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UŽUOJAUTA
LIET. EV. REFORMATU BAŽNYČIOS
KOLEGIJAI
Netekus brangaus nario kuratoriaus agronomo VIKTORO KAROSO
kartu liūdime su Jumis.

Lietuvių Protestantų Sąjunga

J. Kutra
Pirmininkas

Hypatia Yčaitė Petkus
Sekretorius

Rugpiūtis, 1982 m.
Mielieji !
Esame labai skaudžiai sukrėsti šios liūdnios žinios. Neteki
mas tokios asmenybės yra nuostolis ne tik mūsų Bažnyčiai, bet ir
visiems bendraminčiams-protestantams ir bendrai lietuviams.
Dar vienas narsus kovotojas turėjo nuleisti savo ginklą.

H. Y. P.

Kurat. V. Karosas tariasi su genr. suprnt. kun. St. Neimanu
Iš k. j d.: V. Karosas ir kun. St. Neimamas
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SERMON PREACHED ON REFORMATION DAY
(The sermon preached in the Lithuanian Ev, Reformed Church, Ref
ormation Day, October 31, 1982).

"Every one who acknowledges me before
men, I will acknowledge before God".
Matthew 10:32
"Do you have youi' receipt". Those are the familiar words we
hear when we go to get our money back. The thing doesn't work.
We have a just claim. The clerk needs simply to comply. With me
it was an aerosol can of paint from one of the big local hardware
suppliers. Even the one they took off the shelf to replace it would
not spray. But only the receipt would get me my money back. The
receipt was the real indicator to .them that the transaction had oc
curred. It was the thing I might have produced that would have left
no doubt. It is that slip of paper that says it happened between me
and you, hardware man. The receipt says it really happened and
both sides can acknowledge it.
Look at that receipt for a moment. It says in the commercial
world that the transaction occured. It is the evidence that satis

fies. Now with the receipt concept in mind let's open and stretch
our view beyond the commercial. We want to move to the grand
view of all things. We want to reflect on the whole. We want to
consider God, the world and man. It takes a moment to adjust our
focus. Here in this church building we have the nerve to speak in
these grand terms. In the total view of God, the world, and man,
there is a place for "receipt thinking. "
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A person can function like a receipt. A person can be the con
crete evidence that a transaction has indeed occurred. No longer
a transaction in the commercial world, but in the wider scope of
all that is; we mean in that wider field of God, the world, and man.
Here we can reflect upon God's creative Word that gives
the
world its existence. There i s a world, thanks to God. Further, we
can realize that mankind is from God, also. It is with this
realization that we have to do. Not only has there been a creation
of the world and man from God, but also man can realize this.
How a person acts upon this realization is what we are looking
at in our text passage. Man acknowledges God. As this rea
lization emerges into free speech by the person, it is clear to him
that something has happened. As clear as a receipt. Creation by
God culminates with an awareness in us. Every so often here and
there, (and in ourselves also from time to time), we are aware
of our source.
It is at this point that we are bidden to speak and not keep silent.
We are bidden to acknowledge God before others. We have to think
of the curiousfact that seems to lie behind our being here.
God
has preferred to have a creation. God has preferred to have peo
ple as his co-workers, his partners in the history that
he makes
with his creation.
Given this knowledge that pokes into our consciousness in away
that we can freely recognize, our appropriate response is praise,
the praise of God. In the Psalmist's words: "Praise the
Lord.
Praise, o servants of the Lord, Praise the name of the Lord!"(113,
10). And not only us but in a companion passage: "Bless the Lord,
all his works, in all places of his dominion". Ps. 103, 22.
And when we proceed to praise God, what are we doing? It
is
simply an honoring of him by saying that we know him. The great
revelation on his side that he has been good to give us life
is
joined by our speaking it out. We will respond to him in return. We
speak it out. We have known God. We will acknowledge God before
other s.
There are times when there is particular difficulty in acknow
ledging God before others around us. The praise of God,acknow
ledging that he is who he is might have to be in a tone of protest.
It may be in an uncongenial setting. Our text passage is that way.
Jesus is preparing his people for their task, indicating trouble and
resistance. The whole tenth chapter is preparation. They'11 meet
hostile spirits. Shaking off dust where they are not received, is in
this passage. Also that they will be as sheep among wolves. And
the passage we heard started, "So have no fear. . . "
We want to pay attention to those particular moments
when
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there is distinct awkwardness in saying what we have known of
God, the Lord. What we have in mind are the single and concre
te human actions that emerge in our own history. They are not
the
every day occurrence. They are, rather, the clear interruptions of
the customary human activity (or inactivity) when our voice needs
to be heard.
We say our voice needs to be heard. We don't want to avoid our
voice with some kind of spiritual evading. We are not speaking en
masse, or by our spokesman. What we are dealing with is simply
our own mouth, tongue, and lips. It is our talking that is a speaking,
a saying something that we are ready to let represent us.
You
know how it is with the spoken word. We come out in the open and
make ourselves clear, intelligible, and responsible. When we speak
it is a venture to the outside that will bind and commit us. God is
looking for that responsible partner in us as he continues to make
his history with the world. He is looking for that partisan to join
in his effort. It is the declared and decided partisan who will have
words for God's honor and glory.
On this Reformation Sunday we recall quite readily how the voi
ce needs to be heard in a tone of opposition. Political power in
Germany in Luther's setting was in the hands of the princes of the
several provinces. Emperor Charles the Fifth tried to keep the
several nations, including France, obedient to him. It was then nine
years into the Reformation. The emperor was at war with France;
so he allowed the new thinking of the reformers to have a legal
status in a few German provinces. Three years later, with the war
settled, the official recognition was lifted, and princes
protes
ted. Their protest in 1529 was followed by the written document in
1530, the Confession of Augsburg. On the title page in Latin was the
passage* "I will also speak of your testimonies before kings , and
shall not be put to shame. "Perhaps the good Melanchthon helped
these political protesters find the passage in the Psalms, (119, 46).
But notice the background feeling. No shame in declaring for God.
On occasion we will be called on to use our very voice to ack
nowledge the Lordship of God in an unfriendly scene.
Our speaking will be right and proper for the occasion if it is
simply for God's honor alone* simply to affirm that God i s
God,
He is the Lord who deserves praise. That rules out all the other
motives that usually connect with our human enterprise. Not to
further our cause do we speak. Not to get results we want. Not to
satisfy our own needs to say something religious. Rather,
that
which has come to us, that there is a God, will find an echo in our
acknowledgement, out loud.
Again, concretely, do you recall a time when you felt free within
5

yourself to say, yes, I believe in God?Simply because it had occur
red in you, you felt free to bring it out in the open. It was not with
some intention for those around us. It was simply appropriate for
God's honor.
When the time to speak comes, it will propably be in the surroun
dings of opposition. We will not be in a friendly
environment.
Around us may be all sorts of unbelief, superstition, and
error.
Contrast the two situations of Peter in the Gospel accounts. When
Jesus asked: "Who do you say I am?", Peter was with the other
disciples gathered around. Among themselves Peter says
Jesus
is the Christ. But at the end of the Gospel account, when Peter is
in the coutyard of the opposition high priest, when he has the chan
ce to acknowledge the Lord at the awkward moment, he doesn't. He
fails. That was the time to acknowledge the Lord. For us it will
be in the face of false faith and half-truths when we will be expec
ted to speak our word.
Obviously we will not look for those times and places. We will
not go out of our way. And if we are in the lion's den,remembering
Daniel in the Old Testament, we will not tweak the lion's tail to
make matters any worse.
It may feel as though we are surrounded by "enemy". But our
words will be carefully measured words even for this enemy that
is a part of God's creation. That enemy is still the object of God's
love even as we speak the necessary words of opposition. As the
error is resisted, there is still God's "yes" for our oponents too.
In short, we are bidden to acknowledge God in the threatening

But now we hear the rest of the passage. "... I will acknowledge
that person before the father. "This is Christ, now speaking of his
action for us. Again, a small view of the world does not fit what is
being said here. We can reflect on ourselves. For the world, it ta
kes some stretching. And for God, we need to let it come into us
that there is such a one. But now this last word jumps beyond all
reason and imagination.
We are told that before the creator of the universe and all that
is, there is someone speaking on our behalf. Not in general for
mankind, but for every
one! Every one.
It is too much for us to grasp and manage. But it is the comfort
and truth that we hold to as we recall what has happened in us. We
are freed to speak out a word for God as we have known him.
There is a remoteness and nearness in what our passage decla
res. Disbelief and wrong belief are not so far from us each day.
Perhaps we need the little exercises in speaking a word ofbelief
in God. Try it like this. In the face of an obvious mistake,maybe
in as close a place as the family, try an answer that starts: "I be-
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lieve in God. . . " and then finish it with what is needed. The remo
te occasion may be near indeed.
Last Saturday morning, in the library, stacks and stacks of books
were calling to me to concentrate on the reading. Outside, the big
window I saw good weather, the fall trees, and the light wind mo
ving them. As I did my reading, I heard a fellow mixing concrete
quite some distance away. A good day for repairs. The sound was
the hoe scraping on the big shallow steel bottom trough that they
use. There was the long scrape and the short one to pull the ce
ment into the puddle of water to get the even mix needed. More
reading went on. After a bit, that faint sound came to mind again
with the same pattern'* the long scrape and the short to follow. I
was now interrupted; not by the sound, but by my wrong perception.
There simply could not be that much mixing my engineer inside
told me. As I moved to look for it, the base board heat unit attrac
ted me. As I moved to look for it, the base board

ted me. Then I was, down on my knees with my ear right up against
it. And there it was, right next to me all the time, the long followed
by the short scrape. The heating pipes were making the noise. The
remote was really very near.
With that I want to pull in a threat and an opportunity. Not remo
te, but near, now. Nuclear catastrophe is the threat. The ballot
Tuesday is the opportunity. It may be foolish to speak of nuclear
catastrophe from this pulpit. Let me try it this way. Between now
and Tuesday find one person that will listen to you and say, "You
know, I believe in God so with regard to the nuclear freeze
it
should be. . . " and then comes your own decision, yes or no. It is
the last item on the ballot. The nuclear freeze calls for both sides
to stop the development, manufacture, and placement of nuclear
weapons in a way that will be verified. See whom you can find to
listen. Tell them that you are a believer (in God). Tell them your
view, yes or no, on that item on the ballot.
We acknowledge what has occurred in us’* a realization of God
our maker. We speak it out, particularly in the awkward and diffi
cult moment. Let the last word be one of reminding comfort, We
are each loved by God and, even now, Christ speaks for every one
of us.
Amen.

ERNEST E. FRICKE
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VIKTORAS KAROSAS
( 1909 - 1982 )

Sunku, apsiprasti su tikrove, kad mūsij tarpe nebėra Viktoro Ka
roso. Jo gyvybė užgeso 1982 m. liepos 24 d. 10 vai. ryto Loretos li
goninėje, Cicero, Illinois. Noras gyventi, tęsti nebaigtus darbus pas
jį buvo visa laika gana stiprus. Tikėjo grįšiąs į savo butą nugalė
jęs klastinga liga, apie kuria sužinojo tik po padarytos operacijos.
Po penkių savaičių ligoninėje jis baigė savo žemiška kelionę ir
1982 m. liepos 28 d. , kartu su namo savininke p. Terese Kaireliene ( ji mirė 2 dienom vėliau ). kur jis ilgoka laika gyveno,
būrio
draugu ir artimųjų buvo drauge išlydėti į Lietuvių. Tautines kapi
nes, kur kun. St. Neimanas atlaikė laidojimo apeigas.
Liepos 27 d. vakare p. Butkaus laidojimo koplyčioje įvyko atsis
veikinimas su velioniu kuratorium agronomu Viktoru Karosu. At
sisveikinimo apeigoms vadovavo kun. Eugenius Gerulis. Apeigas
pradėjo gener. superint. kun. Stasys Neimanas. Jis savo jautriame
žodyje reiškė Reformatų. Bažnyčios vardu gilia padėka velioniui
už jo didelį įnaša Reformatų Bažnyčiai išeivijoje, jam einant kole
gijos reikalų vedėjo ir anksčiau Čikagos reformatų parapijos pir
mininko pareigas. Savo žodyje kun. St. Neimanas, tarp kitko, pareiš
kė:
"Nuo pat atvykimo į USA kuratorius Viktoras aktyviai dalyvavo
musų Bažnyčios gyvenime, eidamas Kolegijos reikalų vedėjo bei
parapijos pirmininko pareigas, kartu būdamas ir Lietuvių Evange
likų Tarybos nariu. Jis giliai pergyveno visus klausimus liečian
čius mūsų Bažnyčia ir tėvynę Lietuva. Net būdamas ligoninėje po
operacijos dar gyveno mūsų bažnytiniais reikalais, planavo jos
ateitį. Jo mintys apėmė ir mus visus, jo bendradarbius, pažįs ta
rnus, draugus. Nuoširdžiai dėkokime Dievui už visa tai, kuo mums
mielas Viktoras buvo ir už jo įnaša mūsų gyvenime".
Liet. Ev. Reformatų Kolegijos prezidentas M. Tamulėnas, atsis
veikindamas su ilgamečiu kolegijos reikalų vedėju- sekretorium,
visų lietuvių reformatų vardu laisvajame pasaulyje, dėkojo jam už
atlikta darba, tardamas**
"Jam jokia pareiga nebuvo sunki ir pavesta darba atlikdavo su
dideliu sąžiningumu. Be posėdžių, daug Kolegijos reikalų atlikda
vome telefonu. Jam labai rūpėjo Bažnyčios organizaciniai ir atei
ties reikalai. Jam-, gyvenant Vilniuje, teko susipažinti su lenkišku
šovinizmu ir pajusti iš jų neapykanta viskam, kas yra lietuviška...
Jis buvo linkęs kiek laisviau protauti, tai klasėje jautėsi vienišas
ir svetimas. Bendrai,Vilniaus lietuvių gimnazijoj viešpatavo sle-
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gianti dvasia, tik universitete pasijutęs kiek laisviau. Jo dvasinio
gyvenimo kelias buvo sunkus, kol jame susiformavo pilna asmeni 
nė galvosena. Jau tėvynėje, Vokietijoje ir čia Amerikoje labai do
mėjosi demokratine santvarka. . . Būdamas gabus, jau iŠ jaunystės
buvo gerai susipažinęs su Lietuvos, Lenkijos ir Europos
istorija.
Turėjo platu vaizda apie dabartį ir ateitį. Tuos savo įsitikinimus
ir mintis skleidė ir spaudoje, niekam nepataikaudamas. Jis
para
šė knyga "Lietuvos ryšys su Amerika", kuria 1977 m. išleido Devenių Kultūrinis Fondas. Be jo neapsiėjo beveik nė vienas
dides
nis suvažiavimas, po kuriu rašė komentarus. . . Jis paliko daug
šviesių, gražių ir pamokančiu, minčių, kurios liks kartu kartoms".
Senjoras kun. Ansas Trakis "Tėviškės" Liuteronų
parapijos,
Lietuvių Liuteronų Bažnyčios, Lietuvių Evangelikų Tarybos
ir
žurnalo "Svečias" vardu pareiškė nuoširdžia padėka už velionio
teikta parama bendradarbiaujant ir jam Taryboje einant sekreto
riaus pareigas už jo konstruktyvų darba.
"Naujienų" redaktorius Martynas Gudelis savo ilgesniame žody
je apibūdino velionį, kaip retai pasikartojantį gabų, įžvalgų
ir
kruopštų žurnalistę, ir "Naujienų" dienraščio uolų narį. V.Karosas
savo erudicija buvo vienas iš pajėgiausių dienraščio bendradarbių.
Jo paruošti vedamieji buvo su įdomumu skaitomi. Jis ne
vien
plunksna rėmė "Naujienas", bet ir gausiai aukojo. M. Gudelis ap
gailestavo jo netekimą, tai buvęs pasaulinio masto ąirnalistas.
Amerikos Lietuvių Tarybos vardu sudie tarė jos pirmininkas
dr. Kazys Šidlauskas. Velionis Karosas nuoširdžiai rėmė ALTa,

1961 m. Kolegijos nariai — iš k. i d. I eilėj: kun. P. Dilys, dr. J. Mikelėnas, kun. St
Neimanas, P. Bružas; II eilėj — H. Pavilonis, E. Gerulis, V. Karosas ir P. Variakojis.
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kada dalis išeiviu buvo pradėję ja niekinti. Padėkojo velioniui ALT
vardu už jo pareikštas mintis ginant šia organizacija.
Atsisveikinant su velioniu V. Karosu gražių, minčių apie jo dar
bus ir veikla dar pareiškė Tautos Fondo vardu Antanina Repšienė,
metodistų laikraščio "Evangelijos Šviesa" redaktorius kun. Kostas
Burbulys ir "Mūsų Sparnų" redaktorius Petras Bružas.
Baigminį atsisveikinimo žodį tarė kun. Eugenius Gerulis.
Jis
pareiškė, kad Viktoras mylėjo žmones. Matydamas jų varginga gy
venimą ryžosi jiems' padėti. Čia trumpai suminėsiu kelias kun. E.
Gerulio mintis:
"Norėdamas vargstantiems padėti, Viktoras pasirinko agrono
mo profesija. To paties tikslo - altruizmo vedamas jis ėmė domė
tis ir pasaulietinėmis ideologijomis. įžvelgę s, kad gražūs ideolo
giniai šūkiai žadėtos laimės žmonijai neatnešė, jis pats ėmė ieško
ti kelio, gilindamasis į istorija, filosofija, į politikos ir diplomati
jos manevrus. Domėjosi žmogaus laisve, asmens
individualumo
svarba, demokratiniais tvarkymosi principais. Beieškodamas žmo
nijai formulės į gerbūvį, intelektualiniai bręsdamas, priėjo
išvar
dos, kad pažangos arba atsilikimo priežastys glūdi kažkur giliau.
Savo mastymo ir ieškojimo kelia jis pasuko į įvairių tikybų ar
ba Bažnyčių palyginimo analizę. Jam buvo įdomu, kodėl vienos ti
kybos šalyse matome demokratines santvarkas, nuolatinę pažanga
ir gerbūvį, kitos tikybos kraštuose - diktatūras, skurdą, stagnacija.
Domėjosi teologinėmis doktrinomis, religinėmis tiesomis ir Šv.
Rašto nesenstančia išmintimi".
Trumpai susipažinkime su velionio kuratoriaus agr. Viktoro Ka
roso gyvenimu. Gimė 1909 m. spalio 16 d. Vilniuje. Anksti neteko
motinos. Jį ir jo jaunesnį broliuką Joną augino tėvas. Nepritek
liaus metais Vilniuje buvo gana sunki maitinimosi problema. Tė
vas-, susitaręs su seserimi Emilija Balčiūniene, kuri gyveno Bir
žuose, abu vaikus nugabeno į Biržus. Ten Viktoras gavo pradinį
mokslą ir tetos Balčiūnienės globa, kada tėvas buvo mobilizuotas į
rusų armija I Pasaulinio karo metu. Karo metu, prieš vokiečių
okupacija, teta Balčiūnienė su abiem Karoso vaikais išvyko į Slucka. Ten ji Sinodo išlaikomam prie gimnazijos bendrabuty ėjo vedė
jos - ūkvedės pareigas. Čia Viktoras įstojo į gimnazijos parengia
mąja klasę ir kurį laika mokėsi, baigdamas 2 tos gimnazijos kla
ses (Slucko gimnazija buvo pastatyta kng. Radvilų ir visa laika bu
vo Lietuvos Reformatų Bažnyčios nuosavybėje. Šia gimnazija bai
gė nemažas skaičius reformatų).
Baigiantis I Pasauliniam karui ir esant ūkiniam negalavimui ,
grįžus iš kariuomenės tėvas perkėlė savo šeima vėl į Biržus. Čia
Viktoras lankęs Biržų gimnazija iki VI klasės, grįžo pas tėvą
į
Vilnių ir ten baigė lietuvių gimnazija. Studijoms pasirinko agrono10

Tėviškės parapijos salėje iš k. j d.: kun. St. Neimanas, snjr. Ad. Gelžinius,

V. Karosas ir Ar. Šimaitis.

mija ir gavo iš Vilniaus universiteto diploma. Kurį laika dirbo
universitete asistentu prie agrarinės ekonomijos katedros.
įsisiūbavus II Pasauliniam karui, bolševiku okupacijos metais
jam teko eiti agronomo pareigas įvairiose vietose. Agronomaujant
Gudijoj, okupavus vokiečiams ta krašta, jis persikėlė į Lietuva, at
vyko į jo numylėtus Biržus ir gavo paskyrima į Pumpėnus rajono
agronomu.
Artėjant bolševiku frontui jis dviračiu, po įvairių nuotykių, atsi
duria Vakarų Vokietijoj. Čia gyvena išvietintų stovyklose.
Nuo pat jaunystės dienų, kada jam teko atsidurti mokyklose re
liginiai mišrių mokinių tarpe, jis patyrė ne vien dvasinę diskrimi
nacija, bet kartais buvo ujamas ir net fiziniai paliečiamas. Būda
mas jautrus, ta viską sunkiai pergyveno ir jame susikristalizavo
stiprus noras kovoti su tokia netolerancija. Jis ilgai ir atsidėjęs
studijavo ir kartu stebėjo šiuos reiškinius. Jis rinko faktus, juos
gretino ir darė išvadas. Jis daug skaitė ne vien lietuvių kalba pa
sirodžiusias knygas, bet ir anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis.
Visur jis ieškojo, kas būtų naudinga lietuviui, lietuvių tautai.
Turėjo gabuma ir įžvalguma į praeities istorinių įvykių analizavima. Ypatingai jis sielojosi dėl reformacijos sužlugdymo Lietu
voje, kas mūsų tauta įstūmė į regreso kelia ir atsitolino nuo
Va
karų Europoje vykusio kultūrinio gyvenimo.
Ypatingai stipriai ir griežtai pasisakydavo prieš totalitarizmų.
Lietuvai jis matė tik vienintelį išsigelbėjimo ir klestėjimo keliavakarietiškoj demokratijoj. Šiuo reikalu jis reiškėsi eilėje straip
snių žurnale "Mūsų Sparnai", "Svetyje", "Naujienose" ir kitur.
Turėjo gabuma aiškiai, nuosekliai ir logiškai formuluoti savo
mintis ne vien raštu, bet ir žodžiu. Buvo gabus kalbėtojas.Nesiten-
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kino vien tik komentavimu, bet,kur rado reikalą, atvirai pasakyda
vo teisybę ar savo pažiūra. Buvo blaivus, atviras, teisingas ir są
žiningas. Nemėgo savanaudžių., - kas jie ir kur bebūtų.
Mylėjo savo Bažnyčia. Jai buvo dosnus ir pas Įaugus. Nuo jokio
darbo ar pareigos neatsisakydavo. Jei buvo reikalas pagelbėti, nesidairė, ar kiti padės, bet jis pirmas stodavo prie darbo.Btldamas eilę metų parapijos pirmininku, dažnai pats vienas atlikdavo
bažnyčios pastato tvarkymo ar remonto darbus. Klausiamas, kodėl
jis vienas ta daro, atsakydavo: "Žinau jų atsakymus: neturiu laiko,
kodėl aš; yra ir daugiau be manęs. . . Man gėda ir neturiu kantry
bės ta viską klausyti. Padarysiu aš vienas, bus ir jiems, ir man
lengviau".
P. B.

XXXV-SIS SINODAS
Trisdešimt penktasis Sinodas tremtyje įvyko mūsų bažnyčioje,
Čikagoje, š. m. birželio 26 ir 27 dienomis.
Šiemet Sinode dalyvavo mūsų bažnyčios trys kunigai, 21 kurato
rius ir visa eilė mūsų bažnyčios parapijiečių ir kitų, mums drau
giškų, bažnyčių atstovų.
Sinodą atidarė gen. supt. kun. St. Neimanas trumpomis pamaldo
mis bažnyčioje. Po to prasidėjo patys posėdžiai salėje.
Slaptu balsavimu buvo išrinktas Sinodo direktorius - J. Kutra ir
kiti Sinodui vadovauti dvasininkai bei kuratoriai.
Tylos minute buvo pagerbti pr. metais mirę mūsų
Bažnyčios
nariai: gen. supr. kun. P. Jašinskas Biržuose, vargonininkė E. Radinskaitė, K. Burbulys, P. Dagys ir K. Tamulėnienė.
Sekė sveikinimai žodžiu,. Senj. A. Trakis pasveikino
Tėviškės
parapijos ir Liet. Evangelikų Tarybos vardu. Siūlė daugiau rūpin
tis mūsų bažnyčių ateitimi, ypač kreipiant dėmesį į jaunimą.
V.
Žiobrys sveikino kun. J. Juozapaičio ir jo parapijos vardu.Sugestijonavo surengti bendras pamaldas, atvykus liuteronų vyskupui J.
Kalvanui iš okup. Lietuvos.
Kun. K. Burbulys sveikindamas prisiminė velionį kun. P. Jašinska, jo pasišventimą Dievui ir tėvynei. J. Kutra pasveikino Liet.
Prot. S-gos Kalifornijoje vardu. Paskaitė laiško ištrauka apie iš
kilmingas kun. P. Jašinsko laidotuves, perdavė A. Devenienės- Gri
gaitienės linkėjimus su auka.
Kurt. Erika Brooks, pavaduodama sergantį ir negalėjusį Sinode
dalyvauti V. Karosų, perskaitė visų sveikintojų raštu pavardes.Sver
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XXXV-jo SINODO dalyviai, 1982.VI.27

Foto M. Nagio.

kirtimu buvo gauta iš Europos, Kanados, Nauj. Zelandijos. Kaip pa
prastai, sveikino Evang. Reformatu Bažnyčių - WARC - vadovau
jantieji asmenys; kasmet atsiunčia sveikinimą ir mūsų gen. kon
sulai. Daužvardienė. Prie sveikinimu daugelis pridėjo ir savo auka.
Toliau sekė supr. kun. P. Dilio paskaita - "Mūsų Bažnyčia Lie
tuvoje". Padėtis esanti liūdna. Iš ten pasilikusiu po karo 5kunigų,
mirus kun. Povilui Jašinskui, liko tik vienas kun. Petras
Čepas,
kurį ordinavo tik praeitais (1981 ) metais, lankantis iš Vengrijos
vyskupui Karoly Toth, Budapešto reformatu bažnyčios kunigui. Ok.
Lietuvoj šiuo metu yra 5 veikiančios parapijos, kurias teks aptar
nauti vienam kunigui. Šventraščio vertimo reikalais kun. P. Dilys
pademonstravo AVA korespondento J. Gilio įkalbėta juosta, kuris
lankėsi Lietuvoje.
Baigdamas kadencija, Kolegijos prezidentas M. Tamulėnas pa
darė Kolegijos veiklos pranešima. Darbas buvo sėkmingas, visi
pr. metų nutarimai įvykdyti. Dėkojo visiems už bendradarbiavimų.
P. Bružas ir J. Dagys pranešė apie Kolegijos finansinius reika
lus, pateikė pasirašyta apyskaita.
Kunigai apžvelgė parapijų veikla pr. metais. Supr. P. Dilys nuo
š. m. balandžio 6 d. pradėjo eiti klebono pareigas Toronto lietu
vių evangelikų parapijoje. Vykdo pasiruošimus būsimam Pasaulio
Reformatų Bažnyčių suvažiavimui Ottawoje. Kun. E. Gerulis papa
sakojo apie savo veikla, kaip dvasininkas ir kaip "Mūsų Sparnų"
redakcijos narys. Jis lankėsi su pamaldomis Toronte ir Los An
gelėse. Teko jam pavaduoti kun. A. Traki ir kun. J. Juozapaitį. Jis
yra lietuvių tautinių kapinių direktorius Čikagoje.

