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GAVĖNIOS METO APMĄSTYMAI
KUN. ST, NEĮMANĄS

43-čios psalmės autorius prisimena Dievo suteikta pagalba iz
raelitams senais laikais ir reiškia viltį, kad tokia pat pagalba bus
suteikta visuomet. Bet dabar Dievo tauta palikta viena, neprieteliu
apsupta, slegiama ir niekinama, nors ji ištikimai laikosi prie Die
vo.
Todėl psalmistas meldžia, kad Dievas padėtu prislėgtai tautai.
Psalmistas nebijo teismo, nes jaučiasi esąs nekaltas, sakydamas:
"Spręsk mano byla, o Dieve, mano reikalą gink nuo žmonių nedo
rųjų". Psalmistas myli Dieva ir trokšta būti kuo arčiau prie jo.
Nelaimė, kuri ištiko jį, lyg rodo, jog jis yra Dievo atmestas. Bet
tai, ka jis dabar tik su pasigėrėjimu įsivaizduoja, kad Dievas pa
dės, yra toli, tai yra kol kas dar neišsipildęs troškimas, arti te
bėra priespauda, todėl jis kartoja: "Ko tu liūdi?"
Ar šita psalmė bei jos turinys neatitinka didele dalimi paverg
tu tautų nuotaikai, padėčiai lietuvių nekaltai kenčiančių nuo piktų
kaimynų?Neseniai minėjom Lietuvos nepriklausomybės šventę su
prislėgta nuotaika, bet ir su viltimi. Šiandien vėl Jaunimo Centre
bus prisiminta, kiek mūsų tautiečiai nukentėjo nuo nacių ir bolše
vikų siautimo. Bus prisiminta paskaitomis, kaip pavergtų tautų by
la iki šiol neranda teisingo išrišimo ir sprendimo, kiek
mūsų,
brolių ir seserų nekaltai įkalinta, ištremta iš tėvynės, kankinama.
Visi Lietuvos nepriklausomybės šventės ir su ja surišti minėji
mai nėra kokie nors meno pasirodymai ar vaidinimai. Jie duoda
proga atnaujinti tautinę savigarba, meilę širdyse ir pasiryšima
veikti, kad mūsų troškimai išsipildytų ir, kai ateis tas laikas, kad
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butu žmonių, kurie ta prisikėlimo švente galėtu džiaugtis. Gavė
nios laikas skirtas susikaupimui ir apmastymu^ peržvelgti pra
eitį, esama laika ir su viltimi pažvelgti į ateitį, nes po sunkiu ban
dymu ir pergyvenimu seka laimėjimas. Tai patvirtino musu gyve
nimo mokytojas ir gelbėtojas Kristus savo pasiaukojimu, mirtimi
ir Velykų ryto prisikėlimu. Kristaus kentėjimo apmastymo laikas
yra proga iš Viešpaties mokytis^ nežiūrint savo patogumu bei pageidavim.ų, bet daryti tai, kas tinka Dievui ir padeda žmonėms iš
kilti virš piktu palinkimu. Šioje dvasioje tad turime tęsti Jo pra
dėtąjį darba ir kova. Gyvenimas nepragiedrės, jei kaltinsime vieni
kitus, o patys neveiksime, jei neimsime ant savo pečiu jokios at
sakomybės naštos, kuri tarnautu Dievo karalystės statymui
jau
dabar čia žemėje. Kristus vadina išmintingu ta, kuris klauso Dievo
Tėvo Žodžio.
Karo pasėkos ir žiaurus gyvenimo įvykiai dažnai sužaloja žmo
gaus asmenybės išsivystymą. Dabar atskiros tautos ir pavieniai
asmenys gyvena laike, kuriame yra daug sukrėtimų. Žmogus ta
čiau norėtų būti apsaugotas, apgintas. įvairiais draudimais
jis
bando užtikrinti sau gyvenimą, kai kada bandydamas prie jo prisi
taikyti. Dažnai atrodo, mes gyvename laike, kuriame vertinamos
masės, skaičiuojama, kurioje pusėje persvara. Mažiau paisoma,
kas atsitiks su atskiru žmogumi, neskaitlinga tauta, atskira bend
ruomene. Dažnas žmogus jaučiasi lyg skęstąs žmonių masė je, kuri
jo troškimams yra šalta, abejinga ir kurčia. Norėtume
matyti
žmones tvirtus ir teisingus, nes vis auga nesaugumo jausmas kai
girdime, kad yra tiek daug nusikaltimų, nesugyvenimo, nesutarimo,
kad plečiasi atskiru žmonių egoizmas ir savimeilė.
Žmogaus širdis yra tasai ariamasis laukas, kuriame dygstabei
auga geras ir blogas gyvenimo vaisius. Vaisius, įsišaknijęs širdy
se, apsireiškia atitinkamu elgesiu. Todėl, kas nori tvarkyti žmonių
gyvenimą ir jų sugyvenimą, turi visu pirma paveikti jų širdis. Tai
sunkus uždavinys. Išviršinis auklėjimas ir išsilavinimas dar ne
pakeičia žmogaus širdies. Vieni bando religija įjungti į savo gyve
nimo statyba. Bet, jei religija nepanaudojama tinkamai, tai tas
žmogus negali pasinaudoti tikėjimo teikiamomis gėrybėmis ir pa
rama. Vėl kiti visai atmeta tikėjimą į Dieva Tėva,skiepydami net
prievarta į jaunimo širdis visai mums svetimas mintis ir idėjas.
Juo žmonės labiau tolsta nuo Dievo, tuo jie labiau gali būti pa
veikiami Dievui priešingos dvasios. Kai iš musę; viešojo gyvenimo
vis labiau atskiriamas žmonių Mokytojas iŠ Nazareto, žmonių tar
pe padidėjo skaičius tų, kurie, norėdami kitiems vadovauti, kitus
auklėti, pasižymėjo žiaurumu, gobšumu, pavydu, kerŠtu,neapykanta,
pavergdami ištisas tautas. Komunizmas, kuris skelbia tokį gražų,
kilnų obalsį - laisvė, lygybė, brolybė, paviliojo ne viena
kilnų
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žmogy. Komunizmas parodė, ka žmonijos vaduotojai be Dievo at
siekia ir sukuria, ir ka jie duoda tautoms ir atskiriems žmonėms,
siekdami nuolat griauti esama visuomenės, neva atgyventa, sant
varka. Tam griovimui jie pašvenčia daug jėgy. ir ištekliu, bet ne
suranda tinkamo pakaitalo nugalėti visus pasireiškusius trūkumus.
Taip įvyko komunizmu susižavėjusiu žmonių, dvasinis sumenkėji
mas, kuris tebesiplečia.
Bažnyčios uždavinys yra ir tebelieka pasauliui parodyti ir
jį
supažindinti su Jėzaus artimo meilės politika, kuri nieko bendro
neturi su politika, kuri tarnauja tik atskiriems, atrinktiems, kurios
nors vienos pakraipos žmonėms. Jėzaus įtaka turi mus paveikti ,
vienyti, kad žmonija pažinty, ta vienintelį kelia, kuris veda į pasau
lio ligos ir negalavimo palengvinimą. Pasaulis dar nepažino kelio
į konkrety gelbėjimą, nežiūrint esamos padėties. Jei jis būty. paty
ręs Kristaus meilę, tai tiek žmoniy nekentėty vergijos, nebadauty,
nebūty tiek prievartos ir skurdo, nebūty tiek daug dvasiniy ir fiziniy ligoniy, pranyktu gobšumas ir užkariautojy karai, nevykty ga
lios expansija ir nesireikšty nepažabota agresija.
Pasibaigus mūšy visiems minėjimams, pažvelkime kiekvienas
ir į savo įsipareigojimus tautai, tėvynei, bažnyčiai ir jos laisvei.
Lietuviy likiminis kelias yra sunkus. Nepriklausomybe šiandien
mes negalime džiaugtis, bet galime ir turime džiaugtis mūšy tėvu
ryžtu, pasiaukojimu ir drąsą, paskelbiant Lietuvos nepriklausomy
bę. Ir dabar turim uždegti pas save ta ryžta ir ta pačia drąsą, nors
ir neturime nepriklausomybės ir mūšy tauta kenčia persekiojimus.
Stenkimės uždegti liepsneles ty širdyse, kurie dar tęsia savo tėvu
ir protėviu darbus, kad juose tauta išlikty gyva. Mūšy minėjimai
neturi būti dejonės, bet ryžto ir atsakomybės pajautimo žadinimas.
Kad užtikrinus ateitį, reikia dabartyje panaudoti
tas priemones,
kurios šiuo metu veikty į pasaulio sąžinę ir mus pačius taip, kad
per viltį artėty laisvės diena. Tegu krikščionys jungiasi ir buriasi
į parapijas, kad bendromis jėgomis vienas kita guosty, pastiprinty
ir, kas sunku nešti vienam, vienas kitam pagelbėty. Tai ypač įsidė
mėtina mums. Turime pareiga pajėgas taupyti. Dirbdami Dievui
neturime elgtis kaip neišmintingi užveizdos, bet vienybėje su ko
vojančia tauta, kaip tai antryjy Pasaulio Lietuviy dieny
rengėjai
pasirinko savo šūkiu - obalsiu.
Turime vengti visiškai išsisemti ir per didelio įtempimo, kovo
jant vis su tais pačiais rūpesčiais. Kai Kristus jautė, kad jis pats
ir Jo mokiniai yra per daug žmoniy išvarginti, jis patarė jiems
eiti į ramia vieta ir malda kaupti jėgas naujiems žygiams bei už
daviniams. Kas mintimis ir malda kurį laika gyvena Kristaus ar
tumoje, tas po tokio susikaupimo jaučiasi sustiprėjęs, pailsėjęs ir
labiau pasiruošęs savo pareigas atlikti. Triukšmas ir didelis
su-
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s i jaudinimas gali mus ne tik išvarginti, bet ir sužaloti, o ramumas
gi gali veikti gydomai.
Mums Viešpats patikėjo žmonija. Todėl kiekvienas turime rū
pintis ne vien savimi. Jei to visi nuoširdžiai laikysimės, mūsų da
bartinis liūdesys pavirs džiaugsmu. "Ko tu, manoji Širdie, nusimi
nus? Ko taip nerimsti krūtinėje? Pasitikėk Dievu! Aš Jį garbinsiu
vėl iškilmingai -. tikrąjį Dieva - vaduotoja savo". (Ps. 43. -5)
1983. H. 13 d.

