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Kun. St. NEĮMANĄS

IŠEIVIAI - ABRAOMO PASEKEjai
Viešpats tarė Abraomui: "Išeik įg
•
dVo zemAo •
savo gimines, ir is savo tėvo namą, įr
b lr is
rią aš tau parodysiu. Aš padarysiu iŠ tave
Zemą, ku
tą, ir tave palaiminsiu, ir išaukštinsiu tavo
1
tau“
būsi palaimintas" (Moz. 12- 1, 2).
ir tu

Prieš 37 šimtmečius pasiturintis, maldingas Abraomas
no išsigelbėjus Noos palikuonis, gyveno Mezopotamijoje kur ° tva~
žmonės tarnavo svetimiems dievaičiams, kas jam, kaip tikinčiam ’
vieną Viešpatį, netiko. Nerimaudamas dvasioje, išgirdo Dievo kvie
timą: "Išeik iš savo žemės ir iš savo giminės, ir iš savo tėvo na
mą į žemę,, kurią aš tau parodysiu. Aš padarysiu iš tavęs didele
tautą ir tavyje bus palaimintos visos kartos per amžius".
Abraomo istorija sena ir ji kartojasi per kartą kartas. Istorijos
bėgyje žmonės tokį ir panašą kvietimą išgirsdavo, išklausydavo ir,
sąžinės paskatinti, sukildavo, pasiryždami į nežinomą kelionę,, į abejotiną ateitį. Daryti ryžtingus, rizikingus sprendimus nėra leng
va. Gyvenimas betgi, kurį mums Dievas patikėjo, surištas su pavo
jais ir kova už būvį. Tas, kuris bijo ką nors prarasti, negali ir lai
mėti. Gyvenimas išsilaiko įtempimo dėka tarp pasišventimo, vargo
ir pasisekimo, tarp nuostolio ir pelno. "Kas išsaugo savo gyvybąpraras ją, o kas praranda ją dėl manę,s - atranda ją", sako Viešpats.
Dažnai mus slegia klausimas, kodėl pikti, nežmoniški reiškiniai
įsiterpia, plečiasi ir vargina žmoniją? Kur gi yra Dievo rėdymas,
pagalba ir galia? Teoriniai atsakymai mus nepatenkina. Viešpats
savo pasakytais prilyginimais daugiariopai nurodė, kad ir tal^^
dinamame "blogume" gali būti palaima, paslėpta gera dovana.
2

gyventas vargas padeda žmonijai savo pareigas, pašaukimą pažin
ti, savo jėgas ir gabumus tiksliau sunaudoti. Teisybė ir teisėtumas
yra toji gyvenimo santvarka, kurią Dievas nori tarp visų žmonių
įgyvendinti, kurią mes pavadintume visuotinu teisėtumu.
Skelbiamas Dievo žodis ne visuomet būna saldus sielos penas,
bet kai kada ir kartus priminimas apie atsakomybę., pasiūlymas,
reikalavimas. Žmonijos mokytojas žmogaus sielos pageidavimus
kitaip, platesne prasme, aiškina, negu mes geidžiame, ir nori mū
sų vidujinį sielos regėjimąpraplėsti, atverti, kas ne tik mus asme
niškai, bet ir visą žmoniją liečia.
Raminančiai mus veikia ir mielai išklausome Viešpaties kvie
timą: "Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti
ir aš jus atgaivinsiu". Ar šis Viešpaties pasakymas kartais mus
nesuklaidina, jį tik siaura prasme pritaikius, atsižvelgiant į mūsų
pačių dabartinę, neteisėtai pavergtos tėvynės, Bažnyčios ir tautie
čių padėtį, nebepastebėdami, kad šis graudenimas mums primena
mūsų pačių atsakomybę. prieš kitus nuskriaustuosius, atsilikusius
ir badą, persekiojimąkenčiančius, už tebevykstančią neteisybę, pa
saulyje. Kaip patys nukentėję, galime ir turime kitus geriau atjaus
ti, negu tie, kurie vargą, skriaudas ir neteisybę.tik iš aprašymų pa
žįsta. Nenorėkime būti nuskriaustųjų eilėse pirmaisiais, nors dar
ir nepranyko, ir nenubluko skaudūs pergyvenimo vaizdai, kaip, pav.:
per baisųjį birželį brolių, seserųtrėmimai, tėvų namų ir nuosavy
bių nusavinimai, sušaudymai, susideginimai, bandymai gelbėtis pa
bėgant, visokie išniekinimai to, kas kitiems šventa. Be šių visų kvo
timų, patyrimų sunkiau patekti į tą paminėtą palaimintos tautos
narių skaičių ir būti kitiems nuskriaustiems palaiminimu.
Atvykę,. į šį laisvąjį pasaulį nebesame išvietintieji, bet naujaku
riai,-naudojame s pilnai visais laisvo krašto gyvenimo patogumais.
Pasiliką gi namie tebeskursta, kaip beteisiai, nebyliai įnamiai, už
kuriuos iškeliavusieji turi prabilti. Anksčiau į čia atkeliavę, pionie
riai, lygiai kaip ir mes, buvo priversti dėl savo pažiūrų ir įsitiki
nimų ir vietoje galiojančių suvaržymų palikti tėvų žemę,, gimines,
namus ir keliauti į nežinomą žemę.. Prisiminkime kokia nuotaika
darėme galutinį sprendimą: ar išeiti iš savo žemės, kas mus lau
kia svetur ? Ar neturime dėkoti Dievui už globą ir apsaugą, kurią
mums tuo sunkiu ištyrimo laiku parodė? Perplaukėme mus ski
riantį ideologiniai ir fiziologiniai nepalankų vandenyną ir išlikome
gyvi ir nepalaužti. Kaip nedėkoti, juk čia jau galėjom laisvai užau
ginti jaunąjąkartą,leisti jąį mokslus nesužalojant tautinių, tikybi
nių įsitikinimų, pilnai ir laisvai vartoti savo gimtąjąkalbą, garbin
ti Viešpatį savoje bažnyčioje. Ar Amerikos Suvienytos Valstybės,
kurios ruošiasi minėti savo 200 metų egzistavimą, kurios konstitu
cijos pagrinde glūdi Dievo Žodis ir nesuvaržyta žmogaus sąžinės
laisvė, .ar tai nėra palaiminta tauta, išaugusi laiko bėgyje istorijos
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bangomis atblokštais ateiviais ? Kiek alkanų pavalgydino, nuogų ap
rengė, persekiotų priglaudė, ligonių pagydė, be pastogės likusiems
namus pastatė. Ar nebuvo visi į čia audringu laiku likimo atblokšti
savo laiku palaima pasilikusiems ? Bet lygiai nemažinkime ir. mūsųpasilikusiųjųbrolių, seserų ryžto nugalėti vietoje gyvenimo mė
ginimus, nuolatinį grąsinimą ir pavojų, savim pasitikint atsilaikyti
ir išsilaikyti. Kas būtų šiandien Lietuva ir kiti pavergtieji kraštai
be išeivių balso, budrumo ir šauksmo laisvame pasaulyje, be atski
rų pasišventusių žmonių, kurie atkreipė pasaulio dėmesį į tebe
vykstančių žmonių vergiją?
Dažnas dėl nežinojimo ir neužtikrinto rytojaus, dėl kelionės
sunkumų pasiryžo, kad ir nenoromis, prisitaikyti vietoje prie naujųgyvenimo sąlygų, deja, tik per vėlai savo paklydimą patyrė, paju
to, kaip sunku yra savo gilesnius įsitikinimus prievartauti. Vėliau
pavieniai prasiveržą į laisvą liudija, kad ne tiek ekonominis, kiek
dvasinis skurdas žmones vargina.
"Ir Abraomas iškeliavo, kaip Viešpats jam liepė". Šitoks apsi
sprendimas yra tikėjimo išdava, kada žmogus, pasitikėdamas Die
vo pagalba ir apsauga, o ne apskaičiavimais, pasiryžta, viską pali
kus, iš naujo įsikurti, eiti neužtikrintu keliu. Ar padėtų mums visos
kalbos apie Dievo meilų, pasitikėjimą Juo ir mūsų viltys, jei patys
neišdrįstume ir nepasiryžtume žengti į laisvą gyvenimą? Ti
kėjimo kelias yra kova prieš fatalizmą ir prieš rezignaciją. Kai
kalbame apie naujus kelius, kai kas persisveria į prie šingą pusę, ir
praranda lygsvarą: susižavi, užsidega naujanybėmis ir tokiu būdu
atsipalaidavus nuo senų gyvenimo varžtų, patenka vėl į naujai su
kurtus .
"Išeik, keliauk į žemą,, kurią aš tau parodysiu". Dievas neįvar
dino ateities žemės, jos rūbe žiu, tik keletą žingsnių pirmyn,-įsa
kymu pakilti ir išeiti. Tokiu netikru pažadu Abraomas pasitenkino.
Galutiną ateities išdavą pavedė Dievui. Ateitis likosi atvira, neišsprąsta. Tokiu tikėjimo keliu einant, mūsų papročiams pasidavus
būdas yra verčiamas ir pratinamas pasiduoti netikėtumams, keliau
ti į ne žinomą ateitį, kuri tik laikui atėjus mums bus atskleista. Ne
turime savus perdaug apsunkinti tolimos ateities našta, kuri ne
mums priklauso, bet lieka Dievo žinioje.
Ar randame Biblijoje aprašytą tautos Bažnyčios padėtį, kurią
galėtume panaudoti pasimokymui, kaip mums žengti į miglotą
rytojų, kuomet stipresni žemės valdovai žaidžįa mažesniųjų liki
mu ir slaptai tariasi jais prekiaudami? Izraelis sulaukė išvadavi
mo iš Egipto vergijos dėka savo prisirišimo prie vienintelio Die
vo, savo tautos, tėvųtradicijų gerbimo ir galingo Viešpaties veiki
mo. Buvo arti savo tikslo, prie pažadėtos žemės, kur pienas ir me
dus teka. Atsargos dėlei išsiuntė tyrinėtojus ištirti Kanaano žemą.
Tyrinėtojai parsinešė didelą, vynuogių keką,, tuo sukeldami įspūdį,
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kad ten gyvenimas puikus, bet jųpranešimas kitaip skambėjo: "Ma
tėme miestus, tvirtoves, vyrus milžinus, prieš juos mes neatsilai
kysime". Toks pranešimas numušė keliautojams nuotaiką, sukėlė
nesutarimą, nepatenkinimą. Tyrinėtojai ramino: "Eikite be baimės
tvirtai pasitikėdami Dievo pažadais, tai jums pasiseks". Toks pa
drąsinimas buvo mažatikių klyksmu pertrauktas: "Mes bijome to
kios ateities, grįžkime atgal iš kur atėjom". Ar nepastebime pasta
ruoju laiku panašios padėties mūsų išeivių tarpe, kai pasisako pa
vieniai, iš sigandų ir susvyravą prieš tebestovinčias kliūtis kelyje
į laisvą tėvyną, pasiryžą kapituliuoti: "Grįžkime atgal iš kur atė
jom", kitaip tariant, pasiduokime mums primestai ir uždėtai oku
pacijos naštai?
Senovės pranašus nūdien yra pakeltą taip vadinami futurologai,
šių dienų tyrinėtojai, pranašautojai. Jie rodo mums viliojančius
vaisius, žada mažiau darbo valandų, didesnį uždarbį, kylantį gerbū
vį, prailgintą gyvenimąpakeičiant sudėvėtus žmogaus organus naujais-dirbtinais, pavojingųligųnugalėjimą, atrinktą sveiką, gerą jau
nąją generaciją, pagal pageidavimą kontroliuojant gimdymą. Tačiau
čia pat jie kalba ir apie žmonių perteklių netolimoje ateityje, ap
skaičiuodami kiek asmeniui teks žemės ploto, apie gyvybės sugrio
vimui reikalingus elementus, užterštą orą, vandenį, kainų kilimą,
kūro trūkumą„bedarbių daugėjimą ir panašiai.
Ar būtume patenkinti, ar ne, mes laiko rato atgal pasukti ne
galime. Laikas, kuriame gyvename, kelias, kuriuo einame, yra mums
kaip priskirtas uždavinys. Dažnas, savo laiku, mus bauginąs užda
vinys iš tolo atrodė baisesnis, sunkesnis, negu tikrumoje buvo ir
šiuo laiku jau yra likąs praeityje. Žemės, kur pienas ir medus teka,
tuo tarpu nėra ir nerasime. Nerasime krašto be vargo, žemės be
piktžolių. Esame kol kas tik pakeliui. Pažanga, geri įstatymai ir iš
radimai žmonių naudojami ir vykdomi. Reikšminga yra, kokios dva
sios yra vykdytojai. Per tolerancijos stoką nepastebime, kad tikė
jimui pasaulyje nėra nustatytos ir nusistovėjusios uniformos, bet
reiškiasi įvairumas. Viešpats savo gyvenimą skyrė tarnavimui ir
žmonių sutaikinimui. To Jis laukia ir iš savo pasekėjų, sakydamas:
"Turėkite savyje druskos ir taikiai tarp savąs sugyvenkite".

*
Aš tikiu, kad Dievas duos mums kiekvienoje bėdoje tiek jėgų,
kiek mums jų reikės. Tačiau Jis tų jėgų neduoda iš anksto, kad mes
ne savimi, bet vien Juo pasitikėtume.
Dietrich Bonhoeffer

Bažnyčia tėra tik bažnyčia, jei ji yra dėl kitų.
Dietrich

Bonhoeffer
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VIII Amerikos Lietuvių Kongresas įvyko Pick - Congress viešbutyje. Prela
tas J. Baltusevičius sako invokaciją.
Chicago, 1974.IX.28
Nuotr. V. Noreikos

VIII Amerikos Lietuvių Kongreso talentingai ir įspūdingai banketo pro
gramą pravedusi filmų žvaigždė Rūta KILMONYTĖ atsisveikina su senį,
kun. A.Trakiu ir su ALT’os pirm. dr. K. Bobeliu.
Chicago, 1974.IX.29
Nuotr p Maietos
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MALDA
VIII Amerikos Lietuvių Kongreso iškilmingų pamaldų metu, šv.
Petro bažnyčioje, Chicago, 1974. IX. 29, gener. suprnt. kun. Stasys
Neįmanąs sukalbėjo' šių užbaigiamų maldų:
"Viešpatie Dieve, musų prieglauda ir pagalba, kuris apreiškei
žemės tautoms savo šlovę, per Jėzų Kristų.
Dėkojame Tau už tėviškų globų, kurių iki šiol patyrėme kovoje
už būvį. Mūsųtėvųnepaliaujamas pastangas, siekti ir išlaikyti lais
vų gyvenimų, savo laiku apvainikavai laimėjimu, nežiūrint aplinky
bių, kurios slopino mažatikių viltį ir trukdė išklausyti mūsų žadin
tojų balsų.
Tėvynei vėl patyrus okupacijų, fizinius, dvasinius prievartavi
mus, Lietuvos vaikai ir ainiai, kaip viena šeima, suvažiavę savajam
VIII-jam kongresui, meldžiame Tavo šventos malonės dovanų ir
Tavo dieviško palaiminimo mūsų pasiryžimui Tėvynei ir žmonijai
tarnauti. Tavo tiesa, Dieve, yra didesnė, kilnesnė, negu ta galia, ku
rių matom tebesiaučiant, bet kuri nepasilieka. Padėk mums tų at
sakomybės įsipareigojimo jausmų daboti, kuomet priešingos sro
vės siekia mūsų tarpe nesutarimo ir abejonės mintį sukelti. Būk
mums skydu tokio pavojaus valandų, apsauga pagundos metu, stip
rybe kovoje, kad garbingai atliktume savo sųžinės įsipareigojimų.
Šventos Dvasios dovanomis stiprink laisvę, ginančias valstybes
ir vyriausybes, -Amerikų ir josios prezidentų bei vadovybę, kurie
gina žmogaus ir tautų laisvę. Valdantiems nepagailėk išmanymo
dovanų, kad visi galėtų ramiai, pamaldžiai, nepersekiojami gyventi
ir džiaugtis taikos ir ramybės vaisiais.
Suburk vienybėn tėvynės ir tautos meilės ryšiais mūsų parei
gūnus, dvasios vadovus, veikėjus, žadintojus ir mūsų užtarėjus, kur
jie bebūtų, kad vykdytų Tavo mums skirtus pasaukimo uždavinius,
sutartinai siekdami Lietuvai laisvo apsisprendimo.
Padėk išlaikyti tautos grynų sųžinę, sveikų kūnų bei sielų, kad
sutarimas palengvintų mūsų pasiryžimų. Globok Tėvynės laisvės
nemačiusios jaunosios kartos auklėjimų, įdiek jiems meilę gimta
jai kalbai. Pagundos metu apsaugok, kad klasta apsuptame pasauly
je, taikos ir sugyvenimo siekiantieji, nepaklystų apakę, lengvamanybe, nepatektų į pavergėjų pinkles.
Sudrausk tų jėgų, kuri nepripažįsta Dievo dovanotos žmogui tei
sės į laisvę ir gyvenimų. Suteik žmonijai gilesnįteisingumo supra
timų, būk žmonijai tiesos ir taikos kelrodžiu, kad patirtume Ta
vo palaiminimų. Padėk, kad žmogaus teisių deklaracija rastų tikrų
atgarsį pasaulio sųžinėje, kad nuskriaustieji, pavergtieji, bet dva
siniai nenugalėti, patirtų atoslūgį ir regėtų, kad visi esame gimę
lygūs laisvės ir teisių atžvilgiu.
7

Tavo apvaizdai pavedame visus namiškius, tėvynėje pasiliku
sius, ištremtuosius, prievartą kenčiančius, kad, kada bus Tavo ma
loninga valia, visi galėtume kartu džiaugtis Dievo skirta žmo
gui laisve.
Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Dievo Tėvo meilė ir
Šventosios Dvasios draugystė tebūnie ir pasilieka su mumis vi
sais. Amen. ”

Kuratorius dr. Mykolas DEVENIS liudija Jungtinėms Tautoms.
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Nuotr. V. Maželio

DAGYS

VIENUI VIENAS PER KALĖDAS
Kalėdos, Kalėdos !
Visur skamba garsūs bažnyčių varpai
Ir džiūgauja žmonės,
Ir šypsena žydi visų jų veidai,
Ir sveikin’viens kitų, kaip broliai, meiliai.
Kalėdos, Kalėdos. . .
O man pasirodyt net gėda:
Per veidų man ašaros rieda. . .
Man ašaros rieda,
Aš vienas vienužis po tolimų miestų
Klajoju, blaškausi ir liūstu ir dūstu,
O mintys lekioja ir skundžias, vaitoja:
Tėvyne, Tėvyne,Tave palikau ir kaip tu suvargau.
Kad tu čia atklystam į miestų, į minių
Nors vėjo dvelkimu, nors saulės šviesa,Tikrai atgaivintum, paguostam mane. . .
Bet tu gi,
O varge,
Likai ten toli sutrypta ir silpna.
Kenti, tartum siela giliam pragare,
O aš čia vienužis,
Nors didmiestis ūžia.

UŽMIRŠK. . .

Užmiršk, prašau,
Ir sau sakau:
Pavasaris rudens, nežino,
Ruduo pavasariu nesigaivina. . .
Kas buvo-nebegrįš,
Kas bus-to nieks nepasakys,
Užteks, užmiršk.
Užmirškim viskų mes,
Kas gula ant širdies
Ir eikime savais takais:
Pasaulis naujas atsiskleis

Ir uždangų tarp mūs’ nuleis.
Suprask, sakau,
Kiekvienas rasime juk mes
Saulėtų takų, ar gelmes,
Kur eisime lengvai,
Ar pulsime giliai.
Tikrai, tikrai
Pavasaris rudens nežino,
Ruduo gi juo nesigaivina.
Žinok,-kas buvo nebegrįs
Ir dingų dienos nebešvis-
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J. KREGŽDĖ

NUO KIRILICOS IKI LIETUVIŲ RAŠTIJOS
Seniausia iš gyvųj ų indoeuropie čiųkalbų lietuvių kalba- graži, tu
rininga ir mokslui taip reikšminga-per eilų šimtmečių buvo nieki
nama, persekiojama ir laikoma ne tik svetimtaučių, bet ir lietuvių
didikų, bajorųbarbariška, vulgaria. Lietuvių kalba turėjo pereiti ilgųkryžiaus keliųiki ji išsikovojo savo teises. Lietuvių kalba pilie
tines teises įgijo ir tapo valstybine tik 1918 m. , kai tų metų Vasa
rio 16 aktu buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atstatymas.
Per ilgus amžius lietuvių kalbų vartojo, jųišsaugojo ir už jos iš
likimų kovojo visų engiama, skriaudžiama ir verginama lietuvių
liaudis. Ji taipgi išsaugojo savo žodinę, kūrybų: dainas, pasakas, pa
davimus, legendas ir smulkiųjų tauto sakų; išsaugojo ir kai kuriuos
savo papročius, tautinius rūbus, šokius bei tautodailų. Turtinga ir
gausi lietuvių liaudies poetinė kūryba daugiausia yra labai senos
kilmės. Jos kūrinių kalba, pasižyminti formų gausumu, įvairumu ir
duodanti daug medžiagos moksliniam tyrinėjimui, yra ryškus lie
tuvių liaudies aukštos dvasinės kultūros pažymys.
Senovės lietuviai nebuvo nei stabmeldžiai (stabų negarbino), nei
pagonys. Jie turėjo susikūrė^ aukštos moralės ir humaniškų religi
nę, pasaulėžiūrų ir toleravo kitų religijų išpažintojus. Jų tikėjimo
pagrindu buvo gamtos apraiškų garbinimas. Lietuvis savo dvasia
buvo religingo nusiteikimo. Jis visa savo esybe tikėjo antgamtinė
mis jėgomis, pomirtiniu gyvenimu. Tikėjo, kad mirusio vėlė lieka
gyva ir keliauja į dausas. Tikėjimas antgamtinėmis jėgomis, ma
gija, burtais ilgų laikų sudarė lietuvių liaudies religinį pagrindų.
Ant šių dvasinių pagrindų lietuvių gentys būtų sukūrę, savo civili
zacijų, nes panašiu keliu ėjo graikai, romėnai ir kitos senovės tau
tos. Tačiau, mūsųtautos nelaimei, bežengiant jai į valstybinį ir ei vilizacijos išsivystymo tarpsnį, jų užpuolė iš visų pusių krikščio

niškos tautos.
Lietuviai buvo paskutinieji nekrikščionys Rytų Europoje. Lietu
va nuo VIII-X a. jau Tiuvo krikščionių apsupta. Iš rytų-stačiatikių,
iš Bizantijos atėjusios krikščionybės kulto žmonėmis; iš vakarų
ir pietvakarių-katalikų, lotyniškos Romos pasekėjų. Nuo XII a. pra
džios kalavijuočių ir kryžiuočių ordinų vokiečiių katalikų dvasinin
kai, o nuo XIV a. pabaigos ir lenkų-ne tik nepalaikė lietuvių liau
dies kūrybos, bet jų visokiais būdais niekino, per sekioj o ir naikino.
Dėl per sekiojimo dalis senosios liaudies kūrybos, ypač senasis lie
tuvių tikėjimas ir dalis papročių,-neišsilaikė ir išnyko. Tačiau ne=
mažaliaudies kūrybos dalis toliau vystėsi ir išliko iki mūsų dienų.
Dar ir šiandien neperstojame niekinti savo protėvių tikėjimo ir
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pravardžiuoti, kuris anais laikais turėjo ne žemesnį issivystymo
laipsnį už svetimtaučiųperšamą, kalaviju ir vėzdu nešamą, katali
kų tikėjimą, prieš ką lietuvių liaudis ilgą laiką visomis savo išga
lėmis kietai priešinosi ir kovojo, ir savo tikėjimą išlaikė beveik iki
XVI a. pabaigos, kada reformacijos įtakoje prasidėjo vispusiškas
lietuvių liaudies sukrikščioninimas.
Nors lietuvių tautos lenkinimas prasidėjo nuo lenkų katalikybės
įvedimo pradžios ir jis plito per bažnyčias ir dvarus, bet lietuvis
vis dėlto nenutauto, išskyrus miesčionis. Aukštesnysis luomas, ne
sirūpindamas liaudies švietimu, gyveno atsiribojus nuo baudžiau
ninkų ir didelės įtakos liaudžiai neturėjo. Lenkų mokslas buvo tik
ponųprivilegija. Lietuvių liaudis atskirai kūrė savo tautosaką, tautodailąir inertiškai išsaugojo tiek kalbą, tiek ir, beveik nepaliestą,
savo tautiną dvasią.
PIRMIEJI ISTORINIAI ŠALTINIAI
Lietuvos valstybė pradėjo formuotis tik pirmaisiais mūsų eros
šimtmečiais. XIII a. pradžioje jau buvo susidariusios kunigaikščių
sąjungos ir iškilą vyriausieji kunigaikščiai. Vieninga Lietuvos
valstybė buvo sukurta likviduojant atskirų kunigaikščių savaran
kiškas valdas. Lietuvos valstybė, - Didžioji Lietuvos Kunigaikštys
tė-susidarė apie 1240 m.
Nuo Lietuvos valstybės susidarymo pradžios lietuvių kalba
valstybės reikalams nebuvo vartota ir lietuviai savo rašto ilgai
neturėjo. Skaitymo ir rašymo menas nebuvo žinomas. Lietuvių kal
ba šimtmečiais buvo išstumta iš viešo valstybinio gyvenimo ir pa
niekinta. Dėl to ir neturima savų rašytinių paminklų iš ankstyvo
sios Lietuvos valstybės formavimosi pradžios. Iki pat XV a. vals
tybės vidaus reikaluose buvo tenkintasi žodiniu paliepimu ir pa
pročių teise, paveldėtą iš šimtmečių. Raštu buvo susisiekiama tik
su užsieniu ir jie buvo rašomi svetimomis kalbomis.
Pirmieji istoriniai šaltiniai, iš kurių sužinome apie Lietuvą, yra
rašyti svetimtaučių. Kitųkraštų istoriniai šaltiniai, rašyti kroniki
ninkų nemokėjusių lietuvių kalbos, yra labai iškraipyti ir vienaša
liški. Iš Vak. Europos rašytinių šaltinių minėtini tie, kuriuose ra
šoma apie kalavijuočiųir kryžiuočių ordinų karus, vestus prieš Li
voniją, Prūsiją ir Lietuvą.
Eiliuotinė Livonijos K r o n i k a , senesnioji-kalavijuočių
ordino kronikininko (autorius nežinomas) vokiečių kalba rašytas
metraštis, apimąs 1143- 1290 m. laikotarpį. Siame metraštyje tei
giama, kad kalavijuočių ordino riteriai yra Dievo vaikai, Jo kovo
tojai ir draugai, o pagonys-lietuviai ir latviai-yra Dievo ir kartu
riterių priešai, nes jie vadovaujasi velnio patarimais. Eiliuotinė
Livonijos Kronika jaunesnioji yra senesniosios Livonijos Kronikos
tąsinys, parašyta irgi vokiečių kalba XIV a. kalavijuočių ordino ka
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peliono Bartolomėjo Hoeneke, apimanti 1315- 1348 m. laikotarpį.
XIV a. pirmosios pusės kryžiuočių ordino kronikininko Petro
Du s b u r g, vokiečių kunigo, kronika parašyta lotynų kalba. Jo vei
kale "Chronicon terrae Prussiae Dusburg” taipgi rašoma, kad pru
sai ir lietuviai yra velnio vaikai ! Jie visaip žeminami, niekinami
ir vaizduojami atsilikusiais visose gyvenimo ir buities srityse, o
ordino riteriai garbinami ir aukštinami. Paduota daug žinių apie
vietos gyventojų žudymų, vietovių deginimų, naikinimų, apie pasie
nio plėšikavimų, apie vergijon moterų ir vaikų išvedinėjimų. Dusburgo kronikoje pilna Marijos pasirodymų, dieviškų balsų iš dan
gaus, Kristaus įsakymų ir panašių dalykų.
Lenkų kronikininkas - geografas kunigas Jan D1 u g o s z (141 51480) lotynų kalba parašytame veikale ’’Historia Polonica" taipgi
neigiamai rašo apie Lietuvų. Lietuvius vaizduoja kaip laukinius pa
gonis. Jo kronikoj rašoma, kad lietuviai ir žemaičiai esu atvykę,
Lietuvon iš Italijos. Jis iškėlė lietuvių kalbos giminystę, su garsiųja lotynų kalba, įrodinėdamas jos senumų, kilnumų. Dlugošo istori
joje taipgi apstu dangiškų ženklų, kometų, išpranašaujančių karų,
gausu vyskupų ir kardinolų aukštinimo.
Iš rusų pradinių kronikininkų, rašiusių apie Lietuvų, yra likusi
vad. Nestoro kronika, kuri laikoma rašytojo Nestoro (apie
1 056- 1 11 4), Kijevo vienuolio, sudarytas metraštis apie 1113 m. Sis
seniausių laikų istorijos šaltinis parašytas senovės slavų bažny
tine kalba. Čia nupasakoti įvykiai nuo 850 ligi 1110 m. Dėl savo is
torinės ir kultūrinės reikšmės ši kronika buvo išversta į lenkų, če
kų, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbas.
Antra savo senumu yra Ipatijaus kronika, sukomplektuota
iš 2-jų dalių XIV a. pabaigoje ar XV a. pradžioje, nupasakojanti įvy
kius iki 1292 m. Ji yra vertinama kaip aukštos istorinės ir litera
tūrinės reikšmės veikalas.