13

J. Kutra papasakojo plačiau apie lietuviu evangelikų. veikla Ka
lifornijoje. Kurt. H. Dilienė apžvelgė Čikagos parapijos veikla, ku
riai ji pirmininkauja jau 7 metus.
"Mūšy Sparnu" red. P. Bružas apžvelgė žurnalo darbus ir
rū
pesčius, kvietė daugiau domėtis savaja spauda. Jis nušvietė ir Devenių Kultūrinio Fondo reikalus. Spaustuvėje labai ilgai
užtrukę
pulk. M. Karasos išleidžiami atsiminimai. R. Pipynė davė kasos
stovio vaizda.
Kun. P. Dilys pranešė apie Liet. Evang. Tarybos veikla. Apgai
lestavo, kad dar nepradėta ruoštis Liuterio 500 metę.
sukakties
minėjimui 1983 m.
Buvo išklausyti ir Moterų Draugijos pirmininkės K. Neimanie
nės ir Revizijos Komisijos pranešimai.
Priėmus padėka už Kolegijos pr. metu gerai atliktus darbus ir
patvirtinus visus pranešimus, buvo prieita prie naujos Kolegijos
1982-85 m. kadencijos rinkimu. į naujaja Kolegija išrinkti* T. Tamulėnas Jr. - prezidentu, kun. St. Neimanas - viceprezidentu
ir
gen. superintendentu, Erika Brooks - reikalų, vedėja, kun. P. Dilyssuperintendentu, kun. F. Barnelis ir kun. Eug. Gerulis - nariais, Jo
nas Dagys - iždininku, Jonas Indriūnas - jo padėjėju.
Į, Revizijos Komisija išrinkti* Vilius Variakojis, R. Neimanaitė
ir Jonas Variakojis.
Ateinantiems metams Kolegijos samata priimta 8.000 dol. su
mai. Išklausius kunigų nuomonės, Sinodas pritarė ekumeniniam
šventraščio vertimui. Kai kuriais klausimais buvo paklausimų ir
karštesnių diskusiiu.

Dalis XXXV-jo Sinodo dalyvių, tarp kunigų — Sinodo

direktorius kurt. J. Kutra iš Santa Monica, CA.
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Pirmosios dienos posėdis užbaigtas senj. A. Trakio malda. Se
kančia diena, sekmadienį, įvyko iškilmingos pamaldos bažnyčioje
su S v. Komunijs. Dalyvavo visi trys kunigai. Parengima komunijai
atliko kun. E. Gerulis, pamoksta pasakė kun. P. Dilys* apie Sinodo
padarytus nutarimus ir rinkimus referavo genr. supr. St. Neįma
nąs. Pamaldose šiemet, atrodo, atsilankė mažiau parapijiečiu ir
svečiu. Pasigedome taip pat ir solisčiu-I. Tamulėnienės ir B. Variakojienės, kurios paįvairindavo pamaldas savo gražiomis gies
mėmis.

XXXV-jo Sinodo pietūs

Bendras vaizdas pietaujant.

Foto M. Nagio

Foto M. Nagio

15

Svečių tarpe musų atžalos.

Foto M. Nagio

Po pamaldų, sekė iškilmingi pietūs salėje, su Sinodo dalyviais ir
svečiais. Visu dalyvius pasveikino direktorius J. Kutra, invokacija sukalbėjo kun. E. Fricke. Sveikinimo žodį tarė senj. A. Trakis,
dr. A. Trakienė su ašaromis prisiminė sunkiai sergantį mūsą vei
kėja V. Karosą. Kalbėjo dar SLA darbuotoja E. Mikužiūtė, H. Čižauskienė.
Sinodas buvo uždarytas kun. K. Burbulio sukalbėta malda. Bai
giant šio Sinodo aprašyma, norisi padaryti kiek bendrą pastabu.
Tenka džiaugtis, kad mes dar galim kasmet susirinkti, pabendrauti
ir aptarti mūsą Bažnyčios reikalus. Džiugu, kad kartu dalyvauja ii'
mums artimu Bažnyčių atstovai. Nors mes skaičiumi ir mažėjame,
bet dar juntame gyva dvasia, entuziazmą dirbti ir domėtis mūsų
Bažnyčios ir religijos reikalais. Tenka apgailestauti, kad šiemet
mažiau atsilankė delegatu - svečią į Sinodą. Pasigendame iš tolimesnią vietų, bet ir iš artimesnią - r ockfordiečią, kanadiečiu, ne
pasirodė ir čikagiečiai daktarai: Vileišiai, Vaitaičiai, Tunkūnai.
Kitais metais pasistenkime gausiau dalyvauti. įtraukus daugiau
jaunimo, Dievas leis, kad mes dar ne karta galėsime ir ateityje
sušaukti Sinodą, ir tęsti mūsą tradicinę veiklą, tremtyje.

J. Ktr.
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VYSKUPAS JONAS KALVANAS OTTAWOJE

WARC ekumeninis delegatas (World Alliance of Reformed Chur
ches Ecumenical Delegate) iš Lietuvos vyskupas Jonas Kalvanas
1982. VIII. 17 pasakė "Ottawa 82" tokį sveikinimo žodį:
"Gerbiamas Pone Prezidente, mieli broliai ir seserys!
Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti Pasaulinės Reformatu Sąjungos
visuotiniame susirinkime, kurį čia suvedė Dieva garbinanti tema
tika "Tavo yra Karalystė ir Garbė ir Šlovė". Ir Martynas Liuteris
sako: "Mes negalime Dievui nieko aukštesnio ir geresnio duoti,
mes negalime Jam geriau tarnauti, kaip tik dėkoti".
Todėl dėkoju aš Dievui, kad aš galėjau iš tolimos šalies Lietu
vos Tarybą Sąjungoje atvykti į Jūsų, gražia Kanados žemę. Prieš

Ottawa 82 — iš k. j d.: inž. G. Šernas, vysk. J. Kalvanas, E. Šernienė ir kun. P. Dilys.

tai aš dalyvavau Pasaulinės Liuteronų Sąjungos vykdomojo orga
no ("Tarybos) posėdžiuose Vancouver'yje. Dėkoju Jums už draugiš
ka pakvietimą atvykti čia ir papasakoti apie bažnytinį
gyvenimą
Lietuvoje. Po Antrojo Pasaulinio karo Lietuvoje, panašiai kaip Len
kijoje, pasiliko nedidelė Liuteronų Bažnyčia su maždaug 30.000 na
rių ir nedidelė Reformatų Bažnyčia su maždaug 12.000 narių. Ka
dangi mes esame nedidelės diasporos (mažumos) Bažnyčios,
su
sietos bendro likimo, tai mes laikomės kartu ir jau iš seno turime
sakyklos ir altoriaus bendrystę. Iki trumpai prieš Antrąjį Pasau
linį ka r a mes turėjome Kauno universitete bendra Evangelikų le-
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ologijos fakulteta, kuriame dėstė liuteronu ir reformatu profeso
riai. Paskutiniuoju dekanu buvo reformatu Generalinis
Superin
tendentas Povilas Jakubėnas iš Biržų., kuris išvyko į Vakarus
ir
ten pasimirė. Su dabartiniu Superintendentu Povilu Jašinsku, kuris
tik ka pasimirė, kurį laika mes kartu studijavome ir iki jo mirties
kartu dirbome.
Nedidelei Lietuvos Reformatu Bažnyčiai tai buvo didelis įvykis,
kad į jos centra Biržuose (Siaurės Lietuva) 1981 m. rudenį pirma
karta atvyko reformatu vyskupas iš Vengrijos Dr. Karoly Toth. Jis
atliko čia sielovada, paguodė nusenusį superintendentą Jašinska ir
kartu su manim ordinavo nauja kunigą Petra C epą.
Jo Biržų parapijoje pasėtas Dievo žodis ir Kalvino pasakymas
"Bažnyčia gyvena iš prisikėlimu" duoda vaisiu dar šiandien. Susi
rinkę Sinodan atstovai iš 5 reformatu parapijų (Biržių, Papilio, Ne
munėlio Radviliškio, Svobiškio ir Salamiesčio) sudarė nauja kon
sistorija. Pradėti didžiosios ir gražiosios Biržų bažnyčios vidaus
atnaujinimo darbai, kurie džiaugsmingai visu parapijiečių remia
mi aukomis bei darbu ir numatyti šį rudenį užbaigti padėkos pa
maldomis. Prieš man išvykstant bažnyčios taryba man atsiuntė
laišką, kurio ištrauka noriu pacituoti*. "Jei nuvyksite į reformatų
visuotinį susirinkimą Kanadoje, perduokite mūsų geriausius svei. kinimus iš mūsų konsistorijos, parapijos tarybos ir visų parapi
jiečių. Taip pat prašome pranešti vyskupui Toth'ui, kad mes sėk
mingai dirbame ir prašome, pagal išgales, mus vėl aplankyti".
Kasmet kartu mes atspausdiname Evangelikų Bažnyčios Kalen
dorių ir laikome įvairiais atvejais bendras pamaldas. Sekančiais

Ottawa 82
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pietaujame, iš k. j d.: kun. P. Dilys, vysk. J. Kalvanas ir E. Brooks.

metais ke lend oriu, j e bus atspausdintas vyskupo Toth1 o pamokslas
Biržuose ir talpinamos nuotraukos. Iš savo pusės noriu dar karta
padėkoti. Padėkoti Viešpačiui, kurio "jėga tobulai pasireiškia silp
nume" (II Kor. 12, 9) ir Jus visus pasveikinti mūsų Išganytojo žo
džiais: "Kiek jūs padarėte vienam šitų mano mažiausiųjų broliu,
man padarėte" (Mat. 25, 40).
Vysk. J. Kalvanas

Ottawa, 1982 m.
( Sveikinimas patiektas vokiečiu kalba - į lietuviu kalba
vertė pats autorius.)

OTTAWA 82

Ottawa 82
lietuvių delegacija, iš k. į d.: E. Černienė, delegatė Erika Brooks, vysk. J.
Kalvanas, kun. P. Dilys, delegatas inž. Gytis Šernas.
Foto J. V. Danio

"Tėviškės Žiburių" 1982. IX. 16 d. Nr. 38, laikraščio bendradar
bis inž. J. V. Danys, dalyvavęs spaudos stebėtoju "Ottawa 82" Pa

saulio Reformuotų Bažnyčių suvažiavime Ottawoje 1982 m. rug
pjūčio 17-27 d. rašo:
"1982. VIII. 17-27 Otavos universitete įvyko visuotinis
Pasaulio
Reformuotų Bendrijų suvažiavimas. Angliškai pilnas pavadinimas
World Alliance of Reformed Churches (Presbyterian and Congregational)"ssutrumpintai - WARC.
Susivienijimas įsteigtas 21 reformatų ir presbiterininkų 1875 m.
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Jo centras yra Ženevoje, Šveicarijoje. 197 0 m. jis susijungė
su
kita grupe ( International Congregational Council ) ir pasivadino
minėtu vardu - WARC.
Dabar Susivienijime yra 149 krikščionių Bendrijos iš 78 kraštu
ir turi apie 60 milijonu narių. Jų tarpe yra ir dvi lietuvių Bendri
jos: Lietuvos Reformatų Bendrija, įsijungusi į Susivienijimą 1925m
(centras yra Biržuose; Lietuvoje yra 12. 000 reformatų, iš jų 6.000
praktikuojančių) ir Lietuvių Evangelikų Reformatų Bendrija JAVse ( Čikagoje), turinti apie 400 narių. Kanadoje tik dvi Bendrijos
priklauso WARC: "The Presbyterian Church in Canada" (apie 17 0 .
000 narių) ir "The United Church of Canada" (apie 930.000 narių).
Bendrijos, priklausančios WARC, gali priklausyti ir kitiems re
liginiams sambūriams. WARC nutarimai paskiroms Bendrijoms
nėra privalomi. Tarp pagrindinių WARC principų yra Kristaus
pripažinimas, Sv. Raštas kaip aukščiausias teologinis autoritetas,
reformatų istorinių principų laikymasis. Tarp siekiamų tikslų, ša
lia Evangelijos skelbimo bei misijinių darbų, konstitucijoje numa
tytas ir pagalbos teikimas silpnoms, persekiojamoms ar prispaus
toms narėms - Bendrijoms, religinių ir žmogaus teisių
gynimas,
nuolatinių reformų vykdymas. Labai pabrėžiamas ekumeninis ben
dradarbiavimas. WARC teigia, kad jie pirmieji pradėjo ekumeninį
sąjūdį.
Visuotiniai WARC suvažiavimai šaukiami kas penkeri
metai.
Jie peržiūri teologines tezes, ar jos atitinka gyvenamąjį laika, nu
stato gaires ateities veiklai, ieško artimesnio bendradarbiavimo
tarpusavyje ir su kitomis didžiosiomis konfesijomis. Paskutinis
visuotinis darbo suvažiavimas buvo Nairobi, Kenijoje, 197 0 m. Vi-

Ottawa 82 — iš k. j d.:
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Kkun. P. Dilys, vysk. J. Kalvanas ir J. V. Danys.

Ottawa 82 — kurt. E. Dilytė Brooks su skulpt. Dagio dovana WARC “Kristus Mokytojas”,

guobiniame suvažiavime Otavoje dalyvavo beveik 350 atstovai
iš
galimų 440. Daug mažų. Bendrijų Afrikoje, Azijoje ir P. Amerikoje
nepajėgė atsiųsti atstovų dėl lėšų, trūkumo. WARC daug kam ap
mokėjo kelionę ir pragyvenimą. Suvažiavimo biudžetas buvo 300.
000 dol. JAV, be to, daug darbų atliko savanoriai.
Spaudos konferencijoje generalinis sekretorius dr. Edmond Per
ret pareiškė, kad WARC yra kryžkelėje tiek teologinėje, tiek so
cialinėje, politinėje, finansinėje srityse. Reikia apsispręsti, kuriais
keliais eiti. Seniau esą WARC buvo dominuojama baltųjų, turtingų
jų (net ir neturtinguose kraštuose) ir europiečių. Dabar įtraukta
daug Bendrijų iš vadinamojo "trečiojo pasaulio", bet finansiškai
dar vis remiasi keliomis turtingomis Bendrijomis. Beveik pusė na
rių - Bendrijų nemoka jokių finansinių įnašų.
Vykdomasis WARC komitetas iš anksto atstovams paruošė me
džiaga svarstyboms, išspausdino keletą brošiūrų. Minima, kad re
formuotos Bendrijos turi stiprias tradicijas reaguoti į politinius,
socialinius ir ekonominius klausimus. Esą praeityje buvo priekaiš
taujama reformatams, kad kai kurie jų nutarimai ir praktika prie
šingi Evangelijai. Paruoštame vadove atstovams nebuvo radikaliu
komentarų ar rekomendacijų, išskyrus rasizmo pasmerkimą P.
Afrikos reformatų Bandrijose.
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Suvažiavimo diskusijos vyko trijose sekcijose, o nutarimai bu
vo svarstomi ir paruošiami 6 komitetuose, kurių posėdžiai buvo
uždari. Suvažiavimo dienos buvo pradedamos ekumeninėmis
pa
maldomis ir Sv. Rašto studijų sesija. Vakarais buvo keletas prin
cipinių, bendro pobūdžio paskaitų.
Vienas žymiausių reformatų teologų prof. J. M. Lochman, Baze
lio universiteto Šveicarijoje rektorius, skaitė paskaita tema "Tavo
(Viešpatie) yra karalystė, galybė ir šlovė" (Thine is the Kingdom,
the power and the glory). Paskaita buvo teologinė ir filosofinė.
Kanados Anglikonų Bendrijos arkiv. E. W. Scott
paskaitoje
"Krikščionių gyvenimas ir viltys apokaliptiniuose laikuose" kėlė
dabar mūsų gyvenime vyraujančius nepasitikėjimų, netikrumą ir
baimę. Pagal jį, reikia pagilinti tikėjimą į Kristų, giliau studijuoti
Sv. Rašta ir Bendrijos tradicijas, bendruomeninį žmonių gyvenimą
grįsti meile ir tolerancija.
Dr. Karoly Toth, Vengrijos Reformatų Bendrijos vyskupo ( jis
buvo pristatytas ir kaip "Christian Peace Conference" pirminin
kas) paskaitoje jautėsi, kad jis gyvena komunistų kontroliuojama
me krašte. Smerkiant atominį ginklavimąsi, kalbant apie atominio
karo baisybes, subtiliai įtaigota, kad to priežastys yra "antikomu
nizmas ir karinis kapitalistinio imperializmo charakteris" ; ap
sauginis ginklavimasis tik didina terorą. Marksistinių - komunis
tinių ideologijų ir sistemų vaidmuo ginklavimosi lenktynėse ne
svarstytas.

LIETUVIU REFORMATU
ATSTOVAVIMAS
Oficialiais Lietuvių Evangelikų Reformatų Bendrijos (JAV) ats
tovais buvo Erika Dilytė-Brooks iš Čikagos ir inž. Gytis M. Šer
nas ūš Toronto. Kun. Povilas Dilys, buvęs atstovu ankstyvesniuose
suvažiavimuose, šį karta buvo vienas iš patarėjų komitetuose, ku
rių posėdžiuose padarė ir pranešimų.
Lietuvos Reformatų Bendrijos ( Susivienijime dalyvauja
nuo
1925 m. ) atstovai iš Lietuvos negalėjo atvykti. Dabar Lietuvoje yra
tik vienas reformatų kunigas Petras Čepas penkioms reformatų
parapijoms, kurių gyvavimas ir veikla yra labai apsunkinta.
Suvažiavimo organizatoriai kvietė dalyvaujančias Bendrijas at
siųsti rodinių, būdingų jų veiklai ar jų kraštui. Keletas įrengė ma
žas parodėles, tarp jų ir Lietuvių Evangelikų Reformatų Bendrija.
Skoningai dekoruotos ir išstatytos nuotraukos J. Kalvino, jo laiško
Lietuvos reformatams iš 1561 m. , N. Radvilos Juodojo ir reforma
tų šventovės Vilniuje, žemėlapis, "Encyklopedia Lituanica" ir žur
nalo "Mūsų Sparnai" komplektai, dail. Dagio medžio
skulptūros
"Kristus mokytojas" ir "Pranašas". Taip pat buvo atspausdinta 8
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psl. iliustruota brošiūra anglų kalba "Introducing the Lithuanian
Evangelical Reformed Church" aprašanti reformatu įsikū
rimą Lietuvoje ir veikla, sunkia dabartinę padėtį Lietuvoje, vyks
tančius komunistinio režimo varžymus, draudimą spausdinti reli
gines knygas ir religinį jaunimo mokymą. Šia gera, trumpa sant
rauka paruošė Hypatia Yčaitė-Petkienė iš Kalifornijos. Kodinius
ir paroda paruošė Gytis Šernas iš Toronto.
1982. VIII. 18, po vakarinių ekumeninių pamaldų, Lietuvių Evan
gelikų Reformatų Bendrijos atstovė Erika Dilytė-Brooks
įteikė
WARC prezidentui prof. J. I. McCord dail. Dagio medžio skulptūra
"Kristus mokytojas" kaip dovana WARC John Knox tarptautinio
centro rinkiniui Ženevoje, Šveicarijoje. Kun. P. Dilys pasakė paaiškinamajį žodį. įspūdinga skulptūra atkreipė delegatų dėmesį ir
į pačia paroda bei išleista brošiūra apie Lietuvos reformatų isto
rija, ir dabartinę padėtį Lietuvoje. Taip padaryta lietuviams nau
dinga informacija atstovams iš daugelio pasaulio kraštų. WARC
paprašė, kad dalis ir kitų parodėlės rodinių būtų atiduota jų istori
niam rinkiniui Ženevoje.
Suvažiavime dalyvavo apie 3 0 stebėtojų iš kitų Bendrijų ar kon
fesinių sambūrių. Iš katalikų buvo arkv. J. A. Plourde, ats tovaujantis Kanados katalikų vyskupų konferencijai, ir mons. dr. Aloysas
Klein, Vatikano sekretoriato krikščionių vienybei ugdyti generali
nis sekretorius. Jie abu pasakė suvažiavime ir sveikinimo kalbas.

Liet. Ev. Reformantų Bažnyčios JAV parodėlė: Lith. Encyclopedia ir „Mūsų Sparnai“ Įrišti
komplektai, skulpt. Dagio dovanos — „Mozė“ ir „Kristus Mokytojas” (Ant stalo);
Pabaltijo kraštų žemėlapis, Radvilos Juodojo ir Kalvino atvaizdai, Vilniaus reformatu
bažnyčia ir Kalvino laiškas Radvilai.
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Mons. Klein, su kuriuo teko ir daugiau pasikalbėti, į šia
konfe
rencija atvažiavo iŠ Vankuverio, kur įvyko Pasaulio Liuteronų Fe
deracijos vykdomojo komiteto posėdis. Ten jis rado Lietuvos liu
teronu vysk. Joną Kalvana iš Lietuvos, atstovaujantį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos liuteronams, ir liuteronu arkiv. A. Lūšį iš Toronto.
Mons. Klein nuolatos atstovauja Vatikanui stebėtoju įvairiose nekataliku konferencijose. Vatikanas skiria daug dėmesio ekumeni
niam sąjūdžiui.
Suvažiavime stebėtoju trumpai dalyvavo ir Lietuvos
liuteronu
vysk. J. Kalvanas. Iš sovietu valdomu Europos kraštų atstovų buvo
iš R. Vokietijos, Vengrijos, Rumunijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos.

TEOLOGINIAI GINČAI

Daugiausia buvo kalbama apie rasizmą Pietų Afrikos reformatų
Bendrijose. Didžiausia ir turtingiausia "Olandų Reformatų Bendri
ja" neįsileidžia nei nariais, nei dalyviais spalvotųjų. Suvažiavimui
griežtas rezoliucijas tuo reikalu pateikė trys P. Afrikos reforma
tų Bendrijos, kurias sudaro spalvotieji, ir V. Vokietijos "Reformierte Bund". Ne sutarimai ryškėjo jau suvažiavimo
pradžioje.
Atidarymo iškilmingos pamaldos vyko Dominion-Chalmers United
Church šventovėje. Svarbiausias momentas buvo komunija, kuri
reformatams reiškia atleidimų ir susitaikinimų. Vienuolika P. Af
rikos atstovų viešai pareiškė, kad jie negali priimti komunijos
prie to pat altoriaus kartu su P. Afrikos baltaisiais "Olandų Re
formatų Bendrijos" atstovais, kurie diskriminuoja baltuosius.
Šalia numatytų diskusijų sekcijose ir komitetuose, suvažiavimo
metu įvyko dar dvi specialios viešos sesijos P. Afrikos "apart
heid "klaus imui diskutuoti. O diskusijos buvo labai karštos. "Apart
heid" šalininkai pagal savo Šv. Rašto interpretacija įrodinėjo, kad
baltųjų užsidarymas teologiškai yra pagrįstas, o kiti sakė, tai yra
teologinė erezija.
Tarptautinė Krikščionių Bendrijų Taryba (International Council
of Christian Churches - ICCC) su keletu kitų evangelikų ir presbiterininkų Bendrijų surengė demonstracijas prie šventovės iškil
mingų pamaldų metu su plakatais ir spaudiniais. Dr. Carl McInti
re, ICCC prezidentas, spaudos atstovams pareiškė, kad protestuo
jama prieš priėmimą atstovų iš sovietinio bloko kraštų, kurie ats
tovauja sovietų kontroliuojamoms Bendrijoms ir skleidžia sovie
tine propaganda, prisidengdami dvasiškių apranga ir teologine ter
minologija. Iš skirtas plakatuose bei spaudiniuose buvo KarolyToth,
vienas iš WARC viceprezidentų, kuris yra "Krikščionių taikos są
jūdžio" prezidentas ir atstovauja Vengrijos Ketormatų Bendrijai.
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Pastaroji yra visiškoje komunistinės Vengrijos valdžios kontrolė
je ir remia priešamerikine akcija.

POKALBIAI SU KATALIKAIS

Katalikai nuo 197 0 m. svarsto WARC susiartinimo klausimus.
1977 m. sudaryta bendra komisija paruošė pranešima, kuris buvo
priimtas 1980 m. Šiame suvažiavime buvo pasiūlyta tęsti tolimes
nes svarstybas teologiniais klausimais. Suvažiavimas tam pritarė .
Tai bus penkeriu metu programa. Pradinėje stadijoje kalvinizmas
buvo bene griežčiausia priešybė katalikybei. Vėliau ji buvo palaips
niui švelninama. Pagal WARC gen. sekretoriaus Edmond Perret
apyskaitinį pranešima suvažiavimui, skirtumai tarp WARC ir Ka
talikę. Bendrijos dar yra dideli.
V atikano sekretoriatas krikščioniškai vienybei ugdyti vei
kia jau daugiau kaip 10 metu, turi keletą skyrių ir diskusijas veda
su liuteronais, anglikonais, ortodoksais ir kitais. Su liuteronais
kaikuriose srityse jau pasiekta susitarimu.

PASTABOS
Galutinio nutarimu teksto dar neteko matylio Dauguma pasiūly
mu lietė teologinius, organizacinius ir santykiavimo klausimus, bet
dalis lietė ir socialines-politines problemas. Griežtas nutarimas
padarytas dėl dvieju P. Amerikos reformuotu Bendrijų, kurios ne25

įsileidžia spalvotųjų - jos suspenduotos (atimta balsavimo teisė,
betkokių pareigu WARC ėjimas, kol jos nepakeis savo rasistinės
politiko s).
Nutarimas "taikos ir teisingumo" klausimu buvo bendro pobū
džio, raginantis kraštų vyriausybes imtis žygių prieš ginklavimąsi
Buvo siūloma pasmerkti kankinimus ir persekiojimus.
Šalia
bendrų pasiūlymų buvo išvardinti kai kurie kraštai, kaip Taiwanas,
Zairas. Apie tikinčiųjų padėtį Rytų Europos kraštuose nekalbėta,
tik vienas atstovas iš Prancūzijos diskusijose paminėjo, kad daug
kalbama apie problemas "trečiajame pasaulyje", bet nieko apie
Rytų Europa.
Atrodo, kad WARC savo dėmesį perkelia į "trečiąjį pasaulį".
Nauju prezidentu pirma karta šimtametėje istorijoje
išrinktas
juodosios rasės atstovas Dr. Allan Boesak (Dutch Reformed Mis
sion Church P. Afrikoje kunigas). Taryboje iŠ 25 vietų 14paskirta
Afrikos, Azijos ir P. Amerikos Bendrijoms. JAV, Kanada ir Euro
pos kraštai savo vietų perleido "trečiajam pasauliui".
Daugiau kaip prieš 400 metų prasidėjusi reformacija pagimdė
labai daug Bendrijų. Dabar stengiamasi jungtis į įvairius sambū
rius ir suderinti dažnai griežtus skirtumus. Žinoma,bet kuris di
desnis sambūris turi svaresnį baisa ir religinėje, ir pasaulinėje
srityse.

