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KUN. EUGENIUS

GERULIS

LAISVĖS PASLAPTIS
į Vasario 16-ja galima žvelgti iš įvairiausiu perspektyvos po
ziciją. Mes, lietuviai, savo minėjimuose vienur šia šventę apžvel
giame iš geopolitinio, ekonominio ar partinio taško; kitur ši tema
gal bus nagrinėjama iš Tautinės ar kultūrinės perspektyvos; dar
kiti gal kalbės iš katalikiškos ar protestantiškos pozicijos. Nelie
tuviai, pvz. Maskva ar Vatikanas, Varšuva ar Vašingtonas - kiek
vienas žvelgia į mūsų VASARIO 16-ja per savus, gan
skirtingus,
akinius. Mums čia, bažnyčioje, gal geriausiai tiktų. pažvelgti įšia
šventę iš teologinės perspektyvos.
Nežiūrint kas, kur ir kaip VASARIO 16-ja nagrinėja, visoms
šioms apžvalgoms yra vienas bendras fonas* tai laisvė! Lais
vė yra tas centrinis pagrindas, apie kurį sukasi visas reikalas.
Kai apžvelgiame visa pasaulį, matome, kad žodis LAISVE yra
brangus ne vien lietuviams. Iraniečių, terorizuojama Amerika iš
kentėjo 444 dienas,* Lietuva kenčia virš 40 metų. 52 amerikiečiai
svetimame krašte buvo nelegaliai pagrobti ir kalinami. Trijų mi
lijonų lietuvių tauta savo nuosavoje šalyje, svetimų atėjūnų klas
tingai ir brutaliai okupuota, yra ne vien kalinama, bet pergyvena ir
genocidą.
Afganistane dėl laisvės miršta žmonės. Lenkijoje dėl laisvės
didžiausia įtampa. Siekia laisvės 2 milijonai baskų. Dėl laisvės ko
voja 8 milijonai kurdų. Net pačioje Rusijoje disidentai pogrindyje,
ir net viešai, ugdo laisvės viltis. Prezidentas Carteris savo karje
ros sėkmei pasirinko populiariausia šūkį: "Laisvės žmogaus pag
rindinėms teisėms visiems ir visur"!
Laisvė vie.šai reikštis, arba socialinė laisvė yra nesenas žmo
nijos atsiekimas. įdomu, kad amžiams slenkant, laisvei atsiekti,
palyginti, mažai ka pagelbėjo tiek judaizmas, tiek islamizmas arba
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net ir krikščionybė. Iš ilgos socialinės nelaisvės ūkanę laisvės
pavasario pirmosios kregždės, bent iš dvasiškiu tarpo, buvo pir
mieji reformatoriai: Husas, Liuteris ir kiti. Po to sekė didžioji
prancūzu, revoliucija (17 89), industrinė revoliucija. Pralaužus le
dus, kelias laisvėn prasivėrė ir kitur. Išsivystė demokratinė sant
varka.
Ne paslaptis, kad pas senovės graikus laisvė buvo tik privilegi
juotiems piliečiams. Graiku santvarka oficialiai rėmėsi vergija.
Gal galime šiek tiek čia graikus pateisinti, nes jie anuomet buvo
pagonys. Tačiau tenka stebėtis, kad vergais naudojosi teokratinis
judaizmas. Panašiu keliu žengė ir monoteistinis islamizmas. Dar
nuostabiau, kad net krikščioniu, hierarchinis feodalizmas taip ilgai
nesigėdino remtis vergija, genocidu, baudžiava ir kolonializmu.
Anais laikais laisvė buvo ne visuotinė, prigimta, natūrali žmogaus
teisė, bet speciali dovana, malonė ir privilegija mažumos gyvento
ją. Ir mūsę dienomis įvairios diktatūros vargina katalikiškas šalis,
Komunizmo vergijoje skęsta pravoslavizmas. Laisvėmis girtis
negali ir islamo šalys.
Komunistę., ateistę, materialist^ valdomose šalyse laisvės vaiz
das yra dar liūdnesnis. Štai, žinomas prancūzę ateistas Sartre (g.
1905), pastatęs žmogę Dievo vietoje, pagaliau priėjo liūdnos išva
dos, kad "žmogus yra pasmerktas laisvei". Pasmerktas, nes pati
laisvė nieko neduodanti, žmogus nebeturi į ka atsiremti. Žmogus
tampa vienišas, jam gyvenimas lieka beprasmis ir absurdiškas.
Žmogus paskęsta nihilizme.
Kitas ateistas Nietzche (1844-1900), nusigręžęs nuo dangaus,at
ramos ieškoti bandė žemėje. Jis sako: "Broliai, būkite ištikimi že
mei", bet ir čia nei ateizmas ar materializmas, nei pozityvizmas
ar empirizmas šviesesnės vilties nerado. Dairantis po pasaulįir
matant šį liūdna laisvės vaizda, kyla klausimas: Kodėl tikintieji,
begarbindami Dieva, užmiršo žmogę? Ar gi Šventraštis nesako :
Mylėsi Dieva ir žmogę! Ar gi nesako: Kas nemyli žmogaus, tas
nemyli ir Dievo! Turint šia problema, verta apmastyti KAS YRA
LAISVĖ?
Laisvė žmogui yra savas buvimo būdas. Laisvė saistoma proti
nės, fizinės ir dorinės tvarkos. Protas ir sąžinė bei fizinis ribotu
mas, apsprendžia valios rėmus. Todėl valia, sekdama protą ir są
žinę, bei gyvendama fiziniame ribotume, nėra pilnai laisva. Protas
irgi nėra pilnai savivaldas, nes jis privalo atsiremti į prigimtinę
tvarka, o šios tvarkos kūrėjas yra Dievas. Kas paneigia Dieva,tas
praranda atrama, o tuo pačiu ir savo lygsvara.
Nėra laisvės be savistovaus mastymo, todėl nėra laisvas tas,
kuris paveda kam nors kitam už save mastyti, arba kas aklai pa
siduoda savo aplinkai. Laisvė yra vertybię vertybė, nes nieko nėra
3

žmoniškai vertingo, kas nėra laisvai pasiekta. Laisvė yra žmogaus
pati esmė. Juk laisvė yra tai, kas žmogų, padaro žmogumi. Laisvė
išskiria žmogų iš kitų žemiškų, būtybių., kurios savo būtimi prik
lauso gamtai. Mes savo kūnu nors ir priklausome gamtai,tačiau
patys savyje nesame gamta, nes mes nesame tik kūnas.
Gamtoje nėra vietos laisvei, nes čia vyksmus valdo medaagos
determinizmas. Tik žmogus yra laisvas, nes tik jis egzistuoja, di
dele dalimi pats savo gyvenimą apsprųsdamas.
Jei žmogaus būtį išsemtų tik kūnas, tai žmogus liktų paprasta
gamtinė būtybė palenkta būtinybei. Todėl laisvės branduolys yra
ne gamtos, o dvasios dalykas. Tačiau laisvė savyje nėra vertybių,
matas ta prasme, kad jos vardu viskas būtų galima pateisinti. Ne

Žydinčioje Kalifornijoje Kalėdų sezono metu, iš k. į d.: M. V. CLAŽĖ,
H. Y. PETKIENĖ ir kun. E. GERULIS..

pati laisvė viską pateisina, bet greičiau viską įprasmina, kas ver
tingo per ja pasiekiama. Laisvė, nebūdama norma, yra privaloma
normų, kurios nušviestų jai kelia. Laisvė yra ne savivalės patei
sinimas, o atsakomybės reikalavimas. Su turima laisve atsiranda
apsisprendimo galimybė
Laisvų galima naudoti geriems ir blogiems tikslams. Laisvė
atidaro duris savivalei ir egocentrizmui. Tik žmogus gali būti
kaltas arba nekaltas, nes tik jis laisvai suvokia vertybių
sąvo
kas. Tas pagrindas, kuris įgalina žmogų iš gamtos pakilti į dvasi
nį pasaulį ir yra ne kas kita, kaip laisvė. Bet laisvė turi savo
ri
bas. Laisvė be tvarkos tampa anarchija ir chaosu. Ir pačioje lais
viausioje santvarkoje niekas nėra pilnai laisvas. Žmogus nėra ab
soliučiai savivaldas. Pilnai savivaldas yra tik Dievas. Tik Jis vie
nas yra pilnai laisvas.
4

Kaip įvairios pasaulio religijos suvokia žmogaus laisvumą, jo
priklausomumą, arba jo ne laisvumą ?Ar turi žmogus laisva valia?
Hinduizmas - seniausia žmonijoje išlikusi gyva religija - bei jos
brolis budizmas, tiki, kad žmogaus visas gyvenimas ir jo likimas
yra pilnai dangiškųjų jėgų rankose. Islamas tiki fatalinį likimą,
kur žmogaus laisvei nėra palikta jokios vietos, nes viską tvarko
totaliniai suverenus Dievas. Krikščionija savo pradžioje, bent pir
muosius tris šimtmečius, šiais klausimais nesidomėjo. Pirmieji
šia problema pradėjo klibenti Atanazius (295-373) ir Augustinas
(354- 430).
Viduramžiais Anselmanas, Lombardas, Tomas Akvinietis gan
arti sekė senuoju Augustino keliu, kur predestinacija buvo Dievo
apvaizdos rėmuose. Taip pat ir Viklifas su Husu predestinacijos
principams pritarė. Reformacijos laikais predestinacijos klausi
mais domėjosi Liuteris, Cvinglis, Melanchtanas, Knoksas, o ypač
Kalvinas. Anot Liuterio, kiekvienas krikščionis, nors ir yra pilnai
laisvas ir niekam nepriklausantis, visgi tuo pačiu jis yra ir tarnas
- priklausantis visiems. Kalvinas pabrėžė žmogaus laisva pasi
šventimą Dievui ir artimui kasdieninių pareigų pildyme (Rom. 6:
18; 1 Kor. 9: 19). Žmogus tam ir yra sutvertas, kad gerus darbus
dirbtų (Epk. 2: 10). Žmogus tuo pačiu metu yra laisvas ir vergas,
nes ne iš baimės, o iš meilės Kristui vergauja. (1 Kor. 7: 22; Rom.
1 : 1 ) Augustinui ir Liuteriui predestinacijos mįslėje
sunkiausias
klausimas buvo neišrinktųjų pasmerkimas. (Rm. 9: 18, 22; 11:7; 1

Pet. 2: 8). Kalvinas šiai problemai jautrumo nerodė. Jis lygiai skel
bė tiek vienų laimų, tiek kitų pražūtį, nes Tvėrėjas su savo kūri
niais gali elgtis kaip tik Jis nori, lyg anas ūkininkas, kuris savo ja
vus laisvai skirsto - vienus sėklai, kitus maistui ar pašarui,
dar
kitus - pardavimui.
Tarp Liuterio ir Kalvino minčių įvairumas gaunasi dėl jų labai
skirtingų charakterių. Muzika, poezija, ir giesmę mylįs Liuteris ir
dangaus Viešpatyje įžvelgė meilę bei malonę, kaip centrinį Dievo
bruožą. Gi nepaprastos drausmės ir geležinio charakterio Kalvi
nui, Viešpaties esminis bruožas buvo Dievo didybė, Jo šventumas
ir teisingumas. Anot Kalvino, ne Dievas yra kaltas, jei dalis nusi
kaltėlių susilauks bausmės, lygiai kaip - ne saulės spinduliai yra
kalti, jei dvėseliena dvokia.
Liuteris buvo mistikas, Kalvinas - veiksmo žmogus. Liuteriui
žmogus buvo indas, kuriame apsigyvena Sv. Dvasia; Kalvinui žmo
gus buvo instrumentas arba įrankis, kuriuo yra vykdoma Dievo va
lia. Ar žmogus yra išrinktas ar pasmerktas - Liuteris sprendė iš
to asmens dvasios; žmogaus ašaros ir kančia Liuteriui
turėjo
daug reikšmės. Kalvinui žmogaus išrinkimą liudijo jo aktyvumas,
jo veikla, teisinga ir morali elgsena; ne graudžios ašaros ar kil5

nūs žodžiai lūpose, bet nenuilstamas darbas !
Ne darbais išganymas pelnomas, sakė Kalvinas. Žmogaus geri
darbai - tai lyg skolos mokėjimas, o ne algos užsitarnavimas. Ne
geri darbai padaro gera krikščionį, bet geras krikščionis daro ge
rus darbus. Kalvinas, kartu su Liuteriu ir apaštalu Povilu, skelbia,
jog žmogus gali Dievui įsiteikti tik per Kristą. Už turima tikėjimą
žmogus turi būti dėkingas ne sau pačiam, bet Dievui, nes tikėjimas,
tai Dievo laisva dovana. Dievas dovanas dalina iš savo meilės kam
Jis nori, o ne tiems, kurie savo pastangomis siekia tas dovanas
nusipelnyti. Žmogus yra Dievo išrinktas ne todėl, kad jis tiki, bet
žmogus tiki, nes jis yra Dievo išrinktas (Ap. d. 13: 48; Eph. 1: 4).
Iniciatyva priklauso Dievui, bet žmogus turi laisvę apsispręsti.
Daug pašauktu, maža išrinktą(Mt. 22:14), pašaukti yra visi, bet iš
rinkti yra tik tie, kurie pašaukimą priima. Nors Dievas ir valdo
žmogaus širdį,jo veiksmus, bet žmogus yra atsakingas. Jei žmogus
yra atsakingas, tai pirmiausia jis privalo būti laisvas, nes tik lais
vas žmogus gali nešti atsakomybę už save. įdomu, kad Kalvinas,
kuris taip nepaprastai pabrėžė Dievo suverenumą, lygiai primena
mums ir žmogaus atsakomybę. Šį principą liudija pati žmogaus
sąžinė. Kalvino nuomone, žmogus turi laisvą valią. Jei neturėtą galėtą sakyti, kad visas blogis esąs iš Dievo,
galėtą nuodėmiauti,
o kaltę suversti Dievui. Kalvinas, kaip ir Augustinas, tikėjo,jog
pradžioje Adomas turėjo pilną laisvą valią, bet toji laisvė vėliau
tapo sužalota per nuodėmę, tapo apkarpyta per bausmę. Po nusi
kaltimo žmogaus pozicija tapo gana kukli. Kalvinas nesakė, kad vi
si žmonės yra sutverti laisvi ir lygūs,- jis tikėjo, kad visi esame
sutverti lygiai nelaisvi. Naujojo Testamento žmogus nėra laisvas,jis yra arba vergas Dievo (Rom. 6:22), arba vergas
nuodėmės
(Rom. 6:20; 2 Pet. 2:19). Sv. Rašte matome, kad žmogaus pastan
gos tapti savistoviu ir laisvu - neša katastrofą: žmogus tampa dar
didesniu vergu ir žengia pražūtim Gi nelaisvės keliu žengdamas
N. T. žmogus tampa laisvu; jis yra išlaisvinamas iš nuodėmės, iš
Šėtono, iš įstatymo, iš "senojo žmogaus", ir svarbiausia, iš mir
ties ! (Rom. 6:18-22)
Visa tai laimi žmogus, jei jis išsižada savęs, savo laisvės (Mt.
16: 24). Būdamas Dievo tarnu, žmogus tikrumoje tampa Dievo drau
gu ir net broliu. (Mt. 25:2). Žmogus nepriklauso sau
pačiam,
bet tam, kuris jį išlaisvino (1 Cor. 6:19; 9*19)- Žmogus nėra savo
paties nuosavybė, nes Dievas sutvėrė žmogą sau, tvarinys yra
Tvėrėjo (Rom. 11:36). Dievas žmogą atpirko, todėl esame Jo nuo
savybė. Dievas gyvena žmoguje, todėl esame Jo buveinė. Esame
Dievo, nes Jo vardan buvome krikštyti. Jis yra vynmedis, o mes
esame šakelės; Jis yra galva, o mes - kūnas; Jis yra mūsą ganytojas, o mes - jo kaimenė. Dievas mus sau pasirinko dar prieš sut6

veriant pasaulį (Eph. 1: 4, 5, 9, 11). Todėl visai nenuostabu, jog pri
valome būti Dievo pavaldiniais. Dievas mus sukūrė ir kaip savo
valdiniams sako: EIK IR DARYK! Klusnumas yra pirmasis žing
snis, kuriuo žengiama išganyman (Ap. d. 5: 32).
Pagoniu pasaulyje žodis TARNAS yra pažeminantis, gi Švent
raštyje šis žodis įgavo teigiama prasmę: čia net pats Dievas nesigėdina būti tarnu. (Heb. 10:5-7)
Bažnyčios doktrina teigia, kad visi trys Trejybėje - Tėvas,Sū
nus ir Dvasia - yra visai lygūs, tačiau skiriasi savo užduotimis:
Tėvo valia vykdo Sūnus; Sūnaus valia vykdo Dvasia. Bet tai nepa
žeidžia J y. lygybės principo. Panašiai ir krikščionys, būdami ver
gais, yra laisvi.
Pabaigai, apžvelkime šį paradoksiška reikalą suglaustai. Žino
me, kad nieko nėra be Dievo įtakos. (Rom. 11:25). Viskas vyksta
Dievo tikslo linkme. Jei viskam dominuoja vien Dievo valia, tai ar
belieka kiek vietos žmogaus laisvai valiai?Arba atvirkščiai: jei
žmogus turi savo laisva valia ir gali elgtis nepriklausomai nuo
Dievo, ar tai nepažeidžia Viešpaties suverenumo?Kad šios sunkios
mįslės užuolaida įstengtume bent kiek praskleisti, gal mums pa
dės sekanti du pavyzdžiai. Kai šalies laisvei gręsia pavojus, pilie
tis stoja kariuomenėn savo šalies laisvę apginti. Stodamas
tarny
bon, pasiduodamas kariuomenės tvarkai ir disciplinai, jis atsisako
savo asmeniniu, laisviy., kad būty laisvas savo laisvoje šalyje.
Pa
našiai ir mes esame Kristaus kariai.
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Antras pavyzdys. Tiek vyras, tiek moteris - susituokdami atsi
sako savo viengungiškos laisvės šeimos laimės saskaiton. Nebe
reikalo Šventraštis kalba apie Viešpatį kaip jaunikį, ir apie bažny
čia kaip jaunajai Išvada: Visagalis ir suverenus Dievas, mylėda
mas žmog-y., išsižada dalies savo suverenumo žmogaus laisvos va
lios saskaiton.
Todėl, baigdami, galime sakyti: žmogus yra tiek laisvas, kiek
Dievo malonė leidžia (Rom. 9:15). Tas dėsnis galioja ir tautoms, o
taip pat ir mūšy tėvynei Lietuvai (Heb. 12:5-14).

J. KREGŽDĖ

DIDIEJI VYRAI SAVOTIŠKAI KEISTI

Prof. dr. kun. Povilo Jakubėno veikla, atgimstančios
Lietuvos
periode, plačiai reiškėsi ne tik laikinojoje Lietuvos
sostinėje
Kaune, bet siekė Vilnię. ir Klaipėda. Prof. P. Jakubėnas priklau
so prie didžiųjų, ir spalvingęjy. asmenybių, todėl jis įrikiuotinas į
to laikotarpio Lietuvos istorija.
Paprastai apie iškeliavusius "anapus" kalbama tik iš gerosios
pusės. Gal ir gerai, kad minint eilinius mirusius žmones, mes pri
silaikome to senojo papročio, tačiau, kalbant apie didžiąsias as
menybes, šio principo laikytis nepriderėtę, nes tuo nuskriaustume
didžiojo asmens charakterio spalvingumą.
Čia prisiminsime Biržę. gimnazijos II laidos gimnazisto įspū
džius. Iš istorinės perspektyvos žiūrint, tie įspūdžiai bus daugiau
charakteringi tik tai vienai, - II laidos, klasei. Daugelis iš tę laikę,
prisiminimu yra jau pamiršti, išliko tik reikšmingesni.
1919 metę ankstyva pavasarį, kada dar šiaurinė Lietuvos dalis
(Biržai, Rokiškis, Panevėžys) tebebuvo rusę bolševiku okupuota,
kaip geležinkelio darbininkai, sugrįžome iš I-jo Pasaulinio karo
tremties. Rusijos gilumoje, bolševikę revoliucijos metu, pergyven
ti to laiko žiaurumai ir žmonię skerdynės, visus mūsų šeimos na
rius apsaugojo visam amžiui nuo bet kokio bolševikinio raugo.
Mano tėtis, Jonas Kregždė, kiek buvo dievobaimingas prieš I-jį
Pasaulinį kara, tiek, galima sakyti, grįžęs iš tremties, nuo bažny
čios lankymo buvo atšalęs. Prisimenu, kaip prieš kara, sekmadie
niais iš ryto, prieš pusryčius, tėtis atsisėdęs užstalėje dievobai
mingai skaitydavo tam sekmadieniui skirtąsias maldas, psalmes
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iš story, šventy knygy. Tokiy knygy jo turėta ne viena, o keletas,
kurios badavo g.ražiai sudėliotos ant lentynėlės sienos kampe. Ma
mutė, mus sukilusius ir nusipraususius vaikus, suklupdydavo mie
gamajame kambarėlyje ir kartu su mumis kalbėdavo poterius. Ji
neduodavo mums pusryčiy, kol tėtis nebaigdavo skaityti šventyjy
rašty. Sugrįžus iš tremties neprisimenu, kad tėtis bent karta sek
madieniais iš ryto baty taip darys. Ir į Biržy bažnyčia, jei pora
karty per metus nuvažiuodavo, tai ir ta darydavo tik dėl mūšy vaiky, gerokai mamutės įkalbėtas. Dažnai mamutė viena vykdavo į
bažnyčia. Tuo metu Biržuose parapijos klebonu buvo kun. P. Jakubėnas. Spėju, kad kun. Jakubėnas bene bus mūšy tėčiui dėl jo vy
resnių sūny padarys kokį griežta užmetimą (jis mėgdavo parapi
jiečius išbarti), kas jį ir bus padary neatlaidžįai užsigavusiu ir
prieš kunigą Jakubėna nusistačiusiu. ( Brolis Kostas, gyvendamas
Biržuose ir mokytojaudamas gimnazijoj, dažnokai susitikdavo ir
su mokyt. P. Jakubėnu. Kostas turėjo gana aštry liežuvį ir neveng
davo "užvažiuoti ant kunigy". O ta jo aštrioji, pamatuota ar ne, ku
nigu kritika užgaudavo kun. P. Jakubėna).
1919 m. vasara Biržuose vyko parengiamieji kursai įstoti į gim
nazija. Šiuos kursus lankėme ir mes. Brolis Kostas namuose dar
atskirai mus mokė lietuviy kalbos. Taip parengti, nuo paminėty
mokslo mėty pradžios, buvome priimti į Biržy gimnazijos IV-ja
klasy aš ir sesuo Matilda, o į III-ja klasy brolis Jurgis. Kaip man
nūdien atrodo, kad mes buvome į tokias klases paskirstyti ne vien
tik pagal turėta išsimokslinimą, bet taipgi atsižvelgiant ir į mūšy
amžįy. Tuo laiku Biržy gimnazija turėjo tik viena vyreniaja (Vja) klasy, kuria lankė ir kun. Jakubėno sūnus Vladas, nūdien profe
sorius ir garsus kompozitorius. įsodinti į tokias klases, metai iš
mėty, kad ir ne lengvai, yrėmės pirmyn, kol įsigijome abiturienty
vardus'- aš su sesute 1924 m. , o brolis Jurgis 1925 m.
Nemažai per tuos penkerius mokslo metus, tuose tamsiai rau
dony plyty dviaukščiuose Jansono rūmuose, buvo patirta ir suži
nota. Platūs, aukštokai iškily, laiptai, vedė iš Dirvony (vėliau Vy
tauto) gatvės į gana erdvia saly, kurioje pertraukos metu, iŠsirikiavy gretomis po tris - keturis, sukdavome judantį rata.
Gimnazija moksleiviy skaičiumi gausėjo. Erdvieji Jansono rū
mai nebepajėgė visy sutalpinti. Žemesniosioms klasėms buvo nuo
mojamas dviaukštis medinis Kaco namas, moksleiviy "vištinyčia"
pramintas. Mokytojy personalas metai iš mėty gausėjo ir keitėsi.
Vyresnėse klasėse buvo skirtingo amžiaus ir išsilavinimo mokiniy. Pergyveny vokiečiy okupacija, lengviau "kramtė" vokiečiy
kalba ir naudodavosi, žinioms papildyti, vokiečiy kalbos vadovė
liais. Kita dalis moksleiviy buvo grįžy iš Rusijos. Tie vokiečiy
kalba išgirdo tik gimnazijoje. Jie, žinioms papildyti, naudodavosi
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Šiuose pram. Jansono rūmuose buvo įsteigta Biržų Miesto Mokykla, vėliau — Biržų
SAULES” gimnazija, o dar vėliau — Biržų Valstybinė gimnazija

Biržų „Saulės” gimnazijos mokinių grupė 1918-19 m. pradedant nuo viršaus, iš k. į d.: I
— Muralis, Kaziliūnas, Trapulionis, Užubalis, Brazdžiūnas, Matulis; II — Koškulis,
Balbieris, Dževečka, Skaringa, Karoblis, Petrulis; III — E. janonytė, Lapėnaitė, Snarskytė,
Vasilytė, Subataitė, Ladygaitė, Ciuopėnaitė, Ruplėnaitė, Švėgždaitė, Petrulytė, Kateivaitė; IV — Kupinskaitė, Krisiukėnaitė, Paliulytė, Januševičiūtė, kun. lanulionis, Balčiūnai
tė, Kaziliūnaitė; V — (apačioje) Kaziūnas, Snarskis, Dagys, Balčiūnas, Plerpa, Macijaus
kas.
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rusų kalbos vadovėliais. Tuo laiku, ypač vyresniosioms klasėms,
lietuviu kalba vadovėliu dar nebuvo. Mokytojams dėstant, daryda
vome užrašus. Mokytojai turėdavo nemažu sunkuma su terminolo
gijaVisu laisviausiai mūsų klasė jautėsi per mokyt. J. Dilio pamo
kas. Jis dėstė pasaulinę istorija. Pasakodavo negarsiai, tarsi sau.
Klasė aprimdavo, kada mokyt. Dilys pradėdavo klausinėti. Vėliau,
daugiau "razumo" įgiję, pradėjome tarpusavyje tramdytis, norėda
mi tuo pagerbti mokytoja už jo gera širdį
Sekantis mokytojas, prie kurio klasėje dar laisvokai laikėmės,
buvo paišybos mokyt. V. Šlekys. Jis, atsinešęs iš mokytojų, kamba
rio prizmių, kūgių, rutulių, juos sustatydavo ant stalo ir
liepdavo
piešti, išryškinant šešėlius. Na ir piešdavome, dažnai be reikalo
rodydami mokytojui, ka jau esame padarę. Dėl per laisvo mūsų el
gesio, mokyt. V. Šlekys užsigaudavo. Pavasarį kada alyvos, sodai
žydėdavo ir būdavo taip pragariškai sunku klasėje nusėdėti, mūsų
prašymas, kad leistų paišybos pamoka atlikti piliakalnyje, atsimušdavo į mūsų per laisva elgesį Vienok, po ilgoko prašymo, jo užkie
tėjimą nugalėdavome.
Gerai dėstė lietuvių kalba ir literatūra, iš dalies ir pasaulinę
literatūra, mokyt. Jurgis Kutra, Biržų gimn. vicedirektorius. Iš vi
sų mokytojų, kurie per klasę perėjo, geriausiai dėstė mokyt.N. Karosaitė. Ji tuo pačiu metu dėstydavo ir sugebėdavo į pokalbius iš
traukti visus klasės mokinius (dėstė prancūzų kalba). Toks dėsty
mo būdas labai palengvindavo mokiniams nauja dalyka įsisamonin
ti ir greičiau išmokti. Mokyt. Karosaitė buvo tikra pedagogė, pri
gimties tuo gabumu apdovanota. G aila, kad tokių iškilių pedagogų
mokytojų tarpe mažokai pasitaiko.
į Biržų gimn. mokytojų tarpa trumpam laikui buvo ^rikiuotas ir
didis vyras, jau buvęs garsus tiek Lietuvoje, tiek ir šiaurinėje
Amerikoje išeivių lietuvių tarpe. Tai aušrininkas dr. J. Šliūpas, bu
vęs Biržų Prekybos ir Pramonės Banko direktorius. Bankrutavus
šio banko centrui Kaune, buvo likviduotas ir jo skyrius Biržuose.
Dr. J. Šliūpas tuo laiku propagavo ir skleidė Lietuvoje moralinės
etikos mokslus. Gyvendamas Biržuose, draugavo su kun. Jakubėnu.
Sekmadieniais atsilankydavo į ev. reformatų bažnyčia ir išklausy
davo kun. Jakubėno laikomas pamaldas. Dalyvavo kaip svečias ir
ev. reformatų sinode.
Mūsų klasėje, berods VI- je, dr. J. Šliūpas skaitė pasaulinės li
teratūros paskaitas, supažindindamas su anglų literatūros klasi
kais. Kitose klasėse dėstė higiena. Vos tik pradėjus dr. J. Šliūpui
lankytis į mūsų gimnazija, pajutome, kad tarp mokinių (taip bus
bene pirma karta atsitikę) kažkieno buvo paskleista nešvanki pro
paganda ir atsiradęs paslaptingas šnibždėjimasis. Kažkuris iš mo1 1