Konfirmantai Tauragėje 1939 m.

KUN. POVILAS DILYS

MINTYS MOTINOS DIENAI
Apaštalas Povilas antrame laiške Timotiejui, pirmame persky
rime rašo: "AŠ vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pra
džioje gyveno tavo senelėje I ojoje, tavo motinoje Eunikėje ir, esu
tikras, tebegyvena tavyje, "o trečiame - papildomai pabrėžia: " Tu
nuo vaikystės pažįsti Šventuosius Raštus, kurie gali tave pamokyti
išganymo per tikėjimą į Jėzų Kristų. "
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Dabartiniu laiku vis auga ir stiprėja moterų kova uz savo
tei
ses, uz reikalavime. moterims turėti lemiama baisa
gyvybiniu
klausimu, sprendimuose ir teisę užimti vadovaujančias vietas kiek
vienoje srityje sekuliariniame ir krikščioniu Bažnyčių gyvenime,
įspūdingi praeitu metu moterų suvažiavimai: "Evangelical
Wo
men's Caucus" Seattle, Washington valstybėje ir "United Presby
terian Women, " Purdue University, West Lafayette, Indiana vals
tybėje. Jie abu buvo liepos mėn., ir juose buvo susirinkę virš 6000
dalyviu. Jų šūkiai, paskaitos, o ypatingai nutarimai liudijo, kad Amerikos kontinentas pamažu įžengė į nauja "matriarchato" laiko
tarpį. Pasaulio Liuteronų. Sąjungą palaikė ta tendencija nutarimu,
kad jos 1984 m. suvažiavime Budapešte Bažnyčios su vienu balsu
galėtų turėti ir antra delegatę - moterį.
Tuo būdu ir "Motinos Diena" metai iš metų darosi svarbesnė
šventė, nes dauguma kovojančių moterų yra ir motinos. Šiemetinė
"Motinos Diena", gegužės 8, sutapo su Velykomis rytų krikščionių
Bažnyčiose. Stačiatikiai šiemet sujungė ta diena su velykiniu per
gyvenimu savo tarpe. Taigi ta diena buvo net ryžtingiau minima.
Senesnioji karta dar gali mums pranešti apie laikus, kada daugelis
nežinojo, kaip ta diena pasielgti, bet labai greit ji užvaldė visų šir
dis. Mes kasmet švenčiame "Motinos Diena" ir laukiame jos. Da
bartiniu metu ta diena yra svarbi mūsų bažnytiniame, visuomeni
niame ir šeimyniniame gyvenime.
Mūsų apmastymo tema yra: "Tikra motina". Pirma keletas pas
tabų. "Motinos Diena" ragina kasmet mus, ypatingai vaikus, kokio
amžiaus jie bebūtų, neužmiršti savo motinų. Jeigu vaikai yra są
žiningi ir myli tėvus, jie be abejo ta diena prisimins, kad motina
juos pagimdė kančiose ir įdėjo daug pastangų ir pasiaukojimo į jų
auklėjima, Nesvarbu, ar vaikai yra maži, ar suaugę, ar kcirtu,ar
atskirai gyvena, ta diena privalo motinai parodyti jie dėkingumą.
Be to, jeigu esame tarpe tų, kurių motinų jau nebėra gyvųjų tarpe,
mes galime papuošti jų kapus. Nepraleiskime progos tai pada
ryti. Jeigu mūsų mylimų motinų kapai yra išblaškyti pasaulyje ir
jų "Motinos Diena"pasiekti negalime, dėkokime tylioje maldoje
Viešpačiui Dievui už mūsų motinoms suteikta savo laiku ištvermę
ir stiprybę nešti su mūsų augimu surištus sunkumus.
Tuo būdu, kasmet "Motinos Diena" bus ne tik prisiminimas, bet
ir įsipareigojimas vaikams su meile ir pagarba vertinti motinos
darba. Betgi ir kiekviena motina, kaip tik tuo metu privalo
pa
žiūrėti į save, pastatyti savo veikla Šventojo Rašto šviesoje ir pa
klausti saves: "Kaip aš galėčiau šiame dinamiškame ir sociologi
niai gana komplikuotame laike vaisingai pildyti savo uždavinį, būti
tikra motina?"
Apaštalas Povilas nupiešė tikros ir teisingos motinos vaizda.
6

