuokai. Berods tai že
ma, negražu, negarbinga.

Į enciklopediją esame įpratą 
žiūrėti, kaip į rimtą, objektyvų, 
moksliniais daviniais pagrįstą, in
formacinį vadovą. Tuo tarpu, LE, 
be rimtų,gausiai primaišyta ir vi
sokių tendencingų,katalikiškų apo
logetinių ir propagandinių straips- 
nių.Tikslieji straipsniai neišperka 
propagandinių, kurie nuvertina L.E. 
reikšmę ir pasitikėjimą ja.

LE aklai pasitikėti, ypač moks
liniame darbe,negalima.Norintie
ji ja pasinaudoti, turės žinias pa
tikrinti su kitais mokslo šaltiniais, 
nes pasirėmus vien LE,ne tik pats 
bū s i s uklaidintas, s uklaidins i kitu s, 
bet ir prisidėsiprie melo skleidi
mo ir jo gilinimo.

>J4 sj: sjc sjs
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Fr. SKĖRYS

1968 M. KALĖDOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
(Lietuvių Švietimo ir Šeimos metų proga)

Vasario 16 gimnazijos kasmet 
ruošiamos Kalėdų šventės plačiai 
nuskamba lietuvių ir vokiečių 
spaudoje.Romuvos gyventojai per 
pačias Kalėdas švenčių švęsti ne
gali, nes tuo laiku čia tyku, ramu. 
Visi mokiniai jau būna išvažinėję 
atostogų, o nuolatiniai gyventojai 
taipgi išvykę į kitas vietoves. To
dėl Romuvoje Kalėdos švenčia
mos advento metu.

DAINAVOS SEKLYČIOJE
Kalėdas švęsti pirmosios pra

dėjo mergaitės. Gruodžio 14 Dai
navos seklyčioje jos surengė už
darą. pobūvį-pasidalinimų dovanė
lėmis su įdomia programa, į kurį 
buvo pakviesti tik 3 svečiai: di - 
rektorius, kapelionas ir "Darbi
ninko "korespondentas.

Programos or ganizatorės - VII 
klasės mok. Loreta Subačiūtė ir 
Irėna Šimkevičiutė (bendrabučio 
seniūnė)-visas gimnazijos mer
gaites advento pradžioje paskirs
tė į dvi grupes:! grupę sudarė 
mokinės 1-3 klasės, o II gr. -4-7 
klasės.I grupė nutarė pirkti dova

nas už 5 DM,o II grupė-už 10 DM. 
Kuri mokinė kuriai dovanėlę per
ka, nustatoma burtų keliu. Burtų 
traukimo rezultatai lieka paslap
timi. Tik gavusi dovanų mergaitė 
sužino davėjų. Nežinojimas suda
ro įtampų, kuri didėja iki pat do
vanomis pasikeitimo vakaro .Kiek
viena mergaitė žino, kam dovanų 
ji turi pirkti, bet nežino iš ko ji 
ir kų gaus. Tai i'š dalies ir,peda- 
gogiška:mokinės pratinamos gra- 
žių kalėdinių papročių ir už nedi
delę kainų parinkti draugei dova
nėlę. Šis paprotys vertingas ir 
reikšmingas.

Tos dienos vakarų Dainavos 
seklyčioje įvyko įspūdinga kalėdi
nė mergaičių šventė. Užgesinus 
elektros šviesų, visos mokinės , 
šventiškai apsirėdžiusios, su de
gančiomis žvakutėmis rankose ir 
iš susijaudinimo žibančiomis aku
tėmis, giedojo Kalėdų giesmes ir 
deklamavo eilėraščius. Aiškiai 
matėsi, jog kai kurioms mergai
tėms,ypač mažytėms,švari lietu
vių kalbos tarsena sudarė ne taip
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Mkt. Fr. SKĖRYS kalba prie Kalėdinės 
eglutės.

lengvai nugalimas kliūtis. Vienok 
visos pasistengė eilėraščius kuo 
geriausiai išmokti ir su įsijauti
mu padeklamuoti, nes žinojo, kad 
jie sakomi ne paskutinį kartą. 
Parvažiavusios namo turės dekla
muoti tėvams ir svečiams, o jei 
bus suruošta vargo mokyklos eg
lutė,tai ir viešai reikės pasirody
ti. Kai kurie tėvai laiškais prašė 
mokytojus išmokyti jų vaikus ka
lėdinių eilėraščių,kad grįžę į na
mus galėtų padeklamuoti viešo - 
sios eglutės metu.

Saunaitytė akordeonu pritarė 
giesmėms. Ji tik 1967 m. atvyko iš 
Lietuvos į V. Vokietiją ir praeitą 
rudenį įstojo į gimnaziją,kur įsi
gijo visą būrį draugių ir draugų s 

o prieš Naujus Metus su tėvais 
emigruoja į JAV.

Pirmieji gražias dovanas gavo 
svečiai-mergaičių išaustas lietu
viškas juostas. Po to viena po ki
tos buvo iššaukiamos mokinės. 
Suradusios dovanotoją, puolė vie
na kitai ant kaklo ir dėkojo. Susi
jaudinimas iki ašarų.

Po daugelio gyvenimo metų vė
jai apneš dulkėmis čia įdiegtuo
sius lietuviškumo daigus,mergai
tės užmirš išmoktus eilėraščius 
gal ir tėvų kalbą,bet prieškalėdi
nių vakarų Dainavos seklyčioje, 
su tyriausių draugiškumo jausmų 
prasiveržimais, jos tikrai neuž
mirš. Tą vakarą mergaičių ben
drabučio languose dar ilgai mir
guliavo žvakučių šviesos ir skli
do kalėdinių giesmių garsai.

KŪČIOS
Vasario 16 gimnazijos mokiniai, 

mokytojai ir ūkio personalas su
daro vieną didelę šeimą. Todėl ir 
Kūčių valgyti, gruodžio 20, susi
rinko į gimnazijos valgyklą šven
tiškai apsirengę. Prie stalų susė
do klasėmis mokiniai su savo au
klėtojais. Stalai buvo padengti tra
diciniais valgiais.

Kūčios pradėtos advento gies- 
me"Rasokite dangūsPo kapelio
no kun. J. Riaubūno perskaitytos 
Kalėdų Evangelijos,po Kūčių sta
lo maldos, klasių auklėtojai pir
ma pasidalino kalėdaičiu su gim
nazijos direktoriumi,© paskui su 
savo klasės auklėtiniais ir pasi
keitė linkėjimais. Kai virš šimto 
jaunų valgytojų kibo įviliojančius 
ir skanius patiekalus, stalai be
matant nutuštėjo.Kūčių metu bu - 
vo giedamos ir grojamos lietu
viškos kalėdinės giesmės.