kinių ir man į ausį pašnibždėjo, - girdi, tai esąs "baisus bedievis,
kurio reikia saugotis. Tarsi, vien tik nuo bedievio žmogaus pama
tymo, ta bedievybė ima ir prilimpa. Karta, per pamoka, dr. J. Šliū
pas prasitarė, kad prieš jį esą paskleisti nešvankūs šmeižtai, ku
rie nė vienam žmogui garbės nedaro. Išgirdę apie tai, kai kurie
mūsų klasės mokiniai paraudonavo. Kaip netikėtai dr. J. Šliūpas
mūšy, gimnazijoje buvo atsiradęs, taip nepastebėtas iš jos ir išny
ko.
Gimnazijos direktoriumi buvo mokyt. V. Grytė, ramaus, korek
tiško būdo pedagogas. Jis mūsų klasėje nieko nedėstė. Matydavome
jį tik praeinantį, mažai su juo reikalų, turėdavome.
Kitoks buvo mokyt, kun. P. Jakubėnas. Savo laikysena jis buvo
savotiškai skirtingas nuo kitų. Iš šalies žiūrint atrodė, tarsi jis
nuošaliai laikėsi nuo kitų mokytojų, lyg ir nepajėgė prie jų pritap
ti.
Nuo 1919 mokslo metų pradžios iki gimnazijos užbaigimo, mokyt.
P. Jakubėnas mūsų klasėje dėstė vokiečių kalba ir ev. reforma
tams tikyba. Kitose klasėse dėstė ir lotynų kalba. Atėjus vokiečių
kalbos pamokai, dar gerokai prieš skambutį, mokiniai jau sueidavo
į klasę ir užimdavo savo vietas. Vos spėjus skambučiui nuskambė
ti, staigiai į klasę įžengdavo mokyt. Jakubėnas, pažastyje laikyda
mas klasės žurnalą. Atvertęs žurnalų, kruopščiai iš palengva, gra
žia rašysena, padarydavo reikalingus įrašus. Po to, atversdavo vo
kiečių kalbos ketvirtį su mokinių pavardėmis ir jų pažymiais. Pa
sižiūrėjęs į ta lapa, ištardavo pavardę. Pavardės nešiotojas greit
suole atsistodavo (išeiti į klasės priekį nereikalavo) ir pradėdavo
skaityti. Mokiniui skaitant, mokyt. Jakubėnas visada klasės prieša
kyje žingsniuodavo ir taisydavo klaidingai ištartus žodžius. Baigęs
skaitymą, mokinys turėdavo atpasakoti. Po to, dar keletą klausimų
paklausęs, ištardavo "sėsk" ir lėta rašysena įrašydavo žurnale
pažymį. Iš rankos judesio atspėdavome, kokį pažymį mokinys gavo.
Pasigirdus skambučiui, skubiai pačiupęs žurnalą, greit iš klasės
iš eidavo.
Per vokiečių kalbos pamokas mokiniai klasėje užsilaikydavo
kuo ramiausiai. Vien tik mokyt. Jakubėno rimta išvaizda jau įtai
godavo mokinius ramiai laikytis. Iš pirmo žvilgsnio į jo veidą gau
davosi vaizdas - mintyse, reikaluose paskendęs žmogus. Per visas
vokiečių kalbos pamokas mes jį matėme rimta ir tik rimta. Vi
siems mokiniams jis buvo vienodas - šaltai korektiškas. Visų mo
kinių atžvilgiu laikydavosi santūriai ir apsieidavo be griežtesnio
žodžio ar balso pakėlimo. Užduotas vokiečių kalbos pamokas "iš
kaldavome" atmintinai ne tik mes silpnesnieji, bet ir mūsų stip
rieji vokiečių kalbos žinovai. Nežinau, koks galas būtų buvęs su
vokiečių kalba, jei aš nebūčiau sėdėjęs viename suole su Hermanu
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Paviloniu. Jis mane tempė "už ausy" iš vokiečiy kalbos, o aš jį
tempiau iš matematikos.
Aš manau, kad visoj pilnumoj mokyt. Jakubėno charakteris, koks
jis iš tikryjy buvo, pasireikšdavo ev. reformatu moksleiviy tarpe,
ar tai per tikybos pamokas, ar už gimnazijos sieny. Jis, kaip šiy
moksleiviy kunigas, matomai, jautėsi turįs teisę su mumis taip
elgtis, taip auklėti, kad iš mttsy išeity tikį ir padorūs žmonės. San
tūrumas, korektiškumas, kurio jis laikėsi mišriose tikybos atžvil
giu klasėse, ev. reformaty moksleiviams nebebuvo taikomas.Šiems
moksleiviams mokyt. Jakubėnas buvo aštrus,, griežtas, kietas ir
kartais net žiaurus. Vargu ar rasi bent viena mokinį, mokyt. Jaku
bėno tikybos mokyta, kuris nebūty iš jo gavęs švelnesnio ar griež
tesnio barimo. Ypatingai nemėgo išklausyti mokinio pasiaiškinimo.
Jei kuris išdrįsdavo mėginti teisintis, tas susilaukdavo dar griež
tesnio išbarimo.
Mūšy Il-sios laidos klasė mokiniy skaičiumi buvo nemaa (be
rods 24). Ev. reformaty tikybos moksleiviy buvo 5: Stefanija Puodžiūnaitė, Matilda Kregždaitė, Hermanas Pavilonis, Jokūbas Klusis
ir Jokūbas Kregždė. Tikybos pamokai sueidavome į mokytojy kam
barį, kur mokyt. Jakubėnas mūšy laukdavo. Baimingi, su virpančio
mis širdimis, susėsdavome į kėdes prie didelio mokytojy stalo.
Mokyt. Jakubėnas kietai, pabrėžtinai, iš palengva skiemeniuodamas,
ištardavo: "Da-bar pamoka at-sa-kys. . . Ma-til-da Kregždai- tė ! "
To jau jai, vargšei, ir užtekdavo, kad, staigiai pašokusi nuo kėdės,
pavirsty į degančia žarija. Reikia pastebėti, kad pas mus, kaip
vienkiemy augusius ir nemačiusius svetimy vaiky ir su jais nežai
dus, iš pat mažens buvo įsivyravęs perdėtas bailumas ir drovu
mas. Visi susigūžę sėdime, o Matilda^ - ne jos jėgoms tuo momen
tu įsigavusį bailumą nugalėti, - tyli. Žinau, kad ji šia pamoka mo
ka. Girdėjau, kaip ji namuose pusbalsiu, užvertusi sąsiuvinį, visa
ištisai sau pakartojo. Tada, po minutės tylos, išgirstame pikta bai
sa: "Sėsk, karve ! "
Vargšė sesuo Matilda, kiek ji prisikankino, kiek pastangy padė
jo, kol pergalėjo savyje bailumą ir pašaukta jau sugebėdavo, nors
ir visa išraudusi, pamoka atsakyti. Po tokio su Matilda incidento,
mokyt. Jakubėnas irgi atrodė susinervinęs. Po keleto minučiy ty
los ir delsimo, pradėjo diktantą sekančiai pamokai. Bažnyčios is
torija ne dėstė, bet diktavo.
Kiekvienas iš mūšy, rodos, kuo geriausiai mokėjome, po pamo
kos atpasakojimo susilaukdavome atitinkamo epiteto. J. Kregždė
dažniausiai būdavo apdovanojamas • "Sėsk, bedievi!" H. Pavilonis ir
J. Klusis - "Sėsk, purkelni!"
Gimnazisty "kakarines" lavino is pradžįy ev. ref.
bažnyčios
vargonininkas Sprindys, o vėliau - varg. Lukoševičius. Šiam reika13

Lui gimnazija buvo įsigijusi pianiną. Naudotis pianinu moksleiviam
buvo uždrausta. Karta, popietiniu laiku, kada gimnazija buvo tuščia,
kažkokiu reikalu ten užbėgęs J. Klusis neiškentė nepalietęs "už
draustojo vaisiaus". Tuo metu gatve ėjęs mokyt. Jakubėnas išgirdo
pianino garsus. Tik tada J. Klusis pamatė mokyt. Jakubėna, kai pa
juto ant savo kupros nelaukta lengva lazdos smūgį.
Kada mokyt. Jakubėnas būdavo nepiktas, tai į pasisveikinimą
gatvėje, nežymiai kilstelėdavo skrybėlę ir praeidavo pro šalį, tarsi
ateinančiojo iš anksto nebūtu pastebėjęs. Kada būdavo pyktelėjęs
ant ko nors, tai dar už kokių penkių žingsnių prieš susitikima, pir
mas pakeldavo skrybėlę, o pats gerokai nusilenkęs ir
tardamas
"La-bas, Kregždė!", praeidavo pro šalį. Ta pdtyrę, sekantį karta
susitikti vengdavome, sukdavome į pasitaikiusį skersgatvį, arba
grįždavome atgal.
Nepriklausomybės kūrimosi pradžioje, Biržų inteligentija entu
ziastingai reiškėsi kultūrinėj
veikloj, ypač per įkurtąją Dailės
Draugija "Mūza". Šiai draugijai priklausė beveik visi Biržų gim
nazijos mokytojai ir aktyvesnieji Biržų įstaigų tarnautojai. Tuo
laiku į "Mūzos" veikla buvo įsijungęs ir B. Dauguvietis, pagar sėjęs
Rusijoj aktorius ir režisierius, kuris vėliau buvo Kauno valstybės
teatro dramos režisieriumi. D-ja "Mūza" per metus duodavo po
keletą, gana vykusiu, spektakliu, kuriuos Biržių gyventojai mėgo ir
gausiai juos lankė. Prie spektaklių parengimo būdavo įtraukiami ir
gimnazistai. Mūsų klasės gabesniems paišytojams: H. Paviloniui,
J. Klusiui ir J. Kregždei, mokyt. V. Šlekiui vadovaujant,
tekdavo
teplioti skelbimus.
Dailės D-jos "Mūza" spektaklius lankė ir kun. P. Jakubėnas. į
juos ateidavo dažniausiai vienas ir punktualiai. Atrodydavo, kad ir
per komiškuosius veiksmus prasėdėdavo rimtai nusiteikęs, tik ne
žymiai nusišypsodamas. Pertrauku metu mažai su kuo k albėdavosi.
Pasibaigus vaidinimui, tuojau atsiimdavo iš rūbinės
apsiausta,
skrybėlę, lazda ir skubiai išeidavo.
1923-jų metų pavasarį, kelioms savaitėms prieš mokslo pabai
ga, aštuntokai buvo paleisti baigiamiesiems egzaminams rengtis.
Mes septintokai pasijutome, kad nuo sekančios dienos tampame
vyresniaisiais gimnazijos mokiniais. Pasitarę nutarėme, kad rei
kia ta momenta kuo nors ypatingiau atžymėti. Sekančia diena
į
gimnazija žygiavome "išsišėrę"iš kasdieninės gimnazistinės uniformos. Dalis gimnazistų į klasę atėjo apsivilkę iš brolių sko
lintais kostiumais, pasirišę kaklaraiščius ir dėvį skrybėles.
Kiti
tik su kaklaraiščiais pasipuošę. Gimnazistės atėjo apsivilkusios
šventadieninėmis suknelėmis, pasipuošusios "frizūromis".
Per
pirmąją pamoka, matematika dėstęs mokyt, vet. gyd. P. Nastopka,
tik pamokai baigiantis atkreipė į mus dėmesį. Ilgiau į mus pažiū-
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rėjęs, piktokai tarė: "Kas čia yra? Jas šiandien kitaip atrodot!"

IVlaidos "šlipsininkai", iš k. į d. :I eil.-M. Ambroziūnaitė,
M. Šimavičius-Šimaitis, A. Janulionytė; II-eil. -(sėdi)Rigmantaitė, O. Vasiliūnaitė, klasės auk ėtojas mkt. V. Didžiu
lis, J. Olšauskaitė, M. Graudinaitė, E. Vilimaitė; III eil. - B.
Krečmeras, O. Devenytė, Krečmeraitė, P. Bružas, J. Švegždaitė, E. Lėjeris, O. Pieteraitė, P. Dagys, V. Januškevičius,
A. Sprindys; IV eil. -J. Kutra, E. Smilgis, M. Januševičius,
A. Špuoris, J. Trimakas, P. Šimavičius.
Pertraukos metu pajutome, kad už uždaru mokytoju kambario
duriai vyksta pasitarimas. Bailesnieji mokiniai nusiraišiojo kak
laraiščius ir slėpė kišenėse. Po kelię minučių pastebėjome, kad iš
eina iš mokytoju kambario mokytojai, žvilgterėję į mus, pro lūpa
nusišypso. Tada ir bailieji atgavo drąsą ir traukė iš kišenię kak
laraiščius. Per paskutiniaja paišybos pamoka, į klasę įėjęs mokyt.
V. Šlekys, džiaugsmingai mus pasitiko ir apdovanojo komplimentu^
"Šiandien jūs atrodote tikrais inteligentais ir to vardo jau esate
verti". Šia proga, nuvykę į piliakalnį, padarėme keletą
gražįę
nuotrauką. Šia šventę praminėme "š lipsininku" švente. Sekantieji
po mūs kasmet šia šventę kartojo. Ji tapo Biržę, gimnazijos tradi
cine švente.
Baigę VI-ja klasę, reformatę tikybos moksleiviai
nutarėme,
kad reikia atlikti konfirmacija, nes tam reikalui buvome jau pri-
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brendę. Moksleiviai, lankę gimnazija ir turėję tikybos pamokas, bū
davo nuo ilgesnio parengimo konfirmacijai atleidžiami. Per vasa
ros karštąjį liepos mėnesį, tryse iš Lyglaukiu, vienkiemio, kasdien
padarydami ten ir atgal po 5 km, žygiavome į Biržus. Buvusiuose
kun. Meškausko namuose, kun. P. Jakubėnas kasdien po pora valan
dą dėstė tikyba ir paruošė mus konfirmacijai.
VIII-je klasėje vyko rimtas ir intensyvus darbas. Net ta nenuo
rama J. Klusį šie mokslo metai buvo pavertę į rimta mokinį.Per
tikybos pamokas mokyt. P. Jakubėnas jau daug švelniau su mumis
elgėsi, skaitėsi kaip su subrendusiais moksleiviais. Mokslo me
tams baigiantis pasijutome, kad šie vieneri metai mums davė dau
giau, negu t praeitie ji 4-ri sudėjus krūvon. Tada, kai jau turėjome
rankose brandos atestatus ir rengėmės palikti penkerius metus
trintąjį suolą, buvo liūdna ir graudu.
Šiandien, po 40-ties pergyventę metę, kai mintimis nubėgi į
praeitį, pasieki Radvilę sostinę Biržus, ta žavingai grąžę šiaurės
Lietuvos kampa., - pirmoj eilėj gyvu vaizdu stojasi Biržę gimna
zija, priešaky su jos steigėju ir ugdytoju mokyt, kun. P. Jakubėnu.
Šiaurinėje Biržę miesto dalyje, prie Širvėnos ežero kranto, su
aukštu, grakščiai smailiu, bokštu iškilusi gotinė bažnyčia, su me
džiuose paskendusia klebonija ir antroje Reformatę g-vės pusėje,
storęję liepę pavėsyje buv. kun. Meškausko namai "Meškauskynė",
- tai buvo ne tik kun. Jakubėno tuometinė gyvenvietė (iki pakvie
timo jo į Vytauto Didžiojo Universitetą), bet ir jo veiklos, jo dva
sios centras, iš kur gėrę norę troškimai, dvasinė ir kultūrinė
veikla spinduliavo į visas Lietuvoj buvusias -parapijas.
Tuometinė kun. P. Jakubėno veikla nesirubežiavo vien bažnyčia,
parapija, mokyklomis, gimnazija, bet reiškėsi ir kultūrinėje, visuo-

Biržų miesto savivaldybės personalas. Viduryje — burmistras K. Vagneris
'r jo dešinėje v. burmistras P. Klybas.
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meninėje veikloje. Matėme jį "Agaro" akc. b-vės steigėju tarpe,
Prekybos-Pramonė s banko administracijoj, ugniagesiu draugijoj,
Žemės Ūkio draugijoj. Kun. P. Jakubėno iniciatyva ir pastangomis
buvo įkurta Biržų, spaustuvė. Per ja jis platino parapijiečiams sa
vo dvasios kūdikį "Sėjėja", vienas pats prirašydamas, redaguoda
mas ir leidimo išlaidas pakeldamas. Tiesiog stebėtis reikia, kaip
jis valiojo tuos darbus vienas pats nudirbti? Taip, tokį kiekį darbų
tegalėjo nudirbti tik kietos valios, sąžiningo pareigingumo, nepa
laužiamos energijos, tvirtos dvasios žmogus.
Neturėdami po ranka prof. dr. kun. P. Jakubėno nuveiktųjų darbų
sarašo, tenkindamiesi tik paviršutiniškomis apybraižomis, vilia
mės, kad pilna jo gyvenimo apžvalga padarys tėvynės sūnūs, išau
šus Lietuvos Nepriklausomybei.
P. S.

Šis inž. Jokūbo Kregždės rašinys buvo parašytas 19&4 m.
Dėl tam tikrų priežasčių jis išgulėjo užmestas ligi šiol.
Redakcija

L. KNOPFMILERIS

KALĖDOS NELAISVĖJE
Seku p. J. Jašinsko straipsnių serija "Fanatizmas ir Toleran
cija". Kaip gražu, kad laikui bėgant keičiasi žmonių ir kunigų pa
žiūros, jau nekalbant apie aukščiausia Bažnyčios vadovybę. Betgi
vis dar yra asmenų, kurie puola tikinčiuosius tik todėl, kad jie yra
kitos tautybės. Tai buvo tuoj po Antrojo Pasaulinio karo.
Prancūzijoje vokiečių karo belaisviai dirbo pas ūkininkus ir tu
rėjo tiek laisvės, kad sekmadieniais galėjo eiti į bažnyčia. Vienas
karo belaisvis buvo kilęs nuo Reino, R. katalikas. Besidžiaugdamas
laisvu sekmadieniu, nutarė eiti į bažnyčia pasimelsti.
Minėti karo belaisviai gyveno mažame miestelyje, kur kiekvie
nas gyventojas pažįsta vienas kita, juo labiau kunigas pažįsta vi
sus miestelio gyventojus. įdomu pažymėti, kad mažuose Prancūzi
jos miesteliuose kiekvienas gyventojas ir bažnyčioje turėjo savo
vieta, kitaip sakant, negalėjo atsisėsti bažnyčios suole kur norėjo.
Taip ir mūsų karo belaisvis, nuėjęs į bažnyčia, atsisėdo pačiame
paskutiniame suole.
Prasidėjo pamaldos ir kunigėlis pastebėjo nauja bažnyčios lan
kytoja. Praėjo savaitė. Kai sekantį sekmadienį karo belaisvis ir
vėl nuėjo į bažnyčia pasimelsti, kunigas iš sakyklos balsiai pasa
kė"
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- Mūšy, tarpe yra kiaulė (prancūzai vokiečius vadindavo "bos ") ,
apleisk mūšy, bažnyčia.
Tai buvo dvigubas fanatizmas.
Toje pačioje Prancūzijoje buvo ir kitokių R. katalikų, kunigų. Ir
vėl iš karo belaisvių pergyvenimo. Apie 12 0 karo belaisvių
dirbo
Vosgesų miškuose kirsdami medžius. Gyveno barakuose
netoli
vieno mažo miestelio ir kas sekmadieny, marokiečių karių lydimi,
eidavo į bažnyčia pasimelsti.
Pamažu artėjo Sv. Kalėdos. Kaip iš visko buvo galima numatyti,
kad ir šias Kalėdas teks švęsti karo nelaisvėje. Apsipratę su šia
mintimi, karo belaisviai rado miške gražiausia eglutę, ja nukirto
ir atsigabeno y belaisvių stovykla. Pastatė ja viduryje aikštės, ku
rių supo jų barakai. Keletas klausimų jaudino karo belaisvių širdis.
Eglutė yra, bet.kaip su žvakutėmis? Kur gauti? Pirkti jie neturėjo
iš ko. Ir kokios šv. Kalėdos, jei eglutėje nesužibės žvakutės? Ka
ro belaisviai katalikai nutarė kreiptis pas pražilusį malonų kuni
gėly. Ir taip viena sekmadienį po pamaldų vienas, mokėjęs truputy
prancūziškai, kreipėsi y kunigėly žvakučių reikalu. Kunigėlis pažiū
rėjo y jy ir atsakė:
- Kiekvienas, kuris eis išpažinties, gaus dovanai viena žvakutę.
- Bet, kunigėli, karo belaisviai nemoka prancūziškai, - atsakė
belaisvis.
- Dievas supranta kiekviena kalba. Sukalbės kiekvienas maldelę
savo kalba ir turės Dievo palaiminima ir dar dovanėlei žvakutę.
Skirta diena išpažinties nuėjo tiek karo belaisvių, kad kunigė
liui vos nepritrūko žvakučių.
Kūčių vakara kalėdinė eglutė stovėjo pilname savo grožyje - su
žvakutėmis. Tyli naktis, tik danguje spindi žvaigždutės, o lauke ra
mu nė mažiausio vėjelio. Nustatytu laiku karo belaisviai sustojo
ratu aplink gražia eglutę. Padarytas žiedas, jungias žmones laimė
je ir nelaimėje bei sunkiausioje likimo valandoje. Naktis tokia gra
ži ir tyli, o degančios žvakutės dar daugiau pakelia šventiška nuo
taika. Suskambo kalėdinė giesmė "Tyli naktis, šventa naktis". Gal .
ji niekad taip gražiai neskambėjo Vosgesų kalnuose, kaip ta naktį
Prisiminę sena kunigėlį kurio dėka kalėdinė eglutė pasipuošė
žvakutėmis, visi kaip vienas nutarė dalyvauti R. katalikų kalėdinė
se pamaldose. Marokiečiai kariai atsisakė mus lydėti y bažnyčia,
sakydami:
- Kalėdos - didelė šventė, niekas nepabėgs.
Iš tolo jau skambėjo mažytės bažnyčios varpai, aidėdami savo
atgarsiais tarp kalnų. Paskutiniai bažnyčios suolai buvo užimti
belaisvių. Parapijiečiai nustebo pamatę savo vietas užimtas, bet
nieko nesakę nuėjo ir atsisėdo tuščiuose suoluose. Pamažu bažny
tėlė prisipildė žmonėmis ir neliko nė vienos tuščios vietos. Se =
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nam, maloniam kunigėliui įėjus į bažnyčia, jo veide
suspindėjo
džiaugsmas ir šypsena. Gal todėl, kad jis belaisviams suteikė do
vanas - žvakutes, o gal ir todėl, kad pirma karta jo bažnytėlė buvo
pilna žmonių, atėjusių pasimelsti ir nusilenkti prieš Ta, kuris gi
mė ir kentėjo dėl visų.
Kalėdinės giesmės skambėjo garsiai ir iškilmingai. Gal ir lau
ke likę jautė šventiška nuotaika, kuri šia naktį buvo ne tik šioje
bažnyčioje, bet ir visame pasaulyje. Ir kokia viešpatavo tyla baž
nyčioje, kai senas, žilas kunigėlis savo maldoje meldėsi ne tik už
savo parapijiečius, bet ir už karo belaisvius, likusius toli nuo sa
vųjų, svetimame krašte. Jo karšti ir gražūs žodžiai daugeliui ka
ro belaisvių išspaudė ašaras, už krikščioniška meilę, už tai, kad ir
jų neužmiršo. Tai buvo kunigėlis, kuriam tikroji krikščionybė buvo
aukščiau už viską.
Po iškilmingų pamaldų, kai visi apleido bažnyčia, senas žila
plaukis kunigėlis rado reikalo ateiti pas karo belaisvius ir palin
kėti visiems palaimintų šv. Kalėdų.
- J ei ryt diena atvyktų jūsų evangelikų kunigas, tai po pamal
dų bažnyčia yra jūsų žinioje. Jei jums būtų reikalingas
vargoni
ninkas, tai pasakykite, aš jums duosiu, - pažadėjo išeidamas kuni
gėlis.
Sekančia diena, atvykus evangelikų kunigui, buvo atlaikytos pa
maldos toje pačioje bažnytėlėje ir šiose pamaldose dalyvavo visi
12 0 karo belaisvių. Tai buvo gražiausios ir iškilmingiausios Kalė
dos nelaisvėje, dėka vieno asmens - seno, žilaplaukio R. katalikų
kunigėlio. Tas įvyko 1947 metais.
Ir taip tolerancijos pažanga žengia dideliais žingsniais į švie
sia ateitį. Gal sulauksime, kai laisvės ir tolerancijos švyturys su
liepsnos laisvoje Lietuvoje ir atneš visiems Lietuvos gyventojams
gražūjį rytojų.

Negaliu nepaminėti serijos straipsnių ponios Aleksandros Vaisiūnienės. Gražu ir malonu, kad kiekvienas iš mūsų gražiai aprašo
savo gimtąjį kampelį ir apylinkes. Kiekvienoje vietovėje yra žmo
nių, kurie yra nuoširdūs, geri ir vaišingi. Ypatingai įdomus buvo
p. A. Vaisiūnienės straipsnis apie sunkų gyvenimo kelia tolimoje
Venezueloje. Dėka lietuvio-lietuvė s darštumo, sąžiningumo, atvi
rumo ir meilės darbui, lietuviai greitai atsigauna ir atsistoja ant
savistovių kojų. Pagarba jiems, o iš Jūsų, gerbiama Ponia, laukia
me ir toliau Jūsų malonių straipsnių.
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Vienišas laivelis prie upės kranto (akvarelė).

Dail. inž. H. Pavilonis.

V.KAROSAS

MŪSŲ PADĖTIS LIETUVIŲ TAUTOJE
Tema būtų pernelyg komplikuota ir sudėtinga, nes protestantiš
kas pasaulis, kuriam priklauso Lietuvos evangelikai, yra sudarytas
pliuralistiniais pagrindais, kuriame pasireiškia daugelis įvairiu
Bažnyčių, su skirtingais sampročiais apie Biblijoje apreikštas tie
sas ir dar skirtingesnėmis tautinėmis ar kultūrinėmis tradicijo
mis.
Protestantiškame pasaulyje nuo pat pradžios reiškėsi įvairios
idėjinės srovės, nuo pat konservatyviausių iki pačių liberaliausių
ir net radikalių, kurios tarpusavyje vedė atkaklias kovas. Kataliky
bės apologetai visuomet primesdavo protestantizmui "susiskaldy
mą" ir "pasimetimą", nes nesuranda bendros, jungiančios visus
protestantus, tiesos.
Betgi istorija įrodė, kad nežiūrint tariamo "susiskaldymo" ir
"pasimetimo", protestantiški kraštai iškilo į viso pasaulio vado
vaujančias pozicijas. Reformacija, įvykdžiusi dvasinu revoliucija,
padėjo pagrindus iškilti mokslui, technologijai ir demokratijai, ku
rie visumoje suteikė pirmavimų protestantiškam pasauliui.
Šiandiena bet kuri pasaulio valstybė ar tauta, nors būtų fanatiš
kai nusiteikusi prieš protestantizmų ar patekusi komunizmo Vai
don, norėdama išspręsti bet kuria problema savajame krašte, ar
pasiryžusi industrializuoti savo kraštų, ar pakelti žemės ūkio na
šumų, užtikrinti savo krašto žmonių sveikata, ar bendrai įsisavin
ti naujausius mokslo ar technologijos laimėjimus, nori ar nenori,
turi kreiptis į protestantiška pasaulį, ieškant sau pagalbos ar
sprendimų.
Šios visuotinos tiesos nebuvo pagavusi lietuvių tauta, imtinai su
lietuviais evangelikais, kurie netgi vengė save vadinti protestan
tais. Prieškariniais metais veik visa Europa buvo užgožta stiprių
sekuliarinių sąjūdžių, kaip nacionalizmas, iš kurio vėliau
išaugo
fašistinio ir nacistinio tipo sąjūdžiai, liberalizmas, socializmas ir
komunizmas, kurie paneigę religijos vaidmenį žmogaus gyvenime,
buvo užvaldę Europos, ir, didele dalimi, likusio pasaulio protus.
Atėjęs Antrasis pasaulinis karas, kuriame lemiama ir vadovau
jama rolė atiteko anglo-saksų pasauliui, buvo sunaikintos nacizmo
ir fašizmo sukurtos galybės, atstačius Vakarų Europoje demokra
tines santvarkas, gi Rytų dalyje buvo Sovietų primesti komunisti
niai režimai. Subyrėjo veik visos kolonijinės imperijos, kurių vie21

toje susidarė arti šimto naujų nepriklausomų valstybių. Su šiuo
epochiniu karu, pakeitusiu viso pasaulio veidą, drauge iškilo pro
testantiškas pasaulis, tapęs laisvojo pasaulio vadovu.
įvykęs epochinis perversmas pirmiausiai pažadino protestan
tiškai sąmonei lietuvius evangelikus, bet ne katalikus. Lietuvos ka
talikams dar tebesivaideno Šiluvos Marijos mitas ir jų pačių su
kurta "Roma ar Maskva" dogma, remiama tokių katalikiškų auto
ritetų kaip prel. M. Krupavičius, prof. A. Maceina ir prof. J. Gir
nius. Verta šioje vietoje priminti prel. M. Krupavičiaus mesta atei
ties vizija, kuris kaip politinis ir idėjinis lietuviškos katalikybės
vadas, savo išleistoje knygoje "Krikščioniškoji
demokratija",
Stuttgart 1948 m. , taip ja nusakė*
"Gyvename tuos laikus, kada pasauly susigrūmė
didžiau
sios jėgos - katalikybė ir raudonasis komunizmas. Visos
kitos jėgos traukiasi iš kovos arenos ir nyksta. Vienas tų
milžinų šioj žūtbūtinėje kovoje taip pat turės žūti. Kuris?
Tai jau priklauso nuo mūsų - krikščionių demokratų va
lios ir pasiryžimų". (psl. 41 ).
Panašia katalikiška pasaulėžiūra sutvirtino Lietuvos vyskupų
išleistas aplinkraštis'• "Lietuvos Rymo Katalikų Episkopato Direk
tyvos Katalikams", išleistas Romoje 1952 m., kuriame jau aiškiai
pasisakoma už Lietuvos atstatyma pilnoje R. Katalikų Bažnyčios
kontrolėje.
Panašios mintys buvo skelbiamos per gausiai pasirodžiusia
katalikiška spauda, sukėlusią tremtinių masėje dominuojantį įsiti
kinimą, kad tik per katalikybę gali Lietuva atgauti savo nepriklau
somybę, nes sudaro pasaulinę galybę, kuri tik viena gali nugalėti
bedieviška komunizmą. Netgi tautininkų, liberalų ir net kairiųjų
sluoksniuose imta susigyventi su mintimi, kad atgavus
Lietuvos
nepriklausomybę, mažiausiai per pirma dešimtmetį krašta valdy
tų katalikiškos partijos, kaip dominuojanti politinė ir idėjinė jėga
tautoje.
Tokioje susidariusioje nuotaikoje buvo mestas obalsis - kas
nekatalikas tas nelietuvis, kuris nuaidėjo per visas DP stovyklas
ir surado labai našia dirva tremtinių ir pabėgėlių tarpe. Anglų
valdomoje zonoje "screeningai" (atsijojimai netinkamų elementų)
buvo pavesti stovyklų komitetams, kuriuos daugumoje sudarė
ka
talikiško nusistatymo nariai. Rezultate, vien šioje zonoje buvo iš
skirti iš DP stovyklų tarp 12-15 tūkstančių lietuvių
evangelikų,
daugumoje kilusių iš Klaipėdos krašto. Paprastai evangelikams
būdavo prikergiami esesininkų, gestapininkų ar nacių koloborantų
kaltinimai, kuriais remiantis buvo pateisinami komitetų pašalini
mo sprendimai.
Žymiai geriau "screeningavimo" procedūra susiklostė Ameri22

kos zonoje, kuria pravesdavo kariškiu skirti tikrintojai, todėl iš
vengta masinio evangeliku pašalinimo iš DP stovyklą. Jie vėliau
turėjo teisę emigruoti į užjūrio kraštus, kur galėjo įkurti
savo
lietuviškas parapijas ir kultūrinės veiklos centrus.
Siame nelemtame laikotarpyje buvo šaukiami evangelikų Baž
nyčių. Sinodai, kuriuose buvo svarstoma susidariusioji padėtis ir
ieškoma sprendimų. Buvo pradžioje kreiptasi į lietuvių politinius
veiksnius ar pradėjusia veikti Lietuvių, tremtinių bendruomenę,bet
be ypatingų rezultatų. Pavieniai lietuvių veikėjai net
darydavo
priekaištus reformatams, kam' jie užstoja evangelikus liuteronus,
nes pastarieji išpažįsta vokiška tikėjimą, per balsavimus Klaipė
dos krašte parodę savo provokiška, o vėliau ir pronaciška, nusis
tatymą. Reformatai bent turėtų laikytis nuošaliai nuo liuteronų,nes
lietuvių tautoje yra laikomi tikrais lietuviais. Toks išskirtinas nu
sistatymas buvo pasireiškęs tautininkų tarpe, kai tuo tarpu liaudi
ninkai ir socialistai laikėsi nuošaliai, savo spaudoje nepasisaky
dami šiuo skaudžiu reikalu.
Iškeldami šį opų klausima bendrais bruožais, neprivalome vis
ką subendrinti ir visus lietuvius katalikus matuoti vienu mastu.
Kaip Lietuvos žydų tragedijos metu buvo atsiradę pavieniai lietu
viai, kurie rizikuodami savo gyvybėmis gelbėjo žydus nuo sunaiki
nimo, taip ir lietuviai evangelikai buvo suradę katalikui veikėjų, ir
net paskirais atvejais dvasiškių tarpe savo užtarėjus, kurių pagal
ba ne vienas evangelikas ar ištisa grupė pasinaudojo.
Tačiau net tautininkų ar liberaų tarpe buvo keliami samprota
vimai, mažai nutolę nuo katalikiškų. Jie pripažįsta, kad laimėjus
Lietuvos reformacijai lietuvių tauta būtų atsidūrusi žymiai geres
nėje padėtyje. Reformatų religija būtų sudariusi stipria užtvara
prieš katalikiškos lenkų kultūros veržimąsi į lietuvių tauta, taip
pat atsispirtų prieš rusų ir vokiečių įtakas, nes sudarytų panašia
užtvara prieš provoslavija ir liuteronizma.
Pripažindami religijai labai svarų veiksmą tautos gyvenime,
ypač tautininkai apgailestavo reformatų tikėjimo pralaimėjimų, iš
eidami iš grynai tautinių samprotavimų, bet laimėjus katalikybei,
tenka skaitytis su realybe. Lietuva, būdama maža ir apsupta prie
šiškų ir galingų kaimynų, gali išsilaikyti vien darnioje vienybėje,
kurių skaldo religijų ir ideologijų gausumas. Kadangi reformatai
savo nuopelnais lietuvių tautai įrodė savo taurų patriotizmą, tai
vardan Lietuvos vienybės ir gerovės turėtų atsižadėti nuo
savo
sektantizmo ir įsijungti į bendra tautos išpažįstamų katalikų tikė
jimą. Liberalinio nusistatymo veikėjai kvietė evangelikus jungtis į
jų eiles, nes jie esą daug šviesesni ir pažangesni už katalikus.
Gi
socialistai visai nesidomėjo religiniais klausimais ir evangelikų
pade timi.
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Tokiose aplinkybėse turėjo evangelikai ieškoti išeities. Išmesti
iš DP stovyklą mažlietuviai ir didlietuviai, pasinaudoję repatria
cijos teisėmis, nuėjo ieškoti užtarimo pas vokiečiu protestantus,
kur rado prieglauda ir duonos kąsnį. Likusieji evangelikai stovyk
lose ėmė organizuotis ir ginti savo teises lietuviškoje bendruo
menėje. Neradę tvirtesnės atramos pas savus tautiečius, surado
kelius į pasaulines protestantu Bažnyčių, organizacijas ar pas vie
tines vokiečių protestantų Bažnyčias, kur rado supratima ir pri-

Vienatvė.