Jo žodžiai ir Šiandien mūsų motinoms gali tapti palaimintu pavyz
džiu. Jis rašo savo mylimam dvasiniam sūnui Timotiejui: "Tu nuo
vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, kurie gali tave pamokyti iš
ganymo per tikėjimą į Jėzų Kristų. " ( 2 Tim. , 3, 1 5 ). Nuopelnas
tam, pagal ap. Povilo nuomonę, prikUuso Timotiejaus motinai Eunikei ir senelei Lojai, kurios buvo pavyzdingos ir dievobaimingos
moterys. Susipažinkime arčiau su jų pasielgimu.
Dar iš konfirmacijos pamoku prisimename, kad apaštalas Povi
las savo pirpaosios misionieriškos kelionės metu atvyko į Listra,
romėnu kolonija rytuose. Apaštalų. Darbai praneša apie napaprasta įvykį Listroje. Tenai ap. Povilas stebuklingu būdu pagydė luoša
vyra, kuris buvo raišas nuo pat gimimo. Listros gyventojai, pama
tę ka ap. Povilas padarė, norėjo jį ir jo palydovą Barnaba paskelb
ti dievais*. Povilą - Hermiu, o Barnaba - Dzeusu. Atvykę išAntiochijos ir Ikonijos žydai apsvaidė Povilą akmenimis, išvilko
už
miesto, sunkiai sužeidė ir palaikė jį mirusiu. Nepaisant to, ap. Po
vilas greit vėl aplankė tikinčiuosius Listroje, rado Timotiejų, ti
kinčiosios žydaitės Eunikės sūnų.. Jos vyras buvo graikas. į Jėzų.,
kaip į Kristų, - netikėjo. Betgi Eunikė ir jos motina Loja visa šir
dimi buvo atsidavusios Išganytojui. Jos tikėjo, kad Sename Testa
mente pažadėtas Mesijas pasirodė Jėzuje Kristuje. Tokioje dva
sioje jos išauklėjo Timotiejų.. Po pasikalbėjimo su ap. Povilu,Ti
motiejus tapo ištikimu apaštalo palydovu jo kelionėse. Jie net kar
tu viešėjo Romoje.
Timotiejaus auklėtojoms pirmiausia rūpėjo, kad jis taptų giliai
tikinčiu žmogumi. Taigi, jeigu mes nagrinėjame tema "tikra moti
na'/privalome pabrėžti, kad gyvo tikėjimo įkvėpimas vaikams
bū
tų pirmas ir svarbiausias uždavinys kiekvienai motinai. Tuojau Čia
iškyla klausimas. Kaip mūsų mielos motinos galėtų ta
garbinga
tikslą atsiekti? Dabartiniu laiku yra nemažai rašoma ir kalbama
apie vaikų auklė jima. Lengvai galima kelias dešimtis patarimų iš
vardinti. Koks patarimas yra teisingiausias? Mes,
krikščionys,
privalome laikytis Biblijos, bet tuo pačiu laiku mokėti Švento Raš
to dėsnius pritaikinti mūsų sąlygoms.
Eunikė ir Loja gyvai tikėjo į tai, ka jos įkvėpė sūnui ir anūkui.
Jaunas Timotiejus nematė tarp jo auklėtojų žodžių ir veiklos skir
tumo. Jam buvo svetimas jo motinos nervingumas, nesusilaikymas,
neapgalvotas pasielgimas. Tegu kiekviena motina rimtai save
iš
tiria, ar jos troškimas yra, kad jos vaikai per visa gyvenimą pa
laikytų gilius ir gyvus santykius su Dievu, ar ji pati giliai į tokius
santykius tiki? Tikrai, Eunikės tikėjimas yra iki šios dienos ne
mirtinga vertybė, mums Šventame Rašte apreikš ta. Metodai, kaip
mūsų motinos ta tikėjimą galėtų su entuziazmu perduoti vaikams
yra šiandien kitoniški, negu Naujojo Testamento laikais.
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Klausimas, kaip mūsų laikais užvaldyti vaikių širdis, yra lemian
tis žmonijos ateičiai. Kokiu keliu motinos turėtu eiti, kad įtikintu
vaika, ypatingai brendimo laikotarpyje, apie tikėjimo palaiminta
įtaka žmogaus gyvenime ? Atsakymas yra nelengvas. Galima tik
bendrai patarti, kokia kryptį motinai pasirinkti. Pirmiausia, tegu
kiekviena motina kasdien patikrina savo asmeniška tikėjimą, ar
jis yra gyvas jos širdyje, o gal tik tradicinis. Po to. motinos turė
tu ieškoti galimybės susipažinti su šio laiko auklėjimo metodais.
Jie šiame dešimtmetyje gerokai skiriasi nuo tu, kuriuos mūsų tė
vai vartojo, kada mes buvome vaikai. Tik gyvojo tikėjimo sujungi
mas su šios dienos reiškiniais gali atnešti palaimintus vaisius
mūšių ir mūšių vaikių dvasiniame gyvenime. Tie reiškiniai yra:
1. Jėzus iš Nazareto, kaip gyvas ir amžinai viešpataujantis Kris
tus, šiandien ir ateityje nori ir gali viešpatauti mūsų vaikių širdy
se.
2. Motinos pareiga yra atitinkamai savo vaiko širdį tam paruošti.
3. Ji turėtių pakartotinai atkreipti dėmesį į fakta, kad dabartiniu
laiku vis mažėja skirtumas tarp religijos ir mokslo. Kas šiandien
kitaip mano, jau nėra laikomas rimtu mokslininku. Tikra motina
turėtių paraginti savo vaikus, ypatingai, jeigu jie siekia aukštojo
mokslo, susipažinti su šiių laikių garsiu fizikių darbais ir atominės
jėgos tyrinėtoju pažiūromis. Jie yra giliai tikintys žmonės. Jie
liudija, kad jių tyrinėjimai padėjo įsigilinti į Dievo, į gyvojo Dievo
veikimą.
i
4. Praktiškame gyvenime motina tegu mokosi realiai galvoti. Te
gu ji atmeta visokiu rūšių svajones apie savo vaikus. Tegu ji ruo
šiasi momentui, kada vaikas nuo jos atsiskirs. Anksčiau ar vėliau
ta valanda ateis. Žinoma, motinoms tai nelengvas dalykas. Bet ir
mūšių Eunikei be abejo tai buvo rimtas gilaus tragizmo pergyve
nimas. Ji žinojo, kad jos sūnus ir sūnaus mokytojas ap. Povilas
gali mirti kaip kankiniai už Kristaus mokslo skelbimą. Nepaisant
to, ji sutiko atsiskirti nuo sūnaus, nes tarnavimas Dievo
idėjai
perviršija mūšių planus, musių apskaičiavimus ir pageidavimus.
5. Motinos vaizdas nebūtių pilnas, jeigu neapvainikuotume jo mal
da. Kiekviena motina privalo neužmiršti, kad be atviros maldos jai
bus sunku tapti gera savo vaikių auklėtoja. Pavyzdžiai rodo, kad
malda yra neribota jėga žmogaus gyvenime. Tegu kiekviena mo
tina žino, kad atviros maldos metu, kaip apaštalo Povilo laikais,
taip ir dabar, Viešpats Dievas siunčia į mūšių širdis naujas idėjas,
naujas galimybes, naujas jėgas pritaikinti jas su palaimintu rezul
tatu mūšių vaikių auklėjime.
Paskutinieji šio amžiaus 17 metu ieško mūšių tarpe šiių
laikių
Eunikiių ir Lojių. Jos yra reikalingos kiekvienai krikščioniškai ir
nekrikščioniškai bendruomenei, kiekvienai šeimai. Reikia tik pa8