ALGIRDAS BUDRECKIS

ANKSTYVIEJI REFORMATŲ TIKYBINIAI RAŠTAI
LIETUVOJE

Brutų klaidinga manyti, kad reformatų raštai lietuvių kalba buvo
spausdinami vien Prūsuose. Taipogi klaidinga manyti, kad Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštijoje protestantų rašliava pasirodė tik lotynų
ar lenkų kalbomis.
Reformacija, ypač Kalvino mokslą, platino Lietuvoje daugiausia
lenkų protestantai ir grįžtantieji iš užsienio universitetų didikų ir
bajorų jaunuoliai. Galingiausi reformacijos rėmėjai buvo didikai
Radvilos. Didikus sekė bajorai.
Lietuvoje labiausiai plito kalvinizmas, kurį rėmė Radvilos. Rad=
vilų šelpiami ir globojami reformatai įsisteigė Lietuvoje keletą
mokyklų ir spaustuve Kėdainiuose. Garsi jų buvo mokykla Kėdai
niuose (1 625-1824), kuri konkuravo taip pat garsiajėzuitų mokykla
Kražiuose (1616-1840). Reformatų tikybinio švietimo židiniais iš
pradžios buvo Vilnius, o paskui Kėdainiai.
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Vilniuje ir Kėdainiuose buvo spausdinami ir jų pirmieji tikybi
niai raštai lietuvių kalba. Tų raštų daugiausia išėjo XVIIamziuje.
Jų kalba ne tokia daili, kaip Jono Bretkūno, Mikalojaus Daukšos ar
Konstantino Sirvydo. Tie reformatų raštai turi daug lenkiškų bar
barizmų, bet ir jie yra labai svarbūs mūsų XVI ir XVII amžiaus
kalbos paminklai.
Čia aptarsime svarbesnius raštus, pateikdami jų kalbos ir ori
ginalios rašybos pavyzdžius.
1. Polski z Litewskim Katechizm buvo išleistas Vilniuje 1598m
Jo autorius buvo Malcheras Petkevičius, kuris tarp 1581 m. ir
1608 m. ėjo Vilniaus žemės teismo raštininko ir Lietuvos Vyriau
siojo Tribunolo sekretoriau's pareigas. Katekizmas buvo parašy
tas lenkiškai ir lietuviškai. Jo turinys sudarytas iš katekizmo tie
sų, maldų, giesmių ir psalmių.
Ištrauka paimta iš veikalo 160 puslapio:
Cietwergie po weciayiey darzie su savais (Jėzus) buwo, Diewuy
tewuy meldėsi, id kubka attolintu, po tris kartus prasidams, id ana
atimtu, ant io walos laydesi, o ktuwingai prakiaytawa.
Priszoka ant io zbraioy teip, kaip anta pikta, Judesius buciawimu zdrodiia Ponų sawa, kaip nutwere gi židay, Petras Poną ginda
mas, mecium kuri tureio, atkirta ausi Malchaus.
Turedam sawo waloy, kunigumpi wede, wisa nakti war gina, pe šio,
musie, draskie, gimi szweta suspiaude, akis vžuriszo, plasztakomis muszdami prarakauti liepe.
Ten pas ugni stowedams stroche buwo Petras, pirm neg gaidis
pragida, zvgines tris kartus, pirma dienos hadina Pilotopiwestas,
neteysey ant io skundės wiresniey ir kunigay.
Sudit io ne noreio, nekalta regiedams, tare buk tas krauias mum
ir musu waykamus, stulpopi gi pririsiu plakti labay liepe, nelika
ant io kuna wietos nekruwinos.
2. Postilla Lietuvwiszka buvo išspausdinta Vilniuje 1600 m. Tai
buvo lenkų reformato Mikalojaus Rejaus postilės. Lietuvių kalbon
šį 778 puslapių veikalų išvertė Jokūbas Morkūnas (1550-1611). Jo
kūbas Morkūnas buvo Vilniaus vaivados Kristupo Radvilos tarnau
tojas. Tarp 1592 ir 1607 m. jis vedė spaustuvų Vilniuje, kur
iš
spausdino bajorams įvairaus turinio leidinius. Biografas V. Bir
žiška mano, kad Morkūnui padėjo išversti Postilla Albertas Striška, kuris buvo studijavęs Karaliaučiuje ir buvo susipažinęs su te
nykščiu tikybine literatūra.
Veikalo pilnas pavadinimas buvo ilgokas
Postilla Lietuwiszka
tatay ėst izguldimas prastas Ewangeliu ant koznos Nedėlios ir
Szwentes per visus metus.
Seka ištrauka iŠ 68 puslapio :
Ir trečia diena buwo swodba Canoi Galileos, ir motina Jėzusa
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buwo tenai. Jėzus teypag buwo pawadintas ir io pasiuntiniey ant
swodbos. O kaip neteko wiena, biloia motina Jezausp neturi wina:
Jėzus biloia iospi, kas mani it tawi darba moteriszkie mana dabar
hadina ne ataio: biloja motina io tarnamus, ka tiektay iumus isakis
darikite. Buwa tenai szeszi kodžiey akmens pastatiti, pagalpaiunkima židu apczistima, pilasi po du aba po tris wiedrus. Jėzus bi
loia ghiemus, pripilki! kodžius wandenimi ir ghie pripilesklidinas,
ir ghis užweyzdetois pragawa wina, kusai wandenimi buwa, ir ne
žinota isz kur buwa, bat tarnai žnoia, kurie wandeni seme,pawadina uzweyzdetias iauniki ir biloia iopi: kožnas žmogus isz pirma
duost giara wina, o kaip pasigiaria, tada duost blogiasni, tu giara
wina tik sziolay palaykiey. Tas ėst pirmas ženklas, kuri Jėzus pa
dare Chano Galileos, ir apreyszkie szkowe sawa, ir intikieia ing
ghi pasiuntiney io.
3. 1653 m. Kėdainiuose pasirodė antra laida Kniga Nobaznistes
Krikščioni s z ko s. Si Įmyga apima psalmes su giesmėmis, sekma
dienių. evangelijas su trumpais pamokslais ir įvairias maldas. Ma
tyti Kniga Nobaznistes Krikščioniškos buvo kelių žmonių darbas.
Kaip pavyzdį duodame'GIESME LXXX .

Praszom tawe Danguis Diewe,
Szeęskis wardas tawo Tewe'Ateyk mums karaliste tawa,
Redik mum Pon wala sawo.
Duona mus apwyzdek dieniszka,
Szlawink mums meyla Tewiszka’Susimilk atlaysk mums, kaltiemus,
Kayp mes atlaydžiam sawiemus.

Pagundimus duok pergalėti,
Teykis nuog pikto gialbeti'Nes tu ant wiso Kralauij,
Garboy būti ne palauij.

4. Summa Aba Trumpas iszguldimas Ewangeliv Szwentu buvo
išspausdinta Kėdainiuose 1653 m. Summa yra trumpa
pamokslų
knygelė su sekmadienių evangelijomis. Kaip pavyzdį paimsime pa
čia pirma evangelija "Ant pirmos nedelos Adwenta"'Biloia P. Jėzus mokitiniemus sawo. Bus Zianklay ant

Saule s,
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Iš k. į d.: Ona Neimanaitė-Yčienė (jos 95-tas gimtadienis), dukra Jonė YčaitėBeresnevičienė, marti Aldona V. Yčienė, sūnus dr. Jonas Yčas ir jo pusseserė Evelyna
Yčaitė-Taggart.

Menesio ir ant žwaigzdžiu: o ant žiames suspaudimas giminiu su
nusiminimu kada užet pradės marios ir wolay: teip iog žmones
džius del baymes ir laukimą tp dayktu, kurie ateys ant wiso swieta.
Nesang galibes danguieios pasikrutis. O tada iszwis sunu Žmogaus
ateynanti debesise su galibe ir szlowe didela. O kad tay prasidės,
weyzdekite o pakialkite gaiwas iusu:del to, iog artinasi atpirkimas
iusu. Ir pasakie ghiemus priliginima.

5. Taip pat 1653 m. Kėdainiuose pasirodė Maldos Krikscioniszkos, kuri’ę ištrauka seka:
Malda ape muki Poną Jezusa Christusa.

O Tewe mielaszirdistes, o Diewe wisokiu patiechu,dekawojameti pakarnai, juog mums sunu sawa mielausia, skarba brangiausia,
o žiamciuga nopwertinta ant tu žįamibiu žiames nulaysti teykiaysi,
idant per ghi swieta sau suderintumey, nepriskaytidamas mums
grieku musu! Pagiwizdek Tewe meylingiausias ant sunaus savo,
iszwisk nuziaminima jo turėk pawizdi ant jo paslusznistes tobulos:
ant mukos, ant smerties baysios, ir nekalta kraują jo brangiausioia paralieima. O del jo szwentos ir brangios nuopelnos io, mums
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žmonėms tawo gnesznomis, ir walos tawo szwentos
zioms teykis būti maloningas ant amžių, Amen.

neklauzad-

Iš tų kelių pavyzdžiu matome, kad reformatai spausdino tikybi
ne literatūra pačioje Lietuvoje, Vilniuje ir Kėdainiuose. Tie raštai
nebuvo teologinės disertacijos ar traktatai, o praktiški leidiniai
kasdieniniam naudojimui, ypač liaudžiai.
Iš tų kelių pavyzdžiu taipgi matome, kad tu reformatu raštu au
toriai neturėjo nustatytos vienodos rašybos. Vieni jų seka Bretkū
ną, rašydami "ghi, ghiemus" (jį, jiems) ir nežymėdami kietojo 1
lenku raide 1; kiti seka Sirvydą ar Daukša. Kai kur raidės č, š ra
šomos cz, sz, kitur nepažymėtos. Malchero Petkevičiaus rašte yra
apsčiai pavyzdžiu archaiško linksniavimo: kunigumpi,
Pilotopi,
sulpopi ; Jokūbas Morkūnas taipogi naudoja senoviška linksniavi
mą: Jezausp, iospi. Tai reiškia, kad tie tikybiniai raštai nebuvo ko
kie vergiški vertimai iš lenku kalbos, o buvo autorių pritaikyti tu
laiku-b lietuviams.

Dail. DAGYS

BUVO BIRŽAI GARBINGI
O Biržai, Biržai,
Jaunystės mano mieste !
Jūs garbingųjų Radvilų garsi vietovė.
Kadaise jų buvimas ten suteikia Biržams šlovę.
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Mažai dabar jūs’ vardas būtų minimas,
Jei ne istorinė pilis ir jos prisiminimas:
Juk jų širdis, papuošalas ir siela,
Kur kiekvienam užsukti ir pabūti miela,
Tai tas piliakalnis ir platūs volai,
Kurie savęspi kviečia žmones iš arti ir toli.
Anie pilies sodybų tų aplinkui supa,
Kad priešai pilį puldami prie jų sukluptų.
Dabar anie apželdinti gausiais alyvų krūmais,
Kuriuos pavasariais išpuošia jų žiedų melsvumas.
O juos aplinkui plačios-gilios daubos supa,
Kurios pasiekia ten ramiai banguojančiųjų upę.
Anos kadaise vandeniu užlietos buvę,
Kad priešai neprieit’ lengvai pilies tenai įkliuvę.

Kas iškasė anas tokias plačias - giliausias
Ir volus tuos supylė ten prieš jas aukščiausius?
Ne traktoriai, ir ne buldozeriai, modernūs ir galingi,
Kuriems sunkumus versti nūn jėgų nestinga.
Tatai atliko kantrūs ir atsparūs vyrai,
Kurie nelaimių buvo nemažai patyrę.

* * *

Kng. Radvilų rezidenciniai rūmai Biržų piliakalnyje (atstatymas jau įpusėjęs),

1982 m.
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rugsėjis.

Prisimenu-kalbėjo kartą žmonės jau pasenę,
Kad pilį tą bestatant plytas jai gabenę
Ne veždami menkais keliais, bet siųsdami jas per rankas
Tankioj eilėj’ sustoję vyrai tiesiai per laukus ir per lankas,
Kol taip besiunčiamos pasiekę statomąjį namą
Ir įguldytos ten tūnoja dar, ir praeitį galingą mena.
Kalbėjo dar, kad pastatas tartum užburtas buvęs:
Ką dienomis statydavę, tai naktimis sugriuvęs,
Tada jaunavedžių pagavę dailią porą
Anuos įmūrijo giliai į sieną storą.
Kad pastatas tas būtų baltas ir toks ilgai laikytus’,
Tai kalkių skiediniu, su pienu sumaišytu,
Jie baltinę pilkas pilies tos sienas;
Todėl jos balzganos tebstovi ir per tamsias dienas.

Atstatoma Biržuose kng. Radvilu pilis — rūmai 1982 rugsėjis.

Kai aš buvau dešimt’metis berniukas
Ir ežeru užšalusiu į Biržus kartą traukiau,
Tai pirmą sykį pamačiau griuvėsius tuos
Iš žemumos, -o jie atsimušė dangaus skliaustuos
Tartum nežinomos būtybės kažkokių kraštų,
Kurios ir stebina, ir gąsdina gausybe paslapčių.

Man buvo šalta, -ir tos sienos rodėsi sušalę,
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Kaip vargšės skuduruotos, mirštančios, -išbalę-

Tas vaizdas jaudino ir kūnu šiurpą varė,
Ir pykau aš ant tų, kas taip žiauriai padarė. - •
*4*

*4*

Pilies tos grožybę ir garsą žinojo visiValdovai kraštų aplinkinių geri ir pikti.
Kai jie susitikti viens kitą garbingai norėjo, Kada padraugauti mintis jiems atėjo,
Ar žygius kokius įvykdyti planavo,
jie vietos geresnės už Biržus negavo.
Tai vyko į juos tie valdovai didingi
Gerai nusiteikę, bet ir apgaulingi
Iš krašto Rytų ir kaimynas Pietų,
Taip pat ir kitų-tolimesnių šalių.
Mūsiškiai gi vaišes jiems kėlė puikias,
Kokias pas biržiečius svečiai tik atras. . .
Kadais' toj’ pilyj viešpatavo valdovas narsus,
Kuris ten ne snaudė, kaip paukštis, ramus.
Jisai kaip erelis iš aukšto stebėjo aplinkui
Ar priešai kur nors paslapčia nesirinko.
Jei jautė grobiką arčiau kiek prislinkus,
Jisai kaip perkūnas ūmiai į jį trenkęs.
Nors kartais jo vyrų ir buvę mažiau
Nei priešų,bet planas išdirbtas gudriau
Neg tų, kurie rengėsi jį sunaikinti,
Įgalino mūsų valdovą puoliką sutrinti,
Nes naktį, ar rytą jis siuntęs savuosius į žygį,
Kol priešai snaudaliai dar buvo sumigę.
Už tat dėl tų žygių staigių jis pramintas Perkūnu
Ir laikomas buvo biržiečių tikruoju galiūnu.

Bet metai garbingi iš lėto į praeitį bėgo
Ir dingo pilies tos nepaprastos jėgos.
Tad Biržus užgriuvo laikai jiems vargingi,
Nes narsūs valdovai jau buvo pradingę. . .
Per Baltijos jūrą iš šiaurės atplaukę
Būriai Skandinavų į Biržus patraukė
Su savo patrankoms taikliom s-naujalaikėms
Jie pilį sudaužė-karius jos išvaikė.
Jie išgrobė viską-jos turtai pražuvo,
O daugel gėrybių valdovų tų buvo !
Paliko tik storosios sienos nuplikę,
Kaip vargšės nuskurę,jos griuvo ir nyko,
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Atstatoma Biržų-kng. Radvilų pilis, 1982 rugsėjis.

Nes ainiai Perkūno ir Rudbarzdžio vado
Apsaugoti joms nuo nykimo jėgų neberado. . .
•X».f^
»T*
'»'•
Kai pilį tų griovę, taip žmonės kalbėjo,
Nuo šūvių baisiųjų jos sienos drebėjo,
O plytos gi lėkė toli, -net už mylių kokių septynių
Suradę anų gabalų ir net gi sveikų.
Palikę griuvėsiai nuogi lyg dejavo - raudojo,
Jų niekas netvarkė, jų nieks neglobojo.
Kai kas net juos griovė ir vežėsi plytas
Saviesiems namams ir keliams pataisyti.
Ir taip iš didžiausios pilies nebedaug kas beliko, Biržiečiai neteko garbingojo savo vainiko.
1982 m.

ALEKSANDRA VAISIUNIENĖ

PASKUTINĖ KALĖDŲ EGLUTĖ BIRŽUOSE
Kiekvienais metais, artinantis Kalėdų ėventėms, prisimenu Ka
lėdų eglutę Biržuose, kada dar buvau jauna, laiminga ir gyvenau
Tėtės bei sesers artumoje, kuri jau buvo paskutinė po mano moti
nos mirties.
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Nors gyvenu jau 34 metus tropikoje, tačiau Kalėdų, švenčių pri
siminimas paliko vis dar gyvas. Čia pas mane Kalėdų eglutę atsto
ja nudžiūvusio medžio, baltais dažais nudažyta šaka, ar iš
žalio
plastiko imituotos eglutės apkabinėtos Kalėdų, žaisliukais. Vis tik
nenatūrali, nes neatstoja tos išsiilgtos žalios, kvapnios Kalėdų eg
lutės.
Buvo šalta žiema. Baltos snaigės buvo nuklojusios šventa mano
tėvų žemę, nutiesdamos baltais ir auksiniais, nuo saulės žėrėji
mo spindulių siūlais išausta kilimą.
Stoviu prie apledėjusio, gražiais raštais išraižyto, apšerkšniju
sio lango ir laukiu ateinančio tėvelio su eglute. Kambaryje dvigubi
langai, viduryje lango pritiesta vatos ir išdėliotos juodos anglys,
kad sutrauktų, drėgmę ir neužšaltų, langių stiklai.
Štai jau ateina ir Tėvelis, - velkas kalėdinę eglutę, apsirengęs
puskailinukais ir ant galvos ausinė kepurė, plaukai nuo kvėpavimo
apšarmoję. Sniegas gurgžda po jo kojomis, sukeldamas triukšmin
gus žingsnius.
- Tuojau, vaikeli, leisk man tik įstatyti eglutę į pakojį ir atiduo
siu jums, galėsite puošti.
- Kur statysime, tėveli, eglutę? Statykime ten, kur visuomet sta
tydavome, kai Mamytė dar buvo gyva.
- Statykite mergaitės, kur tik norite, - tarė tėvelis.
Pirktųi žaisliuku turėjome labai mažai, tik viršūnė su angelo fi
gūra. Visi kiti žaislai buvo pagaminti mūsų pačių. Vakar tėvelis
išėjo į miestą ir nupirko saldainių, ir riešutų.
Pradėjome su seseria puošti eglutę. Kiek buvo malonumo!
Ža
lios eglutės kvapas taip egzotiškai, šventiškai nuteikė. Jei eglutė
ir nebūtų papuošta, tai užtektų matyti jos žaluma ir užuosti ma
lonų specifinį spyglių kvapa.
Sesuo atnešė krepšiuką su Pepinkos obuoliukais. Ieškojau, kurie
tik būtų raudonesniais skruostais. Apkabinėjau jais kiekviena ša
kutę. Vėliau pririšome kabančius saldainius įvairių formų^vienus
apvalius, kitus pailgus. Kaimynė Koškulienė buvo padovanojusi lėk
štę sausainiukų eglutės papuošimui: tai žvaigždutės, širdelės bei

riestainėliai. Vėliau prie eglutės šakų pritvirtinome žvakutes su
gnybtuveliais ir prikabinėjome Bengalijos šalta ugnį. Ši ugnis pati
gražioji kai ja uždegi, spinduliuoja kaip Betlėjuje žvaigždė. Eglutę
pastatėme kambario kampe, pasukant gražiausia eglutės pusę į
priekį.
Dabar prašiau sesers, kad atneštų dovanas ir sudėtų eglutės
apačioje, kurios įvyniotos blizgančiame popieriuje šventiškai atro
dė, neišduodamos dovanos kuklumo, kokia ji buvo viduje. Tėveliui
sesuo buvo numezgusi šalika ir pirštines, man buvo įdėta dieno
raščio knygelė, o aš sesei buvau nupirkusi megztinį kalnieriuka36

uniformai. Taip, kad visi trys buvome aprūpinti dovanomis ir mū
sų jau Laukė tikros Kūčios.
Vakare atėjo Edvino Balcerio motina, kuri visuomet, po mūšy,
motinos mirties, buvo maloni ir rūpestinga. Paklausė ar mums ko
netrūksta ir, ta pačia proga, padovanojo kalėdinį pyraga, apibarsty
ta smulkiais, spalvotais saldžiais grūdeliais. Taip, kad mūšy. Kalė
dos labai praturtėjo.
Po septintos valandos vakare, sėdome visi trys prie stalo val
gyti, sesuo buvo padengusi Kūčiy stata ir pagaminusi valgius, ku
riuos ji jau mokėjo. Prisimenu, kad turėjome šilta burokėliu vi
ralą, silkes, šližikus, kuriuos padovanojo KoŠkulienė, aguoniy pie
ną ir avižinį kisielių.
Tėvas palaimino Kūčių stata, tačiau tuo pačiu metu mūšy visu
žvilgsniai nukrypo į tuščia Motinos kėdę, stalo priešakyje. Ji buvo
tuščia, tačiau mūsų motina su mumis anuo metu gyveno.Valgius
visi gyrėme, kad buvo skanūs, lygiai tokie pat, kaip anais
me
tais pagamindavo mamytė.
Po to, sesuo atnešė mums skirtas dovanas. Mes su seserimi
jau nujautėme, ka mums Kalėdyt senelis atneš, tačiau mums įdo
miausia buvo, kaip reaguos tėvelis į savo dovanas, nes jis tikrai
nematė, kada jam sesuo mezgė. Atvyniojus popieriy tėvelio akys
tikrai nušvito džiaugsmu, gal ne tiek dėl paČiy dovany., kiekišreikštos meilės iš savo paaugliy dukry. pusės, kuri buvo atlikta , aiš
ku, su tikru nuoširdumu.
- Ačiū, mergytės, už tokia puikia dovana, kuri man suteikė didelį
džiaugsmą. Gaila, kad iš mano pusės šįmet Kalėdos man
tokios
vargingos. Turėjau gauti už parduotus aparatus pinigy., bet negavau.
Tikėkimės, kad sekančiais metais šventės bus turtingesnės.
Vėliau prašėme tėvelį, kad atsinešty. armonika ir pagriežty.. Tė
velis gražiai grojo armonika jau nuo j^auny. dieny.. Sesuo atsinešė
įmyga ir protarpiais paskaitydavo įvairius padavimus apie Kūčiy
vakara, papročius iš kaimo gyvenimo ir atpasakojimus. Taip mes
visi susėdę prie šilto pečiaus mūrelio klaidžiojome po apsnigtus
laukus, baltu sniegu apgaubtas egliy. Šakas, žmones einančius
į
bažnyčia ir laukuose šokinėjančius alkanus zuikučius
beieškant
maisto.
Su dideliu atsidėjimu klausėmės sesers skaitymo, kol pradėjo
imti miegas ir krosnis atvėsti. Atsisveikinę, palinkėjome vieni ki
tiems linksmy. Švenčiy ir nuėjome gulti.
Taip prisimenu paskutines Kalėdy šventes praleistas Biržuose.
Vėliau likimas mūšy. visy. gyvenimą nukreipė kita linkme. Viši iš
važinėjome, nes jau kiekvienam pradėjo rūpėti savarankus susi
tvarkymas.
Užėjo karas, kuris mums buvo negailestingas. Išrovė iŠ gimto
3?

krašto gūžtos ir išsklaidė po visa pasaulį. Tik daugeliui mėty pra
ėjus, vėl mūšy, biržiečiy. šeima susibūrė į krūva.
Per Kalėdy Šventes biržiečiai mintyse apkeliaujame Biržų aps
kritį, nes iš ten esame kily, ten augome ir vystėme savo talen
tus ateities darbui. O ty talenty. turime tiek daug, kurie savo dar
bais džiugina mūšy biržiečiu pilkas išeivio gyvenimo dienas.
Kalėdy ir Naujy Metu proga linkiu, kad sielos ramybe, laimę ir
patys save surastume savujy broliy širdyse!

Julius Vasiūnas prie žmonos a.a. Aleksandros kapo. Venezuela, Caracas 1982.VI.22.
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JURGIS

JASINSKAS

KLAIPĖDIEČIAI JAUNUOLIAI TAURAGĖJE

Tauragės Mokytoju seminarija buvo įsteigta anksčiausiais
Ne
priklausomos Lietuvos gyvenimo metais. Jos paskirtis buvo
pa_
ruošti D. Lietuvos ir Klaipėdos krašto Lietuviškoms pradžios mo
kykloms mokytoju.
Tos seminarijos steigėjais buvo Jonas Vilkaitis, 1920-1926
gyvenęs Tauragėje ii- ev. liuteronu kunigas Augustas Vymeris (I869.
XII. 16 - 1942. IV. 1 ). Plačiau apie juos žr. Lietuviu Enciklopedijos
XXXIV t. 103, 104 ir 255 psl. ).

Jonas Vilkaitis Tauragės mokytoju kursų

ir mkt. seminarijos įsteigėjas.

A pie pir muo sius tos s e mina rijo s steigimo žingsnius ir va r ga
nąs darbo sąlygas joje labai vaizdžiai yra papasakojęs pats stei
gėjas Jonas Vilkaitis savo atsiminimuose, atspausdintuose Naujie
nų dienraštyje ( nepažymėta nei numeriai, nei data). Tie atsimini
mai pavadinti: "KULTŪROS TAKELIU KLAIPĖDON-PRISIMINIMŲ
ZlUPSNIUKAS". Tai autentiškos žinios ir, gal būt, vienintelės iki
šiol viešumai pateiktos. Būtu pageidautina panašiu žinių susilauk
ti iš pačiu Klaipėdos krašto lietuviu darbuotoju, anksčiau atskiru
leidiniu spausdinusiu žurnalą "Pajūrio Lietuvis", o dabar priedo
pavidale spausdinamu "Laisvojoje Lietuvoje".
Čia pateikiama ilgėlesnė ištrauka iš paminėtu Jono Vilkaičio
atsiminimu:
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. Iš daugelio buvusiu savos kultūros takeliu, čia norisi prisi
minti dar vienas, jaunutis, kuris vedė į Klaipėdos didelį žygį - įsi
jungti į Lietuvos valstybės gyvenimą.
Viena

lytinga

vasaros

diena.