LIETUVOS ISTORINIAI ŠALTINIAI
Lietuvos valstybės vystymasis pareikalavo rašytinių santykia
vimo formų su užsieniu ir be rašto negalėjo apsieiti. Suvienytos
.Lietuvos pirmasis karalius Mindaugas ir didieji Lietuvos kuni
gaikščiai: Vytenis, Gediminas, Algirdas, Kųstutis, Jogaila, Vytautas
plačiai susirašinėjo su kitomis valstybėmis tarpusavio santykių
interesais, o taip pat prekybos ir amatų reikalais. Susirašinėjimas
buvo vykdomas lotynų ir rusų kalbomis.
Karalius M i n d a u g a s (g. XII a. gale-mirųs 1263 m. ), kuris dip
lomatiniais sumetimais buvo priėmus kalavijuočių primestų kata
likybę,, o vėliau nuo jos atsimetęs, kaip istorija nurodo, pats rašė
ir sudarinėjo su kalavijuočių ir kryžiuočių ordinais sutartis, bet
tie dokumentai yra dingę,.
Gediminas (1316-1341) vykdė diplomatinį susirašinėjimų ir
raštu kreipėsi į V. Europos amatininkus. Jis susirašinėjo su rygie12
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čiais, su Romos popiežiumi, siuntinėjo laiškus domininkonų ir pranciškonų ordinų viršininkams Saksonijoje ir Hanzos sąjungos mies
tams. Kvietė riterius, karius, pirklius, visų rūšių amatininkus ir
net valstiečius keltis gyventi Lietuvon kartu su šeimomis, manta
ir gyvuliais. Gedimino laiškai siuntinėti-iš Vilniaus, jaudino tuolai
kinį krikščioniškąjįpasaulį. (’’Gedimino laiškai”,-originalo tekstas
ir M. Ročkaus lietuviškas vertimas,-išleisti Vilniuje 1966 m.).
Tuo laiku didieji kunigaikščiai savo kiemuose laikydavo vienuo
lius svetimtaučius, kurie mokėjo skaityti ir rašyti. Al gi r d o( 1345
- 1377) vienas raštininkas mokėjo lotyniškai ir rašydavo jo raštus
Vakarams, kitas mokėjo slavų raštą-susirašinėjo su gudais, ukrai
niečiais ir rusais, o dar vienas rašė graikiškai raštus, siunčiamus
Bizantijos imperatoriui.
Į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį XIV a. viduryje
drauge su lietuviškomis žemėmis įėjo dideli rusų, baltarusių ir
ukrainiečių žemių plotai ir užėmė plačių teritorijų. L. D. K-jai iš
siplėtus, prie V y t a u t o Didžiojo (1392-1430) atsirado raštija,
skirta Lietuvos valstybės vidaus reikalams, kuri gausiai išsivystė
XIV a. pabaigoje ir XV amžiuje. Tai buvo įvairūs valstybiniai dokumentai-užrašai, išrašai, teisinės bylos, teisynai ir kt. Vytauto lai kais atsirado Lietuvos metraščio fragmentai, -pirmoji Lietuvos
istoriografija. Vėliau iš tų rašytinių paminklų,-iš Lietuvos didžiųjųkunigaikščių susirašinėjimų, metraščių, kronikų, privilegijų, bu
vo sudaryti svarbiausi Lietuvos istorijos šaltiniai: Lietuvos Met
raščiai, Lietuvos Statutas ir Lietuvos Metrika.
Visi šie Lietuvos istorijos monumentalūs paminklai parašyti
slavų rašto kalba, kuri L. D. K-joje buvo ilgai vartojama. Slavų kal
ba, tai Rytų krikščionių Bažnyčiai pritaikyta senoji bulgarų kalba.
Slaviškam raštui buvo vartojamas Kirilicos raidynas, kuris buvo
sudarytas iš didžiųjų graikų alfabeto raidžių. Kalbiniai skirtumai
tarp paskirų slavų tautų tuomet dar nebuvo dideli. Su laiku L. D.Kjoje kanceliarinė kalba priartėjo prie gudų kalbos.
LIETUVOS METRAŠTIS
Lietuvos istoriografijai pradžiųdavė metraščiai, pradėti rašyti
L.D.K-jos ribose XIV a. pabaigoje. Metraščiai-istorijos įvykių ap
rašymas pamečiui. Iš pradžių tai buvo atskiri metraštiniai pasako
jimai, kaip tai: ’’Lietuvių giminės pradžia”, "Lietuvos didžiųjų ku nigaikščių kilmė”, "Vytauto pagyrimas” ir kt. Vėliau iš atskirų
kronikinių fragmentų, įterpiant juos į sąvadus, buvo sudarytos pla
tesnės kronikos-trys Lietuvos Metraščių redakcijos:
I. Seniausioji Lietuvos Metraščio redakcija sudaryta
Smolenske 1446 m., į kurį buvo įterptos žinios iš Smolensko met
raščio ir Podolės žemės kronikėlė. Dalis šio metraščio-”Lietuvos
didžiųjųkunigakščiųkilmė”, -buvo išversta į lotynų kalbą ir pava
dinta "Grigo regis Jagelo et Witholdi ducum Lithuania”.
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II. Platesnioji Lietuvos M e t r a š č i o redakcija- "Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos ir Žemaičių metraštis", atsirado XVI
amž. pirmoje pusėje. Šioje redakcijoje yra įrašyta lietuvių kilmės
iš romėnų legenda, populiarus Gedimino sapnas apie geležinį vilkų,
Vilniaus įkūrimo sakmė, vaidilutės Birutės ir Kųstučio susitiki
mas, Lucko suvažiavimo didžiųjų vaišių aprašymas ir eilė kitų
vaizdų.
III. Plačiau šioj i Lietuvos M e t r a š č i o redakcija, suda
ryta XVI a. ir yra vadinama Bychovčo kronika. Šio metraščio ori ginalo nėra išlikų, o tik nuorašas, kurį paskelbė istorikas inž. T.
Narbutas.
Iki šių dienų yra išlikų apie 20 Lietuvos metraščių sąvadų nuo
rašų bei jų fragmentų, kurie buvo 1907 m. paskelbti "Pilno rusų
metraščio rinkinio" XVII tome. Lietuvos metraščiuose yra įrašy
tos ne tik Palemono, Gedimino sapno, Vytauto pabėgimo iš kalėji
mo ir kitos legendos, bet ir nemaža fantastinių dalykų, kurie pri
klauso ne istoriografijai, o grožinei literatūrąi. Bet užtat Lietuvos
metraščiuose nėra to, ko pilna kitų kraštų kronikose, religijos ir
dvasininkų aukštinimo bei dangiškų stebuklų. Lietuvos metraščių
turinys ištisai pasaulietiškas. Lietuvos metraščius galima laikyti
kaip pradžių pasaulinės literatūros Lietuvoje.
LIETUVOS STATUTAS
Lietuviai buvo paskutinieji nekrikščionys Rytų Europoje. Dekla
ravus 1385 m. Kriavos sutartimi Lietuvos prijungimų prie Lenki
jos, prasidėjo masinis lietuvių tautos vertimas krikš čionybėn. Lie
tuviams krikščionybė buvo primesta lenkų 1 387 m. Sųryšy su krikš
tu atsirado pirmieji privileginiai ir kitokie valstybinio pobūdžio
raštai. Pirmosios privilegijos buvo parašytos lotyniškai. Lotyniš
kai buvo surašomi ir visi bažnytiniai raštai.
J o gaila (apie 1350-1 434), norėdamas paskatinti lietuvius didi
kus (bajorus) priimti krikštų ir nesipriešinti Lietuvos ir Lenkijos
sąjungai, suteikė jiems privilegijų, kuri užtikrino jų nuosavybės
teises į turimas žemes, o valstiečius ir toliau paliko už šios pri
vilegijos ribų. Taipgi privilegijomis buvo įsteigtos bažnytinės ir
pasaulietiškos beneficijos. Steigiant vyskupystes ir parapijas, vys
kupams, kapituloms ir klebonijoms buvo užrašomos žemės su vals

tiečiais ir jų prievolėmis.
Su katalikybės primetimu lietuvių tautai, jos gyventojai buvo su
skaldyti į dvasininkų, bajorų, miestiečių ir valstiečių luomus. Dva
sininkai su bajorais sudarė privilegijuotų valdantį luomų, o liaudis
buvo nustumta į beteisių baudžiauninkų padėtį, kuri vesdama kovų
prieš savo pavergėjus apgynė ir išsaugojo lietuvių tautos dvasinį
lobynų.
Vilniuje jau prieš katalikų krikštų buvo nemaža graikų apeigų
Bažnyčios krikščionių-stačiatikių, kurių krikščionybė agresyviems
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tikslams nebuvo naudojama. Ji Lietuvoje plito laisvai ir lietuvių
liaudis prieš ją pasipriešinimo nereiškė. Stačiatikiai pradėta per
sekioti tik įvedus iš Lenkijos kati, tikėjimą. 1387. II. 22 d. Jogailos
rašte parašyta, kad katalikų tikėjimą siekiama platinti ne tik Lie tuvos žemėse, bet ir už jos ribų. Daugelis stačiatikių buvo verčia
mi iš naujo krikštytis. Jogaila griežtai uždraudė, kad nė vienas lie
tuvis (abiejų lyčių) nesituoktų su stačiatikiu, jeigu šis pirma nėra
paklusęs Romos Bažnyčiai. Tokiais atvejais, kada vienas iš susi
tuokusiųjų būtų stačiatikių tikėjimo, Jogailos įsakymas reikalavo,
kad stačiatikis pereitų į katalikų tikėjimą. Drauge buvo nurodyta,
kad tam įsakymui paklusti gali būti pavartota net kūno bausmė. Ka
talikų Bažnyčia iš pat pradžių atmetė religinės tolerancijos prin
cipą. Pradžioje toks užmojis nepasiekė savo tikslo, nes nebuvo pa
kankamai jėgų (iki jėzuitų atsikraustymo) tokiai aklai religinei ne
apykantai vykdyti. Jogailos ir Vytauto duotos privilegijos sudarė
pirmuosius rašytinės teisės dokumentus-įstatymus.
Kazimieras J o g a i 1 a i t i s (1440-1492), surinkęs neatgyve
nusių papročių teisės nuostatus, 1468. II. 29 paskelbė savo ’’Teisy
ną" (sudebnik). Į jo teisyną įėjo ir jo garsioji, lotynų kalba parašy
ta, 1447 m. privilegija. Ši privilegija apsaugojo D. L. K-tystės teritorijąnuo svetimųjų, ypač lenkų, veržimosi į Lietuvos kraštą, draudžiantjiems čia įsigyti žemės nuosavybę. Iš krašto bei sritinių pri
vilegijų, nerašytos papročių teisės bei Kazimiero teisyno buvo su
darytas Lietuvos bajoriškų įstatymų rašytinis kodeksas, garsusis
Lie tuvos Statutas, sulaukus trijų redakcijų. Monumentalaus
darbo Lietuvos Statutai laikomi labai tobulais anų laikų kūriniais,
nes tuo laikotarpiu Europoje įstatymų kodifikacija buvo dar visiš
kai nežinoma.
I Lie tuvos S t a t u t a s, apsvarstytas Lietuvos seime ir Žy
gimanto S e n o j o( 1 506-1 548) patvirtintas 1 522. XII. 6, veikiančiu
įstatymu tapo 1529 m. Šio statuto paruošimui, redagavimui vadova
vo faktinas Lietuvos valdovas-kancleris, Vilniaus vaivada-Alber
tas Goštautas, teisių mokslus išėjus užsienio univ-se. Šį statutą į
lietuviųkalbąišvertė dr. Jonė Deveikė, išspausd. Chicagoje 1971 m.
II Lietuvos Statutas atsirado dėl įvykdytų Lietuvos vals
tybėje santvarkos pakeitimų. Komisija prie šio statuto parengimo
dirbo 10 metų. Statutas buvo priimtas Vilniaus seimo ir L. D. K-čio
Žygimanto Augusto aktu paskelbtas 1 566 m. Šį statutą iš kancelia
rinės slavų kalbos į lotynų kalbą išvertė A. Rotundas. II Lietuvos
Statutas D. L. K-joje galiojo 22 metus.
III Lietuvos Statutas. Komisijai padedant trečiąją statuto
laidą redagavo žymus Lietuvos patriotas ir teisės žinovas, ilgame
tis kancleris, Vilniaus vaivada ir didysis etmonas Leonas Sapiega,
buvęs kalvinistas ir vėliau grįžęs katalikybėn. Zigmantas Vaza šį
statutą patvirtino 1588 m. ir jis Lietuvoje veikė daugiau kaip 250
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Adomo - Jievos medis.
Autorius kurt. inž. Vilius Variakojis

metų, iki 1840 m., kada rusų valdžia, po 1831 m. sukilimo, jį panai
kino ir įvedė Lietuvon Rusijos įstatymus. III Liet. Statutas paskel bė slavų kalbų oficialia Lietuvos teismų kalba. Statutas reikalavo,
kad teisėjai ir raštininkai mokėtų slaviškai ir teismo dokumentus
ta kalba rašytų. Tik katalikų bažnytiniam teismui buvo leista var
toti lenkų kalbų. 1697 m. teismuose ir valstybinio pobūdžio aktuo se, vieton slavų, buvo įvesta lenkų kalba.
Pirmieji Liet. Statutai niekad nebuvo išspausdinti, o III Liet. Sta
tutas buvo iš spausdintas,vos jį paskelbus originalo(slavų) kalba. Vi
sos kitos šio statuto 8 laidos buvo išspausdintos lenkų kalba. III L.
Statutas buvo išverstas į rusų kalbų Maskvoje, o Latgalijoje-į vo
kiečių kalbų. Į lietuvių kalbų jį išvertė dr. J. Šliūpas 1906 m.
LIETUVOS METRIKA
Lietuvos Metrika-tai senovinių Lietuvos aktų archyvas, susidarųs D. L. K-tijos kanceliarijoje nuo XIV a. galo iki 1794 m. Šis
didžiulis archyvas apima visus Lietuvos valstybę, liečiančius raš
tus, kurie buvo išleidžiami jos vardu. XVIII a. gale Lietuvos Metri
kos buvo susidarę, 566 stori didelio formato tomai. Jie apėmė pri
vilegijas, žemių ir kitus dovanojimus bei patvirtinimus, teismo
sprendimus, santykius su kitomis valstybėmis, instrukcijas pasiun
tiniams, viešuosius valstybės reikalus, kariuomenės prievolių sųrašus ir kt. L. Metrika iki XVII a. rašyta oficialia Lietuvos rašyti
ne slavų kalba ir šiek tiek lotyniškai (privilegijos, dovanojimai), yra neįkainuojamos vertės šaltinis D. L. K-tijos istorijai. Nuo
1903 m. buvo pradėta sistematingai rinkinyje"Ruskaja Istoričeskaja Biblioteka”(Rusųistorinė biblioteka) spausdinti ištisai Lietuvos
Metrikos knygas.. Didžiausia L. Metrikos dalis yra pasilikusi iki
šiol mažai panaudota. Iš Sovietų Rusijos atgauti L. Metrikų, kuri
laikoma Maskvoje, laisvos Lietuvos metu nepavyko.

(Bus daugiau)
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DAGYS

APSINIAUKĖ DANGUS

Apsiniaukė dangus ir sutemo erdvė
Ir pradingo veidai mylimųjų žmonių,
Ir nutilo jų žodžiai, užgeso jausmai,
Tartum uždangų sunkių tarp mūs* kas nuleido ūmai. . .
Ak kodėl?
Ak kodėl apsiniaukė dangus virš manus ?
Ak kodėl gi sutemo erdvė be nakties ?
Ir kodėl mano žodžiai ir mintys, veiksmai
Jų širdims nebeteikia džiaugsmų praeities ?
Ak kodėl nebeguodžiam viens kito nūnai? !
Ak kodėl?
Apsiniaukė dangus ir sutemo erdvė,
Bet širdis dar gyva
Ir mintis dar laisva!
Dar bujoti galiu tarp troškimų savų,
Tarp minčių alkanų, tarp aštrių,
Nors mažėja erdvė,
Nors artėja lankai horizontų juodų
Vis artyn ir artyn. . .
Ak kodėl ?
Ak kodėl taip sutemo man viskas širdyj ?
Ak kodėl apsiniaukė be laiko dangus ?
Ak kodėl?

TU NIEKO MAN. . .

Tu nieko man nepažadėjai
Atūžė slegiančiais sparnais,
Ir vasara žiedais žydėjus
Ir nieko man nepasakei,
Pražydo man žiemos ledais.
Bet akimis taip daug kalbėjai,
Tu nieko „man nepažadėjai
Kai prie manus arti buvai.
Tu man dvelkei, kaip giedras oras
Ir nieko man nepalikai,
Ir kaip pavasario žiedai,Tu net ir žodžių pagailėjai,
Tu kaip žvaigždė spindėjai jūroj
Kurie apgaut’ mane lengvai
Ir saule pro rūkus švietei.
Ir nuramintų širdį godžių,
Kad ant ledų pražys žiedai.
Bet tu dingai ir šaltas vėjas

1950.
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LIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽNYČIOS
VEIKLA VOKIETIJOJE
Lietuvos metiniuose sinoduose, kurie vykdavo tradiciniai per
Jonine s, suvažiuodavo dvasininkai, kuratoriai, parapijų atstovai ir
eiliniai Bažnyčios nariai. Sinodai išrinkdavo trims metams Kolegi
jų iš 8 asmenų-4 dvasininkų ir 4 pasauliečių, kuriai pavesdavo
vykdyti sinodo nutarimus.
Nuo Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios įsteigimo 1555 m. Vil
niuje iki šių metų (1974) atlaikyti, jei neklystu, viso 373 sinodai.
Iki 1920 m. sinodai vykdavo, be keleto išimčių, Vilniuje, kur ši
bažnytinė organizacija buvo žinoma vardu "Unitas Lithuanica". Jai
priklausė kelios parapijos esančios ir pačioje Lenkijoje, pav. , vie
na Varšuvoje. Lenkams užgrobus Vilniaus kraštų, sinodai vykdavo
nepriklausomoj Lietuvoj, Biržuose. Vilniuje sinodai vyko atskirai.
Lietuvai atgavus Vilniaus kraštų, Bažnyčiai pavyko vėl susijungti.
1940 m. sausio 6 d. buvo sušauktas bendras Unitas Lituanica sino
das Vilniuje. Šaltam orui siaučiant, po ilgų metų, skaitlingai suva
žiavo Vilniaus krašto ir Aukštaitijos biržiečiai savajam, jau nepa
dalintam, sinodui. Vėliau, iki 1944 m., sinodai buvo reguliariai šau
kiami Biržuose.
Nepriklausomoje Lietuvoje įvyko iš viso 25 sinodai. Antrojo Pa
saulinio karo pasėkoje, Lietuvai dėl Sovietų Rusijos okupacijos
laisve praradus, sinodai pradėta laikyti už Lietuvos teritorijos ri
bų. Juose laikomasi 1637 m. Didžiosios Agendos ir buv. sinoduose
priimtų kanonų. Nežiūrint sunkių naujakūrio gyvenimo sųlygų sie
kiama išsilaikyti savistoviai, susilaikant nuo pašalinės šalpos ir
nenoro būti suvaržytais.
Pirmieji tokio siekio žingsniai buvo I ir II sinodai Vakarų Vo
kietijoje-1948 m. birželio 24 d. Klein-Wittensee ir 1949 m. birže
lio 24 d. Horneburge su jų nutarimais ir atliktais darbais. Nūdien
Lietuvos Ev.Reformatų Bažnyčia jaučiasi esanti tremtyje, kuri tųs
savo veiklų iki skirianti geležinė uždanga prasiskleis ir jos isto
rijos lape bus įrašytas savistovumas. Ištikimi Bažnyčios nariai, to
kio nusistatymo prisilaikydami, jau atlaikė 27 sinodus išeivijoje:
du V. Vokietijoje ir 25 Chicagoje, kur beveik visi Kolegijos nariai
gyvena. Metai, praleisti Vokietijoje, buvo lyg pasiruošimas "skristi į šiltesnius kraštus" išvengimui "Sibiro šalčių", buvo lyg sala
pakeliui atsipeikėjimui ir pasirinkimui pastovesnių vietovių.
Nor s bendras lietuvių ev. reformatų skaičius tremtyje negausus,
bet tarp jų buvo nemažai aktyvių Bažnyčios narių. Švedijoje buvo
atklydej paskutinis laisvos Lietuvos Kolegijos prezidentas kurt.
Povilas Klybas, paskutiniojo-1 944 m. sinodo direktorius kurt. Pet-
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ras Kregždė, ilgametis Kolegijos iždininkas kurt. Petras Variakojis, buvęs Kolegijos prezidentas kurt. Motiejus Tamulėnas, snj. ,
kurt. Jokūbas Kregždė, kun. Petras Dagys, kuris vokiečių okupaci
jos metu aptarnavo Kauno lietuvius evangelikus ir (juos atstovau
damas) patarnavo visiems evangelikams tremtiniams Švedijoje.
Vokietijoje buvo apsigyvenejgeneral. superintendentas prof. dr. kun.
Povilas Jakubėnas, prof. dr. kun. Konstantinas Kurnatauskas, buve^s
ilgametis Kolegijos prezidentas kurt. dr. Jokūbas Mikelėnas, Kole
gijos reikalų vedėjas kurt. Petras Bružas; kunigai: Fridrikas Bar
nelis, Vytautas Kurnatauskas, Stasys Neimanas, Povilas Dilys, Jo
nas Kurnatauskas ir Aleksandras Piaseckis.
Generaliniam superintendentui prof. dr. kun. P. Jakubėnui pave
dus, buv. ilgame čio Kolegijos prezidento dr. J. Mikelėno rūpesčiu,
prisimenant Unitas Lithuanica tradicijų-Joninių dienų šaukti Ev.
Reformatų Bažnyčios sinodus(taip pat ir Biržuose), 1948 m. birže
lio 24 d. Klein Wittensee, Kreis Eckernfdrde, Schleswig, D. P. sto
vykloje buvo sušauktas, po 4 metų pertraukos, sinodas, atnaujinan
tis Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios metinius sinodus. Deja, ne
savoje žemėje, bet tremtyje.
Nepermatytu supuolimu, sinodo data suvažiavimui buvo nepalan
ki, nes kaip tik tomis dienomis buvo pravesta vokiečių piniginė reforma-markės nuvertinimas, kas sutrukdė daugeliui atvykti, ypač

Lietuvių evangelikų pamaldos (dauguma klaipėdiečių) MuetzelburgFlensburg stovykloje, kurioje reformatai su liuteronais turėjo įsirengę ko
plytėlę. Pamaldas laikyti retkarčiais atvykdavo vienos ar kitos Bažnyčios ku
nigas. Pamaldas kiekvieną sekmadienį laikydavo vargonininkas A. Gerkė.
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Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios I Temties Sinodo dalyviai (iš k. į d.):
priekyje reformatų daigai — R. Slavėnas ir J. Mikelėnas; Ife eilėje: E. Jan
kutė, K. Mikelėnaitė, kurt. H. Dilienė, Aukštikalnienė, V. Aukštikalnis;
Il-je eilėje: J. Aukštikalnis iš K prių, kurt. agr. J. Valiūnas, kurt. dr. J.
MIKELĖNAS, kun. P. Dilys, kurt. M. Nastopka, Drejeris.
Klein- Wittensee, 1948.VI.24
iŠ tolimesnių vietovių. Tik vietiniai ir artimesnieji pajėgė atvykti.
Apsvarstė^ sunkių Bažnyčios buklų, nebesant kam rūpintis bendratikių reikalais, sinodas nutarė, kad ir neskaitlingų suvažiavimų
skaityti pirmuoju sinodu tremtyje. Dėl silpnos sveikatos generali
nis superintendentas sinode dalyvauti negalėjo. Jam pavedus, sino
dų atidarė kun. Povilas Dilys. Slaptu balsavimu sinodo direktoriu
mi buvo išrinktas kurt. dr. Jokūbas Mikelėnas, tuo metu gyvenus
Klein Wittensee stovykloje, cenzoriumi-kun. P. Dilys, sekretoriumiparapijos atstovė Halina Dilienė.
Malda ir susikaupimu, reiškiant užuojautų giminėms ir artimie
siems, pagerbti:kurt.dr. Martynas Yčas, kurt. Petras Kregždė, kurt
Jurgis Kutra, kun. Aleksandras Piaseckis, vargonininkas Martynas
Sprindys, kurt. Bronislovas Izyckis-Herman, Stefanas Pezarskis ir
Eugenius Falkovskis.
Sinodų sveikino, apgailestaudami negalį jame dalyvauti: JAV,
Anglijoje, Švedijoje, Australijoje ir Vokietijoje gyvenų ref ormatai
ir liuteronai. Sinodas pareiškė gilių padėkų mūsų Bažnyčios nenuilstantiems darbuotojams-rėmėjams, gyvenantiems Amerikoje: kurt,
dr. Mykolui Deveniui, kurt. Hypatijai Yčienei-Žiūrienei ir jos vyrui
inž. Pijui Žiūrini, kurie pirmieji atsiliepė į 1946 m. Hanau suvažia
vime visų lietuvių evangelikų įsteigtų bendrų Liet. Evangelikų Vy

ži

iriausią Tarybą, vispusiškai ją paremdami, bet ir šį kuklų, neskait
lingą sinodą nušvietė giedra pilkame stovyklos gyvenime ir praturtino-stiprino rengėjų viltis ir nuotaikas atsiųstais iš JAV p. p. Devenių siuntiniais, kurie įgalino rengėjus paruošti priėmimą, prime
nantį buvusius sinodus Biržuose. Sinodas taip pat padėkojo kurt.
Petrui Variakojui už gautas iš jo dovanas(vėliau visi jie daug kam
parūpino darbo ir buto sutartis, pasitiko atvykstančius į JAV, dali
nosi pastoge ir juos valgydino).
Daug rūpesčių atvykusioms palengvino ir kurt. Hermanas Pavilonis, kuris kartu su kurt. P. Variakoju, vėliau ir su kurt. J. Kutra
užmezgė ryšius su vietinėmis Chicagos evangelikų Bažnyčiomis.
Sinodas į Kolegiją 3-jų metų kadencijai išrinko: dvasininkus-ge
neral. superintendentu prof. dr. kun. P. Jakubėną, prof. dr. kun. K.
Kurnatauską, kun. P. Dilį ir kun. St. Neimaną; pasauliečius-kurato 
rius -dr. Jokūbą Mikelėną, Petrą Bružą, agr. Juozą Valiūną ir My
kolą Zablocką. Pavaduotojais : kuratorius-pulk. Joną Variakojį, prof.
Vladą Jakubėną, dr. JokūbąKregžde^, docentą Jurgį Jakubonį ir Vac
lovą Gizbert-Studnickį.
Sinodas, įvertindamas inž.Hermano Pavilonio darbus reformatų
tarpe Chicagoje, išrinko jį kuratoriumi. Be to, kuratoriais buvo iš
rinkti: Mykolas Zablockas ir Halina Dilienė.
Sinodas nutarė palaikyti iki šiol buvusį glaudų bendradarbiavi
mą tarp liuteronųir reformatų ir, kur tik galima, veikti išvien taip,
kaip Vyr. Evangelikų Taryba, įsikūrusi Hanau, puoselėjo.
Į Pasaulio Bažnyčių suvažiavimą (WCC), sinodas įgaliojo atsto
vauti Liet. Ev. Reformatų Bažnyčią kun. P. Dilį ir kurt. H. Diliene^.
Kun. P. Dilys taip pat buvo išrinktas atstovu nuo mūsų Bažnyčios
vykti į 16-tą Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Sąjungos suvažiavimą
Genevoje, 1948 m. rugpiūčio 10-17 d. Kurt. H. Dilienei, gavusiai iš
Pasaulio Bažnyčių Tarybos (World Council of Churches) kvietimą
laikyti Šveicarijoje paskaitas apie DP, ypač apie moterų gyvenimą
stovyklose, sinodas paprašė ir įgaliojo ją, jei atsiras lėšų, vykti.
Šaukti savąjį, Liet. Ev. Reformatų, sinodą buvo jau pribrendęs
laikas. Liet. Ev. Vyr. Tarybai Hanau užmezgus glaudžius ryšius su
įsteigta 1947 m. Lutheran World Federation, Taryba vykdė jos at
stovų nurodymus. Taryba, nutraukdama ryšį su Church World Ser
vice, ypač su jos skyriumi MUnchene, nebesutarė su Mr. Trevor
Pierc, Emigration Service Deputy direktoriumi. Praktiškai rūpino
si tik liuteronų reikalais, nebeatstovaudama reformatų, kas ypač
pasireiškė emigracijai ruošiamuose sąrašuose.
Opiems klausimams aptarti Kolegijos prezidentas dr. J. Mikelė
nas sušaukė 1948 m. spalio 10 d. Dragėje, Schleswig-Holstein, kun.
P. Jakubėno rezidencijoje, Kolegijos narius pirmam posėdžiui. Po
kun. P. Jakubėno ir dr. J. Mikelėno žodžio sekė atstovų pranešimai
apie Genevos ir Amsterdamo suvažiavimus. Svarstyta buvo finan-
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Barono von Duerong pilis Horneburge, Kreis Stade, kurioje įvyko Lietuvos
Ev. Reformatų Bažnyčios II Tremties Sinodas
siniai reikalai, vienkartinio leidinio klausimas, aptartos tolimesnio
veikimo gairės ir einamieji reikalai. Reiškėsi savotiška sa\ijauta:
posėdžio dalyviųbuvo tik mažas pasikeitimas, bet aplinkos ir sųlygų-didžiausias kontrastas.
Jaukiame prof. P. Jakubėno provincijos name buvo ne vien posė
džiauta, bet ir senu biržietišku papročiu, nežiūrint karo meto sun
kumų, vaišintasi. Stalųparuošė kurt.H. Jakubėnienė, padedant dukte
riai kurt. H. Dilienei.
Šio posėdžio rezultatus Kolegija savo 1948 m. lapkričio 30 d.
aplinkraščiu sekančiai išreiškė:’’Brangūs Broliai ir Sesės Refor
matai! Jau daugiau kaip 4 metai blaškomės iš kampo į kampų po
svetimus kraštus belaukdami dienos, kada kelias į nepriklausomą
Tėvynę, bus laisvas. Iškilome iš savų sodybų ne pasižvalgyti po
svetimus kraštus, bet vardan aukštesnio gyvenimo, vardan laisvės.
Iškilome, kad parodžius pasauliui mūsų tvirtų valių likti laisvais,
protestuoti prieš smurtų ir apgaulę. Mūsų Lietuvos Reformatų
Bažnyčia, diegusi ir puoselėjusi mumyse asmens laisvės pradus,
šiandien kviečia visus, atsidūrusius tremtyje, gyvenančius nuo se
niau svetur, burtis ir toliau išlaikyti mūsų Bažnyčios tradicijas. . .
Kol čia esame gyvi ir laisvi, mūsų šventa pareiga yra parodyti pa
sauliui, kad prisidedame prie didžios laisvės kovos, kad mumyse
yra gyvas mūsų protėvių tikėjimas ir dvasia. Tremtyje turime di
delį būrį mūsų Bažnyčios atstovų, esame pilnai pajėgūs atstovauti
mūsų Bažnyčių. Kolegija, nors ir per trumpųlaikų, įstengė sudary23