linkėti, kad ir mūšy lietuvės motinos vis daugiau suprastu laiko
ženklus ir rasty su vaikais kelia vispusiškai tobulinti savo sielas.
( Šios mintys yra paimtos iš pamokslo, pasakyto Lietuviu Liuterony. Išganytojo bažnyčioje, Toronto, Kanadoje, 1982 m. gegužės
9d.).

Vaizdas Į Alyvų kalną nuo Al Aqsa mečetės

REFORMATORIUS DR. MARTYNAS
LIUTERIS
Šiy mėty lapkričio mėn. 10 d. sueina 500 mėty nuo reformato
riaus Dr. Martyno Liuterio gimimo dienos. Tiek jo tėvynėj Vokietijoje7 tiek ir už jos ribų - visame protestantiškame pasaulyje intensyviai ruošiamasi šios retos ir svarbios sukakties minėji
mui.
Gaila, kad mes lietuviu kalboje neturėjome ir neturime jokio iš
samesnio istorinio pobūdžio veikalo apie šio įtakingiausi© refor
matoriaus gyvenimą, veikla ir jo atkakliai vesta kova dėl tuolaiki
nės Kataliky Bažnyčios atnaujinimo. Todėl ir netenka stebėtis, kad
mūšy lietuviu-reformatu tarpe Liuteris dažniausiai laikomas kaip
vien tik liuterony Bažnyčios steigėjas, nieko bendro su mūšy, rre-
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formatu Bažnyčia, kaip Kalvino mokslo pasekėja, neturįs. Tiesa,
išeivijoje pasirodžiusi Liet. Enciklopedija 16-tame tome duoda su
glaustai šiek tiek istorinės medžiagos apie Liuterį, su kuria, gai
la, teturi progos susipažinti tik tie, kuriems ši Enciklopedija yra
prieinama.
Istoriniai šaltiniai rodo, kad kaip tik Liuteris buvo tas reforma
cijos fenomenas, savo išsilavinimu, griežtu apsisprendimu ir iš
tverme davęs praktiška impulsą visam reformacijos judėjimui.
Kaip geras kalbėtojas ir rašytojas (Vokietijoj išleista 95 tomai jo
raštų.), Liuteris laikomas faktinuoju reformacijos tėvu, turėjusiu
žymios įtakos ir kitiems reformatoriams, neišskiriant nėKalvino.
Sis, kaip žymiai jaunesnis už Liuterį (gim. 1509 m. ), nors ir ne
turėjęs progos susitikti asmeniškai su Liuteriu, buvo daug girdė
jęs apie Liuterio veikla ir susipažinęs su jo raštais. Kalvino
iš
sireiškimas "Aš pakartotinai esu išsitaręs, kad, jei mane Liuteris
ir velnio apsėstu pavadintų., aš vistiek su pagarba
pripažinčiau,
kad jis yra tikras Dievo tarnas, aiškiai rodo, kad Liuteris Kalvinui
nebuvo svetimas. Taip pat Liuteris ir mums, ir net šiandien,ne
svetimas: iš daugiau kaip dvidešimt jo parašytų bažnytinių giesmių
keletą randame ir mūsų giesmyne, pav. Tvirčiausia apsaugos pilis
yra mums Viešpats Dievas. . . , Aš iš dangaus čia ateinu, naujiena
gera jums nešu. . . , Laikyk mus, Dieve, visados, prie žodžio amži
nos tiesos. . . , O, Dieve, iš gelmių, bėdos, Tavęs šaukiuos
graudin
gai. . . , O, mūšių Tėve danguje, kursai mus žody savame. . . ir t. t.
Todėl kaip tik šia sukaktuvinę Liuterio dienos gimimo proga pa
naudokime, nors ir trumpam, kiek šio straipsnelio rėmai leidžia,
artimesniam Liuterio pažinimui.
Liuteris gimė 1483 m. lapkričio mėn. 10 d. Eislebene,Vokietijoj,
angliakasio šeimoje. Vos sulaukęs 5 metų, amžiaus pradėjo lankyti
mokykla. 15 01 m. įstojo į Erfurto universitetą , humanitarinių
mokslų studijoms. Čia įsigijęs bakalauro ir magistro laipsnius,
tėvo paveiktas, pradėjo studijuoti teisę, kad užsitikrinus tvirtesnę
materialinę ateitį, to laiko populiaria teisininko karjera. Tačiau,
15 05 m. giliai paveiktas netikėto ir pavojingo žaibo trenkimo, jis
staiga apsisprendė iš pagrindų keisti savo gyvenimą.: nutraukė vos
pradėtas teisės studijas, ir, prieš tėvo norą, tų pačių, metų liepos
mėn. 16 d. įstojo į Augustijonų-Emeritu vienuolyną Erfurte. Po ati
tinkamo pasiruošimo, 1907 m. buvo įšventintas kunigu. 1508 m. pra
dėjo dėstyti teologija Wittenbergo universitete, kaip
teologijos
profesorius. Tais pačiais metais Čia įsigijo ir teologijos bakalau
ro laipsnį.

1511 m. vienuolių ordino reikalais, jis buvo pasiųstas į
Roma.
Čia atvykęs, jis iš džiaugsmo sušuko: "Būk pasveikinta, šventoji
Roma!: Tačiau tas pirmasis susižavėjimo įspūdis greit pradėjo
10

Dr. Martynas Liuteris

Atvaizdai piešti 1526 m. (Originalai yra VJarburgo

meno galerijoj).

Katarina Luther,
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Hans Luther,

dr. M. Liuterio tėvas

Margarete Luther,
dr. M. Liuterio motina.