*****
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EGLUTE
Kapelionas kun. J. Riaubūnas, 

ev.tikybos mokytojas ir Ev.Jau
nimo Būrelio vadovas Fr.Skėrys 
ir mergaičių internato vedėja 
mkt. E. Tamošaitienė per visą 
adventą nesudėjo rankų, ruošė 
kalėdinę eglutę su puikia progra
ma ir vertingomis dovanomis. 
Pirmieji du ir gim. direktorius 
advento pradžioje išsiuntinėjo 
daug prašymų aukoti kalėdiniam 
parengimui. Gausios mokinių tė- 
vųir rėmėjų aukos įgalino, gruo
džio 21, surengti gražią ir pras
mingą pramogą su įdomia prog
rama. Į šventę buvo pakviesti vi
si aukotojai,mokinių tėvai,moky
tojai, kaimyninio Lampertheimo 
klebonas kun. Maday, vietos(Hūt- 
tenfeldo) ev. kun. Grimm, vokie
čių spaudos korespondentai,foto
grafai ir kt. Prisirinko pilnutėlė 
Rennhofo pilies salė. Visi buvo 
šventiškai pasipuošę ir nusiteikę.

Programą pristatė kapel. kun.

J. Riaubūnas pranešdamas, kad 
bus suvaidinta mkt. E. Tamošai
tienės sukurta Sv.Rašto trilogija 
"Šviesa tamsybėje ". Svečiams 
vokiečiams perskaitė turinį vo
kiškai.

Į Dievo sukurtą šviesų pasaulį 
greit įsibrauna tamsafKainas už- 
muša Abelį ir nuo to meto žemė
je liejasi kraujas,vyksta įvairios 
piktadarybės. Tačiau Dievas my
li savo kūrinius ir neleidžia vi
siškai įsiviešpatauti tamsai.Švie
selių (mažų mergyčių) šokiu pa
vaizduotas gėrio (šviesos) prado 
rusenimas blogio (tamsos) jūroje. 
Iš pradžių pasirodė tik dvi švie
selės. Jų skaičiu-s didėjo, artėjant 
Išganytojo atėjimui į pasaulį.

Kristaus gimimą pranešė trys 
simbolinės šviesos figūros (Suba- 
čiūtė, Kuršytė ir Sutkaitytė). Jos 
kalbėjo apie Meilės atėjimą že
mėn.

Paskutinė scena - Prakartėlė. 
Marija (M. Gargasaitė) ir Juoza-

Vasario 16 gimn. choras, kuriam vadovauja mkt. K. MOTGABIS
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Vasario 16 gimti. Kalėdų eglutės rengėjai po vaidinimo. Mokytojai (iš k. į d-): kape
lionas kun. J. RIAU BŪNĄS, gimn. dir. V. NATKEVIČIUS ir ev. jaunimo ratelio 
vadovas mkt. Fr. SKĖRYS. Dešinės pusės viršuje, tarpe dviejų berniukų,, mkt. E. 
TAMOŠAITIENĖ, autorė ir režisierė vaidinimo „Šviesa tamsybėje”

pas(H. Maurukas )budi prie ėdžių. 
Visas pasaulis garbina Kūdikėlį.

Kalėdų eglutę uždegė gimn. dir. 
V. Natkevičius, Vokietijos lietu
vių bendruomenės pirm. J. Valiū
nas, kat. kun. Maday ir ev. kun. 
Grimm. Abu pastarieji vokiečiai.

Mkt. Fr.Skėrys,vokiškai kalbė
damas, priminė dalyviams, kad 
su šiais metais baigiasi Pabalti
jo valstybių jubiliejiniai metai. 
Esantieji laisvajame pasaulyje 
pabaltiečiai įrodė visiems,jog jų 
ryžtas būti laisvais nėra palauž
tas. Padėkojo vokiečiams, kurie 
pareiškė savo solidarumų kovo
jantiems pabaltie čiams. Kun. Ma
day pastebėjo,kad teisė,teisingu
mas dažnai suplakami su taika. 
Tačiau tikros taikos pagrindas 
yra meilė !Kalėdos-meilės šven

tė. Kun.Grimm nurodė,jog teisin
gumo vardu vedami ir karai. Ben
druomenės pirm. Valiūnas, palin
kėjęs linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų, įteikė gim
nazijai Schwetzingeno lietuvių 
vyrų kuopos aukų-500 DM.

Po trumpos pertraukos moki
niai deklamavo eilėraščius lietu
vių, vokiečių ir anglų kalbomis, 
mišrus gimnazijos choras, vado
vaujamas jubiliato muzikos mkt. 
K. Motgabio, dviem išėjimais pa- 
giedojo:Betliejus nušvito, Šventa 
naktis ( lietuviškai, vokiškai ir 
angliškai ), Skamba giesmės jau 
padangėj, Gieda giesmes angelai, 
Žinau aš skaisčių rožę ir Links
mų giesmę mes užtrauksim. Tėv. 
St. Šileikis, prisitardamas akor
deonu,pagiedojo”Lopšely guli Tu”.
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Programą, baigė gimn.dir.Nat
kevičius. Jis palinkėjo mokiniams, 
kad ateinantieji metai būtų moks
le kuo sėkmingiausi .Kalėdos reiš
kia Didžiosios Meilės atėjimą į 
pasaulį, o dovanos, kuriomis pa
sikeičiama,yra tik maža tos Mei
lės išraiška. Kalbėdamas toliau 
vokiškai, jis pabrėžė, kad Vasa
rio 16 gimnazijos tikslas-išlai
kyti ir ugdyti lietuvybę.Šio tikslo 
siekti jai padeda tautiečiai, rem
dami aukomis,ir vokiečių vyriau
sybė. Vokiečių mažuma Neprikl. 
Lietuvoje turėjo savo gimnazijų, 
kuri buvo mūsų vyriausybės re
miama. Tautinės mažumos padė
ty dabar mes atsidūrėme. Vokie
čiai mums tuo pačiu atsilygina 
ir už tai esame jiems dėkingi. 
Nuoširdų ačiū tarė ir kitiems 
gimnazijos rėmėjams,taipgi šios 
gražios šventės ruošėjams ir jos 
programos išpildytojams.

Pasibaigus programai, pasiro
dė vaikų nekantriai laukiamas 
Kalėdų senelis, kuris apdovanojo 
visus vaikus,neiš skiriant nė sve
čių.

JUBILIATO K. MOTGABIO 
PAGERBIMAS

Direktorius, kalbų prie eglutės 
baigdamas, kreipėsi į muzikos 
mokytojų K. Motgabį, kuris rytoj 
( gruodžio 22) peržengs 70 metų 
amžiaus slenkstį.Iškėlė jo nuopel
nus besimokančiam jaunimui ir , 
mokytojų tarybos vardu, linkėjo 
dar ilgai išlikti darbingam, svei
kam ir įteikė dovanų.PLB Hiltten- 
feldo apylinkės vardu jubiliatą pa
sveikino jos pirm. mkt.S. Antanai
tis. Jis taip pat įteikė dovaną.