1922 m. vasaros pabaigoje viena lytinga diena pas mane atėjo
Tauragės evangeliku parapijos klebonas kun. Vymeris.Nūstebau
pamatęs ta nebuvėlį svečia. Jis, tur būt, pastebėjęs mano nusis
tebėjimą, tuoj pradėjo dėstyti reikalą'.
- Vislab, jums rūpi švietimo reikalai. Jie man taip pat apeina.
Tauragės valsčiaus gyventoju dauguma evangelikai, visame apsk
rity ję. taip pat nemaža. Mums trūksta kunigę., nėra kas mokyklose
Dievo Žodį skelbia. Noriu sudaryti kursus evangelikams mokyto
jams paruošti, nors laikinam pagalbiniam darbui. Ar pritariate, ar
paremtute ?
- Kunige, iš kur tokiems kursams gausite mokiniu? Bent kiek
daugiau prasilavinusiu čia nejaučiu*, kas buvo - vieni kariuomenėn
pašaukti, kiti sugužėjo įvairiom kitom valstybės tarnybom. Kaime
mokytojavimo sąlygos blogos. . . Mokytoję visur trūksta, - abejoju
ir skundžiuosi svečiui.
- Vislab, apie tai galvojau. Klaipėdos krašte turiu pažįstamai
kunigu. Teiravaus, ar jie man padėtu. Sutinka. Ten jaunimo daugiau
pamokyto yra. Jie sutiktu čia dar pasimokyti. . . Tik siena kliudo. . .
- Kunige, ar reikalas tikras? - nekantraudamas nutraukiu
jo
kalba.
- O, taip! Vislab viešumo nenoriu, bet darbas būtu tikras, ne
abejodamas atsako jis, kartu įspėdamas dėl viešumos.
- Jei taip, tai steigiame visiems bendrus vienerię. metu mokyto
jo darbui paruošti kursus. O kas bus toliau - pagalvosim.
Čia pat mudu susėdę sumetėm būsimu kursu programa. Suda
rėm ju samatėlę, numatėm mokytojus. Blogiausia buvo su patalpo
mis kursams. Tauragė karo buvo visai nuniokota. Vos keletas pas
tatu sveiku užsiliko. Nuošaliau nuo miesto buvo evangeliku parapi
jos namas. Jame talpinosi pradžios mokykla. Ten vakarais buvo
galima kursams numatyti patalpa, bet tik jaunuoliams ir tai sau
sakimšai. Nutarėm tiek ju priimti, kiek ten tilps mokinięi.
Rytojaus diena vakare su atitinkamu prašymu ir samata bei
su
kursu programa kišenėje išvykau į Kauna pas švietimo ministeri
jos pareigūnus. Kunigas Vymeris išvažiavo Klaipėdos kraštan.
Važiuodamas Kaunan, visai neabejojau, kad Švietimo ministeri
ja sutiks steigti Tauragės mieste vieneriu metu kursus mokytoju
pagalbininkams paruošti. Tada visoje Lietuvoje mokytojų. buvo sto
ka. Visai neabejodamas teigiamai atsakiau kun. Vymeriui, kai jis,
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mudviejų planus sumetęs, paklausė*
- Vislab, ar galiu Klaipėdos krašte jau pradėti raginti
atvykti į kursus ?
Kai

skrybėlę

atžagariai

jaunimą

užsidedi...

Švietimo ministro pavaduotojas rimtai išklausė mano praneši
ma. Paskui atsistojo, priėjo prie ant sienos kabančio Lietuvos že
mėlapio, bakstelėjo pirštu į ta vieta, kur Tauragės miesto būta, ir
pasakė •
- Žiūrėk, pats pasienis. Turite jau vidurinę mokykla ir dar su
kate galvas dėl kitų. Užteks. Savu mokinių, neturite, kviečiate sveti
mus. Tokiems reikalams Švietimo ministerija lėšų neturi. . .
Tokiu atsakymu buvau tiesiog įgeltas. Nesiginčijau. Kai tas
aukštas ministerijos pareigūnas atsisėdo savo vieton, kietai jam
pareiškiau:
- Ponas ministeri, tamstos žiniai pranešu, kad Tauragės apskri
ties valdyba įsteigs vienerių metų mokytojams kursus. . . Raštu
apie tai bus pranešta vėliau. . . Išėjau, atsakymo nelaukiau. . .
Tuo laiku Lietuvos savivaldybės turėjo plačias teises. Jos galė
jo savo lėšomis steigti įvairias švietimo įstaigas. .. Švietimo mi
nisterijai reikėjo tik pranešti apie savivaldybės lėšomis išlaiko
mas mokyklas. Ji jų darba tik kontroliavo.
Einu gatve abejonių slegiamas. Ar nepasikarščiavau? Ar sutiks
apskrities valdyba imtis tokio atsakingo darbo? Lėšų tokiam rei
kalui nenumatyta.
- Kas gi čia atsitiko? Ko gi taip susirūpinęs? Net skryblių at
žagariai užsidėjai!..
Pakeliu galva. Smagiai šypsosi Užsienio reikalų ministerijoš
aukštas pareigūnas Urbšys. Čia pat pasakoju jam, kas įvyko. Jis’
- Klausyk, pasitaisyk skryblių! - antru kartu jis įspėja mane.
- Ateik vakare į Užsienio reikalų ministerija. Pasikalbėsim.
Nusiskundžiau jam, kad laiko neturiu. Vakare noriu išvažiuoti.
- Gerai, tai čia trumpai: Užsienio reikalų ministerija turi slap
tų lėšų fondą. Šiuo atsitikimu fondas galėtų jums patarnauti. Klai
pėdos krašto likimo klausimas būtinas, o jaunimas rūpi. Spėju,gau
si. Viskas turi likti tarp mudviejų. Atsiųsk saskaita slaptai. Ge
riau, atvežk ja asmeniškai.
Atsisveikinom. Skrybėlė mano jau prideramoje vietoje ! Dar ii'
dar karta nusiimu ja ir vis pasitikrinu, ar gerai užmaunu ja ant
galvos. . .

Per

purvus

į

kultūra.

Apskrities valdybos nariams, buvusiam mokytojui, St. Seimo na
riui, savivaldybininkui Jonui Bildušui, J. Vaivadai ir kitiems prita-
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riant, kursai galėjo pradėti veikti. Susirinkę kursams numatytieji
mokytojai: J. Sarka, J. Ambrazas, kun. Vymeris, Preikšaitis, J. Vilkaitienė ir J. Vilkaitis pasiskirstė pareigomis ir dalyku dėstymu.
Išsirinko kuršę, vedėja, jam pavaduotoja ir sekretorių. Ne visi mo
kytojai, pirmame jų posėdyje dalyvavę, kursuose mokytojavo. Vie
nas jų susirgo, o kita atsisakė dėl laiko stokos.
Kursantų užsirašė, rodos, 38, bet kursus pradėjo lankyti 32, o
gal vienu kitu daugiau. Jų tarpe buvo, rodos, 28 jaunuoliai kilę iš
Klaipėdos krašto.
Kursai pradėjo veikti rugsėjo mėn. pradžioje. Buvo sunku moky
tojams susiprasti ir prisitaikyti prie savo mokinių turimų žinių.
Ju visų išsilavinimas buvo įvairus; ne visi Klaipėdos krašto jau
nuoliai vienodai mokėjo lietuvių kalba; kai kurių tarena buvo ne
pavydėtina. Mokinių amžius taip pat buvo nelygus: jis svyravo tarp
18-29 metę. Tolydžio mokinię turimę žinių skirtumai pradėjo išsi
lyginti, lietuvię kalba vienodintis. Kas mažiau mokėjo, tie
dau
giau atsidėję dirbo vieni kitiems padėdami. . . Kiekvienas ję į kur
sus atėjo žinodamas, kad teks gerokai pasispausti iki pasieks kas
kuršę programoje numatyta. Tai nebuvo padykę jaunuoliai, bet rim
ti vyrai. Kiti jų, jau rūsčia gyvenimo mokykla ėję. O kai kas ir ka
re dalyvavęs. Su tokiu gyvenime patyrusiu jaunimu buvo smagu
dirbti.
Švietimo ministerija kursams jokię kliūčių nedarė. Tik štai, vie
tos policijai parūpo, iš kur Tauragėje atsirado jaunimo, kilusio iš
Klaipėdos krašto. Ji pradėjo juos tikrinti, reikalauti asmens doku
mentų, sienai pereiti pažymėjimų ir leidimų, kaip"s vetimš a.liams "
Lietuvoje gyventi. Teko turėti reikalą su Vidaus reikalų ministe
rija ir nurodyti jai Užsienio reikalų ministerijos adresa. . . Grei
tai Tauragės policijos vadovybė buvo nuraminta ir tuomet ji pasi
darė labai palanki kursams ir kursantams.
Kursai veikė vakarais. į kursus reikėjo eiti negrįstu keliu. Buvę
vokiečiai okupantai I-jo karo metu Tauragės miesto grindinį vie
tomis išardė ir akmens skalda išsivežė pas save. Rudens lietingo
mis dienomis į kursus reikėjo bristi per purvus. Viena tokį lietin
ga vakarę eidamas suklupau, - pasinėriau purve iki kelių. , Nuė
jęs kursų priemenėje mėginau tos "nelaimės" pėdsakus
nutrinti.
Nesmagu gi mokiniams purvinu pasirodyti! Bet vienas jų prieme
nėje atsidūrė greta manęs. Reiškė užuojauta. Norėjo padėti. O aš
jam:

- i ai ka, bernužėIi, manai sausais takais vaikščioti
šviesos
siekdamas? Kartais ir į kultūra tenka bristi per purvyną!
Nežinau, ar jis suprato mano tartų žodžių prasmę? Ar kada
nors savo gyvenime juos prisiminė?. .
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Ko

kartais
didieji
neišmano,
mažieji
padaro.

Visus kuršy mokytojus spaudė didelis rūpestis: ar pajėgs išei
ti kursams numatyta programa? Teko skubėti. Nebuvo kada moki
niu žinias tikrinti. Buvo daugiau dedama dėmesio pamoku aiškini
mui negu jy tikrinimui.
Ir štai didi staigmena! Kuršy vedėjas (Jonas Vilkaitis, J. ) buvo
neviešai įspėtas, kad kursai būty baigti sausio vidury (1923 m. J. )
Visi kursantai būsią reikalingi, gaus darba. . . Tariamės, kas dary
ti? Ryžtamės! Skatiname mokinius dar uoliau dirbti. Ir darbo pa
čiame įkarštyje atvyksta Švietimo ministerijos vizitatorius Sluoksnaitis. Jis nori patikrinti mokiniy žinias. . . Atvirai jam išsipasakojame mūšy didžiuosius rūpesčius ir turimus sunkumus. Taigi,
ir jis atvyko patikrinti, ar bus galima bent apgraibomis išeiti kur
šy programa iki sausio vidurio. . . (Čia verta pažymėti, kad
tuo
nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu buvo ruošiami trumpalaikiai
mokytojy kursai ir kitose vietose, bet jie tęsdavosi šešis mene-
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sius, o Tauragės mokytoju kursai, kuriuose absoliuti dauguma tu
kuršy klausytoju buvo Klaipėdos krašto jaunuoliai, pradinio moks
lo mokytojus jų būsimam darbui privalėjo paruošti tik trijų ir pu
sės mėnesio laikotarpyje. Ar tu kursu steigėjams ir juose dirbu
siems mokytojams pasisekė savo pareigas atlikti ir kursantus pa
ruošti būsimam darbui Klaipėdos krašto lietuviškoms mokykloms,
matome iš tu kursu steigėjo ir vadovo Jono Vilkaičio pasisakymo:
". . . Jis nežino kodėl, bet sausio mėnesį kursantams turi būti pa
daryti išleidžiamieji egzaminai. Tikrina mokinius. Tuomet mes,
mokytojai, tur būt, labiau "drebėjome" už mokinius. Sluoksnaitis
rūpestingai klausinėjo mokinius. Mūšy. - mokytoju - nelauktam nu
sistebėjimui, mokiniai atsakinėjo geriau negu pakenčiamai. Stebė
jomės, iš kur pas juos tiek daug susikaupė žinių? Kada jie spėjo
išmokti?! Taip, Sluoksnaitis pritaria, kad kursai gali jau sausio
mėnesį darba nutraukti. Švietimo ministerija vargu atsius savo
atstovą egzaminy komisijon. Kursu mokytojais pasitiki.JMelaukta !
Ir dar rūpestis. Kursai be lėšų. Mokytojai be algų. . . Žadėtų pi
nigų. negauname.
- Kada bus mokamos algos? - teiraujasi vienas mokytoju.
Vie
ton atsakymo, tenka tik pečiais truktelti. Pagaliau lapkričio ( 1922
m. ) gautas 1/ tūkstančių ostmarkių orderis. Graži pinigų
suma!
Iki jis buvo patvirtintas, užklupo lito valiutos įvedimas. Valstybės
iždas už orderyje pažymėta suma išdavė 17 litų. . . Kas kaltas, kad
kitaip reikalai susiklojo?. . Visi mokytojai atsisakė tuos pinigus
pasidalinti. Juos paaukojo apskrities valdybai švietimo reikalams.

Pabaigtuvės

ir

kas

toliau?

Po sunkaus egzaminų darbo, kursų mokytojams ir mokiniams
apskrities valdybos švietimo skyrius 1923 m. sausio 14 d. vakare
surūošė bendras vaišes. Būta daug džiaugsmo, kad darbas tesėtas.
Ta proga buvo gražių kalbų pasakyta. 12 valanda nakties kursų ve
dėjas taria .baigiamąjį žodį. Tarp kitko, mirtinoj tyloj sako".
-"Reikšmingas
sutapimas!
Mes
čia
džiaugiamės
didelį darba įveikę.
Ly
giai tuo pačiu laiku Klaipėdos
sukilę
gyventojai išvaiko buvusia
(prancūzų karinę, J)
krašto administacija ir jūs, Klaipėdos
krašto jaunuoliai, jau rytojaus
diena
grįšite
pas
savuosius nevaržomi muiti
nės;
siena dingsta,
mes
visi tampame
Lietuvos
valstybės
piliečiais!. .."
Veržte prasiveržė toks visų džiaugsmas, kuris žodžiais nenusa
komas. Juo labiau, kad apie būsima Klaipėdos gyventojų sukilimą
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niekas ne tik nežinojo, bet ir nenujautė. Taip giliai paslapty jis bu
vo išlaikytas.
Tarp kitę, Tauragės mokytojų kursus baigė šie iš Klaipėdos ki
lę: Svars, Septinijus, Šneideraitis, Plonius, Petraitis. Kūjus, Kleinaitis, Kreicas, Linkis, Neumanas ir kt. Gaila, ne visų, jų pavardės
atminty užsiliko. . . Visi kursantai bendro pobūvio metu pasisakė,
kad kursuose įgytomis žiniomis jie nepasitenkins ir dės galimas
pastangas baigti mokytoju seminarijas. Toks tų kuršę, lankytojų,
ryžtas bus prisidėjęs prie pastangų įsteigti mokytoju seminarija
Tauragėje.
Ta seminarija Tauragėje 1923 metais įsteigė Jonas Vilkaitis.
Jis kurį laika joje ir mokytojavo, o gal būt ir direktorium buvo.
Gaila, kad jo atsiminimai, iš kuriu anksčiau pateikta ilgoka ištrau
ka, ne visi pasisekė gauti. Trūksta tos dalies, kurioje pasakojama
apie Tauragės mokytoju seminarijos įsteigimą, darba joje ir apie
mokinius, kilusius iš Klaipėdos krašto, iki 1936 metu.
(Bus daugiau)

Mjr. Petras Gudelis iš Lemberg (Pfalz, V. Vokietija) padovanojo Vasario 16 gimnazijai 20ties metų žurnalo „Karys“ įrištą komplektą iš 14 tomų. Šio komplekto įrišimas jam
kainavo 500 DM. Ši brangi dovana (iš Nepriklausomybės laikų) buvo įteikta per Vasario
16 dienos minėjimą Huttenfeld 1982 .II.27 d.
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TONY PAVILONIS

HONEYMOON WITH THIRTY

Vicki ir Tony Paviloniai, Young Americans grupės globėjai.

We were married on May 15, and we spent three months on the
French Riviera with (30) teenagers for our honeymoon!
We pulled this one off because Vicki (my wife) got a leave of ab
sence from her job at Disneyland, and I was just out of my job as a
pilot for Braniff International., ( They suddenly went bankrupt on
May 1 3 th. ).
Our (30) teen-agers were not just anybody's kids. Our group of
(30) was a talented bunch known as the"Young Americans" - may
be you remember seeing them on the Ed Sullivan Show or
with
Johnny Mathis - who are still alive and well in Brea, California,
doing what they've always done for the past (20) years. Each year
a new group is selected from high schools and colleges to
sing
and dance through a nonstop show, including music from Broadway
Hollywood, and Nashville, with a sprinkling of opera and classical
music in between. I was a member of that group - maybe you re
member seeing me on Ed Sullivan, oh, 15 years agoQ I kept in
touch with the man who started it all, Milton C. Anderson, off and
on through the years. Milton knew I was freshly out of a job, and
he also knew I was newly married, so he figured we would be the
perfect pair!
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The group would play every night at the Palm Beach Casino in
Cannes, France, for three months. They needed me as the company
manager, and they needed Vicki as the chaperon.
On May 31st we flew from Los Angeles to London nonstop on
Pan Am with (30) kids in hand. From there we stopped in Paris on
our way to Nice. From Nice, Cannes is 30 minutes drive along the
shore of the Mediterranean Sea. We brought all(30) kids and 3.000
pounds of overweight baggage the entire distance, and not one kid
or bag was lost!
The place where we played, the Palm Beach, is known as the ri
chest casino on the French Riviera. You won't see any nickel or
dime slot machines, because this is a place for serious gambling,
where fortunes are won and lost on the tables in a single night,
playing roulette, bacarrat, or black jack.
The players in these games park yachts in the bay and come
ashore in private helikopters. (Doesn't everyone keep a helicop
ter landing pad on the back of their yacht?)Mercedes -Benz is just
another car, and Rolls-Royces arc commonplace. The players
commute to the Riviera in private jets - not just Lear Jets either.
Some have their own 727's! One sheik has a 747 Jumbo Jet, com
plete with gold ashtrays and a Jacuzzi! In case if any of you have
been wondering where that extra dollar goes that you've been pay
ing for a gallon of gas. . . well, these things are not cheap!
On some nights the kids played for seven people, and on oįher
nights they played for 1.7 00, under the stars, with the Mediterra
nean Sea lapping in the background.
On the Fourth of July the French helped us celebrate our Inde
pendence Day by inviting the Admiral from the U. S. Sixth Fleet.
Later we were invited on board, the U. S. S. William V. Pratt, a
destroyer on assignment in the Mediterranean, and the
group
performed on the helicopter landing pad while surface to air mis
siles towered over the stage, and our heads ! There, on the Bay
of
Napoule, our "Young Americans" met other young Americans, 300
of them, who were also a long way from home.
If you asked me, "How was France?", all I can say is that it was
great!
The first thing I liked about France was the food. Eating is a
ritual that may never be skipped or compromised. Can you imagi
ne a country, a whole country, that just stops and does nothing but
eat for two hours in the middle of the day? That's right. Every
day, from 12 to two, you can forget about doing anything else. For
lunch you can have something simple: freshly baked bread, wine,
patd and cheese. Or, you can go all out and have four courses or
more. Dinner starts around seven and goes on into the night. If
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you're not interested in spending at least two hours for dinner,
you would insult the chef. You might as well stay home and stick
with McDonald's.
Vicki and I had no trouble adjusting to the French way of eating.
Fish, shellfish, meat, pasta and vegetables in hundreds of
varie
ties, served with a French 'savoir faire' in every price range,
makes you want to give up your diet for good.
French wine is a national treasure. For any price, you can't go
wrong. There are only good wines and better ones. We found that
you could drink wine for less money than the price of a Coke. In
the interest of saving money, we had wine with every meal!
Trying to sum up three months in one of the world's glamour
spots is not easy.
June was an easy month. The crowds from the
International
Film Festival ( held every year in April or May) were gone, and
the holiday crowd had not yet arrived. The streets and restaurants
were uncrowded, and the prices were reasonable. Artisans would
sell their wares on sidewalks. Who knows, maybe the next Klee,
Miro, or Picasso tried to give us a deal?
In July, the crowds descended on the Riviera in droves.
The
empty apartments and condominiums, closed for the rest of the
year, showed signs of life. The character of the town changed with

Iš k. į d.: Mrs. Vicki Pavilonis, Mrs. Phyllis Salisbury, Mr. Earl Saulsbury ir Mr. lony
Pavilonis. Juos aplankę jaunosios tėvai — Cannes, Prancūzija, 1982 m. vasarą.

the crowds. Prices automatically went up, and much of the small
town ambiance was gone - replaced by a. big - city bustle..
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Nancy PAULIKAS of Palos Verdes Estate, CA, graduate student at Stanford University,
CA, working toward a doctors degree. She was awarded a bachelor of science degree
in computer science and mathematics, and the gold medal as outstanding senior at the
University of California, Davis. She was elected to Phi Cappa Phi in her junior year and
has since been elected Phi Beta Cappa.

August is the traditional vacation and holiday month for
the
French. The country literally closes up shop and moves to the
south, Cannes hosts an international fireworks competition along
the Croisette, the beachfront walk. On those nights when they com
pete, the traffic does not move and the crowds stand shoulder to
shoulder. It becomes impossible to find any space in the whole
town that is not crowded, overpriced, or both.
One cannot talk about the Riviera without at least saying some
thing about the beaches. They are an experience !
The Riviera is famous for shedding the traditional encumberan-
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ces other societies place on the proper states of undress
while
bathing. There is a different code here, as close to "an naturale"
as you can get. The French attitude has not caused any sudden in
crease in crime, vice or moral desintegration, but it takes some
getting used to. I made walking along the beach a necessary part
of my daily regimen - so I could get used to it!
After three months in France, we took our kids to Switzerland.
The sales manager for Fiat, Switzer land saw our show and booked
us for his annual sales convention. We played in the
Lenzburg
Castle, just outside of Zurich, for five nights, in knight's meeting
hall where meetings like this have been held for the past eight
hundred years. Switzerland was a welcome relief from the heat of
the Riviera. We were treated like kings and found Switzerland a
wonderful way to end our summer of adventure.
You might be wondering what the kids were really like. Well,
our kids were normal, just like your kids. They were different be
cause they were so exceptionally talented.They could sing, dance,
play and perform right there with the best of them. They had a de
dication and a discipline for the show most people never have for
their careers.
They were good. The audiences loved them because they gave
their all. One of our kids started the summer overweight, and by
the end he had worked off almost fifty pounds ! Some of the kids
gave more than they could and suffered from exhaustion and fati
gue.
The kids learned a lot too. They learned what it's like to be part
of a team and to have people depend on you. They learned how to
think on their feet and how to handle problems when they arise.
The kids had energy. That energy was their greatest
single
asset. Channeling that energy into the right places was our biggest
job" and our hardest challenge. It's hard to tell (30) kids to go to
sleep after they just received a standing ovation - even if it is
three o' clock in the morning !
There was the time somebody was washing clothes in the bidet
(there are no laundromats, there is no such thing as one-day ser
vice) and forgot to turn off the water before leaving. He turned his
room into a swimming pool and managed to flood three floors !
Then there's the time a group of kids got on the train, fell as
leep, and didn't wake up until they were an their way to
Spain.
They missed the last train back and slept in the train station.
Then there's the white slave trade that operates in the Riviera.
Blonde girls or boys talk to someone who is an agent for one of
guys who wears pajamas and never washes in the Middle East,and
they're never heard from again.!
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These are just some of the things that happened and some of
the things we had to worry about!
Luckily, we never Lost anyone. Some of our kids got sick, but we
never had to do more than find a good doctor. We only had to tell
them once in most cases, so our raid on the disco, our worries
abouth their train rides, or our worries about kidnapping never ca
me true.
We sent the kids home from Zurich and we stayed on to spend
some time in Europe alone. We needed the vacation! Finally, we
could have our honeymoon without (3 0) kids.
Vicki and I travelled from Switzerland to Luxembourg, Paris,
London, and New York, spending approximately five days in each
place.
We arrived home in Los Angeles during the last week in Sep
tember.
Vicki is back at her old job at Disneyland, and my old airline
might even get back in the air again. Facing reality after our fai
ry tale summer is hard to do. I figure that (30) kids for four
months is roughly like having one kid for seven years - but we
had a great time.
Every once in a while we have to pinch ourselves to believe we
had such a lucky chance - one that we will never forget!

Dr. George A. PAUL1KAS (right) vice-president of the Space Sciences Laboratory
Operations of the Aerospace Corporation in El Segundo. He was recongnized for
“outstanding international leadership in magnetosphere physics and its application to
military space systems”. He received a bronze plaque and 10,000 cash. Dr. G. A. Paulikas
is a resident of Palos Verdes Estates, CA.
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PAVILONI Ų ŠEIMOS ŠVENTĖ

Vestuvėse dalyvavę lietuviai svečiai — iš k. į d.: inž. Vidmantas ir dail. Aldona Variakojai,
dr. Jonas Kregždė ir dail. p. Kregždienė, Žurnalistė H.Y. Petkienė, jaunavedžiai — Vicki
ir Tony Paviloniai, Amelia ir Hermanas Paviloniai, Mrs. Phyllis ir Earl Saulsbury (jaunav
tėvai), Mrs. Suzan Raymond, mkt. V. Glažė ir teis. Jonas Kutra.

Hermanas ir Amelia Paviloniai, kadaise čikagiškiai, o jau. dabar
Kalifornijos gyventojai, 1982 m. gegužės 15 d. atšventė didelį įvy
kį - vienintelio jų sūnaus Antano, arba Tony, vestuves. Tony Pavilonis ir Vicki Saulsbury sumainė žiedus jaunosios tėvelių namuo
se Fullerton, CA. Rev. prof. McLernan, Presbyterian bažnyčios ku
nigas, atliko apeigas atvirame ore - sode tarp gėlių. Apeigas lydė
jo gitarų muzika, kuria išpildė Renesanso laikų kostiumais
apsi
vilkę jaunuoliai. Vėliau apie 250 svečių gražiai vaišinosi
medžių
pavė syje.
Po vaišių pats jaunasis - Tony - grojo ir dainavo. Mat šis gabus
lietuvių ainis yra ne tik lakūnas ir orlaivių žinovas, bet taip pat
groja gitara Disneyland orkestre. Tarp kitko, jis yra ne karta da
lyvavęs Ev. Reformatų Bažnyčios Sinoduose Čikagoje drauge su
tėveliais - dideliais Bažnyčios rėmėjais ( ir Čikagos parapijos
steigėjais). Jaunoji Vicki yra Disneyland pramogų (entertainment )
direktorė. Netrukus jaunieji vyksta Europon su Young Americans
muzikine grupe.
Džiugu, kad lietuvių svečių tarpe buvo kone visa Liet. Prote s tau
tų Sąjungos vadovybė (pirm. J. Kutra, valdybos nariai H. Y□ Petkus
ir V. M. Glažė), kaip ir JMed. dr. Kregždė ir inž. V. Variakojis su
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poniomis. Hermanas Pavilonis, pats būdamas biržietis, su ypatingu
džiaugsmu visada pasitinka tautiečius, turinčius ryšius su mums
dabar taip tolimu Radvilų, pilies kraštu. Linkime Dievo palaimos ir
daug saulėtų, dienų Hermanui, Amelijai, ir jauniesiems Tony su
Vicki, taip gražiai pradėjusiems savo žygį į nauja gyvenimą !