Atvaizdai piešti 1527 m.
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keistis, kai jam teko vis daugiau nusivilti popiežiaus sostinės gy
ventoją moraliniu lygiu ir paviršutinišku jų religingumu. Tačiau,
nežiūrint to, jis grįžo į Erfurtą su nepalaužtu tikėjimu į Bažnyčios
šventumą,
i
1512 m. Liuteriui buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis.
1517 m. spalių mėn. 31 d., Visų Šventųjų išvakarėse, Liuteris pri
kala prie Wittenbergo bažnyčios durų 95 tezes, protestuodamas
prieš domininkonų vienuolio Tetzelio už pinigus pardavinėjamus
atlaidus, už padarytas ir besimąsias nuodėmes. Šiuo savo
žygiu
Liuteris negalvojo sukelti kokia nors priešbažnytinę opozicija, tik
parodyti vietos gyventojams Tetzelio misija, už pinigus pardavinė
jant atlaidus, kaip priešinga Šv. Raštui, tvirtindamas, kad kiekvie
nas krikščionis, kuris nuoširdžiai atgailauja už savo
nuodėmes,
gauna nuo paties Dievo nuodėmių atleidimų, be jokio žmonių tarpi
ninkavimo.
Popiežius taip pat pradžioje neėmė rimtai šių Liuterio tezių,
palaikydamas jas vietiniu vienuolių ginču. Tačiau, kai po 14 dienų
šios tezės paplito po visa Vokietija, sudarydamos Bažnyčiai rimta
pavojų, Liuteris buvo iškviestas į Roma pasiaiškinimui. Saksonijos
kunigaikštis Friedrichas, kuris Liuteriui buvo palankus, dėjo pas
tangas, kad tardymas vyktų ne Romoje, o Augsburge. 1518 metais
Romos kardinolas Kajetonas Augsburge bandė Liuterį perkalbėti
tų tezių atsisakyti. Šiam nesutikus, kardinolas pasiūlė kunigaikš
čiui jį nubausti, arba atiduoti nubaudimui Romai. Kunigaikštis, at
siklausęs Wittenbergo universiteto vadovybės nuomonės, patyrė,
kad visas teologijos fakultetas Liuterio tezėms pritaria.
Kuni
gaikštis gavo moralinę teisę nebausti Liuterioznė atiduoti jį Ro
mai nubausti.
Po sekusių vėlesniais metais įvairių tardymų ir diskusijų, įvai
riose vietose ir su įvairiais bažnytinės hierarchijos atstovais, bu
vo bandoma Liuterį paveikti savo mokslo atsisakyti. Tačiau tie vi
si ginčai ir tardymai, kurių dėl vietos stokos mes čia neminėsime,
dar daugiau stiprino Liuterį jo kovoje prieš tų laikų
Bažnyčios
dvasinį ir moralinį puolimą.
1520 m. popiežius išleido bules, kuriose Liuteriui buvo duota 2
mėnesiai laiko atšaukti jo tezes. Tų pačių metų, gruodžio mėn. 10 d.
Liuteris tas bules viešai sudegino, kaip ženklą jo
nepalaužiamo
pasiryžimo ir toliau tęsti Bažnyčios atnaujinimo kova, nežiūrint
bet kokių pavojų. Tai kovai suaktyvinti, jis išleido 3 viešus atsi
šaukimus: "į krikščioniška vokiečių tautos luomą", "Bažnyčia Ba
bilono kalėjime" ir "Apie krikščionies laisvę".
1521 m. sausio mėn. 3 d. paskelbtu Romos dekretu Liuteris buvo
ekskomunikuotas ir balandžio mėn. 17 d. iššauktas pasiteisinimui į
Wormso seimą, galutinam ginčo sprendimui. Nekreipdamas dėme13

šio į draugų perspėjimus apie šio žygio pavojingumą, turėdamas
Saksonijos kunigaikščio pažada jo saugumui ir pasitikėdamas Dievo valia, Liuteris nustatytu laiku atvyko į Wormsa. Čia
reikėtų
prisiminti, kad dar prieš jo iššaukima į Wormsa, slaptuose susiti
kimuose Liuteris buvo bandomas paveikti savo įsitikinimų atsisa
kyti, o Wormso seime tai viešai ir formaliai patvirtinti. Už tai bu
vo pažadėta pravesti kai kurias bažnytines reformas, ko padaryti
Liuteris nesutiko. Wormso seime buvo iš jo formaliai pareikalau
ta, viešai prisipažinti klydusiu ir atsisakyti savo mokslo. Liuteriui
paprašius vienos dienos laiko apsigalvojimui^ seimas sutiko. Se
kančia, balandžio mėn. 18 d., atėjo lemiamas momentas. Pradžio
je tardymo Liuteris atrodė lyg abejingas, netikras. Tačiau, juo
griežčiau buvo spaudžiamas pasiaiškinti, tuo tvirtesniu jis jautėsi
ir pa.galiau pasakė, kad jis savo mokslo neatsisakys tol, kol Šv<
Raštu ir kitais aiškiais faktais nebus įtikintas, kad jis klysta, nes
jis popiežium ir jo kardinolais nebepasitikįs, kadangi jie dažnai
klydo ir klysta. "Atšaukti negaliu ir nenoriu, nes prasižengti prieš
sąžinės įsitikinimus yra nei tikra, nei nepavojinga. Aš kitaip nega
liu. Tepadeda man Dievas !Amen. " Seimui pasidarė aišku, kad Liu
terio nusistatymas nebepakeičiamas.
Tų pačių metų gegužės mėn. 8 d. paruoštas Wormso Ediktas bu
vo pasirašytas ir gegužės 26 d. paskelbtas. Jis pasmerkė Liuterį
ir jo pasekėjus "beteisiais asmenimis", t. y. pastatė juos už įsta
tymų ribų, į kurių gyvybę gali kėsintis kiekvienas, nebijodamas jo
kios bausmės. Po šio edikto paskelbimo, Saksonijos kunigaikštis
Friedrichas leido Liuterį suimti ir, to Wormso edikto paskatintas,
saugumo sumetimais, patalpino jį Wartburgo pilyje, duodamas jam
varda "Junker Georg". Čia Liuteris išbuvo 10 mėnesių. Per ta lai
ka jis išvertė į vokiečių kalbaN. Testamenta ir pradėjo versti Se
nąjį.
1522 m. Liuteris slaptai grįžo į Wittenberga, tolimesniam, stip
rinimui evangeliškosios Bažnyčios pozicijų, kuriojam esant Wart
burgo pilyje, buvo atsidūrę pavojuje. Melanchtonas, o
ypatingai
Karlstadtas buvo labai suaktyvinę savo radikalia reformacijos
veikla, kuriai Liuteris, būdamas konservatyvių pažiūrų, nepritarė.
Be to, įvairios sektos rausėsi po naujos evangeliškos Bažnyčios
pamatais, ieškodamos pasekėjų. Savo iškalbingumu, pamokslais ir
atsišaukimais liuteriui greit pasisekė padėtį stabilizuoti.
1525 m. birželio 13 d. Liuteris susituokė su buv. vienuole Katha
rina v. Bora. 1526 m. jis vėl grįžo profesoriauti į
Wittenbergo
universitetą, nenutraukdamas ir savo bažnytinės veiklos: 1529 m.
dalyvauja Marburgo pasitarimuose su reformatais, kur paaiškėja
liuteronų ir reformatų Bažnyčių Komunijos sąvokų
skirtumas;
1534 m. užbaigia visos Biblijos vertima į to laiko gryna vokiečių
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kalba; 1536-37 metais dalyvauja Wittenberge vykusiose diskusijo
se, bandant išlyginti Marburge paaiškėjusius liuteronų ir reforma
tų bažnyčių komunijos supratimo skirtumus.
1546 m. vasario mėn. 14 d. , pačiame darbo įkarštyje,
konsoli
duojant ir stiprinant nauja evangelikų Bažnyčia, Liuteris miršta
ištiktas širdies smūgio.