Pasibaigus Kalėdų programai, 
mkt. K. Motgabis ir ponia pakvie

tė kolegas mokytojus ir adminis
tracijos pareigūnus į arti esančią 
kavinę. Prie puoduko kavos ir"kil- 
niųjų''gėrimųpynėsi kalbos. E. Si
monaitis, prieš porą mėnesių at
šventęs 80 m. amžiaus sukaktį, 
prisiminė laikus, kai abu jubilia
tai gyveno ir dirbo Klaipėdoje. 
Mkt.Fr. Skėrys dėkojo sukaktuvi
ninkui už pagalbą, ruošiant Kalė
dų eglutes nuo 1955 metų. Kapel. 
kun. J.Riaubūnas dėkojo už vargo
nininkavimą per pamaldas ir už 
mokinių paruošimą bažnytiniam 
giedojimui. Kun. Br. Liubinas pa
lygino Baltijos pakrantes, kur ju
biliatas daug metų praleido, su 
Baltimore,kur dabar gyvena Mot- 
gabių sūnus ir augina lietuvišką 
šeimą. Mkt. S. Antanaitis iškėlė

Gimn. dir. V. NATKEVIČIUS taria Kalė
dų Šventės užbaigos žodį
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jubiliato didelį prisirišimą prie 
pedagoginio darbo, kurį jis dirba 
per 30 metų ir dar nesiruošia 
mesti.
ATGARSIS VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Reportažus apie Kalėdųprogra- 
mą Vasario 16 gimnazijoje su di
delėmis nuotraukomis atspausdi
no septyni vokiečių laikraščiai.

"Lampertheimer Zeitung"para- 
šė:"Niekados nepalūš laisvės ryž
tas. Įspūdinga Kalėdų šventė liet, 
gimn-joj Hllttenfelde. Tegu Kalė
dų šventės dvasia ir šviesa per 
šventes ir po Kalėdų spinduliuoja 
į visą žmoniją, kad visi, o ypač 
politikai,būtų paskatinti susimąs - 
tyti ir, pagaliau, kad grįžtų taika 
į žemę. Tokį troškimą išreiškė 
mkt.ir Ev. Jaunimo Ratelio vado - 
vas Fr.Skėrys liet, gimn-jos mo
kinių suruoštoje Kalėdų šventėje 
Hhttenfelde ". Toliau laikraštis pa
teikė visųkalbėtojų mintis ir vai
dinimo turinį. Reportažą papuošė 
gyv. pav. Prakartėlės nuotrauka.

"Odenwelder Zeitung”gruodžio 
23reportaže rašė:"Šviesa tamso
je. Skrydis į mėnulį ir Betliejaus 
Žvaigždė.Turininga liet, gimn-jos 
Kalėdų šventė HUttenfelde. Eilėje 
gausių Kalėdų švenčių, kasmet 
švenčiamų Kalnų Kelio apylinkė
se, liet, gimn-jos ruošiamos pri
klauso prie pačių gražiausių. Jos 
leidžia suprasti, jog aukštesnių 
vertybių įsisąmoninimas nežino 
jokių krašto sienų. Jos yra taip 
pat geresnio pasaulio viltis1'. Iš
samų šventės reportažą papuošė 
dviem didelėm nuotraukom ^gyvo
jo Prakartėlės paveikslo ir tautiš
kais drabužiais pasipuošusių mo
kinių choro.

Tą patį aprašymą su tomis pat 
nuotraukomis atspausdino ir'Wei- 
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heimer Nachrichten".
"Mannheimer Morgen"dienraš - 

tis reportažą patalpino Kalėdų nu
mery ir pavadino: "Senu papročiu 
bernas Ruprechtas (taip čia vadi
namas Kalėdų senis) Rennhofo pi
ly. Kalėdų šventė su tautiniais 
drabužiais liet, gimnazijoj", Apra
šymą iliustravo dainuojančių 
"švieselių" nuotrauka.

Panašius reportažus atsispaus- 
dino"Darmstydter Echo", "Rhein- 
-Necker Zeitung"(Heidelberg), ir 
"Frankfurter Neue Presse".

NAUJŲ METŲ ŠVENTĖ
Evangelikai moksleiviai, vado

vaujant mkt. Fr. Skėriui, 1969 m. 
sausio mėn. 1 1 d.suruošė (jau aš
tunti metai iš eilės) savo tradici
nę Naujų Metų šventę. Sugiedoję 
giesmę "Mielas jaunime, viltie bū- 
simosios gadynės ", išklausę Ma
to Evangelijos 2, 1-12 ir sukalbė
ję maldą, visi susėdo prie puikiai 
papuoštų ir paruoštų stalų. Laike 
vaišių buvo pasidalinta įspūdžiais 
ir naujienomis, nes mokiniai-nės 
tik prieš keletą dienų buvo sugrį
žę iš Kalėdų atostogų. Mkt. Fr . 
Skėrys pasidžiaugė, kad padaugė
jo evangelikų mokinių:dabar yra 
27 ev. mokiniai. Ev. moksleivių 
kapelionas kun. Juozas Urdzė (iš 
Bad Godesbergo ) pasakė kalbą. 
Mokiniai padeklamavo Naujų Me
tų šventei pritaikintų eilėraščių 
(Tomas Žemaitaitis ir Vilius Bol- 
cas). Šventei baigiantis, mkt. Fr. 
Skėrys kiekvienam padalino dova
nų: vaisių ir šokolado. Ši kukli 
šventė baigta giesme ir malda.

Sekmadienį, sausio mėn. 12d., 
vietos bažnyčioje kun.J.Urdzė at
laikė moksleiviams pamaldas.

* * *



BUVO SUMAINYTI ŽIEDAI

Renate ANYSA1TĖ ir Albertas GUDAIT- 
TIS susituokė 1968.VII.27 Ziono liet. ev. 
liut. bažnyčioje Chicago. Jzingtuviiį apeigas 
atliko lie. kun. J. Pauperas. Jaunoji 1969 
m. birželio mėn. baigė University of Illinois 
Nursing College. Jaunasis yra kandidatas 
chemijos daktarui Illinois Institute of Tech
nology.

Irma Trudė Magdalena TRAKYTĖ ir Vy
tautas Voldemaras STROLIA susituokė 
1969.IV.5 d. liet. ev. liut. Tėviškės bažny
čioje Chicago. Jungtuvių apeigas atliko jau
nosios dėdė senjoras kun. A. T rakis.