ti visų reformatų sąrašą, bendradarbiauja ir palaiko broliškus ry
šius su lietuviais liuteronais, esančiais čia-tremtyje. . .Kviečia vi
sus aktyviai dalyvauti Tėvynės Lietuvos atvadavimo darbe".
1949 m. birželio 24-26 d. d. buvo sušauktas Horneburg (Niederelbe), Kreis Stade (barono von Dtiring pilyje), antrasis Liet.Ev. Re
formatų Bažnyčios sinodas. Dėka kurt. P. Bružo, kuris tuo laiku bu
vo Horneburgo YMCA Training Centro valdybos narys, sinodo da
lyviai galėjo pasinaudoti centro patalpomis (buvo aprūpinti nakvy
ne ir maistu). Ištisas tris dienas, kas . turėjo laiko, galėjo savųjų
tarpe pabuvoti ir dalyvauti sinodo posėdžiuose.
Sinodą atidarė general, superintendentas prof. dr. kun. P. Jaku
bėnas pamaldomis su šv. Vakariene ir konfirmacija. Buvo konfir
muoti 4: Palšytė Asta, Plepytė Irena, Plepys Vladas ir Slavėnas
Julius. Tai buvo paskutinės mūsų vyriausio dvasininko atlaikytos
pamaldos kartu su savo tautiečiais, lyg ir atsisveikinimas. To gi
laus pergyvenimo Profesorius negalėjo paslėpti. Jį pergyveno ir
visi pamaldų dalyviai. Pamaldos buvo atlaikytos vietinėje bažny
čioje. Vargonais grojo prof. Vladas Jakubėnas.
Sinode dalyvavo-dvasininkai: gener. suprnt. prof. dr. kun. P. Ja
kubėnas, Vilniaus distrikto gener. suprnt. prof. dr. kun. K. Kurnatauskas, kun. Fr. Barnelis, kun. V Kurnatauskas, kun. P. Dilys, kun.
St. Neimanas ir svečiai:The Rev. W. Lack, Religious Affairs, Lem
go; Richard Bauder, CWS, Wentorf; Rev. dr. Tunyogi, Hungarian Re
formed Church; Pastor F. Bbster, Horneburg; kun. A. Keleris, Lie
tuvos liuteronų tremtyje senjoras; prof. Vaclovas Biržiška ir Otto
Treier, YMCA Training Centro direktorius. Kuratoriai: dr. J. Mi
kelėnas, Waclaw, Gizbert-Studnicki, Oskaras Gruževskis, prof. VI.
Jakubėnas, Martynas Nastopka, Mykolas Plepys, Halina Dilienė,
Petras Bružas, Petras Kraniauskas ir mūsų Bažnyčios nariai: Ju
lius Bernšteinas, Jonas Dagys (Cepukų), Olga Dagienė (Sprindytė),
Viktoras Karosas, Mykolas Kregždė (Aulių), Olga Kregždienė, Sta
sys Palšis, Petras Kėželis, Tomas Džiuvė, Elzė Palšienė, Marija
Bernšteinaitė, M. Mačiulaitienė (Lapienytė), N. Bauerienė, Jonas
Aukštikalnis, Motiejus Karaša, Vera Putnikaitė, Petras Šernas(Jasiškių), Jonas Dagys (Ivoniškio), Aldona Dagienė( Palšytė), P. Sinickas ir Katrė Mikelėnaitė.
Sinodo posėdžių pradžioje Kolegijos prezidentas kurt. dr.. Jokū
bas Mikelėnas pareiškė, kad jis iš Kolegijos prezidento pareigų
atsistatydina, ne s praeitame sinode dalyvavo permažas kuratorių
skaičius ir dalis Kolegijos narių išemigravo. Tuo pačiu atsistaty
dinimą pareiškė ir visa Kolegija. Sinodas šį atsistatydinimą priė
mė. Sinodo direktoriumi buvo išrinktas kurt. dr. J. Mikelėnas, pavaduotoju-kurt. prof. V. Jakubėnas, cenzoriumi-prof. dr. K.-Kurna
tauskas. Sekretoriatan buvo išrinkti: kun. P. Dilys, kun. V. Kurna
tauskas, kurt, P. Bružas ir kurt. H. Dilienė.
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Sinodo direktoriui dr. J. Mikelėnui pasveikinus sinode dalyvau
jančius svečius, jie visi pareiškė savo nuoširdžius sveikinimus ir
linkėjimus sinodui ir mūsų Bažnyčiai tremtyje ištverti šį sunkų
■bandymą ir nepalūžti dvasioje. Jie visi pažadėjo visokiariopą pa
galbą bei paramą. Žodžiu sveikino: Rev. W. Lack, kaip Anglą Baž
nyčios kunigas ir kaip DP dvasios reikalams vadovas Mil. Gov. ;
Mr. R. Bauder, kaip Church World Service atstovas emigracijos
reikalams Britą zonoje; Rev. dr. Andrew Tunyogi, kaip Vengrijos
Reformatą Bažnyčios atstovas Vokietijoje ir Austrijoje; kun. A. he
leris, kaip Ev. Liuteroną Bažnyčios senjoras; prof. dr. kun. K. Kurnatauskas sveikino sinodą vilniečią kuratorią-Turčinsko ir Czyzo
vardu, gyv. Anglijoj; kurt. W. Studnickis, kaip kuratorius iš Vilniaus;
kun. F. Barnelis-nuo reformatą kolonijos Holzheime, Giessene ir
Frankfurte; kurt. H. Dilienė perdavė motinos kurt. H. Jakubėnienės
sveikinimą ir linkėjimus.
Sinodą raštu ar telegramomis sveikino: kuratoriai: dr.. M. Devenis s*u ponia, JAV; M. Zablockas, F.Mažuikienė, O. Yčienė, Klara Šepetienė -Vokietija; P. Variakojis, JAV; dr. V. Vileišis, Švedija; M.
Tamulėnas su ponia, JAV; inž. Jok. Kregždė su šeima, Kanada; inž
Herm. Pavilonis, JAV; Jonas Gerulis (Snars’kis), Anglija; J. Kutra, J.
Variakojis (pulkin. ), Vii. Variakojis, J. Valiūnas -JAV; Liet. Pro
testantą Sąj unga, JAV; Chicago Liet. Ev. Reformatą parapija, JAV;
dr. Alv. Šabanienė, JAV; Liv. Miglinienė (Kėželytė), Vokiet. ; Petras
Devenis, Anglija; Jok. Tunkūnas, JAV; Mart. Yčas, Kanada; dr. J. Yčas Anglija; Pov. Šepetys, Ad. Šernas su ponia, J. Kutra su šeima,
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Petras Gudelis ir A. Tamošiūnas -Vokiet. ; Alg. Undzėnas, Austra
lija; Jonas Palšis, Anglija ir Rita ir Kostas Klydai, JAV.
World Council of Churches Refugee Division, Bad Salzufle n-Mr.
Patterson-Morgan; Mr. A. Mouravieff, Chief Resettlement Officer;
Mr. William L. Rest, Chairman of Commission of World Service;
Evangelical and Reformed Church, R. R. A. St. Louis; Evangelical &
Reformed Church-dr. F. B. Peck ir L. W. Goebel; Lutheran World
Federation-dr. Howard Hong; WCC to the German Churches - Dean
Halfdan Hoebsbro; WCC Refugee Divis. , Geneva-Oberkirchenrat
Pastor Heinz Kloppenburg; Pastor S. Loppe u. Familie , DortmundBerghofen; Ks. Jan*Kurnatowski, Aurich, Vokiet. ;Mr. Reginald H.
Helfferich, CWS D. D. European Deputy Director ir Rev. Karl H.
Meyer, North Illinois Synod.
Siame sinode buvo išrinkti šie nauji kuratoriai: Palšis Stasys,
Dagys Jonas(Ivoniškio), Dagys Jonas(Cepukų), Bernšteinaitė Mari
ja, Kregždė Mykolas (Aulių) , Karosas Viktoras, Palšienė Elzė, dr.
Vaitaitis Juozas, Aukštikalnis Jonas ir Džiuvė Tomas. Sinodas, už
nuoširdžią veiklą su reformatais, vienbalsiai išrinko garbės kura
toriumi prof. Vaclovą Biržišką.
Rinkimuose į naują Kolegiją trims metams buvo išrinkti: Kole
gijos prezidentu dr. Jokūbas Mikelėnas, gener. superintendentu prof
dr. kun. Povilas Jakubėnas(jis ex officio eina ir Kolegijos vicepre
zidento pareigas), Kolegijos nariais-dvasininkai: kun. P. Dilys, kun.
V.Kurnatauskas ir kun. St.Neimanas; kuratoriai: P. Bružas, VI. Jakubėnas ir H. Dilienė. Kolegijos kandidatais: St. Palšis, V. Karosas
ir M. Kregždė.
Kolegijos prezidentas dr. J. Mikelėnas padarė pranešimą apie
Kolegijos nuveiktus darbus :buvo sudaryti reformatų sąrašai gyve
nančių anglų, amerikiečių ir prancūzų zonose, susirišta su JAV
gyvenančiais reformatais, išsiaiškinta emigracijos galimumai. Pa
ruoštas ir išsiuntinėtas atsišaukimas į reformatus laisvajame pa
saulyje. Kolegija buvo suvažiavusi savo pilnam posėdžiui Dragėje
(ligi tol tardavosi laiškais), kun. P. Jakubėno bute, kur aptarė atei
ties veiklą.
Moterų Dr-jos pirm. kurt. H. Dilienė savo pranešime apie evang.
moterų veiklą bendrai, papasakojo apie pastangas atgaivinti refor
mačių Moterų Dr-ją tremtyje.
Sinodas nutarė pasiųsti į Pasaulio Reformatų Jaunimo suvažia
vimą Montpellier, Prancūzijoje, įvykstantį 1949-m. rugpiūčio mėn.,
mūsų jaunuolį Vytautą Aukštikalnį ir apmokėti jo padarytas išlai
das.
Su įdomumu buvo išklausyti pranešimai apie įvykusius 1948 m.
suvažiavimus:Amsterdame (The First Assembly of World Council
of Churches) ir Genevoje, Šveicarijoje (The 16th Presbyterian Al
liance Conference). Pranešėjams, kun. P. Diliui ir kurt. H. Dilienei,
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Vaizdai iš II Tremties Sinodo. Iš viršaus į apačią: pamaldos Horneburgo
ev. liuteronų bažnyčoje; sinodalų pasitarimas pertraukos metu — kairėje
pusėje prof. Ve. Biržiška; apatinio vaizdo kairėje — prof. dr. kun. K. Kurnatauskas

27

sinodas padėkojo už jų žygį ir už įdomų pranešimą.
Sinodas nutarė ir Kolegijai pavedė paskirti visuose kraštuose,
kur tik yra musų Bažnyčios narių, įgaliotinius, kurie palaikytų ry
šį su Kolegiją, susižinotų tarpusavy, burtųsi (kur tik galima) į pa
rapijas, savųjų būrelius, dalyvautų liet, reformatų spaudoje ir. akty
viai reikštųsi lietuvių veikloje (Tokie įgaliotiniai buvo paskirti
1949 m. liepos mėn. Kartu buvo paruošta ir jų veiklai instrukcija.
Įgaliotiniais buvo paskirti:Vokietijai-kurt. Mykolas Zablockas, Anglijai-kurt. Jonas Gerulis (Snarskis), Švedijai-kurt. dr. Vilius Vilei
šis, JAV-kurt. dr. Mykolas Devenis ir kurt. Petras Variakojis, Kanadai-kurt. inž. Jokūbas Kregždė ir kurt. Petras Šernas, Pietų Amerikai-kurt. Jeroslavas Nastopka ir Australijai-Algirdas Undzėnas).
Sinodas leido atspausdinti kun. Vytauto Kurnatausko paruoštą ti
kybos vadovėlį jaunimui (ir konfirmantams). Siam reikalui paskyrė
1000 DM. Taip pat nutarė, leidžiant lėšoms, atspausdinti Heidelber
go katekizmą su priedais ir išleisti informacinį kalendorių refor
matams.
Buvo išklausytos trys įdomios paskaitos, kurias skaitė: prof
Vaclovas Biržiška- "Senovės reformatų literatūra", prof. dr. K.
Kurnatauskas - "Bažnyčios užduotis ir skelbimas" ir prof. dr. P. Jakubėnas- "Reformacija Lietuvoje". Šias paskaitas taip pat nutarta
ateityje atspausdinti.
Biblijos vertimo reikalu:išleisti ją į šio laiko patobulintą lietu
vių kalbą. Sinodas, jiems sutikus, pavedė prof. dr. K. Kurnatauskui
ir prof. dr. P. Jakubėnui.
Antruoju Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios sinodu tremtyje,
Horneburge, užsibaigė ir pakeleivės Kolegijos veikla Vokietijoje,
nes tuo metu prasidėjo spartesnis emigravimas į kitus kraštus. Si
nodas, užbėgdamas tolimesniems įvykiams už akių, numatė ir sura
šė kanoną, kur Kolegijai nurodė tolimesnio veikimo gaires ir bū
dus. Išvykus trims ketvirtadaliams Kolegijos narių iš Vokietijos,
Kolegija palieka asmenį ar kelis asmenis, kurie teistų darbą ar at
stovautų Kolegiją Vokietijoje ir gintų reformatų reikalus. Kolegi
jai leista pasirinkti sau naują būstiną pagal naujo krašto sąlygas
ir ten, kur susiburs dauguma jos narių. Kolegijai paliktos laisvos
rankos, reikalui esant, net sutrumpinti savo kadenciją, ar kooptuoti
vietinius to krašto Lietuvos reformatus. Sąlygoms neleidžiant su
šaukti sinodo, leista veikimą tęsti korespondenciniu būdu.
Chicagoje, kur jau buvo įsteigta lietuvių ev. reformatų parapija,
1950 m. birželio 24 d. buvo sušauktas trečiasis sinodas tremtyje,
Salem Evangelical and Reformed bažnyčios patalpose, kurios kle
bonas kun. Herman Koenig atvykusioms rodė palankumą. Chicagoie
buvo apsigyveną ne tik dauguma Kolegijos narių, bet ir didelis bū
rys mūsų reformatų.
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J. KREGŽDĖ

PAŠUŠVIO BAŽNYČIOS NETEKIMAS
Vieną iš charakteringesnių epizodą, vaizduojančių, kaip XVII a.
katalikų dvasiškija vedė kovų su išsiplėtusia Žemaitijoje reforma
cija, randame aprašyta Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus
"Žemaičių vyskupystė". Žemaitijoje kontrreformacijų pradėjo Že
maičių vyskupas kunigaikštis Merkelis Giedraitis (g. apie 1536 m. ,
mirė 1609 m. ), šios kovos pradininkas ir strategas, davus šiai ko
vai tonų bei kryptį ir Žemaitijoje vyskupavus 29 m.
Kontrreformacijų Lietuvoje vykdė katalikų Bažnyčios hierarchi
ja su gausiais visokios rūšies vienuoliais, ypač su šioj kovoj pasi
žymėjusiais jėzuitais. Šių kovų rėmė ir palaikė Lietuvos-Lenkijos
karaliai ir aukštieji valdžios pareigūnai. Ligi XVII a. pradžios Že
maitijoje nebuvo jokių vienuolynų. Pirmuosius vienuolius į Žemai
tiją atgabeno vysk. Giedraitis: jėzuitus į Krakius, bernardinus į
Kretingą.
Pašušvys neprikl. Lietuvos metu buvo nedidelis bažnytkaimis
Šušvės ir Zadikės upelių santakoje, Grinkiškio vis. , Kėdainių aps. ,
turėjus apie 300 gyventojų drauge su buvusiu Pašušvio dvaru. Pa
šušvys garsus savo gilios senovės padavimais ir iš reformatų su
katalikais kovos dėl bažnyčios, kuri tąsėsi lygiai 80 metų.
Didžioji Žemaičių reformatorė Sofija Vnučkienė, Pašušvio savi
ninko Simo Mitkevičiaus duktė, Sedos bajoro Rietavo tijūno Mor
kaus Vnučkos žmona, jos brolio Mikalojaus, karališkojo maršalkos,
Pašušvyje 1533 m. pastatytų katalikų bažnyčių, jam mirus, 1585 m.
perleido reformatams. Vietoje stovėjusios medinės katalikų baž
nyčios, Pašušvio savininkė S. Vnučkienė 1593 m. pastatė naujų mū
rinę, bažnyčių ir įkūrė mokyklų. S. Vnučkienės brolio Mikalojaus
Mitkevičiaus statyta medinė bažnyčia, po 60 metų, jau buvo atgyve
nusi savo amžių ir tolimesniam naudojimui nebetiko.
Sofija Vnučkienė (mirusi po 1600 m. Pašušvyje), pirmosios re
formatų seminarijos Šiluvoje įsteigėja, savo reformacine ir kultū
rine veikla pasireiškė tik po savo vyro Morkaus mirties 1588 m.
Vaikų neturėdama, globojo sesers Onos sūnų Sebastijonų Kųstartų,
jnr., Ariogalos seniūnų ir, tur būt giminaitį,Mikalojų Burbą, Žemai
tijos raštininkų, kuriems užrašė Pašušvio nuosavybę, ir pavede re
formatų bažnyčios globą.
Dvarininkė S. Vnučkienė 1584. IV. 6 dovanojo prie Pašušvio baž
nyčios esančio kunigo ir mokyklos išlaikymui 17 valakų ir 2 mar
gus žemės. Dovanotame 2 margų sklype prie bažnyčios Vnuckiene
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leido kunigui statyti užvažiuojamus namus su smukle. Tuo metu re
formatų kunigu buvo J. Trzeciak. 1593 m. Vnučkienė dar padidino
reformatų bažnyčios beneficiją, užrašydama Pagumerčių dvarų, o
bakalaurui (mokytojui)-žemės sklypą, namus, 10 kapų grašių per
metus pinigais ir duoklą javais. Tais pačiais metais kitu raštu pa
liko 1000 kapų grašių naujos mūrinės bažnyčios Pašušvy statybai.
Buvejs Pašušvyje katalikų kun. Jonas Soroka buvo nušalintas
(prieš 1592 m. ). Kai S. Vnučkienė buvo mirusi, tai jis 1603.111.2
buvo įteike^s Raseinių pavieto teismui skundą dėl nusavintos bažny
čios, bet jo byla buvo teismo atmesta.
Pagal 1618 m. Vilniuje įvykusio reformatų Sinodo nutarimą į
Pašušvį buvo siųstas, katechetas Matas Tilonis, o 1622 m. Vilniaus
reformatų Sinodo nutarimu į Pašušvį buvo pasiųstas kun. Laurynas
Hornas. 1 664 m. provinciniame reformatųSinode Kėdainiuose daly
vavo Pašušvio kun. Steponas Lempickis.
Žemaičių vyskupijos kurija 1 648 m. pareikalavo Pašušvio refor
matų bažnyčią grąžinti katalikams, bet atsakymo iš Pašušvio savi
ninkų nesulaukė. 1652 m. Žemaičių vysk. Petro Parčevskio įgalioti
Varnių kanauninkai iškėlė bylą. Raseinių teismas jau šį kartą bylą
išsprendė katalikų naudai, bet reformatai delsė bažnyčią grąžinti.
Tada 1654 m. Grinkiškio klebonas Povilas Daukšas pradėjo bylą
Vilniaus tribunole, kurio 1662 m. sprendimu reformatai turėjo Pa
šušvio bažnyčią ir jos turtą atiduoti katalikams. Ir šį kartą Kęstartas nesiskubino vykdyti sprendimo.
Po tiek metų jau buvo pasikeitą Pašušvio savininkai. Vietoj Bur
bos buvo atėjus Drufas, o Vnučkienės seserėną Sebastijoną Ke^startą buvo pakeitus jo sūnus Jonas Sebastijonas Kąstartas.
Tais laikais teismai dėl bažnytinių turtų objektyvumu nepasižy
mėjo ir visas katalikų užvestas bylas prieš reformatus visuomet
išsprukdavo katalikų naudai, ypač po 1655 m. Maskvos ir Švedijos
invazijų, kada lenkai buvo apšaukę, reformatus esant tėvynės "išda
vikais 'i. Teismų sąmoningai uždedamos stambios baudos už pražu
dytus katalikųbažnyčios padargus, apdarus bei indus, kurie per tokįilgą laiką savaime nuo stovėjimo buvo sudūlėję, ir sunyką-turtino katalikų Bažnyčią, o žemvaldžius reformatus smarkiai alino.
Esant Žemaičių vyskupu Aleksandrui Sapiegai, kleb. P. Daukšas
dar kartąkreipėsi į tribunolą, po kurio sprendimo buvo katalikams
atiduotas Veideikių kaimas, o kitas turtas ir bažnyčia pasilaikyta.
Daukšas pakartotinai kreipėsi į tribunolą dar 1664 ir 1665 m. Po
šių bylų Kąstartai ir Drufai grąžino katalikams bažnytinį turtą ir
sumokėjo 1009 auksinų ir 420 kapų grašių nuostolių, tačiau pačios
bažnyčios neatidavė. Tada Grinkiškio klebonas P. Daukšas nutarė
pats atimti bažnyčią.
Tąkun. P. Daukšos žygį Žemaičių vysk. Motiejus Valančius taip
aprašo: "Klebonas nebenorėdamas skųstis teismui, sukvietė savo
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parapijiečius ir vakarop prieš šv. Oną su paparčiais, altorėliais,
būgnais ir visa bažnyčios iškilme iš Grinkiškio iškeliavo į atlai
dus Šiaulėnuose. Į Pašušvį atėjus būtinai jau temstant. Prašė refor
matų, kad leistų šventus indus ant nakties susikrauti savo bažny
čioj, ketindamas ryto metų toliau keliauti. Žmoniški reformatai,
nieko pikto nesamprotaudami, leido sudėti. Pernakvojus klebonas
ne vien nebenešė bažnyčioj padėtųjų daiktų, bet dar su žmonėmis
išmetinėjęs reformatų daiktus, daugiau jų į bažnyčių nebeįsileido
ir į Šiaulėnus nebevyko ("Žemaičių vyskupystė", II t., Vilnius 1972,
129-30 psl.). Tatai atsitiko prie Pašušvės reformatų kunigo Stepo
no Lempickio. Melu ir apgaule is žmoniškų reformatų, anot vysk.
M. Valančiaus, buvo atimta bažnyčia.
Pašušvio bažnyčia buvusi Žemaitijoje neva paskutinioji, kuri
buvo iš reformatų atimta teismo keliu. Pašušvio reformatų para
pija dar veikusi 1704 m., bet po to neužilgo pranykusi. Švelnusis
Evangelijos mokslas pries agresyvių katalikų hierarchijos smurtu,
teroru ir melu vestų kovų atsilaikyti nepajėgė ir jis buvo lietuvių
tautos nelaimei sužlugdytas.
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Kun. P. DILYS

MAŽOS BAŽNYČIOS REIKŠMĖ
Vis dažniau ir jau atvirai kalbame apie Kristaus Bažnyčios kri
zę,. Yra balsų, kurie tvirtina, kad Bažnyčios mirtis yra nebetoli ir
faktinai jau dabar gyvename pokrikš čioniškame laikotarpyje. Sun
ku nesutikti su faktu, kad Bažnyčioje reiškiasi krizė, ypatingai, kai
matome besitęsiantį Bažnyčių skilimų. Net polemikos dvasia ne
visur tarp Bažnyčių išnyko, nežiūrint sustiprinto priešreliginio
spaudimo iš ateistinių valstybių. Dar šiandie Kristaus Bažnyčia iš
eikvoja milžiniškų energijų reikalams, kurie ne visuomet jungiasi
su Bažnyčios paskirtimi.
Vis dėlto dabartinė krizė visoje Bažnyčioje ir paskiruose vie
netuose neliudija, kad ji būtų jau nebetoli agonijos. Neprivalome už
miršti-Bažnyčia yra Kristaus kūnas, o nukryžiuotasis ir prisikė
lus Išganytojas stovi virš mirties. Bažnyčios mirtis reikštų išganytingo Dievo plano paneigimų, plano, kuris yra visiems laikams
apreikštas Naujame Testamente. Ir šiandien tebegalioja Jėzaus
Kristaus žodžiai prie Pilypo Cezarėjos apylinkės: ". . . ant tos uo
los aš pastatysiu savo Bažnyčių ir pragaro vartai jos nenugalės"
(Mato 16, 18). Taigi Bažnyčiai, tam naujam dvasiniam Izraeliui,
Kristus pavedė išpildyti uždavinį, kuris tųstųsi iki tos dienos, kai
pats Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų. Įvertindami šios die
nos Bažnyčios krizų, kai kurie teologai net tvirtina, kad dabar mes
pergyvename eschatologinį Viešpaties Jėzaus Kristaus teismų. Jis,
Bažnyčios Galva ir jos Viešpats, apvalo savo namus ir stengiasi
juose palikti tik tuos, kurie yra tinkami statyti naujų, atgimusių
Bažnyčių.
Nežiūrint fakto, kad pats Viešpats lydi savo Bažnyčių per kan
čias į šlovų, per bandymus į atgimimų, kad kiekvienos paskiros
Bažnyčios ateitis glūdi Dievo rankose, mes nesame atleisti nuo pa
reigos rūpintis Bažnyčios reikalais, tos Bažnyčios, kuriai priklau
some. Taigi, mes negalime išteisinti savo pasyvumo tuo atžvilgiu.
Rūpintis Dievo Karalystės reikalais, konkrečiais darbais prisidėti
prie Bažnyčios išsivystymo, visuomet yra palaimintas žingsnis
mūsų gyvenime.
Amžių bėgyje įvairūs buvo Bažnyčios keliai. Ir šiandien turime
įvairias krikščioniškas tradicijas. Mes, teologai, žinome, kad fakti
nai egzistuoja tik viena Bažnyčia, kų atkakliai pabrėžia dr. Conrad
Hoyęr savo knygoje "Ecumenopolis" (Minneapolis, MN, USA, 1971),
o atskiras bažnytinis vienetas užima šiame pastate tik jam paskir
tų kampelį. Todėl natūralūs yra dalykas, kad egzistuoja didesni ir
mažesni vienetai. Bažnytiniame gyvenime neprivalome užmiršti
fa.kto, kad apie Bažnyčios didumų ( ar Bažnyčia yra didelė ar maža)
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Prof. Vladas JAKUBĖNAS su savo fortepijono studijos mokiniais, išpildžiu
siais rečitalio programą Jaunimo Centre 1974.VI.14
Nuotr. M. Nagio
apsprendžia ne jos narių skaičius, bet skaičius asmenų atsidavusių
Evangelijai. Todėl atskira'Bažnyčia savo narių skaičiumi gali būti
neskaitlinga, bet jos reikšmė yra gana didelė. Istorija tai daugelį
kartų patvirtino. Pavyzdžiu galime paimti, kad ir mūsų ’’Unitas Lituanica".
Kontrreformacijai prasidėjus, mūsų Bažnyčios parapijų skai
čius ėmė gana greit mažėti. Pagal apytikrius H. Merčingo duome
nis iš 190 parapijų 70-taisiais XVI a. metais, XVII a. pradžioje pa
liko 158, po 50-šimt metų- 127, o XVIII a. viduryje-tik 40 parapijų.
Betgi "Unitas Lituanica" reikšmė, nežiūrint, kad ji reprezentavo
tautos mažumų, pasiliko didelė.
Paimsime kitų pavyzdį. Nėra dar pilnai nušviesti santykiai tarp
Didž. Lietuvos Kunigaikštystės ir Anglijos reformacijos poreformaciniame laikotarpyje. Be jokių abejonių šiandie galima tvirtinti,
kad mūsų Bažnyčiai čia turi būti priskirtas gana žymus vaidmuo.
Juk XVII a. Kėdainiuose reformatų bažnyčioje Dievo Žodis buvo
skelbiamas ir anglųkalba..Kun. Eleazar Gilbert per tris metus kle
bonavo škotams, ev. reformatams Kėdainiuose, o tik po persekioji
mo iš katalikų pusės grįžo į Angliju, kur jis 1642 m. suinteresavo
anglų visuomenę jo išleista knyga. Cituoju knygos pilnų pavadinimų:
"News from Poland Wherein is declared the cruele practice of
Popish Clergie against the Protestants, and in particular against
the Ministers of the City of Vilna, in the great Dukedom of Lith
uania, under the Guvernment of the most illiustrious Prince,
Duke Radziwill. Faithfully set down by Eleazar Gilbert, Minister to the foresaid Prince and Preacher to the Scots Congrega
tion in Keydan. Read it over, and you shall find it' a most unpar
alleled story for barbarous Treacherie. London, Printed by E.
P. for Nathanael Butler and are to be sold at his shop at St. Aus-
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tin's Gate, 1642” ("Biblia litewska Chylinskiego”, Nowy Testa
ment, Poznan, 1958, psi. L).
Ta knygute buvo pirmąkartą atkreiptas anglų dėmesys į religi
nę netoleranciją krašto (Lietuva-Lenkija), kuris iki tol buvo žino
mas kaip tolerantiškiausias. Bet tai dar ne viskas. Anglijoje gyve
no labai veiklus sulenkėjęs vokietis Samuel Hartlib. Jis, gabus pub
licistas, parašė nemažai pamfletų religiniais klausimais. Jo brolis,
rektorius George Hartlib, ev. reformatų kunigas, 1640 m. buvo be
veik užmuštas gatvėje religinio sumišimo metu ir tik tolerantiš
ka,-kaip Gilbert rašo”. . . good old woman (although Papist) ”-(idem,
psi. L) išgelbėjo Hartlib nuo mirties. Samuel Hartlib skatino Cromwellį sudaryti planus priimti lietuvius ir lenkus protestantus į sa
vo kraštą.
Reikšmingos yra Chylinskio, mūsų Bažnyčios nario, pastangos
išversti ir išleisti lietuvių kalba Bibliją. Jo ir kitų mūsų kunigų
veikla Anglijoje esminiai prisidėjo prie 1661 m. liepos 12 d. anglų
karaliaus Karolio II atsišaukimo apie kolektą (rinkliavą) išleisti
Bibliją lietuviams protestantams. Po ilgesnio įvado atsišaukime
skaitome: ”. . . Therefore the King orders, a General Collection be
made throughout this Realm of England and Dominion of Wales for
the Relief and support of the said Protestant Churches in Lithua
nia and for the furthering and finishing of the said pious Work of
translating and printing their Bible”(idem. psl.LXI). Tuo būdu ma
ža Bažnyčia, kaip kad "Unitas Lituanica” tada buvo, palyginus su
tautos dauguma, galėjo paveikti net ir anglų karalių užsiimti jos
rūpesčiais.
Man teko prieš keturis metus Varšuvos valstybiniame archyve
susipažinti su mūsųXVIIa. Sinodų memorialais. Koks ten, tarp kit
ko, matomas susirūpinimas lietuviams reformatėms skelbti Dievo
Žodį lietuvių kalba. Reformatai matė, kad tuo atžvilgiu daug turtin
gesni buvo lietuviai liuteronai: jie turėjo Jono Bretkūno Bibliją,
Mažvydo Katekizmą, Bretkūno išleistas "Giesmes Duchaunas”, o
taip pat Jono Rėzos "Psalmyną”, o reformatai tik Petkevičiaus
"Katekizmą" ir iš lenkų kalbos išverstą Rejo "Postyllą". Tuo bū
du, palyginti neskaitlingos Bažnyčios, kaip liuteronų ir reformatų
Lietuvoje, neproporcingai daug paveikė, kad lietuvių kalba nepaliko
tik tarmė, bet buvo sukurta lietuvių rašytinė kalba.
Dar vienas mažas pavyzdys iš netolimos praeities. Tarp pasku
tini ųjųdviejų pasaulinių karų Lenkijoje veikė 6 atskiros evangeli
kų Bažnyčios. Mažiausia skaičiumi buvo Vilniaus srities Ev. Re
formatų Bažnyčia, buv. "Unitas Lituanica" dalis. Dėl vis didėjan
čios R. Katalikų Bažnyčios įtakos, prieš evangelikus stovėjo degąs
uždavinys - sudaryti Lenkijos evangeliškų Bažnyčių bendrą tarybą.
Tačiau nei liuteronai, nei reformatai Varšuvoje, nei taip vadinama
"Unionskirche” Poznanėje, nei "A ir H" Bažnyčia Galicijoje nega
lėjo imtis tuo reikalu iniciatyvos. Ta.,rp jų viešpatavo per didelis
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Prof. V. JAKUBĖNAS, po išpildymo fortepijono studijos rečitalio progra
mos, buvo mokinių apdovanotas gėliiį puokšte ir adresu.
Nuotr. M. Nagio
nuomonių skirtumas, ypatingai tarp vokiečių ir lenkų. Tik mažiau
sia Bažnyčia sušaukė savo pastangomis bendrų suvažiavimų Vil
niuje 1926 m. lapkričio mėn. ir tokia taryba buvo sudaryta. Jos
reikšmė iki II Pas. karo buvo nemaža.
Dabartis yra praeities išdava, bet taip pat dalinai ir ateities
formavimas. Nuo mūsų laikysenos (čia turiu galvoje visus lietu
vius evangelikus išeivijoje), nuo mūsų užimtų bažnytinių pozicijų
priklausys ir mūsų religinių vienetų ateitis. Mes esame, palyginus
su visa lietuvių išeivija, mažumoje. Mūsų Bažnyčios yra neskait
lingos. Per visųlaikųmes susiduriame su nuomonėmis ir nusista
tymais lietuvių, kurie išaugo ir suformavo savo pasaulėžiūrų kito
je religinėje tradicijoje. Mes ir ateityje turėsime reikalų su mūsų
broliais ir seserimis, kurie yra katalikai. Mums svarbu gerai su
sipažinti su jų laikysena mūsų atžvilgiu, kokia nuomonė vyrauja
apie mus jų tarpe. Per ištisus metus bandžiau studijuoti tų klausi
mų. Esu įsitikinus, kad ir kitiems iš mūsų jis ne vienų kartų mie
gų nuo akių nuvarydavo. Ypatingai, kaip religinei mažumai, svarbu
žinoti, kokiųvietų užimame, kokių reikšmųmes turime lietuvių vi