M. Z.

Liuterio namas

Wartburgo pilis
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JONAS KUTRA

„AUŠROS" ŠIMTMETIS

1883 m. Ragainėje ( Maž. Lietuvoje) pasirodė pirmas patriotinis
Lotyniškomis raidėmis spausdintas lietuviškas laikraštis - "Auszra", skirta Didž. Lietuvai. Ji suvaidino didžiausia rolę mūsų tau
tinio atgimimo istorijoje. Verta todėl ja prisiminti ir plačiau "Auš
ros" reikšmę apibūdinti.
Kaip žinoma, 1864 m. rusę. gen. gubernatorius Muravjovas savo
įsakymu uždraudė lietuviams leisti ir platinti laikraščius bei kny
gas, spausdintas lotyniškomis raidėmis. Jie galvojo, kad tuo 'būdu
lietuviai daugiau atsitolins nuo lenkiškos įtakos, kuriai jie
buvo
pasidavę, ir galės būti greičiau surusinti. Visi lietuviu
veikėję.
prašymai atšaukti šį įstatymą ir leisti spausdinti lietuviams sa
vus laikraščius ir knygas lotyniškomis raidėmis rusu administra
cijos buvo atmesti.

Dr. Jonas Basanavičius
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Neliko tad nieko kito, kaip pagalvoti apie Laikraščio spausdinimą
kaimyninėje Maž. Lietuvoje (Rytprūsiuose). Šiuo reikalu buvo tar
tasi, kol pagaliau dr. J. Basanavičius atvyko iš Bulgarijos į Čekija
- Praha, kur buvo numatyta laikraštį spausdinti. Susitaręs su A.
Višteliu ir J; Mikšu, suredagavo pirmąjį numerį ir parašė įžangi
nį straipsnį: "Prahoj dar esant, pradžioje 1883 m. , susitariau su
Vištaliu ir J. Mikšu išleisti, po mano rėdimu, literariška laikraštį,
kuriam varda "Aušros" suteikiau; tikslas jo lietuvius pabudinti iš
miego. . . "
Aušros pirmuosius 7 numerius suredagavo J. Basanavičius, vė
liau buvo pakviestas dr. J. Šliūpas. Vokiečiams jį išvarius, Auš ra
redagavo ir jos leidimu rūpinosi M. Jankus ir J. Mikšas,
kurio
spaustuvėje Tilžėje Aušra ir buvo spausdinama. Tik 1886 m. pas
kutinius du numerius suredagavo mok. J. Andziulaitis (atkvie s tas
iš Lietuvos) su J. Mačiu Kėkštu.
Aušra teėjo tik trejus metus: nuo 1883 m. kovo mėn. ligi 1886 m.
liepos mėn. Subankrutavus J. Mikšo spaustuvei, sustojo eiti ir Auš
ra. Buvo išleista 40 numeriu - 29 nedidelio formato knygelės. Bu
vo spausdinama po 1000 egz. Užsimokėjusiu prenumeratorių buvo
nedaug: tarp 70-300 asmenų. Nuolatos savo pinigais Aušra rėmė
J. Jankus, J. Mikšas, A. Višteliauskas, J. Basanavičius ir kt. Aušra
nebebuvo atgaivinta, nes jau buvo išryškėję ideologiniai skirtumai:
liberalinė ir konservatyviškai katalikiška kryptys.
Smulkiai formuluotos programos Aušra nebuvo paskelbusi. Ben
drais bruožais programa buvo nusakyta J. Basanavičiaus vedama
jame, pirmame numeryje. Jausmingais žodžiais J. Basanavičius
skundžiasi, kad nyksta lietuviu tauta, o taip pat ir kalba - "tas mū
šy vienintelis lobis". Vedamojo pabaigoje dar karta nusakomas
Aušros tikslas: "Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties
tamsybė, o kad taip prašvistu ir Lietuvos dvasia".
Visoje savo veikloje aušrininkai vadovavosi ne tiek realia da
bartimi, kiek romantiška praeitimi ir tikėjimu į idealia ateitį. Dėl
to jie vadinami romantikais - svajotojais. Aušros straipsniu tonas
nebuvo griežtas nei prieš rusu okupacija, nes vis tikėjosi, kad bus
leista Didž, Lietuvoj spausdinti lietuviškas knygas ir laikraščius,
nei prieš Prūsijos pastangas lietuvius nutautinti, nes pats laikraš
tis buvo ten spausdinamas. Nebuvo griežtesniu straipsnię. ir dėl
spaudos draudimo Didž. Lietuvoje. Nusivylęs tokiu Aušros turiniu,
J. Šliūpas siūlė - "Lygiai imti į naga maskolius, vokiečius ir kitus,
kurie mumis slogina".
Kaip gi buvo Aušra platinama? Legaliai ji negalėjo būti pasius
ta į Didž. Lietuva. Turėjo būti kontrabandos būdu, nelegaliai per
siena gabenama. O vėliau jau ja paimdavo knygnešiai, kurie be
knygų platino ir laikraščius. "Anais laikais daug lengviau buvo pa18