E. SIMONAIČIO ŽODIS JAUNIMUI

1968 m. lapkričio mėn, 2 d. Va
sario 16 gimnazijoje E. Simonai
tis, per surengtą jam jubiliejinį 
minėjimą, savo padėkos žodyje , 
kreipdamasis į lietuvių jaunimą, 
pasakė:"... mūsų jaunimui ir mo
kiniams dar norėčiau pasakyti, 
kad to krašto kalbos mokėjimas, 
kuriame gyvename, yra reikalin
gas. Bet mūsų brangiausia kalba 

yra mūsų bočių, mūsų tėvų kalba. 
Jeigu lietuviai važiuos į Lietuvą, 
kada sąlygos tam leis,tai būtų gė - 
da, kad iš čia atvažiavę lietuviai 
Lietuvoje negalėtų lietuviškai su
sikalbėti. Taigi vis ir visur lietu
viškai! Vasario 16 gimnazija yra 
V. Europoje svarbiausias lietuvy
bės židinys. Jį reikia palaikyti ir 
jam neleist pražūt... "
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Rūta M. PADAGAITĖ, g. 1952 m. Cresco, 
Iowa. 1969 m. birželio mėn. baigė Hubbard 
High School. Dalyvavo G. A. A., F. H. A. 
ir Office Aid. Tėviškės p-jos jaunimo ra
telio ir choro narė. Studijzcos Chicago City 
College Bogan Campus.

Martynas TRAKI S, g. 1951 m. Chicagoje. 
1969 m. baigė Hubbard H. S.ir buvo šios 
m-los metraščio fotografas. Baigė Donelai
čio liet, m-lą ir buvo moksleivių, laikraštė
lio iliustratorius. Lankė dail. A. Rūkštelės 
meno ir prof. V. Jakubėno muzikos (6m.) 
studijas. Tėviškės p-jos vargonininkas, cho
ro narys, biuletenio viršelių piešėjas ir bu
vo jaunimo ratelio (3 m.) valdybos nariu. 
Laimėjo Wieboldt’s meno varžybas. Oro 
skautas, pašliūžininkas, ledo rutulio žaidė
jas. Studijuos teisę University of III. Chi
cago Circle.

Remigijus V. JURĖNAS, g. 1951. VIII. 11 
Chicagoje. 1969 m. baigė Georges Valley 
High School, Thomaston, Maine. Pirmavo 
moksle ir gavo stipendiją. Studijuos politi
nius mokslus Augusta univ. Maine vaisi.
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Violeta Nina PUODŽIŪTĖ, 1969 m. 
baigė Kelly High School. Dalyvavo G. A. 
A., Junior Akademy Distributive Education. 
Tėviškės p-jos jaunimo ratelio ir choro na
rė. Studijuos Chicago City College Bogan 
Campus.

Bernardas VENCELIS, g. 1951 m. V. Vo
kietijoje. 1969 m. baigė Kelly High School. 
Bzcvo moksleivių laikraščio Clarion“ re
daktorius. Tėviškės p-jos choro narys. Stu
dijuos žurnalistiką Northwestern Universi
ty Evanston.

J.A.V. ir Canados Liet. Ev. Jaunimo suvažiavimo, įvykusio 1968.VIII.31 ir IX. 1-2 
d.d. Camp Sears Pullman, Mich., bendras dalyvių vaizdas. Nuotrauka dr. A. Kelerto
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VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvių Ev. Reformatų Para
pija Chicagoje Lietuvos Nepri
klausomybės šventų minėjo š.m. 
vasario mėn. 23 d .Iškilmingas pa
maldas atlaikė gener. suprt. kun. 
St. Neimanas. Pamoksle pabrėžė 
uždavinius, kurie mus, lietuvius 
iŠeivyjoje, laukia pasikeitusiose 
Šių dienų sąlygose. Pamaldos baig
tos Lietuvos Himnu.

Po pamaldų parapijos salė bu
vo gausiai užpildyta parapijie
čiais ir svečiais. Krt. Petras Bru
žas savo paskaitoj e, apie mūsų 
tautai taip svarbią ir brangią die
ną, palietė ir šių dienų jaunimo 
pažiūras Lietuvos reikalu. Nuro
dė vyresniosios kartos pareigą— 
duoti jaunimui stiprų tautinį bran- 
duolį-pasididžiavimą esant lietu
viais. Priminė tautos atliktus mil
žiniškus darbus atstatant mūsų 
valstybe^ per trumpą 22 metų lai
kotarpį. Per tuos du desimtme 
čius sugebėta ne tik atstatyti ka
ro nuniokotą kraštą, bet pasivyta 
vakarų civilizacija,išugdyta savos 
valstybės kadrai, duota visoms 
gyvenimo sritims paruoštų dar
buotojų ir veikėjų.Nurodė,kad vi
sa tai padės jaunimui bręsti tau - 
tinėje dvasioje, duos dvasinį at

sparumą, pasididžiavimą, vertin - 
gurno pajautimą, paskatins laiky
tis lietuvių bendruomenės ir jos 
gyvenime reikštis savo veikla. 
Teisingas ir pilnas žinojimas mū- 
sųpraeities duos jaunimui pagrin
dą statyti savo, kaip lietuvio, am
biciją. Pastebėjo, kad ir anuo lai
ku atkūrimas mūsų valstybės da
linai irgi brendo už Lietuvos ri - 
bų-išeivyjoje. Kvietė visus prisi
dėti prie, gal būt ir ne artimo,pa
siruošimo vėl atstatyti savo vals
tybę.Ko mes nespėsime,teks tęs
ti mūsų jaunimui.

Antroje minėjimo dalyje Kole
gijos prezidentas krt. M. Tamulė - 
nas, jr. širdingai pasveikino genr. 
suprt. kun. St. Neįmaną, jo 70 me
tų amžiaus proga. Atrodo, kaip ir 
Dievo ranka parodyta, kad kun. 
Neimanas galėjo jau 1949 m. at
vykti į Chicagą ir suorganizuoti 
parapiją. Jau 20 metų, kaip kun. 
Neimanas našiai veikia čia,Ame
rikoje. Kun. S. Neimanas su žmo
na Kazimiera gali pasidžiaugti ir 
savo šeimos gyvenimussūnūs-Sta
sys ir Jonas,dukros-Margarita ir 
Ieva yra baigę aukštuosius moks
lus ir, kiek gali, yra veiklūs baž - 
nytiniame gyvenime. Kolegija
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aukštai vertina kun.S.Neįmano ir 
jo šeimos įnašą į mūsų religinį 
gyvenimą. Krt. M. Tamulėnas, jr . 
įteikė kun. S. Neimanui kuklią do
vanėlę,, -dr.M.Anyso neseniai pa
rašytą knygą:''Senprūsių- Pruthe- 
norum Gentes-kovos dėl laisvės 
su Vokiečių riterių ordinu nuo 
1230- 1283 m. "

Suprt.kun.P. Dilys savo žodyje 
nupiešė dabartiniame laike evan
gelikų kunigo pareigas. Dvasinin
kai savo veikloje stovi tarp tradi
cijos ir naujų srovių. Iš vienos 
pusės - Evangelija ir apreikštas 
Dievo Žodis,iš kitos-ne visuomet 
su ta dvasia harmonizuojanti baž
nytinė visuomenė. Kunigas stovi 
prieš dilemą: skelbti ko klausyto
jai pageidauj a, arba, anks čiau ar 
vėliau, turėti parapijoje nesusi

pratimų. Ties a, istorijoje dalinai 
taip visuomet būdavo,bet šiandien 
tai ypatingai yra paaštrėjo.,. Genr. 
suprt. kun.S.Neimanas savo veik
loje yra radus pozityvią išeitį. Tai 
nelengvas kelias.