Dail. inž. Vyt. Trečiokas.

tarima savo padėčiai. Dėka savo pastangų ir ypačiai įkurtos Ame
rikoje dr. M. Devenio pastangomis Lietuvių Protestantų sąjungos,
įstengė nugalėti daug klinčių ir bent 3-4 tūkstančius evangelikų
perkelti į JAV ir Canada, tuo sudarant pagrindus lietuvių
pro
testantiškai veiklai išeivijoje.

Šių pergyvenimų eigoje ėmė ryškėti lietuvių evangelikų eilėse
savotiškas dvasinis persilaužimas. Lietuvoje veik visa
lietuvių
evangelikų veikla reiškėsi religinėje plotmėje, užsidarius savųjų
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tarpe, gi viešumoje buvo pabrėžiamas patriotizmas ir ištikimybė
Lietuvių, tautai, po pergyventų karo audrų, sekusių okupacijų ir iš
gyventų tremtyje skaudžių patyrimų, teko evangelikams iš naujo
persvarstyti savo padėtį lietuvių tautoje.
Vyresniosios kartos evangelikų vadovai ir dvasiškiai buvo gi
liai sukrėsti vykstančios nepakantos evangelikų atžvilgiu, nuo ku
rių norėta atsikratyti kaip nuo svetimo lietuvių tautai elemento.
Jie negalėjo suprasti ir susigyventi su mintimi, kad didžiai nusi
pelnę lietuvių tautai evangelikai galėjo būti niekinami ir sutapati
nami su tautos išdavikais ar nusikaltėliais. Parblokšti dvasiniai
nerado savyje jėgų energingai stoti į kova ir ginti savo tikėjimo
brolius ir seseris, pasitenkindami vien prašymais ir maldavimais.
Bet tuo metu, visai netikėtai, iš jaunesniosios evangelikų inteli
gentų kartos, neseniai baigusių universiteto studijas ir anksčiau
mažai ar visai nedalyvavę religinėje veikloje, ėmė kilti naujos jė
gos, pasiryžusios stoti kovon už pilnutinių teisių
pripažinimą
evangelikams savo tautoje. Pirmuoju balsu prabilo Jurgis Jašinskas, išėjęs į tremtinių spauda ginti metamų iš stovyklų repatrian
tų ir mažlietuvių. Jo keliamas protesto balsas nenuskambėjo tuš
tumoje, nes paskatino kitus evangelikus ginti savo teises ir surado
platesnį pritarima lietuviškoje visuomenėje.
Tremtyje pasirodė kuklūs evangelikų periodiniai
leidiniai,
spausdinti rašomaja mašinėle ir multiplikuojami, kuriuose be
religinio turinio straipsnelių buvo teikiamos žinios iš evangelikų
gyvenimo. Iš visų evangelikų leidinių tenka išskirti leista ir reda
guota M. Zablockio "Mūsų Pasaulis", kuriame jau buvo keliama
protestantiškoji mintis. Viename straipsnyje buvo aiškiai pasisa
kyta, kad ne katalikiškas, bet protestantiškas pasaulis lems Lietu
vos likimą ir jos ateitį. Nors įprastai vengta poleminio tono ir nė
vienu žodžiu neužsiminta apie plačiai skelbiama "Roma ar Mask
va" katalikiška pažiūra, bet tai buvo pirmas reagavimas iš
evan
gelikų tarpo.
Nepriklausomai nuo spaudos reiškiamų minčių, evangelikai bu
vo surengę eilę suvažiavimų, šaukė savo Sinodus, kuriuose ėmė
bręsti įsitikinimas, kad lietuviai evangelikai nėra kokia tai pašali
nė, nereikšminga ar visai svetima mažuma lietuvių tautoje, bet da
lis pasaulinio protestantizmo, kuris po šio karo iškilo į vadovau
jančias pozicijas laisvajame pasaulyje. Supratę šia istorinę tikro
vę, evangelikai pajuto savyje savo vertę, svorį ir reikšmę savo
tautoje. Taip pamažu vyko lietuvių evangelikų eilėse reikšmingas
dvasinis persilaužimas, kuris galutinai subrendo įsikūrus Ameri
koje ar kituose protestantiškuose kraštuose.
Pirmame po persikėlimo dešimtmetyje evangelikai
pašventė
daug jėgų ir pastangų įsikurti naujuose kraštuose ir įtvirtinti sa =
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vo egzilines Bažnyčias, prie kurię telkėsi religinė ir kultūrinė
veikla bei susirūpinta sava spauda. Atsipalaidavę nuo slegiančio
DP stovyklą gyvenimo ėmė drąsiau ryškinti viešumoje savo pro
testantiška nusistatymą, kurio Lietuvoje ir tremtyje vengė. Reika
laudami sau pripažinimo lietuviškoje išeivijoje, nepabūgo pabrėžti
savo sąryšį su protestantiškuoju pasauliu ir panaudojo turimus
galimumus paveikti į protestantišku tautę ar vyriausybię prielan
kumą Lietuvos laisvės byloje. Šie argumentai rado atgarsį lietuvię
veiksniuose ir netrukus evangelikams atsidarė durys ir į politinę
veikla. Evangelikę dvasiškiams buvo pripažintos lygios teisės tar
ti invokacijos žodį bendruose lietuvię suvažiavimuose ar per ren
giamus Vasario 16 minėjimus. Lygiai buvo pripažinta teisė evan
geliku dvasiškiams sukalbėti malda Amerikos Kongrese Lietuvos

Spauda iš Prūsų.

Dagys

Skamba kanklės.

nepriklausomybės minėjimo proga.
Bendrai imant, lietuvię evangelikę padėtis išeivijoje ėmė žy
miai stiprėti ir gerėti. Vienok tas nereiškia, kad tam tikruose ka
talikę sluoksniuose atsisakyta nuo priešiškumo lietuvię evangeli
kams ar protestantizmo atžvilgiu. Tam tikras nuolaidumas evan26

gelikams buvo daromas veik išimtinai progmatiniais sumetimais
katalikiškos Lietuvos atstatymui. Aišku, pasiekus savo
tikslo,
evangelikai vėl atsidurtu paniekintąją ir nužemintąją pašaliuose.
Toks nusistatymas išryškėjo skaitant katalikiškaja spauda, ję
leidžiamas knygas ir net vartant Lietuviu enciklopedijos puslapius,
kuriuose Reformacija buvo apibūdinta kaip herezija, o evangelikai
kaip eretikai, atskalūnai, kreivatikiai, kitatikiai ir pan.
Vysk. V. Brizgys savo rašinyje " į Tave Mes Šaukiame s", tilpu
si© Draugo 1953. VI. 12 laidoje, Lietuvos reformacija
apibūdino
kaip " tvana, atnešusį Lietuvai dvasinį ir fiziologinį išsigimima".
Lietuviu Ev. Reformatę Kolegija pareiškė vieša protestą tuo klau
simu, kuris tilpo išeivijos spaudoje. Atsiliepdamas vysk. V. Briz
gys įspėjęs Kolegija, kad jos protestas galįs būti "Lietuvos pro
testantams nenaudingas".
Nežiūrint reformatę protesto, praslinkus dešimtmečiui, vysk. V.
Brizgio iniciatyva buvo statoma Šiluvos Marijos Koplyčia
Washingtono katalikę šventovėje, kuri buvo skirta atžymėti kontrre
formacijos pergalei prieš reformacija Lietuvoje. Koplyčios dedi
kacija buvo užbaigta reikšmingais žodžiais: "Marija išgelbėjo Lie
tuva prieš 300 metę nuo protestantizmo, Ji išgelbės ja ir dabar
nuo ateistinio komunizmo".
Koplyčios statymo komitetas buvo tiek įsitikinęs į savo misijos
svarba, kad nepasidrovėjo prašyti aukę net pas evangelikus, nes
"tai esąs bendras ir Šventas visę lietuvię reikalas". Lygiai, pa
miršę diplomatinį takta, Koplyčios dedikacija anglę kalboje platino
amerikiečię tarpe, kurię ne vienas egzempliorius pateko į protes
tantę rankas.
Lietuviams evangelikams buvo savaime aišku, kaip Amerikos
protestantai reaguos į tokia lietuvię katalikę mesta panieka pro
testantizmui, sulyginus su komunizmu, nesivaržant spaudoje vadin
ti reformacija ir bolševizmą tikėjimo priešais. Pavienię evangelikę veikėję buvo mėginta privačiai pakreipti Koplyčios dedikaciję
Aušros Vartę Marijai, kuri nesukeltę kontroversiję lietuvię tarpe
ir neiššauktę neigiamo nusistatymo protestantę tarpe.
Šiuo kartu visę lietuvię evangelikę vardu Lietuvię Evangelikę
Taryba pareiškė vieša protestą, kuriame tarp kitko pasakyta:
"Šiluva neišreiškia tę dvasinię vertybię, kuriomis galėtę
didžiuotis visa lietuvię tauta, nes juk su Lietuvos Reforma
cijos sužlugdymu buvo pakirsti lietuvię tautos valstybinio,
tautinio ir kultūrinio nepriklausomumo pagrindai.Istoriniai
faktai rodo, kad po tariamo Marijos pasirodymo Šiluvoje,
Lietuva pradėjo žengti nuosmukio keliais, kurie ja nuvedė į
nepriklausomybės netekimą" (Naujienos 1966. X. 9 ).
Evangelikai, pareiškę, savo protestus, nemanė įsivelti į ilgas
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Tautinių šokių šventė 1980.VII.5, Chicagoje.

polemikas su katalikais, bet nutarė susikaupti pozityviniame darbe.
Tam tikslui tarnavo reformatu leidžiamas žurnalas "Mūsų Spar
nai" ir ev. liuteronų. "Svečias", kuriuose buvo keliami reformaci
jos nuopelnai lietuviu, tautai, aprašoma evangelikų įnasas keliant
tautinį susipratimą, dalyvavima nepriklausomybės kovose ir atsta
tant Lietuvos gyvenimą. Greta šių. temų vis daugiau imta kreipti
dėmesį į dvasinį reformacijos palikimą, jos ryšį su naujųjų amžių,
epochos iškilimu, mokslo ir technologijos laimėjimais ir vakarie
tiškos demokratijos susiformavimą. įsteigus Devenių Kultūrinį
Fonda susidarė platesnės sąlygos išplėsti dvasinę ir
kultūrinę
veikla, leidžiant knygas ar remiant kitus užmojus.
Evangelikui sąmonėjimas išeivijoje ir savo vertės atpažinimas
vyko dviem etapais. Pirmame, evangelikai buvo pasiryžę savo dar
bais ir veikla įrodyti savo lietuviškumą ir pilna ištikimybę savo
tautai. Visos steigiamos evangelikų parapijos buvo grynai lietuviškos, prie kurių, išsivystė plati lietuviška kultūrinė veikla. Tokios
veiklos pavyzdžiu galima skaityti Lietuvių ev. liuteronų "Tėviš
kės" parapija Chicagoje, vadovaujama senj. kun. A. Trakio, kuri net
katalikų spaudoje susilaukė pripažinimo, kaip stipriausia lietuvy
bės tvirtovė. Tuo būdu evangelikai savo darbais ir pasišventimu
atrėmė jiems metamus kaltinimus, kad "kas nekatalikas - tas ir
nelietuvis ".
Be abejo, toks evangelikų parapijų lietuviškumas neliko nepas
tebėtas lietuviškoje išeivijoje ir buvo teigiamai įvertintas. Vienok
šioje vietoje reikia pažymėti, kad evangelikai neužsidarė vien sa-
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vo parapijinėje veikloje, bet išėjo į lietuvių viešuma ir palaikė ar
timus rysius su broliškomis protestantę Bažnyčiomis gyvenama
me krašte, ar su pasaulinio masto protestantiškomis organizaci
jomis. Tuo išvengė tipingų getų susidarymo, kuriuose sunyktų dva
siniai ir fiziniai.
Pirmame veikimo etape evangelikai buvo įsitikinę, kad savo da
lyvavimu protestantiškų Bažnyčių suvažiavimuose, nuo
lokalinio
pobūdžio iki pasaulinių kongresų, galėsią kelti viešumon savo Baž
nyčių sunkia padėtį tėvynėje, prašant konkrečios paramos, ir
ta
pačia proga iškelti Lietuvos pavergimo klausima. Ta kryptimi ir
buvo daug padaryta veikiant pavienių Bažnyčių rėmuose,
kaip ev.
liuteronų, reformatų ar baptistų visuotiniuose suvažiavimuose, ar
išeinant į pasaulinio masto visų protestantiškų Bažnyčių suvažia
vimus, kuriuose lietuviai evangelikai, neretai drauge su latvių
ir
estų atstovais, įteikdavo bendrus memorandumus apie religinę pa
dėtį Pabaltijy ar darė pranešimus žodžiu.
Jokių ypatingų laimėjimų šioje veikloje nebuvo pasiekta, bet sa
vo apimtimi buvo pralenkę mūsų politinių veiksnių daromus žygius
pasaulinėje arenoje, kas neliko be atgarsio pasaulinėje protestan
tiškoje spaudoje.
Savo keliu suvažiavimų aprašymai, kuriuose dalyvavo lietuvių
evangelikų atstovai, buvo aprašomi savo spaudoje ar net iškeliami
platesnėje išeivijos spaudoje. Visa tai turėjo savo reikšmę ne vien
evangelikams, bet visiems lietuviams, kas padėjo atstatyti evange
likų gera varda savo tautoje.
Taip reikalai vystėsi pirmame veikimo etape, kuris tęsėsi per
šaltojo karo laikotarpį iki prasidėjusios koegzistencijos ir vėliau
detentės politikos. Jau visuotiname Pasaulio Bažnyčių Tarybos su
važiavime, įvykusiame Evanstone 1954 m. , kuriame dalyvavo ev.
reformatų Bažnyčios atstovai, buvo pasisakyta už taika, kas aps
prendė Vakarų demokratijų pokarinę politika. Vėlesniuose suva
žiavimuose protestantiškas pasaulis pasisakė už koegzistencijos
ir detentės politika su komunistiniu pasauliu, kas pagrindinai pa
keitė egzilinių Bažnyčių padėtį.
Nuo to laiko buvo plačiai atidarytos durys komunistinių kraštų
protestantų ir pravoslavų Bažnyčių atstovams dalyvauti pasauli
niuose suvažiavimuose. Minėtų atstovų tarpe buvo infiltruoti aiš
kūs komunistiniai agentai ar priversti kalbėti pagal gautus val
džios nurodymus. Komunistinių kraštų atstovai
suvažiavimuose
kalbėjo apie religinę laisvę ir smerkė karo kurstytojus.Netrukus
egzilinių Bažnyčių atstovams buvo atimtos teisės kalbėti savo tė
vynėje likusių Bažnyčių vardu, tad turėjo pasitenkinti vien atstova
vimu įkurtoms Bažnyčioms išeivijoje.
įvykęs pasaulinėje politikoje posūkis neliko be pasekmių evan-
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gelikams. Teko pamažu atsisakyti nuo egzilinių Bažnyčią, statuso
ir išimti charterius nepriklausomoms lietuviu evangelikų Bažny
čioms gyvenamame krašte. Taip susidariusios
nepriklausomos
lietuvių evangelikų Bažnyčios ar parapijos visame laivajame
pa
saulyje buvo apjungtos Lietuvių Evangelikų Taryboje, įsteigtoje
1965 m. Chicagoje.
Nejučiomis evangelikai perėjo į antrąjį savo veiklos etapa, ku
riame pasireiškė kiti idėjiniai motyvai. Pamažu ėmė įsisamoninti,
kad greito Lietuvos nepriklausomybės atstatymo negalima laukti
ir kad įvykę dideli social-ekonominiai pakitimai Lietuvoje verčia
pers varstyti lietuvių tautos ateitį. Nežinia kaip ilgai truks susida
riusi jėgų pusiausvyra tarp Rytų ir Vakarų, bet evangelikai dau
giau kreipia dėmesį į demokratinių idėjų pergalę prieš komuniz
mą, kurios išdavoje vyks galimai palaipsnis išsilaisvinimas iš vi
sokeriopos priespaudos. Panašus procesas dabar vyksta Lenkijoje.
Evangelikai yra tvirtai įsitikinę, kad ateities Lietuva bus de
mokratinė, kurioje visos religijos teisiniu požiūriu bus sulygin
tos ir atskirtos nuo valstybės. Tuo būdu bus užtikrinta visų pilie
čių lygybė ir pašalinta bet kuri diskriminacija. Antroji ir trečioji
lietuviškos išeivijos kartos yra perėjusios per amerikietiškos de
mokratijos mokyklas, nors savo kilme būdami katalikais, pradeda
įsisavinti laisvo žmogaus ir tolerancijos principus, kas juos priar-tina prie Lietuvos reformacijos idėjinio ir kultūrinio palikimo.Ant
šių pagrindų gali išsivystyti ekumeninis sąjūdis lietuvių tautoje,
nes surandamas bendras dvasinis vardiklis visų krikščioniškų
Bažnyčių tradicijų pasekėjams, sugriaunant nuo amžių įsisenėju
sia, tarpusavia kova ir neapykanta.
SEKMINĖMS

Nusileisk, Dvasia Sekminių,
Kaip anuomet iš dangaus,
Ant benamių, be tėvynės,
Be vietelės prisiglaust!
Pildyk meile širdis mūsų,
Pykčius, kerštą, pravaryk,
Nors ir kažin kur mes būsim,
Bet Tu mūsų nepalik!
Tu apšviesk mums sunkų kelią
Savo dieviška šviesa,
O varguoliams ir bedaliams
Būk viltis, jėga, tiesa !
Fulda, 1945
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Duok ramybės, mes jos trokštam,
Duok jėgos ir stiprink mus;
Iš vargų pakelk parblokštus,
Mums benamiams duok namus !
Ak, ateik Dvasia Šventoji,
Mus kiekvieną prilankyk
Ir čia, žemėj svetimoje,
Vienų mūsų nepalik!
Išmokink mylėt viens kitą,
Nuo intrygų saugok mus,
Kol sulauksim laisvės ryto,
Kol sugrįšim į namus !

M. Z.

M. T..

XXXIV SINODAS IŠEIVIJOJE
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios Sinodas įvyko 1981 m. birže
lio mėn. 27-28 d. d. Chicagoje, mūsų bažnyčios patalpose, 5230 S.
Artesian Ave. Šis Sinodas buvo eilinis. Mūsų Bažnyčios narių akty
vumas, didelis ryžtingumas nepasiduoti nevilčiai, bet tęsti Dievo ir
tautos uždėta paskirtį, suteikė šiam Sinodui tvirta dvasinį pagrin
dą. Sinodas praėjo darnioje ir pakilioje nuotaikoje.
Sinodą atidarė gen. supt. kun. St. Neimanas trumpomis pamaldo
mis. Supt. kun. P. Dilys tarė atidaromąjį žodį, kuriame apibūdino
vykstančia religinę revoliucija Amerikoje.. Daug pasiekta didelių
laimėjimų mokslo ir technologijos srityse, kuriu dėka pakilo aukš
tas gyvenimo lygis, bet kartu ėmė smukti moralė visose gyvenimo

s rity s e.
Sinodo posėdžiams pravesti direktorium buvo išrinktas kurt,
inž. J. Variakojis, cenzorium - supt. kun. P. Dilys, į sekretoriatą
- kurt. V. Karosas ir kun. E. Gerulis, rezoliucijų, ir mandatų komisiion - kurt. P. Variakojis, kurt. St. Dagys ir kurt. E. Brooks.

XXXIV Ev. Reformatų Sinodo dalyviai ir svečiai, 1981.VI.28 d. Foto M. Nagio.

Minint mirusiuosius, supt. kun. P. Dilys susikaupime paminėjo
praeitai sinodinių metų bėgyje mirusius reformatus • kurt. J. Kregž
dę, kurt. M. Tamulėna, sr., dr. Aldona Sliūpaitę, D. IvonaitienęEvans, Petrą Kėželį, kurt. K. Kregždę, inž. J. Suvaizdį, Max Lieti- ir
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E. Šlekienų, mirusia Lietuvoje. Trumpai paminėjo ir jų gyvenimo
bruožus.
Atlikus mirusiųjų pagerbima, sekė sveikinimai žodžiu. Senj. kun.
A. Trakis sveikino Sinodą Lietuviu Ev. Liuteronų Bažnyčios, Liet.
Evangeliku Tarybos ir BALE vardu, pažymėdamas sunkius mūs^
tautos ir tikinčiųjų kelius, kuriais tenka mums keliauti siekiant
savo paskirties tikslo. Kun. K. Burbulys savo žodyje
išryškino
skirtumą tarp pagoniško ir krikščioniško žmogaus vertės suprati
mo. Kurt. E. Railienė iš Baltimorės savo sveikinimo žodyje pa
reiškė gilia padėka dvasiškiams ir kuratoriams už pasiaukojimų
ir darba mūsų tautos ir Bažnyčios gerovei.

Iš k. į d.: kun. E. GERULIS, kurt. Emilija Janonytė-RAILIENĖ (iš Baltimorės), genr. suprnt.
kun. St. NEĮMANĄS ir suprnt. kun. P. DILYS. Foto M. Nagio.

Sveikinimai raštu:
Prof. dr. James I. McCord, Pasaulio Reformiuotų Bažnyčių
Sąjungos (WARC ) prezidentas, Princeton, N. J.
Kun. dr. J. E. Andrews WARC Western section gen. sekr. ,
Atlanta, GA,
Kun. dr. M. Pradervand, garbės kuratorius, Geneva, Šveica
rija ,
Kun. Fr. Barnelis su žmona, Hofheim, Vak. Vokietija ,
Lietuvos Gen. Konsule Juzė Daužvardienė, Chicago, Ill. ,
Lietuvių Protestantų Sąjungą, Los Angeles (Auka 25 dol. )
Kurt. dr. Alvina O. Wells, Sun. City, Ariz. (Auka 500 dol. )
Kurt. Alena Devenienė, Santa Monica, CA. (Auka 150 dol. )
Kurt. Jurgis Jašinskas, So. Boston, Mass.
Antanina Michura, Yonkers, N. Y. (Auka 15 dol. )
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Kurt. Juozas Valiūnas, Brockton, Mass.
Julius Bernšteinas, So. Boston, Mass.
Kurt. Petras Ramutėnas, Wellington, N. Zelandija
(Auka 20 dol. )
Marija Šenferienė, Toronto, Canada
Kurt. Marija Bernšte inaitė, Hannover, Vak. Vokietija
Kurt. Rimas Gerulis, Cicero, III.
Kurt. Hermanas Pavilonis su šeima, Whittier, CA
(Auka 2 0 dol. )
Kurt. Jonas Kutra, Santa Monica, CA.
Kurt. Leonas Knopfmileris Lehigh Acres, Flor.
( Auka 6 dol. )
Kurt. E. Railienė, Baltimore, Maryl. (Auka 2 5 dol. )
Kurt. dr. Danutė ir Jokūbas Kregždės, Cincinnati, Oh.
Kurt. Jurgis Trečiokas, Toronto, Canada
Kurt. Petras Sernas, Rockford, Ill.
Kurt. Hypatia Yčienė-Žiūrienė, Santa Fe, N. M.
Kurt. Evelyna Yčaitė-Taggart, Santa Fe, N. M.
Kurt. Petras Šernas, Toronto, Canada,
Kurt. Gytis Šernas, Toronto, Canada.
Kurt. Jonas Aukštikalnis, Williamsburg, N. Y.
(Auka 15 dol. )
Toliau sekė supt. kun. P. Dilio paskaita - "Pasiruošimas Pasau
lio Reformuotę Bažnyč ię Sąjungos visuotinam suvažiavimui Ottawoje". Ši Sąjungą įsteigta 1877 m. Edinburge. Lietuvos Ev.Refor
matę. Bažnyčia pirma karta buvo atstovaujama XI suvažiavime,
įvykusiame 1921 m. Pittsburghe, kuriame M. Yčas pasakė reikš
minga kalba. Po antro pasaulinio karo kun. P. Dilys atstovavo XVI
suvažiavime Ženevoje 1948 m. , jame išdėstė susidariusia padėtį
Lietuvoje pokariniais laikais. Čia susilaukė didelio susidomėjimo
iš delegatę pusės. Antra karta supt. kun. P. Dilys, dr. M. Devenis ir
inž. K. Klybas atstovavo mūsę Bažnyčia XVII suva^avime, įvyku
siame 1954 m. Princetone, New Jersey. P. R. B. S. XXIvisuotinas
suvažiavimas įvyks 1982 m. rugpiūčio mėn. 17-27 dienomis Ottavoje. Pagrindinė tema - "Tavo karalystė, galybė ir garbė". Šioje
dvasioje bus svarstomos ne vien religinės, bet ir šio laikotarpio
problemos. Čia teks pasireikšti visoms reformatę Bažnyčioms ir
plačiai reformatę bendruomenei. Praeityje, aptariant ateitie s pa
saulinę politika ir vidaus problemas pasauliniuose
protestantę
Bažnyčię suvažiavimuose, suvaidino didelę rolę, paruošiant mora
lę opinija numatytiems planams įgyvendinti. Ka nors panašaus rei
kia tikėtis ir šiame suvažiavime. Bendrai paėmus , mūsę atstovę
dalyvavimas yra reikalingas ne vien reformatams, bet ir visai lietuvię tautai.
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Sinodo svečiai iš Ziono parapijos, iš k. į d.: inž. V. ŽIOBRYS su Ponia
ir viduryje, juos sutikusi, kurt. M. NEIMANAITĖ. Foto M. Nagio.