suomenėje, išeivijoje.
Padariau išvadų, kad nėra vieningos nuomonės apie mus lietu
vių katalikųtarpe. Yra mažas skaičius, daugiausia neišlavintų žmo
nių tarpe, kurie iki šiol žiūri į mus su nepasitikėjimu ir įtarimu.
Kiti, kurie yra daugumoje, neturi tikslių davinių apie evangelikus
bendrai, o ypatingai apie lietuvius evangelikus. Si grupė dažnai at
virai ieško žinių, ypatingai dabar, kada dvasinė padėtis katalikų
Bažnyčioje šiek tiek pasikeitė. Toliau turime taip vadin. ekumenistus katalikų tarpe. Ir čia jų laikysena yra nevienoda. Man teko su
sitikti su atvirais geros valios žmonėmis, kurie stengiasi vado
vautis Kristaus meile ir kurie myli savo artimus, nežiūrėdami į
jų tikybų. Darau prielaidų, kad tarp ekumenistų gali būti ir tokių,
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kurie vartodami ekumeninius šūkius, taikstosi mus nuvesti į jų ti
kėjimų.
Taigi, tokia yra mūsų tikrovė ir joje turime gyventi. Kyla klau
simas, kas mums daryti? Teisingai veikiant, mūsų bažnytinių vie
netų reikšmė gali būti didelė. Mes, visų pirma, privalome tapti są
moningais evangelikais. Tai liečia visus be skirtumo. Tatai turi
pasireikšti veikime. Pav. , žodžiai apie mūsų prisirišimų prie re
formacijos idealų, prie Šventojo Rašto neveikia šiandie, jeigu mes
diskusijose parodome, kad tiksliai nesiorientuojame kas yra refor
macija, negalime nieko pasakyti apie Šv. Rašto istoriją, nežinome
jo turinio. Dalinai visa tai yra ir mūsų tarpe. Be to, mums būtinai
reikalinga supažindinti plačiąją lietuvių visuomenę su mūsų vieta
Lietuvos istorijoje. Tarpkario laikotarpyje (1918-1940) buvo labai
mažai padaryta. Mes čia, išeivijoje, turime daug daugiau galimybių
veikti toje srityje. Jau virš 25 m. esame čia Amerikoje. Turėjome
istoriniai jubiliejinius įvykius: 450 m. reformacijos minėjimą, 400
metų mūsų Bažnyčios įsteigimo ir kng. Radvilos Juodojo 400 m.
mirties sukaktį. Plačioji lietuvių visuomenė nebuvo mūsų tinkamai
informuota. Siam reikalui dar yra kelias atviras ir nėra per vė
lu. Suprantu, kad visi kenčiame dėl laiko stokos. Yra gana sunku
mums ir kitiems reguliariai susitikti, diskutuoti mūsų pažiūras,
supažindinti kitus su mūsų pasaulėžiūra. Šiam tikslui panaudokime
lietuvių televiziją, radio stotis, kurios, tektų .manyti, neatsisakys
patarnauti. Išlaidos būtų antraeilis faktorius. Kaip gražiai neper
seniai pasirodė liet, televizijoje Tėviškės parapijos choras. Pana
šių pasirodymų reikia mums daugiau. Lieka dar lietuvių spauda.
Dabartinė spauda tik dalinai išpildo savo uždavinį. Ji neabejotinai
cementuoja evangelikų pažiūras, per ją daug mūsiškių pasidarė
sąmoningesniais evangelikais. Ačiū jai už tai. Ačiū tiems pasišventusiems evangelikų spaudos darbuotojams, kurie, tikiu, išsižada
daug kitų dalykų savo gyvenime, kad tik laiku išleistų sekantį žur
nalo numerį. Mums visgi trūksta gerų, jaunesnių, profesionalių
žurnalistų, kurie galėtų dirbti Amerikos ir lietuvių protestantiškai
spaudai. Būtų gera, jei mūsų Bažnyčia paremtų stipendija, arba ir
kitu būdu tuos, kurie norėtųtapti žurnalistais. Šį trūkumą vis dau
giau pradėsime pajusti.
Jeigu mes savo pastangas apribosime vien religinio gyvenimo
gilinimu, aišku, mes būsime vertinga mažuma mūsų visuomenėje,
bet mažuma be atitinkamos vietos tautos išsivystime. Gyvensime
tada lyg ir šalia mūsų tautos. Lietuvos Reformacijos palikuonys
yra pašaukti gyventi ne šalia, bet kaip visos tautos neatskiriama
dalis. Taigi, patys savo elgesiu nemažinkime mūsų religinių tradi
cijų, bet būkime aktyvistais kiekviename fronte, už geresnę, ir švie
sesnę, visos lietuvių tautos ateitį.
(Skaityta Liet. Ev. Reformatų Bažnyčios XXVII Tremties Sino
de, 1974. VI. 22).
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J. KREGŽDĖ

REFORMATŲ XXVII TREMTIES SINODAS
Nebuvo Sinodų, kuriuose nebūtųbyvųko nors reikšmingo nutar
ta, apsvarstyta. Vienok XXVII Sinodas, įvykus Chicagoje 1974 m.
birželio 22-23 d. d., išsiskyrė iš kitų eilinių Sinodų savo reikšmin
gumu, svarbumu. Šis Sinodas praėjo Devenių Kultūrinio Fondo įsteigimo ženkle, sukėlus visiems sinodalams džiaugsmingas nuo
taikas bei ryžtų dar tvirčiau gretinti eiles ir dirbti gražiems mū sų Bažnyčios idealams, kurie yra padėti jos pagrinde. Lietuvos re
formacijos palikuonė-Liet. Ev. Reformatų Bažnyčia, stovinti lietu
vių tautos ir tikinčiųjų laisvių sargyboje, savo Sinoduose reikalus
svarsto ir nutarimus daro visų savo Bažnyčios narių vardu.
XXVII Tremties Sinodų atidarė trumpa malda gener. suprnt.
kun. St. Neimanas. Tartame žodyje priminė nūdien besireiškiančių
detantų, kuri esanti lyg vienos krypties gatvė, siekianti sumažinti
įtampų tarp komunistinio ir laisvojo pasaulio. Vienok tokios poli
tikos vardu neturėtų būti pateisinamas žmonijos ir tautų laisvių
bei krikščionybės paaukojimas. Nežiūrint į vedamų detantės poli
tikų, okupuotoje Lietuvoje nė kiek nėra sumažėjusi lietuvių tautos
rusifikacija ir religijų persekiojimas.
Slaptu balsavimu Sinodo direktoriumi buvo išrinktas kurt. inž.
Hermanas Pavilonis, cenzoriumi-suprnt. kun. Povilas Dilys, į sek-

Liet. Ev. Reformatų Bažnyčios XXVII Tremties Sinodo dalyvių dalis po
pamaldų prie nuosavos bažnyčios.' Chicago, 1974. VI.23
Nuotr. M. Nagio
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retoriatų-kurt. V. Karosas ir P. Bružas, į rezoliucijų ir mandatų
komisijų-kurt. P. Variakojis ir St. Dagys.
Mirusių ir ištremtų pagerbimų pravedė gener. suprnt. kun. St.
Neimanas suminėdamas, pagal turimas žinias, metų bėgyje miru
sius šiuos mūsų Bažnyčios narius : okupuotoje Lietuvoje-Jonų Mekų(Vilnius), Kvedaravičienę/ J. Meko sesuo, Šlepščių km. ), agr. Jo
nų Skiauterų(Panevėžys), Onų Trečiokienę/Papilys); JAV-bėse-Kat
rų Pal šienų, Emilijų Užunarytų-Palšienų, Ernų Nausnerienų, Kostų
Vileišį. Visi pagerbti malda ir susikaupimo minute.
Gautus raštu ir telegramomis sveikinimus perskaitė Kolegijos
reikalų vedėjas kurt. inž. Jonas Variakojis. Sinodų sveikino: Juzė
Daužvardienė, Lietuvos gener. konsule, Chicago; Edmond Perret,
gener. sekret. World Alliance of Churches ir dr. Marcel Pradervand, garbės kuratorius-Geneva; dr. James McCord, Princeton
Theolog. Seminary, N. Jersey; senj. A. Keleris, Vyr. Liutr. Bažny
čios Taryba, diak. mkt. Fr. Skėrys, kun. Fr. Barnelis su ponia ir
auka 10 dol. , kurt. M. Bernšteinaitė, Stefanija Jansonienė ir Julius
Bernšteinas - visi V. Vokietija; kurt. dr.M. Devenis su auka 100 dol.
ir kurt. J. Kutra-Santa Monica, CA; kurt. H. Y. Petkus su vyru ir
auka 25 dol. , L. Angeles, CA; kurt. E. Railienė, Baltimore, Md; dr.
kun. M. Kavolis, Dubuque, IA; kurt. J. Valiūnas su ponia, Brockton,
MA; Antanina Michuraitė su auka 15 dol. , kurt. J. Aukštikalnis su
auka 15 dol. ir kurt. H. Dilienė-visi iš N. Y. ; Marė Pesienė su au
ka 20 dol.,Fairfield, CT; Jurgis Jašinskas, S. Boston, MA; Edita ir
Fredis Šernai, Rockford, Jll.
Senj. kun. Ansas Trakis, sveikindamas savo ir Tėviškės p-jos
vardu, pažymėjo, kad mažiausia reformatų krikščionių Bažnyčia
tremtyje sugeba atlikti didelius darbus. Reformatai yra kilųiš lie
tuvių tautos ir tarnauja tik savo tautai. Tame ir glūdinti sėkmės
paslaptis.
Kun. Kostas Burbulys, sveikindamas Sinodų savo ir savos Baž
nyčios vardu, linkėjo ryžto ir ištvermės tęsiant darbų. Nuo Kris
taus laikų ištikimieji krikščionys visuomet telkėsi mažuose būre
liuose ir čia kaupėsi jų moralinė jėga.
Ziono liuteronų p-jos ir kun. J. Juozupaičio vardu sveikinimus
perdavė Mikas Nagys linkėdamas, kad mūsų Tautos prisikėlimo
kibirkštys žėrėtų visose mūsų širdyse.
Kurt. P. Variakojis perdavė gražius linkėjimus ir sveikinimų
nuo kurt. M. Tamulėno ir ponios iš Floridos.
Sinodas su įdomumu išklausė suprnt. kun. P. Dilio paskaita"Mažos Bažnyčios reikšmė"(atspausdinta šiame numeryje), kuri iššau
kė paklausimus ir diskusijas. Pasisakyta, kad nuo vykstančios nū
dien lietuvių katalikų tarpe kovos privalome laikytis nuošaliai, bet
nuo tiesos skelbimo neprivalome šalintis.
Kolegijos prezidentas kurt. Motiejus Tamulėnas, jnr. , pranešė,

Reformatų XXVII Tremties Sinodo
direktorius kurt. inž. Hermanas Povilonis
Chicago, 1974.VI.23 Nuotr. M. Nagio

Kolegijos prezidentas kurt. Motiejus
Tamulėnas, jnr.
Chicago, 1974.VI.23 Nuotr. M. Nagio

kad teisinis mūsų Bažnyčios stovis jAV-se yra jau sutvarkytas.
Visos aukos, dovanos, palikimai, fondai yra laisvi nuo valstijų ir
federalinių mokesčių apdėjimo. Aukotojai, įteiktas mūsų Bažnyčiai
sumas turi teisų nurašyti nuo savo taksų. Sį reikalų, padedant tei
sininkams, sutvarkė kurt. Petras Bružas, už ką Sinodas jam pareiš
kė padėkų.
Prezidentas taipgi pranešė, kad 1974m. rugpiūčio 18 d. Biržuo
se bus švenčiama Biržų reformatų bažnyčios 100 metų sukaktis
nuo jos pašventinimo. Sis įvykis buvo atžymėtas 1874. VIII. 18 tuo,
kad tuo laiku, esant gener. superintendentu kun. Konstantinui Mačiulskiui, Biržuose posėdžiavo Sinodas. Pranešė taip pat, kad kurt.
Jonui Dagiui dėl sunegalavimo iš kasininko pareigų pasitraukus,
šias pareigas tuoj po Sinodo perims Kolegijos narys kurt. P. Bru
žas.
Kolegijos reikalų vedėjas kurt. inž. Jonas Variakojis konkrečiai
pranešė apie Kolegijos posėdžius ir atliktus Sinodo metuose darbus.
Kolegijos kasininkas kurt. Jonas Dagys patiekė 1973-74 Sinodo
metiį kasos apyskaitų ir Šalpos Fondo stovį, pareikšdamas nuošir
džių padėkų visiems aukotojams už Fondo rėmimų ir supažindino
su 1974-7 5 Sinodo metų sudaryta sųmata.
Trumpų apžvalgų apie Chicagos ev. reformatų parapijos veiklų
padarė jos pirm. kurt. inž. H. Pavilonis. Pranešimų papildė suprnt.
kun. St. Neimanas. Patyrus, kad kartu su reformatų bažnyčios Bir-
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žuose minėjimu bus švenčiamas ir supr.nt.kun. Povilo Jašinsko 85
gimtadienis (VIII. 19), Sinodas pavedė Kolegijai pasiųsti sveikinimus.
Suprnt.kun. St.Neimanas pranešė apie reformatų veiklų už Chicagos ribų. Pamaldas jis laikąs New Yorke, minint kun. Petro Da
gio 70 metų sukaktį. Kitose vietose reformatai yra prisijungę, prie
kitų liet, evangelikų Bažnyčių, kur savo veikla esą aktyvūs.
Žurnalo "Mūsų Sparnai" vadovybės vardu pranešimų padarė r'edaktor’ius kurt. inž. Jokūbas Kregždė. Pasidžiaugė redakcine komi
sija, kuri pasiaukojančiai dirba ir įstengia žurnalų
skaitytojams
reguliariai patiekti. Konstatavo, kad žurnalas vis labiau įsipilietina
lietuvių tarpe ir randa pritarimų užimtai linijai-skelbti tiesos žo
dį. Apgailestavo, kad bendradarbių skaičius nedidėja, jaunimas lai
kosi nuošaliai, o pas vyresniuosius vis daugiau pasireiškia nuovar
gis ir dalis šalinasi nuo bet kokių pareigų. Dėkodamas visiems
skaitytojams, rėmėjams, bendradarbiams už darbų ir gausias au
kas, kvietė visus aktyviau jungtis į spaudos darbų.
Apie Lietuvių Evangelikų Tarybos veiklų pranešė tarybos narys
kurt. V. Karosas. Liet. Ev. Tarybos įstatai priimti visų Bažnyčių.
Suprnt. kun. P. Diliui pasiūlius, Sinodas kreipėsi į LET-bų, reko
menduodamas sudaryti platesnio masto planų-plačiau informuoti
lietuvių visuomenę apie evangelikų įnašų į Lietuvos kultūrų ir re
liginį gyvenimų.

Dalis atstovų sinodo pamaldose (iš k. į d.): pirmoje lonkoje — Rockfordo
atstovas kurt. Petras Šernas, kurt. Jokūbas Kregždė, toliau — Kolegijos iždi
ninkas kurt. Jonas Dagys, E. Povilonienė, kurt. inž. Hermanas Povilonis ir kt.
Chicago, 1974. VI.23
Nuotr. M. Nagio
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Prie tradicinių Sinodo pietų stalo (iš k. į d.): suprt. kun. St. Noimanas, prof.
M. Mackevičius, F. Mackevičienė, kurt. A. Devenienė.
Chicago, 1974. VI.23
Nuotr. M. Nagio
Apie Moterų D-jos veiklą pranešė jos pirm. kurt. K. Neimanie
nė. Ji pasigėrėjo D-jos negausiu narių būreliu, kuris uoliai prisi
deda prie D-jos veiklos. Moterų D-ja parėmė Vasario 16 gimnazi
jos ev. moksleivių ratelį, prisidėjo prie suprnt. kun. St. Neimano 75
metų amžiaus sukakties minėjimo ir kasmet surengia pikniką.
Revizijos komisijos aktą perskaitė jos narys kurt. Petras Variakojis. Revizijos komisija konstatavo, kad Kolegijos ir "M. Sparnų"žurnalo kasos vedamos tvarkingai. Atskaitomybė paremta patei
sinamais dokumentais ir Kolegijos parengtoji 1974-75 m. sąmata
esanti reali.
Sinodas, išklausąs pranešimus, patiektas apyskaitas juos patvir
tino ir priėmė Kolegijos sudarytą sekantiems Sinodo metams są
matą.
Po šių darbų buvo prieita prie paties reikšmingiausio dieno
tvarkės punkto apie kurį, kaip ypatingai džiugią naujieną, Kolegijos
prezidentas savo pranešime jau buvo minėjus, kad mūsų Bažnyčios
globoje ir priežiūroje yra steigiamas Devenių vardo Kultūrinis
Fondas. Šiam kultūriniam fondui tvarkyti ir administruoti Kolegi
jos buvo suredaguoti įstatai. Tiems įstatams parengti Kolegija bu
vo sudariusi komisiją, kurion įėjo Dalia Devenytė-Bobelienė ir ku
ratoriai: J. Kregždė, P. Bružas, P. Variakojis ir V. Karosas. Prie
komisijos rengiamų projektų koregavimo aktyviai dalyvavo kurt,
dr.Mykolas ir Alena Deveniai. Komisijos našiam darbui trukdė to
limi atstumai. Komisija iki Sinodo suspėjo darbą baigti ir gauti iš
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Fondo steigėjų suredaguotiems įstatams pritarimų.
Sinodas su rimtu dėmesiu išklausė komisijos parengtus įstatus.
Sinodalai, reikšdami gilų dėkingumų Fondo steigėjams, įstatus vien
balsiai priėmė ir patvirtino. Devenių Kultūrinis Fondas pradėjo
veikti nuo įstatų patvirtinimo dienos-1974. VI.22. Sis kultūrinis fon
das, įkurtas dr. Mykolo ir Alenos Devenių savo šeimos vardu, su darys 100, 000 dol. pagrindinį neliečiamų (ir neatšaukiamų) kapita
lų, kuris galės būti didinamas ir kitų įnašais. Iki šiol fondo įkūrė
jai jau yra įnešų50, 000 dol. Šio fondo pagrinde yra padėtos dvi pa
grindinės idėjos: tarnauti Lietuvos reformacijos ir demokratijos
idealams. Tai svarbios reikšmės įvykis, nes iki šiol nebuvo turėta
fondo, iš kurio būtų buvusi remiama raštija ar veikla, skirta laisvo
lietuvio, dvasiniai nepavergto, brandinimui.
Sinodas, po fondo įstatų patvirtinimo, tuojau suredagavo sveiki
nimo telegramų ir jų pasiuntė dr.Mykolui Deveniui į Santa Monica,
California. Sinodas, baigdamas šios dienos posėdį, pareiškė nuošir
džių padėkų kurt. dr. Alvinai O. Šabanienei už stambių šių metų au
kų mūsų Bažnyčiai. Padėka buvo pareikšta taip pat ir visiems už
prisiųstas aukas Sinodui ir žurnalui "M. Sparnai".
Sekančių dienų, sekmadienį, birželio 23 d. , įvyko iškilmingos
Sinodo pamaldos su komunija. Pamokslų pasakė suprnt. kun. P. Di
lys. Pamaldų metu solo giedojo solistės: Bronė Variakojienė ir Ida
Tamulėnienė; vargonais grojo ir akomponavo muzikas A. Kalvaitis.
Tradiciniuose Sinodo pietuose, kurių paruošimu rūpinosi Mote
rų D-ja, dalyvaujančius svečius pristatinėjo Sinodo direktorius.
Svečių tarpe matėsi senj. kun. A. Trakis su ponia, prof. M. Macke
vičius su ponia, kurt, daktarai Danutė ir Jokūbas Kregždės iš Cin
cinnati ir kt.
Iš visų svečių, atvykusių iš toliau, dėmesio centre buvo kurt. Alena Devenienė, atvykusi iš Santa Monica, CA, kuriai buvo sukeltos
ovacijos. Kolegijos prezidentas M. Tamulėnas, jnr. , visų reforma
tų vardu nuoširdžiais žodžiais dėkojo kurt.A. Devenienei ir jos as
menyje visai Devenių šeimai, kurių pastangomis ir fundacija yra
įsteigtas garbingas fondas, liudijantis ne vien Devenių, bet bendrai
ir visų ref ormatųpasiryžimų tusti kovų už savo tautos laisvų per
kartų kartas. Paprašė kurt. A. Devenienės perduoti visai šeimai vi
sų reformatų nuoširdžiausių padėkų. Senj. kun. A. Trakis, šių temų
palietus, nurodė, kad Deveniai užžiebė naujų aukurų, kuris švies ne
tik dabarčiai, bet ir ateičiai.
Prof. M.Mackevičius, pas velkinus Sinodų, priminė, kad reforma
tai Lietuvoje buvo laikomi vieni iš ištikimiausių patriotų tautoje.
Ta pati dvasia juntama ir šiame Sinode. Idėjiniai taip pat esame
artimi, nes drauge su "M. Sparnų" redaktoriumi J. Kregžde teko
dirbti studentų varpininkų organizacijoje. Reformatai buvo ištikimi
demokratijos principams, nes tai išplaukia iš jų religinių įsitikini42

Prie tradicinių Sinodo pietų stalo (iš k. į d.): Kolegijos prezidentas kurt. M.
Tamulėnas, jnr., dr. A. Trakienė, senj. kun. A. Trakis.
Chicago, 1974.VI.23
Nuotr. M. Nagio
mų. Nuoširdžiai pasveikino A. Devenienę, už įsteigtą fondą, kuris
yra skirtas tarnauti visai lietuvių tautai.
Gražius sveikinimo žodžius ir linkėjimus tarė dr. A. Trakienė,
ponia F. Mackevičienė ir kt. Kurt. A. Devenienė, tariame žodyje, nu
rodė priežastį, kas paskatino tokį fondą įkurti. Už sveikinimus ir
linkėjimus čia pat buvo, visiems padėkota.
Sinodo direktorius kurt. inž. H. Pavilonis pareiškė visiems padėkąuž dalyvavimą Sinode ir padėjusioms išsemti šio Sinodo turi
ningą dienotvarką. Padėkojo kunigams už teikiamą dvasinį patar
navimą, Kolegijai už atliktą metų bėgyje darbą, Chicago.s parapijai
už Sinodo globą, solistėms-Br. Variakojienei ir I. Tamulėnienei už
solo giedojimą pamaldose, muzikui A. Kalvaičiui už vargonavimą,
Moterų D-jai už vaišinimą, kurt. E. Bružienei už pietų paruošimą
(paaukojant darbą ir laiką Bažnyčiai), žurnalo Redaktoriui ir re
dakcinei komisijai už gražų ir laiku žurnalo išleidimą, Br. Varia
kojienei už jos gražius rankdarbius, puošiančius parapijos sale^.
Sinodo direktorius savo baigiamuoju žodžiu ir kunigo sukalbėta
malda uždarė darbingąjį, istorinį XXVII Tremties Sinodą, atlikusį
užsibrėžtus tikslus ir nustačiusį veiklos planą ateinantiems me
tams su nepalaužiama viltimi į ateitį.
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v. KAROSAS

DEVENIŲ KULTŪRINIO FONDO STEIGĖJAI
Evangelikai turi nemažai stiprių lietuviškų pajėgų. Kaip vyres
niojoje kartoje, taip ir jaunimo tarpe randame daug pasišventusių
idealistų ir kovotojų už pilnų Lietuvos laisvės atstatymų. Evange
likai nors skaičiumi negausūs, bet savo įnašais pasižymi visose
srityse.
Iki šiol evangelikai neturėjo jokių šaltinių savos veiklos parė
mimui, puoselėjimui, kaip kiti kad turi įvairius fondus. Kuratoriai
dr. Mykolas ir Alena Deveniai tokį žalingų trūkumų permatę, ryžo
si veikti. Šioji jų veikla buvo apvainikuota 1974 m. birželio 22 d. įsteigiant prie Lietuvių Ev. Reformatų Bažnyčios Devenių Kultūri
nį Fondų. Kaip patys Fondo steigėjai, taip ir žinutė apie tai yra
kuklūs, bet šimtatūkstantinė dolerių suma pabrėžia Fondo rimtį ir
svarbų.
Fondas nėra skirtas tarnauti siaura prasme vien tik reforma
tams, bet visai lietuvių tautai. Todėl yra daug gražios vilties, kad
tas Fondas augs ir stiprės nešdamas naudų Lietuvai, kuriai lietu
viai reformatai visada bekompromisiniai buvo ir yra pasišventę.
Įkurtas Devenių Fondas nėra nei pirma, nei paskutinė Devenių
auka lietuvių tautai. Jie, kaip žinomi tautos veikėjai ir aukotojai,
per visų savo gyvenimų yra daug daugiau paaukoję, negu šį kartų
yra davę Fondui. Nuo pat pirmųjų savo įsikūrimo dienų Deveniai
stambiai aukojo atgimstančiai Lietuvai: pirko Laisvės bonus, rėmė
laivynų, Lietūkį, Spaudos Fondų, aukojo ”Varpui”, liaudininkams ir
neolituanams, šelpė Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčių, Operų, Dai
nų Šventes ir veik visų lietuviškų spaudų.
Daktaras, iškentėjus Vorkutos pragarų, pasijutus lyg antrų kart
gimusiu žmogumi, nežiūrint nuotolio ir amžiaus naštos, per virs
30metųdrauge su savo mylima Alena, nepraleido nė vieno kongre
so ar suvažiavimo, kuriuose buvo svarstomi ir sprendžiami lietu
viški reikalai. Visos išlaidos surištos su tuo buvo padengiamos is
savo uždarbio. O kur nesuskaitomos paramos atvykusioms tremti
niams ir pabėgėliams. Deveniams darbas, pasiaukojimas ir auka
buvo neatskiriamos sųvokos.
Abudrųsūs savo užsimojimuose, įpratę nuo mažens kietam dar
bui, sugebėjo sukurti gražų gyvenimų savo šeimai. Jų visi trys vai
kai yra baigų aukštuosius mokslus, bet, svarbiausia, jie sugebėjo įkvėpti jiems tautinu savigarbų, atsakomybę, ir meilę Lietuvai. Vy
riausias sūnus Algirdas yra žymus chirurgas, inžinierius Keistu
tis yra. pasižymėjęs moksle ir planavime, o duktė Dalia, ištekėjusi
už dr. K. Bobelio, yra nusipelniusi didžios Amerikos lietuvių vei
kėjos vardo.
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Gimnazistas Mykolas DEVINIS 1912 m.

Gimnazistė Alena VILEIŠYTĖ 1923 m.