rašyti straipsnį ir laikraštį leisti, negu jį platinti" (prof. kun. P.
Jakubėnas). "Ne tiek veikė slaptos organizacijos,kiek pavieniai
patriotai, kurie tarytum švyturiai skleidė šviesa atskiruose Lietu
vos kampuose. Tai buvo smegenys - "generaliniai štabai", kurio
juodąjį labai sunkų tautinės idėjos platinimo darba ir aiškia ko
va su valdžia pakėlė pati nemokyta liaudis" (dr. K. Grinius).
Daugelio mūsiįi tautiečiu Aušra buvo sutikta su entuziazmu. Iš
siskyrė kataliku dvasininkai, kurie daugumoje buvo sulenkėję unijos su Lenkija šalininkai. Jiems nepatiko pasaulietiškas Aušros
turinys. Taip ir tai, kad Aušrai vadovavo pasauliečiai, nebuvo
nė vieno dvasininko, kas tuo metu buvo jiems neįprasta. Buvo ne
patenkinti ir tuo, kad Aušra redagavo dr. J. Šliūpas, kuris buvo ži
nomas kaip laisvamanis. Kai kurie nepasitikėjo mūsų tautiečiais ,
kurie buvo baigę rusiškas mokyklas. Jeigu kunigai būtų
daugiau
Aušra palaikę ir finansiškai ja parėmę, tikriausiai ji būtų ilgiau
išsilaikiusi ir didesnę rolę suvaidinusi.
Aušra subūrė apie save apie 7 0 bendradarbių., kurie rašė straips
nius, poezija, korespondencijas. Net ir paprasčiausius publicisti
nius straipsnius jie dažnai sueiliuodavo. Aušros poezijospagrindiniai motyvai buvo garsios Lietuvos praeities iškėlimas ir ideali
zavimas, gimtosios kalbos aukštinimas ir branginimas, Lietuvos
gamtos grožio apdainavimas, kaimo gyvenimo idealizavimas, inte
ligentijos raginimas dirbti savo tautai. Prie tų Aušros poetų gali
ma priskirti visa eilę mūsų to meto veikėjų - rašytojų* Andrių
Vištelį (Višteliauską), Jurgį Sauerveina (Girėną), Juozą Miliauska
(Miglovara), Liudmilą Malinauskaitę (Eglę), Stanislova Dagilį ir kt.
Sustosime kiek atskirai prie kai kurių ir pacituosime jų poezijos
pavyzdžių.
A. Vištelis buvo vienas iš Aušros sumanytojų ir steigėjų,
ta prasme jis padarė įtakos J. Mikšui ir M. Jankui. Jis skelbė, kad
iš lietuvių kalbos esančios išsivysčiusios visos Europos kalbos.
Jam ir visiems lietuviams ši kalba yra labai miela ir brangi^
’> O brangi lietuviškoji,
Šventa kalba prigimtoji!
Už žemčiūgus tu brangesnė
ir už viską meilingesnė. "
Pats svarbiausias eilėraštis yra "Regėjimas" - jo jautrus pasi
kalbėjimas su protėvių dvasiomis^
" Op! Op! Kas ten?.. Nemunėli!
Ar tu mane šauki?
Ar tik tylų vandenėlį
Pluškendamas sau plauki?"
Si daina dar ir dabar tebedainuojama Lietuvoje, net ir
tolima
Sibirą yra pasiekusi.
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Jurgis
Sauerveinas
buvo vokietis. Turėjo nepap
rastų gabumų svetimoms kalboms, mokėjęs net 46 kalbas. Nesun
ku tad jam buvo išmokti ir gerai lietuviškai. Jis tuoj įsijungė į lie
tuviška veikla. Rašė Aušroje Girėno slapyvardžįu,. Aušroje jis iš
spausdino eilėraštį, kuris yra virtęs St. Šimkaus kompozicijoje an
truoju Lietuvos himnu*
/'Lietuvninkai mes esame gimę,
Lietuvninkai mes turim būt.
Ta garbę gavome užgimę,
Ta ir neturim leist pražūt. "
J. Sauerveinas rašė ir organizavo prašymus Prūsijos karaliui,
kad gražintų lietuvių kalba į mokyklas ir valdžios įstaigas.
Jis
peikia tuos lietuvius, kurie patys vokietėja, net gėdinasi lietuvio
vardo, Be eilėraščių jis yra parašęs nemažai s tr ai s pnių kalbinė
mis ir etnografinėmis temomis lietuviškai ir kitomis kalbomis.
Silvestras
Gimžauskas - kunigas,buvo susidrau
gavęs su P. Kriaučiūnu ir K. Jauniumi. Rūpinosi žmonių švieti
mu, platino lietuviškas knygas, buvo suorganizavęs knygnešių tink
lą, leido poezijos rinkinėlius. Aušroje išspausdino ilgesnį patrio
tinį eilėraštį "Nemenčinas", Jo širdis verkia, kad ne tik
nyksta

D r, Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto
signataras, Aušros leidėjas, 1888 metais su žmona
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senovės Lietuvos paminklai, bet ir pati tautos gyvybė - kalba.
Jo
nuoširdumu negalima abejoti*.
" O Lietuva, motinėle!
Tave naktį aš sapnuoju;
Prie tau mano vis širdelė,
Aš tau rašau ir dainuoju!"
Juozas
Miliauskas buvo vienas aktyviausių, aušri
ninkų. Gyvendamas Rygoje, Aušros išplatindavo po 150 egz., į to
limas Rusijos vietas siųsdavo laikraš tį paš tu. Savo eilėraščius
spausdino Aušroje, Apžvalgoje, Tėvynės Sarge. Pasirašydavo Mig
lovaros slapyvardžiu. Jo poezijos turinys - tėvynės meilė ir gam
tos grožis. Štai pavyzdys:
"Pabrėkšk, aušrele, tekėk, saulele,
Spindėk, aušros žvaigždele.
Papūsk, vėjeli, varyk miglelę,
Pabudink vieversėlį. "
Petras Arminas - Trupinėlis savo raštus
spausdino
Aušroje, Geriausi jo kūriniai yra pasakėčios. Yra išvertęs
ir
stambesnių veikalų.Ypač vykęs yra L. Kondratavičiaus poemos "Piastų duktė" vertimas. Joje randame senovės lietuvių karo dai
na, kuri yra dabar virtusi populiaria lietuvių karių daina.
"Tegul giria šlamščia, ūžia, trata, tratata,
O mes trauksim į karužę, trata tratata,
Sustiprykim šiandien dvasia,
O ryt kraujų liesim drąsiai trata, trata, tratata".
Ksaveras Sakalauskas - Vanagėlis kartu su P .
Arminu ir J. Andziulaičiu platino Aušra. Jis yra vienas prana
šiausių Aušros poetų. Jo Aušros laikų poezija yra pati gražiausia.
Pasiliekamos vertės yra nostalginė daina - "Iš tolimos šalelės":
"Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia,
Ten Lietuva mano brangi,
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos,
Ten mergelės kaip lelijos;
Ten šalelė daug gražesnė,
Juoda duona ten gardesnė".
Lieka dar paminėti du biržėnus*. L. Malinauskaitę ir Stanislava
Dagilį.
Liudmila
Malinauskaitė gimė Vaškų vlšč., Bir
žų apskr. Mokėsi Biržuose ir Mintaujos gimnazijoje. Rusų val
džios persekiojama, išvyko į JAV-es. New Yorke ištekėjo už dr. J.
Šliūpo. Daug ji jam padėjo finansiškai. L. Malinauskaitė rašė ro-
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mantinius eilėraščius apie Lietuvos praeitį, Lietuvos miškus, apie
galingąja Nemuno upę, žinančia senovę, rūsčia priešams kaip rūs
tusis Kovas. Ji buvo vienintelė moteris, kuri bendradarbiavo Auš
roje. Pasirašydavo Aglės, Eglės ir kt. slapyvardžiais.
Stanislovas Dagilis, gimęs Mažutiškię. km., prie
Biržę., evangelikę. reformatę, šeimoje. Jo garbei yra pastatytas
Biržuose paminklas. Dar jaunystėje jis rinko lietuviu tautosaka,
rašė į rusę laikraščius lietuviu kultūros reikalais. Jis išvertė vi
sa eilę poetu raštę. į lietuvię. kalba.: A. Mickevičiaus, L. Kondrata
vičiaus, M. Lermontovo ir kt. Jo vertimai gana sklandūs. Aušroje
jis parašė pirma teoretinį straispnį apie poezijos esmę ir eilė
raščio technika. Savo švelnaus lyrizmo eilėraščiuose gražiai vaiz
duoja lietuvaites".
" O mergaitės, tai kaip rožės,
Kaip ryšys žiedu jaunučię.,
Linksmos, meilios, pilnos grožės,
Mielos, padūksys mamučių. . . "
Aušra, kuri per trejus metus, nereguliariai pasirodydama, ke
liais savo tomeliais išvarė tokia mūsų, tautiniame ir kultūriniame
gyvenime vaga, jos vardu pradedamas vadinti mūsų tautinio atgiji
mo laikotarpis - "Aušros gadynė". Nedrąsiomis pastangomis ji
prikėlė mūsę veikėjus iš tautinio miego, subūrė mūsų, šviesuome
nę į didelį tautos darba. Iš Aušros išaugo supratimas, kad lietuviai
tai ne žemaičiai, aukštaičiai ir kt. genčię mišinys, bet yra vie
na tauta ir vienas kraštas. Aušrininkai susilaukė
laimėjimę spaudos panaikinimo ir pagaliau 1918 m. Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo.
Deja, po 100 metę ir vėl kartojasi ta pati liūdna istorija", mūsę
kraštas yra pavergtas, kultūra ir istorija naikinama, kalba gujama,
lietuviai kankinami fiziškai ir dvasiškai, tauta žudoma. Turime ir
toliau eiti Aušros pramintais keliais, vykdyti jos paskelbtus idea
lus.