"M.Sp. "redakcijos vardu trum
pą sveikinimo žodį tarė krt. Jok. 
Kregždė. Nuoširdžiais padėkos 
žodžiais jubiliatą pasveikino Vyt. 
Uznys, dėkodamas už jo šeimos 
religinį auklėjimą. P-lė L. Uznytė 
įteikė kun. Neimanui gražių gėlių 
vazą.

Moterų draugija skaniai pavai
šino susirinkusius, o jos atstovė 
krt. O. Tilindienė šiltai pasveiki
no jubiliatą. Kun. S.Neimanas pa
dėkojo visiems ir pritaikinta mal
da užbaigė minėjimus.

Kun. P. D.

Medžio raižinys — Paulinos VAITAITIENĖS
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SUTUOKTUVĖS

ČIA JĮ SURADAU — Skulpt. DAGYS

1969 m. balandžio 20 d. , saulė- 
tąpavasario sekmadienio vidudie
nį, gėlėmis gražiai išpuošta Liet. 
Ev. Reformatų bažnyčia, su kaupu 
buvo pilna žmonių.Giminės ir sve
čiai,iš arti ir toli, iš New Yorko , 
Toronto,Buffalo,Racine ir iš pla
čios Chicagos apylinkės suvažia
vo tą dieną, kad dalyvauti sutuok
tuvių apeigose bažnyčioje,© po to, 
ir vaišėse.

Mokytoją Eriką Dilytą sutuokė 
su ekonomistu Emilijų Holenderiu 
jaunosios tėvas superintendentas 
kun. P. Dilys, jaunąją į bažnyčią 
įvedė ir prie Dievo stalo atlydėjo 

josios brolis prof. Julius Slavėnas.
Esant svečių tarpe nemažam 

skaičiui svetimtaučių, kun. P. Di
lys prakalbą pasakė anglų kalba. 
Be bendrų lietuviškų giesmių,so
lo giedojo jaunosios draugė, me - 
dicinos studentė Miss Andrea 
Christenson. Vargonais grojo jau
nosios dėdė prof. V. Jakubėnas. 
Sutuoktuvių apeigas baigė gener. 
suprt. kun. S. Neimanas, įteikda
mas jaunavedžiams žiedus,sukal
bėdamas maldą ir juos palaimin
damas.

Jungtuvių pobūvis įvyko "The 
German Kitchen" Oak Lawn res
torane. Pobūvio tvarkytoju buvo 
jaunojo prietelius, rašytojas Ro
mas Stakauskas, kuris pakvietė 
doc. kun. J. Pauperą tarti žodį ir 
sukalbėti maldą.

Vaišių metu jaunuosius sveiki- 
no:senjoras kun.A. Trakis,pabrėž
damas, kad šių vedybų dėka"Tė- 
viškės "Liet.Ev. Liuteronų ir Liet. 
Ev.Reformatų parapijų saitai dar 
labiau sustiprės,nes jaunasis yra 
jo parapijietis ir pasižymėjus ge
ru balsu"Tėviškės " p-jos chore; 
Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčios 
Kolegijos prezid.kurt.M. Tamulė - 
nas,jr.; p. Ida Karazijienė, kurios 
pagalba p.Holenderiu šeima atvy
ko į J AV; dr. Olga Finkelstein,kaip 
artima jaunosios šeimos draugė; 
rašytojas R. Stakauskas-nuotai - 
kinga savąja kūryba. Jaunavedžių 
ir savo šeimos vardu nuoširdžiai 
padėkojo svečiams už atsilankymą 
supert, kun. P. Dilys.

Pažinų jaunąją,kaip veiklią,su
manią ir energingą darbuotoją 
tiek visuomeniniame, tiek bažny
tiniame darbe, tikimės ir ateityje
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iš abiejų sujungtų jėgų gerų talki
ninkų mūsų visų bendrame darbo 
bare. Kolegijos, parapijos ir"Mū- 
sų Sparnų" vardu sveikiname su

situokusius apaštalo Povilo žo ■ 
džiais: "Džiaukitės viltimi ir bū
kite ištvermingi priespaudoje".

Kun. S. N

JONAS HUSAS

Šiuo metu visas laisvasis pa
saulis seka įvykius Čekoslovaki
joje, kur tautos savistovumas ir 
laisvės troškimas svetimos ko
munistinės valstybės brutalia jė
ga gniužinamas,kuri nepripažįsta 
žmonėms ir tautoms laisvės tei
sių. Šioje tautoje per amžius šis 
siekimas nebuvo nugalėtas.

Įjos istorijų, kaip pirmtakūnas 
karys-karžygys yra įėjus Jonas 
Husas,kuris ir po šiai dienai dva
sia tebegyvas net nuo jo gimimo 
600 metų praslinkus.

Jonas Husas čekų kunigas,Pra
hos univ.prof., religijos reforma
torius, gimė 1369 m. Bohemijoje, 
Husinec mieste. Studijuodamas 
Prahoje susipažino su anglo Wyc- 
liffo raštais. Pagarsėjo kaip pa
mokslininkas čekų liaudies gim
tąja kalba. Reikalavo, kad Šv. Va
karienėje tikintieji gautų duonų ir 
vynų.

Popiežiaus 1410 m. dekretu vi
sos Wycliffo knygos buvo pa
smerktos sudeginimui. Husas sa
vo pamoksluose palaikė Wycliffo 
ir savo siūlytas bažnytines refor
mas. Tuo užsitraukė Romos Baž
nyčios neapykantą, ekskomunika- 
cijų ir popiežius Jonas XXIII da
vė parėdymų jį suimti. To veng - 
damas 1412 m. Husas išvyko iš 
Prahos ir tame laikotarpyje para
šė savo pagrindinį veikalų "Baž - 
ny čia".

1414m.Jonas Husas buvo para
gintas vykti įKonstancos susirin-

Jonas HUSAS 
1369-1415

kimų. Saugumų jam užtikrino pats 
karalius Zigmantas, vad. geleži
niu raštu. Bažnyčios forume Hu
sas gynė savo ir Wycliffo moky
mų. Po trijų savaičių buvo areš
tuotas , nežiūrint paties karaliaus 
duotos garantijos.