Deveniąi yra demokratai pilna to žodžio prasme. Niekas nepa
stebėjo juose išdidumo. Su kiekvienu jie randa kalbą ir kiekvieną
stengiasi suprasti. Jiems svetimas bet koks formalumas ir prie
šingumas kitą minčiai, todėl dažnas ateina pas juos pasidalyti savo
mintimis ar pasiguosti.
Laimingu sutapimu Devenią šeimoje buvo sujungtos ne tik dvi
savo tautą mylinčios širdys, bet joje tolygiai tapo apjungti į vieną
darnią visumą Lietuvos reformacijos ir Lietuvos demokratijos idealai. Šie idealai, įsikūniją Devenią sielose, sudarė ją neišsemia mą dvasiną energiją, kurią jie aukojo ir aukoja lietuvią tautos kul
tūros ugdymui ir jos laisvės kovai. Artėjant gyvenimo saulėlydžiui,
Deveniąi padarė sprendimą, kad jąvesta lietuviątautos laisvės ko
va būtą toliau tąsiama toje pačioje dvasioje ir vedama tą pačią idealą.
Dr. M. Devenis, kaip kiekvienas reformatas, drauge su religiniu
auklėjimu paveldėjo Lietuvos Reformacijos dvasinį palikimą ir kng.
Radvilą nerašytą testamentą. Reformacija moko, kad žmogaus pa
skirtis yra gyventi prasmingą, jam Dievo įkvėptą gyvenimą, o ne
siekti savo pastangomis laimėti dangą. Savo tikėjimą žmogus turi
apreikšti darbais ir kūrybingumu. Pažinti tiesą ir ja vadovautis
yra žmogaus dieviškumo įrodymas. Reformacija skelbė, kad žmo
gaus, kaip ir vjsos. tautos, individualumas tegali pilnumoje atsi
skleisti tik sukūriant laisvą gyvenimą. Paskiro žmogaus laisvė ne-
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pasiekiama, j ei tauta ar bendruomenė, kurioj e gyvenama, yra pa
skendusi vergijoje ir tamsoje. Siekti žmogaus laisvės savo tautoje
yra kiekvieno pareiga.
Dr.Devenis baigė Biržuose keturklasę, mokyklą ir vėliau Pernavos gimnaziją, kur teko kartu gyventi ir bendrauti su estą patriotą
elitu. Čia jis iš arti stebėjo estą tautą, kuri veik šimtme čiu^anksčiau negu Lietuva buvo patekusi į carinę vergiją ir kuri savo isto
rijos pradžioje buvo kalavijuočiąordino pavergta. Nuo tautinio žlu
gimo estą tautąišgelbėjo XVI a. atėjusi. Reformacija. Jaunas Devenis su nuostaba stebėjo ją kultūrą ir toli pažengusį visą socialinį
ir ekonominį gyvenimą.
Dr. Devenis, gimę,s Klausučią kaime, Biržą vis. , pasiturinčią ūkininką šeimoje, išsimokslino savo jėgomis. Baigęs gimnaziją 19 14
metais išvyko aplankyti savo tėvą ir vyresnį brolį, kurie anksčiau
buvo atvykę Amerikon. Užkluptas prasidėjusio I Pas. karo, Devenis
apsisprendė pasilikti Amerikoje ir nedelsdamas įstojo į garsąjį
Yale u-tą, kuriame baigė medicinos mokslus su maximum cum Įau
dė atžymėjimu ir pradėjo medicinos praktiką Waterbury, Conn.
Yale u-tas buvo įkurtas puritoną, kurie savo kalvinistine dvasia
yra labai artimi Lietuvos reformatams. Siame universitete galuti
nai susiformavo Devenio charakteris ir jo dvasinis pasaulis. Taip
dr. M. Devenis, o vėliau ir visa jo šeima, tapo jungtimi tarp lietuvią ir anglo - saksiško pasaulio, kas turėjo didelę reikšmę ir svorį
ją veikloje.
Dr. Devenis, įsitvirtinęs savo profesijoje, netrukus paskendo Amerikos lietuvią visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Apsilankęs
Lietuvoje susitinka su Alena Vileišyte, kilusią iš didžiai nusipel
niusios Lietuvai Vileišią šeimos, su kuria dar tais pačiais metais
sukuria šeimą. Jaunavedžiai atvykę Amerikon ir nepritapę, prie jos
gyvenimo, grįžta nepriklausomon Lietuvon, įsikūri-a ten pastoviai ir
dirba krašto atstatymui. Įsigyja buvusį kng. Radvilą dvarą ant Šven
tosios upės kranto, kurį bendromis jėgomis padaro kultūringu ūkiu,
tapusiu pavyzdžiu visai apylinkei.
Atūžęs, lyg vėtra, II Pas. karas nušluoja Lietuvos nepriklauso
mybę ir drauge išsklaido Devenią šeimą. Jau pirmomis bolševik
mečio dienomis dr. Devenis areštuojamas ir per kalėjimus nutremiamas į garsiąją Vorkutos koncentracijos stovyklą. Žmonai, liku
siai su trimis mažais vaikais, paskutiniuoju momentu pavyksta pa
sprukti užsienin ir iš čia laimingai pasiekti Amerikos krantus. Alenos Devenienės energijos ir pastangą dėka pavyksta daktarą, kaip
Amerikos pilietį, po kelerią metą išlaisvinti iš koncentracijos sto
vyklos ir jis, dar karui tebevykstant, atkeliauja į savo antrąją tėvynę,.
Šie sunkūs smūgiai nepakirto Deveniąenergijos, kurios dėka ne
trukus tvirtai atsistoja ant koją ir dar su didesne atsakomybe me
tasi į lietuvią tautos laisvės kovą.
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Lietuvės veikėjos susibūrusias po dr. Kazio Griniaus banketo, kuriame da
lyvavo apie 700 svečių. Banketo rengėja — kurt. Alena DEVENIENĖ. Iš
k. į d. —sėdi: A. Devenienė, K. Grinienė, O. Vileišienė, G. Šliūpienė; stovi:
P. Lapienė, J. Trečiokienė, dr. A. Šliūpaitė, O. Valaitienė, O. Vinikienė,
G. Dargienė, E. Mikužiūtė, S. Černienė, V. Tysliavienė. New Yorkas, 1947 m.

VLIK’as 1956 m. Pirmos eilės viduryje sėdi kurt. A. Devenienė, o už jos
stovi kurt. dr. M. Devenis.
Nuotr. V. Maželio
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Alenos Vileišytės asmenybė brendo skirtingose sąlygose. Jos tė
vas Jonas Vileišis, kaip ir kiti jo garsūs broliai, yra kilus iš tos
pačios Biržą-Pasvalio aplinkos. Pati Alena jau gimė Vilniuje, kur
dvelkė D. L.K. senovės dvasia ir romantiniais polėkiais gaivino lie
tuvių tautos atgimimų. Jonas Vileišis netapo romantiniu svajotoju.
Baigus teisiųmokslus Petrapilio u-te, vyksta pagilinti savo pasiek
to mokslo Berlynan, kur greta studijų persiima Vakarų demokrati
jos idėjomis. Grįžus į Vilnių tampa žymiu advokatu ir tuo pačiu lai
ku ima skelbti vakarietiškos demokratijos idėjas "Varpe", "Vil
niaus Žiniose", Ūkininke" ir kitur. Jo iniciatyva buvo įsteigta Lie
tuvos Valstiečių Demokratų partija, suvaidinusi labai svarbų vaid
menį kovojant ir atstatant Lietuvos laisve^.
Jonas Vileišis buvo kietų principų žmogus, jis niekad nenusilen
kė nei carui, nei kaizeriui. Jo vaikai jau nuo mažens buvo pripratę,
prie kratų ir persekiojimų, tuo jie anksti užsigrūdino kietai kovai.
Vileišių namuose beveik kasdien vykdavo posėdžiai ar pasitarimai,
kurių klausėsi ir atydžiai sekė jaunieji Vileišiukai, kartu su tėvais
pergyvendami savo tautos džiaugsmus ir liūdesius. Jonas Vileišis
buvo vienas iš tų, kuris pasipriešino Uracho kvietimui užimti Lie
tuvos sostų Mindaugo II vardu, o atkurtų Lietuvų pavesti Vokietijos
protektoratui. J. Vileišis buvo Vasario 16 Akto signataras.
Atstatant Lietuvų J. Vileišis atliko eilę, atsakomingų pareigų
aukštuose valstybės postuose. Be kitko, 1919-20 m. vadovavo Lietu
vos misijai JAV, kur išgavo Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mų ir artimai bendradarbiavo su visa Amerikos lietuvių išeivija.
Nuo pat jaunų dienų Alena patenka į pirmaujančias eiles. Gim
nazijoje ji pirmoji mūsų skautuke. Giedraičių ir Širvintų kovų lau
kuose ji ieško ir suradus slaugo sužeistus lietuvius kovotojus. Jai
pavedami įvairūs slapti uždaviniai. Linksma, populiari ir drųsi ji
nepasiduoda lenkų įbauginama. Kiek kartų buvo tremiama iš Vil
niaus pas tėvus į Kaunu, tiek kartų sugrįždavo į savo numylėtų Vil
nių, kur žūt būt buvo pasiryžusi baigti gimnazijų. Jos reikštas pro
testas prieš trėmimus pasiekė net Tautų Sąjungų.
Pagaliau lenkai pasiekė savo: Alena ištremiama iš Vilniaus ne
sugrįžtamai. Vileišytė, augusi Vilniaus patriotinėje dvasioje, nega
lėjo pritapti prie Lietuvoje išaugusio miesčioniško elito, -ji jautė
si daugiau reikalinga liaudžiai. Jos pačios idėja buvo įkurti Lietu
vos Ūkininkių Draugiją, kuriai didelą paramą davė Lietuvos Žemės
Ūkio Rūmai. Tai buvo viena iš rimčiausių ir sėkmingiausių mote
rų organizacijų, kuri prie š nepriklausomybės sutemas pasiekė virš
100, 000 narių. Ji buvo iniciatorė, kai buvo mestas šūkis laisvano
riškai aukoti savo darbą tėvynei.
Atvykus į Ameriką ji turėjo dirbti du "šiftus" savo šeimos iš
laikymui, bet jai vienok netrūko "laisvo" laiko ALTui, BALFui, SLA
ir kitoms organizacijoms.
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Pirmoji ALT os ir BALF’o konferencija pas Lietuvos atstovų P. ŽADEIKĮ
Washingtone (iš k. į d.): M. Vaidyla, Buivydienė, L. Simutis, dr. J. Kunčius,
P. Žadeikis, kurt. A. Devenienė, dr. P. Grigaitis, P. Podėlis, K. Jurgėla.
Washington, 1945 - 46 m.

Amerikos Lietuviiį Tarybos seimo, įvykusio So. Bostone 1959 m., atstovai
pas senatorių John Fitzgerald KENNEDY. Tarpe jų — kurt. A. Devenienė
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Alena Devenienė netrukus iškyla į pirmaujančius postus kovoje
už Lietuvos laisvę,. Ją matome Tarptautinės Ūkininką organizaci
jos viršūnėje. Tos organizacijos įgaliota dalyvauja Haagos kongre
se 1953 m. ir 1956 rm Paryžiuje. 1955-57 m. ji pašaukta būti VLIKo
Vykdomosios Tarybos pirmininke, Vokietijoje. O kas iš tremtinių
neprisimena žavios Devenienės šypsenos, kai 1947 m. ji lankė DP
stovyklas ir ruošė juos, kelionėn į Ameriką.
Tokiame dvasiniame ir idėjiniame klimate augo, brendo ir už
sigrūdino Alenos Devenienės charakteris. Pilnai išugdyta asmeny
bė ir jos neišsemiama energijaplačiai pasireiškė Amerikos lietu
vių išeivijoje. Ji visuomet buvo ir liko pirmose eilėse, kur vyko ir
vyksta kova už Lietuvos laisvą. Nėra tos lietuvių demokratinės or
ganizacijos, kurioje nebūtų liką jos veiklos pėdsakų.
Tokioje darnioje harmonijoje dr.Devenis ir Alena Vileišytė pa
šventė savo gyvenimą lietuvių tautai ir jos kovai dėl laisvės. Ta
čiau trumpoka įžvalga į Deveniųnueitąkelią dar neatidengia pilnu
moje jų paliekamo testamento ateinančioms kartoms.
Istorija įrodė lietuvių tautai, kad demokratijos idealai prikėlė
Lietuvą laisvam, nepriklausomam gyvenimui ir tų idealų sužlugdy
mas nugramsdino ją į totalitariną vergiją. Lietuvos laisvė negali
egzistuoti, kai aplinkui siaučia diktatūros ar klesti imperijos. Lie
tuva tegali egzistuoti tik kaip kultūringa demokratinė tauta demo
kratinėje Europoje. Lietuvos laisvės siekis yra neatskiriamas nuo
demokratinių idealų įgyvendinimo savoje tautoje.
Šiandie vis dažniau kalbama, kad Vakarų demokratijos neįstengs
nugalėti ar išsprąsti viena paskui kitą atslenkančių krizių, neatlai
kys komunistinio ir trečiojo pasaulio vis didėjančio spaudimo. Jei
tai būtų tiesa, tai drauge su demokratinio pasaulio žlugimu būtų
amžiams palaidota lietuvių tautos laisvės viltis.
Pažinimas, supratimas ir įsisąmoninimas mūsų gyvenamos epochos būtų vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių. Persvarstymas
praeities, supratimas dabarties ir įžvalga į ateitį, tai pagrindai ant
kurių turės atsistoti ateinančios lietuvių kartos laisvės kovotojai
ir kultūros kūrėjai.
Tenka atmesti tvirtinimą, kad atitrūkimas nuo savo tautos ka
mieno pakerta lietuvio kūrybines jėgas ir jo mintijimo galią. Nuo
Mažvydo laikų iki pat ’’Aušros" ir "Varpo" gadynės didžiausi lie
tuvių tautos kūrėjai bei politinių minčių kalėjai kūrė tremtyje ar
išeivijoje, iš kur jų sukurti veikalai ir mintys gaivino vergijoje pa
skendusią tautą. Sis dėsnis galioja ir dabarčiai.
Tokiomis mintimis ir dvasia gimė Devenių Kultūrinis Fondas,
kuris yra skirtas naujų idėjų ir naujų kultūrinių vertybių kūrybai,
be kurių neįmanoma kova už lietuvių tautos ateitį.
DeveniųKultūrinis Fondas yra pavestas globoti Lietuvos refor
macijos palikuonims, nes jie išliko ištikimi demokratijos idealams,
be kurių neįmanoma atstatyti lietuvių tautos laisvės.
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Jurgis JASINSKAS

POETAS STANISLOVAS DAGILIS
(Tęsinys iš "M. Sp.” Nr. 36)

Poetas Dagilis tą visą Joninių šventės pasiutimą ir jaunystės
išdaigų eigą ne tuščiam parodymui skaitytojui pateikia, jis žino,
kad ’’veiksmas iššaukia atveiksmą”, t. y. , to jaunystės siautojimo
tolimesnes pasekmes. Jas ir randame jokūrinio tolimesnėje eigo
je. Ir vis toje pačioje lengvoje, nuotaikingoje formoje, gražiame,
lengvame eiliavime, kuris labai lengvai įtelpa į šių dienų lietuvių
poetų panašios rūšies eiliavimą ir kelia kiekvienam pasigėrėjimą.
Grįžkime į ’’Joninės Parovėjos karčiamoj" pabaigą:
Kad tau sielos širdį žnybia,
"Ak nelaimė! Tur būt vėjas
Stojas mėnesiais minutės,
Neša mūsų džiaugsmo dalį.
O kad aplankys linksmybė,
Tik paerzina atėjus
Valando s - stabiai trumputė s
Ir vėl nuneša pro šalį,.
Žinoma, kad taip buvo, yra ir bus: laimingi gyvenimo momentai
praūžia žaibo greitumu. Panašiai praskrido ir Joninių pasilinksmi
nimas Parovėjos karčiamoj. Joje praleistos smagumo valandos
šuoliais nudūmė ir noromis, nenoromis visiems prisiėjo grįžti:
”Su didžia širdies gailybe
Į namus visi važiavo
Ir ilgai aną linksmybę
Ištisas naktis sapnavo”.
Ką padarysi, toks jau gyvenimas, negi kasdien ulioti. Pauliojusį
pasišokus reikia vėl prie darbo stoti :
’’Būdu paprastu artojų
Arė lauką, piovė šieną,
Rugelius ir vasarojų,
Vargdami kas mielą dieną”.
Bet ta kasdienybė vėl prašviesėjo, kai ruduo atkiūtino, kai visi
laukų darbai buvo baigti, kai šaltis pasirodė patiesdamas kietą žie
mos kelią, tada :
’’Šit ir vėl sodžiai pratrūko,
Iš Aulių, Braškių, Vinkšninių
Raiti ir važiuoti rūko
Šventą atkartot Joninių”.
O ne, ne,-ne atkartot Joninių šventą Parovėjoje, bet kita krypti
mi ir visai kitokiu tikslu! Nors visi jauni ir :
’’Dailūs vis meistrai dainuoti.
Apsirėdą-kur tu baloj !
Patys ir arkliai kvietkuoti,
Skamb varpeliai ir kankalai".
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Ta visa "šutvė” iš įvairių vietų šį kartų traukia į Biržų miestų.
Ir ne visi tokie laimingi, kaip kad buvo vidurvasarį, skubant į Parovėjų Joninių švųsti. Šį kartų, tarpe linksmai besijaučiančių ir
šauniai nusiteikusiųberneliųir mergaičių, matome rūpesčio ir ne
aiškios ateities miglų apsuptus veidus. Tas vaizdas ypatingai pa
stebimas dėl to, kad tas liūdnokas neaiškumas atsispindi veiduose
anų, kurie Parovėjos karčiamoje labiausiai siautojosi, išdykavo ir
meilikavosi. Į tokių tarpų, gal ir prieš savo valių, pakliuvo ir tos
skaisčiosios mergaitės, kurios neįstengė atsispirti viliotojų išdai
goms.
Užtat ir vieni, ir kiti susilaukė panašaus likimo: poetas taip
nuoširdžiai ir atvirai vedžiojus skaitytojųpo Parovėjos pasilinks
minimų ir aiškinus jo eigų, antroje savo kūrinio dalyje taip pat at
virai ir nuoširdžiai pateikia žiūrovui' tolimesnes to, ten buvusio,
pasilinksminimo pasekmes :
Svotų iš visur apstoti,
”Cia Joninės kito būdo:
Kad ir dievžin kaip norėtų
Minute pasinaudoti,
Tie tijūnų vargšų grūda
Bet išsprukt nebegalėtų.
Už bučiavimų į šliūbų.
Todėl be susikrimtimo
Kantriai priepuolį kilokit,
Kožnas savo algų ima,
Kaip pasklojot, taip miegokit”.
Ir vieni, ir kitos meilikavimais įsiklampinų patys save :
Kam Joninės0 karčiamoje
”Ai Užubali Martynai!.
Sukdamas jo Daratytų
Neilgai ir tau mūdrauti,
Taip meiliai glėbyj nešiojai?
N’atsiteisysi staršinai,
Kam davei prisiklausyti,
Žino senis tavo kliautį.
Kaip širdelė tavo plasta,
Kaip nuo jausmo balsas dreba,
Ir išvest rokundų prastų,
Jog ji tavo iki grabo ?”
Nė kiek negeresnėje padėtyje ir tos, kurios neturėjo pakanka
mai stiprios valios atsispirti gundymams. Užtat :
Vienas tas žodelis meilės
”O tu motinos lepūnė,
Pakačimiškio Šlekyčia,
Kaip tinklan tave įgavo
Kam į ausį Jono Punio
Ir veidmainiškai, be gailės
’’Myliu” ištarei netyčia?
Pardavė liuosybę, tavo",
Ir dabar, mergele, stovėdama akivaizdoje netrukus įvyksiančio
’’šliūbo”, matai pati kų praradai :
’’Jau sudiev rūtų darželis
Ir jaunystės gražios dienos,
Vaikiškų pėdų takelis,
Kur žydėjo rožės vienos!”
Gaila ne vien to, bet ir kitų, motinėlės prieglobstyje buvusių?
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malonumų :
"Gailu tau šalies gimtinės,
Į vargingų buitį porių;
Gailu tėviško namelio,
Rodžiai liktum pas mamutų,
Širdis šoka iš krūtinės,
Bet kitaip negali būti,
Naująjį apmąstant kelią
Veikiai stosi prieš altorių
Ir, tarp svetimų nukelta,
Daug vargų turėsi kąsti. . .
Bet pati esi ir kalta:
Se tau Jonines taip švųsti!"
Rimtai nusiteikus, ir visada tokiu buvus, autorius vienu kitu pos
meliu papamokslininkavųs, išveda nepakeičiamą taisyklų :
Drausk tu ir graudenk kas
"Bet gana pamokslų šitų;
dieną,
Toks jau, mat, žmogaus likimas,
Rodą duok kažin kaip gerą,
Kad žiūrėdams nematytų,
Neišmokysi nė vienoKur gyvatos krypst vežimas.
Po savam jaunimas daro".
Tai nepakeičiama gyvenimo taisyklė, kurios neįmanoma sugriau
ti jokiais įrodinėjimais, "pamokslavimais" ar nuoširdžiausiais pa
tarimais. Užtat ir"Joninės Parovėjos karčiamoj" baigiamos bevil
tiškoje tos taisyklės išvadoje :
"Ar kas draudžia, ar nedraudžia,
Vis bet meilė viršų ima.
Ir po to vėl Biržai gaudžia
Nuo vestuvninkų ošimo".
Nuo tokio jaunystės liepsnojimo ir meilės geismo įaudrinto gau
dimo ošė, ošia ir nepaliaujamai oš ne tik Biržai, bet ir visi kiti lie
tuviški kampeliai. Tokios realaus gyvenimo taisyklės vedamas, bir
žietis poetas Stanislovas Dagilis ir parašė nemirštamą kūrinį, ku
rį, neištrindami aūtoriaus duoto pavadinimo "Joninės Parovėjos
karčiamoj", galėtume pakrikštyti tikresniu vardu:: "G iesmė Jau
nystės Žydėjimui".

STANISLOVAS DAGILIS IR KAZYS BINKIS
Stanislovas Dagilis kūrinį-panegyriką jaunystei ir jaunuoliams,
gyvenusiems motinos-gamtos romantiškame prieglobstyje (kai muose, vienkiemiuose, dvareliuose) parašė praeito šimtmečio ant
roje pusėje. Jis buvo atspausdintas ir skaitytojams pateiktas 1884
metais Tilžėje, Mažojoje Lietuvoje, tuomet Vokietijos kaizerio val
domoje; tada, kai Didž. Lietuvoje, Rusijos caro valdomoje ir jo pa
rėdymu tamsiausioje priespaudoje laikomoje, nebuvo leidžiama
"nei rašto, nei druko". Tačiau, tas lietuviams uždraustas "vaisius"laikraščiai ir knygos lietuvių kalba išleisti Rytprūsiuose, knygne
šių pasiaukojimo ir sumanumo dėka, sklydo Didž. Lietuvoje, kaip
gyvybų gelbėjąs vaistas. Tų "vaistų" tarpe buvo ir St. Dagilio pir
masis "Lietuviškas Šiupinys". Jis tais laikais, kaip ir kiti lietuviš-
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ki raštai, buvo lietuvių beregint išgraibstytas. Todėl, per caro"maloną", atgavus lietuvišką spaudą, tas kūrinys buvo išleistas antrąja
laida 1906 m. Ir ši laida netrukus išsibaigė. Seniai tai buvo, o tre čioji laida nebepasirodė net ir tada, kai Lietuva džiaugėsi laisvu
ir nepriklausomu gyvenimu.
O, vienok, poeto Dagilio praeitame šimtmetyje lietuvių poezijo
je įmintos pėdos, vaizduojančios lietuvių kaimiečių gyvenimą, bu
vo pratęstos žymaus ir poezijos srityje gabaus kūrėjo biržiečiopapiliečio "Aro"-Kazio Binkio posmais. K. Binkis pakartojo Dagi
lio poetinės kūrybos pradus. K.Binkio kūrinys, įtaigotas St. Dagilio
"Joninės Parovėjos karčiamoj" posmų ir vaizdų, vadinasi "Tamo
šius Bekepuris".
Vieni vertintojai vadina jį feljetonu, kiti-eiliuota apysaka. Jį au
torius sukūrė 1927-28 metų laikotarpyje ir tais pačiais metais jis
teisiniais buvo atspausdintas tuomet pigiausiame ir populiariausia
me, kaimiečiams skirtame, savaitraštyje "Ūkininko Patarėjas". To
populiarumo("Ūkin. Patarėjas" buvo pasiekus 100, 000 prenumera
torių) vyriausiu sukėlėju ir skatintojų buvo Alijošius (K. Binkio
slapyvardis) su savo "Tamošium Bekepuriu".
Tame "Tamošiuje" pavaizduotas kaimo viengungio ūkininko, jau
"pradėjusiu dilti pakaušiu", vargai, rūpėsčiai, darbai ir bėdos, už
gulusios jįdėlto,kad užsispyrus senbernis nesugeba susirasti sau
tinkamos žmonos. Tuo reikalu dauguma posmų ir "spinduliuoja".
Tarp jų yra nemaža "nuvinguriavimų" ir į kitokias kaimiečių gy
venimo šakas. Visame "Tamošiuje Bekepuryje", ypatingai "nukry
pimuose" nuo tiesioginių to senbernio "bėdų", labai ryškiai atsi
spindi Dagilio "Joninių" eiliavimas: vaizdai, stilius, rimas ir rit
mas.
Tame supuolime nėra nieko nuostabaus: abu autoriai savo kil
me buvo kaimiečiai ir kaimynai: St.Dagilis iš Mažutiškių, oK.Binkis-Gudelių kaimo. Nepertoliausiai vienas antro. Be to, kai Dagilis,
kaip pensininkas, gyveno Biržuose, kurį laiką ten gyveno ir K. Bin
kis. Jis čia iki 1910 metų mokėsi Biržų progimnazijoje ir jau buvo
pradėjąs reikštis poetinėje kūryboje. K. Binkis Biržų keturklasės
nebaigė, nes buvo iš jos pašalintas už nuolatinį išdykavimą ir slap
tų "robaksų”organizavimą. St. Dagilis, ilgus metus būvąs mokytoju
Sumų gimnazijoje ir pats būdamas poetu, labai domėjosi Biržų
moksleivija, ypatingai gabesniaisiais ir bandančiais būti eiliuoto
jais. Tokie "pasišovėliai" tuokart Biržuose buvo^du: Julius Janonis
ir Kazys Binkis.
Savaime suprantama, kad Dagilis juos pažinojo, atsilankančius
pas jį drąsino, mokė, patarinėjo, skatino kurti, tobulėti. Duodavo
jiems pasiskaityti lietuviškų knygų. Jų skaičiuje turėjo būti ir "Lie
tuviškas Šiupinys", Biržuose ir jo aplinkoje gyvenančių kaimiečių
labai mėgiamas, o jame būvą "Joninės Parovėjos karčiamoj" min-
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tinai išmokstamos ir deklamuojamos. Tokiu būdu jaunuolis K. Bin
kis iš tiesioginių šaltinių, -iš paties autoriaus susipažino su tuo
vieninteliu lietuvių literatūroje "kaimietišku" eiliuotu kūriniu, ku
ris jį vėliau paskatino parašyti ką nors panašaus. Taip gimė "Ta
mošius Bekepuris", daugkur ir daug kuo primenantis "Jonines Payovėjos karčiamoj". Kad taip yra, galime matyti iš čia paduodamų
įų abiejų kūrinių ištraukų-palyginimų:
Dagilio "Joninės. . . ’’
Binkio ’’Tamošius. . . ”
"Valgo, geria, dega pypkas,
’’Vyrai, kortas atsinešę.,
Rėkia-karčiama net plyšta. . .
Užu stalo ’’durnių" tašė. . .
Jaunuomenės surinkimas
Jau "didžiojoj" galva eina,
Dieve gelbėk, jų trenkimas !
Į karionę, šokius maino.
Žemė dreba, viesuls kėlus
Suka tirštų dulkių ratų,
Žaibus meta kibirkštėlės
Iš po kaustytų čiabatų. . .

Rudenio nakties tamsoje
Ir jaunieji baliavoja.
Įsitraukę, magaryčių,
Susirinko Grigo gryčioj
Ir armonikos balsuose
Suka polkų išsijuosę..
Suka valandų jau trečių,
Suka polkų vis tų pačių. . .

Bet negriūva, šlubė neša
Pagal skripkos kožnų pėdų,
Prakaitas, kaip žirniai, laša,
Jis neboja-kas per bėda!. . .

Prakaitas upeliais pila,
Bliuskos kiūra, padai dyla;
Gryčioj drėgna ir tamsoka,
O jaunieji vis dar šoka. . .

Jau ir šaltis pasirodė,
Taisės kietas žiemai kelias,
Žemų nuogųjų sniegelis
Plona pridengė paklode. . .

Pusnimis laukai nukloti,
Blizga medžiai apšarmoti,
Marškomis nutiestas kelias
Baltas sodžius ir miestelis.

Dailūs vis meistrai dainuoti.
Apsirėdų-kur tu baloj !
Patys ir arkliai kvietkuoti,
Skamb varpeliai ir kankalai. . .

Vieškeliais džiuguliai aida.
Ir žirgų nebesuvaldo:
Pajauniai, pernakt be miego,
Verčia pamerges į sniegų. . .

O kapelninkai-nemenki,
Griežia, pučia, pirštai juda,
Ir žaislai staugauja penki:
Skripkos, bubinas ir dūda. . .

Muzikantai prie špitolės
Pasitiko juos iš toli,
Grodami jiems maršų puikų.
Groja klarnetu ir smuiku. . .

Kad uždrožė sutartinų,
Tai net tirpsta stygos kietos,
Jausmas perveria krūtinų,
Kur benustovėt ant vietos !. „ .

Iš visų spėkų jie grojo,
Ir basetie turavojo. . .
Žmonės gi iš viso rinko
Pažiūrėti susirinko. . .
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Čia Joninės kito būdo:
Tie Vaitaitį, tie Zalubą,
Tie tijūną vargšą grūda
Už bučiavimą į šliūbą". . .

Ir surask dabar teisybėj
Tampo žmogų įsikibą.
Šitas Oną, tas Elzbietą, Nėr teisybės ant šio svieto!'. .

Tokių panašumų būtų galima prirankioti žymiai daugiau. Bet teužtenka ir paduotųjų, iš kurių, kaip ant delno, matyti St. Dagilio kū
rinio įtaka poetui K. Binkiui (Alijošiui), suposmavusiam "Tamošių
Bekepurį". O lietuvių poezijos žinovai čia (laisvajame pasaulyje)
ir ten (okupuotoje Lietuvoje) rašysiantieji apie St. Dagilio ir jo
kaimyno-"Papilio aro"-K. Binkio poetiną kūrybą, kurie turi ausistegirdi, ir kurie turi akis-temato šio panašumo buvimą.