H. Y. P.

50 METŲ BE MAIRONIO
1862-1932

MAIRONIS
Dali. Dagys — medžio skulptūra.

Maironis (Jonas Mačiulis) gimė 1862 m. spaliu men. 21 do Pa
sandravio dvare, Raseinių apskr. , mirė .1932 mo birželio mėn. 28 d.
Kaune.
Vos pradėjęs studijuoti literatūra Kijevo universitete,

apsis-
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prendė tapti kunigu ir įstojo į Kauno kunigu seminarija. Jis išbuvo
dvasininko luome iki mirties kaip kunigas ir vėliau prelatas, di
džiausia savo veiklos dalį skirdamas dvasininku auklėjimui: buvo
profesorius ir rektorius Kauno kunigu seminarijoj; trumpesnį lai
ka dėstė moralinę teologija Petrapilio akademijoje ir buvo jos in
spektoriumi. 1903 m. ten pat gavo ir teologijos daktaro laipsnį.
Mažiausiai laiko jis skyrė literatūrai - poezijai, kuri, tačiau, jį
išgarsino daugiau ir plačiau, negu bet kurie kiti jo titulai ir veik
los sritys. Su savo poezija jis liko tautai nemirštamas. Ir kaip tik
šioje srityje jis ir mums, lietuviams evangelikams, yra brangiau
sias ir nemirštantis. Mūšy. Maironis yra ne kunigas, ne prelatas,
bet visos tautos dainius, lietuvybės žadintojas, lyrinis poetas, be
sau lygaus to laiko plotmėje. Tiesa, ne vienas anų dienų, mūsų ra
šytojas ir poetas puikiai vaizdavo ir apdainavo to laiko tautos rū
pesčius ir laisvės ilgesį, tačiau nė vienas nepasiekė to lyrinio ly
gio, kaip Maironis. Net jo baladės, poemos ir dramos turtingos ly
riniu elementu.
Nors Maironio kūryba buvo labai šakota, apimdama tautiniaipatrijotinę, gamtinę, asmeninę ir religinę sritis, tačiau pats lie
muo, pačios šaknys, kurios teikė jam tas kūrybines gyvybės sultis,
buvo Lietuva, pavergta, išniekinta - belaisvė Lietuva. Todėl stip
riausias ir įtakingiausias Maironis buvo kaip tik šioje, patrijotinėje srityje. Jo lyrinis įsijautimas į tautos problemas, jo gilus vidu
jinis pergyvenimas caristinės valdžios lietuviškos spaudos
už
draudimo, buvo pagrindiniu akstinu jo patriotinei lyrikai, persunk
tai dejonėm, ilgesiu ir viltimi naujo tautos prisikėlimo:

Kur šiandiena jinai?
Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinė !
Kaip po audrų didžių
Kad ant marių plačių
Užmiega vilnis paskutinė.
Kur garsioji šalis,
Varius savo vilnis
Lig Dono ir Marių Juodųjų?. . .
Vienas garsas tiktai,
Vien apžėlę kapai
Beliko iš amžių senųjų!

Miega bočių šalis !
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių, kaip jau nebešvinta !. . .
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Veltui meldi aušros,
Miršta balsas maldos,
Vien gailios tau ašaros krinta!
( Iš "Jaunoji Lietuva")

Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis !
( Iš "Trakų Pilis")
Poetas jaučia, kad tokia padėtis ilgai tęstis negali. Jį apima he
rojiniai dinamiška viltis:
O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Neveltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių, baisa išgirs,
Miegas kraujas užvirs,
Nes kryžius gyvata žadėjo.

Skausmuos jėgos išaugs,
Atgimimo sulauks:
Jau blaivosi orai aptemę.
Tik į darba greičiau!
Tik mylėkim karščiau!
Tik, vyrai, pajudinkim žemę !
( Iš "Jaunoji Lietuva")

Poetas žino, kad kiekvienas laimėjimas reikalauja ne tikapsisprendimo laimėti, bet pasiryžimo ir aukų:

Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės !
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės.

Tik nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
Antros neišmels apgailėjęs.
Su Tautos prisikėlimu, jos išlaisvinimu tik dalis laimėta; reikia
būti pasiruošusiems ir pasiryžusiems tautos laisvę ir nepriklau-
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somybę ir ateičiai išlaikyti; reikia išmokti savo tauta, jos gamta,
jos didvyrius ir jos praeitį pažinti, neužmiršti ir mylėtiMylėk, lietuvi, ta brangia žemęr
Kame nuo amžių tėvai gyveno:
Čia tavo kūnas sau maista semia,
Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno!

Mylėk jos kalba, senovės būda,
Jos girių kvapa, žaliąsias pievas;
įjos dirvonus pasėjęs grūda,
Žinai, jog vaisiu palaimins Dievas.
Mylėk prabočių kapus garbingus,
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs!
Mylėk tuos amžius vardais garsingus,
Kurie išugdė tautos galiūnus !
( Iš "Raseinių Magdė")
Subtiliais ir giliai lyriniais eilėraščiais poetas pagauna skaity
toja Lietuvos gamtos gražumu, jos upėmis, ežerais ir kalneliais, jos žavėtina vaizdų panorama'.
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.

Arba:

Išsisupus plačiai vakarų vilnimis,
Man krūtinę užliek savo šalta banga,
Ar ta galia suteik, ko ta trokšta širdis,
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!
Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsų
Aš geidžiau, tu pati vien suprast gali,
Nes per amžius plačių nenutildai bangų!
( Iš "Nuo Birutės kalno")

Lietuvoje gražus ne tik pavasaris, kai. . .

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meile norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
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Su meile saldžiai pabučiuoti!
(Iš " Pavasaris ")
bet ir ruduo!

Baigės rugsėjis. Po orą bailiai
Voratinkliai draikės be vėjo,
Šypsojosi saulė; bet jos spinduliai
Tarytum sudiev bekalbėjo.

. . . Lygūs sužėlę tamsiai vilnimis
Rugiai lyg kad rūtos žaliuoja;
Kiek tik apimsi aplink akimis,
Kaip žaliosios marės liūliuoja.
( Iš "Jaunoji Lietuva")
asmeninėje Maironio kūryboje vyrauja tas pats lyrinis elementas:
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,
Liūdna ir skaudu skleisdami ganda!
Vėl paviliojo auka kapai!
Diena į diena tiek jęi atranda !. . .
Kiek tai nuėjo taisiais keliais,
Žemės troškimams vos tik užgimę,
Su idealais, su sopuliais
Amžinu miegu karste numirę !. . .
( Iš "Varpai")

Iš draugę., kai pažiūriu, man nedaug bepaliko!
Saitas kapas užmerkė akis.
Ant palinkusio kryžiaus nesimato vainiko,
Vien tik šviečia žvaigždė naktimis. . .
( Iš "Draugai")
Nors Maironis buvo dvasiškis, tačiau, tenka stebėtis, grynai re
liginės poezijos davė palyginamai nedaug. Būdingesniais šios sri
ties eilėraščiais tenka laikyti: "Malda", "Dievo Meilė", "Marija,
Marija". Paskutinysis iš ję. "Marija, Marija", kuris Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo virtęs kontroversine giesme, pirmąjį jo pos
mą jungiant prie Tautos Himno, grojamo pulko orkestro, per vaka
rinius patikrinimus kareivinėse, neatsižvelgiant į tai, kad tę priva
lomai patikrinimę. eilėse buvo ne vien katalikai kareiviai, net vie
nas kitas ir iš karininkę. Toks jėga brukimas katalikę, bažnyčios
dogmos ir ne katalikams, buvo labai neskoningas religinės netole
rancijos žygis. Tiesa, tos giesmės autoriui šiuo atveju bet kokia
57

kaltė atpuola; jis, kaip kataliku kunigas, savaime aišku, šį eilėraš
tį skyrė katalikams. Kaltė tenka to laiko valdžios institucijoms, jį
padariusioms provokacine giesme.
Bendrai, Maironio lyrinis talentas neaplenkia ir jo religinės kūrybo s•
Kai širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus,
Kai žmonės pabėgs ir tavęs neužstos,
Pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau,
Ir bus tau be žodžiu, kentėti lengviau.

Kaip balsimas sopulį kūne ramina,
Ir ugnį gesina, ir gydo žaizdas,
Taip alpstančia širdį malda atgaivina
Ir gydo kančias pas lapčiausias visas !. . .
( Iš "Malda")
Baigiant tenka apgailestauti, kad dėl vietos stokos, neįmanoma
mūšy, skaitytojams, ypatingai mažiau Maironį pažįstančiai musu
jaunajai kartai, duoti daugiau ištisinės poeto kūrybos, pasitenki
nant tik trumpesnėmis jos ištraukomis.

„Internacionalinė draugystė“ jau pasiekė ir Klausučius.

VIENAS NUOSTABUS GYVENIMAS
Gyveno karta žmogus, gimęs nežymiame kaimelyje,
moters sūnus. Jis triūsėsi staliaus dirbtuvėje, kol jam
trys dešimtys mėty, ir tada apie trejus metus jis buvo
čiu pamokslininku. Jis niekad nėra parašęs knygos. Jis

58

paprastos
suėjo gal
keliaujan
niekad ne-

turėjo tarnybos. Jis neturėjo savu namu. Jis niekad nelankė uni
versiteto. Jis niekad nenukeliavo toliau kaip šimtą - kita myliu
nuo savo gimtinės. Žodžiu, jis niekad neatsiekė to, kas paprastai
rišama su šio pasaulio garsenybėmis. Jis neįsigijo jokių diplomu.
Jis neturėjo jokių turtų - tik galinga savo Dieviškojo Žmogiškumo
Šviesa. Jis buvo dar jaunas, kai visuomenė prieš jį nusistatė. Jis
buvo atiduotas priešams. Jis kentėjo neteisingo teismo apgaulę. Jis
buvo prikaltas prie kryžiaus tarp nusikaltėliu. Jo žudikai varžėsi
tarp savęs dėl vienintelio jo nuosavo daikto - tai buvo jo apsiaus
tas. Jam mirus, jis buvo nuimtas nuo kryžiaus ir palaidotas drau
ght pasiskolintame kape. Toks buvo jo žemiškas gyvenimas - jis
grįžta iš mirties prisikėlęs. Devyniolika su viršum ilgu šimtme
čiu prabėgo - šiandien, kaip ir vakar, jis yra žmonijos dėmesio
centre. Turbūt neklystume sakydami, kad sudėjus drauge visas ka
reivių. eiles, kurios amžių bėgyje kada nors žygiavo; visus laivy
nus, kurie kada jūromis plaukė; visus seimus ir parlamentus, ku
rie kada posėdžiavo; visus karalius ir galiūnus, kurie kada vieš
patavo, - nėra buvę kitos tokios Galybės, kuri taip būtų paveikusi
žmogaus buitį šioje žemėje, kaip tas Vienas Nuostabus Gyvenimas.
- James Allan Francis, L. L. D. , D. D.
Los Angeles, California, 1926 m.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ SAARO KRAŠTE
Saaro Krašto ir kaimyninė Miesau apylinkės šiemet
sukvietė
savo narius ir svečius į gegužinę lietuvių šventę. Šventei vietos
ilgai neieškojome: per eilę metų taip pripratome prie mums
pa
togiausio miesto Homburg-Saar, kad tai pasidarė beveik savaime
suprantamas dalykas. Per eilę metų ten neturėjome jokių keblumų,
nedarė mums niekas jokių priekaištų (mes irgi).
Savo paties nuostabai turiu pridurti, kad mūsiškės abi apylinkės
pastarųjų dešimties metų bėgyje nei mažėja, nei tingsta. O
kas
keisčiausiai, kas kitose organizacijose savaime suprantamas "lie
tuviškumo" priedas - ginčai ir net rietenos - pas mus to nerasi
nė krislelio. Gal todėl, kad renkamės retai. Abi apylinkės kartu
renkamės tik viena kart metuose, o zarlandiečius evangelikus kun.
Skėrys kviečia dar pamaldoms rudenį. Mielai atsilankome
pas
kun. Skėrį ir katalikai. Taigi, didesniu mastu renkantis tik dukart
metuose - ginčams pristingame laiko.
59

Taigi, nusistovėjusiai vietai, tenka taikytis su kitomis aplinkybė
mis, o būtent: laiku. Buvome ėmę šventę vadinti Motinos Diena,
paskui gegužės švente, dar vėliau Tėvynės diena ir pagaliau pasi
likome prie viską sutalpinančios "Lietuvių šventės".
Sąlygos leido šiemet šia šventę švęsti gegužės 15 d. Šventę pra
dėjome pamaldomis. Katalikai rinkosi Kristaus Kūno bažnyčioje,
čia pat, keli žingsniai nuo parapijos salės; evangelikus kun. Skė
rys sukvietė tos pat parapijos namų atskirame kambary. Pradžia
buvome numatę 18-tai valandai, ir. berods, nevėlavome. Kun. Liūdi
nąs kataliku pamaldų pamoksle pasidžiaugė rengėjų iniciatyva, nesmunkančia veikla. Tai dienai evangelijoj skirtas skyrelis
apie
dranga plačia to žodžio prasme, kur, ar tai vengiant keršto, ai pa
siduodant likimui, net ir išdavikiškus jausmus puoselėjantis
as
muo įskaitomas draugu eilėn. Nors Kristus žinojo Judo jausmus,
bet jis vadino jį draugu.
Kun. Skėrys savo pamoksle likosi prie temos "Motina". Jis pa
stebėjo, kad net ir šiais, moderniaisiais laikais motinos vaidmuo
šeimoje nė kiek nemažėja. Nepaisant visokiu lengvatų, fiziškai pa
lengvinančiu motinos darbus, ji vis dėl to vaikui tebelieka pati pir
moji auklėtoja, mokytoja, pirmųjų žmogiškųjų jausmų skiepytoja.
Po pamaldų rinkomės į didžiąją salę susirinkimui, kurį ati
darė šių eilučių autorius, vokiečių kalba pasveikindamas dalyvau
jantį socialinių reikalų ministerijos atstovą, p. Wiedemann, abu
dvasiškius ir visus atsilankiusius. Ta pačia proga pasveikino ir
du asmenines šventes švenčiančius valdybos narius. Juozas Nevulis tą dieną "paseno" vienais metais, nors ir tebeliko tiek pat jau
nas, o Saaro Krašto apylinkės pirmininko pavaduotoja, Nagelienė
Zosė, pagal kalendorių gegužės 15-tą, turi savo vardadienį.
Susirinkusius dar sveikino Saaro Krašto Soc. Reikalų Mini s te rė dr. Scheurlen. Jos sveikinimą perdavė p. Wiedemann, čia pat pra
nešdamas, kad mūsų prašytoji šiam renginiui finansinė parama200 markių - yra išskirta.
Meninę programą atliko mūsų gimnazijos nenuilstą šokėjai bei
dainininkai. Labiau, negu pačiais atlikėjais, reikia stebėtis jų vado
ve, p-le Joana Vaič iulaityte, kuri jau kelinti metai iš eilė s, atvažia
vusi iš JAV, dirba gimnazijoje su pasiaukojimu pedagoginį darbą,
nepaisant mūsiškių - lyginant su Amerika - primityvių sąlygų ir
kuklučio (jei jau ne elgetiško) atlyginimo. Štai kur mums patriotiš
ko atsidavimo, kuklumo, darbštumo ir užsispyrimo pavyzdys. Mes
gi dažniausiai patriotizmo pavyzdžių ieškome pas svetimtaučius,
neretai pas žydus. Va, jums žydiška lietuvaitė (ar lietuviška žydai
tė)! Ir savo "Pažadėtąją Žemę" ji, jei ir mačiusi, tai tik kaip eks
kursantė. Kalbiesi su ja ir neatsistebi: "Na ir kaip tu, toks švelnu
tis sutvėrimėli, išsilaikai savanoriškai atsiskyręs nuo sesučių,
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mamos, nuo tėvynės ir nuo gimtinės?"
Kalbėdamas apie Vaičiulaitytę nenoriu sumažinti jos kolegių iš
užjūrio nuopelnu, kurios buvo atvykusios prieš ja, kartu su ja ar
atvyks po jos. Dabar man įspūdis apie ja pats šviežiausias.
Šokėjai pašoko keletą tautiniu šokiu, mergaitės padainavo pora
liaudies dainių, girdėjome Brazdžionio eilėraštį "Motina". Kad Šo
kėju neseniai labai intensyviai treniruotasi, galima buvo pastebėti.
Tai tautiniu šokiu specialistės, p. Matulaitienės, irgi specialiai pa
galbon atvykusios iš JAV, indėlis.
Šokiams grojo, o paskui ir susirinkusius linksmino, mokyt. Lemkė. Šventę aprašė, įdėdamas nuotraukų Saaro laikraštis,"Saarbrdkker Zeitung". Šventėje dalyvavo virš šimto asmenų.
Palavinskas

JONAS JOKUBONIS

PAPILIEČIŲ PADAVIMAI
( Tęsinys
GRUDŲ

iš "M. Sp. " Nr. 52 )
PYLIAVA

Šie grūdai turėjo būti supilti: rugiai, miežiai ir avižos. Tik šias
tris grūdų rūšis reikė jo supilti. Nors papiliečiuose žirniai buvo
plačiai vartojami, bef'magazine" negalima jų ilgai laikyti, nes jie
sugenda. Kviečiai papiliečiuose buvo mažai auginami.
Grūdų kvota buvo nustatyta maždaug tokia: 50% nuo vidutiniško
metų derliaus. Laikas buvo duotas pyliavai supilti penki metai. Di
džiuma valstiečių supylė pyliava laiku. Buvo ir tokių, kurie negalė
jo savo dalies laiku supilti. Jiems buvo prailgintas laikas.Beveik
visi pabaigė savo pyliavas per tris metus ar net greičiau. Paliko
neišpildytos pyliavos tik trijų.
Du iš tų atsilikėlių buvo labai ne laimingos šeimos: ligos, nelai
mės ir kitokios bėdos. Jie buvo taip suvargę, kad paprasti elgetos
turėjo geresnį gyvenimą. Vienas iš jų buvo net praradęs viltį gy
venti. Kuomet gavo paskutinį paraginima baigti pyliava pilti ten
buvo ir įspėjimas, kad neišpildžius pyliavos bus viskas parduota
iš varžytinių. Jie abu pareiškė, kad būtų laimingi, jei baudžiava bū
tų sugražinta. Trečioji šeima buvo suvargusi dėl girtuokliavimo,
nors šiaip, kaip žmonės, buvo padorūs.
Kaimynai - Marčiukas, Naktinis ir Jokubonis - pasitarę, nutarė
tuos tris vargšus gelbėti. Jie susitarė aplankyti apylinkės ūkinin-
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kus ir surinkti reikiama kiekį grūdy pyliavai. Jei būty trūkumas,
tai ta padengti iš savu klėčių. Laiko buvo labai mažai, tik dešimt
dienu. Jie dirbo diena ir naktį, bet savo pažada išpildė irsurinko
reikiama kiekį grūdy už tuos tris vargšus.
"Magazino" užveizda išrašė visiems paliudijimo raštus, kad jy
pyliava yra išpildyta. Tada Marčiukas užkvietė "magazino" už
veizda ateiti pas jį abiems su žmona sekmadienį tuoj po pamaldų .
Taip pat buvo pasakyta ir visiems trims vargšams, kad ir jie atei
tu tuo laiku pas Marčiuka. Ten būsiąs "magazino" prižiūrėtojas ir
jie gausia iš jo gėry, žiniy. Jiems buvo liepta atsivesti ir žmonas,
kad nekiltu koks nesusjpratimas.
Sekmadienį, ankstyva popiete, susirinko visi, kaip buvo jiems pa
sakyta ir atsivedė žmonas. Marčiuku gryčioje buvo padengti stalai,
kaip dėl iškilmingos puotos. Visiems susėdus prie stalo ir jau bai
giant valgyti, "magazino" prižiūrėtojas atsistojo ir pasakė, kad tu
rįs ka nors pranešti:
- Aš noriu pranešti Juozui, kad jo pyliava yra pabaigta pilti.Štai
čia raštas kuris liudija, kad jūsy pyliava yra pilnai užbaigta.
Juozas, paėmęs rašta, pradėjo išmėtinėti:
- Jūs žinote, kad aš nemoku skaityti ir esu gerokas girtuoklis,
kam reikia daryti tokį žemos rūšies išjuokimą. Iš kur atsiras toks
geradaris, kad pyliava už mane supils?
"Magazino" tvarkytojas paprašė nusiraminti, pažadėdamas vė
liau paaiškinti. Buvo pašauktas Petras. Jam taip p-^t buvo pasakyta,
kaip Juozui. Kada buvo pašauktas Antanas ir su juo buvo padaryta
tas pats, atvažiavo Striužas su žmona. Jy du vežimai buvo prikrau
ti pilny maišy. Vos tik Striužai įėjo į gryčia, tuojau Juozas priėjo
prie Striužienės ir paprašė perskaityti paliudijimo popierį. Jis žįnojo? kad ji moka skaityti. Jai perskaičius popierį, jis tuoj prišoko
prie- savo žmonos ir apkabinęs ja pabučiavo. Pasidžiaugė, kad ne
reikės nieko parduoti, kad supilti pyliava. Paėmęs bonka degtinės
išgėrė du stikliukus viena paskui kita, atsistojo tiesiai, atsiduso ir
pa sakė:
- Tai paskutiniai. Jeigu kada aš vėl gersiu, tai bus mažiausiai
po penkeriu metu. Per ta laika aš būsiu atsilyginęs visas mano sko
las kaimynams. Tada aš būsiu lygus su kitais gerais žmonėmis.
Juozo žmona pradėjo taip smarkiai verkti, kad ašaros ne lašais,
bet pylėsi tiesiog srove. Kitos dvi moterys, Petro ir Antano žmo
nos taipgi pradėjo labai verkti. Vyra.i, matydami ju žmonas ver
kiant, ir jie pradėjo verkti. Tada Striužas prabilo sakydamas”.
- Aš suprantu jūsy padėtį labai gerai, kaip ir mano sėbrai. Atva
žiavo pas mane Marčiukas, išpasakojo jūsy padėtį, bet aš atsisa
kiau dalyvauti grūdu rinkliavoj. Ta'naktį negalėjau užmigti. .Atsikė
lęs ryta nuėjau į grūdu klėtį. Aruodai neperpildyti, bet yranema-
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žai grūdai juose. Užlipau i viršugrytį, - ten kabo nemažai rūkytu
lašinių palčių ir kumpiu. Pagalvojau, o kas pas juos, tuos tris varg
šus, yra? Jie neturi ko valgyti. Tuojau pasikinkiau arklį ir išvažia
vau. Pirma diena turėjau labai geras pasekmes. Surinkau nemažai
grūdu. Antra diena buvo nė kiek neprastesnė. Trečia diena, turėda
mas šiek tiek laiko, sustojau Skrėbiškio dvarelyje. Savininkas man
buvo gerai pažįstamas žmogus. Pradėjome kalbėti^ kokiais reika
lais važinėju. Aš pasakiau, kad renku grūdus dėl nelaimingu žmo
nių. Jis tuojau pasakė, kad ir jis gali duoti grūdu. Aš jam pasakiau,
kad grūdų man duoda kaimiečiai, bet tie žmonės neturi karvių, ne
turi mėsos nei taukų, išsiverda putros iš vandens ir miltų ir nieko
daugiau.
- Aš manau, kad jūs galėtumėt duoti tris paltis lašinių ir tris
kumpius. Jūs nedaug nukentėtumėt, bet jiems būtų pagalba kaip iš
dangaus.
Jis pagalvojo truputį ir pasakė:
- Palauk kiek, aš pasiteirausiu,- ir išėjo iš kambario. Atėjės
paklausė manęs, ar tikrai tiesa ka aš jam sakiau?Aš jam ta užtik
rinau.
- Gerai, aš tavimi pasitikiu, - ir vėl išėjo. Sugrįžęs jis man sa
ko:
- Tau atneš tris kumpius ir tris paltis lašinių.
Striužas grįžęs su dovanomis pas nelaiminguosius, pakvietė Pet
raii-ii
i lauka. Grižo Petras nešinas
dvi lašinių
i
i 1 paltis, o Striužas viena. Petras padėjo viena paltį Juozienei, antra Antanienei, o
Striužas - Petrienei. Ji pajutus, kad ant jos kelių yra lašinių paltis,
norėjo kažka sakyti, jos lūpos krutėjo, bet negalėjo nieko pratarti,
ji buvo visai be žado ir apalpo. Paguldė ja lovoje, moterys trynė
jai rankas, dėjo šaltus kompresus, kol ji pradėjo atsigauti. Prašė
vyra, kad vestų ja namo. Ji buvo labai silpna. Petras, priėjęs prie
Marčiuko, paklausė jo, ar negalėtų gauti ka nors, kas parvežtų ja į
namus. Marčiukas pakinkė arklį į savo nauja lineika, kuria įsigijo
prieš metus. Jo lineika buvo padaryta su keturiomis sėdynėmis.
Jis, įėjęs į gryčia, kažka pašnibždėjo savo žmonai į ausį. Atsidarė
gryčios durys ir pasirodė Petras vedinas savo žmona. Ji buvo tiek
silpna, kad reikėjo daugiau nešti, negu vesti. Naktinis, priėjęs iš
kito šono,, ja beveik nešte atnešė prie vežimo. Netrukus išėjo iš
gryčios Marčiukas, nešinas ryšulį, kurį pasidėjo beveik sau po ko
jų. Atsisėdo šalia Naktinio ir paėmė iš jo vadeles. Arklys buvo
jaunas ir nusistovėjęs, bet Marčiukas neleido jam bėgti. Netrukus
jie privažiavo prie Petro namų. Petras ir Naktinis įnešė ja į vidų,
paguldė lovon. Tuo tarpu atėjo Marčiukas nešinas ryšulį ir padavė
Petrui sakydamas:
- Nevalgykite per daug. Jūs atpratę nuo riebaus maisto.
63

Naktiniui ir Mareiukaičiui išėjus, Petras pažiurėjo kas tame ry
šulyje yra. Ten buvo virta mėsa ir kepti kopūstai. PriėjęsPetras
prie lovos, paklausė jos, ar norėtų, ka nors valgyti. Ji pasakė jam,
kad nieko neturinti. Tada Petras jai pasakė, kad Marčiukas įdavė
ryšulį su virta mėsa ir keptais kopūstais. Ji atsakė jam, kad šian
dien nieko nenorinti. Jis pats atsiriekė truputį duonos, pasiėmė
puoduką vandens, užsibarstė druskos ant duonos ir suvalgęs nuė
jo gulti.
Ryta nuėjo į kamara, kur buvo jų maisto sandėlis. Apžiūrėjo vis
ką, kas kamaroj buvo. Ka jis surado, tai buvo ruginių miltų kiek
daugiau negu vienam sykiui duonai iškepti. Tai ir viskas, ka jis ra
do. Jis jau nuo seniai bebuvo nuėjęs į kamara, žmona tvarkė mais
to sandėlį. Tik dabar pamatė, kad jis yra priėjęs liepto gala. Lai
mė, kad valdž.ios mokesčiai buvo užmokėti. Už turimus keletą rub
lių gal dar galėsiąs ka įsigyti. Tai ir visas jo turtas.
Gero kaimyno Marčiuko patarimu ir pagalba jis įsigijo keletą
gyvulių ir paukščių, kurie padėjo jam atsigauti. Nors su dideliu
vargu, bet Petras pajėgė savo jėgomis toliau sutvarkyti ūkį ir vėl
atsistoti ant kojų nepraradęs ūkio. Jis paleido turėta pusininką ir
pats dirbo visa ūkio žemę.
Tarpusavio kaimynų sutarimu ir gerais norais visi trys varg
šai buvo išgelbėti nuo sunykimo ir kartu apdrausti nuo būsimo ne
derliaus.