Toliau, pagal priimta dienotvarkę, sekė kolegijos pareigūnę, ir
kitę organų pranešimai su apyskaitomis ir numatomais ateities
darbais.
Kolegijos prez. kurt. M. Tamulėnas pranešė apie praėjusių, metę
Kolegijos veikla ir darbus. Svarstant bažnyčios patalpų atšaldymo
reikalą, prieita nuomonės, kad nedaryti pakeitimų ir pasilikti prie
esamos atšaldymo sistemos. Naujas atšaldymo sistemos įrengi
mas kainuotų didelę pinigų suma, o juo pasinaudotume tik keliata
kartų vasaros metu. Kun. E. Gerulį siūlė skirti trečiuoju kunigu
Chicagos Ev. Reformatų parapijoje. Mirus kun. M. Preikšaičiui,
Los Angeles evangelikų parapija neteko kunigo. Jų prašomas, kun.
E. Gerulis praėjusių metų gruodžio mėn. buvo nuvykęs į Los An
geles ir laikė ten pamaldas. Kolegija apmokėjo dalį kelionės išlai
dų. Panašius reikalus turėtų tvarkyti Lietuvių Evangelikų Taryba.
Bažnyčios archyvas dar nesutvarkytas. Kolegija numato drauge su
Devenių Kultūriniu Fondu prisidėti auka prie numatomo Balzeko
muziejaus praplėtimo, kur būtų galima gauti atskira kambarį mū
sų archyvinės medžiagos apsaugai. Tenka pasidžiaugti, kad žurna
las "Mūsų Sparnai" išeina reguliariai ir išlaiko aukšta lygį. Kole
gija, po ilgesnių svarstymų, nerado būdo suprastinti mūsų admi
nistracinės veiklos struktūra ir pačia veikla. Reikėtų gal darbų
našta mažinti. Vietoj dažniau šaukiamų posėdžių, daug reikalų būtų
galima atlikti per telefoninius pasikalbėjimus. Praktikoje jau pra
dėjome ta vykdyti.
Kasos reikalų vedėjas kurt. P. Bružas padarė išsamų praneši34

Daina MIELIULYTĖ, Chicago* Liet. Ev. Reformatų parapijos vargonininkė.

ma apie Kolegijos kasos stovį ir Šalpos Fonda, duodamas metines
apyskaitas. Su šiais atskaitomybės metais kurt. P. Bružas perduo
da kasos reikalus kurt. J. Dagiui.
Po to sekė parapijy ir dvasiškiy pranešimai. Kun. St. Noimanas
pranešė, kad Chicagos Ev. Reformatę parapijoje mėty bėgyje buvo
1- sutuoktuvės, 1- krikštas, 6- mirimai ir 80 komunikanty. Susira
šinėjimas su okup. Lietuva yra labai pasunkėjęs. Kun. P. Jašinskas,
po dalinio paralyžiaus gydosi Likėny kurorte. Kun. P. Čepas
sėk
mingai eina kunigo pareigas. Šalpos Fondan šiais metais buvo su
rinkta 2.341.87 dol. Kun. P. Dilys padarė pranešima apie savo dalyvavima PRBS-os centrinio komiteto posėdyje ir padarė platesnį
pranešima apie Lietuvos Ev. Reformatu Bažnyčios padėtį tėvynėje.
Kun. E. Gerulis savo veikla išdėstė žodžiu ir raštu (raštas prijung
tas prie Sinodo protokolo). Pranešė, kad baigė išklausyti
Toledo
Bible College teologinius mokslus ir dabar ruošia doktoratui gauti
skirta tezę - "Maldos esmė".
Spaudos reikalu pranešima padarė kurt. P. Bružas. Mirus kurt.
J. Kregždei buvo susidariusi sunki padėtis. Kurt. P. Bružas, nors
ir turėdamas daug kity pareigy, Kolegijai paprašius, perėmė "Mū
šy Sparny" redagavima ir jau išleido 49 ir 50 numerius. 5 0 nume
ris buvo jubiliejinis, kuris atžymėjo žurnalo 3 0 mėty
sukaktį.
Bendradarbiai mielai prisidėjo straipsniais prie tolimesnio žur
nalo leidimo. į darba įsitraukia naujos pajėgos iš jaunesniosios
kartos. Žurnalo administratorius J. Palšis pranešė, kad nežiūrint
padidėjusiy išlaidy, administracija išsiverčia iš gaunamy auky.
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Devenių Kultūrinio Fondo pranešima padarė kurt. R. Pipynė.
Pranešė, kad jau yra spausdinama pulk. M. Karašos atsiminimu
knyga. Numatomas ir kitų knygai išleidimas.
Lietuviu Ev. Tarybos atstovas kurt. V. Karosas padarė praneši
ma apie LET veikla. Tarp kitų klausimu buvo svarstytas L. B.
Krašto Valdybos prisiųstas raštas, kuriuo visos lietuviškos evan
gelikų parapijos yra kviečiamos įsijungti į organizuojamus "Lie
tuviškos parapijos metus" ir prisidėti prie LB visuomeninės veik
los. LET atsisakė šį kvietimą priimti, bet prieš išsiunčiant savo
atsakymų raštu, norėtų susipažinti su Sinodo nusistatymu. Sinodas
išklausęs pranešima, nutarė pranešti Liet. Ev. Tarybai, kad tokiam
LB sumanymui nepritaria. Pagal Lietuvos Ev. Reformatų Bažny
čios kanonus, joks pasaulietis organas, o ypač politinis, negali duo
ti nurodymų Bažnyčios vidaus reikaluose.
Moterų Draugijos v. pirmininkė kurt. H. Dilienė padarė išsamų
pranešima apie draugijos veikla.
Baigus Kolegijos pranešimus, revizijos komisijos pirmininkas
kurt. P. Variakojis perskaitė revizijos komisijos akta. Akte pažy
mėta, kad Kolegijos, "M. Sparnų" ir Devenių Kultūrinio Fondo ka
sos rasta tvarkoje. Kasos knygose padaryti įrašai atitinka pajamų
ir išlaidų pateisinamiems dokumentams.
Ateinančių sinodinių metų samata, 7,000.00 dol. pajamų ir tiek
pat išlaidų.priimta vienbalsiai.
Sinodas pareiškė padėka kunigams, Kolegijai ir jos žinioje esa
miems organams už gerai atliktus darbus bei pasiaukojimų mūsų
Bažnyčiai. Patvirtino Kolegijos ir visų organų veikla ir kasų apys
kaitas.
Sekmadienį, birželio 28 d. buvo sinodinės pamaldos su šventa
vakariene. Pamaldas pravedė gen. sup. kun. S. Neimanas, sup. kun.
P. Dilys ir kun. E. Gerulis. Pagrindinį pamokslą pasakė kun. E. Ge
rulis, aptaręs moters rolę gyvenime ir Bažnyčioje Šv. Rašto švie
soje. Pamaldų metu giedojo solistė Br. Variakojienė.
Po pamaldų Sinodo dalyviai susirinko pietums, kuriuos paruošė
Moterų Draugija. Pietų metu buvo pristatyti svečiai ir išklausyti
sveikinimai. K. Mačiukas, žymus SLA veikėjas, nuoširdžiai sveiki
no reformatus ir kvietė dar daugiau įsijungti į šios organizacijos
eiles. Iš visų sveikinimų tenka išskirti kurt. E. Railienės pasakoji
mų apie jos kelionę į Biržus. Savo išgyvenimus, patirtus gimtoje
žemėje, atpasakojo su tokiu giliu įsijautimu ir dar gilesniu tikėji
mu, kad mūsų tauta nežus. Em. Railienė, nežiūrint savo brandaus
amžiaus, kalbėdama virš pusvalandžio, savo dvasiniu per gyvenimu
atidengė sieloje gimusius pergyvenimus, kurie Sinodo dalyviams
padarė labai gilų įspūdį.
Labai reikšminga žodį tarė senj. kun. A. Trakis. Lietuvių tautoje
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Tradiciniai Sinodo pietūs, 7981. VI.28 d. Foto M. Nagio.

Ev. Reformatų Bažnyčia yra užsitarnavusi pagarbos ir pripažini
mo, o reformatai laikomi tauriais savo tautos patriotais ir darbš
čiais bei pasižymėjusiais veikėjais įvairiuose darbuose. Lietuvos
reformacija turėtų paliudyti lietuviu tautai ir vakarų pasauliui, kad
Lietuva buvo pasinešusi vakarietiškos demokratijos kryptimi, pa
likdama neįkainuojamos vertės dvasinį ir idėjinį palikimą ateičiai,
kuria remiantis gali būti atstatyta demokratinė Lietuva. Šiais Lie
tuvos reformacijos nuopelnais turėtų didžiuotis visa lietuvių tauta,
kaip didžiuojasi Kristijonu Donelaičiu.
Su dideliu dėmesiu buvo išklausytas pranešimas apie inž Jono
Suveizdžio testamentu sudaryta jo vardu fondą, skirta reformatų ir
Tėviškės parapijos kultūrinei ir švietimo veiklai paremti.
Iš visų pranešimų susidarė labai geras įspūdis, nes visi numa
tyti praeitame Sinode darbai buvo atlikti gerai, kas teikė optimis
tinę viltį ateičiai. Sinodo direktorius kurt. J. Variakojis sumaniai,
sklandžiai ir tvarkingai pravedė Sinodo posėdžius už ka jam Sino
do dalyviai dėkingi. Direktorius , uždarydamas XXXIV Sinodą, pak
vietė kun. E. Gerulį sukalbėti malda.

37

ALEKSANDRA

VAISIUNIENĖ

BIRŽELYJE VERKĖ MŪSŲ BERŽELIS SVYRUONĖLIS

Kiekvienais metais artinantis Žiauriojo Birželio
minėjimo
dienai, kiekvienam lietuviui suskausta širdis, prisimenant
Sibi
re dar gyvus ir mirusius mūšy brolius, tėvus ir seseris, kurie ne
kaltai kentė Sibiro šalčius, bada ir paniekinimą. Tik mažd dalis at
laikė šį sunkiu priespaudos režimą ir grįžo atgal į savo gimtinę,
palūžę fiziniai ir dvasiniai.
Kiekvienas iš mūsų statome klausima.:
- Už ka? Ar už tai, kad Sibire kenčianti mūsų mokytoja mokė
vaikus, kaip reikia mylėti savo krašta ir tauta? Ar už tai, kad ūki
ninkas mylėjo savo žemę ir valgė paties savo prakaitu aplaistyta
duona? Ar už tai, kad tarnautojas dirbo savo krašto gerovei?
Pas mus nebuvo nei turtuoliu, nei darbo žmonių, išnaudotojų, pa
lyginus su pasaulyje gyvenančiais žmonėmis, nes dirbome tik už
duona ir pragyvenimą.
Šiais metais Venezuelos Lietuvių Bendruomenės Centro Valdy
bos pirmininkas dr. Vytautas Dambrava nutarė iškilmingai atšvęs
ti Žiauriojo Birželio minėjimą. Šiam reikalui pravesti sukvietė
latvių, estų ir kitų okupuotų kraštų prijaučiančius atstovus. Visi
nutarė suruošti bendras ekumenines pamaldas gražioje Don Bosco
modernioje saleziečių šventovėje. Šiam reikalui pagilinti, buvo su
ruoštas platus spaudos propagandinis vajus.
Pamaldoms prasidėjus, dr. Vytautas Dambrava, VLB Krašto
Valdybos pirmininkas, tarė įžanginį žodį. Suminėjęs, kad ši sukak
tis sutampa su Venezuelos švenčiama Tėvo Diena, dr. Dambrava
sakė, kad pabaltiečiams ši diena primena Baisiojo Birželio masi
nes deportacijas, kada tėvas buvo atskirtas nuo šeimos ir šeima
nuo savo tėvo.
Pirma deportacijų diena buvo ištremta apie pusantro šimto
tūkstančių nekaltų lietuvių, latvių ir estų, jų tarpe ir dr. Dambravos šeima, susidedanti iŠ 5 asmenų, abu tėvai ir vaikai. Jis sakėsi
baisiaja trėmimų naktį nebuvęs namuose ir esąs vienintelis šei
mos narys, kuris, džiuagdamasis laisvės dovana, gali prie Viešpa
ties altoriaus, viešai, tūkstantinei čia susirinkusiai miniai, liudy
ti apie neteisybę, padaryta jo šeimai, o taip pat tūkstančiams ir
tūkstančiams letvių ir estų. Jis sakė, jog atskirtas jo tėvas neiš
gyveno nė vienerių metų. Iki šios dienos niekas nežino kur jo ka
pas.
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Baisiojo Birželio minėjimas Don Bosco bažnyčioje Caracas, 1981. VI.21 d.

Lėtais žingsniais judančioje procesijoje kelia skynė trys gedu
lo kaspinais perrištos vėliavos, nesamos tautiniais rūbais pasi
puošusių baltų jaunimo. Po jų sekė lietuvių ir latvių jaunuoliai su
dovanomis mišių aukai. Dar toliau latvių liuteronų kunigas Romans
Reinfelds ir ortodoksų Bažnyčios administratorius Venezueloje,
mons. Leonid Lutosky ir galiausiai vyskupas Miguel Delgado, lydi39

mas Lietuviu Katalikų. Misijos vadovo Venezueloje, kunigo Antano
Perkumo ir italų mons. Rojos, o taip pat ir vieno jugoslavų kilmės
diakono. Altorius skendo baltose chrizantemose. Čia pat prie alto
riaus giedojo gražiomis uniformomis apsirengęs garsusis Cape11a choras, kuriam vadovauja latvis Gedulis Guntars. Vargonais
grojo didelė lietuvių draugė latvė muzikė Irene Eberstein.
Po to kalbėjo latvių liuteronų kunigas Romans Reinfelds, pri
mindamas, kaip skaudžiai nukentėjo ir šiandiena dar kenčia latvių
tauta okupacijos priespauda.
Pamokslo metu vyskupas Delgado apgailestavo, kad Pabaltijo
okupacija ir religinė priespauda Pabaltijy tęsiasi, pabrėždamas,
kad šiose ekumeninėse pamaldose visi jungiasi bendrai maldai už
šias heroiškas tautas. Kad venezueliečiai užjaučia Baltų tautas,
dalinasi jų skausmu ir drauge maldauja Visagalį laisvės Pabaltijo
tautoms ir jų tikėjimui.
Ypač įspūdingas buvo liturginis momentas, kada vyskupas pri
siartino prie liuteronų ir provoslavų atstovų ir juos
apkabino
Kristaus taikos ženklan, kai bažnyčios rankos paspaudimas ir bro
liškas žvilgsnis suliejo bažnyčia į didįjį taikos troškimą, kuris
įmanomas yra tiktai įgyvendinus pasaulyje krikščioniškus laisvės
ir teisingumo principus.
Mišių pabaigoje suskambėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos him
nai. Daugelio akyse žvilgėjo ašaros ir naujas ryžtas dirbti ir ište
sėti.
Baisiojo Birželio sukakties proga, Krašto Valdyba pravedė la
bai platų spaudos vajų. Šventės išvakarėse didžiausias Venezuelos
dienraštis "El Universal" įdėjo visa lapa, apžvelgdamas Pabaltijo
okupacija ir deportacijas. Straipsnio pavadinimas "Komunistų me
lo akivaizdoje - teisybės istorija". Straipsnis yra dokumentinio
pobūdžio. Cituojama daug dokumentų, kurie buvo naudoti Jungtinių
Amerikos Valstybių Kongreso pravestame Pabaltijo
okupacijos
įvykių tyrinėjime. Kitas, plačiai skaitomas, įtakingas dienraštis
"La Religion" įsidėjo gausia medžiaga su iliustracijomis trijose
laidose, kiekviena karta paskirdamas po pusę puslapio, ar daugiau.
Trečioji dalis buvo apie Nijolę Sadūnaitę. Penki šimtai kopijų
buvo išdalinta šventoriuje. Taip pat šiai progai buvo naujai at
spausdinta prof. J. Ereto ispanų kalba knygelė "Užmirštieji Bal
tai"; labai gerai pavykęs latvių informacinis šešiolikos puslapių
biuletenis apie deportacijas ir politinę priespauda ir du atsišaukiminiai lapai: vienas apie Nijolę Sadūnaitę ir jos "Liudijimas už Ti
kėjimą", o kitas - "Sovietų Sąjungą kviečia jus į sovietinį turizmo
rojų - Sibirą". Pirmoje lapo pusėje - koncentracijos
stovyklos
vaizdas, kitoje - britų Daily Mail vedamasis apie Pabaltijy veda
ma genocidinę politika.
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Jaunimo Sąjungos pirmininko Aro Mažeikos ir inž. Antano Ba
rono vadovaujamas latvių ir lietuvių jaunimas dirbo ir prakaitavo,
išdalindami apie dešimt tūkstančių egzempliorių įvairios informa
cinės medžiagos. Ji garavo kaip karštas vanduo.
Susižavėjimas šia milžiniška manifestacija buvo
visuotinis .
Daugelis kartojo faktų, kad tai buvo ne tik didžiausia panašaus po
būdžio Baltų manifestacija išeivių istorijoje, bet šiais metais tik
riausiai ir visoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Malonu pas
tebėti, kad Venezuelos lietuvių kolonija vėl garbingai įsirikiuoja į
aktyviausių lietuvių kolonijų tarpa. Visa tai parodo, kad lietuviai, o
su pagalba ir latviai bei estai dar labai daug gali, daugiau negu
statistiniai skaičiai apie jų kolonijų dydį kalba.
Šventės pasisekimo už pinigus nagalima pirkti, nes visi pabaltiečiai į šį darbų įdėjo savo jausmus ir širdį. Po mišių, latvių ku
nigas Romans Reinfelds pasakė, kad šios ekumeninės pamaldos
buvo įspūdinga ir didinga religinė manifestacija.
Reikia labai pasidžiaugti, kad šiam nepaprastam minėjimui su
ruošti ir spaudos darbui paremti, latviai užmokėjo pusę išlaidų, o
mūsų tautietis Julius Guiga, ilgametis tautinių šokių mokytojas,
šiai religinei Baltų tautų manifestacijai paremti paaukojo tūkstantį
šimtų keturiasdešimt dolerių, taip kad jo dėka finansinis
klausi
mas nebuvo sunkus.
Ačiū visiems, kurie taip širdingai prisidėjo prie mūsų žuvusių
brolių Sibire ir kenčiančių Lietuvoje pagerbimo, ir šios religinės
manifestacijos sėkmingo pravedimo.

Caracas, 1981 m. liepos 5 d.

Sibiro ,,vasarvietė”, kur daugelis lietuvių dar „atostogauja". Su šiuo atvaizdu šią vasarą
buvo platinami Caracas Venezueloje atsišaukimai.
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IŠDALINUSI SAVO ŠIRDIES ŠILUMĄ

į neseniai įsteigta Biržy gimnazija 1922 metais buvo paskirta
jauna mokytoja. Ji iš karto išsiskyrė iš ano meto pedagogy. tary™
bos, kurios sudėtis buvo labai nevienoda. Dauguma jos nariy buvo
įvairiy profesijy arba visai jy neturėjo. Jie, tik būtino reikalo spi
riami, ėmėsi pedagoginio darbo, kai karo ir kaizerinės okupacijos
išvargintame krašte profesionali y mokytojy itin trūko. Be mažy
išimčiy, tai buvo pusamžiai žmonės, pastaraisiais metais patyrę
nemaža vargo.
Nauja mokytoja iš karto energingai ir su jaunatvišku entuziasmu stvėrėsi darbo. Pagrindinis jos dėstomas dalykas, greta sveti™
myjy kalby, buvo fizinis auklėjimas. Dėstomas jaunos mokytojos
kūrybiškai ir išradingai, jis ne tik prusino mokinius, bet ir teikė
jiems džiaugsmo.

Elena Šlekienė. (T893-1981)

Elenai Kraftaitei, tokia buvo jos mergautinė pavardė, vaikystę
teko praleisti netoli Biržy esančiame sename Butauty dvare, ku=
riame tarnavo jos tėvas. Čia ji pramoko svetimy kalby, prisižiūrė-
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jo gražaus elgesio, susipažino buvusioje dvaro bibliotekoje su pa
sauline literatūra. Dvarininko Tarnovskio, europietiškai apsišvietusio žmogaus, namuose kartu su jo dukra jauna Elena galėjo visa
pusiškai išsimokslinti ir 1911 metais baigti Rygoje gimnazija, o
tai ateityje jai sudarė galimybę įgyti namų mokytojos teisę. Jos
tėvas, neužgyvenęs dvare jokio turto, kitokio mokslo dukrai už
tikrinti negalėjo. Nelengvu triūsu pelnė jauna Elena savo duona,
mokydama įvairiuose carinės Rusijos miestuose (Petrograde, Novočerkaske ir kt. ) turtuoliu vaikus, dažnai priklausydama nuo ję
aikštingą tėvę malonės.
Nugriaudėjus pirmajam pasauliniam karui, turėdama jau tam
tikra auklėtojos patirtį, paklususi pedagogės pašaukimui, Elena pa
sirinko kilnia mokytojos profesija. Palankius! specialius kursus,
ji netrukus įsigijo kūno kultūros mokytojos cenzą. Ilgiausia savo
gyvenimo dalį, ligi 67 metu amžiaus, ji atidavė pradžioje Biržių
gimnazijai, o nuo 1944 metę - tarybinei vidurinei mokyklai.
Gerai prisimenu pirmąjį įspūdį, kurį mums, Biržę gimnazijos
mokiniams, padarė mūsę naujoji mokytoja. Buvau tada, berods, ant
roje klasėje. Ligi tol gimnastikos, taip tada buvo vadinamos fizinio
auklėjimo pamokos, mus mokė vargonininkas Lukoševičius, žvalus,
gana gruboko elgesio jaunas vyriškis. Ir štai sužinojome,
kad
mums, mergaitėms, jį pakeis naujai atvykusi mokytoja.
Atmenu, visos susirinkome į atokiai nuo gimnazijos esančia
sporto aikštelę. Smalsiomis akimis pasitikome lengva eigastimi
atskubančia į pamoka nauja mokytoja", ji liekna, šviesiaplaukė. Glu
di šukuosena su pakaušyje sudėtomis kasę pynėmis. Smulkaus vei
do bruožai aštroki. Ar tik nebus griežta?
- Sveikos, mergaitės ! - skardžiu balsu pasisveikina mokytoja.
Ji apžvelgia mus visas įdėmiomis, ramiomis akimis. Ir nusišypso.
Jos veidas iš karto prašvinta, sušvelnėja. Iš tamsię, maslię akię
ima spinduliuoti šiltas gerumas.
Jaunos mokytojos pirmoji pamoka iš karto patraukė mus nau
jumu, ir nuo tos dienos jau laukte ėmėme laukti kūno kultūros pratybę. Jos paprastai baigdavosi kuriuo nors sportiniu žaidimu ir,
jei pamoka būdavo paskutinė, ilgai nesiskirstydavome iš aikštelės,
aistringai mėtydamos kamuolį per tinklą ar į krepšį. Drauge su
mumis ir mūsę mokytoja.
Mankšta, kuri ligi tol jau buvo visiems gerokai pabodusi, dabar
įgavo kitokį turinį ir nauja, įdomia forma. Mokytoja ypač daug -dė
mesio skyrė plastikai, ritmui, judesiu grožiui, grakštumui. Ji mik
lino mūsę, daugiausia kaimo mergaičię, nepaslankę kūną, neapval
dyta eigastį. Mankštai buvo suteikiamas judesię muzikalumas, įve
dami choreografijos elementai. Mokinės buvo mokomos vaikščioti
pirštę galais ir šokti.
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Nuo čia turbūt ir prasidėjo mokytojos E. SLekienės antroji jos
pamėgto darbo sritis, vėlyvesniais metais išaugusi į liaudies šo
kią choreografija, garsėjusi ne vienu saviveiklos rateliu. Ją orga
nizavimui ir ruošimui mokytojos E. Slekienės buvo atiduota ypač
daug jėgy., sumanymu ir kūrybinės išmonės.
Ėjo metai. Viena mokiniu, laida keitė kita. Mokytoja Elena Kraftaitė sujungė savo gyvenimą su mūšy jaunu piešimo mokytoju Vi
liumi Šlekiu ir persikėlė visam laikui gyventi į patį Biržą miesto
pakraštį, į skendinčia sename sode vyro tėvonijos sodybėlę, neto
liese Širvėnos ežero.
Mūsą piešimo mokytojas V. Šlekys buvo mokinią mylimas už jo
jaunatviška ir linksmą būdą. Piešimo pamokose jis duodavo valią
jaunesniąją klasią mokinią vaizduotei. Su džiaugsmu mes įnikdavo
me popieriaus lakštuose piešti ištisas pasaką scenas bei ją fan
tastiškus herojus.
Pasaką atmosfera gaubė ir jaunesniąją klasią mokinią užklasi
nę saviveiklą, kuriai su tikra meile ir kūrybingumu ėmė vadovauti
mokytoja E. Šlekienė.
Tikriausiai nerastume nė vieno moksleivio, kadaise Biržuose
besimokiusio, kurio paauglystę nebūtą puošusi pasaką dvasia, ku
rio fantazijos nebuvo pažadinę mokytojos E. Šlekienės ruošiami
renginiai. Galbūt ne vienam jie suteikė kūrybinią paskatą ir toli
mesniam gyvenimui.
Kuris iš Biržą gimnazijos, o vėliau vidurinės mokyklos moki
nią, neprisimena vaiką teatro, nužėrusio mūsą jaunystės metus pa
sakiška šviesa ? Teatro, į kurio vaidinimą ruošimą būdavo
įtrau
kiami, mokytojai E. Š lekienei vadovaujant, kone visą
žemesniu
klasią mokiniai. O kiek kruopštaus triūso buvo sudėta, siuvant iš
gofruoto popieriaus išmoningus princą, laumią ir kitokią fantastišką būtybią rūbus ! Arba pinami popierinią gėlią vainikai, lipdomos
auksinės karūnos. Ir scenos, dekoraciją ruošimas - viskas pačią
mokinią rankomis. Ir nesibaigiančios repeticijos, ilgas įkvėptas
ruošimasis vaidinimui.
Paruošę rytdienai visas pamokas, (nes blogi mokiniai negalėjo
būti artistais), skubėdavome vėl į mokyklą, kur mūsą laukė niekad
nepailstanti mokytoja. Ištisas popietes ir vakarus ji triūsė ne ma
žiau už mus, mokinius, pasišventusi ir užsidegusi, negailėdama jė
gą ir vis tobulindama ruošiamo vaidinimo išraišką.
į visus renginius mokytojos E. Šlekienės visada būdavo įveda
mas šokis, plastika, pantomima, netgi baleto scenos. Kas iš Biržą
moksleivią nebuvo persikūnijęs į tą ar kitą pasaką heroją?
Kas
nešoko menueto ar kitokio ritmiško, grakštaus šokio? Ir turbūt ne
atsiras nė vieno, Biržuose besimokiusio, kas nebūtą visam gyveni
mui išsaugojęs širdyje dėkingumo Mokytojai už kūrybine dvasia
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Valiukas.

// eil.: Vytautas Šatas, Lilė Vasiliauskaitė, Alė Jašinskaitė, O rtenzija Balčiūnaitė, Lilė Tuomėnaitė, Laima Kuginytė,
M onika Čalkauskaitė, Bronė Vasiliauskaitė, Ona Obakytė, Venija Balčiūnaitė ir Vytautas Paliukas. III eil.: Kostas Jašins
kas, jonas Bakšys, Žibuntas Stukas, Stuko žmona, Juozas Korsakas, M iliu tė Janušonytė, Eugenijus Matuzevičius ir Ju
liu r Savickas. IV eil.: Kostas Dagys, Vytautas Vajega, M otiejus Valeckas, Alfonsas Beresnevičius ir Edmundas

papuoštus jo paau’glystės metus, už pažadinta jame polinkį į grožį
ir mena.
Ne mažiau patrauklios būdavo ir mokytojos E. Slekienės ruo
šiamos sporto šventės. Joms ji mokėjo suteikti pakilumo ir grožio,
masiškumo ir darnumo. Visos mokyklos sporto šventės paruoši
mas pareikalaudavo iš jos didelės įtampos ir ištvermės. Tačiau ji
niekad negailėjo nei įdėto darbo, nei savęs ir todėl visada pasiek
davo įspūdingo rezultato.
Atsimenu išplėstinę visų Lietuvos mokyklų šventę Kaune, ku
rioje teko dalyvauti ir man. Pamenu ir ta ilga varginantį triūsa,
ruošiantis tai šventei, kurioje kai kurios masinės pratybos buvo
sugalvotos ir pasiūlytos mokytojos E. Slekienės.
Laikui bėgant ir krašte vis labiau augant susidomėjimui liau
dies šokiais, mokytoja E. Slekienė, visada linkusi į choreografija,
neliko abejinga ir mūsų kūrybingos liaudies šokiams. Ji ėmė jų
mokyti ne tik vidurinės mokyklos mokinius, bet taip pat vadovauti
ir miesto kolektyvų šokėjams.
Dėl senyvo amžiaus, sulaukusi 67 metę, ir pasitraukusi iš peda
goginio darbo, mokytoja E. Slekienė, visada būdama veikli ir ener
ginga, tokia pat likusi ir senatvėje, nepajėgė likti nuošalėje nuo vis
labiau pražystančio sąjūdžio kuriant liaudies šokių, ansamblius.
Liaudies šokių choreografija dabar pasidarė labiausiai pamėg
toji jos sritis, kuriai, nebodama senyvo amžiaus, ji vėl atidavė vi
sus savo kūrybingus sielos polėkius ir neišsenkančias jėgas. Pas
kutinį karta, sulaukusi 77 metų, mokytoja E. Slekienė su savo pagy
venusių šokėjų kolektyvu dalyvavo 1970 metų respublikinėje Dainų
šventėje.
"Mūsų liaudies šokių choreografijos veteranės Elenos Šlekienės sukurtoji grakščioji Sadutė yra jos giesmių giesmė", - pasakė
savo atsisveikinimo su mokytoja kalboje artistas, žymus choreog
rafas Kazys Poškaitis.
Šis visų liaudies šokėjų pamėgtasis šokis, gracingoji Sadutė,
pakėlusi baltus sparnelius, iš Biržų padangės pasklido po visa
Lietuva. Pasiekusi kiekviena nuošaliausia kampelį, ji perskrido ir
okeana, ir ten, džiugindama mūsų tautiečius, primena jiems gimtą
ją tėvų žemę.
Su mokytoja E. Šlekiene atsisveikinti atėjo daugelis jos buvusių
mokinių iš įvairių mokyklos laidų, taip pat ne vienas ir iš jos va
dovaujamų liaudies šokių ratelių. Tie, kuriuos ji mokė, diegdama
jiems meilę grožiui ir menui. Tarp jų buvo ir pražilusių profeso
rių, ir įžymių meno darbuotojų, ir gydytojų, ir mokytojų, ir inžinie
rių. Visi jie atnešė drauge su gėlėmis teberusenančia širdyje ug
nelę, kuria kadaise Mokytoja nešykštėdama išdalino visiems savo
mokiniams, pasisemdama jos iš niekados neišsenkančios širdyje
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šilumos.
Iki pat gyvenimo pabaigos mokytoja Elena Šlekienė išliko tokia
pat gyvybinga ir giedra, kokia pamačiau ja pirma karta, atskuban
čia į sporto aikštelę. Tik kadaise geltonos jos kasos pabalo, veido
bruožai labiau paaštrėjo. Nebe spindėjo ir jos akys taip įkvėptai,
kaip kadaise, ruošiant scenai renginius. Jos potimizmas ir jausena
liko tokie pat, kokie buvo jaunystėje, - jokioj, senatviškų, aimanų,
skundų, jokio kartėlio, nepasitenkinimo.
Buvusių Biržų, gimnazijos ir vidurinės mokyklos mokinių lai
doms susirinkus susitikti - po dvidešimties, keturiasdešimties ar
penkiasdešimties metų - mokytoja E. Šlekienė visada būdavo savo
pražilusių mokinių tarpe ir kiekviena pasitikdavo vis su ta pačia
šilta, visa veidą nušviečiančia šypsena.

P- S.
(Straipsnis iš okupuotos Lietuvos, rašytas buv. mokinės
H. Nastopkaitės. Dedame kiek sutrumpinta.
Red. )

KUN. POVILAS DILYS

TYLI NAKTIS, ŠVENTA NAKTIS
Visame krikščioniškame pasaulyje žinoma kalėdinė
giesmė
"Tyli naktis, šventa naktis" turi 6 skirsnelius. Jos autorius yra
katalikų kunigas Juozapas Mohr (1792-1848), kuris 1817-1819 m.ėjo
kunigo-padejėjo pareigas bažnytkaimyje Oberndorf, netoli Salzburgo, Austrijoje. Vargonininku tuo metu buvo Pranas Ksaveras Gru
ber (17 87-1863). Kun. Mohr įteikė Gruberiui tekstą 1818 m. gruodžio
24 d. prašydamas parašyti atitinkama giesmei muzika. Ta jis tuo
jau išpildė ir pirma karta "Tyli naktis, šventa naktis" buvo vokiš
kai giedama ta pačia Kalėdų naktį Oberndorf bažnyčioje pamaldų
metu.
Lietuviškai yra žinomi 3 skirsneliai, pagal pilna vokiška tekstą
1, 2 ir 6. Mūsų Bažnyčios kuratoriaus Mykolo Zablockio dėka, yra
išversti 3—5 skirsneliai iš vokiečių kalbos. "Mūsų Sparnai" pir
mų karta lietuviškai talpina visa giesmę. Didelis ačiū kuratoriui
M. Zablockiui.
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TYLI NAKTIS, ŠVENTA NAKTIS
(Skirsneliai pagal vokiška 1818 m. tekstą)

1.