PABAIGA
Biržietis poetas Stanislovas Dagilis, praeito šimtmečio antro
sios pusės ir "Aušros" gadynės lietuviškos dirvos purentojas, į
Anapus iškeliavo 1915 m., beveik nė kieno neglobojamas, neslaugomas ir neparemiamas. Griuvo, kaip kuplus ąžuolas, teikąs ne vie
nam, o ir visai tuolaikinei Lietuvai gaivinančiąpaunksną nuo žvar
bių, carinės Rusijos lietuvybąnaikinančių vėjų. Jis iškeliavo vieni
šas, apleistas, o vėliau, net ir laisve besidžiaugiančios Lietuvos
laikotarpyje, kaip poetas irgi užmirštas ir niekur nebeminėtas. . .
Šiandien, žvelgdami į praeitį ir į dabartiną Lietuvos padėtį, ma
tome iš naujo prisimenant kuklųjį praskridusio laiko lietuvį kūrėją-poetą, kurio posmai ne vien šiandien, bet ir ateityje liudys lie
tuviams apie buvusį jų gyvenimą, jaunuomeną, jos žydėjimą ir apie
vietoves, iš kurių tas žydėjimas skleidėsi.
Parovėjos karčiamos vietovėje ir jos aplinkoje sėdi ir "triūsiasi” ne lietuvis, bet "barzdotas maskvinis", kuriam lietuviai žem
dirbiai privalo paklusti, tarnauti ir savo prakaitu įgytas gėrybes
pusvelčiui atiduoti. Nebėra aplink Biržus, kaip ir visoje Lietuvoje,
buvusių gyvenviečių nei jų vardų, liudijusių lietuviams apie jų že
mės nuosavybą ir joje klestėjusią lietuvišką dvasią, ten plakusią
lietuvišką širdį ir lietuvišką gyvenimą. . .
Šiandien ten visur nieko lietuviško nebeliko, vien "kalnai kel
muoti ir pakalnės nupliką". . . , pakrikštytos lietuviams ir jų lais
vei svetimais "kolūkiniais" vardoviečiais: "Karolio Požėlos", "Le
nino", "Pergalės", "Spalio pergalės"ir kitokiais surogatais, ženkli'
nančiais Lietuvos žemdirbio vergovą ir galingesnio kaimyno už
kartas piktas užmačias.
Prieš įas piktas užmačias atsistoja gyvu liudininku biržietis
poetas Dagilis su savo "Joninės Parovėjos karčiamoj", kuriose yra
paduota eilė neištrinamų lietuviškų vietovardžių, tada klestėjusių
ir sakiusių kiekvienam: "Čia esame girną, čia gyvename, kaip ir
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mūsų tėveliais ir čia mes, kaip lietuviai, esame pasiryžę, visam lai
kui pasilikti!”. . . Tas poeto Dagilio liudijimas šiandien iškyla vi
soje didybėje, kurios nepajėgs sugriauti dabartinis okupantas.
Kai kiti lietuviškos rašliavos ir kūrybos žinovai St. Dagilį igno
ravo ir buvo jį "užmiršę,”, taurusis katalikas kunigas-kanauninkas
Juozas Tumas-Vaižgantas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
lektorius ir skaitąs ten apie praeito šimtmečio lietuviškąją kūrybą
ir kūrėjus, apie reformatą St.Dagilį šitaip kalbėjo: ”. . . St. Dagilis
augo tais laikais, kada dar nemokėta "vadintis” demokratais: jis
buvo demokratas. Kiląs iš biržėnų ūkininkų, rengtas vargonininkau
ti, vargais negalais išėjus aukštuosius mokslus, mokė-dirbo Sumuose Charkovo gubernijoje, o praradus ten pušų sveikatos, apkurtus,
sugrįžo į savuosius... 21 metus dar gyveno tarpe savųjų, šiųjų gy
venimu, jų vargais, jų rūpesčiais, jų idealais.
"Mužikas” buvo "mužikas” liko: Prieinamas draugas, patarėjas
visiems, auklėtojas šelpėjas savo sesers vaikų Yčų, kaip ir našlai
čiais likusių, tėvui emigravus į Ameriką. Tikinčiųjų tėvų evangeli
kų vaikas, liko iki pat galo lygiai taip pat tikintis evangelikas; gyve
no tuo pat dievobaiminguoju gyvenimu, savo Bažnyčiai padėjo dar
buotis, sutvarkė jai giesmyną, išvertė religinę, knygelą. Tuo žvilgs
niu buvo tvirtintojas, ne ardytojas visuomenės, kurioje gyveno;
švietė pavyzdžiu kitiems ir gėdino tuos, kurie savo”inteligentiškumą” ima nuo pat penktos klasės reikšti-religijos panieka. Taigi,
širdį jis buvo atidavus savo Bažnyčiai, savo artimajai visuomenei,
kurią jis laikė artimąja savo tėvyne. . .
Šį neturtingąjį, bet savąjį luomą, tą savo visuomenę,, jis apgieda
eilėmis :”Ilsėkis tu, mažiuli”, "Joninės Parovėjoje” ir kitomis. Da
gilis čia nesiekia aukštybių, jis gieda sodiečio širdį ir mintį. Jis,
kaip ir kun. A. Strazdas, kun. A. Vienužis-liaudies dainiai, liaudiš
kieji kūrėjai. Gyvas būdamas, nei dvasia, nei kūnu neatsiskyrė nuo
savųjų, tad ir mirę,s savo tėvynėje paliko, kad jo prisirišimas prie
jos nenutrūktų, jo meilė nesiliautų”... (Žr. "Vaižganto raštai" 12 t.).
Vertindamas St. Dagilio verstiną iš kitų kalbų kūrybą, Tumas
Vaižgantas yra tvirtinąs, kad Adomo Mickevičiaus eilėraščio "Vilija"Dagilio vertimaa.žymiai pralenkia V. Kudirkos ir lietuvių tau
tos atgimimo dainiaus-Mačiulio-Maironio atliktus to paties eilė
raščio vertimus. Neturėdarhas parankėje nei V. Kudirkos, nei Mai
ronio to eilėraščio vertimų, čia patiekiu tik Dagilio vertimą:
VILIJA
Vilija, mūsų upių motinytė,
Aukso tur dugną ir dangišką lytį;
Lietuvė širdžia temdo aukso šlovą,
Veidu skaistesnė už Vilijos srovą.
Vilija puikiai vidur Kauno lauko
Tarp tuliponų ir narcizų plauko;
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Jauni pas kojas lietuvės berneliai,
Už tuliponus puikesni kvietkeliai.
Vilija niekin gražumą kvietkelių,
Nemuno ieško savo numylėto;
Ilgu lietuvei tarp savo bernelių,
Nes svetimam jos širdis pažadėta.
Viliją mielą Nemuns apkabine^s
Kaip brangų turtą per uolas kilnoja
Ir, meiliai glausdams prie šaltos krūtinės,
Draug su ja nyksta jūrų gilumoje.
Taip pat, lietuve, tave apkabinąs
Svetims attolins nuo šalies gimtinės;
Tu dar liūdnesnė užmaršos gelmėse
Be mielo draugo nuskusti turėsi.
Upei ir širdžiai perserga-už dyka:
Upė sau bėga, o lietuvė myli.
Upė gilybėj Nemuno pranyko,
Lietuvė rauda įbrukta į pilą.
Greta ilgoko St. Dagilio originalaus kūrinio ’’Jonines Parovejos
karčiamoj”, yra antras jo eilėraštis, pavadintas"Čiūčia liūlia var
guolei!”. Jo eiliavimas, turinys ir stilius yra žymiai skirtingesnis
už pirmojo. Ir silpniau kūrybiniai išreikšti. Vis vien, verta su juo
susipažinti, nors ir iš trumpų jo ištraukų:
Išvargus sunkenybę,
’’Ilsėk tu, mažiutėli !
Šio amžiaus nelabo,
Štai mama mieloji
Rasi, širdel, ramybę,
Tau minkštą patalėlį
Anoj šalyj grabo. . .
Mylėdama kloja. . .
Ten vargas ir sunkenybė
Neverk, nu ko gi verki,
Neliečia nė vieno,
Sirdolėli mano !
Ten žmogiška piktybė
Kam taip akytes merki
Nevirkdžia vargdienio;
Į ašarų klaną?. . .
Ten meilė viršų ima
Ant paproč :io seno,
Ten pilni sutikimo
Kaip broliai gyvena”. . .
Autorius, būdamas giliai religingas ir tikėdamas į pomirtinį
gyvenimą, kitaip nė negalėjo posmuoti ir pats save-varguolį, kaip
ir kitus panašioje būklėje esančius, guosti ir raminti. Būdamas ta
lentingas ir nepaprastai darbštus, niekada nesikėlė į puikybę, ir ne
vengė pabrėžti savo kuklumą. Nors, iš tiesų, jis savo darbais ir
veikla yra žymiai pralenkus daugelį to laikotarpio lietuvių kultū
rinių darbuotojų, kuriems šiandien atiduodamas jiems priklausan
tis pagerbimas, visiškai tylomis praeinant pro biržietį, ’’Aušros”
gadynės ir vėlesnio laiko kūrybingą, našų ir visa širdžia Lietuvos
reikalams ir siekiams atsidavusį ir savo gyvenimą tam paaukoju59

si poetą Stanislovą Dagilį.
To nuoširdaus ir darbštaus lietuvio gyvenimo ir veiklos apžval
gą baigsime jo paties pasisakymu, esančiu ’’Lietuviško Šiupinio”
pirmosios dalies įžangoje:
’’Jei, skaitytojau mielas, tau netyčia šitos
Rankon pateks giesmelės, menkai sumąstytos,
Tegul tavo malonė lengvą teismą daroNesuderintą gaidą priima už gerą.
Mačiau ne kartą teismą tavo padarytą:
Nors tu labai džiaugiesi pavasario rytą,
Girdėdams, kaip, įtūpus obelyj ant žiedo,
Giėsmą, veriančią širdį, lakštingėlė gieda,
Tačiau prie tų vargonų iš šimto balselių
Čiauškėjimo nepeiki ir kitų paukštelių.
Užtaigi nepaniekyk, jei prastas dagilis,
Paukštelis ne miškinis, bebalsis, besylis,
Geisdams naudos tautiečiams, gimtinėj kalboje
Svetimų giesmininkų giesmes atkartoja
Ne lakštingėlės balsu. Ir tokia giesmelė
Galės naudos atnešti nors menką dalelėj
Ji akių nepravirkys, širdies nesujudys,
Tegul spiegiančiu balsu lakštingėlų budys”.
Štai ko siekė ’’paukštelis ne miškinis, bebalsis, besylis ”, '’geis
dams naudos tautiečiams gimtinėj kalboje” pateikti lietuviško kū
rybinio lobio savo tėvynainiams: broliams ir sesutėms lietuviams!
Paprastas Lietuvos paukštelis-dagilis, kukliai čiulbėdamas lietu
viams jų gimtoje kalboje, stiprino ir žadino lietuvišką dvasią ir
kvietė talkon lietuviškas lakštingalėles, galinčias sužavėti savo
giesmėmis lietuvišką dvasią ir pasiryžimą būti laisvais.
Kuklusis ano laikotarpio lietuvis poetas Stanislovas Dagilis sa
vo užduotį ir lietuvišką pareigą savo tautai yra atlikus žymiau ir
didingiau už bet kurį kitą tuometinį tėvynainį ! Jo darbai, pastan
gos ir kukli lietuviška kūryba kalba patys už save.

P. S. Stanislovas Dagilis ’’Lietuviškas Šiupinys ”, paruoštas V.
Vanago, išleistas Vilniuje 1973 m. Knygelė gero popieriaus, 128 psl.,
su poeto atvaizdu ir faksimile, V. Vanago trumpa St. Dagilio bio
grafija. Šiame leidinyje išspausdinti visi žinomi originalūs Dagilio
kūriniai ir didžiuma vertimų. Ištraukomis įdėta dalis A. Mickevi
čiaus poemos "Konradas Valenrodas” vertimo. Tekstai paimti iš
"L. S. " antrųjų leidimų, iš laikraščio "Pasiuntinys” bei "Biržų
Kalendoriaus".
Redakcija

(Pabaiga)

60

Kun. St. NEĮMANĄS

BIRŽŲ REFORMATŲ BAŽNYČIAI

100 METŲ
1974 m. rugpiūčio 18 d. Biržų reformatų parapija, pagal leistas
išgales, minėjo savo bažnyčios 100 metų sukaktį.
Buvusios senos bažnyčios vietoje 1874 m. buvo pastatyta ir pa
šventinta dar dabar tebestovinti bažnyčia, kuri laimingai atlaikė I
ir II Pasaulinio karo apšaudymus mažai nukentėdama. Bažnyčios
išorinė išvaizda nėra pasikeitusi, betkaip raukšlės žmogų, taip įtrū
kimai pastate metųbėgyje pasireiškia, kuriuos, kiek leidžia valdžia
ir sąlygos, pašalinami. Bažnyčia statyta esant parapijos klebonu
superintendentui kun. Konstantinui Mačiulskiui (1825-1887).
Tais metais, bažnyčios pašventinimo proga, metinis Lietuvos
Ev. Reformatų Sinodas buvo sušauktas ne Vilniuje, bet Biržuose.
Protokolo užrašai rodo, kad Sinodas ilgiau užtruko, nes bažnyčios
pašventinimas buvo atliktas rugpiūčio 18, o kunigo Adolfo Neįmano
ordinacija ir jo paskyrimas Švobiškio klebonu-rugpiūčio 23 dieną.
Šimtmečiui praslinkus išliko kai kurie pastatai. Gyvųjų liudinin
kų nebėra, liko tik prisiminimai. 1974 m. rugpiūčio 19 d. dabarti
niam Biržų parapijos klebonui suprnt. kun. Povilui Jašinskui suėjo
85 metai amžiaus, kuris, dėka geros sveikatos ir atsidavimo savo
pašaukimui, diakonui Petrui Čepui padedant, dvasiniai aprūpina sa
vuosius.
Jubiliatas apie pirmąjį prieš 100 metų Biržų naujoje bažnyčio
je ordinuotą kunigą pasakė: ’’Jis mane laimino 1905 m. Verbų sek
madienį Papilyje. Tą mielą senelį su meile ir pagarba miniu. Jis
man atvėrė akis išaiškindamas tai, ko aš nesupratau iki tol. Prieš
100 metų jis vaikščiojo Biržų ežero pakrantėse. Sinodo paskirtas,
išsikėlė į Mūšos upės pakrantes, kur man vėliau teko 12 metų jo
takais vaikščioti, o dabar čia jo takais einu”.
Gener. suprnt. dr. kun. P. Jakubėnas, sirgdamas Huzumo ligoni
nėje, pareiškė: ’’Gailiuos, jaučiuos kaltas, kad nė karto nepaminė
jau 1921 m. Sibire mirusio kunigo Adolfo Neįmano, ilgus metus iš
tikimai tarnavusio savo bendratikiams Švobiškio ir Papilio parapi
jose”.
Į bažnyčios šimtmečio minėjimą svečių iš toliau neatvyko dėl
tam tikrų, suprantamų priežasčių, neturint galimybės, išskyrus ju
biliato artimą bendradarbį, Ev. Liuteronų Bažnyčios senjorą kun.
Joną Kalvaną, su kuriuo kartu buvo atlaikytos iškilmingos pamal
dos.
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Didingoji Biržų ev. reformatų bažnyčia, kurios šimtmetis nuo pašven
tinimo buvo paminėtas 1974. VIII.18

Dalyvių dalis iškilmingose pamaldose minint reformatų bažnyčios šimtmetį.
Biržai, 1974. VIII. 18
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Suprt. kun. Povilas Jašinskas vrie gener. suprt. kun. Konstantino Mačiulskio
kapo Biržų ev. reformatų kapinėse. Biržai, 1974.VIII.19

Prieš 100 metų stovėjusi Širvėnos ežero pakrantėje klebonija, kurioje gyveno
suprt. kun. Konstantinas Mačiulskis
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Superintendentas kun. Povilas JALINSKAS
1974. VIII. 19 atšventė 85-rius metus

Biržų ev. reformatų bažnyčios šimtmečio minėjimo iškilmingas pamaldas
pravedė suprt. kun. P. Jašinskas, ev. liuteronų senj. kun. J. Kalvanas, kun.
p, ČepasBiržai, 1974. VIII.18
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Kun. Adolfas NEĮMANĄS
1845 - 1921
Parašė: „Jono Kalvino gyvenimas“ ir išvertė iš prancūzų kalbos „Tie, kurie išėjo“

Kuratorė Felicija MAŽUIKIENĖ 1974.IX.5 atšventė 90-tą gimtadienį, su
laukusi daug sveikinimų. Jubiliatė domisi mūsų bažnytiniu gyvenimu ir dar
be akinių paskaito „M. Sparnus“, kuriais džiaugiasi. Pirmoje eilėje (iš k. į
d.): suprt. kun. St. Neįmano sesuo Alisa Neimanaitė, jubiliatė Felicija Mažuikienė, dešinėje — mokytoja A. Nihofienė; sovi kun. Fr. Bernelis su žmona
Birute Yčaite ir dvi jų dukros — Erika, Renata.
Pohlheim. V. Vokietija
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K. KLASTAUSKAS

KUNIGO PETRO DAGIO MINĖJIMAS

Ponia Arijana Dagienė su Jubiliatu piauna metrini tortą. Nuotr. K. Klastausko

1974 m. kovo 17 d. New Yorko Evangelikų parapijos salėje buvo
surengtas kun. P. Dagio 7 0 metų amžiaus minėjimas. Kun. P. Dagio
gyvenimo kelias buvo didingas ir jis yra nusipelnęs lietuvio patrio
to, gero kunigo bei žmogaus vardų. Todėl į surengtų minėjimų pri
sirinko per 200 žmonių, kad visiems salėje net trūko vietos atsi
sėsti. Atrodytų, kad kelių šimtų žmonių susirinkimas į minėjimų
nebūtų nuo stabu, bet New Yorke toks skaičius yra stebėtinai didelis.
Kun. P. Dagio sukaktį atžymėti ėmėsi iniciatyvos liet, evangeli
kų parapijos pirm. Ramūnas Brakas. Prie šio minėjimo prisidėjo
Šauliai, romuvėnai, sandariečiai, savanoriai-kūrėjai, Mažosios Lie
tuvos bičiuliai ir kitos organizacijos.
Į šį minėjimų iš Chicagos atvyko ev. reformatų gener. suprnt.
kun. St. Neimanas, kuris atlaikė kartu su kun. P. Dagiu pamaldas ir
pasakė gražų, jaudinantį pamokslų, paminėdamas kun. P. Dagį ne
tik kaip taurų lietuvį, bet ir kaip nepailstamų dvasios vadų ir kuni
gų šiame krašte, kur evangelikai didžiuliame New Yorko mieste
toli viens nuo kito gyvena, bet kun. P. Dagys nebodamas didelių at
stumų lanko savo parapijiečius ir kiekviena proga, ar tai būtų tau
tinė šventė ar religinė, jis juos sukviečia į bažnyčių ir nepaleidžia
nepavaišinęs. Laike pamaldų giedojo solistas M. Razgaitis. Po pa
maldų visi buvo pakviesti prie vaišių stalo, geriau pasakius-į ban
ketų, kuris buvo suruoštas specialiai pagerbti kun. P. Dagį. Buvo
ne tiktai kavutė, tortai, bet geroji kun.P.Dagio žmonelė, jo nenuils
tama padėjėja ’’užfundijo1' net 20 bonkų šampano. Visi geroje nuo
taikoje net iki vidurnakčio praleido vakarų.
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Vaizdai iš jubiliato kun. Petro DAGIO minėjimo. Iš viršaus į apačią kairėje
pusėje: pirmame vaizde (iš k. į d.): kun. P. Dagys, SLA iždininkė E. Mikužiūtė, solistas Razgaitis, -M. Gelžinis ir sveikinimo žodį taria A. Koncė;
antrame vaizde: šaulių vardu sveikina Kumpikas, greta jo — gener. suprt.
kun. St. Noimanas; trečiame vaizde: V. Rastenis su ponia; dešinėje pusėje
jubiliatą sveikina: pulk. Virbickas, Sandaros vadas adv. A. Ošlapas ir klai
pėdiečių veikėjas Šneideraitis.
Nuotr K Klasta usko
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Laike minėjimo netrūko sveikinimų žodžiu ir raštu. Žodžiu svei
kino adv. Albertas Ošlapas, Šneideraitis, M. Gelžinis, A. Koncė, pik.
Virbickas, VLIKo vardu-J. Audėnas, V. Sventoraitis, šaulių varduKumpikas, SLA vardu-E. Mikužiūtė ir žinoma veikėja Br. Spudienė.
Raštu sveikinimų atsiuntė iš viso pasaulio kraštų per 300. Liet,
gener. konsulo A.Simučio gražus sveikinimas buvo ten pat perskai
tytas.
Ypatingai ilgų kalbų minėjime pasakė kun. St. Neimanas, iškel
damas didelius kun. P. Dagio nuopelnus .Bažnyčiai, tautai ir Neprikl.
Lietuvai. Dar kalbėjo žinomas mūsų tautinis veikėjas Vincas Ras
tenis, kuris gyvendamas Klaipėdoje gerai pažinojo kun. Dagį. Jo
kalba tikrai buvo nuostabi.
Laike vaišių buvo ir meninė dalis, kurios metu dainavo sol. M.
Razgaitis, išpildydamas Mozarto "Lopšinų” ir ’’Prieš aukštus var
tus”, o dramos aktorė O. Klastauskienė padeklamavo savo kūrybos
eilėraštį "Partizanų mirtis”.
Baigus oficialiųjų dalį, pakilo šampano taurės, o kun. Dagys su
p. Dagiene supiaustė metrinį tortų. Bet tuo nesibaigė kun. Dagio pa
gerbimas, mūsų laikraščiai ilgokai rašė apie kun. Dagį. Čia dėkin
gumas jaučiamas "Naujienų” redaktoriui, garbingam patriotui M.
Gudeliui, kuris neatsisako talpinti straipsnių apie evangelikus.

A. PALKOTAITĖ KL.
PARTIZANAI. . .
Kur jūs mano tautiečiai
Išmėtyti ir išdraskyti? !
Žaizdota širdim prisimenu jus.
Jūs, kurie pasiryžote apginti
Savo tėvynų Lietuvų,
Jūs, kurie pasiaukojote mirčiai. .
Jūs, mano tautiečiai,
Iš Kauno, Telšių, Praveniškių
Ir kitų Lietuvos apylinkių,
Savo krauju aplaistėte gyvenimų
Aikštėse ir kalėjimuose. . .
Rankom apglėbų žemed,
Krūtinėm prie šalto akmens,
Išmėtyti, išdraskyti,
Suplėšytom ir žaizdotom širdim.
Jūs, mano tautiečiai, Kų aš galiu jums, kokį žodį. . .
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Kas surinks jūsų kaulus,
Pelenus, širdgėlų, skausmų, ašaras. .
Aš tiktai galiu papasakoti jūsų
Mirtį gyvenantiems laisvėje,
Ir skausmų jūsų rankioju žaizdota
Širdimi savo tautiečių prisiminimų,
Glostydama jaunystės veidus,
Prisimindama herojus.
Aš nešaukiu. Jūsų balsas šaukia,
Jūsų kaulai šaukia pasauliui,
Ateinančiom ir gyvenančiom kartom.
Jūsų pelenai degs per amžius,
Kaip simbolis.
Jūsų bevardžiai vardai,
Jūsų nematomi žygiai, -nežinomi,
Neįrašyti, neišvardinti, Apsnigti sniego ir užgulti akmenų. . .

V. ANYSIENĖ

ELZEI JANKUTEI 80 METŲ
Toronto Išganytojo parapijos ir Mažosios Lietuvos Moterų
Draugijų narės, atžymėti Elzės Jankutės 80-tųjį gimtadienį, 1974 m.
rugsėjo 20 d. surengė pagerbimų Jankutės ir Dambarų namuose. Į
svečių knygų įsirašė virš 100 žmonių.
Įvairių Toronto lietuvių draugijų bei organizacijų atstovai svei
kindami pareiškė gražius linkėjimus. Visi sveikintojai pakartoti nai kėlė Elzės Jankutės nuopelnus Toronto lietuvių visuomenei ir
jos nenuilstamų dalyvavimų visuose parengimuose, minėjimuose.
Atvykus gener. konsului dr. J. Zmuidzinui su ponia, dailininke
Halina Zmuidziniene, prasidėjo oficialioji pagerbimo dalis. Kun. A.
Žilinskui sukalbėjus maldų, vakaro pranešėja Rūta Žilinskienė pa
kvietė gener. Konsulų tarti žodį. Dr. Zmuidzinas turiningoj, kaip vi
suomet, literatūriniai apipavidalintoj kalboj, iškėlė Jankutės nenu
ilstamų darbų lietuvių visuomenei, pabrėždamas jos tėvo, patriar
cho Martyno Jankaus įtakų lietuvybės atgimimui Maž. ir Didž. Lie
tuvoj.
Jubiliatų sveikino: klebonas kun. A. Žilinskas-Išganytojo para
pijos vardu; klebonas kun. P. Užubalis-Anapilio parapijos vardu;
T. OFM. A. Simonavičius-Prisikėlimo parapijos vardu; SirutienėL. K. Moterų D-jos Kankinių Šventovės vardu; Firavičius - Tautos
Fondo vardu; Strazdas-Lietuvių Namų vardu; Anysienė-Maž. Lietu
vos D-jos moterų vardu; dr. Gustainienė - L. K. K. D-jos centro val
dybos moterų vardu; Povilaitienė-Išganytojo parapijos Moterų
D-jos vardu; Ščepavičienė-Anapilio parapijos Moterų D-jos vardu;
Irena Šernaitė - Meiklejhon-Baltiečių vardu; Jokubaitienė-Putvio
Šaulių Kovos kuopos vardu ir perskaitė Mikulskio telegramų; Stepaitis-Paramos vardu; M. Šenferienė-pensininkų vardu; SendžikasLietuvos skautų vardu; jūrų skautė Zurytė dėkojo už nuolatinę pa
ramų jūros skautų ir Baltijos Jūros šaulių vardu.
Pluoštų atsiminimų pateikė netikėtai iš Montrealio su ponia at
vykus Ansas Lymantas. Tiems, kurie Bitėnų nėra mate^, Lymantas
vaizdžiai nupiešė šį gamtos grožio ir istorijos persunktų Maž. Lie
tuvos kampelį Rambyno kalno papėdėje. Ant Rambyno kalno seno
vėje stovėjo aukuras, prie kurio susirinkdavo lietuviai prašyti iš
savo dievų palaiminimo jų kasdieniniam gyvenimui bei jų nuolati
nėse kovose su priešu. Bitėnai buvo per sunkti ne tik senovės lietu
vių, bet ir netolimos praeities dvasia. Su Bitėnais susisiejų didžių
jų Maž. Lietuvos veikėjų ir patriotų vardai: Vydūno, Zauerveino,
Šliūpo, Bielinio ir daugelio knygnešių, kurių vardų mes net nebeži
nome, bet kurie su nepalaužiamu pasiryžimu ir pasiaukojimu ne-
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Elze JANKUTĖ

šiojo lietuvišką žodį į Motiną Lietuvą. Tad nestebėtina, kad nuo pat
anksčiausių Maž. Lietuvos prie Lietuvos prijungimo laikų, Bitėnai
tapo dėmesio centru, pritraukdami nesibaigiančią virtiną lankyto
jų: aukštų Lietuvos pareigūnų, kitų valstybių diplomatų, žurnalistų,
menininkų, rašytojų, dailininkų, moksleivių. Pavienius lankytojus ar
didžiules ekskursijas Jubiliatė mokėdavo priimti su tikru lietuviš
ku vaišingumu. Po ankstyvos motinos mirties jai teko ne tik globo
ti visą Jankų šeimą ir šeimininkauti, bet taipgi būti tėvo pagelbininke. Elzė lygiu darbštumu darbavosi ne tik namuose, tarp gėlių
darželyje ir darže, bet ir tėvo spaustuvėje. Baigdamas Lymantas
įteikė Jubiliatei savo darbo paveikslą, vaizduojantį Nemuną, kuris
kaip kaspinas apjuosia Rambyno kalną.
Pabaigai tarė žodį pati Jubiliatė pareikšdama, kad ji nėra užtar
navusi tokio pagerbimo. Dirbusi kiek galėjusi ir dar dirbsianti, jei
tik sveikata leis. Didelis susijaudinimas užkirto jai balsą ir visi
atsistoju sugiedojo jai ilgiausių metų.
Norėčiau priminti Elzės nuopelnus tautosakos srityje. Dar bū
dama Lietuvoje Elzė rinko Maž. Lietuvos tautosaką, kurios dalis
buvo išspausdinta 1937 m. Tautosakos Darbuose, III tome.
Toronto muzikės Rautins ir Viskontienės pastangomis buvo užinteresuotas Canadian Centre for Folks Culture direktorius Mr.
Kenneth Peacock, kuris įrekordavo senąsias lietuviškas sutarti
nes dainas. Jis pats buvo atsilankąs pas Elzą,, kuri įdainavo jai ži
nomas dainas, kurių ji dar stebėtinai daug atsimena. Šios dainos
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buvo išspausdintos K. Peacock knygoj "A Garland of Rue. Lithua
nian Folkssong of Love and Betrothal". Knyga yra Ottawoje Natio
nal Museum of Canada.
Prieš daug metų mano dukteriai Gražinai vadovaujant jūrų skau
čių laivui, mūsų namuose vykdavo repeticijos, kuriose E. Jankutė
mokė jūrų skautes senoviškų mažlietuviškų dainų apie jūrų ir žve
jus. Su šiomis dainomis jūrų skautės supažindino Toronto lietuvių
visuomenę, per savo laivo metines. Elzės Jankutės meilė lietuviš
kai dainai vaizdžiai atspindi jos lietuviškų plokštelių rinkinyj.
Elzės Jankutės pastangomis ir rūpesčiu 1957 m. išleista jos tė
vo Martyno Jankaus monografija. Ji suieškojo monografijos leidė
jų Juozų Bachunų ir monografijos autorių Pranų Alšėnų. Jis tikrai
rūpestingai atliko tų didelį darbų, apklausinėdamas ir susirašinė
damas su visais, kurie asmeniškai pažinojo patriarchų. Knyga bu
vo išleista "Vilties" spaustuvėje, Clevelande.
Linkiu daug laimingų metų brangiai Elzei Jankutei!