Husas atsisakė atšaukti savo 
skelbiamų mokslų,už ką buvo ap
kaltintas herezija. Dėl nepasidavi- 
mo sąžinės prievartai,buvo nuteis-
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tas mirti ir sudegintas ant laužo.
Mirė narsiai, kaip lygiai nar

siai skelbė ir gynė savo šventus 
įsitikinimus. Jo pasekėjai buvo 
vadinami husitais. Istorija kant - 
riai tebelaukia, kad ir labai pavė
luoto, nekaltojo išteisinimo.

Kun. S. N.

ZURICH. Šie metai Zuriche yra 
paskelbti "Zwinglio metais”. Tai 
450 metų nuo Reformacijos įvedi
mo tame mieste.

Sausio mėn. įvyko iškilminga 
akademija, kurių surengė įvairių 
Bažnyčių atstovai; ten dalyvavo 
taip pat politikai ir mokslininkai.

Povilas KVTRA su sūnumi Fredžiu ir žmonele Mary.
Cheltenham, 1968. X. 3

PHILADELPHIA, "Mūsų Sparnų ” 
skaitytojas Povilas Kutra, kili
mo iš Mikeliškių kaimo, Biržų 
vis.ir aps. , dabar gyvenus Phila- 
delphijos priemiesty Cheltenham, 
1969 m. vasario 24 d. atšventė 86 
gimtadienį.Rašo,kad mėgsta skai
tyti, dar vis vairuojąs automobilį. 
Esąs tvirtas, kaip Lietuvos ąžuo
las, ir pergyvenęs netkai kuriuos 
už save jaunesnius Philadelphijoj 
gyvenusius lietuvius reformatus. 

Iš lietuvių reformatų mirė:broliai 
-Krisius ir Petras Pakaušiai, bro- 
liai-Jonas ir Krisius Palšiai, pus - 
broliai-Jurgis ir Mykolas Plepiai, 
Jonas Macys, Mykolas Baltušis, 
Mykolas Valkiūnas, broliai-Jonas 
ir Jurgis Viederiai, Jonas Laumė, 
Jonas Rainatas ir trys jo paties 
broliai-Krisius, Jurgis ir Jonas 
Kutros. Išmirė, iškrito, kaip ru
dens lapai.

M. B.

MIRĖ LIUDVIKAS TONAS

Nusipelnąs veikėjas ir plačiai 
žinomas New Yorko lietuvių tar - 
pe,būvąs Liet. Ev. Protestantų pa - 
rapijos tarybos pirmininkas,Liud
vikas Tonas mirė 1969 m. vasa
rio 25 d. L. Tonas buvo žinomas 

pedagogas.Savo laikujis buvo Ma
rijampolės, Plungės ir Pagėgių 
gimnazijųdirektorius. Per dauge
lio metų darbuotą L.Tonas išauk
lėjo ir išmokslino kvalifikuotam 
darbui šimtus lietuvių jaunuolių.
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Daugelis jo mokinių yra laisvaja
me pasaulyje, o taip pat nemaža 
jų ir Lietuvoje.

L. Tonas palaidotas š. m. vasa
rio 28 d. Liko žmona,sūnus Jurgis 
Tonas su šeima ir duktė Irena 

Vakselienė.Netekimas šio žymaus 
veikėjo, didelis nuostolis lietuvių 
visuomenei.

Gili užuojauta velionio artimie
siems.

S. N.

ALBERTAS KRAUZAS

Š. m. kovo 23 d. Tėviškės p-jos 
bažnyčioje (Chicagoje) buvo atlai
kytos pamaldos už velionį Alber
tų Krauzų, kuris 1968 m. kovo 24 
dienų, būdamas 44 m. amžiaus, 
staiga mirė darbovietėje -Field 
Museum of Natural History, kur 
dirbo kaip inžinierius. Palaidotas 
buvo kovo mėn.27 d. Bethania ka
pinėse.

A. Krauzas su šeima į JAV at
vyko 1952 m. sausio 11 d. Gimė 
Lietuvoje 1924 m. liepos mėn. 26

Prie velionies A. KRAUZO karsto (iš k. į d.): sesuo Marta, žmona Elzbieta, motina 
Marija ir sūnūs.

d. Balsiuose, Šilalės vis. , Taura
gės aps. Giliame liūdesyje paliko 
rnotinėlų Marijų 83 m. amžiaus , 
Žmonų Elzbietų, du sūnus-Allen 
ir Albert su žmona ir seserį Mar- 

tų Rotz. Tebūnie iškeliavu šiam 
lengva svetingoji Žemelė. Liku
siems nuliūdyme-giiį užuojauta!

P. L.
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LATVIJA. 1968 m. lapkričio mėn. 
22 d. mirė Latvijos ev. liuteronų 
arkivyskupas prof. dr. Albert 
Freijs. Jis tik 1968 m. balandžio 
mėn. buvo užėmus tą urėdų. Freij s 
taip pat vadovavo teologijos stu
dijoms Rygoje. Tai jau antras at

sitikimas Latvijoje, kada aukštas 
bažnytinio urėdo užėmėjas taip 
greit miršta. Prieš dr.Freijs vos 
tik porų savaičių arkivyskupu bu
vo kun. Klepatis, kuris taip pat 
staiga mirė nuo širdies smūgio.

Kun. P. D.

LAIŠKAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Ačiū Dievui Velykas laimingai 
praleidom. Buvo labai graži diena 
ir buvau bažnyčion nuvažiavusi. 
Prieš Velykas, Didž. Ketvirtadie
nį,mūsų bažnyčioj pamaldų nebu
vo, o buvo Papilio bažnyčioj.

Suėjo metai kai mirė kun. Myk. 
Frankas.Šia proga Papilio bažny
čioje įdėjo memorialing lentų. Per 
atvelykį, balandžio 13 d. , Biržų 
bažnyčioje bus minimos kunigo 
mirties metinės .Pamaldas laikys 
liuteronų kun.Kalvanas. Labai ge
ras kunigas,sako aiškius pamoks
lus. Mūsųkunigas per atvelykį pa
maldas laikys Papily. Velykų an
trų dienų pamaldas laikė SvobiŠky.

Kapinės-paskutinė poilsio vie
ta, kur ramiai ilsisi mūsų palai
doti mylimieji. Bet šių dienų jau
nimo prieauglis neduoda ramybės 
ir kapinėm:mūrų ardo,paminklus 
daužo, geležinius vartus išima. . . 
Tas atsitiko dabar,prieš Velykas, 
Verbos savaitėje. Mūsų senose 
kapinėse, kur ir mano vyras pa
laidotas,užėjo tokie trys chuliga
nai, gal po kokį 16 metų, išvertė 
visus kryžius,paminklus ir išme
tė per mūrų ant kelio. Aš po dar
bo ėjau į Biržus ir tų visų, kas 
padaryta, pamačiau. Mano vyro 
geležinis kryžius taipgi buvo iš
mestas ant kelio.Nuverkiau eida
ma iki pat Biržų. Liepiau sūnui 
nueiti ir nulaužtų kryžių uždėti 

Mano knygelės dar plonos: 
Mėlynos, žalios, raudonos. 
Daug piešinėlių dailių, 
Paukščių, žvėrelių, gėlių. . .