(kun. A. Šerno vertimas)

4.

Tyli naktis, šventa naktis !
Jos tamsoj budi vis
Tvarte vien tik švenčiausia pora*.
"Kūdikėli, tu prakarte čia
Mik ramybėj saldžiai,
Mik ramybėj saldžiai!"

2.

(kun. A. Šerno vertimas)

Tyli naktis, šventa naktis !
Ir kasgi apsakys
Jėga tėviško^ meilės gausios,
Kad kaip brolis maloniai apglobs
Jėzus žemės tautas,
Jėzus žemės tautas !
5.

Tyli naktis, šventa naktis !
Koks meilus šypsulys,
Kristau, spindi iš lūpų. tavy.,
Mušant valandai laimės žmonių
Tavo užgimimu,
Tavo užgimimu!
3.

(kurt. M. Zablockio vertimas)

(kurt. M. Zablockio vertimas)

(kurt. M. Zablockio vertimas)
Tyli naktis, šventa naktis !
Jau seniai laukta vis !
Kristus baigęs kančias ir skausmus,
Pažadėjo ateiti pas mus
Atpirkimą atnešt,
Atpirkimą atnešt!

6.

(kun.'A. Šerno vertimas)

Tyli naktis, šventa naktis !
Tyli naktis, šventa naktis !
Džiaugsmas mums ir viltis
Didė jos paslaptis,
Iš aukštybių, dangaus atnešta,
Piemenims paskelbta angelų,
Nesuklupt po klajonių našta:
Visai žemei ataida džiaugsmu:
Jėzus tapo žmogum,
Išganytojas čia,
Jėzus tapo žmogum!
Išganytojas čia!"
VOKIŠKAS GIESMĖS TEKSTAS

Stille Nacht ! Heilige Nacht!
Alles schlaft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Stille Nacht ! Heilige Nacht !
Wo sich heut alle Macht
Vaterlicher Liebe ergoss
Und als Bruder huldvoll umschloss
Jesus die Volker der Welt,
Jesus die Volker der Welt.

Stille Nacht ! Heilige Nacht !
Stille Nacht ! Heilige Nacht !
Gottes Sohn, o wie lacht
Lange schon uns bedacht,
Lieb' aus deinem gottlichen Mund ,Als der Herr vom Grimme befreit
Da uns schlagt die rettende Stund, In der Vater urgrauer Zeit
Jesus in deiner Geburt !
Aller Welt Schonung verhiess,
Jesus in deiner Geburt!
Aller Welt Schonung verhiess.
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Stille Nacht ! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Hohn
Uns der Gnaden Fulle lasst sehn
Jesum in Mens chengestalt,
Jesum in Menschengestalt.
Pastaba*.

Stille Nacht ! Heilige Nacht !
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tont es laut bei Feme und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

Be abejo "MQsy Sparnų skaitytojams būtų įdomu dau
giau sužinoti apie autorių, giesmės muzikos kūrėja ir
bendrai apie tos giesmės istorija, kaip ji paplito po vi
sa pasaulį. Kun. P. Dilys dabar renka atitinkama me
džiaga šioje srityje.
Redakcija

ALEKSANDRA VAISIUNIENĖ

IŠSISKYRĖME LIETUVOJE — SUSITIKOME VENEZUELOJE
1981 metais balandžio mėn. 3 diena gaunu iš Los Angeles gyve
nančio biržiečio Balcerio laiška. Nors buvome bendraklasiai Bir
žų gimnazijoje ir net mūsų abiejų tėvai draugavo, tačiau prasidė
jus ir pasibaigus karui pasimetėme ir nesusitikome virš ketu
riasdešimt metų, tik keletą kartų man teko spaudoje išgjrstiapie
Balcerį. Nelauktas laiškas suteikė malonaus džiaugsmo, kur Edvi
nas rašė, kad jis su žmona Halina išplaukia transatlantiniu laivu
penkiolikos dienų turistinei kelionei, ir kad jų laivas
sustosiąs
vienai dienai Venezueloje. Žinodamas, kad mes gyvename Venezueloje, labai norėtų su mumis pasimatyti, prisiminti anuos laimin
gus laikus Lietuvoje ir vėl užmegzti ryšius, atnaujinant nutrūkusią
draugystę. Susitikti jaunų dienų draugų biržietį, kiek jam, tiek*įr
mums išjudino išsiilgta jausmų. Tuojau, sekančia diena, atsakiau į
jo laiška, kad mes jų gegužės 12 diena su dideliu malonumu ir
džiaugsmu lauksime La Guairos uoste.
Gegužės mėn. 3 diena Caraco lietuvių bendruomenė šventė Mo
tinos dienos minėjimą. Grįžus namo, sėdau aprašyti spaudai tos
dienos minėjimo aprašymų. Tik maždaug apie 6 valanda vakaro
suskamba telefonas. Skambina iš Los Angeles Edvinas ir mūsų
gimnazijos bendramokslė Valerija Žilinskienė - Weckstromienė.
Paaiškėjo, kad Valerija per Edviną sužinojo, kad jis pasimatys su
mumis viena diena Venezueloje, todėl atvažiavo šį ilga kelio gala
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pas Edviną ir nutarė abu paskambinti telefonu į Venezuela. Šiam
džiaugsmingam pokalbiui nebuvo galo, nežinojau nuo ko pradėti
kalbėti ir kas būtų buvę svarbiau pasakyti, nes pirmuosius žodžius
ir jų. balsus išgirdau po keturiasdešimt metų nesimatymo. Per ta
laikotarpį laikas daug ka pakeitė. Pasikeitėme ir mesJšsiskyrėme jauni, o susitikome gyvenimo rudenyje.
Paskutinę savaitę prieš atvažiuosiant Edvinui, kasdiena
vis
daugiau ir daugiau paskęsdavau mintyse grįždama į Lietuva.Per
galvojau, prisiminiau gražiausiai praleista laikotarpį jųdraugys
tėje. Su Valerija susitikdavau dažnai, į savaitę kelis kartus nuva
žiuodavau į jų dvara Zagrada, keli kilometrai nuo Kauno. Veik ne
buvo- tos dienos kada pas juos neviešėtų užsienio diplomatai, ar
aukštieji anuometiniai mūsų visuomenės pareigūnai bei aukšti ka
rininkai. Važiuodavome vėžiauti, žuvauti, o diplomatai priveždavo
iš savo kraštu užsieninių, skanėstų.
Paskutinę vasara gyvenau su Vale Kulautuvoje, jos nuomotoje
viloje. Viena karta vos nepaskendau maudydamasi Nemune. Su Ed
vinu buvome nutarę plaukti į Nemuno antra pusę. įpusėjus Nemune,
pastebėjau atplaukiančius priešingomis kryptimis du garlaivius.
Išsigandus nutariau grįžti atgal, bet Edvinas mane
įkalbinėjo
plaukti pirmyn. Pakliuvau į laivų sukeltas bangas ir pradėjau be
veik skęsti. Gerai, kad Edvinas plaukė su manimi greta, tai paėmęs
mane už pečių ištraukė į kranta.
Gegužės vienuolikta diena, svečių atvažiavimo išvakarėse, jau
gyvenau tik pasiruošimo ir susitikimo rūpesčiu* dėliojau svečiams
skirtas dovanėles, dažnai žvelgdavau į laikrodį, norėjosi, kad va
landos greičiau eitų. Sekančios dienos ankstų rytmetį, leidomės su
vyru į La Guairo uosta, kuris buvo nuo mūsų apie 30 km.
Pervažiavus greitkelyje abu tunelius, staiga nei iš šio, nei iš to
patekome į didelį, kelių eilių, automobilių karavanų. Niekas neži
nojo, kodėl toks susikimšimas įvyko. Iki La Guairos uosto buvo li
kę vos keli kilometrai, tačiau mes nepajudėjome iš vietos. Pradė
jome nervuotis, nes laivas jau turėjo būti atplaukęs. Mums gi per
važiuoti šį trumpa atstumą užtruko dvi su puse valandos. Šiaip
taip prisistūmėme iki miesto. Ten pamatėme įvykusia didelę auto
mobilio avarija. Pasirodė, kad mažas automobiliukas susidūrė su
sunkvežimiu. Pravažiuojant pro šalį, matėme tik ant medžių šakų
pakibusį sulamdyta autobusiukų ir nulaužtus sunkvežimio ratus.
Gatvėje buvo pilna stiklų ir sulankstytų blėkų. Keletas keleivių bu
vo užmušti, kiti sunkiai sužeisti.
Nuvažiavus į uosta, Edvinas su Halina mūsų jau laukė, tačiau
jie jau buvo painformuoti apie auto avarija ir spėliojo, kad mes
esame įklimpę toje kamšatyje. Edviną atpažlnome iš karto.
Ta
diena uoste šiluma siekė iki 35° C. Edvinas prakaitavo ir marški-
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nius atsisegęs laikė, mums gi, pripratusiems prie tokios šilumos,
neatrodė taip jau tragiška.
Kadangi laikas pinigai ir svečiai turi penkta vai. vakare prisis
tatyti atgal į laiva, tai negaišome uoste, sėdome į mašina ir leido
mės į Caraca. Pakeliui kalba nesistemingai rišosi, sakiniai šoki
nėjo tai ten, tai šen, nes nežinojome nuo ko pradėti klausti ir kur
užbaigti, viską iš karto norėjosi sužinoti. Parsivežėme svečius į
masę namus. Vyras tuojau iš šaldytuvo išėmė šampano bonka, nes
nutarėme šį reta mūsę gyvenimo įvykį atžymėti šampano stiklu.
Vėliau, kiek dar laikas leido, pasikalbėjome apie masę draugus,
gyvus ir mirusius, mintis vijo mintį nesustodama. Vis tik mes bir
žiečiai esame nuoširdūs vieni kitiems, jautėmės kaip broliai, kaip
giminės, džiaugėmės kaip maži vaikai, verkėme ir bučiavomės. . .
Ilgai pas mus negalėjome užsibūti, nes Halina norėjo
bent
žvilgterėti į parduotuvię languose prekię kainas. Mes jiems buvo
me sakę, kad pas mus viskas brangu. Bateliai šliurię tipo kainuoja
apie 60 dolerię, vyriški geri viršutiniai marškiniai - 80 dolerię,
vyriškos viršutinės kelnės - 100 dolerię. Maisto produktai taip pat
brangūs. Šiuo metu pamidorę kilogramas kainuoja 4 doleriai. Nors
gyvename žibalo žemėje, tačiau to žibalo, kurį mes turime, jo
mums neužtenka, reikėtę dvigubai tiek turėti.
Išvažiavę iš parduotuvię rajono, norėjome svečiams parodyti,
kur yra įsikūrusi evangelikę-protestantę draugovė su bažnyčia puikiame Los Palos Grande rajone. Latviai, estai ir kitę tautybię
religinės Europos grupės priklauso bendrai organizacijai,
kaip
vokiečiai, vengrai, šveicarai, skandinavai ir kiti. Ten pat netoliese
parodėme ir lietuvię Centra, prisiglaudusį pas Venezuelos salaziečius.
Po to jau leidomės pietauti pas inž. Bronię ir Nina Deveikius,
ję ištaigingoje rezidencinėje viloje, su išsikišusiu, dangę remian
čiu, kiparisu. Deveikiai, sužinoję apie mūsę svečię atvažiavima,
buvo tokie malonūs ir pakvietė svečius pietums.
Truputėlis žinię apie Deveikię šeima. Deveikiai vieni iš stip
riai įsikūrusię lietuvię šeimę Venezueloje. Susipratę tautiškai,
mūsę bendruomenės reikalę rėmėjai ir mecenatai, taip pat remia
ir bažnytinę veikla. Aukę rinkėjams nėra vargo pas juos, nes ję
namę durys jiems visuomet atdaros. Paskutiniaisiais metais rei
kalai taip susiklostė, kad kiekvienas svečias atvažiavęs į Venezu
ela, ję namuose užtinka lietuviška vaišingumą ir širdingai būna
priimti, lyg būtę mūsę ambasadoriai. Losangeliečius svečius la
biausiai imponavo mūsę buvusio prezidento Antano Smetonos alie
jiniais dažais pieštas portretas, maždaug kokio pusantro
metro
aukštumo. Edvinas net pajuokavo, kad už šį portretą galėtę atiduo
ti viena savo apartmentę ir dar pardavęs uždirbtę. Sį portretą in51
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žinieriui Deveikiui padovanojo jo sesuo, a. a. istorikė dr. Jonė Be
veikė. Išsikalbėjus su maloniais šeimininkais, svečias, pasirodo,
Vokietijoje, Weimare, pažinojo Deveikio motina ir dr. Jonę dar iŠ
Lietuvos, kada ji buvo Neolituanų korporacijos filisterė. Šeimi
ninkai suteikė svečiams proga ir supažindino su mūsų naujai iš
rinktu Krašto Valdybos pirmininku dr. Vytautu Dambrava ir su jo
žmona, taip pat su mflsij kolonijos gyventoja odontologe Aldona Jezerskiene. Tarp svečio ir dr. Vytauto Dambravos tuojau užsimez
gė gyvas pašnekesys, nes abu vienodai gerai pažįsta lietuviu išei
vijos politinį gyvenimą.
Laikas bėgo nesustabdomai ir mes jau turėjome gražinti sve
čius atgal į laiva. Nuvažiavus į uosta dar turėjome valanda laiko
iki laivo išplaukimo. Kadangi Edvinas buvo pasirūpinęs mums į
laiva įėjimo leidimus, tai dar įėjome į vidų ir išgėrėme vaisvan
denių atsigaivinimui nuo šilumos. Kuo išvažiavimo laikas trumpė
jo, tuo darėsi liūdniau, kad reikės skirtis su draugais. Išlipome iš
laivo ir atsisveikinome krantinėje. Mano akyse jau ašaros sužibė
jo, nes nežinome ar vėl kada pasimatysime. Tokį pat jausminga at
sisveikinimą jautėme pas Edviną ir Halina. Jau einant jiems per
tiltelį į laiva, mojuodama ranka šūktelėjau’ "Edi, iki pasimatymo
"Sparnuose ".
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Kiti gal pagalvos, kodėl paskyriau sekantį pasimatyma "Spar
nuose"? "Sparnai" mums išeiviams - biržiečiams yra vienintelė
susitikimo vieta, kur mes gyvi ir mirę susitinkame, mintyse su
važiuojame iš visę pasaulio kraštų, kur esame išsklaidyti. Šioje
kryžkelėje susitinkame su savo broliais ir seserimis, tėvai su
savo vaikais, draugai su savo pažįstamais. "Sparnai" mus visus po
savo globa jungia, džiugina, ramina ir priduoda gyvybinės šilumos.
Edvinas ir Halina įlipo į savo plaukiojančios žemės kampelį, o
mes pasilikome antroje krantinės pusėje, masę, naujos tėvynės že
mėje. Ir vėl mus skyrė du kontinentai, šiaurė ir pietūs.
Suūžus laivo motorams, atsitolindamas milžiniškas "Princess
Island" vandens milžinas, laužydamas ir skrosdamas Karibų jūros
bangas, nešė su savimi mūsų kelių valandų, džiaugsmo brolius, to
lyn į olandę valdoma sala Curaęao. O realybėje - palikome mudu
ir vėl vieni, tik su prisiminimais. . .
Caracas, 1981 m. birželio mėn. 1 d.
Arėjas VITKAUSKAS
UOGU LENKTYNĖS

Dvi lygiateisės pilietukės,
abidvi ūgiu nedidukės,
abidvi ir spalvos vienodos,
(jau spėjate vardus jų, rodos ?. . .),
panašių kalbų kartų rado:
"Tave teims, gal, kas iš bado,
kai aš esu gražiai išsirpus,
prieš saulę-kaip medus-ištirpus,
juk mano kvapas daug eiklesnis. . .
"Bet mano skonis daug meilesnis,
pavyzdžiui, dar, su šiltu pienu!"nutraukė sakiniu jų vienu
antroji-žemuogė pilietė,
bet atsikirto vėl avietė:
"Bet, kai aš raudona stoviu,
sakyti to aš nesidroviu,
vilioju akį aš kiekvieno,
nors ir be jokio šilto pienoo tu, palikusi, vargšele,
nors trauk gailiai verksmų dūdelę
tave jau žmonės tik praeina
ir tiesiai į avietes eina. . ."

Ar uogos dar ilgai kalbėjo,
plunksnelė mano negirdėjo,
todėl kalbos toliau nerašoįsidėmėti vienų prašo:
tikrai, kai merkia jau avietės,
prie žemuogių tu kviesk nekvietęs
kiekvienas eina pro jų šalį,
lyg pasilenkti nebegali:
kur žemuogės šalia aviečių,
ten jau akis visų piliečių
avietės vis greičiau patraukia,
o žemuogės lyg varnų laukia. . .
Išeina, kad miške-lenktynės:
kurių pirmiausia nusiskynęs
suvalgys uogų koks pilietistodėl ir žemuogės, avietės,
nors būtų šiaip beveik vienodos,
vertesnė viena, -joms taip rodos.

Šilelis, Vilčatavos mokykla.
1929. VIII. 6
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Jonas JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
(Tęsinys iš "M. Sp!Nr. 50 )

VIENA

RELIGIJA KUBILIUOS

Už keletos savaičių. Aleksandrui Feodorovič iui nuvykus į Papilį
atlikti tam tikrų reikalu, einant gatve susitiko kunigą. Kunigas jo ir
užklausė:
- Kodėl nepasidarote katalikais ?Jūs neturite čia savo tikėjimo
bažnyčios. Jums nėra kur savo sielai gauti ramybės.
Feodorovičius jam atsakė:
- Mes būtume katalikais, tik nenorim pakeisti vardų ir pavar
džių.
Toliau besikalbėdami susitarė nemainyti nei vardų, nei pavar
džių. Reikėsią tik ateiti pas kunigą viena sykį į savaitę, kad susi
pažinus su tikėjimo dėsniais. Tuojau po Naujų Metų visi iš Gudijos
atvykę žmonės priėmė katalikų tikėjimą. Tik dvi Švedų šeimos lai
kėsi savo tikėjimo.
Žiemai persivertus į antraja pusę, abi Švedienės pradėjo pra
šyti savo vyrų, kad priimtų vietinį tikėjimą. Vyrai priešinosi saky
dami, kad nenorį mainyti tikėjimo. Gavėnios metu moterys pradėjo
griežtai reikalauti pasidaryti katalikais. Jos prisipažino, kad lau
kia naujagimių, kurie reikėsią krikštyti. Tuomet vyrai, sutiko per
sikrikštyti. Tuoj po Velykų Švedų šeimos ir persikrikštijo. Kubilių
sodžius liko visas vieno tikėjimo.

REFORMACIJA PAPILY
Per keliolika metų gyvenimas ėjo be ypatingų įvykių. Viena
sekmadienį, birželio pradžioje, kunigas iš sakyklos pradėjo gąs
dinti žmones jiems visai nežinomu Kalvinu. Jis pasakojo, koks jis
esąs žiaurus, neturįs žmoniškumo. Jis ragino gintis nuo jo viso
mis galimomis priemonėmis. Taip gąsdindamas parapijiečius Kal
vino baisybe, jis pats iš susijaudinimo apsirgo. Po kurio laiko at
sirado kiti gąsdinimai. Kas nors matęs Kalviną važiuojantį labai
dideliame vežime, kurį traukė šeši visai juodi, labai dideli arkliai.
Vežime buvę įrengti visokie kankinimo pabūklai, kankinti tiems
žmonėms, kurie nesutinkabūti jo pasekėjais.Per du mėnesius sekė
visokie gąsdinimai. Tik vienas dalykas buvo visuose atvejuose tas
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pats: šeši dideli juodi arkliai, kurie vežė kankinimo pabūklu veži
mą. Prieš paskutinis kankinimo pabūklas buvo didelis verdančios
smalos katilas. Pats paskutinis buvęs - didelė geležinė krosnis,
kurioje kūrenosi ugnis. Su visais šitais gąsdinimais kai kurie
žmonės pradėjo labai bijoti, tik nė vienas nežinojo ko bijo.
Rugpiūčio pirma ketvirtadienį pro Kubilius pravažiavo dvi di
delės karietos, kiekviena keturių arklių traukiama. Tuojau paskli
do gandas, kad Kalvinas atvažiavo. Rimtesni žmonės norėjo su
griauti visa jų įsivaizdavimų sakydami, kad vežimus vežė keturi
arkliai ne šeši; buvo sarti ir bėri arkliai. Susijaudinusiu žmonių
nebuvo galima lengvai nuraminti. Pasiuntė į Papilį žmogų, kad su
žinotu, kur tos karietos apsistojo. Papily sužinojo, kad nuvažiavo į
dvarų ir Papily visai nesustojo. Vėliau buvo sužinota, kad į dvarų
atvažiavo reformatę atstovybė iš septynių pasauliečių, ir
vieno
dvasininko. Jie atvyko susitarti su dvaru, kad dvaras duotų vieta
Papily bažnyčiai statyti. Pareigūnai neprižadėjo, bet ir neatmetė
jų prašymo. Pirma turėsią pasiteirauti pas žmones. Susitarė penk
tadienį nuvažiuoti į. Papilį ir pasikalbėti su kunigu. Penktadienį ir
nuvažiavo į Papilį du pasauliečiai ir kunigas pas Papilio katalikų
kleboną pasitarti. Kunigas priėmė reformatų atstovus labai man
dagiai. Išklausė jų pageidavimus ir davė jiems tokį atsakymų:
- Pirma reikia atsiklausti vietos žmonių ir tik tada bus galima
duoti tikra atsakymų.
Klebonas patarė jiems atvažiuoti sekmadienį tuojau po pirmos
valandos. Atsiskyrė jie labai draugiškoj nuotaikoj, paduodami vie
nas kitam ranka. Papilio kunigas pažadėjo padaryti paaukštinimų,
kad kalbėtojas galėtų matyti visus žmones.
Reformatų atstovams išvažiavus, kunigas pakvietė keletą jaunų
vyrų pas save. Jiems paaiškino, kaip sukviesti sekmadienį į bažny
čia daug žmonių, o ypač vyrų. Paaiškino ka turės daryti tuojau po
pamaldų.
Sekmadienį prisirinko tiek daug žmonių, kad netilpo visi bažny
čioje, daugeliui teko būti ant šventoriaus. Po šventų mišių, išėję iŠ
bažnyčios, visi pasiliko šventoriuje. Už keletos minučių atėjo re
formatų pasiuntiniai, tie patys, kurie pas kunigų lankėsi penktadie
nį. Užsilipęs ant paaukštinimo reformatų kunigas sukalbėjo maldų
ir davė palaiminimų visiems dalyviams. Po to pristatė viena iš
palydovų pasaulietį, sakydamas, kad jis turįs ka nors pasakyti. Tas
pradėjo aiškinti, kad tikėjimai visi geri, jei tik yra krikščioniški.
Kaip tik pradėjo sakyti, kad Papilyje yra reikalinga kita bažnyčia,
tuojau visa minia suūžė visokiais balsais. Vieni ūžė, kiti
mikeno,
kaip ožiai, treti švilpė ir t. t. O daugiausia buvo girdėti reformatų
atstovus siunčiant į pragarų. Atstovai matydami, kad susitiko
su
labai triukšminga minia, nulipo nuo paaukštinimo, susėdo į karieta
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ir pasileido dvaro link. Jiems važiuojant daugelis pradėjo mėtyti
akmenimis, bet nė vienas nemėgino pataikyti į karieta.
Sugrįžę į dvara nutarė mėginti pasitarti su Kubiliais.Pasiuntė
pasiuntinį į Kubilius su įsakymu, kad visi ūkininkai antradienį tuo
jau po piety susirinkty į Aleksandro Feodorovičiaus kiemą. Antra
dienį susirinko visi Kubiliy ūkininkai į nurodyta kiemą. Pradėjo
viens kita klausinėti, ko iš jy dvaras nori, kokį įsakymą duos, ko
nors reikalaus? Nereikėjo ilgai laukti. Atvažiavo, ta pati karieta,
kuri sekmadienį buvo Papily. Išlipo iš karietos visi trys tie patys
žmonės ir vienas dvaro pareigūnas. Dvariškis tuoj pradėjo savo
ka lba*
- Mes atvažiavome pas jus pasiklausti, ar jūs leistumėte Ku
biliuose ar šalia Kubiliy reformatams statyti bažnyčia.
Dvariškis dar pridėjo, kad tai nesąs įsakymas, o tik prašymas.
Pasisakę priešingai nebūsią baudžiami.
- Jūs galite išeiti už varty į kluoną, kur mes negirdėsime, pasi
tarti. Po to duosite mums atsakyma.

Ūkininkai suėję į kluoną pradėjo tartis. Abu Švedai buvo už lei
dimą Kubiliuose statyti bažnyčia. Labai priešingi buvo iš prigim
ties katalikai - Thomas ir Baltaūsis. Prie jy prisidėjo dar Zurba.
Kiti trys, buvę stačiatikiai, buvo neutralūs. Nors ir labai maža
persvara, nutarė neleisti Kubiliuose statyti bažnyčios.
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Sugrįžę atgal į kiemą, kur jų laukė tikėjimo atstovai ir dvariš
kis, vienas iš Švedu prabilo į juos:
- Gerbiami ponai! Mes negalime leisti Kubiliuose statyti bažny
čios ne dėl to, kad mes bijotume jCtsy. tikėjimo, arba mes jo ne
gerbtume, bet priežastis yra kita. Mes nenorime atsiskirti nuo vi
so valsčiaus.
Tikėjimo atstovai ir dvariškis, truputį tarpusavy pasitarę, prieš
išvažiuojant vienas iš tikėjimo pareigūnu padėkojo kaimiečiams
už atvirumą.
Sugrįžę atgal į dvara, tikėjimo atstovai ir dvariškiai vakare ga
na ilgai tarėsi. Vėlokai vakare buvo susitarta kur statyti refor
matams bažnyčia. Vieta buvo parinkta į šiaurę - tarp eglyno ry
tuose ir šiaurvakaru beržyno. Dvaras pažadėjo duoti eglinio ir
beržinio medžio, bet su sąlygą, kad kirstęi medžius parinktinai, ne
iš vienos vietos. Planavimas prasidėjo labai sparčiau Nepraėjus
nė keturiems metams bažnyčia ir kiti pastatai, reikalingi kuni
go gyvenimui, buvo pabaigti statyti. Buvo dėtos visos
pastangos
pabaigti statyba prieš Šv. Joną.
Per Jonines buvo bažnyčios pašventinimas. Važiuotu bei pės
čių. prisirinko didelis skaičius. Vietinių gyventojų, galima sakyti,
kad nedalyvavo. Iškilmės buvo įdomios ir ilgos. Prasidėjo apie de
šimta valanda ryto ir baigėsi apie šešta valanda vakaro.Pasibai
gus šventinimo apeigoms žmonės greit išsiskirstė. Pasiliko tik
kunigas Bambisevič (ius) ir su juo dar pora vyrų keletai dienų, kad
susipažintų su apylinke ir vietiniais žmonėmis.
Kunigas Bambisevič nutarė kiek pakeisti ir savo pavardę, su
trumpinti į Bambis. Ta jis padarė susitaręs su dvaru. Jis pastebė
jo taip pat, kad jo kalba labai skyrėsi nuo vietinių gyventojų kalbos.
Zurba patarė jam susipažinti su vietiniais arkliaganiais ir iš jų
pasimokyti vietos tarmės, nes jie turį daug laiko. Kunigas Bambis
taip ir padarė.
Pradžioje visi buvo patenkinti. Vėliau arkliaganiai pradėjo iš
kunigo šaipytis. Kunigas Bambis buvo mažo ūgio ir arkliaganiai
pradėjo jį vadinti Bambisiuku. Ši jam duota pravardė greit apylin
kėje prigijo ir visi jį ėmė taip vadinti. Kunigas ta visa girdėjo ir
tas jam nepatiko. Jis nutraukė savo lankymąsi pas arkliaganius.
Tačiau jis jau buvo gerokai pramokęs ir pripratęs prie papilietiškos tarmės.
Pas kunigą Bambį vis dažniau pradėjo ateidinėti žmonės ir įdo
mautis apie evangelikų tikyba. Dalis apylinkės gyventojų, susipaži
nę su ta nauja tikyba, perėjo iš katalikų į reformatų tikėjimą.
Ta sužinojęs Papilio katalikų kunigas labai susirūpino. Jis kal
tino save, kodėl jis leido reformatams įsigalėti Papilio apylinkėje.
Dėl šių rūpesčių ir sielvarto jis susirgo. Turėjo išvažiuoti poilsiui

57

Iš k. į d.: lulija VARIAKOjYTĖ, Papilio bažnyčios prižiūrėtoja ir Elzbieta

RADINSKAITĖ, ilgametė Papilio ir N. Radviliškio par. vargonininkė.

kiek ilgesniam laikui. Gavo nervy sukrėtimą. Kol buvo gautas nau
jas kunigas, praėjo gerokai laiko. Naujasis kataliku kunigas buvo
visai skirtingų, pažiūrų į šį tikėjimų skirtingumą. Jis atvirai skel
bė, kad visi tikėjimai, jei jie yra krikščioniški, yra geri. Abu kuni
gai ėmė tarpusavy labai glaudžiai bendrauti. Nemaža žmoniy per
ėjo į reformatų tikėjimą. Tarpbažnytinis sugyvenimas buvo labai
sklandus ir ramus. Nebuvo jokios neapykantos. Tas tęsėsi keletą
metų.

(Bus daugiau)
FRAGMENTAI
M. Z-kas

PRISIKĖLIMAS

Pavasariais iš karsto kelias KristusSu Juo prisikelia visa gamta gyventi,
Aš mintimis į tėviškę sugrįžtu
Praleist Velykų švenčių . . .
Čia nejaučiu pavasarių žalumo,
Čia negirdžiu Velykų varpo aido !
Ak, kaip gražu pavasariais ten buvo,
Kuriuos seniai, labai seniai apleidau
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SAVĘS IEŠKOJIMAS
Vartau prisiminimų knygoj
Senus, pageltusius lapus:
Vieni, vos paliesti subyra,
Kaip pats gyvenimas-trapus . . .

Kituos vaizdai pilki, nublukę,Tik ryškesni bruožai keli.
Bandai atspėti, ko čia būta,
Bet prisimint nebegali . . .