K. KLASTAUSKAS

ADOLFAS RENKE - LIETUVYBĖS UGDYTOJAS

Adolfas RENKĖ
Adolfas Renkė, 1920 m. baigus Marijampolės realine., gimnazijų,
apsisprendė vykti į Klaipėdos kraštų ir imtis atlietuvinimo darbo.
Jis pasakoja: "Klaipėda tuo metu dar buvo prancūzų protektorate,
■taigi prancūzų valdoma. Jau tuomet Klaipėdos krašto lietuviai piadėjo ieškoti ryšių su kų tik laisvų atgavusių Lietuva.
Mokėdamas vokiečių ir lietuvių kalbas, 1920 m. nuvykus į Klaipėdų, lengvai pasisekė gauti darbų neseniai įsisteigusioje Lietuvių
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Prekybos Draugijoje lietuvių ir vokiečių kalbų korespondentu. Apie
mano atvykimų greit sužinojo visi Klaipėdos miesto lietuvninkai,
kurie prašė mane, kad juos pamokyčiau tikros lietuvių kalbos. Dė
ka Klaipėdos lietuvių banko ir kitų lietuviškų prekybos įstaigų, su
organizavau pirmus, po kelių šimtų metų vokiečių uždraustus, lie tuviųkalbos kur sus. Tuojau įsirašė į kursus 30 lietuvninkų. Daugu
ma mano mokinių buvo banko, prekybos ir kitų įstaigų tarnautojai
bei lietuviška jaunuomenė. Pradžia buvo labai gera ir daugelis iš
moko tikros lietuvių kalbos. Kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas
prie Lietuvos, jie stojo į lietuviškas įstaigas jau kaip tikri lietuviai.
192 1 m. išvykau į Vokietijų, kur universitete, technikos fakulte
te, studijavau elektros inžinerijų gaudamas inžinieriaus laipsnį.
Toks esu šiandie ir čia, Amerikoje.
192 6 m.grįžus į Marijampolų, nutariau vykti į Amerikų. Betvar
kant dokumentus išvykimui, apie tai sužinojo buvus Marijampolės
gimnazijos direktorius Jonas Valaitis. Jis prikalbėjo mane atidėti
kelionųį Amerikų, važiuoti į Klaipėdos kraštų ir Pagėgiuose įsteig
ti lietuvių gimnazijų. Paklausus Jono Valaičio, išvykau į Klaipėdų.
Tiesiog nustebau išvydus, kad Klaipėdos kraštas jau buvo daug pa
žengus lietuviškumu, kultūriniai ir ekonominiai, nekaip anksčiau,
kada buvo valdomas vokiečių.Klaipėdos mieste radau įsteigtų lie
tuvių gimnazijų, kurių įsteigė Klaipėdos krašto Susivienijimo D-ja.
Jos direktoriumi buvo dr. Kazys Trukanas. Vėliau šios gimnazijos
direktoriumi buvo Jonas Valaitis. Mano gi užduotis buvo suorgani
zuoti progimnazijų Pagėgiuose. Nugalėjus visus vokietininkų daro
mus trukdymus, vis dėlto įsteigiau 3 klasių progimnazijų, į kurių
įstojo virš 40 mokinių. Šioje progimnazijoje iš pradžių dėstėme vi
sus dalykus lietuvių ir vokiečių kalbomis, nes dauguma vaikų ma
žai mokėjo lietuviškai.
Vietinių gyventojų prašomas, buvau suorganizavus suaugusiems
vakarinius kur sus. Visi labai įdomavosi lietuvių kalba, Lietuvos is
torija ir kitais dalykais. Domėjosi taip pat ekonominiais ir socia
liniais mokslais.
1926 m. gruodžio mėn. nutariau išvykti į Amerikų. Teko ieškoti
naujo direktoriaus. Pagaliau man pavyko prikalbėti pasižymėjusį
Marijampolės gimnazijos mokytojų Liudvikų Tonų. Tuo ir pasibai
gė mano lietuviška ir kultūrinė veikla Klaipėdos krašte.
Didžiausia pagarba švietimo srityje, mokyklų-pradž. bei gimna
zijų-steigimu Klaipėdos krašte, priklauso dr.K. Trukanui, J. Valai
čiui ir L. Tonui. Jie buvo tikrai žymūs ir pasišventė^ lietuvybės
švietimo darbininkai. Ypatingai daug Klaipėdos krašte pasidarbavo
Jo Valaitis. Jiems visiems tikra pagarba".
Tuo ir baigė savo pasakojimų, galbūt mažai kam žinomas, Adol
fas W. Renkė, kuris šiuo laiku gyvena netoli New Yorko. Nors jau
pensininkas, bet dar stiprus ir sielojasi lietuvybe šiame krašte.
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V. KAROSAS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO LIETUVIŲ TAUTĄ?
(Komentarai)
Tokiu pavadinimu išėjo iš spaudos atskiru leidiniu A. D. Kizlio
Kizlaičio, tilpusio anksčiau'’Naujienų" atkarpose, V. Žemaičio stu
dijos recenzija.
Autorius drąsiai iškelia lietuvių tautos skaudžią problemą, ku
riai ieško sprendimo. Jis rašo: "Stačiai siaubas apima apie tai pa
galvojus! Iš tiesų, koks tai nelemtas prakeikimas persekioja lietu
vių tautą nuo tų laikų, kai tos lotyniškos katalikybės apeigų kultas
ugnimi ir kardu net 200 metų apgaulingai kryžiuočių buvo nešamas
Lietuvon. Jį lietuviams priėmus, kitas-tų pat lotynų apeigų smaug lys-lenkas, net 500 metųlietuvius piktnaudojo. Atvykus čia į laisvą
jį Amerikos kraštą, atsirado naujas to pat lotyniško, virtusio airiš
ku, kulto smauglys, kuris ryžosi pasmaugti nu,o Rusijos carųir rau
donojo komunistinio slibino laimingai pasprukusius " (psl. 74).
Taip suformuluotą autoriaus problemą, kėlė kan. K. Prapuolenis,
J. Šliupas, kun.M. Valadka,V. Žemaitis ir daugelis kitų. Kas yra at
sakingas, kad Kristaus mokslas yra naudojamas žmogaus ir tautų
pavergimui? Autorius tiesioginio atsakymo neduoda, bet kritikuo damas prof. St. Šalkauskio ginamą universalinę, katalikybę,, sako:
"realiam gyvenime nėra jokios universalios katalikybės. Yra tik
lotyniškoji-itališkoji katalikybė su vokiečių katalikybės atstovais
(kryžiuočiais). . . lenkiškoji katalikybė (polska wiara), ir dabar čia
JAVatsirado airiškoji katalikybė, tųpačių siekių vedama"(psl. 83).
Iš čia sektų logiška išvada, kad katalikybė yra krikščionybės
fikcija, kuri tetarnauja tik imperialistiniams stipresnių tautų ar
valstybių interesams, kaip propagandos ir psichologinė tautų ir
liaudies pavergimo priemonė. Panašų reiškinį turime šiandien ko
munistiniame pasaulyje.
Autorius remia V. Žemaičio tezę,: "kad tauta pirmoje eilėje tu
ri siekti religiniai dvasinio savarankumo, žinoma, nepamirštant ir
politinio. Krikščionybą priėmusi, dėl Lietuvos valstybės vadų žli
bumo, lietuviųtauta paliko religiniai dvasinėje svetimųjų įtakoje ir
valdyme. . . Ši tragedija prasidėjo, anot J. Venclovos "kada Jogaila
1386 m. apsikrikštijąs ir užėmąs Lenkijos sostą, Lietuvos religi
nius reikalus pavedė tvarkyti Lenkijos Bažnyčios primui, gi Lietu
vos švietimą tvarkyti suteikė monopolį Krokuvos u-tui" (psl. 24).
Pagal autorių, neturėjimas savarankiškos, nepriklausomos nuo
kitos valstybės, Lietuvos Katalikų Bažnyčios, sudarė didžiausią ne
laimų lietuvių tautai, tolygiai ir jos išeivijai. Todėl autorius remia
V. Žemaičio tezę,:"kad pavergtai tautai nėra aukščiausiu tikslu po
litinė nepriklausomybė,-pirma jos turi eiti dvasiniai religinis sa
varankiškumas: laisvai, ne pagal svetimųjų įsakymus ir dominaci-
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jų, betpagal kiekvienai tautai įgimtas ir jos praktikuojamas tradi
cijas, prisilaikant jos būdo, papročių ir tikėjimo tiesų" (psl. 42).
Įsidėmėkite šioje vietoje, kad autoriui jau pranyko krikščionybė .
ir Kristus, teliko tik tautos tradicijos ir jos tikėjimas. ŠĮ savo ar
gumentų autorius paremia V. Žemaičio’ išsakytu vieno žinomo ka
taliko kun. Wirt teiginiu: "Pagaliau, kas tautai yra svarbiau, ar po
litinė, ar dvasiniai religinė nepriklausomybė? Žydai du tūkstančius
metų įvairių tautų vergijoje išgyveno, bet dėka dvasiniai (religiniai)
stiprios savo bendruomenės, jie ištvėrė ir politinę. galybe., atgavo",
(psl. 70).
Jau kam- ne-kam, bet "žinomam katalikų kunigui" turėtų būti ži
noma, kad Izraelis yra Dievo išrinktoji tauta, kurios gyvenimas ir
likimas yra išimtinas visoje žmonijos istorijoje. Palyginimas ne
gali būti pritaikomas pagoniškoms tautoms, prie kurių, deja, tenka
priskirti ir lietuvių tautą, kai kalbama apie jos tradicijas ir tikė
jimų.
Išvadoje tiek autorius, tiek jo recenzuojamas V. Žemaitis pasi
sako: "pagaliau reikia pradėti rimtus žygius įkurti savarankiškų
lietuvių katalikų vyskupijų" (98 psl. ).
Tai taip būtų išspręsta, pagal abiejų autorių nuomone^ lietuvių
nutautėjimo problema išeivijoje, ypač Amerikoje. Savo tezei parem
ti autoriai nurodo, kaip tvarkosi ukrainiečiai katalikai ir lietuviai
evangelikai: "Pažiūrėkime, kaip pavyzdingai yra susitvarkę, mūsų
lietuviai protestantai. Čia viską tvarko parapijų susirinkimai per
savo išrinktuosius. Jie samdo kunigus ir jiems moka algas. Jie tu
rimų ir įsigyjamų bažnytinį turtų įrašo nuosavybės dokumentuose,
kad reikale jis galės būti, pardavus, perkeltas laisvon Lietuvon. Jie
yra dvasiniu, religiniu, tautiniu žvilgsniu nuo svetimtaučių nepri
klausomi, neišnaudojami ir nediskriminuojami, ne taip, kaip mes
jų broliai Romos apeigų katalikai" (psl. 75).
Pasakyta tikra tiesa, bet kas yra būdinga demokratiniais princi
pais besitvarkančioms protestantų Bažnyčioms, tas nepritaikintina
autokratinei katalikų Bažnyčios sistemai, nors kiek suliberalintai
po II Vatikano Susirinkimo.
Autorius apgailestauja, kad Biržų-Dubingių linijos kng. Radvi
loms nepavyko "Lietuvą padaryti protestantiška", nes per tai būtų
tapusi religiniai savarankiška ir tvirta tautiniai. Nors protestan
tizmas Lietuvoje buvo iš svetur atvykusių jėzuitų perblokštas, vistiek jis paliko savo teigiamų įnašų: "Jei išliko lietuvių kalba Didž.
Lietuvoje, tai čia daug pasitarnavo besiplečiąs iš Maž. Lietuvos
protestantizmas, kurio pasekėjai pradėjo leisti lietuvių kalba reli
gines knygas" (psl. 38). Apie Marijos pasirodymų Šiluvoje pasisa
koma, kad "tai daugiau legenda, tuo labiau, kad tai paliečia protes
tantizmo Lietuvoje plitimo laikus" (psl. 51).
Toliau recenzentas negailestingai kritikuoja St. Šalkauskį, kuris
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Mažosios Lietuvos Draugijos susirinkime, įvykusiame reformatų p-jos salėje,
paskaitą apie Karaliaučiaus universiteto sukaktį skaito V. Karosas.
Chicago, 1974.X.27
Nuotr. M. Nagio
savo universalinės katalikybės skiepijimu ateitininkuose pakirto jų
patriotizmą, ir ištikimybę, tautai. Su tokiu pat negailestingumu kri
tikuoja ir Lietuvos žymiuosius vyskupus, ypatingai vysk. Brizgį,
dėl jų vergiškumo ir visiško pasidavimo Vatikano politikai, beveik
visuomet žalingai lietuvių tautos reikalams.
Taip bendrais bruožais atrodytų Kizlaičio pasisakymai šiuo opiu klausimu, kuris buvo ir lieka gyvas lietuvių tautoje. Reikia pa girti jo moralinę, drųsų ir mėginimų ieškoti kelių šios problemos
sprendimui. Lietuvių vyskupijos įkurdinimas Amerikoje ar Vak.
Europoje-utopinė svajonė ir tokia liks ateičiai, nebent sulauktume
radikalaus perversmo Vatikano politikoje.
Apgailėtina, kad autorius, kaip ir visi anksčiau rašq šiuo klausi
mu, neišskyriant dr. Šliūpo, nesistengia klausimo svarstyti moksli
niu metodu ir logiškai ieškoti sprendimo. Visų pirma, autoriai ne
sistengia suprasti, kur glūdi žmogaus ar tautų dvasinės galios. Pa
gal jų romantinę, galvosenų, senovės lietuvių religija buvusi tos
dvasinės stiprybės šaltinis. Jei taip, tai kaip išaiškinti, kodėl Va
karų pasaulis nugalėjo ir pavertė savo kolonijomis visas nekrikš
čioniškas civilizacijas, tame skaičiuje kinų, indų, arabų, turėjusias
savo nepriklausomas valstybes, aukštų civilizacijų, savitas religi
jas ir jų pačių sukurtų kultūrų?
Autoriai mato, kad prote stantizmas daugiau pasitarnavo lietuvių
kalbos išlaikymui, bet jie nemato, kad protestantiškos tautos, netgi
praradusios savo valstybinį nepriklausomumų, kaip tai aiškiai liu
dija latviai ir estai, sugebėjo dvasiniai, kultūriniai ii ekonominiai
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toli pralenkti net savo pavergėjus.
Būtų utopija, jei lietuviai galėtų išlaikyti savo dvasinį savitumų,
pavertų senovės lietuvių religijų, tradicijas ir papročius šių dienų
ideologija, arba užsidarų savo katalikiškame gete. Ir vienu, ir antru
atveju juos lauktų nesėkmė, nes prieš lietuvių tautų stovi visai ki
tas uždaviny s : i škovoti sau vietų naujųjų amžių istorijoje ir įženg
ti į modernų pasaulį.
Prieš panašių dilemų tauta buvo pastatyta XIII a. , kai reikėjo
arba žūti, arba įsijungti į feodalinį pasaulį ir priimti viduramžių
sukurtų civilizacijų.
Panaši situacija pasikartojo XVI a. , kada kovoje tarp reforma
cijos ir kontrreformacijos buvo sprendžiamas istorinis klausimas:
ar Lietuva toliau lieka viduramžių civilizacijoje, ar žengia į naujų
jų amžių istorijų. Reformacijai pralaimėjus, Lietuva turėjo žlugti,
kaip tauta ir valstybė.
Tolygiai mūsų gadynėje lietuvių tauta yra vėl pastatyta prieš
panašų sprendimų: ar įsijungti į Vak. demokratijos pasaulį, peri
mant laisvo žmogaus idealus, kultūrų ir civilizacijų bei atkūriant
visų tai savo tautos individualume, arba didvyriškai mirti beginant
savo atgyvenusių senovę.
(A. D. Kizlys Kizlaitis "Kas žlugdė ir žlugdo lietuvių tautų?",
autoriaus leidinys, Chicago, 1974, 128 psl., kaina 2 dol.).
K. KLASTAUSKAS

MARTYNAS RADKĖ - LIETUVOS GARSINTOJAS
1973 m. New Yorke mirė, sulaukęs 83 m. amžiaus, iš Klaipėdos
krašto kilęs , Martynas Radkė. Jis nusipelnė šio didelio garso kaip
lietuvis, palikdamas New Yorko miesto viešajai bibliotekai virš
600, 000 dolerių.
Martynas Radkė į Amerikų atvyko 1913 m. .būdamas 29 metų
amžiaus, neturtingas ir mokėdamas tik lietuvių kalbų. Suradus mies to bibliotekų, pradėjo joje mokytis anglų kalbos. Vėliau, kada jis
pradėjo verstis gėlių auginimu New Jersey, bibliotekos nepamiršo
ir toliau gilino žinias. Biblioteka jam buvo ne tik mokykla, bet tik
ras universitetas, nes joje jis domėjosi ne vien anglų kalba, bet ir
kitais mokslais. Iki pat mirties jis lankė bibliotekų.
Už jo didelį miesto bibliotekai palikimų, New Yorko miestas,
jį pagerbdamas kaip rinktinį žmogų, jam surengė iškilmes ir di
džiosios salės, prie įėjimo į bibliotekų, grindinyje įmūryjo lentų
su šiuo įrašu: "Inscribed here are the words of immigrant whose
life was transformed by theLibrary and whose estate now enriches
it. IN MEMORY MARTIN RADKE 1883-1973 I had little opportunity
for formal education as a young man in Lithuania, and I am deeply
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Lietuvaites su New Y orKo miesto valdžios atstovais, dalyvavusios M. Ratkės
paminklinės lentos atidengime
indepted to the New York Public Library for the opportunity to ed
ucate myself. In appreciation, I have given the Library my estate
with the wish that it be used so that others can have same oppor
tunity made available to me".
indepted to The New York Library my estate with the wish that it
be used so that others can have same opportunity made available
to me".
1974m. spalio 1 d. New Yorko miesto viešoje bibliotekoje įvyko
lietuvio Radkės pagerbimas. Programa prasidėjo 10 vai. prie ka
vutės ir pyragaičių. Dalyvavo lietuviai, miesto valdžios atstovai ir
bibliotekos aikštieji tarnautojai. Dalyvių tarpe buvo .apie 12 lietu
vaičių su tautiniais rūbais. Iš žymesnių lietuvių svečių buvo dr. V.
K. Valiūnas, keletas dailininkų ir lietuvių respublikonų vadas Var
nas .
Po kavutės įvyko vidurinėje salėje prie įėjimo Martyno Radkės
garbei įmūrytos grindinyje paminklinės lentos atidengimas. Mies
to burmistrų A. Beame atstovavo aukštas miesto pareigūnas. Ste
bėtinai daug buvo prisirinkę^ žmonių, kad netilpo net didelėje salė
je. Prie kalbėtojų katedros stovėjo 10 lietuvaičių su tautiniais rū bais paradas. Kalbėjo keli aukšti miesto pareigūnai apibūdindami
Radką kaip taurų naują ateivį iš Lietuvos, kuris paliko pavyzdį ki
tiems, kaip reikia surasti naują tėvynę,, jai gyventi ir, pagaliau, jai
numirti. Visada Radkė buvo kaip lietuvis ateivis. Tokiu jis iki pat
mirties save ir laikė.
Paminklinės lentos atidengimą atliko bibliotekos direktoriusprezidentas Richard W.Couper, pasakydamas ilgės kalbą ir atideng
damas didele., įmūrytą marmurinę, lentą su ilgu įrašu. Ji amžiais
liudys, kad čia gyveno, skaitykloje baigė "universitetą" ir joje lan
kydamasis iki paskutinių savo gyvenimo dienų, liko kraštui ir bib

liotekai ištikimas.
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
Petras VERŠELIS

evangeliku jaunimo RATELIO IŠKYLA
Sekmadienį, 1974 m. birželio Z3 d. , Evangelikų Jaunimo Ratelis
surengė savo tradicinę, iškylą,. Iškylą suorganizavo ir pravedė ev.
tikybos mokytojas, prieš kelias savaites ordinuotas, diakonas Fr.
Skėrys. Be kitų Vasario 16 gimn. ev. mokinių dalyvavo ir pirmos
klasės mokiniai, kurių auklėtojas yra mkt. Fr. Skėrys. Iškyloje da
lyvavo ir mokinių organizacijų atstovai.
Po nepilnos valandos kelionės autobusu, pervažiavome Rheino
upę, ir pasiekėme Mainzą. Mainzas yra gana didelis miestas, turįs
arti 200, 090 gyventojų. Jis yra Rheinland-Pfalz valstijos sostinė.
Sustojome prie šv. Martyno ir šv. Stepono katedros. Kokia ji didelė
ir įspūdinga! Ji viena seniausių romaniškų Vokietijos bazilikų, sta
tyti pradėta 975 m., pašventinta 1009 m. Bažnyčia tris kartus degė,
vieną kartą buvo beveik sugriuvusi, bet vis iš naujo atstatyta, pa
taisyta. Modernaus Mainzo miesto centre ji stovi tokia, kokia ji bu
vo ir pirmame tūkstantmetyje. Kampuose, prie stulpų, šoninėse ni
šose stovi milžiniškos įvairių šventųjų statulos, ant sienų dideli
paveikslai.
Priešais katedrą yra spaudos muziejus, vadinamas dar Gutenbergo muziejumi. Mainzo pilietis Jonas Gutenbergas XV a. vidury
išrado spausdinimą atskiromis raidėmis, kurios sudedamos įžo
džius, o vėliau vėl išardomos. Tai buvo tuomet didelė naujiena, nes
nebereikėjo knygas perrašinėti ranka arba piaustyti visą puslapį
iš medžio. Knygų kainos smarkiai sumažėjo. Gutenbergo muziejuje
galima matyti jo darbą ir spaudos istorijos svarbiausius etapus.
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Muziejaus centre yra Gutenbergo 42 eilučių Biblija, -pirmoji 1455
metais atskirom raidėm spausdinta knyga.
Antroje Rheino upės pusėje esąs Wiesbadenas ir šioje Mainzas
yra lyg ir vienas didelis miestas, tik upė, kuria eina siena tarp
Rheinland-Pfalzo ir Hesseno valstijų, juos skiria. Abu miestai yra
savo valstijų sostinės.
Virš Rttdesheimo ant Niederwald kalno stovi bronzinis Germa
nuos paminklas, prie kurio nutiestas kybantis lynų kelias. Dar ne
daug kas iš mokinių buvo važiavę, tokiom dviejų žmonių kabinom
10 metrų aukštyje. Kokia atrakcija! Mokiniams kelionė į kalno vir
šūnę, ir atgal buvo daug įdomesnė, negu tas didžiulis paminklas, ku
ris stovi ant jo. Germanija-tai 12. 38 m aukštumo moters statula,
lieta iš 32, 000 kg bronzos, simbolizuojanti Vokietijos suvienijimų.
Po 1870-71 metų karo, po kurio buvo suvienyta Vokietija, šis pa
minklas buvo pastatytas priminti tųistorinįmomentą ateinančioms
kartoms. Tačiau dabar vokiečių galvosena yra labai pasikeitusi ir
kai kurie vokie čiai Germanijos paminklų pašiepdami vadina Vokie
tijos sunkiausia moterimi.
Iš Rhdesheimo važiavome Rheino slėniu iki St. Goarshauseno,
kur Rheino upė yra labai siaura ir gili, o kalnai kyla stačiai į vir
šų. Vienas iš jų yra garsusis Loreley kalnas, apie kurį legenda
pasakoja, kad ant jo sėdėjusi nekalta mergužėlė, šukavusi savo il
gus auksinius plaukus ir labai gražiai dainavusi. Valtininkai žiūrėdave^ į jų, o jų laiveliai tuo tarpu suskildavę^, į uolas ir jie žūdaver
Apie tų legendųlabai gražiai yra išsireiškųs didysis vokiečių po
etas Heinrich Heine dainoje:
"Aš nežinau, kų tatai reiškia,
Kad toks liūdnas esu. . .
Pasaka senųjų laikų,
Ji neina man iš minties". . .
Ir šiais laikais prie Loreley kalno Rheino upė yra labai pavojinga.
Pro tų vietų laivai gali plaukti tik su geru vandens gelmių ir uolų
žinovu.
Paliai Rheino upę, traukėme iki Lorch, vis gėrėdamiesi pilimis,
kurios čia ant abiejų Rheino krantų pastatytos kas keli kilometrai.
Lorch miestelyje pasukome į Taunus kalnus ir miškus. Gražiu ke
liu riedėjome iki Bad Schwalbacho, kuris yra vandens ir oro kuror
tas. Gaila, kad mes atvykome ne gydytis, o tik pasimaudyti miesto
maudykloje.
Sugrįžus į Romuvų, diakonas Skėrys visiems padėkojo už daly
vavimų, už gerų eLgesį, o šoferiui už saugų vairavimų. Mes, moki
niai, padėkojome mokytojui už ekskursijos suorganizavimų ir pra
vedamų. Graži kelionė baigėsi-visi buvo linksmi, patenkinti. . . Gili
padėka mkt. Skėriui nuo mūsų visų!
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AKADEMIKE S
Rūta LAISVĖNAITĖ-BUNTINIENĖ, g.
Klaipėdoje. Essendon H. School, Austra
lijoj, baigė 1957 m. Bakalauro laipsnį
iš istorijos ir vokiečių kalbos gavo Mel
bourne u-te 1960 m. Lituanistinę m-lą
baigė Melbourne. Nuo 1960 m. moky
tojauja Chicagos vidurinėse mokyklose.
ASS filisterė. 1950-60 m. „Atžalyno“ tau
tinių šokių grupės dalyvė. 1960-68 m.
Tėviškės p-jos choristė ir priklausė Jau
nimo Rateliui, būdama valdybos na
re. 1966 m. susituokė su Martynu Buntinu ir augina tris sūnus — Rimą, Da
rių ir Arą

Milda
LAIS VĖNAITĖ - PA TRIE NĖ,
g. Kaune. Taylor H. School Melbour
ne,- Australijoj, baigė 1959 m. Bakalau
ro laipsniu Illinois u-tą baigė 1972 m.
Nuo 1972 m. mokytojauja Chicagos vi
durinėse mokyklose. Buvusi skautė. 4 m.
grojo akordeonu „Atžalyno“ tautinių
šokių grupei. Nuo 1974 m. Tėviškės
p-jos sekmadieninės m-los tėvų k-to
pirmininkė. Tęsia psichologijos ir peda
gogikos studijas. Augina dukreles Ju
ditą ir Rūtelę, kurios lanko Donelaičio
lituanistinę m-lą

Irma LAISVĖNAITĖ, g. Kaune. Lietu
vių gimnaziją baigė Hanau, Vokietijoj,
1946 m. Bakalauro laipsnį iš istorijos ir
vokiečių kalbos gavo Melbourno u-te,
Australijoj, 1959 m. Magistro laipsnį iš
vokiečių kalbos gavo Roosevelto u-te
1971 m.Nuo 1965 m. mokytojauja (jhi cagos vidurinėse m-lose. 1962-64 m. mo
kytojavo Kristijono Donelaičio m-je.
Aktyvi skautė ir ASS filisterė. Dalyva
vo Tėviškės p-jos chore. Tęsia psicho
logijos ir pedagogikos studijas
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Laimos GERULYTĖS ir Edvardo PUZZO santuoka, suprt. kun. P. Diliui laiminant,
įvyko Evergreen Parko reformatiį bažnyčioje. Giedojo operos solistė Roma Mastienė.
Chocago, 1974 m. kovo 9 d.

''A

Umaras Žemaitis, 23 m., 1974 m.
Meno Institute Leeds, Anglijoje

r-i
.
graft os s yrių Komercinio
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KONHIMACUOS

Konfirmantė Alvina Uznytė su suprt. kun. P. Diliu ir St. Neimanu
Chicago, 1974. VIII.II

Konfirmantai su suprt. kun. Povilu Jašinsku prie reformatų
Biržai, 1974.VII.21
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Liet. ev. liuteronų Tėviškės p-jos konfirmantai su senj. kun. A. Trakiu.
Iš k. į d. I-je eilėje: Rūta Balčiūnaitė, Linda Veinšreiderytė, Mėta Meyerytė,
Diana Plevelytė, Dana Juodytė; Il-je eilėje: Antanas Strubelis, Tomas Lei
pus, Endrius Jonušaitis. Chicago, 1974.V.26
Nuotr. M. Nagio

*
MIELI VAIKAI! Man džiugu Jus, linksmas šio saulėto ir laimin
go krašto jaunime, čia šiandien matyti.
Atsiminkite, kad tie nuostabūs dalykai, apie kuriuos Jūs savo
mokyklose mokotės, yra daugelio kartų darbas, kuris visuose pa
saulio kraštuose buvo su užsidegimu ir dideliu vargu kūriamas. Vi
sa tai yra dedama į Jūsų rankas kaip paveldėjimas, kad Jūs jį perimtumėt, gerbtumėt, toliau vystytumėt ir vėliau ištikimai perduotumėt savo vaikams.
Mūsų nemirtingumas pasireiškia darbuose, kuriuos mes visi
kartu atliekame.
Jei Jūs apie tai pagalvosite, Jūs rasite gyvenimo ir mirties
prasmingumų ir susidarysite teisingų nusistatymų kitų tautų ir
laikų atžvilgiu.
Albert Einstein
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MOKYTOJAS FR. SKĖRYS ORDINUOTAS KUNIGU

Kun. J. Stanaičiui mirus, lietu
vių ev. liuteronų sielovados tar
nyboje V. Vokietijoje buvo likę,
trys kunigai: A. Gelžinius, J. Urdzė ir A.Keleris. Vienas iš jųjau
pensininkas, antras išeis pensijon
Šį rudenį, o trečias už trijų me
tų. Nors ir būdami pensininkais,
jie dar liko aktyviame sielovados
darbe kol sveikata jiems leis.
Lietuvių Ev. Liuteronų Bažnyčios
išeivijoje Vyr. Bažnyčios Tarybos
prezidiumo nutarimu, 1974 m.bir
želio 9 d. mkt.Fr. Skėrys buvo or-

dinuotas kunigu diakonu. Ordinacija įvyko Kristaus bažnyčioje
Bremene, Neue Vahr. Į iškilmes
atsilankė apie 80 tautiečių. Apei
gas atliko garbės senj. kun. A. Gel
žinius, asistuojant senj .kun. A.Ke leriui ir vicesenj. kun. J. Urdzei.
Tai buvo pirma ordinacija po ka
ro V. Vokietijoje. Liturgijų atliko
kun. J. Urdzė, pamokslų pasakė
kun. diakonas Fr. Skėrys. Giedoji
mų galingais vargonais palydėjo
vargonininkas B. Smitas iš Ofeno.
Po pamaldų,parapijos salėje, įvy-

Vasario 16 gimnazijos mokytojas Fricas SKĖRYS (dešinėje) ordinuojamas ku
nigu diakonu. Iš k. į d.: senj. kun. A. Keleris, garbės senj. kun. A. Gelžinius,
už jo vicesenj. kun. J. Urdzė.
Bremen, 1974. VI.9
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Kun. diakono Fr. Skėrio ordinacijos iškilmių dalyviai prie Kristaus bažnyčios
Neue Vahr. Bremen, 1974. VI.9
ko kavutė. Perskaityta eilė gautų
sveikinimų.
Fr. Skėrys gimė 1919 m. liepos
2 d. Kalėnuose, Lauksargių para
pijoj, stambaus ūkininko šeimoje.
1^26-32 m. lankė vietos pradžios
mokyklų, o 1937 m. baigė Donelai
čio gimnazijų Pagėgiuose. 1940 m.
baigė Tauragės mokytojų semina
rijų. Mokytojavo Tauragės Nau
miestyje ir vėliau Vokietijoje. Nuo

1955 m.mokytojas Vasario 16 gim
nazijoje, kur dėsto vokiečių kalbų
ir ev. mokiniams tikybų. Bažnyti
niam darbui, padedant kun. A. Gelžiniui, pasiruošė privačiai ir prie
senj.kun. A . Kelerio sudarytos ko
misijos išlaikė kolokviumų. Pa
tarnaus Bavarijos, Wurttembergo
ir Hesseno kraštuose gyvenantiems
lietuviams.
Fr. Slenteris, Bremen