Atbrenda vilkas per sniegų.
Kiškis pakrūmėje miega.
Bėgsiu tėvelio pašaukt: 
Reikia tų vilkų nušaut.

Vilkas baisus ir nedoras,
Didelis, piktas ir storas;
Eina sau tarp pušų, -
Aš kumšteliu jį mušiu.

Meiliai paglostau aš kiškį: 
Slėpkis greičiau, kiški-piški ! 
Lįsk po eglutės skara- 
Knygoje vilkas yra!

Mano knygelėj nuo seno 
Žvėrys gražiai sugyveno.
Bet atsirado vilkų
Ir mažesniems jau sunku.

Gal man išplėšti tų vilkų, 
Didelį, piktų ir pilkų?. . .

(Šio alegorinio eilėraščio autorė, 
gy v. okupuotoje Lietuvoj e, yra vi
duriniosios mokyklos II kl. moki
nė).

ant kapo. Kai tie chuliganai dras
kė kapus,tų matė mūsųkaimo vie
nas vyriškis,ėjus į Biržus,bet jis 
bijojo juos sudrausti,kad jo neuž
muštų.

Mūsų augime taip nebūdavo. 
Vaikai bijojo tėvų. Tėvai draudė
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Lietuvaitės tremtinės Sibire — Irkutsko sritis, Galumetsko rajonas, „Novaja Stroika“ 
— 1958. I. 26 (iš k. į d.); medžių kirtėja Aldona Aukštikalnytė, su palaužta sveikata 
grąžinta okupuoton Lietuvon; Vanda Aukštikalnienė, tebevargstanti su savo vyru ir 
trim vaikais Sibire; buhalterė Austrą Bružienė, su sūnumi Rimantu 11 metų ištremta 
Sibiran 1948. VIII., su palaužta sveikata grąžinta ok. Lietuvon 1959. m. vasarą, po 
sunkios vėžio ligos mirė 1960. IV. 24; Elena Aukštikalnytė, gimusi JAV, su palaužta 
sveikata grąžinta ok. Lietuvon ir dirbanti Janonio kolūkyje. Matomas namas pastaty
tas Petro Aukštikalnio, jo paties jėga, kilimo iš Raščiūnų km., Papilio vis., Biržų 
aps. Išsipuošusios rūbais, gautais iš JAV.

vaikus nuo blogo. Dabar yra daug 
tokių tėvų,kurie į savo vaikus dė
mesio nekreipia ir nežino kų jie, 
dienų ar naktį, išėjų daro. Dabar 
daug išgirsti, kur ir ką blogų pa

daro. Tai vis mokyklinio amžiaus 
vaikai. . .

(Laiškas rašytas 1969. IV. 10. 
Laiške minimos yra Kilučių ka
pinės ). P. L.

Prof. VL. JAKUBĖNAS SERGA MYKOLAS VAIDYLA

Prof, muzikas Vladas Jakubė- 
nas š. m. gegužės mėn. 15 d. su
laukė garbingų 65 metų amžiaus. 
Šia reikšminga proga Jubiliatų 
nuoširdžiai sveikina visa refor
matų šeima, "Mūsų Sparnų"redak- 
cija ir linki kuo geriausios svei
katos ir daug,daug našių kūrybin
gų metų!

Sergančiam "Sandaros "laikraš
čio redaktoriui, mielam Mykolui 
Vaidylai, siunčiame mūsų visų u- 
žuojautų ir linkėjimus greičiau 
sėsti vėl prie redaktoriaus stalo!

Reformatų šeima ir 
"Mūsų Sparnai".

PATAISYMAS. "Mūsų Sparnų"Nr. 
25-75 psl. vietoje:"gimusi Vilei- 
šytė-Jašinskienė”turi būti "gimu
si Ruplėnaitė-Jašinskienė".
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MIRĖ DR. PIJUS GRIGAITIS

Dr. Pijus Grigaitis, gimęs Lie
tuvoje 1883. X. 16, staigiai mirė 
1969. V. 22 Chicagoje, sulaukus 
beveik 86 m. amžiaus.

Iš vyresniosios kartos neteko
me ryžtingo,bekompromisinio ko
votojo už Lietuvos Nepriklauso
mybę ir uz jos demokratiją. Kaip 
ilgametis dienraščio "Naujienos " 
vyr. redaktorius, su savo aiškia 
plunksna,iš varė gilią vagą, skelb
damas lietuviams kilnias huma
niškumo idėjas. Politinėje ir vi
suomeninėje veikloje, kaip tvirtą 
principą žmogus, buvo vienas iš 
ALT steigėją ir jos nuolatinis na
rys.

Pašventusiam savo ilgą gyveni
mą lietuvią tautos laisvės kovai, 
tauriam idealistui dr. Pijui Gri
gaičiui, tebūnie lengva svetingoji 
Amerikos krašto žemelė. J. K.

CHICAGOS EV. REFORMATU PARAPIJOS LABDAROS FONDUI
1968 METAIS AUKOJO

Po 100 dol.
Dr. A. Sabanienė, agr. V. Karosas. 

Po 50 dol.
Dr.M. Jankus, dr. P. ir V. Šepetys. 

Po 25 doL
Dr.J. ir P. Vaitaičiai, dr. A. Deve- 
nis, Mik. Nordenas.

Po 20 dol.
D. Jarienė, Joyce ir Jon. Neįmanai, 
P. ir Em. Gigai, A. ir V. Uzniai, J. 
Pelanis, J. ir Em. Palšiai, kun. P. 
ir H. Diliai, dr. D. ir J. Kregždės.

Po 15 dol.
Dr. D. Variakojytė-Fricke.

Po 10 dol.
Nina Michuras, O. Budėjus, A. ir 
J.Dagiai, J.Trečiokas, K. Mikelė- 
naitė, Jon. Mikelėnas, Gr. ir Jul. 
Slavėnai, P. Bružas, M. Tamulė - 

nas, jr. , Alg. Tilindis, L. Grinius, 
E. Mikužiutė, R. Pipynė.

Po 5 dol.
A. Jodinskas,A. Motiejūnienė, Alf. 
Plepys,K. P. Variakojis, J. Kregž
dė, L. Knopfmileris, E. Tatorienė,
O. Kregždienė, M. Guobužienė, P. 
Keže lis, M. Tamulėnas,snj., J. Va
riakojis, J. Kutra, Er. M. Dilytė, 
K.P.Devenis, M. Pesienė, E. Bal- 
cerienė, K. Neimanienė.

Po 3 dol.
P. Lampsatienė, E. Pušneraitienė.

Po 2 dol.
Mot. Karaša, Baltimore.