Kun. Povilas DILYS

OTTAWA 1982

19 81 m. birželio mėn. , 34-tame Lietuvos Evangeliku Reformatę
Bažnyčios Sinode painformavau dalyvius apie pasiruošimo darbus
Pasaulio Reformuotų. Bažnyčių Sąjungos suvažiavimui Ottawoje,
1982 m. rugpiūčio 17-27 dienomis. Sąjungos generalinis sekretorius
dr. Edmund Perret laiks nuo laiko siunčia Bažnyčioms, kurios tai
Sąjungai priklauso, atitinkamus laiškus. Šiame straipsnyje norė
čiau skaitytojus supažindinti su Sąjungos Vykdomojo Komiteto nu
tarimais iki 1981 m. , lapkričio 1 d. Gaila, kad prie šios progos ne
galiu nušviesti Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Sąjungos istorijos,
nes Chicagoje trūksta bibliotekose medžiagos. Tik pasinaudojęs
Princeton Theological Seminary biblioteka, kur randasi Sąjungos
suvažiavimų protokolai, galėsiu nušviesti. Šiandien tegu bus man
leista apsiriboti tema: "Ottawa 1982".
Dabartiniu laiku Reformuotų Bažnyčių Sąjungą oficialiai vadi
nasi "World Alliance of Reformed Churches". Jai priklauso 149
Bažnyčios. Šis suvažiavimas Ottawoje yra XXI-mas nuo Sąjungos
egzistavimo ( 1877 m. ). Jis įvyks Ottawos universiteto patalpose
1982 m., rugpiūčio 17-27 d. d. Numatoma, kad atvyks apie 350 dele
gatų, pora šimtų pavaduotojų ir apie 500 svečių. Pagrindinė tema
yra nustatyta: "Tavo yra karalystė, galybė ir garbė". Čia noriu at
kreipti dėmesį, kad nustatant tema buvo išleistas žodis "Nes", ku
ris yra vartojamas bibliniuose rankraščiuose. Sąjungos teologi
nis komitetas norėjo pozityvinę Jėzaus išsireiškimo reikšmę pa
brėžti, kad Viešpaties Tėvo yra karalystė ir galybė, ir kad tik Jam
vienam priklauso garbė. Vykdomasis Komitetas sąmoningai paė
mė suvažiavimo pagrindan Viešpaties maldos paskutinį sakinį, no
rėdamas pabrėžti savo bendradarbiavimų su kitomis organizacijo
mis, kurios jau svarstė panašia tema: Pasaulio Bažnyčių Taryba
(Konferencija Melbourne) :"Ateik Tavo Karalystė" ir pati Sąjungos
Centennial Consultation ( 1977 m. St. Andrews);"Garbė Dievui ir
žmogaus ateitis" .
Ottawoje per 10 dienų dirbs 3 sekcijos, kurios nagrinės sekan
čias temas:
1. Sandaros žmonės ir Karalystės misija.
2. Malonės galia ir galios be malonės.
3. Visatos šlovė ir pavojuje atsiradusi kūrinija.
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Suvažiavę į Ottawa Reformuotu Badyčių atstovai, jų pavaduo
tojai, Bažnyčių, patarėjai ir svečiai be abejo atsiveš su savimi su
pratimą, kad pasaulis lauks iš suvažiavimo aiškaus atsakymo į
klausimus, kurie mus visus slegia! kaip Ženevos Reformacijos Ša
lininkai supranta Bažnyčios visuotinumą, kaip jie dabar aiškina ti
kėjimo simbolius (325 m. - Nices, 381 m. - Konstantinopolis, 451
m. - Chalcedon ), kaip jie žiūri į tarnavima kitiems, į rasinius
skirtumus, į santykius su nekrikščionimis, ypatingai su žydais ir
muzulmonais, kaip jie teologiškai aiškina žmogaus civilines teises
ir pan. Suvažiavime bus kalbama apie taip vad. "moralinę daugu
ma" bažnyčiose, ypatingai JAV (James Falwell). Nemažai laiko už
ims reformatų, identiškumo klausimas. Ka reiškia, kad mes vadina
me save "evangelikais reformatais", arba Reformacijos vaikais.
Dažnai tvirtiname, kad Reformacija yra nuolatinis atsinaujinimo
procesas; bet jeigu taip yra, ar gyvename pagal tų skelbimą?

Suprnt. kun. P. DILIO 75 m. sukakties proga: iš d. į k.
kun. P. Dilys, H. Dilienė ir kun. E. Gerulis.

Ottawa turi atsakyti, ar mūsų identiškumas glūdi tik tame,kad
gerbti praeitį, tradicija ir bandyti jų sekti, ar suprantame, kad pri
valome skelbti Reformacijos pagrindus jau kitose sąlygose ir ki
tokioje aplinkoje, negu mūsų tėvai ir protėviai ta darydavo. Ar esa
me paruošti ta nauja, mus laukiančia, misija sąmoningai išpildyti?
Prie paruošiamųjų, darbų reikia priskirti Vykdomojo Komiteto
prašymą, išrinkti delegatais ir tam tikra procentų moterų. Tai ne =
turėtų būti tik simbolinis gestas, bet sąmoningas darbas suakty
vinti moterų veikimą bažnyčiose.
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Paskirtieji delegatai yra raginami pravesti savo bažnyčioje
biblinius kursus tarp ty., kurie norėtu dalyvauti Ottawoje kaip sve
čiai. Atitinkama medžiaga su programa bus laiku atsiusta. Laisvo
jo pasaulio bažnyčios yra raginamos padėti apsimokėti kelionės
išlaidas tiems delegatams, kurie neturi atitinkamu lėšų. Tai liečia
daugiausia Bažnyčias už geležinės uždangos. Ottawos samata nus
tatyta 300. 000 U. S. doleriu.
Kiekviena bažnyčia gali atsiusti organizuojamai "Bažnyčių pa
rodai" savo eksponatus. Kai kurie eksponatai galėtu palikti
vi
siems laikams taip vad. John Knox International Reformed Center
Ženevoje.
Kaip matome 21-as Visuotinis Reformuotų. Bažnyčių suvažia
vimas Ottawoje bus tikrai istorinis ir nulems, kaip žengs refor
matų Šeima į ateitų.

BENDROVĖ „AGLUONA”

Biržuose, ant Agluonos upės kranto,buvusi Jono ir Petro Palšių
ir Jokūbo Tunkūno bendrovė "Agluona" buvo įkurta apie 1922 me
tus. Minėti asmenys, susitaupę pinigų Amerikoje, grįžo į Lietuva ir
turimas santaupas investavo į karo labai nualinta Lietuvos ūkį.
Pradžioje į darba buvo paleista lentpiūvė. Ūkininkai joje galėjo
pirkti lentų arba savo atvežtus rastus supiauti lentomis, sijomis
ar kitokia medžiaga. Lentpiūvėje buvo gaminamos malksnos (gon
tai) stogams, keturkampės gegnės, balkiai ir įvairiausios lentos:
obliuotos, špuntuotos ir kit. Stalių skyriuje buvo gaminami langai,
durys, suolai (daugiausia mokykloms) ir kt.
Žaliava bendrovė pirkdavo miško varžytinėse. Žiemos metu
samdyti kirtėjai piaudavo medžius rastais ir suveždavo į b-vės
kiemą. Visa tai duodavo darbininkams darbo ir patogumą apylinkės
ūkininkams.
1923 m. bendrovė pasirašė 15 metų sutartį su Biržų miestu dėl
elektros energijos tiekimo. Sutarčiai pasibaigus Biržai pasistatė
savo elektros stotį.
B-vė, plėsdama veikla, įrengė mechaninę dirbtuvę ir ketaus
(špižiaus) liejykla. Šiose dirbtuvėse buvo remontuojamos įvairios
žemės ūkio ir pramonės mašinos, nuliejamos naujos dalys. Vėles
niais laikais buvo pradėta gaminti didesnės metalo gręžimo maši
nos, turėjusios didelį pasisekimą.
Bendrovei vadovavo Petras Palšis ir Jokūbas Tunkūnas. Jonas
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Palšiu ir Tunkuno lentpjūvė ,,AGLUONA" Biržuose 1935 m.

Lentpjūvės ,,Agluona" vidus.

Buv. ,,Agluonos" dirbtuvių namas dabar paverstas gyvenamuoju namu. Viename pastate
įrengta miesto katilinė. Vaizdas nuo Agluonos upės antro kranto.
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Iš k. i d.: Petrus ir Jonas PALŠIAI Amerikoje.

Kurt. Jokūbas TUNKUNAS (Klausučiai 1883 — Gardner 1967)

Mechaninės dirbtuvės ..Alt’uona" vidus.
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B-vės ,,Agluona” nario ūkininko Jono PALŠIO vienkiemis Jokubiškių km. Jis turėjo
pasistatęs ant stogo malūnsparnį „Zenit” ir gaminosi sau elektrą.

Dalis ,.Agluonos” b-vės darbininkų. Priešaky sėdi antras iš kairės J. TONKŪNAS su
sūnum ir penktas — P. PALŠIS. 1930 m.
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Palšis gyveno ir dirbo savo akyje ir tik retkarčiais pagelbėdavo
atlikti įvairius užpirkimus, dalyvaudavo miško varžytinėse ir pn.
J. TunkOnas buvo nuolat renkamas į miesto taryba, o P.Palšis
įsijungė į miesto kultūrinį gyvenimą. Buvo Mūzos d-jos, o vėliau
saulię vaidintoji^ būrelio narys. Kartu su Mykolu Plepiu yra sure
žisavę keletą scenos veikalu ir šiaip pasireiškė kaip gabūs artis
tai.
B-vė dar turėjo plytinę prie Druseikię kaimo. Čia buvo gamina
mos plytos, o vėliau, ūkininkams pradėjus drenuoti laukus, - dre
nažo vamzdžiai.
Užėję rusai "Agluonos" b-vę atėmė iš savininkę., ja smarkiai
išplėtė (dirbo arti šimto žmonię), o antra karta užėję ja visai už
darė. Jos pastatuose šiuo laiku įrengti gyvenami butai.

J. B.

VACYS PRŪSAS

VARDAN TEISYBĖS
I.

"Mūsę Sparnę" 1980 metę 49-me numeryje atspausdinta kelios
mano mintys, kurios buvo iškilusios paskaičius inž. Jokūbo Kregž
dės knyga "Reformacija Lietuvoje". Mintys yra teisingos ir nema
nau, kad jos gali būti užgauliojančios. Jos paremtos trumpomis,
neišsamiomis istorijos bei archeologijos užuominomis, nurodant
kai kuriuos šaltinius ir net primenant Biblijos chronologinę tvarka
("Aid to Bible Understanding", 1971 metę tarptautinės Biblijos stu
dentę sąjungos leidinys). Tačiau, minėto veikalo viršelio autorius
gerb. inž. H. Pavilonis, gerai neįsiskaitęs į rašinėlio turinį, ištrau
kė viena sakinėlį ir jį iškarpęs daugtaškiais, išmetęs įterptinius
žodžius ("darant prielaida"), tuo iškraipydamas sakinio mintį, rei
kalauja atsiprašyti, ypač dar iš oro paėmęs žodžius, kurię mano
rašinėlyje nėra, kaip "naivus Stalino pakalikas", "kvailybė", "ne
subrendėlis", "nesąmonė".
Nei rašinėlį rašant, nei dabar po tos gerb. inžinieriaus "Nes
veikos kritikos", tilpusios "Mūsę Sparnę" 1981 m. 50-me numery
je, nesu pakeitęs nuomonę ir viršelio autorię tebegerbiu, ir sutin
ku jį atsiprašyti, bet tik su sąlygą, būtent: kai gerb. inžinierius at
šauks iš oro ištrauktus ir man prikeptus epitetus ir kai atsipra
šys, kadangi netiesioginiai mane laiko maniaku esant. Ir tai matyti
iš gerb. inžinieriaus sakinio: "Kritikas, matyt, serga didybės mani °
ja~, norėdamas, kad Lietuvos sienos apimtę visa Rytę Prūsiję, ry
tuose nuo Volgos, pietuose iki Juodęję jūrę ir šiaurėje iki Suomi65

jos įlankos". Tai ne tik sūrus, bet dar ir druska pritrintas sakinys,
nesgi manija tegali sirgti maniakas arba kvailys, lietuvišku termi
nu tariant.
Bet kodėl gerb. viršelio autorius nepacitavo šeštojo skirsnelio
paskutinį sakinį?("M. S. " 49 Nr. , 83 p. ). Būtent- "Jeigu tuose sve
timųjų okupuotuose plotuose lietuviu atšakos yra sulenkintos, su
rusintos ar suvokietintos, tai dar nereiškia, kad mes turime bijoti
žemėlapiuose parodyti, kad tai mūšy, protėvių, žemės".
Ir kas čia tokio baisaus? Argi reikia būti maniaku, kad žemėla
piuose būtų galima parodyti mūsų protėvių, kadaise gyvenamąsias
vietas ?
II.

Visiškai sutinku ir neginčiju, kad brėžįant viršelyje Lietuvos
žemėlapį, gerb. viršelio autorius turėjo omenyje nepriklausomybės laikų sienas. Bet vis dėlto, pasižiūrėjus į ta žemėlapiuką, ne
galima nuneigti, jogei tos sienos nubrėžtos pro pat Vilniaus mū
rus kaip tik tokios, kurias Stalinas savo pypkės kandikliu nužymė
jo. Prašau palyginti pridedama Lietuvos teritorijos 1920-45 metų
žemėlapį, paimta iš "Enc. Lituanica" V t. ", su gerb. inžinieriaus
minėtos knygos viršelyje nubrėžtu.
418
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Tiesa, gerb. inžinieriaus žemėlapiuke Suvalkų trikampis sūr
maišiu iškištas. Tai jau Stalino linijos iškraipymas.
Remiantis 1920 metais Suvalkuose pasirašyta Lietuvos -Lenki
jos sutartimi, tos sienos ėjo ne pro Vilniaus mūrus, bet toli nuo jų,
įtraukdamos į Lietuvos teritorija Suvalkus, Seinus, Gardina, Au
gustavą, Lyda, Ašmena ir kitas vietoves. Antra vertus, kodėl nuo
Suvalkų "sūrmaišio" nors taškeliais nėra nurodyta Mažosios Lie
tuvos, o pagal gerb. inžinierių Prūsijos siena? Nejaugi prisibijota
"manijos" epiteto?
III.

Pirmajam karui pasibaigus, Paryžiuje esanti Lietuvos delega
cija, vadovaujant Lietuvos ministeriui pirmininkui ir užsienio rei
kalų ministeriui prof. Augustinui Voldemarui, įteikė nota Taikos
Konferencijos pirmininkui Clemenceau 1919 m. kovo 24 d. Notoje
Lietuvos delegacija reikalavo, kad nepriklausomos Lietuvos vals
tybės teritorija turi sudaryti Kauno, Suvalkų, Vilniaus, Gardino gu
bernijos ir Maž. Lietuva, atseit Prūsija. Mažojoje Lietuvoje atsistatančios Lietuvos teritorinės pretenzijos bei teisės apėmė Klai
pėdos, Pakalnės, Šilokarčiamos, Labguvos, Tilžės, Ragainės, Pil
kalnio, Vėluvos, Įsručio, Gumbinės, Stalupėnų, Darkiemio ir Galda
pės sritis ( Algirdas Budreckis, "Laisv. Lietuva", 1981 m. liepos
9 d. ).
Lietuvos delegacijos nota buvo paremta ne "manija sergančių"
vizija, bet visų minėtuose plotuose gyvenančių lietuvių atstovų nu
tarimu, suvažiavusių į Tilžę 1918 m. lapkričio 16 d.
Suvažiavę į Tižų Maž. Lietuvos delegatai bei atstovai 1918 m.,
priėmė ir viešai paskelbė deklaracija, kurioje tvirtai pareikalavo
nepriklausomybės, prisijungiant prie Didžiosios Lietuvos. Dekla
racija tuomet pasirašė 24 Maž. Lietuvos atstovai ("Enc. Lit. ", III
t. 381 p. ). Žinotina dar ir tai, kad 1945 m. pokarinėje konferenci
joje, dalyvaujant JAV prezidentui, Didž. Britanijos ministeriui pir
mininkui ir Rusijos diktatoriui, Maž. Lietuvos dalis, maždaug ta,
kuria Lietuvos delegacija Paryžiuje 1919 m. reikalavo prijungti
prie Didž. Lietuvos, buvo atskirta ir palikta jos likimą spręsti bū
simoje taikos konferencijoje (F. Faust, " Das Potsdamer Abkommen und seine voelkerrechtlicheBedeutung", 1964 m. trečioji laida;
P. I. Kušner'is, "Pietryčių Pabaltijo etninė praeitis, 32 p. • tiek pat
ir istoriko prof. dr. Juozo Jakšto straipsnis "Enc. Lit. "IV t. 330 p.)
Maž. Lietuvos lietuviai, paremdami Tilžės delkaracija ir ne
priklausomybės reikalavimų, buvo net sudarę atskirų Maž. Lietu
vos savanorių dalinį, kuris drauge su Didž. Lietuvos savanoriais
kartu kariavo, beginant teisėtai Lietuvai priklausančias teritori
jas. Dalinys vėliau buvo išformuotas, spaudžiant ir reikalaujant
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Vokietijos vyriausybei.
IV.

Maž. Lietuvos lietuviškumą, dokumentais ir raštais
pasirem
damas, tvirtai įrodė rūsy, etnologas P. I. KuŠner1 is (Knyšev1 as ). Jis
dviejy daliy. veikale - "Etničeskie territorii i etničeskie granicy"
ir "Etničeskoje prošloe jugovostočnoj Pribaltiki", kuris 1951
m.
SSSR Moksly. akademijos buvo atspaustas ir paleistas į "svietą",
pasiremiant pačiy. vokiečiy mokslo šaltiniais, toliau nedviprasmiš
kai įrodė ne tik Maž. Lietuvos lietuviškumą, bet, kas svarbiausia,
kad ji esanti lietuvių. tautos etninė žemė. Ir tai nesugriaunamai
įrodo Vincas Vileišis veikale "Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje
LITHUANIA MINOR
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The areas of East Prussia Inhabited by Lithuanians according to the findings of Franz O. Tetzner
(1863-1919)
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ligi Didžiojo karo. Istorijos ir statistikos šviesoje", atspaustame
1935 m. Kaune; dr. M. Anysas veikale "Senprūsių laisvės kovos",
Chicago 19^8 m. Tiek pat nereikia pamiršti tautosakininko dr. J.
Basanavičiaus 1912 m. Vilniuje paskelbta rašinį "Lietuviu.Kryžiai"
ir Vytauto Didžiojo pareiškimą, išreikšta Kryžiuočiu ordino ma
gistrui, kad jo ( Vytauto) tėvonijos žemės siekia upę Ossa(Uosa) ,
deš. Vys los-Vistulos įtaka.
Net rimtieji ir ne naciškai nusiteikę Vokietijos mokslininkai
Maž. Lietuvos lietuviškumo neneigė, bet pabrėžė, jogei ta sritis
yra grynai lietuviška ir kad jos gyventojai yra vietiniai. Ta tvirti
na geografas H. Brachelli, prof. dr. F. Tetzner1 is, pastorius T.Lepner’is, istorikas prof. L. Baczko, ist. prof. F. Bock ir kiti. Zr. pagal
prof. dr. F. O. Tetzner į surinktus duomenis sudaryta žemėlapį:
( žr. 68 psl.)
Šios vokiečių mokslininkų bešališkos išvados yra pagrįstos ar
cheologija bei toponimika ir patvirtintos daugelio istorinių doku
mentų. Bet Pirmajam Pasauliniam karui pasibaigus Vokietijos
pralaimėjimu, apkarpius kai kurias Vokietijos sritis,
vokiečių
"biurgeriai" apsikrėtę nacionalistiniais revanšo troškimais, ašt
riai reagavo į šių sričių nustojima. Nacionalizmo banga, iš sivysčiusi vėliau į fašizmą, pritraukė nemažai vokiečių
mokslininkų
tiek pat ir kai kurių lietuvių, kaip, pavyzdžiui, Jurgį Gerulį. Kaip
tik tuo laiku ir atsirado "naujos" teorijos apie Rytų Prūsijos et
nogenezę, būtent, įrodyti, jog šios srities pirminiai
(senakuriai)
gyventojai buvo nelietuviai, bet prūsai ir skalviai "skirtingi lietu
viams" savo kilme, buitimi ir kalba (P. I. Kušner'is,
"Pietryčių
Pabaltijo etninė praeitis", 129 p. ). Atseit, visiškai atskira tauta.
į tokių naciškai nusiteikusių Vokietijos mokslininkų grupę įs
kaitoma P. Karge, G. ir H. Mortensen'ai ir kiti. 1919 metais Švedi
jos archeologas N. Oberg'as kažkodėl bandė įrodyti, kad I-V a.
pietryčių Pabaltijo genčių kultūra buvusi "gotiška". Oberg1 o "te
zes" stipriai stengėsi išpopuliarinti C. Engel'is, bet kadangi švedo
išvados nesiderino su archeologiniais duomenimis, todėl jos nepri
gijo net vokiečių nacionalistų tarpe. C. Engel'is vis dėlto
nenusi
leido ir patiekė prielaida apie "gotiška įtaka" baltų
kultūrai,
net neminėdamas lietuvių vardo.
V.

Kai rašinėlyje pabrėžiau, kad Karaliaučiaus ir kitos pajūrio
sritys buvo atžymėtos, įjungiant į Lietuvos plotų žemėlapį ir kai
tas sritis pasiūliau visada vadinti ne Prūsija, bet Mažoji Lietuva,
tai mano oponentas, gerb. inž. H. P- , sušuko: "Jo tvirtinimas, kad
žodis "Prūsija" yra vokiečių sugalvotas, irgi yra nesąmonė.Prūsų
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ir Prūsijos vardu didžiuojasi visa mdsy tauta, siekiant tolima pra
eitį ir niekas negali įrodyti, kad vokiečiai ta varda nukalė".
Kad Prūsijos vardas siekė tolima praeitį, tai tenka sutikti, bet
kad tuo didžiuotasi visa mūšy tauta, tai jau per "riebiai" pasakyta.
Nors nešioju prūsiška pavardę, bet ja nesididžiuoju.
Lietuvoje
žmonės vokiečius vadindavo germanais ir, dažniausiai,
prūsais.
Pavyzdžiui, mano pusbrolis inž. Domijonas Prūsas, tragiškai žu
vęs bedrenuojant Lietuvos okupanto pristeigtų kolchozų
laukus,
nepriklausomybės laikais viename Žemaitijos dvare sausino dir
vas. Karta dvaro savininkas užklausė Domijono, kokia jo pavardė.
Atsakius, kad Prūsas, dvarininkas pasakė:
- Aš žinau, kad jūs prūsas, bet kokia jūsų pavardė?
Siūlymas, kad taip vadinamos Prūsijos sritys būtų
žymimos
Mažosios Lietuvos vardu - ne iš piršto išlaužta, bet paimta bei
pasiremta vokiečio von. F. L. Guessfeld'o žemėlapiu "Charte dem
Koenigreich Preussen", pasirodžiusiu 1795 m. Nuernberg'e, kuria
me taip dabar vadinamas Prūsijos kraštas pavadintas Klein Litauen. Šio žemėlapio dalis, liečianti Mažaja Lietuva, yra paskelbta
ir į lietuvių kalba išverstoje P. I. Kušner'io knygoje "Pietryčių.
Pabaltijo etninė praeitis" 14-me puslapyje:
(žr. 71 psl.)
Dar XVI-to amžiaus pabaigoje, vokiečių kronikininkas Simonas
Grunau šiaurinę Maž. Lietuvos dalį vadino Kleinlittaw, kurios te
ritorija, pasak prof. dr. Jakšto ("Enc. Lit. ", III t. 373 p. ), klaidingai
nurodė, priskirdamas Gardina ir net nutęsdamas iki Būgo upės.
Kronikininkas Grunau, matyti, tai rašydamas vadovavosi 126074 metų sukilimo prieš kryžiuočių okupacija įvykiais bei jo pa
sekmėmis, kadangi sukilimui nepavykus ( kuriam vadovavo gabus
Vakarų Europoje mokslus ėjęs Maž. Lietuvos lietuvis
Herkus
Mantas, kryžiuočių pagautas ir pakartas 1273 m. ), didelė Maž.Lie
tuvos gyventojų dalis persikėlė gyventi į miškingas Suvalkų-Gar
dino sritis net pasiekdami Būgo upę. Tai buvo bene pirmasis isto
rijoje lietuvių pasitraukimas iš savosios tėvynės, ne laisvas, bet
prievartinis, kadangi po sukilimo kryžiuočių teroras buvo labai
žiaurus, prilygstąs Maskvos raudonųjų žiaurumams
okupuotoje
Lietuvoje. Kryžiuočiai žudė vietos gyventojus, degino
gyvenvie
tes, naikino kelius, griovė tiltus. Ir tai darė sąmoningai, ypač ryti
nėje Maž. Lietuvos dalyje, tuo sudarydami "mirties zona"
tarp
toliau į rytus laisvėje tebegyvenančių lietuvių, atseit, tarp Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos.
Antras kryžiuočių laikais Maž. Lietuvoje gyvenęs kronikininkas
Lukas David, rašęs apie 1573-83 m., pažymi, kad Maž. ir Didž.
Lietuvos lietuvius skvręs tik Nemunas. Tuo būdu, tų sričių, įpietvakarius nuo Nemuno, vadinimas Maž. Lietuva jau buvo žinomas ir
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Mažoji Lietuva — Klein Litauen. Iškarpa iš „Chartevon dem Koenigreich Preussen"
von F. L. Cuessefeld. Nuernberg 7795.