PADĖKA
Nuoširdžiai reiškiu visiems didžiausių padėkų už sveikinimus,
maldas, geriausius linkėjimus, brangias dovanas mano ordinacijos
į kunigus diakonus proga. Buvau ordinuotas 1974 m. birželio 9 d.
Bremen-Vahr ev. liuteronų bažnyčioje garbės senj. kun. A. Gelžiniaus, senj. kun. A. Kelerio ir vicesenj. kun. J. Urdzės.
Giliųpadėkų reiškiu mane ordinavusiems kunigams, mano prieteliams, lietuvių Vasario 16 gimn. dir. V. Natkevičiui, kolegoms mo
kytojams, katalikų kapelionui kun. Jonui Dėdinui, visiems mokiniams,
gimnazijos personalui, Vokietijos Liet. Bendruomenės Valdybai ir
Jos pirm. J. Lukošiui, Lietuvių Evangelikų Tarybai (Chicagoje) ir
įjos sekret. V. Karosui, Liet. Ev. Liuteronų Bažnyčios Tėviškės pa
rapijos parapijiečiams, jos senj. kun. A. Trakini, Tėviškės par. Mo
terų Draugijai (pasirašė 35 narės), poniai dr. A. Trakienei, p. Gigai
Paulikienei, p. Palmyrai Lampsatienei-kuri pasišventusiai aukas
rinko, Aleksui Lingaičiui, dr. Alvinai Sabanienei, dr.Algimantui Ke
lertui, Viliui ir Martai Trumpjonams, Andriui ir Martai Sedaičiams,
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Martynui ir Stasei Purvinama, Jonui Hofmanui, Mikui Kujui, Juliui
ir Hildei Kuzams, Aleksandrui ir Elzei Šleiteriams, Ričardui ir Elenai Sleiteriams, Gustavui ir Adolfui Lekšams, Jurgiui Pėteraičiui,
Jonui ir Adelinai Anysams, Arūnui ir Elei Kaminskams, Jurgiui
Lampsačiui, dr. Emiliui ir Marijai Stanaičiams, Liet. Ev. Reforma
tų Bažnyčiai (Chicagoje), jos gener. suprnt. kun. Stasiui Neimanui
su šeima, ev. reformatų žurnalo ’’Mūsų Sparnai" redakcijai, lietu viių ev. reformatų Moterių Draugijai, Ziono par. parapijiečiams ir
jii kun. J. Juozupaičiui su šeima, Ziono par. Moterų Draugijos "Rūta"pirm. p. A. Janušauskienei, Ziono par. Moterų Draugijos "Doreas"narėms ir jos pirm. p. B. Kempin, Adelei Dauginienei (Toronto),
liet, katalikų sielovados dir. V. Vokietijai prel. dr. J. Avižai, katali
kų kunigams-Kenstavičiui Feucht ir K. Senkui Stuttgarte, liet. ev.
liuteronų Bremeno par. parapijiečiams, kurie dalyvavo iškilmingo
se pamaldose (jų buvo virš 80 asmenų), Fr. Šlenteriui (Bremene),
Fr. Slenteriams (Bremerhavene), dr. A. Gintautui su šeima (Bonn),
liet. ev. liuteronų Salzgitter-Lebenstedt par. parapijiečiams ir jos
pirm. Jonui Rupkalviui, Baliuliams (Hamburge), Smitams (Ofene),
kun. lie. Jono Paupero žmonai p. Marijai Pauperienei ir Marijai
Antanaitienei (Chicagoje), buvusiam Tauragės mok. seminarijos
mokslo draugui Kurtui Klumbiui (Hamburge), kun. Hansui Kiliui ir
Marijai(Sindringene), Petrui Gudeliui(Lemberg- Pfalz), kun. Juliaus
Stanaičio žmonai Onai Stanaitienei ir Mileriams (Backnange), Ev.
Liuteronų Bažnyčios senj. kun. Jonui Kalvanui (Tauragėj) už padovanotųNauj. Testamentų (išleistas Lietuvoj), Mikeliui Šimkui (Šilu
tėje), LWF-liuteronų pasaulinės tarnybos vokiečių vyr. komiteto ųgaliotiniui V. Vokietijai-Bažnyčios tarėjui kun. dr. Ernst Eberhard
(Stuttgarte), Estų Ev. Liuteronų Bažnyčios senj. vicepropstui M.
Waher (Geisslingen), Latvių Ev. Liuteronų Bažnyčios senj. propstui
Rozitis (Esslingen), Lenkų Ev. Liuteronų Bažnyčios senj. kun. Dietrich (Essen) ir kun. Paulįui Urdzei (Oldenburg).
Vis ų savo gyvenimų noriu tarnauti Dievui, mūsų vargstančiai
Bažnyčiai išeivijoje, tautai, bendruomenei ir paskiriems tautie
čiams. Esu ųsitikine5s, kad Viešpats Dievas ves mane ir lydės švie
sos ir tiesos keliu ir kad galėsiu tarnauti visos žmonijos gerovei.
68 Mannheim 7 1
1974.7. 15
Kunigas diakonas Fr. Skėrys
LIET. EV LIUTERONU BAŽNYČIOS. VEIKLA

Lietuvių Ev. Liuteronų Bažny Anglijoje, Australijoje ir V. Vo
čiai išeivijoje vadovauja sinodo kietijoje. Tarybos vykdomasis or
išrinkta Vyriausia Bažnyčios Ta ganas yra prezidiumas iš 5 narių.
ryba, šiuo metu susidedanti iš 23 Prezidiumo praplėstas posėdis įnarių, kurie gyvena Kanadoje, JAV, vyko 1974m. birželio 8 d. Breme86

ne. Dalyvavo 4 nariai ir 3 papildo
mai-pakvie sti iš Vyr. Bažn. Tary
bos bei du Revizijos Komisijos
nariai. Posėdžiui vadovavus senj.
kun. A. Keleris nušvietė bažnytinę,
būklę V. Vokietijoje ir kituose
kraštuose. Apie padėtį Amerikoje
ir Kanadoje perskaitytas senj. kun.
A. Trakio pranešimas. Kun. J. Urdzė pranešė apie jo aptarnaujamą
rajoną. Kasininkas. Fr. Slenteris
pranešė apie finansus, o revizijos
komisijos narys J. Sėdaitis apie
Bažnyčios kasos, kasos knygą ir
piniginių dokumentą padarytą re
viziją. Nutarta V. Vokietijoje su
daryti Bažnyčios rėmėją fondą.
Kun. J.Stanaičiui 1973 m. mirus,
laikinai jo rajoną aptarnavo kun.
J. Urdzė iš Bad Godesbergo. Chicagos Tėviškės parapijos choras
numatė 197 5 m. vasarą lankytis
V. Vokietijoje ir keliose vietose
koncertuoti. Choro priėmimo są

lygoms ištirti sudaryta komisija
iš mkt.R. Baliulio, J. Rupkalvio ir
kun.J. Urdzės. Fr. Slenteris refe
ravo apie spaudos reikalus. Spaus
dinimo kainoms V. Vokietijoje ky
lant, teko nuo 1972 m. pradžios
"Svečio" spausdinimą perkelti Amerikon. Garbės senj. kun. A. Gelžinius supažindino su jo paruošta
ir išleista 90 psl. knygute vokie
čių kalba apie Lietuvos Ev. Liute
roną Bažnyčią. Knygutės kaina su
persiuntimu 6 DM. Ją galima už
sisakyti šiuo antrašu: Pastor E.
A. Gelzinius, 33
Braunschweig,
Militschstrasse 36. Prisiminta
Chicagoje išleista kun. Jono Paupero pamoksląknyga. Nutarta Vyr.
Bažn.Tarybos prezidiumo nariais
kooptuoti dr. A. Gintautą iš Bonn,
mkt.R. Baliulį iš Hamburgo, Joną
Rupkalvį iš Lebenstedto ir kun.
diakoną Fr. Skėrį iš Mannheimo.
Fr. ŠI.

Mykolas SABAS mirė 1974 m. rugpiūčio 9 d. Bramley - Leeds, Anglijoje,
sulaukęs 87 metų. Gimė 1887.III.5 Svobiškio bžk., Joniškėlio vis. ir ev. refor
matų bažnyčioje pakrikštytas 1887.III.20■ Buvo nuoširdus „Mūsų Sparnų“
skaitytojas ir rėmėjas. Tebūnie jam lengva Anglijos žemelė
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LIETUVIU EVANGELIKU TARYBOS VEIKLA
Lietuvių
Evangelikų Taryba
(LET) pradėjo savo veiklų nuo
1965 m. Įgytas patyrimas bei be
sikeičiančios gyvenimo sųlygos
pareikalavo Tarybos veiklą prisi
taikyti šių dienų reikalavimams
ir praplėsti jos veikimo plotmę,.
Tam tikslui buvo paruoštas, aptar
tas ir visųliet. evangelikų Bažny
čių patvirtintas statutas.
Remiantis nauju statutu 1974 m.
birželio 1 d. buvo išrinkta sekan
čio sąstato'valdyba: pirm, -gener.
suprt. kun.St. Neimanas, vicepirm.
-prof. dr. kun. A. Jurėnas ir senj.
kun. A. Trakis, sekr.-dr. W. Bylaitis ir iždin.-inž. V. Ziobrys. Revi
zijos komisiją sudaro:kun. K. Burbulys, kun. J. Juozupaitis ir V. Ka
rosas.
Naujai valdybai teko, be bėga
mųjų reikalų,.pasisakyti bendrais
lietuviųtautos reikalais. Buvo pa
siųstas protesto raštas Australi
jos vyriausybei dėl Pabaltijo tautųpavergimo Įteisinimo. Protesto
rašto nuorašai buvo pasiųsti:Australijos parlamento opozicijos va
dui, Pas. Bažnyčių Tarybai, Pas.
Liuter. Federacijai, Pas. Refor matų ir Presbiter. Sąjungai ir kt.
Protesto rašto nuorašas:
"His Excellency
Mr. Guogh Whitlam
Prime Minister of Australia.
Jūsų vyriausybės nuosprendis
pripažinti Pabaltijo valstybių įjun
gimą į Sov. Sąjungą teisėtu veiks
mu mums buvo gilus moralinis
smūgis.
Mes nemanėme, kad demokrati
nė Australijos vyriausybė galėtų
atsisakyti nuo pavergtų ir koloni-

88

jalinių tautų apsisprendimo teisių
ir laisvių principo ir pripažintų
Pabaltijo tautų karo priemonėmis
pavergimą, priverstinį bei apgau
lų tų tautų įjungimą į Sov. Sąjungą.
Pabaltijy prieškariniais laikais
buvo arti 6 milij. gyventojų, kurių
apie 3 milij. sudarė protestantai.
Visi pabaltiečiai save skaitė Vak.
Europos dalimi. Todėl demokrati
nės, daugumoje protestantiškos,
Australijos vyriausybės sprendi
mas yra itin skaudus Pabaltijo
protestantams, tame skaičiuje ir
lietuviams.
Pareikšdami savo protestąkviečiame Jūeų vadovaujamą vyriau
sybę, persvarstyti savo sprendimą
ir atstatyti nepripažinimą Pabal
tijo valstybių smurto keliu įjungi
mo į Sov. Sąjungą”.
* * *
Sąryšyje su blogėjančia Lietu
vos laisvės padėtimi LET nutarė
paremti moraliai ruošiamą VIII
Amerikos Lietuvių Kongresą. LET
savo posėdyje nutarė pasiųsti au
ką ir sveikinimą bei įsijungti mal
da į Kongreso ruošiamas pamal das. LET vardu buvo pasiųstas se
kantis sveikinimas:
’’Amerikos Lietuvių Tarybai
2606 W.63rd St.
Chicago, Ill. 60629
VIII Amer. Liet. Kongresas.
Brangūs broliai ir seserys,
Ateiname į Kongresąpasveikinti Jus viso laisvojo pasaulio lietu
vių evangelikų vardu.
Su giliu nerimu žvelgiame į mū
sų tautos ateitį. Tamsūs debesys
ima gaubti laisvės dangų. Mūsų
kovojanti tauta turės pakelti dar

ne vieną sunkų bandymą.
Tautos viltys yra nukreiptos į
Amerikos lietuvių išeiviją, kurios
pagalba buvo atstatyta Lietuvos
nepriklausomybė ir kuri pirmoji
stojo kovon praradus tautos laisvą.
Meldžiame Dievą, kad Ameri
kos lietuvių iš ei vija nepalūžtų sa
vo kelyje, bet darnioje vienybėje
ir tolerancijoje tąstų savo užbrėž
tą tikslą^atstatyti lietuvių tautai
atimtą laisvą".
P. S. Prie sveikinimo pridedame
auką Kongresui-100 dol. čekį.

ALTos vadovybė, atsakydama į
pasiųstą raštą, atsiuntė kvietimą
LET skirti savo atstovą ^Kongre
so garbės komitetą. Šios pareigos
buvo paskirtos LET pirm. kun. St.
Neimanui. Prie ALTos buvo suda
ryta Kongreso pamaldoms ruošti
komisija, kurion nuo evangelikų
buvo pakviestas kun. A. Trakis.
Kongresui, skirtose pamaldose
dalyvavo kun. St. Neimanas, kur
sukalbėjo baigiamąją maldą. Kon
greso banketo uždaromąją maldą
sukalbėjo kun. A. Trakis.
V.. K.

Iš k. į d.: Adomas Žemaitis, dukrelė Julija (4 m.), Žmona Ema ir dukra
Dana (14 m.), Anglijoje
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„Mūsų Sparnų“ skaitytojas ir rėmėjas Jonas Warekois (Variakojis), kilęs iš
Aulių km., Biržų vis. ir aps., 1974 m. atšventė 90 metų sukaktį. Būdamas
22 m. jaunuolis, atvykęs į Ameriką 1903 m., nugalėjęs kalbos ir kitokius
sunkumus, prasiveržė į kontraktorius ir pastatė daugelį šimtų įvairių namu
Roselande ir apylinkėse. Gyvena su dukra Milda ir anūkėmis Suzan (Urba
nos u-to studentė) ir Vicky (lanko High School). „Mūsų Sparnų“ redakcija
sveikina Jubiliatą ir linki daug saulėtų dienų ir geros sveikatos

Jonas Variakojis su būreliu artimųjų, atvykusių jį pasveikinti gimtadienio

Vro8a-
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Chicago, 1974 m.

N. YORKO EVANG. PAMINĖJO BAISŲJĮ BIRŽELĮ

Iš k. į d.: aktorė O. Klastauskienė, Aleksandras Danta kalba apie Baisųjį
Birželį, kun. Petras Dagys, dr. Gytis Danta. 1974.VI.9
Nuotr. K. Klastausko
1974 m. birželio 9 d. kun. P. Da
gys suruošė baisiojo birželio mi
nėjimą. Tai ir vėl buvo nepapras
ta staigmena, ne§ kaip tik pas kun
Dagį tuo metu atvyko iš tolimos
Australijos būvąs Neprikl. Lietu
vos viceministeris A. Danta su

savo sūnumi Gyčiu Danta, žinomu
neurologu, kuris nuolat gyvena
Londone, bet vykdamas Į Bostoną,
mokslininką gydytoją suvažiavi
mą, kuriame jis padarė mokslinį
pranešimą, buvo sustoją Dagią
šeimoje. A. Danta yra kun. Dagio

Nuolatinės evangelikų pamaldi} lankytojos (iš k. į d.): dr. Prano Gudavičiaus
duktė D-nutė Gudavičiūtė, E. Bublaitienė ir jos sesuo deklamuoja savo kū
rybos eilėraščius. New York, 1974. VI.9
Nuotr. K. Klastausko
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giminė-Dagienės tikras pusbrolis.
Šį kartą taip pat įvyko po pa
maldų vaišės parapijos salėje.
Čia vėl netrūko kalbų. O mūsų
auksaburnis M. Gelžinis, kaip pa
prastai, atvyko su paskaita. Jis
visuomet pasako ką nors naujo iš
praeities įvykių, kuriuos ne visi
žino ar prisimena. Dažniausiai jo
paskaitos yra padarytos ištrau
kos iš jo rašomų veikalų. Iš jo
paskaitų galima daryti išvadą,
kad ir jo knygos atidengs daug
mums lietuviams, ypač mažlietuviams, dar nežinomų paslapčių.

Savanoris- kūrėjas K. Algenis
papasakojo iš baisiojo birželio
dienų įvykių faktus, kaip buvo iš
vežti į Sibirą du jo broliai ir ten
nukankinti.
Į kun. P. Dagio parengimus at
eina nemaža katalikų ir jie akty
viai dalyvauja pobūviuose. Šį kar
tą pasirodė nauja poetė Elenos
Bublaitienės sesutė, kurios pa
vardės nepavyko sužinoti.
Iki pavakario pasisvečiavę, bu
vome dvasioje sustiprinti ir vil
tingai nuteikti, kad Neprikl. Lietu
va prisikels.
K. Klastauskas

*#0**
su lietuvių kultūrine veikla, pra
DEVENIU FONDO VALDYBA
Devenių šeimos ir Kolegijos
šoma siųsti fondo pirmininkei:
paskirtieji patikėtiniai Devenių
Mrs. Dalia Bobelis,
Kultūrinio Fondo valdybai suda
524 Bonnie Dundee Rd. ,
East Dundee, Ill. 60118
ryti, pirmam posėdžiui susirinko
J. Kr.
1974 m. rugsėjo 29 d. , Chicagoje,
LIET. PROTESTANTU S-GOS
Pick Congress viešbutyje.
LOS ANGELES VEIKLA
Posėdyje dalyvavo fondo įkūrė
1974 m. rugsėjo 1 d. Protest-ų
jai kuratoriai dr. Mykolas ir Ale
Sąjunga buvo suruošusi Liutero
na Deveniai, Dalia Devenytė-Bobelienė, Margarita Neimanaitė, nų bažnyčios aikštelėje W. Los
Angeles gegužine^. Prieš tai kun.
Reinoldas Pipynė, Petras Variakojis, Petras Bružas ir Jokūbas M. Preikšaitis atlaikė pamaldas.
Gegužinė sutraukė viirš 60 žmo
Kregždė. Valdybos narį Keistutį
Devenį atstovavo dr. M. Devenis.
nių. Prie gražiai padengtų stalų,
Pagal dr.M. Devenio pasiūlymą apkrautų įvairiais suneštais val
fondo patikėtiniai pasiskirstė pa
giais, medžiųpavėsyje visi malo
reigomis :
niai šnekučiavosi ir užkandžiavo.
Suaukotos dovanos buvo panaudo
Dalia Bobelienė-pirmininkė,.
tos loterijai, kuri atnešė 90 dol.
Keistutis Devenis-vicepirm. ,
pajamų. Be saviškių į gegužinę,
kurį, jam negalint posėdyje daly
vauti, pagal dr.M. Devenio pareiš
atsilankė dr. O. Norem (kuris baž
nyčioje papasakojo savo atsimini
kimą, atstovaus Petras Bružas,
Reinoldas Pipynė-iž dininkas ir. mus), dr. A. Šliūpaitė, A. ir O. Mi
ronai, dr. A. ir H. Milakniai ir kt.
Margarita Neimanaitė-sekret.
Posėdyje buvo plačiai aptarti
Protestantų S-ga pasiuntė pro
Devenių Kultūrinio Fondo tikslai, testo laiškus Australijos ir Nauj.
galimybės ir veiklos gairės. Pa
Zelandijos ministeriams pirmi
geidavimus, pasiūlymus, surištus ninkams ir ambasadoriams Wa92

shingtone dėl Lietuvos okupacijos
pripažinimo de iure. Tekstą pa ruošė S-gos sekr. H. Yčaitė Pet kuvienė.
J.Ktr.
D-ras ANDRIUS KADERA
"Sandaros" savaitiniame laik
raštyje 1974. VII. 19, Nr.28,M- Vaidyla, straipsnyje "Lietuvos gene
rolas senoje Austro-Vengrų armi
joje" patiekia trumpus atsimini
mus apie dr. Andrių Kaderą.
Dr. A. Kadera I Pas. karo metu
buvo austrų armijos vyriausiu ka
ro gydytoju, generolo laipsnyje,
Rytų fronte.
A. Kadera buvo gimus Papilio
mstl., Biržų vis., Panevėžio aps. ,
ev. reformatų šeimoje. Gimnaziją
baigus Lietuvoj e, mediciną studi
javo ir specializavosi chirurgijo
je Vienoje, Austrijoj. Baige^s moks
lus, likosi Vienos u-te profeso
riaus padėjėju. Vėliau buvo pa
kviestas užimti medicinos mokyk
los dekano vietą Krokuvos u-te.
Jis dažnai atvykdavo į Vilnių da
ryti rimtų operacijų. Neturtin giems lietuviams studentams ope
racijas padarydavo veltui.
Po I Pas. karo, grįžus į Vilnių,
greit susirgo ir nebegalėjo užsi
imti medicinos praktika. M. Vaidyla, sužinojus apie sunkią dr.A.
Kadero padėtį, iš Amerikos pa
siuntus jam 200 dol.
Dr. A. Kadera mirė 1937 m. ir
buvo palaidotas Papilio kapinėse.
Laidotuvėmis rūpinosi gydytojai
ir universiteto profesoriai. J. Kr.

PASIMIRĖ ONA VARIAKOJIENĖ
LIETUVOJE
Taip jau šeimoje dažnai būna,
kad iškeliavus vienam iš šio pa
saulio, neretai paseka ir antroji
pusė. Tragiškai žuvus mūsų kurt.

agr. P. Variakojui, 1974 m. spalio
18 d. Alytuje krito nuo širdies
smūgio ir jo ištikima gyvenimo
draugė-Ona Variakojienė. Ir anks
čiau ji pasiskųsdavo širdies nega
lavimais. Mirus vyrui, teko ant
jos vienos pečių visi namų ruošos
reikalai, kurie, atrodo, buvo jai
per sunkūs. Šįkartąji ėjo atsineš
ti malkųir krito su jomis nuo šir
dies smūgio.
Gyveno atskirai nuo vaikų. Liko
nuliūdų du sūnūs-dailininkas Sau
lius Variakojis ('grįžus iš Sibiro),
Petras Variakojis irdukra-dr. Ri
ta Kiguolienė. Šiauliuose dar gy
vena O. Variakojienės sesuo Ele
na Urbaitienė(jos vyras adv.I. Urbaitis buvo ištremtas į Sibirą ir
ten po 8 m. katorgos buvo rusų,
kaip nebedarbingas,nukautas). JAV
gyvena antra sesuo-Valė Weckstrom. Kiti 8 broliai išmirė vai
kystėje.
Visiems mirusios O. Variako
jienės artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
J. Ktr.
REFORMACIJOS ŠVENTĖ
1974 M.
Chicagos reformatų parapijos
rengtas Reformacijos šventės mi
nėjimas buvo atšvąstas 1974 m.
spalio 20 d.
Šios šventė s pamaldas pravedė
ir Reformacijos tema turiningą
pamokslą pasakė suprnt. kun. Po
vilas Dilys. Prie kavutės su už
kandžiais minėjimo programą
toliaute±sė parapijos salėje para
pijos pirm. kurt. inž. H. Pavilonis.
Šia proga iš V. Vokietijos tremty
je gyvenančių liet, liuteronų kunigųir darbuotojų suvažiavimo gau
tą brolišką sveikinimą perskaitė
kurt. J. Kregždė.
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Pagrindinę, minėjimo kalbą pa
sakė suprnt. kun. P. Dilys, neper
seniausiai grįžąs iš kelionės po
Vak. Europą. Savo įdomioje kal
boje nušvietė nūdieninį Europos
dvasinį stovį, pabrėždamas mūsą
Bažnyčios tremtyje veiklos reikšmą ir prasmą.
Šventės vaišes parengė Moterą
D-ja vadovaujant kasin. Aldonai
Dagienei. Šventė praėjo nuošir
džiai jaukioje nuotaikoje.
J. Kr.

miršo atsinešti savo pagamintą
rankdarbią, kuriais buvo nukrau
tas visas stalas su kaupu. Iš pra
vestos loterijos kai kurie laimėjo
net po kelis gražius daiktelius.
Gražiam orui esant, dalyviai
nuotaikingai leido laiką. Šis pobū
vis virto į malonią šeimos sueigą
ir nusitęsė iki vėlyvo pavakario.
J. Kr.

PREL. J. KONČIAUS SVARŪS
ŽODŽIAI
MOTERŲ, D-JOS PIKNIKAS
"Lietuvybės atžvilgiu baltinin
Chicagos Reformačią Moterą
D-jos rengiami kasmetiniai pik kai yra broliai ir sesutės savo
tarpe. Ir man buvo malonu, kad, at
nikai darosi populiaresni ir susi
laukia vis didesnio skaičiaus da vykus iš Romos, buvo surengtas
jaukus priėmimas-pobūvis, kurio
ly vią ir svečią.
1974 m. rugpiūčio 18 d. pikni - iniciatyva priklauso evangeliką
kas, kaip ir ankstyvesni, buvo su klebonui kun. Ansui Trakini. Jis
pasakė labai turiningą ir nuoširrengtas Marquette parke, kur di
dingi ąžuolai teikė malonąpavėsį. džiąkalbąir pareiškė man pagarPiknike dalyvavo nemažai svečią bąir padėką už šalpos darbus lietuvią tarpe. . . Nors lietuviai dau
iš broliškos Tėviškės parapijos
giausia yra katalikai, bet turėtą
su senj. kun. A. Trakiu priešaky.
Kaip s ve čią, taip ir saviškiąpa- palaikyti ryšius ir su protestan
vaišinimui, D-jos narės buvo pri tais, žydais ir kitais. Turime pa
glaudžius ryšius ir vieni
gaminusios skanią valgią: keptą laikyti
kopūstą su dešromis, kugelio, ma su kitais, savo tarpe sprąsti įvai
karoną patiekalo, kumpio ir viso rius nesusipratimus. Kas padaro
kios rūšies daržovią mišrainės. klaidą, supratąs turijąir atitaisy
Prie kavos buvo įvairią rūšią py- ti. Taip pamažu grįžtą sutarimas,
ragaičią ir skanėstą. Svarbiausia, bendradarbiavimas ir artimo mei
darbščiosios D-jos narės nepa
lė". . . ("Draugas", 1974. VIII. 23).

NUO 1974 M. BIRŽELIO 1 D. IKI 1974 M. GRUODŽIO 1 D.
GAUTOS "MŪSU SPARNAMS" AUKOS
Dr.M. Devenis, S. Monica-50 dol. ;
Miss M. Bernstein, Vokietija-30
dol. ; V. Karosas, Cicero-25 dol. °
J. Warekois, Country Club Hills2 5 dol.; J. Dagys, Rockford-20 dol. ;
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St. ir E. Vaškeliai, Eramingham15 dol. ; Mrs. L. Stoffel, Olandija15 dol. ; P. Kėželis, Australija13. 80 dol.
N.Yorko Liet. Prot. Par. 15 dol. ir

par-jos Moterų Ratelis-15 dol.
Po 10 dol. :
J. Bernšteinas, Glauchester; M.
Paulauskienė, Venecuela; M. Tamulėnas, Racine; D. Kregždienė,
Cincinnati; P. Šernas, Rockford; P.
Gudelis, Vokietija; Rev. F. Barnehl, Vokietija; Mrs. A. Wallenis,
Philadelphia;Mr s. D. Plepys, Chel
tenham; J. Bagdonavičius,
Hot
Springs; P. Mekas ir O. Šlepavičienė iš Cape Gode; J. Jašinskas,
So. Boston; I. Meiklejohn ir dr. J.
Yčas iš Toronto; N. Michuraitė, N.
York; M. Tamulėnas, Florida; M.
Chesna, Los Angeles; L. ir H. Mikaičiai, A. Šliakis, A. Pilmonas, J.
Tatoris, Mrs.G. Josuweith, kun. P.
Dilys, M. Sėdaitienė, E. Gudaitie
nė, V. Bendikas, - visi iš Chicagos.
Po 7 dol. ;
Fr. Skėrys, Vokietija.
Po 5 dol. :
Gus Pritzkat, Md.Heights; Mrs. C.
Meškauskas, Cleveland; F. Masaitis, La Mirada; P. Kalvynas, Wor
cester; P. Kutra, Cheltenham; V.
Šarka, Detroit; K. Plepys, Hot
Springs; St.Misiulis ir P. Jaunius,
Kanada; O. Tilindienė, Elgin; A. Uznienė, B. Variakojienė, S. Neimanas, jr. , P. Vaitaitienė, E. Balcerienė, E. Pušneraitienė, O. Budėjienė, V. Mituzienė, E. Vaišvilaitė,
H. Pankienė, J. Hofmanas, E. Šleiterienė, M. Trumpjonienė, H. Kuzienė, P.Lampsatienė, A. Palaitis,
L. Leipienė, R. Gecevičienė, -visi
iš Chicagos.
Po 4 dol. :
P. Variakojis, Chicago.
Po 3 dol. :
V.Mieželis, Phoenix; Mr s .M. Neumanas, V. Girdauskas, Z. Dalibogienė, P. Kleinaitis, H. Malonė, V.

Puodžius, J. Pėteraitis, J. Padagas,-visi iš Chicagos.
Po 2 dol. :
P. Devenis, Calgary; J. A. Urbonas,
Dayton; O. Kregždienė, V. Bigelis,
J. Bigelis, M. Daraška, M. Nordėnas, prof. VI. Jakubėnas, G. Zigfri
das, E. Panavienė, M. Naujokienė,
M. Idzelienė, A. Galinaitienė, V.
Balandis, O. Paulikienė, N. Žibąs,
M. Meyer, J. Skvirblys, M. Nauburienė, A. Buntinaitė, R. Šleiteris,
L. Liubartienė, A. Kaminskas, M.
Bundelis, G. Lekšas, M. Panaras,
-visi iš Chicagos.
Po 1 dol. :
M. Nagys, M. Preikšaitienė, J. Ša
kinis, A. Teikertienė, A. Held, E.
Cibitys, J. Ankus, J. Litvinas, M.
Kleinienė, J. Martinkus, J. Fetingis, -visi iš Chicagos.
J. Pipynė, Anglija-1 Svaras.
o'

Per "M. Sp. " atstovų Kanadoje
kurt.K. Kregždę, gauta iš Lietuvių
Ev. Išganytojo parapijos Toronte
Moterų Draugijos auka 20 dol.
*

❖

❖

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ
Aukotojas, jei nerastų savo pa
vardės aukų sąraše, prašomas
susisiekti su administracija:
"Mūsų Sparnai"
57 18 So. Richmond Str.
Chicago, Ill. 60629
Mielas skaitytojau, tik Tavo
dosnios aukos dėka ir bendradar
bių pasišventimu žurnalas pajė
gia tobulėti ir gyventi. Prašome
ir toliau mus nepamiršti ir leis
kite viltingai žvelgti į ateitį. Tik
rai nuoširdus ačiū Jums!
Administracija
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Celebrating our 65th year
Assets over $200,000,000.00
Reserves. over $18,000,000.00

4192 Archer Avenue (at Sacramento)
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

Phone: PR 6-3140

IK. J. MACKE REALTY CO.
Established in 1924
Complete Insurance Services

KAZYS J. MACKE

2549 WEST 71st STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629
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MIDLAND SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION

•Passbook Savings. «
AH accounts compounded daily — f
paid-quarterly.
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8929 S. Harlem Av©.
BRIDGEVIEW, QLL. 60455
® Phorle
5f8-9400
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INSURED

Ali Savings Insured t© $2O?OOO.O0

5'? ¥O

Frank Zogas

president

.

_ Certificate
(.Minimum $5z000).

TW© LOCATIONS

4040 /Archer Av@.
CHICAGO), ILL 60632
® Phone 254=4470
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