Prie Agluonos upės Biržuose, 1982 m. rugsėjis
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Kalifornijos kalnų pašlaitės (aliejus)

Dail. inž. H. Pavilonis.

VIŠČIUKAI TAMPA ŽĄSIENA
Ryty, fronte nieko naujo, išskyrus didelius šalčius ir sniegą, o
Šventos Kalėdos čia pat. Visi mes gerai prisimename, kad per Šv.
Kalėdas žąsieną puošdavo mūšy, stalus ir tai buvo patiekalas, kuris
buvo beveik kiekviename mūšy name. Daug kas pasikeitė laike ka
ro ! Nežiūrint į tai, buvo stengtasi, kad kaip nors, kur nors ir toli
nuo savy namy, Šv. Kalėdoms gauti žąsienos. Net ir tolimoje Rusi
joje.
Organizacijos Todt dalinys stovėjo ryty fronto dideliame mieste.
Milžiniš’kas pastatas, daug kambariy, gal jis puikiai atrodė prieš
kara, bet dabar be langy, be vandens, be šilimos. Langai užkalti fa
nera ar skarda, kur pro kiekviena skardoje išpiauta apskritimą
kyšojo kaminy dūmtraukiai. Kaip atrodė minėto pastato sienos, ga
lite sau įsivaizduoti.
Trumpai prieš Šv. Kalėdas, naktį girdime žąsy klegėjimą.Gar
sai ateina ne iš lauko, bet iš sekančio aukšto. Mūsų viršininkas bu
vo per senas šaukimui į kariuomenę, tai jį paėmė į organizacija
Todt. Prikėlęs savo bendradarbius ir klausia: - O kaip su žąsieną
Šv. Kalėdy proga? Visi pritarė, bet kur ta žąsieną gauti? Pasirodo,
sekančiame aukšte virš mūšy buvo apgyvendintas aviacijos dali
nys. Jie skrenda, žąsys skrenda, rodos nėra problema ir žasįpagauti. Jie žąsis turi, o kaip mes pėsčiokai?
Kita ryta mūšy viršininkas klausia manęs, ar aš negalėčiau su
šoferiu ir mašina kur nors nuvykti į apylinkes pas ūkininkus ir
bandyti gauti žąsį. Jei aviacijos vyrai gali gauti žąsį, reiškia žąsy
yra. Reikia tik nuvažiuoti ir gauti. Mano pirmas klausimas buvo,
kuom mes mokėsime už žąsis?
- O, ko tau reikia?- klausia viršininkas. - Man teko girdėti, kad
Rusijoje iš ūkininky gali gauti mainais maisto produkty už degtinę
ir tabaka. Už cigaretes galima buvo irgi šį ta išmainyti, bet tik už
mėlynos spalvos pakelius ir turi būti juodas tabakas.
Cigarečiy mes neturėjome, bet degtinės ir tabako turime.
Ir
taip ištuštėjo draugy kuprinės, lagaminai. Ant stalo turiu
išri
kiavęs 12 pakietėliy tabako ir keletą bonky degtinės.
Sudėję viską į du maišus pasileidome su šoferiu į tolima, neži
noma kelionę. Nežinau kaip ilgai mes važiavome, Štai toli
nuo
plento sniege pasirodė pirmos trobelės. Pasukome nuo plento iš
važinėtu keliu ir greitai atsidūrėme kaimo viduryje.
Sustojome
prie pirmos trobos, prie kurios stovėjo keletas ūkininky ir paklau
siau, kur yra kaimo seniūnas. Nurodė man netolima namelį. Priva
žiavom, pasibeldėm. Atidarė duris žilaplaukis senis su barzda ir
klausė ko mes norime.
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- Ar kaime nėra žąsų.? - paklausiau. Nusišypsojo jis ir sako:
- Galubčik, vokiečiai visas konfiskavo, užmiršk žąsis.
- Aš veltui nenoriu, mokėsiu tabaku ar degtine.
- O, čia jau kitas reikalas, - atsakė senis.
Išėjo lauk, sušvilpė garsiai, ir per trumpa laika prie jo trobos
susirinko ūkininkai. Vienas iš jų. žiūri į mane ir klausia seniūno'.
- Ko tas vokietis nori?
Senis pradėjo aiškinti, kad nori mainyti tabaka ar degtinę i žą
sis. Visi choru atsakė, kad žąsų neturi, bet jei jie nori gali gauti
viščiukų. Čia aš atsiliepiau rusiškai į juos:
- Kiek jūs norite už viščiukus?
Prasidėjo derybos. Nuo viščiuko didumo buvo ir kaina', mažes
nis viščiukas - vienas pakelis tabako, didesnis - du.
Ūkininkai dingo ir greitu laiku pradėjo vėl rinktis su
viščiu
kais ir gaidukais. Pasirodo, ir pats seniūnas įsijungė į mainus.Po
trumpo laiko išmainiau beveik visa tabaka ir degtinę. Automaši
noje dideliu klegėjimu viščiukai ir gaidukai, lyg žinodami kas jiem
gresia, kėlė didelį triukšmą. Pasileidome namų. link, bet šoferis
man ir sako: - Čia po sėdyne yra dar viena bonka ir du pakeliai
tabako.
-Gerai, - sakau, - ten kaimo gale stovi dar viena troba, užsuki
me į ja, gal dar ka gausime?
Šoferis pasuko ir mes greitai sustojome prie paskutinės trobos.
Pasitiko mus vėl barzdotas senis, ūsorius ir vėl klausia, ko nori
me. Papasakojau ir jam. Senukė - matuška - iš po krosnies ištrau
kė nemaža viščiuką ir padavė seniui, o mes jam - du pakelius ta
bako. Vėliau, susėdę prieš kambario kampa, kuriame buvo prika
binta pilna šventųjų ir degė kabančios žvakutės, pradėjo jis man
aiškinti ir pasakoti:
- Mano trys sūnūs kovoja prieš jus. Kur jie dabartiniu laiku ran
dasi, nežinau, bet aš turiu viltį, kad šventieji juos apsaugos ir svei
ki grįš namo.
Aš tik vėliau pastebėjau jų fotografijas, kurios kabojo tarp šven
tųjų. Teko tikrai stebėtis, kad tolimam kaime žmonės galėjo turė
ti šventuosius ir gilų tikėjimą, nežiūrint visos propagandos ir be
dieviu judėjimo. Gaila pasidarė senio, nutarėm su šoferiu paįvai
rinti jam ateinančias šventes. Rusai mėgsta išgerti, tai atidavėm
jam paskutinę degtinės bonka ir palinkėjome laimingų Sv. Kalėdų.
Jau buvome lauke su šoferiu. Mus pasivijo senė ir iš po žiursto
ištraukė didelį gaidį ir sako:
- O čia, Galubčik, jums palaimintų Šv. Kalėdų!
Tikrai gaidys buvo didelis ir gražus, net gaila buvo žiūrėti, o
dar liūdniau pagalvoti, kad jam galva "nukris". Bet karas - ir gai
džiams galvos krenta. Padėkojome senei, dar karta palinkėjome
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maloniu švenčiu ir pasukome į plentą vedantį mus namo.
Bet kas čia? Pasirodo, karo policija stabdo kiekviena mašina ir
tikrina. Neturėjome supratimo ka jie tikrina, ir ko ieško ?Privažiavome ir mes. Sustojom. Pažiūrėjo į mūšy, uniformas ir mus ir pa
sakė :
- Galite važiuoti.
Tik grįžę namo sužinojome, kad prieš šventes daug kas vykdavo
į kaimus ir "konfiskuodavo" žąsis, paršiukus. Pradėjo eiti skundai
komendantūroms, karo policijai ir todėl buvo stabdomos mašinos
ir tikrinamos. Gal todėl, kad nebuvome kariuomenės dalinys,mus
nekratė. O viščiukai ir gaidukai, lyg stebuklas, bagažnike buvo ra
mūs ir tylūs. „
Atvykę namo, pakvietėm viršininką pažiūrėti mūšy
laimingo
"biznio". Koks buvo visy nustebimas, kai vienam maiše radome
gaidukus ir viščiukus nutroškusius. Jie dar buvo šilti.Viršininkas
tuoj liepė nuvežti į virtuvę, kad virėjas tuoj juos paruoštu kepimui,
o viena viščiuką virėjas tegul sau padaro.
Dabar buvo aišku, kodėl jie daugiau triukšmo bagažnike nekėlė.
Kokį triukšmą gali kelti numirė liai ?Likusie ji ir didelis gaidys bu
vo apgyvendinti musu kambaryje. Gavo viena kambario kampa, ku
ris buvo atitvertas ir antklodėm uždengtas. Tik viena
nelaimė,tas didelis gaidys kas naktį apie 3-4 valanda savo garsiu "ka-karieku" prikeldavo ne tik mus, bet ir žąsis sekančiame aukšte.
Ir taip atėjo Šv. Kalėdy vakaras ir vargšas gaidys turėjo nuken
tėti, paaukoti savo gyvybę skaniam kepsniui. Jis buvo skanus, lyg
"žąsieną". Žąsy klegėjimo daugiau irgi nebegirdėjome.
Tai buvo Šv. Kalėdos rytu fronte.
L. Knopfmileris

LINO PASAKA

Dangus, nusileidęs į lauką,,
Kaip pasakoj-virto linais.
Ir plaukia banguodami plaukia
Jų mėlio tiršti vandenai,

O linas neklausęs, nelaukęs,
Apgirtęs nuo ryto rasų,
Senolių kapams atsišaukia
Seklyčių ir staklių balsu

Ir darosi paukščiui neaišku,
Kur tikras dangus, o kur-ne,
Ko saulė lig vakaro vaikšto
Su mėlyna šilko suknia ?

Ir drobėm raštuotom pavirsta
Tarp rankų savų ir širdžių. -O pasaka, nors ir numiršta,
Kartojasi vėl iš pradžių.
Pz
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LIETUVOS VALSTYBINIAI IR TAUTINIAI ŽENKLAI

Vytis Lietuvos monetose
Lietuvos valstybės herbo - Vyčio nevienodos formos naudojimas,
dailininkę vykusi ar nevykusi Vyčio stilizacija ir, bendrai, Vyčio
ženklo įprastas naudojimas bet kurioje vietoje kiekviena verčia
bent paviršutiniškai domėtis heraldika, t. y. mokslu apie herbus ir

ju istorija.
Vienas iš gražiausiu ir prasmingiausiu Lietuvos valstybės ženk
lu - Vytis, ne dėl sąmoningo darkymo, bet gal dėl perdidelės pa
garbos ir nekreipimo dėmesio į ženklo tikslumą, naudojamas ne
vienodo pavidalo, būtent: raitelis - karžygys ar pats kunigaikštis
joja ne į kairę, bet į dešinę, - gūnia (arklio antklodė po balnu),
vienur esti nematoma, kitur - nusitęsusi ilgais trimis liežuviais
iki pat žemės, - raitelio skydas su dvigubu kryžium būna įvairios
formos - vienur skydo šonai būna lygūs, kitur su iškarpomis, - pa
galiau, pats Vytis būna tartum įrėmintas į atitinkamos formos sky
dą, bet dažnai naudojamas Vytis visai be to skydo.
Vytį matome oficialiuose įstaigų, organizacijų raštu blankuose,
dažnai organizacijų centrai savo blankuose naudoja viena Vyčio
forma, o skyriai, kaip kas išmano, visai skirtinga ir net savotiškai
stilizuota. įprasta Vyčio ženklą lipdyti ant automobiliu langę., teko
matyti net 6 pėdu dydžio Vytį ant garažo duru, namo priekinėje
sienoje ir kitur. Medžio dirbiniuose (lėkštės ir kt. ) neretai Vytis
būna nevienodos formos. O ka jau kalbėti apie dailininkus, kurie
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nieko nepaisydami ima stilizuoti? Gerai A. Šapoka yra išsireiškęs,
kad Vytis nėra kurio nors dailininko fantazijos padaras, bet isto
rinės raidos vaisius.
Gedimino stulpai taip pat plačiai vartojami įvairiose vietose ir
įvairiu formų. Savo laiku vienas kataliku žurnalas Gedimino stul
pu ženkle iš viduriniojo stulpo padarė kryžių!
Anot istoriko A. Šapokos, kažin ar yra pasauly kur nors kita tau
ta, kuri nežinotu, kaip jos valstybinis herbas atrodo. O mes, kurie
turime tokia ilga ir garbinga valstybinio gyvenimo istorija, kurie
neseniai dar tebegyvenome nepriklausomoje suvereninėje valsty
bėje ir kurių vals.tybė bent juridiškai tebeegzistuoja, jau nebežino
me, koks yra mūsų valstybės herbas. Nežinome, nes jį visaip vaiz
duojame. Su valstybės ženklu pradėjome elgtis lyg su eiline puoš
mena, lyg su kokiu ornamentu.
Šis klausimas keliamas ne tik dabar mūsų spaudoje, ypač
dėl
Vyčio darkymo stilizavimu, bet tai buvo keliama ir nepriklauso
moje Lietuvoje, kada net ir ministerijos naudojo nevienodus ženk
lus. Pagaliau, ši problema yra kilusi ir gilioje Lietuvos senovė je,
kada D. L. K. Kazimiero laikais prie raitelio galvos šalmo buvo
kabinėjami kutai, kaspinai, baltos plunksnos, juostos ir kiti pagra
žinimai, kada dar Žygimanto Augusto laikais jo 1539 m. antspaude
žirgas buvo pertiestas ilga iki žemės nusitęsusia gūnia, kada rai
telio - kario skydas buvo pagražintas su viena ar dviem iškarpom
šonuose. Ir tik šimtmečiams praslinkus, įsitikinta, kad ši puošme
na ir kiti pagražinimai neturi jokios prasmės, ir iš Vyčio buvo iš
imta.
Besidomintiems Vyčio klausimu prieinami tik bendri šaltiniai *•
istorijos vadovėliai, enciklopedijos ir pasirodę spaudoje straips
niai. Dabartiniais laikais iš straipsnių pažymėtini* A.
Šapokos
"Vytis ir mūsoji heraldika", 1948 m. birželio 5 d. Tėviškės Žibu
riu numeryje, - inž. Jono Rūgio str. Drauge 1953 m. vasario 14 d. ,
- Marijaus Blyno "Vytis ir stilizacija" 197 6 m. birželio 24 d.
Laisvosios Lietuvos nr. , - inž. Edm. Jasiūno "Lietuvos
tautiniai
ženklai "1967 m. sausio 7 d. Naujienų nr. , - J. Girdžiūno
"Mūsų
Vytis", Sandaros 1981 m. nr. 6, - dr. Alg. Budreckio"Origin of the
Vytis", Sandaros "English Section" skyriuje 1982 m. nr. 17. Be to,
numizmatas Jonas K. Karys Lietuvių. Enciklopedijoje apie
Vytį
duoda išsamų aprašymų.
Vyčio ženklo, kaip herbo, atsiradimas siekia Algirdo ir Kęstu
čio laikus, kada prieš tai buvo naudotas ženklas - ieties smaiga
lys, antgalvė - Algirdo monetose. Toks Vytis, koks yra dabar,
su
sidarė Jogailaičių laikais.
Lietuvos valstybės ženklas susideda iš šių pagrindinių elemen
tų* bėgančio šuoliais žirgo, raitelio bei karžygio su užsimotu kirs70

ti kardu, apsaugai nuo kirčių skydo su dvigubo kryžiaus ženklu.Dar
svarbus dalykas - tai paties ženklo bei herbo atitinkamos formos,
kuriame yra Vytis: Apie šiuos elementus ir jų reikšmę tenka pa

kalbėti atskirai.

1.

Žirgo atsiradimas Vytyje

Nenuostabu, kad žirgas ( gal pilniau sakant - raitelis) pateko į
monetas, valdovę antspaudus ir valstybinį ženklą, nes žirgą seno
vės lietuviai mylėjo-ir brangino. Ir taip raitelis pasidarė valdovo
simboliu. Gal būt raitelio simbolis buvo naudojamas žymiai anks
čiau,
priešistoriniais laikais, bet kitoje formoje. Pavyzdžiui, mu
sę liaudies mene yra išlikę stogę žirgeliai, kurie nieko bendro ne
turi su valstybiniu ženklu.
Senovės lietuviams žirgas buvo nepamainomas medžioklėje, jis
buvo kovos draugas kiekvieno karžygio žygyje. Ypač XIV amžiuje
lietuvius išgarsino ne tik ję drąsūs raiteliai, bet ir jupatvarūs
žirgai, pasižymėję patvarumu, atlikdami iki 200 km kelia per para,
įveikdami visas kliūtis, pereidami per raistus ir miškus,perplauk
dami net patvinusią Dauguva. Taip žirgai senovės lietuvius lydėjo
ir į kova, ir į mirties lauža.
Taigi, žirgai, kaip ir patys kariai, buvo branginami, buvo net tra
dicija arklius laidoti su visa apranga ir papuošalais, kartu su kar
žygiais tame pačiame pilkalnyje. Algirdas buvęs sudegintas
su
įvairiais daiktais ir 18 žirgų. Panašiai buvęs palaidotas ir Kęstu
tis. Dar buvo paplitęs paprotys arklius pagarbiai laidoti atskiruose
arklię kapinynuose.
Senovės lietuviai buvo žinomi kaip geri žirgu augintojai, jog net
tais senovės laikais turėta ištisi žirgynai. Yra žinių, kad Vytauto
asmens pulke buvę 1 0,000 pabalnotų žirgę. Kryžiuočię kronikose
minima apie šimtais arklių pagrobimų ir kt.
Todėl raitelis yra esminė Lietuvos herbo dalis, kuri simbolizuo
ja, kad lietuvis karžygis iškėlęs karda veja priešą iš Tėvynės. Dėl
to ir pats herbas vadinamas Vyčiu. Mums reikia didžiuotis, kad
mūsę simbolis ryškiai skiriasi nuo kitę valstybių simbolių, kur
vaizduojami plėšrūs ereliai, liūtai ir kt.

Vytis ir Gedimino stulpai
14-to šimtmečio monetose

71

2.

Raitelio kryptis ir dvigubo kryžiaus prasmė

Vyčio raitelis anksčiau jojo į dešinę, bet tik Jogailos laikais rai
telio jojimo kryptis pakeista į kairę. Aiškinama, kad Jogailos lai
kais Vyčio raiteliui, įsivaizduojamai - pačiam Jogailai, karaliavu
siam tada Lenkijoj, bet oficialiai buvusiam ir Didžiajam Lietuvos
Kunigaikščiui, ant kairiojo peties prikabintas skydas su dvigubu
kryžiumi, jo šeimos herbas, simbolizavęs dvieję krikščionišku,
tautę, (senosios katalikiškos Lenkijos ir naujakrikštės Lietuvos )
susišliejima. Kad tas skydas su dvigubu ženklu buttę matomas, Vy
tį turėjo atsukti kairėn.
Čia peršasi keista išvada, žinant nelemta unija su lenkais ir
matant ant Jogailos antkapio Vytį su skyde dvigubu kryžiumi, kur
vienas kryžius yra žymiai didesnis, kitas mažesnis, atseit, dides
nis vaizduoja anksčiau apsikrikštijusia Lenkija, o mažasis - Lie
tuva.
Kita mažiau patikima dvigubo kryžiaus atsiradimo versija yra,
kad antrasis apatinis kryžius vaizduoja Sv. Petra, nes, kaip legen
da sako, kad Šv. Petras buvęs nukryžiuotas žemyn galva.
Dar galima spėti, kad senovės lietuviai skyde dviguba kryžįę. pa
sirinko sekdami kryžiuočius, nes kryžiuočiai savo skyduose turė
jo kryžių ir labai daug kryžiuočię. kariuomenės dalinię vėliavose
buvo du kryžiai, bet ne sujungti, kas iš tolo labai panašu į sujungta
dviguba kryžię..
Mūsę. laikais dvigubas kryžius yra šaulię. ir vienas iš
neprik
lausomos Lietuvos kariuomenės ženklę..

Vytis Jogailos antkapyje
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Vytis Kazimiero antkapyje

3.

Raitelio skydo forma

Raitelio skydo ( su dvigubu kryžium ) forma jau senais laikais
buvo įvairi. Pavyzdžiui, Jogailos ir Kazimiero antkapiuose Vyčio
skydų šonai yra lygūs, be iškarpų bei išplovę. Gi Žygimanto Seno
jo antkapyje Vytyje šis dvigubo kryžiaus skydas turi abiejose pu
sėse iškarpas, tartum, pagražinimus. Taip pat tie skydai užtinkami
su viena, vienoje pusėje, iškarpa. Tai palikimas tų laikų, kai Vytis
imtasi gražinti ilgomis gūniomis ir kaspinais.

4.

Valstybinio ženklo skydo forma ir spalvos

Paprastai, herbas būna atitinkamos formos skyde. Ir Lietuvos
herbo skydo forma iš seny, laikų buvo įvairi: vienur skydo apačia
yra smaila, kitur daugiau išplėsta; vienur skydo viršutinė dalis
puošniai išraityta, kitur - visi šonai yra lygūs. Galima palyginti
Jogailos ir Kazimiero antkapių. Vyčių, skydų formas.
Jau iŠ seno nusistovėjusios šios Vyčio spalvos: visas ženklas
( žirgas ir raitelis ) yra baltas raudoname dugne, o pats ženklo
skydas apvestas bronzine spalva.

Vytis ant Lietuvos patran
kų (liedintų 1655 metais)

Vytis ant Nepr. Lietuvos
pasų(skydas su iškarpa)
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Vytis Žygimanto Senojo
antkapyje (16 šimtmetis)

5.

Jogaila su Gedimino stul
pais ant kairiojo peties

Gedimino stulpai

Lietuvių, tautinis ženklas - Gedimino stulpai yra vartų (pilies )
ženklas, kaip valdžios suverenumo simbolis, įprastas vartoti se
novėje valdovų ir atskirų miestų, pvz. Klaipėda irgi turi vartų
ženklą.
Kai kas Gedimino stulpų atsiradima sieja su lietuvių romėniš
kos kilmės teorija, atsiradusia Vytauto laikais. Gedimino stulpų
ženklas randamas Vytauto laikų monetose ir 1412 m. antspaude.
Pažymėtina, kad įvairi daugiau paprastesnė trijų stulpų (ar kitų
vienetų) forma vartojama daugelyje kitų tautų ženkluose.
6.

Koks Lietuvos Vytis naudotinas ?

Vis dėlto, čia išeivijoje naudojant Vyčio ženklą reikėtų kreipti
daugiau dėmesio, kas jau buvo nepriklausomoje Lietuvoje nustaty
ta. Kartais net rinkoje platinami Vyčiai yra netikslūs, sudarkyti.
Pagal numizmato Jono K. Kario tvirtinimą (Žiūr. L. E. "Vytis"),
kad tiksliausiai Vytis iki šiol pavaizduotas, oficialiai žinovų pri
imtas ir įamžintas, geriausiu pavyzdžiu ateičiai yra Lietuvos Res
publikos monetose, kaldintose 1925 ir 1936 metais. Joms modelius
sukūrė įžymus lietuvių skulptorius J. Zikaras. Taip pat ir prof,
dail. Adomas Varnas yra prisidėjęs, spausdinant pirmuosius Lie
tuvos popierinius pinigus.
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7.

Mūsų tautinių ženklų pėdsakai kituose kraštuose

Dažnai nustembame pamatę kituose kraštuose tokį pat ar pana
šų ženklą į mūsų Vytį ar kitus simbolius.
Petras Klimas savo knygoje "Shiibert de la Lannoy In Medieval
Lithuania" pateikia nuotrauka XIV - XV šimtmetyje vartota Bur
gundijos kunigaikščio antspauda, kur yra visai panaši Vytis į Lie
tuvos, kur raitelis užsimotu kardu joja į dešinę, raitelio skyde yra
ne dvigubas, bet paprastas vienas kryžius, o arklio gūnia nusitę
susi beveik iki žemės. Ši iliustracija paimta iš Paryžiaus tautinės
bibliotekos.
Pagal dr. Alg. Budreckį, ant Drezdeno senų vartų esanti
Lietu
vos Vytis dėl to, kad savo laiku Saksonijos Augustas II ir Augus
tas III buvo Lenkijos karalium ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
Ir taip daug kur mūsų tautiniai ženklai yra užsilikę iš tų Lietuvos
istorinių didingų laikų.
Dar vienas pavyzdys - Massachussetts leidžiamame
žurnale
1982 m. nr. 4, minint Vengrijos įvykius, yra įdėtas vienas Veng
rijos herbas, kurio kairėje pusėje yra horozontalūs dryžiai, o de
šinėje pusėje - tamsiame dugne yra lietuviškas dvigubas kryžius.
Šį dvigubo kryžiaus atsiradima vengrų herbe galima paaiškinti,jog
Vengrijoje rinktinių karalių laikmetyje sostus turėjo paeiliui ir
trys Jogailaičiai. Pirmas Jogailaitis Vladislovas buvo 1440-44 m.
kiti du Jogailaičiai greitai žuvo gindami krašta nuo turkų. Todėl
nuo tų laikų užsiliko vengruose Lietuvos su Lenkija unijos laiko
tarpyje išsivystęs dvigubo kryžiaus ženklas.

UTTHtTJANLAK LEGATION
WASHINGTON, D« C.