gerokai paplitęs XVI a. , nors kryžiuočiu. įsakymu, visa Maž. Lietu
va ir visi kiti kryžiuočiu valdomi plotai, jy viešpatavimo metu
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1230-1525 m., buvo jau vadinami Prūsijos vardu. Tuo klausimu
Kušnerio knygoje štai kas rašoma (118 pus]. )•
"Dėl užkariautoju iš leisty potvarkiu, vietiniai gyventojai,
nežiūrint jy ankstyvesnės priklausomybės vienai ar kitai
balty, genčiai, pasidarė visi vienodai beteisiai. Tai atsiliepė
ir terminologijoje, kuria pradėjo vartoti užkariautose sri
tyse vokiečiy administracija. Visi pavergtieji
gyventojai
buvo vadinami "prūsais", kad atskirti nuo Lietuvių., sūku
riais teko tęsti užkariavimo kara. Bet patys gyventojai ki
taip žiūrėjo į reikalą - jie skaitė save etniškai artimais
broliškai tautai, kuri liko laisva ir vis dažniau pradėjo va
dinti save lietuviais".
Prof. dr. F. Tetzner1 is ("Die Slaven in Deutschland",
Braun
schweig, 1902, psi. 2 8), apibendrindamas savo ilgy metų, tyrinę jimy
išvadas apie ryty Prūsijos gyventojy tautinę sudėtį, rašė, kad "pa
čioje pradžioje visos trys sritys - Sūduva, Nadruva ir Skalva (Ša
laviją) - buvo grynai lietuviškos". Ta patį tvirtina ir geografas dr.
H. Brachelli ( "Geographic und Statistik dės Koenigreichs Preussen", Leipzig, 1869, 43 p. ). Jis tik pabrėžė, šiaurinėje Maž. Lietu
vos dalyje lietuviai yra vietiniai gyventojai, atseit lietuviai, o ne
prūsai. Ir išvardina sritis kur tie lietuviai, gyventojai senakuriai
gyveno. Tai Klaipėdos, Šilutės, Pakalnės, Tilžės, Ragainės, Pilkal
nio, Stalupėny, Gumbinės, įsrutės, Labguvos, Galdapės, Darkiemio
ir tuose rajonuose, kuriuos nurodė dr. Tetzner1 is.
Simonas Grunau dar rašė, kad ty sričiy lietuviy atstovai 1572 m.
savo ištikimybę vokiečiy hercogui prisiekė lietuviškai. O istorikas
M. Stryjkowski's, aiškindamas Erazmos Stellos pranešima apie
lietuviy senienas Maž. Lietuvoje, priduria dėlei prūsy: "Reiškia, tai
buvo lietuviy tauta ("Kronika polska’, litewska, žmodska i wszystkiej Rusiji - Macieja Stryjkowskiego, 1846, 43 p. ).
Tuometinės Tvankstės bei Karaliaučiaus universiteto evang.
teol. prof. dr. Liudvikas, Gediminas, Martynas Rėza (1776-1840), ku
ris, pasak Sauerwein'o, buvo kaip ąžuolas drūtas ten prie "Prieg
liaus, Aismarės ir Kuršiy Mariy, 1809 metais drąsiai barė Maž.
Lietuvos okupantus’
- Ainiai Armino. Prie švento kryžiaus,
kuris jus mokė mylėti ir gailėtis,
sakykit: kuo nusikalto ši tauta, kuri
netrokšdama aukso ir užkariavimy,
bet ažuolyny tyliame pavėsyje
garbino tik savus dievus?
Dėl ko jūs plienu šarvuoti ėjote į jy kraštus
užgrobti jy laukus, naikinti jy šventyklas bei namus?
Pravartu da? prisiminti, kad nemažesni grobikai rusai 1943-44
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metais per Maskvos radija kalbėjo, kreipiantis į okupuota Lietuva:
"Maž. Lietuva - tai kraštas nuo amžių lietuviu gyventas, jų. prakai
tu ir krauju laistytas ir jo gražinimas Lietuvai - bus tik menkas,
palyginti, medžiaginis ir moralinis atpildas už laike tiek amžių,
patirtas iš kryžiuočių ordino ir pačių vokiečių
neįkainuojamas
medžiagines ir dvasines skriaudas. Ji bus gražinta Lietuvai! (Inž.
V. Žemaitis, "Sūduvos praeitis". 1964 m. , 108 p. ).
Paskutinis kryžiuočių ordino vyresnysis ir Maž. Lietuvos val
dovas kunigaikštis Albertas, rašytame 1547 m. laiške Sembos vys
kupui Polentz'ui, prašė vyskupo sudaryti lietuviais apgyventų sri
čių. saraša, kuris kunigaikščiui buvo reikalingas, suskirstant užka
riautu. teritorija rajonais. O kad Maž. Lietuvoje dauguma gyvento
jų sudarė lietuviai - abejonių, negali būti. Tai matyti iš kryžiuočių,
ordino kronikos, kuria 14-me a. parašė Petras Dusburg'as. Kroni
koje suminėta net 10 Maž. Lietuvoje gyvenančių lietuviškų genčių..
Pagal ordino aktus, XIII-XIV šimtmetyje buvo Maž. Lietuvos
teritorija suskirstyta į sekančias sritis: į Pamedės, Pagudės, Var
nės, Notangos, Sembos, Nadruvos, Skalves, Karšuvos, Sūduvos, Ga
lindos ir Bartos (Kušner'is, "Pietr. Pablt. Etn. praeitis", 80, 82 p.
"Enc. Lit. ", IV t., 361 -367 p.; žiūr. žemėlapį, sukurta pagal dr.
M. Toeppen'a - "Historisch-comparative Geographic von Preussen", Gotha, 1858):
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Aišku, Maž. Lietuvos padalijimas, kaip įprasta okupantams, negi
galėjo tiksliai atitikti vietos gyventoją padalijimui gentimis. Tai
natūralu. Betgi, pagal tuos sąrašus ir pagal pridedama žemėlapį,
jau galima spręsti kokios giminės tenais gyveno ir kaip jos vadi
nosi. Aiškiai matyti, kad tokios prutenię ir tokios prūsę giminės
ten nebuvo, nors vokiškieji istorikai, archeologai, ultrapatriotiškai
ir pronaciškai nusiteikę, kaip, pavyzdžiui, prof. J. Voigt'as, C. En
gel1 is ir kiti, iškreipdami istorinius ir archeologinius duomenis,
būtinai įrodinėjo, jogei ten pirmiausia gyvenę gotai ir prūsę tauta,
kuriai, esą išnykus, teatsikraustė lietuviai, ir tai įvyko XIV-XV
šimtmetyje ( C-Engel, "Vorgeschichte der altpreussischen Staeme", Koenigsberg, 1935).
Seniausieji gi kronikininkai byloja ka kita. Graikę geografas
Claudijus Ptolomėjus, savo raštuose antrame šimtmetyje prieš
Kr. , jau nurodė prie Sarmatijos vandenyno gyvenančias gentis.Pa
sak Ptolomėjaus, jos visos gyveno į rytus nuo Vyslos ir vadinosi
gitonais, sulonais, frugundijonais, finais, galindais, igiljonais, sudynais, stavanais, o Vyslos žemupyje - venedais. Gi I-me a.Išganyto
jui gimus, romėnę istorikas Cornelijus Tacitas visas Ptolomėjaus
išvardintas gentis vadina aiščiais. O Strabonas ir Plinijus (I a. pr.
Kr. ), remdamiesi Pitėjaus iš Marselio užrašais, kuris IV a.
pr.
Kr. buvo atsilankęs prie Baltijos jūros, šios jūros pakrantės gy
ventojus pavadino guttais. Juos prof. dr. W. Piers on'as laiko lietu
viais ir kad juos jokiu būdu negalima sutapatinti su gotais ( W.
Pierson, "Ėlektron Oder ueber die Vorfahren, die Verwandschaft
und den Namen der alten Preusses", Berlin, 1 869).
P. I. Kušnerio minėtos knygos 79 psl. sakoma, kad apie "prus
si" pavadinimo kilmę prirašyta labai daug, bet dauguma tę aiškinimę - tik spėliojami, kad "prussi" pavadinima išveda iš lietuviš
ko žodžio "rus", kuris reiškia PRARAJA, IŠPJOVA UPĖS (p vz.
Rusnė) ir kad tokiu pavadinimu "rusnė" aptinkama dar XVI a. po
Kr. Henneberger1 io žemėlapyje. Pagal šį spėliojimą, prūsai anks
čiau gyveno Nemuno ( Nemono) žemupyje palei Russa ar Rusnę.
Betgi, visi tie spėliojimai nekreipė dėmesio, jogei tie žemupio gy
ventojai save vadino ne prūsais, bet žemiečiais.
"Antras aiškinimas kalba apie tai, kad tautos "prussi" pavadini
mas kilęs iš pravardžiavimo, kurį tautai davė kaimynai lenkai
(Kušneris, 79 p. ). Esą, aisčię kovos ginklai, pagal Tacita, buvo
brūkliai, kuriuos naudojo ne vien smūgiui, bet ir mėtymui. Tokie
brūkliai lenkiškai vadinosi "proca", iš kur čia, esą, ir kilęs tas
"pruci" pavadinimas, o vėliau "prouci" pritaikytas tautai, apsigink
lavusiai brūkliais".
Šia teorija iškėlė T. Blell'is straipsnyje "Die Keule der heidnischen Preussen" leidinyje "Sitzungsberichte der Alterthumsgesel-
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Ischaft Prusia", 1884-85, Koenigsberg; tiek pat ir S. Beckherrn,
"Bewaffnung und Ausruestung der heidnisch-preussischen Krie
ger" leidinyje "Altpreus sis che Monatschrift", Bd. XXXIII, H. 5-6,
Koenigsberg, 1896. Tad štai kaip atsirado nesama prūsių tauta.
1249 mėty, taikos sutartyje Kryžiuočiy ordino užkariauta terito
rija buvo jau vadinama "Pruszia" (atrodo, kad pagal lenkiška kal
ba), ° gyventojai "prutheni". Betgi, iš kur ordinas ištraukė "prutenius ", kuriy tokiy ten negyventa ir kurie senovės raštuose nemini
mi? Sį klausima bene geriausiai išaiškina istorijos prof. dr. Z.
Ivinskis ("Enc. Lit. ", IV t. , 372 p. ):
" Prutenis (Prutenus), legendarinis Prūsijos kunigaikštis
ir vyriausias kunigas-krivis, surastas XVI-me šimtmetyje
Simono Grunau. Pagrindines mintis savo legendai Grunau
ištraukė iš Erazmo Stelos (Stella) rašty, kuris buvo sukū
rys fantastiškai nebūta senovės prūsy vaizda.
Pagal Stella, kadaise bajoras Vidvutas (Vidvutus), Alan
(Sarmatian) pagal kilmę ir pagal galybę, ir pagal garbę di
džiai buvo vertinamas vietos gyventojy. Karta, jis patarė
nevieningiems vietos gyventojams išsirinkti sau
viena
bendra valdovą, imant pavyzdį iš bičiy. Prūsai paklausė ir
išsirinko savo valdovu Vidvuta (Vidvutus). Išrinkę, suteikė
vadovui Biotterus varda, reiškiantį "bičiy karaliy".
Grunau dar daugiau legenda praplėtė, padarydamas Biotera (Biotterus) vyriausiu kunigu, pakeisdamas jo varda į
Brutenus. Sis toks legendarinis asmuo vėliau jau buvo įt
rauktas į istorines knygas bei raštus, kuriuose Brutenus
buvo jau vadinamas Prutenus ir Prutenis. ( Lotyniškai Pruteni). Tuo būdu, šios legendos Prutenis bei Prutenus
susirado vieta XIX šimtmečio romantiky raštuose ir net
prieš pirmąjį pasaulinį kara Lietuvos istorijos leidiniuo
se".
Pasak Ivinskio, ši legenda ir jos variacijos bei nukrypimai ne
turi jokio istorinio pagrindo. Betgi ji turėjo pakankamai "pagrin
do" mažlietuvius paversti prūsais.
Šia proga pravartu prisiminti 1667 m. sausio 30 d. Lietuvos,
Lenkijos ir Maskvos valdovy Andrusave pasirašyta sutartis.Pagal
ta sutartį, nužemintos Lietuvos karalijos ribos, tiek pat ir
lenkiš-košios, buvo neliečiamos beveik per ištisa Šimtmetį, iki pat
pirmojo Lietuvos-Lenkijos karalijy padalijimo, įvykusio 1772 me
tais (Z. Wojcik, "Traktat Andruszowski 1667 r. i jego geneza",
Warszawa, 1959; žemėlapis):
(ž r. 7 6 p s 1.)
Žemėlapyje vaizduojama Lietuvos teritorija jau buvo tokio pat
dydžio karaliaus Mindaugo laikais XIII~me šimtmetyje. Tiek pat
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primintina, kad Šiame J. Andriaus nubrėžtame XIII-to a. žemėlapy
je, rusiški vietovių pavadinimai teatsirado rusinant užimtas vieto
ves. Polockas prieš padalijima buvo vadinamas Palota, Minskas Mena ir t. t. Tai vis užkariautoju, iškepti naujavardžiai, kaip, pa
vyzdžiui, Maž. Lietuvoje vietos gyventoją. Tvankstė vadinta vietovė
vokiečiu buvo "perkrikštyta” Koenigsberg'u, o rusų gi vėl naujai
"pakrikštyta” Kalingrado vardu. Taip tuo būdu
tebeklastojama
istorinė praeitis. Keisčiausia, kad tam pritaria ir kai kurie savie

ji-

VIII
Braižant žemėlapius netikslu, tam tikrais sumetimais, remtis
vien tik.buvusios nepriklausomos Lietuvos teritorija, nes tuo panei
giama Lietuvos teisė į tikrai jai priklausančias žemes. Atsiminti na, kad 19 18 metais atsistačiusi nepriklausoma demokratiniais pa
grindais Lietuva,negalėjo tas visas, jai teisėtai priklausančias, sri
tis įjungti į savo teritorijos ribas vien tik todėl, kad ji buvo silpna,
menkai ginkluota ir buvo puolama didžiųjų kaimynų.
Nepriklausomos Lietuvos ribomis vadovautis tegalima tik išim
tinu atveju, išryškinant istorinį momentų, bet tik ne istorinius.
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DOROTHY MACYTĖ-EVANS

Dorothy Macytė-EVANS (1889-1980)

Jau. suėjo vieneri metai, kai 1980 m. gruodž. 8 d. amžinam poil
siui užmerkė akis Dorothy Macyte Evans. Buvo gimus 1889 m. rugs.
6 d. Jos tėvas Mykolas Macys buvo kilęs iš gausios Iškonių kaimo
Macių šeimos: pats Mykolas išėjęs užkuriom į Žūstančių, kaima,
Juozas į Tauniūnus, Petras į Keibiškį, Jurgis likęs Iškonyse,sesuo
Darata nutekėjo už Patkaukos į Buginius, sesuo Alzbieta už Šarkano Iškonyse, sesuo Marė nutekėjo į Vaitkūnus už Krisiaus Ja kubeno (tai kun. prof. dr. P. Jakubėno motina).
į Amerika Dorothy atvyko 1901 m. būdama tik 12 m. amžiaus.
Čia jau gyveno brolis Robertas ir vyresnė sesuo Alzbieta. Kartu
atvyko ir motina, tėvas jau buvo miręs. Pradžioj gyveno rytinė
se valstijose, vėliau persikėlė į Rockford, Ill. Dar gyvenant Gard
ner, Mass, ištekėjo už William Evans birželio mėn. 13 d. 1909 m.
Susilaukė dukros Birutės ir sūnaus Kęstučio, kuris mirė jaunuolio
amžiuje 1925 m. Vyras William mirė 1945 m. Abu su vyru buvo ak
tyviai įsijungę į to meto lietuvių ir amerikiečių organizacijas, chorus, vaidinimus, draugijas. Buvo nepaprastai švelnaus,
malonaus
būdo. Su visais sugyveno, ne laimingesnį nuoširdžiai atjausdavo ir
skubėdavo paguosti. Buvo darbšti, rūpestinga ir mylinti motina. Gal
ne bereikalo jos žentas sakydavo: "My mather-in-law is the best
in the world". Ilgos ir labai sunkios ligos paguldyta buvo
nepap
rastai rūpestingai ir su meile slaugoma dukters Birutės ir žento
Cliff. Kol galėjo - daug skaitė, mėgo "Mūsų Sparnus".
Palydėta iš Sundberg Funeral Home į Scandinavian Cemetery,
Rockford, Ill. Paskutinį patarnavima ir religines laidojimo apeigas
atliko iš Čikagos atvykęs ev. - reformatų kunigas P. Dilys. Ant kar-
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sto buvo užberta Lietuvos žemės ir gintaro trupinėliu* P°etės Tulauskaitės žodžiai'.
"Kiekvienas žiedas turi
Savaja spalva ir kvapa,
Kiekvienas žmogus čia žydį
O ir anapus kapo".
M. G.

JURGIS

JAŠINSKAS

NULAUŽTI ĄŽUOLAI
ASMENIŠKAI NEPAŽINOTO BROLIO PASISAKYMAI
" 1971. L 31
Mielas Bendradarbi,
Susijaudinęs pranešu nemalonia žinia. Praeitos savaitės gale
įvyko Biržėnę. Klubo susirinkimas. į dienotvarkę buvo įtrauktas ir
Jūsę parašytos monografijos išleidimui parėmimo klausimas. Už
teko tik vienam protestuojančiai pasisakyti, kad Julius Janonis bu
vo komunistas, kaip visas reikalas buvo sugadintas. Buvę kitos
nuomonės "dėl šventos ramybės" susilaikė ir tuo būdu paramos
klausimas buvo palaidotas.
Dėl to nusiminti neverta. Siaurapažinrię dar visur pilna. Pra
dėta darba reikia varyti toliau. Reformatę, tarpe rasis ne vienas,
kurie neatsisakys ateiti į pagalba knygos išleidimui. Spėlioju, kad
prie geresnię pastangę bus įmanoma sukelti ne mažiau šimtuko, o
gal ir daugiau. Sis kelias būtę realiausias.
Prašau pranešti šiam siūlymui pritarima. Turėdamas prita
rimą, galėsiu pradėti mecenatu kolektavima. (Ję atsirado keletas,
kurie didesne ar mažesne auka parėmė knygos apie poetą J.Janonį
iš leidimą).
Apsidžiaugiau sužinojęs, kad rengiate "Masę. Sparnams" straipsnį apie savanorį-kūrė ja St. Skeberdį. Šis reikalas man irgi rūpė
jo. Daug garbingę, vertingę savo darbu ir veikla nusipelniusię Lie
tuvai, biržiečię-reformatę, turėjome, apie kuriuos katalikiškoji
Lietuvię. Enciklopedija yra nutylėjusi. Ne viena skatinau, raginau.
Jei negalima rasti biografinię žinię, tai kad bent surašytę apie
juos atsiminimus. Deja, pastangos neneša vaisię ir rezultatai men
ki. . . "
Minimas rašinys apie reformatę Lietuvos kovę savanorį - kūrė
ja St. Skeberdį nebuvo parašytas ir atspausdintas "Mūsę Spar-
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ny" dėl to, kad vienas jo šeimos narys to nepageidavo, motyvuoda
mas, jog dėl to gali nukentėti rūsy okupuotoje Lietuvoje gyvenan
tieji tos šeimos nariai. Tolimesnėje šio "Mūšy Sparnai" redakto
riaus laiško tąsoje užsimenama nuotrauka, kuri buvo jam pasius
ta atspausdinti "M. Sp. ". Toji nuotrauka buvo gauta iš
j, Stonie
(biržiečio Stakionio) gyv. Laurence, Mass, ir pažinojusio Puodžiū
ną, kuris iš Amerikos grįžęs į Lietuva, valdė ir dirbo savo moti
nos Nastopkienės akį Biržy laukuose.
"Nuotrauka (Nastopkos) laikinai pasilaikau. Gal pasitaikys pro
ga panaudoti. Neaiškumas:du broliai - vienas Puodžianas (kas jis
per vienas?), antras žinomas Nastopka". (Jonas Nastopka, Lietu
vos savanoris, karininkas, žuvęs kautynėse su bolševikais 1919 m.
netoli Panevėžio. Jo nuotrauka, gavęs iš Lietuvos, brolis Puodžia
nas prijungė prie savo nuotraukos ir išėjo viena abiejy
broliy
nuotrauka. Siunčiant ta nuotrauka "Masy Sparny" redaktoriui nebu
vo paaiškinta, kad karininko Nastopkos motina turėjo du vyrus!
pirmasis buvo pavarde Puodžiūnas, kuris mirdamas paliko savo
sūny taip pat Puodžiūną, o ištekėjusi šio Puodžiūno motina už Bir
žuose gyvenusio Nastopkos, susilaukė sūnaus, kuris ir buvo pak
rikštytas jo tėvo pavarde. Nuotraukoje esantieji vyrai yra broliai
vienos ipotinos, bet dviejy tėvy. Gaila, kad toji nuotrauka nebuvo
atspausdinta nei "Mūšy Sparnuose", nei kuriame kitame lietuviš
kame leidinyje. Gal būt ja dar ir dabar būty galima surasti "Mūšy
Sparny" archyve ir parodyti viešumai)."
Jūsy Jok. Kregždė

"1971. III. 9

Mielas Brolau Biržieti,
. . . Atleiskite, kad užtrukau parašyti. Visuomeniniai reikalai ne
taip greit tvarkosi.
Man atrodo, kad knygos apie Janonį tiražo mažinti nevertėty.
Keturi šimtai - nedidelis skaičius. Popierius mažai kainuoja.Knygos kaina būty permaža; turėty būti nemažiau 3-jy doleriy. į oku
puota Lietuva jokios lietuviškos knygos, net giesmyny, neįmanoma
nusiysti.
Su rašinėliu apie S. Skeberdį, - neskubėkite, nes jis nesenstan
tis. Krikštyny nuotrauka jau mano rankose. Buvusios Dalios Skeberdytės adresas!. . .
Sužinojusi, kad rašomas straipsnis apie jos tėvelį, -susirūpino.
Girdi, kas bus apie jį rašoma. . . Būty gerai, kad dėl straipsnio apie
S. Skeberdį su ja pasitartumėte. . .
Iki šiol teesu gavęs pinigy iš trijy rėmėjy. . . Pažadais rėmėjy
turiu daugiau, bet iš jy dar nepavyko pinigy iškolektuoti. . . Šie mė79

nėšio gale bus mūsų bažnyčioje pamaldos. Gal pavyks ka laimėti.
Šiaip mūsų pastogėje nieko ypatingo. Turime tris ligonius, sunkiai
sergančius. Per dažnai mes susitinkame šermenyse. . .
Esu užsiėmęs "M. Sparnų" parengimu. Netoli pavasaris. Reikės
užsiimti ir remontais. Laikas labai greit bėga. . . "

"Chicago, 1971. III. 29

Mielas Bendradarbi,
Dėkoju už laiška, o ypač už brošiūra, ( Melagingas
Mikasės
laiškas, išleistas Chicagos Lietuvių. Literatūros Draugijos 1971 m}
kuri kietai ir argumentuotai parašyta. Sveikinu!
Biržiečiai reformatai gerai žino (prie to jie yra pripratinti),
kad jokia spauda, knyga šiais laikais be paramos negali išeiti ir
už suteikiama parama jokio atlyginimo nereikalauja, nes tatai lai
ko ne asmeniniu, o bendru mūsų visų reikalu.
Jei rastumėte reikalingu išleidžiamoje knygoje pareikšti rėmė
jams padėka, prašau rėmėjų pavardžių neišvardinti, o pareikšti
bendra visiems lietuviams reformatams padėka. Visi turi okup.
Lietuvoj giminių, o antra - atsarga gėdos nedaro. Rėmėjų adresus
paduodu tarp kitko. Gal kartais gali būti reikalingi. . . "(Knygą, apie
poetą Julių Janonį 197 5 m. išleidus, visiems jos iš leidimą parėmusiems biržiečiams reformatams, kiekvienam asmeniškai
knyga
buvo išsiųsta su autoriaus padėkos įrašu).
". . . Čia, Chicagoje, mūsų reformatų negausi saujelė. Labai gai
la, kad Mūsiškiai yra taip po Amerika išsiblaškę. Jei Būtume nutū
pę kompaktiškiau, tai mūsų jėgos būtų žymiai tvirtesnės ir gal bū
tume pajėgesni ir rimtesnius darbus nudirbti. Ir esamieji Chica
goje, deja, ne visi jungiasi į darba. Tad tų dirbančiųjų, kurie visa
"vežimą" veža, tėra ne daugiau desėtko. į pamaldas apsilanko apie
30-40 parapijiečių. Ale, kol gyvi esame, privalome krutėti. . . "

" 1971.V. 13

Mielas Bendradarbi,
Tik grįžęs iš Floridos, radau Jūsų siųsta "Delivery"
laiška.
Floridoje "žaibiniam greityje" teko susitikti su p. Tamulėnais ir
truputį šnektelėti. Tamulėnas, matyt, Jūsų laiško nebuvo dar gavęs,
nes būtų apie tai užsiminęs.
Straipsnis "Radvilų palikuonys" rengiamas spaudai. Jis bus pa
gražintas Biržų pilies ir Sirvėnos ežero vaizdais.
Dėkoju už "Mūsų Sparnų" parėkiamavima "Naujienose". . . Su
šiuo laišku papildau rėmėjų saraša sekančiais. . .
Žinoma, kaip kitur, taip ir pas mus yra nejautrių nei mūsų Baž-
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nyčiai, nei kultūriniams reikalams. Bandžiau pas pora panašiu ti
pų kreiptis, susilaukiau tik išsisukinėjimo. Tai tiek pavyko sužve
joti rėmėjų iš mūsiškių tarpo, gyvenančių Chicagoje. .
"M. Sp. " parengimas sunkiai duodasi, nes visi autoriai uždelsia
su straispniais, vėluojasi, neatsižvelgiant į daugkartinius
skatini
mus, raginimus.
Užtrukau parašyti, nes buvo užgulę "M. Sp. " reikalai,
kuriuos
sutvarkyti, oi, nelengvai duodasi. Prieš akis dar daug darbo dėlto,
kad mes patys parengiame originala, o spaustuvė - nufotografavu
si tik multiplikuoja. Toks spausdinimo darbas perpus pigiau kai
nuoja. Kitaip - finansiniai neiš siverstumėme. Turime šiek tiek
žmonių, bet dirbančiųjų - ne. Visas technikinis darbas gula ant
dviejų pečių - P. Bružo ir manęs. . . Joks darbas šiais
laikais
lengvai nepasidaro^ perdėm kliūtys ir sunkumai. O tas kainuoja ir
nervų ir sveikatos. . . Rankų nuleisti negalima. Iki sveiki, privalo
me dirbti. . . "

"Chicago, 1972. III. 29
Mielas Brolau Biržieti,
Štai jau ir Velykos. Kaip tas laikas nesulaikomai greit bėga. . .
Šių metų jau trijų mėnesių nebeturime. Kas per ta laika padaryta,
nuveikta? Konkrečiai išvardinti būtų sunku. Vienok buvo šis tas
daryta, darbuotasi. Nemažai sunkumų turėta rengiant " M. Sp."
medžiaga. Tokių bendradarbių kaip Jūs, kuriems lengvai duotųsi
straipsnius rašyti, kurie būtų pamėgę "plunksna", beveik neturime.
Tad iš tokių rašėjų dažnai ir gauni medžiaga neapdirbta, prie ku
rios reikia nemažai sugaišti.
Iš Jono P(elanio) nugirdau, kad Jūs jau rengiatės
prisirašyti
prie "abiturientų" - pensininkų. Džiaugiuos ir sveikinu. Daugiau
laiko galėsite pašvęsti taip svarbiam kūrybiniam darbui.
Taip, visi senstam, o kartu su tuo išsisemia energija, pajėgu
mas. Be to ir sklerozė pradeda negailestingai varginti. Darbų begalės, o dirbančiųjų - vos keli! Mūsų jaunimas mūsų darbu neinteresuojasi, nuo mūsų veiklos šalinasi !Neatsiranda, kas pavargu
sius pajėgtų pavaduoti. Dėl to, ateities perspektyvos skaudžiai
liūdnokos. Atrodo, su vyresniąją karta baigsis ir nūdieninė gyvoji
kultūrinė veikla.
Skaičiau "Naujienose" Jūsų išsamia recenzija apie "Joną Husą".
Daug Jūsų padirbėta. Recenzija puiki! Už gera darba reiškiu Jums
gilia padėka. . .
Reikia su apgailestavimu konstatuoti fakta, kad serijinių straip
snių, einančių per kelis laikraščio numerius, didžiuma neskaito.
Paprastai tik pažvelgia į pirmąjį ir paskutinį puslapį, o jaunimas
tai kartais pažvelgia į tilpusius paveikslėlius. Taip elgiasi net ir
81

tokie, kurie save laiko visuomenės veikėjais. . .
Iš praktikos žinau, kai spaustuvė nustumia kurį darba į šalį, tai
tada darbas ilgesniam laikui užsiguli, ir vėliau nebelengvai duoda
si išjudinamas. Taip atsitiko su "Jono Huso" knygos spausdinimu.
Reikia kalti geležį, kol ji karšta. . .
Ir mes daug vargo turime su spaustuve spausdinant "M.Sparnus". Lietuviškos spaustuvės neturi darbininku. Dėl to ir apsiimto
darbo laiku nepajėgia padaryti. Darbininku neturi, nes padoresnio
atlyginimo neišgali mokėti. . .
Kaip būty gerai, kad Jūs gyventumėte Chicagoje. Padėtumėte
mums varga vargti. Bendromis jėgomis ir darbas sklandžiau vykŠiandien pas mus žiema iš naujo prasidėjo. Oro pranašai spė
lioja 6 "indus" sniego. Jau įgriso sniego kasimas. Vieton Velyky
turėsime Kalėdas. "
"Chicago, 19^2. IV. 21

Mielas Bendradarbi,
. . . "'Mūšy Sparny" naujo numerio parengimą sparčiai
spau
džiame. Norime, kiek įmanoma, anksčiau spaustuvei įteikti, kad Si
nodui juos turėtume. Kadangi šiy metu vasara įvyks stambūs lietuviy pobūviai, tai lietuviškos spaustuvės bus darbu perkrautos.
Šį karta Jūs nuo "duoklės" į rengiama "M. Sp. " numerį atlei
džiame, bet rudeniniam numeriui, tai jau iš anksto pranešu, kad
jokiy atleidimy nebebus daroma. Tema laisva. Kuo anksčiau rašinį
prisiysite, tuo labiau dėkingi būsime. . .
Redakcija, kiek įmanydama, stengiasi bendradarbius patenkinti
ir jiems dėkinga būti. Silpnesnius straipsnelius patobulina, pataiso
ir į krepšį nemeta. Pataisymus padaro, autoriui sutikus.
Giliai dėkoju už gražius linkėjimus "nenuleisti ranky ir dirbti,
dirbti". Taipgi dėkoju už pažadus padėti varga vargti. Visa bėda,
kad mes dirbančiyjy tiek mažai turime, o darbo - marės. . . "

"Chicago, 1973. III. 2

Mielas Brolau,
Skubu pranešti džiugia žinia. į mano šiandieninį pasiteiravima
dėl knygos apie Janonį spausdinimo, Gudelis taip atsakė’ "Klišės
jau gatavos. Viskas baigiama surinkti. Spausdinama bus kovo mėn,
o balandžio mėn. knyga bus gatava". Apie tai liepė Jums pranešti.
Tokias žinias išgirdys net iš džiaugsmo pašokau. Didelis slogutis
nuo širdies nukrito". (Toliau kalbama apie rašinį, tęsiniais "Mūšy
Sparnuose" atspausdinta. Rašinio tema”. "Poetas Stanislovas Dagi
lis").
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"Gražiau, skamba "Baltosios Aptiekos aikštė", negu "Senosios
Aptiekos aikštė" ir pirmąjį pavadinimų. tektų vartoti.
Tumo-Vaižganto reikiamo raštų tomo gauti iš Washington© bib
liotekos nepavyko. Iš ten gautas pranešimas, kad knyga yra išduo
ta skaitymui.
Planuoju per "Mūsų Sparnus" visus tris "susitikimus su poetu"
iš karto pravaryti, jei, žinoma, užteks vietos. Tad prašyčiau "ant
rąjį susitikima" atsiusti ne vėliau gegužės 1 d.
Dėl Parovėjos karčiamos ir dvaro aprašymo, deja, tokių žmonių
kaip Jokubonis nebeturime. Parovėjos karčiama buvo pastatyta iš
plukto molio, kuri laisvos Lietuvos metu buvo perdirbta į mokykla.
Balandžio mėn. įvyks skulp. Dagio paroda. Tikiuos teks su juo
susitikti ir pakalbinti dėl Jūsų iškeltų, sumanymų, kad jis ka nors
sukurtų" (Turėta mintyje iliustracijas rašiniui apie poetą St. Da
gilį. Skulp. Dagys prašymų, išpildė - rašinį iliustravo. J. ).
. . . "Ne viskas pavyksta padaryti taip, kaip norėtume. Darbų
daug, o dar daugiau gražių sumanymų. O kada juos reikia įvykdyti,
tai susiduriama su nenugalimomis kliūtimis. Tad ir tenka tenkintis
tuo, ka pajėgiame padaryti.
Daug, daug labų dienų Jums ir Jūsų mielai šeimynėlei, ir kuo
geriausios visiems sveikatos. Sėkmingiausios kūrybos !

Jūsų
J okūbas"

Muzikė Asta ŠEPETYTĖ koncertuoja Čikagoje „Tėviškės" bažnyčioje.
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IŠ VORONEŽO LAIKŲ
"Draugo" 208 nr. , 1981 m. rugsėjo 5 d. , kultūriniame priede
( Mokslas, Menas, Literatūra) Antanas Masiulis savo
straipsnyje
"Senojo ateitininkų archyvo likimas", pateikė tame archyve rastai
žinių iš lietuvių gyvenimo Voroneže: . . . "Mums tada įdomiausias
buvo įvairių rankraščių pluoštas iš buv. Lietuvių spaustuvės Pet
rapilyje, Voroneže, taip pat ir iš "Lietuvių balso". Šių rankraščių
tarpe buvo kažkokios lietuvių katalikų maldaknygės rankraštis, su
carinės cenzūros leidimu spausdinti. K. Būgos keli lapai, Jono Jab
lonskio patarlių ir posakių rankraštis, kuris aiškiai perrašytas jo
sūnaus Konstantino, o kai kas, turbūt, ir kurios nors jo dukters, ir
jo vienas iš Voroneže rašytų "Lietuvių balsui" laiškų, kurį, pro
testuodamas prieš revoliucinierių veikla norėjo paskelbti. Tame
laiške jis rašė, kaip nakties metu jo buvusieji mokiniai (suminėjo
pavardėmis) darė pas jį revoliucinio komiteto reikalavimu krata,
kurių prakalbintas lietuviškai, Jablonskis protestuodamas teatsakinėjo tik rusiškai, nes, girdi, taip kalbėjęs su caro žandarais ir

pan., taip dabar jis elgiasi ir su naujais žandarais (ta naktį kaip
tik buvo suimti lietuviai veikėjai, kaip M. Yčas, priklausę Lietuvių
komitetui ir kt. pasireiškę lietuviška veikla). Tas labai įdomus J.
Jablonskio laiškas buvo likęs kaip ir nespausdintas ir nežinomas,
nes sekantis "Lietuvių balsas" buvo revoliucinio lietuvių komiteto
nebepraleistas, cenzūros skiltys perbrauktos, jos buvo čia kartu
su visais paskutiniojo "Lietuvių balso" rankraščiais. Tik vėliau,
jau tremtyje paaiškėjo, kad šio "Lietuvių balso" rankiniu būdu dar
buvo šiek tiek egz. išspausdinta. Tai atliko kun. Povilas Jakubėnas
(1871 -1953), biržėnas, pasikvietęs Konstantina Jablonskį (1892-1960)
ir Petrą Butėną (1896-1980), iš kurių K. Jablonskis tuojau su ryšu
lėliu išėjęs ir iš Voronežo spausdinį išvežęs, o pasilikusieji nekū
rentoje patalpoje, (tada spaustuvėje ir vanduo buvęs užšalęs) dar
šiek tiek laikraščio atspaudę vietos reikalams. Taip pasakojo man
kelis kartus P. Butėnas, pabrėždamas kun. P. Jakubėno drąsą ir
lietuviškumą. Šį J. Jablonskio laiškų ir kita medžiaga dar 1940 ge
gužės ar birželio mėn. buvo paėmęs K. Berulis ir nunešęs prof. J.
Balčikoniui susipažinti, kuris tuo metu ruošė dar J. Jablonskio
raštų papildymus ir t. t. ; ja iš J. Balčikonio atgavo tik okupacijos
metu ir išsivežė į Vilnių".
A. M.
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KAROLIS PODČAŠINSKIS

Myk. Šulcui (1769-1812) mirus, architektūros kėdė Vilniaus uni
versitete liko tuščia. 1819 m. ja užėmė Karolis Podčašinskis (17901860) Vilniaus universiteto ir Petersburg© Dailės akademijos auk
lėtinis. Jis buvo paskutinis architektūros profesorius. Podčašins
kis 1814 metais gavo filosofijos magistro laipsnį. Tarp 1817-1819 m.
jis lankėsi užsienyje’, mokėsi Paryžiuje ir buvojo Italijoje. Vilniaus
universitete jis dėstė civilinę architektūra.
Podčašinskis padarė nemažai projektu profesoriaudamas
ir
paskui po Vilniaus universiteto uždarymo 1832 m. Jis baigė Kolonų,
salės statyba. Sakoma, kad jis dar prisidėjo ir prie anksčiau minė
tų Vyskupų ar Vilniaus gubernatorių rūmų statybos. Podčašinskis
atremontavo Švento Jono bažnyčia (nes jis buvo taip pat ir univer
siteto architektas), pristatydamas jai klasicistinį portiką. Suplana
vo klasikinio stiliaus Balinskių dvaro rūmus Jašiūnuose, 1824-1828
m. , kur korintinių kolonų portikas išryškina gana kuklų
pa stata.
Kampai užbaigti nišomis su piliastrais. Bet rūmų kompleksas ro
do daugiau dalių priglaudimą prie viena kitos, negu jų įjungimą vi
sumom
Leningrade atrasti Podčašinskio projektai, liečia Vilniaus uni
versiteto rūmų fasadų pertvarkymus. Jis norėjęs nugriauti prie
gatvės stovėjusį dviaukštį narna, atidarant universiteto
kiemą.
Esamų namų fasadai būtų buvę perdirbami, langai artikuliuojami
puskolonėmis, piliastrais, arkomis ir skulptūromis, o kiemas ati
tveriamas metaline tvora. Tai aiškūs klasicizmo motyvų panaudo
jimai, turint minty akademinio klasicizmo pagrindus. Dviaukštis
namas, kaip vėliau žinoma, buvo nugriautas, bet Podčašinskio pro
jektas nebuvo įvykdytas.
Žymiausias Podčašinskio projektas buvo reformatų bažnyčia
Vilniuje, statyta tarp 1829-1835 metų. Kaip projekto originalas ro
do, bažnyčia primena istorinės, antikinės šventyklos išvaizda.Dorėninių kolonų portikas dominavo kuklų, vienos celės pastato prie
kį. Tai istorinio tikslumo krypties klasicizmas, kuris jau nesidomi
logišku elementų naudojimu, o linksta į istoricizma. Bet Podčašin
skio darbai, ypač ši bažnyčia, turėjo daug įtakos Lietuvos archi
tektūrai. Daugelis kitų pastatų, net ir daugelis katalikų bažnyčių,
sekė šiuo modeliu.
podčašinskis buvo paskutinis klasicizmo stiliaus propaguoto
jas, rašęs statybos technologijos ir architektūros istorijos, net ir
parkų bei sodų tvarkymo veikalų. Jis buvo taipgi Stuokos-Gucevi
čiaus biografas.
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Vilniaus Ev. Reformatų bažnyčia.