* * *
Parapijos valdyba ir kunigai 

geraširdžiams aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.
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NUO 1968 M. GRUODŽIO 1 D. IKI 1969 M. BIRŽELIO 1 D. 
GAUTOS AUKOS

Inž. K. Klybas su ponia, N. York , 
25 dol. ; Inž. M. Kregždė, L. Ange
les, 25 dol. ; Agr. V. Karosas, Ci
cero, 25 dol. ; J. Pelanis, Chicago, 
20 dol. ; Dr. P. Vaitaitienė, Chica
go, 15 dol.

Po 10 dol.
A. Gečas, Rochester, N. Y. ;J.Kas
paraitis, Chicago ; A. Jodinskas, 
Detroit; Inž.E . Manomaitis, Mass; 
J. Bernsteinas, Gloucester; J. Ta- 
toris, Chicago; Fr. Šlenteris, Vo
kietija; V. ir E. Žiobriai, Chicago; 
A. Šie vys, Chicago; O. Dubra,Rock
ford ; P. Bružas, Chicago; kun. P. 
Dilys, Chicago.

Po 6 dol.
J. Šeštokas, Australija, 6. 66; J. 
Bagdonavičius, Lemont, 6. 00.

Po 5 dol.
J. Jurkšaitis, E. Gudaitienė,P. 
Lampsatienė,J. Indriūnas, L. Kai
rys, V. Mituzas, K. Bulkaitis, J. 
Trečiokas, A. Uznys, M. Tamulė- 
nas, E. Gerulis ir Em. Palšienė — 
visi iš Chicago;
P. Jaunius, Canada; M. Pesienė, 
Conn; J. Gylys, Conn ; O. Dagienė, 
St. Louis; K. Plepys, Arkansas; D. 
Žemaitytė, Cleveland; K. Zarons- 
kis, Cleveland;©. Raulinaitis ,Mas s; 
A. Motiejūnienė, Ind; K. Žemaitie
nė, N. Y.; A. Gedgaudas,Wis; O. Y- 
čienė, Toronto ; D. ir J. Kregždės, 
Cincinnati ; W. Alksninis, Conn; 
Agr. J. Valiūnas, Mass; P. Kutra, 
Cheltenham; W. Klimkeit, Vokieti
ja, 20. 00 DM.

Po 4 dol.
H. Vencelienė, L. Liubertienė, M. 
Naujokienė, S. Tamulaitis, P. Va- 
riakojis, J. Jakubonis ir K. Jaku - 
tis-visi iš Chicago; M.Sabas,Ang

lija; K. Jakubėnas, Anglija; K. Vi
leišis, Anglija.

Po 3 dol.
N. Žibąs, M. Bundelis, J. Padagas,
O. Kregždienė,E. Pušneraitienė ir 
St. Palšis-visi iš Chicago; A. Lin- 
gat, Canada; M. Neuman, Omaha; 
kun. S. Neimanas,Evanston; A. Ga- 
linaitis, Chicago, 2. 50 dol.

Po 2 dol.
K.Gaučienė, H. Sinickienė, K. Bal
čiūnienė, V. Puodžius, M. Žvilienė,
P. Kiaupa,E.Kaminskienė, A. Klei- 
naitis, E. Varaneckas, M. Orentie- 
nė, M. Preikšaitis, E. Vaišvilaitė, 
M. Plačienė,E. Mikelaitienė, dr. A. 
Trakienė,A. Albrechtienė, V. Gir- 
dauskas,E. Balcerienė, K. Mikelė- 
naitė, J. Guobužis ir O. Tilindienė 
-visi iš Chicago;P.Matulionis,Ca
nada; J. A. Urbonas, Dayton; Pr. 
Narvydas, Brooklyn; M. Pudimat, 
Ansonia; Mrs. G. Jocas, Canada; J. 
Paulikaitis, Canada; J. Dambaras, 
Canada.
J. Pipynė, Anglija, 10 šilingų.

Po 1 dol.
E. Simaitis,L. Blicksonaitė, E. No- 
reikienė,!. Peteraitienė, J. Skvirb- 
lys ir I. Ukrinienė-visi iš Chicago.

f

ATSIPRAŠOME! Per"Mūsų Spar- 
nų"atstovą. Canadoje p.K. Kregždų 
iš p. J. Preikšaičio gauta auka 5 
dol. , o ne 2 dol. , kaip paskelbta 
’’M. Sp. "25 nr.Už nemalonių klai
dų atsiprašome.

"M. Sp. "Administracija
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PRospect 8-0833 — 8-0834

taarf® Bwrfv ffifc floral foGeriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių ir kitų papuošimų
2443 West 63rd Street

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ

Aukotojas,kuris nerastų savo 
pavardės aukų surašė,prašomas 
susisiekti su administracija.

Aukas siųskite ir kitais admi
nistraciniais reikalais i. reipki- 
tės šiuo adresu:

"Mūsų Sparnai”
57 18 So. Richmond Ave 

Chicago, Ill. 60629

Mielas skaitytojau, tik Tavo 
duosnios aukos dėka ir bendra
darbių pasišventimo žurnalas 
pajėgia tobulėti.Tikimės ir atei
tyje mus nepamiršite, leisite ir 
toliau su viltimi žvelgti į ateitį. 
Nuoširdus ačiū Jums.

ITALU A.Nuo 1969 m. vasario 2 d. 
prasidėjo Italijoje reguliariai e- 
vangelikų pamaldos per radijų. 
Vienų kartų per savaitų, 7, 35 vai. 
iš ryto,bus transliuojamos pamal
dos, o paskui 10 min. pranešėjas 
informuos klausytojus apie evan
gelikų gyvenimų Italijoje ir kitur. 
Iki šiol Italijoje tik retkarčiais e- 
vangelikai galėjo pasinaudoti ra - 
diju.
PASAULIO BAŽNYČIŲ TARYBA, 
kurios nariu yra ir mūsų-Lietu
vos Ev. Reformatų Bažnyčia, nu
tarė priimti R. Kat. Bažnyčios pa
kvietimų suorganizuoti "darbo 
grupų”, kur protestantai ir kata
likai aiškintų teologinius ir socia
linius klausimus. Kun. P. D.SIUNTINIAI J LIETUVĄ

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5 - 2787 
250D W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5 • 2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

DIDEDLIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis.

KREIPKITĖS (I mūsų vienintelę Čikagoje lietuviu (staiga, turinčia tei
gę SAVO VARDO siusti siuntinius tiesiai iš Čikagos į Lietuvę.

Vedėjai; E. ir V. ŽUKAUSKAI
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LIETUVIŲ PREKYBA

Kristalas — Porcelanas — Stalo sidabras — lietuviškos tau

todailės dirbiniai — Lietuviškos knygos ir plokštelės. Taip 

pat — Gintaras — Šveicaru laikrodžiai — Aukso ir sidabro 

papuošalai — Kultūriniai perlai — Žiedai su visokiais bran

giausiais akmenimis ir d. kt.

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