Nepr. Lietuvos antspaudų
Vytis (su gūnia ir be jos)

VLIK-o raštuose Vytis
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LIUTERONŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
VOKIETIJOJE

Išeiviu liuteronų, kunigų, ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas
įvyko 1982 m. rugsėjo 13-17 d. Schwanbergo pilyje, prie Kitzingeno,
apie 30 km nuo Euerzburgo. Suvažiavimas vyko Moterų bendrijos
Casteller Ring patalpose. Schwanbergo pilis stovi labai gražioj
apylinkėj. Iš visų pusių. apsupta vynuogynų laukų. Šį karta
mus
"saugojo" NATO kareiviai, nes kaip tik tomis dienomis jie turė
jo apylinkėse pratybas. Oras buvo pasakiškas, dienos metu saulutė
stipriai kaitino, pavėsyje termometras rodė apie 30° Celsiaus. Tai
buvo vidurvasario temperatūra.
Siam suvažiavimui pirma karta vadovavo Pasaulio Liuteronų
Sąjungos vokiečių, tautinio komiteto įgaliotinis Bažnyčios tarėjas
kun. R a t z iš Stuttgarto. Renginys pradėtas pamaldomis, kurias
laikė pats vedėjas, savo pamokslui pasirinkdamas 1982 m. šūkį,
Jezajo 26, 4 skirsnelį’- "Pasitikėkite visuomet Dievu, nes Dievas
yra amžina uola". Šiemet, kaip ir pastaraisiais metais,didžiausia
grupę sudarė latviai: jų. buvo 14, estų 13, lietuvių 6 ir vengrų trys.
Lietuvių, grupę šį karta sudarė: garbės senj. kun. A. Gelžinius iš
Braunschweigo, senj. kun. J. Urdzė iš Bonn-Bad Godesbergo, kun.
Mikas Klumbys iš Blombergo, kun. Martynas Klumbys iš Bensheimo, kun. Fr. Skėrys iš Mannheimo ir teologijos studentas Vilius
Grigužis iš Stadtallendorf© prie Marburgo. Marburgo universitete
jis studijuoja evangelikų teologija ir dabar yra IlI-me semestre.
Suvažiavimų, atidarė Bažnyčios tarėjas kun. Ratz. Estų propstas,
kaip konvento pirmininkas, P tJ 1 d tylos minute ir malda pager
bė t'ris per praėjusius metus mirusius’- Paula Julia Eberhard žmcrna Bažnyčios tarėjo kun. dr. Ernst Eberhardo, kuris 21 metus
rūpinosi išeivių. Bažnyčiomis, Marta Gelžinienę, Gim. Hakaitę,iš
Brauschweigo (-Mūsų garbės senj. kun. A. Gelžiniaus žmona ), ir
latvių Bažnyčios darbuotoja ponia M. Pipę iš Bielefeldo.
Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pamaldos, kurias laikė pakai
tomis išeivių. kunigai,ir Biblijos studijos. Po Biblijos studijų vyko
paskaitos. Vyriausias Bažnyčios tarėjas dr. Miksch iš Frankfurto
skaitė paskaita: "Pasitikėjimo ugdymą - Vakarų Vokietijos besi
keičiančioje 20-to amžiaus įtampoje". Antra diena vyskupas Htibnėr nagrinėjo’- "Pasitikėjimo ugdymą - Liuterizmo vaidmuo mūsų
laikų įtampoje". Trečia diena vyriausias Bažnyčių tarėjas
dr.
Strauss iš Mtlncheno savo pranešimui pasirinko tema "Pasitikėji
mo ugdymą - Iššūkis Bavarijos evangelikų liuteronų Bažnyčios va
dovybei dabartyje. " Po paskaitų, vyko gyvos diskusijos.
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Vieny, lietuviy pasitarime sen. kun. J. Urdzė pranešė, kad kitais
dr. Martyno Liuterio jubiliejiniais metais, liepos mėn. 1-3 d. d.
įvyks Čikagoje Lietuviy Evang. Liuterony Bažnyčios išeivijoje Si
nodas. Jis bus Tėviškės parapijos bažnyčioje pas vyr. senj. kun.
Ansę Trakį. Čia rinksis sinodalai iš viso laisvojo pasaulio.
Kun. Fr. Skėrys trumpai pranešė, kad šiuo metu gimnazijoje yra
60 mokiniy: 23 evangelikai, 45 mokiniai iš Vakary Vokietijos ir 15
iš užjūrio. Iš užsienio yra atvykę: 2 iš Kanados, 8 iš JAV, 2 iŠ
Uragvajaus, 1 iš Australijos, 1 iš Venezuelos ir 1 iš Mali (Afri
kos ).
Ta pačia proga kun. Fr. Skėrys parodė labai gražiy skaidriu iš
savo 1981 m. puikios kelionės po Suomija: Turku, Mikke Ii, Savonlinna ir Helsinkio miestus.
Viena popietę keliavome autobusu po Unterfranken kaimus ir
miestelius, grožėdamiesi jy apylinkėmis. Aplankėme Heilsbronn
katedra, pastatyta 1132 metais. Aplankėme ir Rothenburg ob
der
Tauber. Rothenburgas stovi ant kalno, apie šimtą metru virš Tauberio upelio; visą miestą beveik iš visy pusiy apsupa stori mūrai.
Rothenburgas yra iki šiy dieny išlikęs toks, koks jis buvo
vidur
amžiais. Todėl jame ir dabar nieko neleidžiama pakeisti. Miestas
kasdien aplankomas nesuskaičiuojamo turisty skaičiaus, kurie iš
Japonijos ir iš Amerikos, iš Norvegijos ir Piety Afrikos atvažiavę
Vokietijon, būtinai turi pamatyti šį miestą, kuriame, atrodo, laikas
yra sustojęs ir 17 šimtmetis yra užkonservuotas.
Visas miestas yra apsuptas miesto sienos - tvirtovė. Iš autobu
so išlipę turime eiti pėsti į miestelį. Jau po keliy žingsniy priei
name pirma įžymybę - kriminalistinį muziejy. Jame galima maty
ti įrankiy, kuriais viduramžiais įtartieji būdavo tardomi, o nuteis
tieji baudžiami. Yra baisiy įrankiy. Šalia kriminalistinio muzie
jaus yra Švento Jono bažnyčia. Ja aplankę, einame toliau į miesto
centra - turgavietę. Prie jos yra rotušė ir pastatas, kuriame 1631
metais įvyko dramatiškas atsitikimas. Per Trisdešimtie s
mėty
kara generolas Tilly buvo užėmęs Rothenburga ir norėjo jį sunai
kinti kaip ir visus kitus miestus, kuriuos jis užėmė. Labai prašo
mas pasigailėti, jis įsakė burmistrui Nuschui išgerti 3 ir ketvirta
dalį litro vyno taurę vienu pakėlimu. Nuschas per 10 minučiy įvei
kė vyną, ir taip miestas išliko ne sudegintas. Burmistras Nuschas
po savo herojiško žygio miegojo tris dienas, o pabudęs dar sveikai
gyveno 23 metus ir mirė sulaukęs 80 metu. Pilis sugriuvo per že
mės drebėjimą.
Paskutinę diena po vakarienės susirinkome puikiame
svečiu
kambaryje pasmaguriauti. Čia atskiros tautybės dainavo savo liau
dies dainas. Ta proga Bažnyčios tarėjas kun. dr. Eberhard pager
bė kun. Fr. Skėrį už 1982 m. gegužės mėn. 2 d. gauta diploma Briu77

sėlyje už straipsnį "Joninės - senoji lietuviu tradicija", kuris til
po savo laiku Lietuvos vokiečiu žurnale "Die Raute".
Po pusryčių., padėkoję už malonias ir jaukias dienas vienoje iš
gražiausiu Bavarijos vietų, išvykome į namus
6
*
Kun. Fr. Skėrys

BUVO SUMAINYTI ŽIEDAI

Vicki ir Tony Paviloniai su juos sutuokusiu presbiterionų kunigu prof. Robert McLaren.
Vicki tėvų sodyba jungtuvių dieną Fullerton, Calif.
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.
............................. .. . . . K,r Firl Saulsbury, Mrs. Phyllis Saulsbury, Vicki ir
Jaunavedžiai su tėvais — iš k. j d.:. Mr. tari
j>
y
Tony Pavilonis, Amelia ir Hermanas Pavilonis.

BATUN: TIKSLAI IR DARBAI
BATUNas yra pabaltiečiu organizacija prie Jungtinių Tautu. Ji
įsisteigė 1966 metais United Baltic Appeal - Baltic Appeal to the
United Nations (UBA - BATUN) vardu. Šios organizacijos inspira
cija - 1965 m. įvykęs lapkričio 13 žygis į Jungtines Tautas, kuria
me dalyvavo 10,000 su viršum pabaltiečiu.
BATUNo tikslas - informuoti pasaulį apie dabartinę Lietuvos,
Latvijos ir Estijos būklę per Jungtinių. Tautų forumą.
BATUNo nariai kasmet lanko įvairių kraštų pasiuntinybes New
Yorke suteikiant joms vėliausius faktus apie žmogaus ir tautos
teisių pažeidimus Pabaltijo kraštuose. BATUNo taryba patyrė, kad
šie asmeniniai kontaktai su pasiuntinybių tarnautojais permetus
pakėlė pabaltiečiu markę; tai rodo pasiuntinybių didesnis palanku
mas pabaltiečiu interesams. Pvz. , JAV misijos prie JT
patarė
jas Carl Gershman, kuris praeitais metais kalbėjo LJS-LB poli
tinėj konferencijoj New Yorke, yra žinomas lietuvių bei
aplamai
pabaltiečiu bičiulis. 1981 m. , kalbėdamas JT trečioj komisijoj,ku-
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ri svarsto žmogaus teisiu, problemas, Gershman viešai pasmerkė
sovietu agresija Pabaltijo kraštuose ir pagerbė esto kalinio- kan
kinio Juri Kukk atminima (Kukk mirė sovietu lagery nuo keturių
mėnesių, bado streiko). Gershman nuolat duoda brangių patarimų
veiklos metodams patobulinti.
Ypatingomis progomis, kaip pvz. J. Kukk mirties atveju, BATUNas organizuoja demonstracijas prie sovietų pasiuntinybės ar prie
JT. Šitokiu būdu pavyksta sužadinti amerikiečių spaudos bei visuo
menės dėmesį pabaltiečių klausimais bei išreikšti vieša protestą
prieš sovietų, besikartojančius kėslus. Taip pat sušaukia informa
cinius pasitarimus bei simpoziumus Pabaltijį liečiančiais klausi
mais.
Nuo 1977 metų BATUNas siunčia delegacija į Ženeva atstovauti
Pabaltijo interesams JT Žmogaus Teisių sesijoje. Š. m. kovo 1-5
BATUNo delegacija, kuria sudarė estė pirmininkė Juta Ristsoo iš
New Yorko, lietuvis Narcizas Prielaida iš Ženevos ir latvisJulijs
Kadelis iš Muensterio, lankė sesijos dalyvaujančias delegacijas ir
susitiko su Europos spaudos atstovais. Pagrindinė dokumentacija
- BATUNo tarybos narių specialiai paruošta 1981 m.
einamųjų
įvykių kronika, kuri vaizdžiai bei kondensuotai sumini ryškiausias
žmogaus bei tautos teisių pažeidimus Pabaltijo kraštuose. Šalia
šios paruoštos dokumentacijos, BATUNas kasmet įteikia ir kelis
Pabaltijo kraštų pareiškimus.
(Iš "Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos" biuletenio nr. 4,

1982 m.)

ARĖJAS VITKAUSKAS

MERGAITĖ PRIE GĖDOS STULPO

Keistų pasitaiko skelbimų! Štai, limpa jau akys, noriu miego, bet
laikraštis užtrunka rankose, nes pamačiau nekasdieniška skelbimą.
"Gyvenime nusivylus, jaučias save našlaičiu, norėdamas sudary
ti sau tikra gyvenimo džiaugsmą, būsiu tikru tėvu mergaitės vai
kui, kurį tėvas yra visiškai palikęs ir kurio motina norėtų jam tė
viškos globos. Dėl suprantamo nesmagumo, tokios mergaitės pra
šau rašyti, kol išsiaiškinsime, adresu- Pasui Nr. 617, Kaune. "
Tas skelbimas man įstringa galvon ir su mintimis apie jį už
miegu.
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Žinote, yra tokiy sapny., kurie ištisai, arba iš dalies vaizduoja tai?
ka mes ir nemiegodami žinome. Štai, aš sapnuoju, bet žinau, kad tai
yra tikra, jog motina kadaise neaiškiai kalbėjo apie senus laikus,
jos motinos nupasakotus. Esą, Šiauliuose buvo laikai, kai viduryje
turgavietės pastatydavo prie gėdos stulpo nusikaltėlius. Tai buvo
kažin kokie laikai, kai už nuodėmes, bažnyčioje išpažintas, liepda
vo kai kam nugarkaulį pinklu perplauti. Tiesa, ir nesapnuodamas
visa ta esu neaiškiai girdėjęs. Tai yra tikrai mums kažin kokiy
nežinomy, neišaiškinty laiky aidas.
Motina yra kalbėjusi, kad prasiradusi mergaitė tuomet būdavo
pririšama viešai prie gėdos stulpo ir paskui nuplakama. Nuo pla
kimo ja galėdavo išgelbėti tik koks nors vyras, kuris priėjęs uždė
davo tokiai mergaitei ant kaklo savo ploštę ( "šalika").
Nutrūko mano sapno pirmoji dalis, pasimaišė kažin kas iš vaka
re skaityto skelbimo, vėl nutrūko ir prasidėjo keisti, nematyti, se
noviški vaizdai.
Plačioje turgavietėje daug privažįavusiy. medinėmis,nedirbtinai
lenktomis pašliūžomis, rogiy. Marguoja ryškiy spalvy - raudona,
žalia, geltona, ruda pirštinės, tokios pat ploŠtės. Storos, ilgos, tam
siai pilkos milinės, vyžos ant kojy. Ant iškelty į viršy ieny krūvos
atvežty parduoti rėčiy, rogėse daug mediniu klumpiy iršaukšty,
statinaitės sviesto, varškės, grietinės, vaškas ir medus koriuose
ir atskirai. Vaikštinėja minia ir trypia sniegą rogiy tarpuose.Tur
gus pačiame įkarštyje. Klegesys, triukšmas, derybos. Atskirai to
liau varinėja parduodamus ir mainomus arklius. Sunkiai
apsimutuliavusios sėdi rogėse tetulės ir dėdienės ir kai kurios šalty
je užkandžiauja. Ant nugaros apsikrovęs visa vyžr kaina
nešioja
pėsčias pardavėjas. Dera žmonės šiurkščiai padarytus suolus ir
kėdes, ritinėja apžiūrėdami, iš karkly vyteliy ir iš šiaudiniy s tory
virviy pintus doklus šienui gyvuliams nešti ir javams, į dideliy
asočiy pavidalo, pilti.
Toli, viduryje turgavietės, susibūrė vyžos ir milinės.Ištuštėjo
aplink susibūrimą esančios rogės. Nubėgo visi kažin ko žiūrėti.
Pakilo ir iš tolimesniy rogiy moterys ir varškėta duona, kuria už
kandžiavo, padėjusios, nuskubėjo į būrį.
- Veda!. . . - nuaidėjo per visa turgy. - Veda!. . .
Tai visi iš anksto žinojo, kažin ka veda prie gėdos stulpo, vidu
ryje turgavietės pastatyto. Taip būna.
Padėjęs glėbelį šieno arkliui nuėjo ir Rastinis, bernas iš Zuvininky, iš už Šiauliy ežero Bitinėlio.
- Tik tu neužtruk ten, - greitai namo važiuosime!. . - tarė nu
einančiam sūnui pasilikusi rogėse senutė.
- Tepasigaili vargšo stulpininko šiandien!- šnabždėjo jos ge
ros lūpos.
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- Merga su pavainikiu, merga su pavainikiu prie stulpo riša! išgirdo Rastinis į miliniu būrį priartėjęs.
Kažin kas karšto nuėjo per Širdį. Atsiminė bernas seserį, kuria
vargais negalais teko nuo gėdos stulpo gelbėti. Jau buvo paėmę į
gėdos stulpą pristatyti, bet karšti prikalbinėjimai pade jo palenkti
sesers suviliotoja, kad imtų. ja žmona ir gėdos neleistų.Ir tai bu
vo norėta seserį prie gėdos stulpo pastatyti, - sako'.
- Galės suvedžiotojas prie gėdos stulpo ateiti ir savo ploštę jai
ant kaklo užmetęs ja namo, kaip žmona, neplakta, gauti!. .
Šiaip taip nuo to išgelbėjo. Bet liko brolio ir motinos širdyje
kažin kokio neiškentėto skausmo, užuojautos žmonėms prie gėdos
stulpo. Prasistūmė Rastinis pro apstojusį būrį ir mato, privedė
mergaitę prie juodo stulpo, priėjo prie jos žmogus su ilga virve,
riša. Ant gretimu rogių. rykščių, didelė grįžtė padėta. . .
Salta, bet mergaitės sermėgėlė atsegta, galva be skarelės,plau
kai išdraikyti, akys užverktos, skruostai purvinai raudoni. . .Tylė
dama priėjo ji prie minioje paliktos tuščios vietos aplink stulpą,
sustojo, akis nuleidusi tyli, į šalį nepasižiūri. . .
- Verkia, nabagė ! - pasigirdo iš moterų tarpo.
- Rykščių, paleistuvei! - atsiliepė kitos.
Rastiniai širdis užuojautos ugnimi užvirė. Mergaitė nematyta,
iš nežinomo kaimo, bet jos akys tokios liūdnos. . . o jos kūdikio tė
vas gal čia pat kur ant rogių, pasistiepęs žiūri, gal bernams gė
dos ceremonija, nutylėdamas rodo. . .
- Sesuo!.. - dingtelėjo Rastinio galvoje mintis. - Mano sesuo
taip pat būtų žmonių žodiškų, iešmų smaigoma buvusi. . . Vargšė
moteris !. . Kenčia viena už pasitikėjimą meiliais žodeliais. . .
Kai žmogus su virve rankose numetė ja ant sutrypto sniego ir
sučiupo tempti nuo mergaitės sprando sermėgėlę, pasigirdo iš ap- stojusios minios balsas:
- Praleiskite mane! Greičiau, praleiskite!. . .
Iš minios, vyžuotas ir tiesus, su atsegta milinės krūtine ir be
kepurės, su išdraikytais plaukais, išėjo bernas Rastinis, iš tolo
šaukdamas:
- Sustok, žmogau!. . Aš imu ja sau už žmona!. .
Sužiuro minia, kažin ka išsunkė pro lūpas kelios bobos, nusi
kosėjo jauni bernai, burbtelėjo seniai. Rastinis vyriškai priėjo,
pastūmė budelį į šalį, paspyrė koja į šalį virvę, paėmęs užtrau
kė mergaitei sermėgėlę atgal ant pečių ir, greitai nutraukęs nuo
savo kaklo ryškia marga ploštę, užmetė jai. . . Kažin kas giliai at
siduso. Šone sužvengė keli bernai ir net mergos. Pažvelgė vanago
akimis iš po nusvirusių plaukų Rastinis į kvailių būrelį,
griebė,
prišokęs prie rogių, rykščių gniūžtę ir paleido į besijuokainčiusl
- Užsikimškite burnas, gyvuliai!. . .
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Žmogui su virve nebeliko kas veikti. Jis trypinėjo vietoje, patri
kęs. Rastinis apėmė globojančiai mergaitę dešine ranka ir, dary
damas kelia per nesiskirstančia minia, nuėjo savo rogių link.
Tyliai, net akių, nepastačius, sutiko senutė rogėse savo
sūnų..
Nieko nesakydamas, bernas lengvu pastūmėjimu pastūmė mergai
tę prie motinos. Prapliupusi gaivališku ašarini upeliu, puolė mer
gaitė nrie senutės, įgrūdo galva į jos kailinius. . . Tylėdama senutė
ėmė glostyti jos palaidus plaukus. . .
- Neverk, balandėle, viskas bus gerai!. .
Bernas suėmė buvusį Šieną, įdėjo į rogių pirmagalį, perkėlė va
džias, atsisėdo ant rogių krašto, pasilenkęs, iš kito krašto, paėmė
botaga.
- Ke-e-lia!. . . - timptelėjo bernas vadžias ir, pro susirinkusia
ta pačia minia, rogės išvažiavo.
Pripuolęs prie rogių girtas bernas, prikišęs arti prie važnyčio
tojo snukį, suriko:
- Skolinta boba vežies !. . .
Neištvėrė Rastinis. Botagas jo rankoje per akimirksnį atsidūrė
kotu į priekį. . .
- A-ai!. . . - smūgis į veidą nuvertė paslydusį girtuoklį. . .
- Savo žmonos aš neleisiu užgaulioti!. . . - kirčiuodamas,
sau
pačiam balsiai tarė važnyčiotojas.
Arklys mėtė sniegą iš po kanopą. Girgždėjo ienos ir rogių dalys.
Rogės bėgo kaip vejamos. Iš tikrųjų, jas lydėjo žvilgsniai, kol ro
gės išnyko už kelio pasisukimo. Kai rogės išnyko iš akių, kuprota
elgeta ištarė:
- Tau, berneli, visas gyvenimas klosis !. . .
- Na, nusiramink, martel!. . - ramino Rastinienė pa laid aplankę,
kurios galva tebebuvo po jos kailiniais prie krūtinės.
Nuo - O - o!. . . - ragino bernas arklį. Rogės girgždėjo ir nešė
visus tris nuo juodo gėdos stulpo į baltus laukus.

P. S.

Šis straipsnis pirma karta buvo spausdintas Kauno
rašty "Naujos Žinios" 1933 m. 17 Nr.

laik

IŠKELIAVĘ AMŽINYBĖN
KUN. FRIDRICHAS BANRELIS
1905-1982.

Mus supa tik trys dienos: vakarykštė, šioji ir rytojaus diena, apie kurias daugiausia kalbame ir galvojame. Vakarykštė diena jau
praėjo, rytojaus dienos niekuomet nematysim, nes kai ji ateis, ta83

da jau bus "šiandien". Dar neseniai man teko per "Mūsų Sparnų"
Nr. 49 supažindinti skaitytojus su kunigu Fridriku Barneliu jo 50
metų kunigavimo ir 50 metų palaiminto vedybinio gyvenimo sukak
čių proga. Dabar gi jo, mūsų gyvųjų tarpe, nebėra, nes čia mes ne
turime nuolatinės vietos.

Kun. Fridrichas

Barnelis

1982 m. lapkričio 5 dienų, po sunkios ligos bei operacijų, mirė
ir lapkričio 10 dienų Hofheim Waldfriedhof prie Frankfurto buvo
palaidotas kun. Fridrikas Barnelis.
Kun. Fridrikas Barnelis gimė 1905 m. rugpiūčio 21d. Dorpate,
kur jo tėvas, baigęs Dorpato universiteto ev. teologijos fakultetų,
buvo ordinuotas kunigu. Tėvas kunigavo Estijoje, Latvijoje, Petra
pilyje, Pietų Rusijoje ir Archangelske, tad ir kun. Fr. Barnelio gy
venimas nuo pat mažens buvo keliavimas, kilnojimasis.
Kun.Barnelis man kartę, rašė: "Už mano gyvenimo kelių aš ga
liu Viešpačiui Dievui tik nuoširdžiai dėkoti, kad Jis mano šeimų
ir mane audringame gyvenime apsaugojo ir maloniai lydėjo. Kun.
Barnelio kunigavimo metai buvo pilni pasisekimo, džiaugsmo ir
nusivylimo.
Baigęs Kauno univ. ev. teologijos fakultetų 1929 m. ir dar pagi
linęs teologijos žinias vienerius metus Vokietijoje, 1930 m. buvo
gener. supernt.prof. dr. P. Jakubėno Sinodo metu Biržuose ordinuo
tas ir paskirtas Seirijų parapijos administratorium. 1931 m. vedė
prof. Jono Yčo dukterį Birutę. Užaugino dvi duktė ris-Renatę ir Erikų. 1934 m. Sinodas paskyrė jį Biržų parapijos Il-ju kunigu. Šio

je parapijoje su kun. A. Balčiausku daug laiko skyrė jaunimui.
Nuo 19^0 m., gyvendamas Vokietijoje, nenutraukė ryšių su mū
sų Bažnyčia, nors turėjo daug darbo savo Frankfurto ev. reforma
tų parapijoje, kur pastatė naujų bažnyčių. Pasilikus Europoje,
Frankfurte prie Maino, jam teko atstovauti mūsų-Lietuvos Ev. Re84

formatų Bažnyčių bažnytiniuose suvažiavimuose Europoje. Jis iš
lydėjo amžinybėn mūsų vyriausius kunigus: gener. supernt. dr.kun.
Povilų Jakubėnų Šveicarijoje, gener. supernt. dr. kun. Konstantinų
Kurnatauskų, supernt. kun. Jonų Šepetį ir kun. Vytautų Kurnatauskų Vokietijoje.
Kun. Vytautui Kurnatauskui mirus, buvo išrinktas Kolegijos na
riu ir tas pareigas ėjo iki mirties.
Pažinom kun. Fridrikų Barnelį kaip pasišventusį Dievo vaikų,
kuriam, pagal apašt. Jono II laiško pažadų, bus "malonė, gailestin
gumas, ramybė nuo Dievo Tėvo ir nuo Jėzaus Kristaus, Tėvo Sū
naus, tiesoje ir meilėje".
1982. XI. 24, Evanston
Kun. Stasys Neimanas

VIETOJ GĖLIŲ ANT VIKTORO KAPO

. Up

Žinutė spaudoje, kad Viktoras Karosas mirė, man trenkė kaip
perkūnas iš giedro dangaus.
Patikrinęs savo bibliotekėlę suradau, kad MUSŲ SPARNAI ma
ne lanko nuo 1972 metų, tad ištisa dešimtmetį. Spėju, kad
maž
daug nuo to laiko ėmė ateidinėti ir reti Viktoro Karoso laiškai. Jo
pirmasis rūpestis - MUSŲ SPARNŲ su visuomene supažindinimas.
Jo paprašytas, anksčiau NAUJIENOSE, vėliau retkarčiais KELEI
VY bei NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ, o paskutiniu laiku
DAR
BININKE ėmiau spausdinti MS apžvalgėles. Rašyti apie M. S.
vi
sada būdavo malonu ir lengva, nes šiame religiniai kultūriniame
žurnale rasdavau įdomių, vertingų rastų. Viktorą Karosa jau anks
čiau pažinau iš jo sodrių, kartais aštrokų rašinių NAUJIENOSE,
bet M. S. žurnale jis. būdavo spalvingiausias. Nepaisant jo kietos
logikos ir dažnai gerų, gausių argumentų, negalėdavau visur su juo
sutikti, bet perdaug jis būdavo ryškus, spalvingas, kad galėtum ran
ka numoti ir tylomis pro jo rašinį praeiti. Teko kai kuriuos jo ra
šinius vertinti net su ironijos doze, bet visda ir pastebint, kao jie
nepaprastai įdomūs. Kai pereitais (1981) metais, po aštresnės jo
straipsnio kritikos paprašė atsiųsti M. S. apžvalgėlės kopija, nu
siuntęs laukiau piktos reakcijos. Nustebau, gavęs nepaprastai šilt
laiška, perpinta komplimentais ir skatinantį toliau rašinėti. Anei
žodžio apie savo liga, nors, iš mirties pranešimų supratau, jo jau
būta sunkiai sergančio.
Kad būčiau žinojęs, kad būčiau žinojęs !. .O dabar - į jo laiška
liko neatsakyta (minėjau - mudviejų laiškai vienas kitam būdavo
labai reti). Nebepaskaitė jis nė M. S. šių metų birželio numerio
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apžvalgos, kurioje, kaip visada, ir jo raštus aptariau. Jei būtų bent
žodeliu apie savo negales užsiminęs, būčiau laiške išdėstęs, kaip
didžiai jo asmenį ir jo raštus vertinu.
MUSŲ SPARNŲ redakcija ir žurnalo skaitytojai netekote vieno
pačių spalvingiausių, rašto vyrų.. Evangelikai reformatai netekote
vieno energingiausių religijos gynėjų. Visi lietuviai nustojome ideidealiausio patrioto, tiesos, kokia jis suprato, skleidėjo bei gynėjo.
Velioniui Viktorui Karosui į amžinybę išėjus, visi likome skurdes
ni. Tebūna ramus jo užtarnautas poilsis.
Alfonsas Nakas