1832 metais Vilniaus universitetas rūsy buvo uždarytas. Bet
universitetas sugebėjo gana trumpu laikotarpiu pasukti Lietuvos
architektūra viena kryptimi - į neoklasicizma. Galima pastebėti
universiteto įtaka vien iš to, kad pagrindiniai Lietuvos architektai
tarp 1773 ir 1832 mėty kaip tik ir buvo Vilniaus univer siteto architektūros katedros profesoriai. įtaka buvo didelė. Stuokos -Gucevi
čiaus darby atveju tiesiog nuostabi. Tik visa tai dar iki šiol nėra
tinkamai išnagrinėta ir įvertinta.
(Iš trauka iš Alg. Tamašausko straipsnio "Drauge" - "Vilniaus
universiteto įtaka Lietuvos architektūrai". "
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BIRŽAI. Neseniai gauta liūdna ži
nia, kad 1981 m. spalių mėn. gale
mirė Lietuvos Ev. Reformatų Ko
legijos (dabar ten vad. konsistori
jos) prezidentas Kostas Burbulys,
sulaukęs virš 92 metų amžiaus.
Palaidotas Biržuose, reformatų
kapinėse.
Gilių užuojautų reiškiame velio
nio šeimai ir visiems ok. Lietu
vos reformatams.
Kolegija ir Redakcija

BIRŽAI. 1981 m. rugsėjo mėn. žu
vo eismo nelaimėje kun. Petro
Čepo, gyv. Medeikių km. , sūnus.
Nelaimė įvyko kelyje susidūrus
jo motociklui su sunkvežimiu.
Liūdešio valandoje giliai užjau
čiame kun. Čepo šeimų ir kartu
liūdime.
Redakcija

LOS ANGELES. Sulaukęs senat
vės, po ilgesnio negalavimo, mirė
buv. JAV pasiuntinys Lietuvai dr.
kun. Owen C. J. Norem.
Kun. dr. Oven Norem gimė 1902
metais. Lankė St. Olaf kolegijų,stu
dijavo Minnesotos universitete ir

baigęs liuteronų kunigų seminari
jų, kurį laikų kunigavo Minnesotos
valstijoj. 1937 m. prezidentas Rooseveltas paskyrė jį pasiuntiniu
Lietuvai. Šiose pareigose jis išbu
vo ligi 1941 m. Įstojus JAV į II-jį
Pas. karų, jis buvo paskirtas karo
kapelionu ir vėliau nukentėjusiems
nuo karo pagalbos administrato
rium su būstine Berlyne. Vokieti
joje jis daug pagelbėjo lietuviams
pabėgėliams.
1948 m. grįžo į JAV ir kuniga
vo Los Angeles. Čia kun.dr.O. No
rem bendravo su lietuviais, ypač
su protestantais. Jis buvo Lietuvių
Protestantų Sų-gos garbės narys
Jo tvarkomoj bažnyčioj vykdavo
lietuvių protestantų pamaldos.
1943 m.parašė ir išleido veika
lų "Timeless Lithuania". Mirė
1981 m. spalio 25 d. Costa Mesa
negaluojančių namuose,Kaliforni
joj.
Liūdi lietuviai netekę tikro
draugo ir geradario.
jktr.
CHICAGO. 1981 m. rugpiūčio 30 d.
buvo atlaikytos Čikagos reforma
tų bažnyčioje pamaldos. Jas laikė
ir pamokslų pasakė genr. suprnt.
kun. St. Noimanas. Iš sakyklos bu-
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vo paminėta "MusųSparnu" žurna
lo redaktoriaus kurt. inž. Jokūbo
Kregždės mirties metinė sukaktis.
Kunigas suminėjo jo ilgametį rū
pestį ir kruopštų darbų redaguo
jant žurnalų.
pb.

Edita Vabalaitė-VITKAUSKIENĖ, rašytojo
Arėjo VITKAUSKO (World Wide New Bureau)
žmona — sekretorė, mirusi 1980.XI.22 d. Si
nuotrauka daryta ant laivo „Queen Elizabeth
2", kai laivas atvyko pirmą kartą į New Yorką.
E. Vitkauskienė (klaipėdietė) buvo veikli
kun. P. Dagio parapijos narė Brooklyn, N.Y.

LIETUVA - LITHUANIA
Kartografo pik. J. Andriaus suda
rytas "Lietuva-Lithuania" žemė
lapis, kurį išleido Devenių Kultū
rinis Fondas,yra patogaus forma to (35"x25"), tinka kiekvienai šei
mai prisiminti savas tėviškes. Jo
kaina 6 dol. ir 65 cnt. persiuntimo
išlaidoms padengti. Galima gauti
žurnalo redakcijoj arba- DKF, P.
O. Box 10782, St. Petersburg, FL,
33733.
sk.
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ARĖJAS VITKAUSKAS (1902. VI. 28
Šiauliuose), savanoris, spaudos ve
teranas, be jau minėtų Liet. Encik.
darbų ir leidinių, dar yra išleidęs
"Lyre Fruit in Light Syrup"(1979)
ir "Pegasus on Stilts"( 198 1 )-jumoro eilėraščių leidiniai. Jis ir dar
šiandie yra žinių biuro vedėjas ir
redaktorius-WORLD-WIDE NEWS
BUREAU, Jersey City.
Redakcija

CHICAGO. Andrius GERULIS li
tuanistinę Kr. Donelaičio aukštes.
mokyklų baigė 1980 m., o 1981 m.
pavasarį-Chicagos Bogan gimna
zijų. Būdamas 16 metų įstojo į IL
University, Circle Campus. Tiek
lietuvių, tiek amerikiečių mokyk
lose Andrius buvo geriausių mo
kinių tarpe. Buvo narys National
Honor Society.
Žaisdamas tinklinį Chicagos
lietuvių Neries sporto klube jau
nių rinktinėje,amerikiečių varžy
bose Andrius yra pasiekęs šių
laimėjimų : Chicagos Parkų distrikto 1981 m. pirmenybėse iško
vojo čempiono vardų ir gavo auk
so medalį;Amerikos Jaunių Olim
pinėse varžybose 1980 m. laimė
jo sidabro, o 198 1 m. bronzos me
dalius. Šiose olimpinėse pirmeny
bėse dalyvavo 88 komandos su
1100 sportininkų. Sužaista 273
rungtynės. Todėl aukso, sidabro
ar bronzos medalių gavimas yra
vertas dėmesio.
Andrius jau eilę metų šoka lie
tuvių tautinių šokių p. Zapolio gru
pėje, kuri dažnai reprezentuoja
lietuvius įvairiuose amerikiečių
parengimuose.
vg-

RASTATTE.
LB-nės Apylinkės
valdyba čia suruošė 1981 m. va
sario 14 d. Nepriklausomybės 63
metų minėjimų. Minėjimų pradė
jo bendromis pamaldomis, kurias
laikė tėvas A. Bernatonis ir kun.
Fr. Skėrys. Buvo darniai gieda
mos katalikų ir evangelikų gies
mės. Dalyvavo virš 100 žmonių.
Šventė vyko parapijos salėje,
kurių atidarė Feliksas Andrijaus
kas. Apylinkės pirm. Paulius Gus
tainis visus pasveikino lietuviš
kai ir vokiškai. Atvyko tautiečiai
iš Pforzheimo, Freiburgo, Karlsruhes. Trumpų paskaitų apie Lie
tuvos praeitį ir jos nelaimę skai
tė tėvas A. Bernatonis.
Meninę programų išpildė Rastetto lietuviai. Vyrų penketukas
padainavo 5 dainas ir moterųketveriukė-3 dainas. Duetas-Albina
Savistauskienė ir Viktoras Gus
tainis - darniai padainavo vienų
dainelę. Pabaigai visi padainavo
"Lietuva brangi, mano tėvynė".
Po to sekė linksmoji dalis ir lo
terija.
Fr. Sk.
>;<
HUTTENFELD. 198 1 m. vasario
21 d., rotušės salėje buvo at
švęsta Nepriklausomybės 63 m.
minėjimas ir 16 Vasario gimna
zijos 30 metų jubiliejus. Minėji
me dalyvavo daugelis vokiečių ir
lietuvių, jų tarpe buvo ir būrys
vokiečių valdžios pareigūnų. Mi
nėjime matėsi nemažai lietuvių
dvasininkų iš įvairių Vokietijos
vietovių. Minėjimų atidarė Vokie
tijos LB-nės pirmininkas Andrius
Šmitas. Paskaitų "30 metų Vasa
rio 16 gimnazijai"-skaitė Vincas
Bartusevičius. Gimnazijos vardu

minėjimo dalyvius sveikino tėvas
Alfonsas Bernatonis, jis yra kuratorijos valdybos pirmininkas.
Padėkos žodį tarė Vasario 16
gimnazijos direktorius Jonas Ka
valiūnas.
Gana plačių programų scenoje
išpildė gimnazijos mokiniai ir
mokytojai. Pasirodė dainų būrelis
su dainomis, tautinių šokių grupė
su tautiniais šokiais ir gitaristų
būrelis darniai paskambino kele
tu dalykėlių. Visa programa buvo
atlikta pasigėrėtinai gražiai ir įspūdingai.Minėjimas baigtas Lie
tuvos ir Vokietijos Himnais.
Fr. Sk.
kU

CHICAGO. Kaip kasmet, taip ir
šiais, 1981 m. , Verbų sekmadienį
įvyko giesmių vakaras ev.liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje.
Klausytojų prisirinko pilnutėlė
bažnyčia. Programų atliko para
pijos choras ir svečiai: dr. Ra
minta Lampsatytė-Kollars (piano),
Michael Kollars (smuiku) abu iš
Hamburgo, V. Vokietija, ir Astra
Šepetytė (fleita), kurt. dr. Povilo
Šepečio dukra iš Detroito.
Šventėje giedojo be choro, dar
ir solistai:Aldona Buntinaitė, Bro
nė Variakojienė ir Albertas Paulikaitis. Tiek choras, svečiai ir
solistai savo partijas išpildė pa
sigėrėtinai. Chorui dirigavo mkt.
J. Lampsatis ir muz. A. Kamins
kas. Po įvadinės giesmės "Būk
pagarbintas Valdove", buv. ilga
metis dirigentą^ J. Lampsatis (di
rigavęs chorui 22 metus, dabar
garbės dirigentas), perdavė dirig.
lazdelę ir choro vadovavimų muz.
Arūnui Kaminskui.
pb.
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CHICAGO. 1981 m. sausio 25 d.
lietuvių reformatų bažnyčioje įvy
ko ekumeninės pamaldos. Dalyva
vo virš 30 asmenų, jų tarpe 7 ku
nigai. Po pamaldų parapijos salė
je,prie bendros kavutės, vyko gy
vas tolime snės veiklos aptarimas.
pb.
CHICAGO.
Vasario 16 lietuvių
gimnazijų šiais metais lanko 57
mokiniai,kuriųtarpe yra 24 evan
gelikai. Šiais metais paskirtas
naujas direktorius mkt. J. Kava
liūnas. Jo žinioje dėsto 20 moky
tojų,kuriems algas moka Vak. Vo
kietijos vyriausybė. Kitas lėšas
gimnazijos išlaikymui tenka pa
dengti patiems lietuviams. Gim
nazijos finansai buvo atsidūrę
kritiškoje padėtyje, bet paskuti
niuoju metu vokiečių evangelikų
šalpos draugija suteikė 100, 000
DM pašalpų, kas pagerino padėtį.
Gimnazijoje veikia kun. Fr. Skė
rio vadovaujamas lietuvių Evan
gelikų Ratelis, kuriam šiais me
tais Liet. Evangelikų Taryba JAV
paskyrė 100 dol. aukų.
vk.

LIET. EVANGELIKU TARYBA š.
m.kovo 7 d. posėdyje svarstė JAV
LB Krašto valdybos raštų, kuria
me siūloma visoms lietuviškoms
parapijoms, be konfesijų skirtu
mo, LB-nės parama parapijų lie
tuviškumui išlaikyti ir sustiprin
ti jų visuomeninę veiklų.
LET, apsvarsčiusi JAV LB-nės
Krašto valdybos pasiūlymų, rado
jį nepriimtinu lietuvių evangelikų
parapijoms, kadangi jos yra ne
priklausomos nuo pašalinių orga
nizacijų.
vk.
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DARATA VARIAKOJYTĖ-S NARSKIENĖ, biržietė iš Marmakiškių
km., motina Valerijono, Jono, Emi
lio, Eugenijos ir Kosto Snarskių.
Jau caro laikais ji kūrė religinius
eilėraščius-giesmes, vėliau rašė
"Sėjėjuje". Ji yra mūsų kunigo E.
Gerulio senelė.

VOKIETIJA.
Vokietijoj leidžia
mas laikraštis "Memeler Dampfboot" 1981 m. vasario mėn. Nr. 2,
18 psl.paskelbė, pagal Sovietų gy
ventojų surašymų 1979 m. Pabal
tijo kraštuose, tokius davinius:
Estijoj buvo gyv. 1. 466. 000 iš jų
65% estų;
Latvijoj "
"
2. 521. 000 iš jų
54% latvių;
Lietuvoj "
"
3. 390. 000 iš jų
80% lietuvių.
Rusų, baltgudžių ir ukrainiečių
skaičius Estijoj ir Latvijoj žy
miai padidėjo. Lietuvoje, be lietu
vių 2. 712. 000,yra 303. 000 rusų,
243. 000 lenkų, 58.000 baltgudžių,
34.000 ukrainiečių, 25. 000 "kito
kių" ir 15. 000 žydų. Į "kitokių"
skaičių yra įrašyti klaipėdiečiai,
pavolgio vokiečiai ir šiaurės Lie
tuvoje gyvenai latviai.

Kurt. Kazimiera NEIMANIENĖ, ilgametė Čikagos

Liet. Ev. Reformačių Moterų draugijos pirmininkė,

CHICAGO. Kun. Eugenius GERU
LIS, dirbąs nuo 1958 m. Chicagos
rotušėje (Dept, of Streets & Sani
tation, Bur. of Elec. , Engineering
Division), 198 1 m. vasarą sėkmin
gai išlaikė naujus Civil Service
inžinerijos techniko valdiškus eg
zaminus, gaudamas tarnyboje paaukštinimą-iš 10-tos į 12-tąją ka
tegoriją.
vg.
VENEZUELA, Caracas. Iš Cara
cas, Venezuelos sostinės, darbšti
"M. Sp. "bendradarbė p. Vaisiūnienė mums rašo: "Mes labai apgai
lestaujame,kad esame toli nuo vi
sų mūsų draugų biržiečių.
Pas mus šįmet buvo labai stip
rus lietaus periodas,lijo virš tri
jų mėnesių kasdien. Supuvo visas
derlius, upės išsiliejo, to pasėko
je pragyvenimas pabrango kelis
kartus,ypač maisto produktai. Pa
galvokite tik, kopūsto galvelė kai
nuoja virš 6 dolerių! Linkėjimai
visiems !
Jūsų Vaisiūnienė

P. S. Visi esame labai dėkingi už
prisiųstą skanią venezuelišką ka
vą !
Redakcija

ANGLIJA. Gerb. Pone ! Siunčiu
auką 2 Svarus už žurnalo "Mūsų
Sparnai" Nr. 49. Aš skaitau žur
nalą su malonumu ir laukiu jo,
nes randu jame kas mano mintis
nukelia į tėviškę ir duoda prisi
minti mano jaunystės laikus. S.Ka
co "vištinyčios" laiptais teko ir
man palaipioti. Tada buvau I-A
klasėje. Klasės auklėtoja buvo
mkt. Nastopkienė. Mūsų klasėje
buvo ir jos duktė Halina Nastopkaitė-Ko r sakienė, Klausučių Dagys Povilas ir jo sesuo Marė Da gyte. Toj "vištinyčioj" tilpo ir V
kl. A ir B. Tais laiptais laipiojo
ir Karolis Mekas, ir Kregždės.
Jie buvo tuo laiku V kl. , o V. Ka
rosas-Jansono name III kl.
1981 m. vasario 24 d. rengiuos
važiuoti su anglais į Izraelį.Išva
žiuosime iš Londono. Noriu ap
lankyti tas vietas, kur Kristus gymė, gyveno ir mirė. Izraelyje iš
būsiu 7 dienas.
J. Pipynė
(Ištrauka iš laiško rašyto žurna
lo administracijai, 1981. II. 9 d.).

jonas DAGYS, gavęs ,, Associate in Arts” laipsnį

1981.V.21 d. Rock Valley College, Rockford, IL
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PRINCETON. Kun. P. Dilys 1981m.
lapkričio 6-7 d.d. dalyvavo konfe
rencijoje, kuri vyko Theological
Seminary patalpose, Princeton, N.
J. Kun. Dilys yra Theological Com
mittee of the World Alliance of
Reformed Churches (WARC) na
rys Western Sekcijoje. 15 teologų
nagrinėjo temą "Sutaikymas tarp
Dievo ir žmogaus". Iki rugpiūčio
mėn. 1982 m. bus išleista 300 psl.
knyga, kuri išsamiai nušvies tų
temų.Konferencijos metu dalyvius
aplankė WARC prezidentas, prof.
J. McCord ir pasveikino juos. Jis
ypatingai pasidžiaugė, kad vengrų
reformatų vyskupas Karoly Toth,
pirmas WARC viceprezidentas,
aplankė Lietuvų, dalyvavo pamal
dose Biržų Ev. Reformatų bažny
čioje, įšventino kunigu naujų kan
didatų (atrodo diakonų P. Čepų) ir
aplankė kitas parapijas. Pamaldo
se Biržuose dalyvavo ir kiti kuni
gai. Liuteronų vysk. J. Kalvanas
buvo vertėju iš vokiečių kalbos.
Ilgesnis pranešimas apie šį is
torinį įvykį pasirodys spaudoje
po vyskupo Toth pranešimo evan
gelikų spaudai Šveicarijoje.
pd.

Lietuvių Tautinių Kapinių vadovybė su prezid.
Jonu Jokuboniu viduryje, 1981 m.
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PATAISYMAS
"Mūsų Sparnų" 50-me Nr. 35 psl.
Hermano Tumo straipsnio antgalvyje padaryta korektūros klaida.
Antgalvyje turi būti "KRISTIJO
NAS DONELAITIS", bet ne "KRIS
TUPAS...". Už šį neapsižiūrėjimų autorių atsiprašome.
Redakcija

Iš d. į k.: kurt. Jonas SNA'RSKIS ir sūnus inž.
Bruno SNARSKIS,. kuris dėsto inžineriją Kauno
universitete. Jonas kuratorium buvo išrinktas
po II Pas. karo.

LOS ANGELES. Liet. Protestan
tų Sąjungos veiklus narys Edvi
nas
Balceris, švęsdamas savo
amžiaus 65 metų sukaktį, su žmo
na Halina išvyko lėktuvu į Puerto
Ri co, iš kur laivu aplankė Centri
nę Ameriką. Vakariniu pakraščiu
per Meksikos Acapulco atplaukė
namo-į Los Angeles-Santa Moni
ca. Pakeliui,kur tik pasitaikė pro
ga, aplankė ten gyvenančius evan
gelikus.
eg.
Kas norėtų įsigyti auksinį ar
sidabrinį Hugenotų Kryžių
prašomas kreiptis šiuo adresu:
JAMES AVERY CRAFTSMAN
P. O. Box 1367, Dept. CT.
KERRVILLE, TX, 78028

,,Newport Beach, Calif." (akvarelė).

Dail. A. Pažiūrienė.
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Biržų Vytautukai prie Radvilų pilies griuvėsių. Biržai, 1930 m.

NUO 1981 M. BIRŽELIO 1 D. IKI 1981 M. GRUODŽIO 1 D.
GAUTOS "MUSŲ SPARNAMS" AUKOS
Mrs.DOROTHY PLEPYS,pagerb
dama savo mylimos SESERS atmi
nimą (mirė birželio 7 d. 1981 m. ),
aukoja "Mūsų Sparnams " 10 dol.
Reiškiame Jums mūsų nuošir
džią užuojautą.
Redakcija
ijc
Mrs. E. Raila, Baltimore-50 dol. ;
Ms.Marija Bernstein, Vok. 50 dol.
A Macams, Hagar Shores-35 dol.
Dr. J. P. Vaitai čiai, Chicago-30 dol.;
Rev. & Mrs. P. Dilys,
" -30 " ;
Mr.Martynas Yčas,Kanada-25 dol.
Mrs. D. Bobelis, St. Pete r s bur g, Mr.
V. Karosas, Cicero, Mr. E. Balceris, St. Monica,Mr. E. Tunkūnas iš
Gardner-visi po 25dol.;Rev. Fr.
Skėrys, Vokietija,Mr. "X", Connec
ticut, Mr. L. Grinius, Aleksandria,
Mrs. V. Kregždė, Hot Springs,Mr.
R. Gerulis, Cicero, Mr. J.Kuzas, S.
Holand, Mr. P. Šernas, Rockford visi po 20 dol.; Mr. E. A. Elbe, New
York,Mrs. E. Jodinskas, Detroit ,
Mrs. M. Kaufmanas,Danija ir Mrs.
P. Lampsatienė-visi po 15 dolerių;
Mr. L. Knopfmileris, FL- 12 dol.
P. Kėželis, Australija- 11,30 dol.
Marija Šenferienė, Kanada-20 dol.

Po 10 dol. :
Kun. E. Gerulis, J. Indriūnas, G. Josuweith,E. Pušneraitienė ir B. Kėželienė-visi iš Chicagos; A.Macionis, F.Šeštokas ir A. Plepys-visi iš
St. Petersburg B-ch; dr.M. Jankus,
Lemont, A. Vaisiūnienė, Venezuela,
H. Pavilonis, Calif., dr. D. Kr e g ždienė,Cincinnati,H. Petkus, Calif., Jn.
Dagys, Rock-r d, J. Schiller, Alberta,

A. Vitkauskas,N. Jersey, A. Sedaitis,Darien, A. Pesys,Fairfield, M.
Kutra, Cheltenham,K. Vaitaitis, CT,
J.Staigys, Colborne.K. Žemaitis, NY,
M. Tamulėnas, Racine.
Po 8-6 dol. :
Bajorienė, Chicago-8 dol. ;V. Prū
sas-7 dol.; G. Jagutis ir M. Paulau
skienė,abu iš Chicago-po 6 dol.;V.
Nastopka, Baltimore ir P. Jaunius,
Kanada-po 6 dol.
įC $
P. Kėželis, Australija-5. 7 0 dol.;
J. Navasaitis, FL-5. 40 dol.
Po 5 dol. :
O. Dubia, Rockford, O. Tilindienė,
Elgin, K. & S. Neimanas, Evanston,
R. Pipyne, Wheaton, St. Neimanas,
jr., Winnetka, E. Hermanas, Palos
Hts, VI. Mieželis, Phoenix, N. Mi chura, N. Y., M. Blynas, S. Monica,
A. Gedgaudas, Kenosha, A. S. Kenstavičius, Kanada, R. Vilkas, FL.;
J. Padagas, A. Pankienė, A. Buntinaitė, J. Kiaupa, Albrechtienė, E.
Panavas, E. Brooks, J. Variakojis,
St. Dagys, V. Variakojis, M. Plačienė, I. Pilmonienė, M. Pauperienė, M. Hermanienė, O. Budėjienė,
P. Laurinavičius-visi iš Chicago.
>;<
E. Lukoschaitis, W. Germany-4. 05
dol.; P. Variakojis, Chic. - 4 dol.
Po 3 dol. :
K. Mačiukas, J. Jonušaitis, E. Ka
minskas, M. Kleinas, J. Skvirblys,
M. Derenčius-visi iš Chicagos.
Po 2 dol. •
M. Nordenas, L. Vadopalas, L. Lubert, J. Jokubka-visi iš Chicagos.
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J. Kukeckis, -1 dol.

E. Ulickienė, E. Kaunienė-po
10
dol.; J. Trečiokas, Paulikaitis, A.
❖ * ❖
Langas ir J. Dambaras-po 5 dol.;
Užsienio valiuta:
K.Stulpinas-3 dol. ir už- pavienius
J. Pipynė, Anglija-3 Svarai ir Br. egz. - 3 dol.
Jukna, V. Vokietija- 1 0 DM
Dar papildomai gauta:E. Adomad*
vičienė-5 dol., Mr. Vastokas-3 dol;
Per "Mūsų Sparnų" atstovų p. Osv. Delkus-20 dol., L. Girinis J. Dambarų Kanadoje gauta aukų: Norvaiša-5 dol. ir J. PreikšaitisEm. Jankus-15 dol. ; G. Štormas, 5 dol.

Vaišės po dr. Ramintos Lampsatytės-Kollars, Michael Kollars ir Astos Šepetytės koncerto
Čikagos „Tėviškės" bažnyčios salėje. Nuotraukos priešakyje matosi abu Kollars, muz. j.
Lampsatis su ponia ir kiti.

Aukotojas, jei nerastų savo pa
vardės aukų surašė, prašomas
susisiekti su administracija:
"Mūsų Sparnai"
5718 So. Richmond St.
Chicago,IL 60629

DĖMESIO
Labai prašome gerb. žurnalo
skaitytojus, siunčiant aukų už "MSp. ", prisiųsti ir pasikeitusį-nauia adresų.
. , . . ,
..
J
Administracija

REMKIME EVANGELIŠKĄJĄ
SPAUDĄ.
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KNYGOS
gaunamos ’’Mūsų Sparnų” administracijoje:

1. Kun. V. Kurnatauskas ’’Evangelikų tikybos knyga lietuviams
tremtyje” su prof. dr. kun. P. Jakubėno ir senjoro kun. A. Kelerio
pratarme. Išleista Schleswig-Holstein, 149 psl. Kaina 3 dol.
2. Kun. lie. Jonas Pauperas "Dievo Žodžio tarnyboje” su Marijos
Pauperienės žodžiu skaitytojui ir prof. VI. Jakubėno straipsniu. Iš
leista Chicagoje 1973 m., 240 psl. Kaina 3 dol.
3. Jurgis Jašinskas "Julius Janonis, poetas ir revoliucionierius”.
Monografija su poeto ir šeimos nuotraukomis ir su autoriaus epi
logu. Išleido "Naujienos”, Chicago 1975 m., 265 psl. Kaina 8 dol.
4. Brunonas Bušackis "Radvila Juodasis", biografija. Devenių
Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 1, iliustruotas, istorinis veikalas,263
psl. Kaina 5 dol.
5. Kostas Burbulys "Gyvoji Evangelija". Krikščioniškos minties6"x9” knyga, 348 psl. Išleido "Rūta", Hamilton, Kanada 1977 m.
Kaina 5 dol.
6. Viktoras Karosas "Lietuvos ryšys su Amerika". Istorinė apy
braiža. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 2, Chicago, 1977 m.
Iliustruota, skirta JAV 200 m. nepriklausomybės paminėjimui. Gale
yra plati santrauka anglų kalba, 17 6 psl. Kaina 3 dol.
7. "Dagys dejuoja ir dainuoja", "Dagys klajoja ir galvoja","Mei
lė tarp priešų"; trys knygos stambaus formato (152, 164 ir 156 psl.).
Knygos iliustruotos autoriaus nuotraukomis ir skulptūrų reproduk
cijomis. Autoriaus leidiniai (1977, 1979 ir 1980 m.). Siuntinėja vel
tui prisiuntus pašto išlaidoms padengti. Adresas :Dagys, 78 Chelsea
Ave, Toronto, Ont. Canada M6P 1C2.
8. Jokūbas Kregždė "Lietuvos Reformatų Raštija". Istorinė ap
žvalga. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 4, Chicago, 1978 m.
Gausiai iliustruota rašytojų nuotraukomis ir tituliniais knygų la
pais, 271 psl. Kaina 5 dol.
9. Jokūbas Kregždė "Reformacija Lietuvoje". Istorinė apybrai
ža. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 5, Chicago, 1980 m. Kny
ga gausiai iliustruota, 272 psl. Kaina 5 dol.
10. Juozas Andrius "Lietuva-Lithuania"“žemėlapis, Devenių KuL
tūrinio Fondo leidinys. Spausdino J. Kapočius 1979 m. Formatas35"x25". Kaina 6 dol.plius persiuntimas.
Užsakant knygas prašome prisiųsti knygos vertės money orderį
šiuo adresu:
"Mūsų Sparnai"
5718 So. Richmond St.
Chicago, IL, 60629

Paulinos VAITAITIENĖS medžio raižinys.