EUGENIJA SNARSKYTĖ-STANEVIČIENĖ

Mokytoja Eugenija Snarskytė-Stanevičienė

1902 Biržai — 1982 Urugvajus

Eugenija Snarskytė-Stanevičienė, eidama 80-tus metus, sunega
lavus širdžiai, mirė 1982 m. rugsėjo mėn. 4 diena.
Uragvajaus
sostinėje Monteviciejuje. Paliko dukra dr. Nijolę su šeima.
Velionė buvo gimusi Lietuvoje, Biržuose, miestiečių ūkininkų
reformatų šeimoje. Tėvas Petras Snarskis buvo kilęs iš Latvelių
kaimo; kurį laika jis buvo išvykęs Amerikon laimės ieškoti.Moti“
na Darata Variakojytė buvo kilusi iš Marmakiškių kaimo; jos di
džiausias rūpestis buvo - išleisti visus vaikus į mokslus.
Eugenija šioje šeimoje buvo ketvirtas vaikas tarp keturių bro
lių“ Valerijono, Jono, Emilio ir Kosto. Baigus 1926 m. Biržų gim86

tazija ir 1927 m. mokytojų, kursus Marijampolėje, Jsugenijd muKyojavo Dagilynėje, Biržų apskr. Ištekėjo už agr. Vaclovo Stanevi
čiaus; augino dukrelę Nijolę.
1944 m. liepos mėnesį, karo frontui iš rytų artėjant, su šeima
ir vyriausiu broliu Valerijonu pasitraukė į Falanga pas brolįEmilį; o rudenį ir žiema traukėsi vis į vakarus, kol apsigyveno pieti
nėje Vokietijoje. Iš ten su šeima emigravo į Pietų
Amerika Uragvajų pas savo vyro brolį. Čia dukra Nijolė baigė aukštuosius
mokslus ir rūpestingai globojo savo motina iki pat jos mirties.
Apie velionę, kuri buvo evangelikų, reformatų tikėjimo, Uragvajaus Lietuvių Katalikų sekmadieninis biuletenis Nr. 36
rugsėjo
mėn. 5 diena taip gražiai rašė:
"Užgeso šiam pasauliui, kad šviestų, amžinybėje. Ji mirė po
Ilgesnės širdies ligos rugsėjo 4 diena. Tai buvo šviesi asmenybė:
mūsų kolonijos kultūrinio darbo pirmūnė, vadovė. Ypač daug dirbo
su mūsų kolonijos jaunimu ir vaikais. Jos darbo baras buvo - lie
tuvių kalbos pamokos, dainos, vaidinimai, tautiniai šokiai.Ilgus
metus ji vadovavo Uragvajaus "Vyčių." ir "Gintaro" tautinių šokių
ansambliams. Buvo maloni, visada išlaikanti takta, taika mylinti
moteris. Jos liūdi visa Uragvajaus lietuvių kolonija". Kartu liūdi
me ir mes - visi biržiečiai reformatai, netekę savo mielos draugsesės ir šio žurnalo skaitytojos. Reiškiame nuoširdžia užuojauta
visiems giminėms ir artimiesiems. Viešpaties malonė telydi ja
amžinybėje.
Velionė buvo mylima teta mūsų kunigo R. Gerulio. Jis ja Urugva
juje aplankė 1975 metų gruodžio mėnesį.
Kun. E. Gerulis

A. a. Emma Kaunienė, buv. Biržų aps. karo
komendanto žmona, aktyvi veikėja moterų
draugijoj, mirė Kanadoje 1982 m. gegužės 15 d.
(buvo gimusi 1892.X.10). Nuoširdi užuojauta Jos
artimiesiems.
Redakcija
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POVILAS LAPIENĖ
1909-1982.

Povilas Lapienė

Povilas Lapienė gimė Lietuvoje, Salamiestyje, 1909 m. lapkričio
mėn. 15 diena lietuvių evangelikų reformatų šeimoje. Jo tėvas Jurgis Lapienė; motina - Emilija Mažeikaitė Lapienienė;
broliai
- Jonas ir Alfonsas? sesuo-Emilija Aišparienė; žmona - Kristina
Kymantaitė, kilusi nuo Raseinių. Vedė Tauragėje 1936 metais. Ve
lionis Lietuvoje gyveno įvairiose vietose; pradžioje buvo VII pul
ko puskarininkis, vėliau - Vilniaus teatro buhalteris. Pasitraukus
iš Lietuvos, apsistojo Austrijoje. Amerikoje išgyveno 33 metus ir
čia buvo pardavėjas. Paskutinis jo antrašas buvo 7332 S. California
Ave. , Chicago, IL 60629. Mirė nuo širdies smūgio 1982 m. rugsėjo
mėn. 28 d. Čikagoje. Palaidotas per Petkaus koplyčia Lietuvių Šv.
Kazimiero kapinėse 1982 m. spalio mėn. 1 d. Laidojimo apeigas
koplyčioje ir kapinėse atliko liet. ev. reformatų kunigas Eugenius
Gerulis. Pakasynų vaišės įvyko "Dainos" valgykloje. Liko čia našlė
žmona Kristina, giminės ir bičiuliai.
Kun. E. G.
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Supernt. kun. Povilo Jašinsko laidotuvės, Biržai, 1982. V. 24 d.
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KURT. AGR. PETRAS KREGŽDĖ
1894-1947.

Kurt. agr. Petras Kregždė

35 metu mirties sukakties proga tenka prisiminti ta mūsų Baž
nyčios narį, kuris aukojo savo energija ir darba ne tik Bažnyčiai,
bet ir tautos reikalams. Kurt. agr. Petras Kregždė buvo ryški as
menybė. Šioje vietoje leisime pasisakyti, geriausiai jį pažinojusiai,
jo mylimai žmonai dr. Marijai Kregždienei laiške, rašytame 1972.
VII. 16 d. , jy. šeimos draugui ir bendradarbiui kurt. Petrui
Variakojui.
"Didžiai gerbiamas ir mielas p. Petrai,
Su įdomumu ir susijaudinimu perskaičiau Jūsų rašyta
"Mūšy
Sparnuose" 32 Nr. straipsnį, prisimenant mano mylima vyra a. a.
Petra 25 mėty, mirties proga.
Straipsnis labai įdomus, nes Jūs taip gražiai nušvietėte ir ta
istorinį laikotarpį, kuriame Petras augo, vystėsi, brendo ir dirbo.
Tikrai tai buvo įdomūs laikai - entuziazmo ir pasišventimo metai.
Kiek daug pasišventimo ir darbo, ypač pradžioje, reikėjo įdėti, kad
ta įsikūnijusia idėja, Nepriklausoma ir Laisva Tėvynę atstatyti ir
ugdyti.
O Petrui netrūko nei entuziazmo, nei pasišventimo, nei darbš
tumo bei sumanumo. į kiekviena darba pasinerdavo visa širdimi
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ir visomis jėgomis. Buvo labai pareigingas ir atsidavęs savo Tė
vynei, šeimai ir artimiesiems. Taip pat buvo labai jautrios sielos
ir viską giliai pergyvendavo.
Tai atrodo, kad okupacijos pergyvenimai, tremtis ir rūpestis
dėl ateities sudarė tokia įtampa ir jo širdį taip paveikė, kad vos
53 m. sulaukusi ji nustojo plakusi.
Mūsų šeimai tai buvo labai skaudi, gili ir nepataisoma tragedi
ja. Sunku patikėti, kad jau 35 metai praėjo nuo to laiko, kaip jis ap
leido mus. . .
Tai dar sykį Jums , mielas p. Petrai, širdingai dėkoju už tą taip
gražiai patiekta atsiminimu pluošta iš mano mylimo vyro a. a.
Petro gyvenimo.
Su geriausiais limkėjimais Jums ir Jūsų mielai šeimai.

Jūsų Marija Kregždienė"
P. S. Dr. M. Kregždienė mirė 1977. IX. 4 d. New Yorke. Ji
uoli daugelio draugijų narė ir aktyvi veikėja.
Redakcija

NEW YORK.
1982 m. lapkričio
21 d. New Yorke-Woodhaven įvy
ko velionio kun. Petro Dagio penkerių metų mirties sukakties pa
minėjimas. Šiai sukakčiai turinin
gą pamokslą pasakė atvykęs iš
Čikagos genr. supernt. kun. Sta
sys Neimanas. Pamaldose ir po
jųkukliose vaišėse dalyvavo virš
70 asmenų.

buvo

Sukakties minėjimas praėjo iš
kilmingoje nuotaikoj e, daly vaujant
parapijiečiams bei kunigo Dagio
draugams. Kun. P. Dagys buvo N.
Yorko evangelikų parapijos stei
gėjas ir ilgalaikis jos kunigas.
Minėjimo ruoša daugiausia rū
pinosi buv. kunigo žmona A. Dagienė-Bortkevičienė. Jai talkino
parapijos valdyba.
sn.
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RADVILU SARVAI
Istorinių šarvų kolektorius von
Kiensbush dovanojo savo kolekci
jų Philadelphijos meno muziejui.
Rinkinyje yra Lietuvos kunigaikš
čių: Radvilos Juodojo (1515-1567)
ir Radvilos Mikalojaus (15471603) šarvai. Prie jų yra identifi
kacijos kortelės su įrašais:
(Radvilos Juodojo)

to Christoph I Nikolaus von Ra
dziwill (1547-1603) Grand Mar
shall of Lithuania.

(Kristupas I Radvila Perkūnas)

This three-quarter lenght field
armor (German c. 1 590-1 600, now
in the museum Wojska Polskiego,
Warsaw) to Christoph I Nikolaus
von Radziwill,who was nicknamed
the "Lithuanian Hercules and the
Thunderbolt of war".

"Field armor German Augsburg
c. 1550, Embossed steel-1977- 1 67 - 1 6. Attributed to Desiderius
Helmshmied (German, Augsburg1500-1 578 ).Made for Nikolaus VI
von Radziwill the Black (15151567). "
RADVILA "PERKŪNAS"

"Breast and Backplate German
1 580-1 600.Etched steel 1977 - 167 -158. Part of an armor belonging
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Sias žinias ir fotografijas, Vi
liaus Variakojo rūpesčiu, suteikė
ponia Ramona Veston iš Philadel
phijos. Jiems Redakcija nuošir džiai dėkoja.
P.S.Įdomu pastebėti, kad lentelė
se prie šarvų parašyta "von Ra
dziwill", kas neatinka tiesai.
Radvilos buvo kunigaikščiai ir vo
kiškuose šaltiniuose jie žymimi
"Furst Radziwill", o angliškuose
šaltiniuose-"Duke Radziwill". At
rodo, kad šis netikslumas padary
tas dėl nežinojimo, kataloguojant.

Daromi žygiai susisiekti su mu
ziejaus vadovybe ir išsiaiškinti.
Redakcija

APSILANKĖ TOLIMAS SVEČIAS

Okupuotoj Lietuvoj dirbantis
Ev. Liuteronų Bažnyčios vysku
pas Jonas Kalvanas 1977 m. Pa
saulio Liuteronų Bažnyčių atsto
vų suvažiavime buvo išrinktas
nariu į tos S-gos Tarybų. Tas su
teikė jam progų dalyvauti ir ki
tuose panašiuose suvažiavimuo
se. Šiais metais jis buvo atvykęs
į Kanadų, Vancouver, kur vyko
Pasaulio Liuteronų Bažnyčių Sųjungos suvažiavimas. Ta proga
jis aplankė Ottawoje vykstantį Pa
saulio Reformuotų Bažnyčių su
važiavimų ir perdavė ok. Lietu
vos liuteronų ir reformatų svei
kinimus. Vėliau jis pasimatė su
lietuviais liuteronais ir reforma
tais Toronte. Aplankė Čikagų. Lai
kė pamaldas Ziono ir Tėviškės
liuteronų bažnyčiose, o su refor
matais susitiko genr.superinten
dento kun. S. Neįmano rezidenci
joje. Ok. Lietuvos reformatai tu
ri tik vienųkunigų, kuris turi ap
tarnauti penkias parapijas. Biržų
bažnyčios vidus dabar atremon
tuojamas. Remonto darbus vykdo
specialistų grupė, kurių paskoli
no katalikų Bažnyčia. Tarp kata
likų ir evangelikų santykiai yra
geri ir draugiški.
J.
SCHLANGEN 2, VOKIETIJA. Žur
nalo skaitytojas kunigas Gustav
Butkewitsch nuoširdžiai sveikina
žurnalo vadovybę ir kartu prane
ša savo naujų adresų, kur persi

kėlė gyventi nuo 1982 m. rugpiūčio 11 d. Jo dabartinis adresas
yra: Pastor Gustav Butkewitsch,
Hornsche Str. 56, D. 4797 Schlangen 2, Teutoburger Wald.
"Mūsų Sparnų" redakcija svei
kina gerb. kunigų Butkewitsch ir
Ponių naujoje vietoje ir linki Abiems sveikatos ir giedrios nuo
taikos !
Redakcija

CHICAGO. 1982 m. rugpiūčio mėn.
"Mūsų Sparnų"administracija pa
siuntė įrištų žurnalo "M. Sp. "pil
nų komplektų ligi 52 Nr.JAV Kon
greso
bibliotekai, kaip dovanų
nuo Liet. Ev. Reformatų Bažny čios Amerikoje ir gavo padėkos
raštų:
"Dear Mr. Palshis:
It is my pleasure to acknowl
edge, with many thanks, receipt
of the material mentioned below.
We deeply appreciate your kind
ness in sending this material to
the Library of Congress.

Sincerely, Nathan R. Einhorn
Chief, Exchange & Gift Division.

The material received: Mūsų
Sparnai,Number s 1-51, 1951-81".
'p

'p

*p

Bažnyčiai daugiausia aukoja
Mormonai-696 dol. kiekv. narys
metams (vidurkis); United Presbyterian-291 dol.;
Episcopal
Church -262 dol. ; Lutheran Mis
souri Synod-232 dol.; American
Lutheran Church-211 dol. ; Unit
ed Church of Christ-185 dol. ;
Southern Baptist-182 dol.; United
Methodist - 155 dol.; Lutheran
Church in America-115 dol.
J.
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BIRŽAI. Gauta žinia (laiškas), kad
1982 m. birželio 6 d. , paminėjus
mirusį Lietuvos Ev. Reformatų
Bažnyčios Konsistorijos (dabar
jie nebevadina Kolegijos) prezi
dentų Kostų Burbulį ir kitus na
rius, buvo išrinkta nauja Konsis
torija iš narių:prezidentas -Kostas
Grundelė, vice prezidentas- Pet
ras Čepas ir sekretorius - Alek sandra (Alisa) Balčiauskienė (kun.
A. Balčiausko našlė).

Tame pačiame laiške rašoma:
"Gražiai vyksta pilies atstatymo
darbai. Iš pradžių buvo gaila tų
griuvėsių, kurie simbolizavo Bir
žų miestų.Net neįsivaizduoju, kad
tie griuvėsiai virs gražiais rū
mais.Manau, gal dar šiais metais
neužbaigs tų didelių darbų".

Didžiai gerb. Pone Palši,

Prisiunčiu Jums mano aukų
"M.Sp.". Tegu jis auga ir išsilai
ko dar ilgus metus.Malonu tų žur
nalų paimti į rankas, jį skaityti.
Negali atsigėrėti jo turiniu. Mie
lai skaito ir Vasario 16 gimnazi
jos mokiniai Jūsų žurnalų. Ačiū
Jums už siunčiamus "M.Sp. "nu
merius ir už jų punktualumų. Tas
yra labai svarbu, kad skaitytojai
jį gauna visuomet punktualiai.
Su nuoširdžiausiais sveikini
mais ir geriausiais sveikatos lin
kėjimais Jums, Jūsų didžiai gerb.
Poniai, šeimai ir redakcijos ko
misijai, ypatingai p. Bružui, vyr.
redaktoriui.
Lieku Jūsų Fr. Skėrys
6800 Mannheim 71, 1982. 9. 29
*4'

SKAITYTOJŲ ŽODIS
Nuoširdus ačiū už "Mūsų Sp. "
Nr. 52. Visuomet su įdomumu per
skaitau kiekvienų numerį. Sis ypač įdomus. Gaila, kad apie L.Ev.
Ref. Bažnyčios padėtį neparuošėte referato ELTAI. Būtų įdomu ir
naudinga ir lietuvių, ir anglų kal
bomis. Pvz. Vladas Šakaly s iki su
sitikimo su manimi sakė, kad ne
žinojo, jog Lietuvoje yra ir nekatalikų.
Beje, mielam senam pažįsta
mam, dabar kun. E.Geruliui,drau
giška pastaba:-suprantu mintį,bet
perdaug fanatiški kaltinimai tau
tai, panašiai kaip R. K. tezė-Marijos žemė, kol nepasišventė vi
sa tauta, Dievas baus. . . Nereikia
būti tokiais griežtais!

8 2. VII. 16
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Jūsų L.Grinius

'P

Gerb. Palši !

Ačiū už V. Karoso knygų ir už
Mūsų Sparnų numerį. Dėl knygos
nesiskundžiau ir V.Karosui rašy
damas, o tik parašiau teisybę, jog
knyga su dideliais spaudos tech
nikos riktais.
Apie Mūsų Sparnus daug kartų
kituose
laikraščiuose skaičiau,
bet neprisirengiau juos į savo
namus parskraidinti. Čia čekis
10 dol. , kai kitų numerį išleisite
- atsiųskite, atsilyginsiu, nors ir
dabar kaina nepažymėta.
Gaila V. Karoso, kad taip greit
iškeliavo; nuostolis lietuvių kul
tūros darbininko netekus.
Viso geriausio Jums asmeniš
kai ir kaip M.Sparnų administra
toriui.
K. Januta
Los Angeles, 82. IX. 28

BIRŽAI.
Laikraštyje "Tėviškės
Žiburiai" rašoma apie Biržų pilį:
"Restauruotoje Biržų pilyje įsi
kurs kraštotyros muziejus ir vie
šoji biblioteka. Šiuo metu pagal
vyr. architekto E. Purlio projektų
jau atnaujinti pilies mūro skliau
tai. Jiems panaudotos specialios
plytos, pagamintos iš kruopščiai
apdirbto molio. Baigiami ir gelž
betoninių skliautų atnaujinimo
darbai. Išsamius archeologinius
kasinėjimus atliko vyresniosios
kartos archeologas K. Mekas, ar
chitektūrinius ie škojimus -ar chi-

tektai:E. Purlys, A. Umbrasas, A.
Urbstas. Atnaujinimo darbus pa
lengvino Biržuose atidaryta spe
ciali dirbtuvė-Lietuvos paminklų
atnaujinimo tresto skyrius. Jo pa
grindiniai darbuotojai: darbų vyk
dytojas Aleksas Frankas, brigadi
ninkas Steponas
Čebatoriūnas,
mūrininkai: Stasys Samas,Petras
Aukštinis ir Algis Laumė. Pilies
atnaujinimo darbams jau išleista
daugiau kaip pusė milijono rublių.
Teigiama, kad Biržų pilis atgaus
pirmykštį savo vaizdų."
V. Kst.

NUO 1982 M. BIRŽELIO 1 D. IKI 1982 M. GRUODŽIO 1 D.
GAUTOS "MŪSŲ SPARNAMS" AUKOS

A. a. V. KAROSO prisiminimui au nezuela, N. Bauer i s, Australia.
Po 1 5 dol.:
kojo "Mūsų Sparnams ":
L. Knopfmileris, Florida, E. JoLiet. Evangelikų Taryba - 75 dol.
dinskienė, Detroit,K. Žemaitienė,
Mrs. E. Zujus ------ 25 dol.
Honeoye Falls.
Mrs. E. Pušneraitienė - - 10 dol.
Po 10 dol.:
H. Y. Petkus, CA, Mrs. X, CT, C.
Po 50 dol.:
Kikutis, Collinsville, V.Nastopka,
Tėviškės par. Moterų Draugija
Baltimore, L. Grinius, Alexand
ria, J. Staigys, Port Colborne, O.
Po 40 dol.:
Audėnas, S. Ozone Park, H. Pama
Kun. P. Dilys, Chicago, dr. D. Vataitis, H. Springs Nat. Park, V.
riakojytė, Chicago, M. Bernstein,
Sniuolis, Brockton, dr. G. MiceVokietija.
vic, Kankakee, K. Januta, Los A.,
Po 30 dol.:
K. Vaitaitis, Westbrook, A. Jab
Kun. Fr. Skėrys, Vokietija, E. A.
lonskis, Hickory Hills, P. Mekas,
Elbe, Great Neck.M. Kregždė, CA.
Cape Code, J. Pauperas,jr., West
Po 2 5 dol.:
minster, dr. M. Jankus, Lemont,
D. B. Bobelis, St. Petersburg.
M. Tamulėnas, Racine, J. Indriū
Edm. O. Tunkūnas, Gardner
nas, E. Pušneraitienė, A.Uznienė,
P. Lampsatienė, V. TrumpjonasPo 20 dol. :
visi iš Chicagos.
V. Kregždienė, Hot Springs, dr. J
Po 8 dol.:
D. Kregždės,Cincinnati, A.Keler
Z. Dalibogienė, Homewood.
tas, Brookfield, J. Vaisiūnas, Ve
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Po 6 dol.:
P. Jaunius, Kanada.
Po 5 dol. :
P. Petrušaitis ir Mrs. I. Tamulėnas-abu iš Racine, O. Tilindienė,
Elgin, V. Mieželis, Phoenix, A.
Kappa, Toronto, A. Kenstavičius,
Hope, Mrs. E. Blynas, St. Monica,
J. Na va s aiti s, Lantana. O. Budėjus,
E.Jasiūnas, V. Variakojis, P. Variakojis, kun. E. Gerulis, kun. A.
Trakis,R. Pipynė, Mrs.E. D. Bro
oks, Mrs.G. Josuweith, M. Plačienė, dr. J.Vaitaitis, Greta Jagutis,
H. Pankienė, A. Buntinas - visi iš
Chicagos. M. Kiršonis, L. Angį.
Po 4 dol.:
P. Kėželis - 4. 65 dol. Australija, E.
Kaminskienė-4 dol., Chicago.
Po 3 dol. :
J. Jokubka, M. Kujus, L- Lubertvisi iš Chicagos.
Po 2 dol.:
M. Zablackas, H. Drejerienė, J.
Kukeckis, J. Skvirblys, "X"-visi
iš Chicagos.
Po 1 dol.:
K. Mačiukas, E. Umbrazas-abu iš
Chicagos.
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Per p. J.Dambarą, "MūsųSparnų atstovą Kanadoje, aukojo(Kanadiškais doleriais):
A. Ruzgienė, pagerbdama savo
mirusią motiną E. Kaunienę-25
dol., A.Usvaltas- 15 dol., E. Ulickienė ir Galina Narušaitis-po 10
dol., J. Dambaras-6 dol., J. Tre
čiokas, E. Smilgys, M. Jankus, V.
Drešeris ir J. Preikšaitis-po 5
dol., Vaštokas-3 dol. ir už pavie
nius Nr. gauta 6 dol.
Kitos aukos svetima valiuta:
Inž. A. Paškevičius, Kanada-10
dol. , Fr. Šlenteris, Vokietija- 20
DM, J. Pipynė, Anglija-5 Svarai.

Visiems aukotojams nuoširdus
ačiū už prisiųstą auką!
Aukotojas,neradę s savo pavar
dės aukų sąraše, prašomas susi
siekti su administracija:
"Mūsų Sparnai"
57 18 So. Richmond Str.
Chicago, IL 60629

CHICAGO. Dienraštis "Draugas"
1982. VIII, lid., skyriuje "Skautybės kelias"-Lietuvių Skautų Bro
lijos Vadija-savo vadovybės są
raše pažymi, kad evangelikų dva
sios vadovu yra paskirtas kun.
Eugenius Gerulis, gyv. 8237 So.
Albany Ave, Chicago, IL,60652;
telef. (312) 776-3481.

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 1975 m. , 240 psl. Kaina 3 dol.
3. J urgis 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 minties
6"x9" knyga, 348 psl. Išleido "Rūta", Hamilton, Kanada 1977 m. Kai
na 5 uol.
6. Viktoras Karosas "Lietuvos ryšys su Amerika".Istorinė apy
braiža. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 2, Chicago, 1977 m.
Iliustruota, skirta JAV 200m. nepriklausomybės paminėjimui. Gale
yra plati santrauka anglų kalba, 17 6 psl. Kaina 3 dol.
7. "Dagys klajoja ir galvoja", "Meilė tarp priešų". Abi knygos
stambaus formato (164 ir 154 psl.). Knygos iliustruotos autoriaus
nuotraukomis ir skulptūrų reprodukcijomis. Autoriaus leidiniai(1979 ir 1980 m.). Siuntinėja veltui prisiuntus pašto išlaidoms pa
dengti. Adresas: Dagys, 78 Chelsea Ave, Toronto,Canada M6P 1C2.
8. Jokūbas Kregždė "Lietuvos Reformatų Raštija". Istorinė ap
žvalga. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 4, Chicago, 1978 m.
Iliustruota rašytojų nuotraukomis ir tituliniais knygų lapais, 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, DeveniųKul
tūrinio Fondo leidinys. Spausdino J. Kapočius 1979 m. Formatas35"x25". Kaina 6 dol. plius persiuntimas.
11. Motiejus Karaša "Gyvenimo Sūkuriuose", atsiminimai ir pergyvenimai iš 1901- 1951 m. laikotarpio. Devenių Kultūrinio Fondo
leidinys Nr. 7, Chicago, 1982 m., kietais drobės viršeliais, iliustruo
ta, 424 psl., kaina 12 dol. plius persiuntimas 1 dol.
Užsakant knygas prašome prisiųsti knygos vertės money orderį
šiuo adresu:
"Mūsų Sparnai"
5718 So. Richmond St.
Chicago, IL, 60629

HUGENOTŲ KRYŽIUS, vartotas 16 ir 17 amž.