O NE !
Dar reikia pabūti po beržu ant tako,
Kur gėrėm kadaise gaivinančią sulą.
Girdėti-lyg dalgį sodyboje plaka. Gal tėvas?-O ne: jis kalnelyje guli.
Girdėti, lyg staklės seklyčioje trinksi. . .
Gal margąją drobę ten audžia motulė.
Tai imsim visi ir pas ją susirinksim!
O ne. -Jau motulė kalnelyje guli. . .
Pz
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KUN. E. GERULIS

EVOLIUCIJOS ATGARSIAI APREIŠKIME
( Krikščionio pažiūra į evoliucija)
Šventraščio pats pirmasis sakinys trumpai ir aiškiai
"PRADŽIOJE DIEVAS SUKURĖ DANGŲ IR ŽEMŲ".

sako :

Mūšy heroiŠki astronautai, pakilę pionieriškan žygin, šįpirmajį
Biblijos sakinį, šia pačia pirmąją Šventraščio tiesa radijo bango
mis paskelbė begalinėms erdvėms.
Mes, krikščionys, savo tikėjimo išpažinimo pirmajame sakinyje
kartojame kasdiena ta pačia tiesa, jog Visagalis Dievas yra dan
gaus ir žemės Sukūrėjas.
Deja, nežiūrint visy šiy taip stipriy akcenty, nurodančiy,kas yra
pasaulio kūrėjas, šiy laiky visuomenėje egzistuoja klausimas: "Ar
tikrai pasaulį ir gyvybę sukūrė Dievas? Gal visa tai susiformavo
savaime, atsitiktinai, susidarius tinkamoms sąlygoms?"
Šis klausimas yra nepaprastai svarbus, nes jis atveda mus prie
lemtingos kryžkelės. Čia mes, - suaugusieji, - galime laisvai pa
sukti kairėn arba dešinėn, galime tikėti vienaip, arba kitaip, bet
jauni mokiniai viešose mokyklose tokio laisvo pasirinkimo neturi.
Mokyklose dėstyti krikščioniškas pažiūras yra draudžiama. Mo
kyklose yra leidžiama skelbti vien tik taip vadinamas moksliškas
teorijas, pavyzdžiui darvinizmą ir panašiai. Ir taip yra ne vien
sovietinėse mokyklose, bet ir Amerikoje.
Tokiu keliu žengiant, moksleivija nejučiomis yra įmanevruoja
ma agnostiškon, arba net ateistiškon srovėn: jei gamta egzistuoja
pati savaime be Dievo apvaizdos; jei žmogus yra ne Dievo kūrinys,
o tik gamtos proceso atsitiktinis produktas; jei žmogus nėra Die
vo atvaizdo dvasinis paveikslas, o yra tik medžiagiškas gyvulys;
jei geologiniuose, biologiniuose ir panašiuose moksluose Dievas
jau liko užmirštas, - tai savaime jaunam moksleiviui peršąs iš
vadinę mintis: ar man, moderniam žmogui, iš viso bereikia kokiy
tai seny mitologiniy religijy ir jy Dievo?!
Štai kur šiandiena veda mokyklinį jaunimą darvinisty, evoliucionisty ir natūralisty mastymas bei jy teorijos. Jaunimas yra veda
mas bedievybėn.
Bažnyčia visada privalo justi laikmečio pulsą ir gyvenimo sro
vės kryptį. Mes, kaip krikščionys ir kaip šio krašto piliečiai, turi
me budėti, rūpintis ir prideramai veikti, kad mūšy jaunimo nepanaudoty piktiems kėslams. Todėl šiam, taip svarbiam, reikalui
mes ir pašvęsime šį mūšy apmastyma.
23

Kaip tikintis
žmogus
cijos
teorijas?

žvelgia

į

evoliu

Jei duonos kepalo pluta kartais būna apdegusi, mes juk tada ne
išmetame viso kepalo, o tik ta netinkama pluta. Panašiai yra ir su
moderniomis teorijomis. Ne visos iš jų yra priimtinos, bet taipgi
ne viskas ir atmestina. Būtų, netikslu, jei Bažnyčia tomis teorijo
mis nesidomėtų, arba jei tas teorijas atmestų jų net nepažinus.
Apaštalas Jonas savo laiške rašo: "Mielasis, nesek kas bloga, bet
kas gera" (3 Jn 11). O apaštalas Povilas savo laiškuose sako’. " Ne
siduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų, bet visų ištirkite
ir, kas gera, palaikykite ! " (Heb. 13:
1 Tęs. 5: 21 ).
Jau senovės graikų mokslininkai, maždaug prieš du tūkstančius
penkis šimtus metų, klibino organinės evoliucijos idėjas. Jie spė
liojo, kad gyvybė galėjusi išsivystyti iš pirmykščių skysčių (Anaximanderis 611 - 547 B. C. ). Jau anuomet buvo manoma,kad skir
tingos, arba besikeičiančios gyvenimo aplinkybės vysto naujas,
skirtingas gyvūnų formas (Herodatus). Aristotelis (384-322 B. C.)
tikėjo, kad pasaulyje vykstąs nuolatinis keitimasis, tobulėjimas,
pažanga, bet jis nebuvo evoliucininkas. Aristotelis manė,kad Kū
rėjo sutverti tvariniai nei laiko tėkmėje, nei gamtos skirtingose
įtakose savo esminių formų nekeičia.
Šia Aristotelio nuomonę vėliau pasisavino Bažnyčia, kuri net
tūkstantį metų fanatiškai draudė žmonėms spekuliuoti kokiomis tai
"evoliucinėmis teorijomis".
Iki 17-jo šimtmečio pabaigos Biblija vis tebebuvo centrinis in
formacijos šaltinis ne vien religiniams, dvasiniams ar morali
niams reikalams, bet ir pasaulietiškiems mokslams. Dar ir 18-me
šimtmetyje įvairūs mokslai tarnavo teologijai. Anglijoje net iki
19-to Šimtmečio tęsėsi draugystė tarp dvsiškijos ir mokslininkų,
kol iškilo darvinizmas.
Žinome, kad ilgus amžius gyvenimo įvairių šakų vairas buvo
bažnytinės hierarchijos kontrolėje. Deja, toji kontrolė ne visada
nešė žmonijai palaima. Gal todėl, Dievo valia, minėtas
hierar
chijos dominavimas ir užsibaigė.
Esmėje, biblijinis apreiškimas ir mokslo pažanga negali vienas
kitam prieštarauti. Jie gali ir turi vienas kita remti ir papildyti
( Lance Morrow, IN THE BEGINING: GOD AND SCIENCE , TIME,
Feb. 5, 197 9 ).
Nesklandumų atsiranda, kai ambicingi teologai stengiasi moks
lininkus pažaboti, arba kai mokslininkai, paneigę Dievo apreiškima
bando sukurti savajį "apreiškimą". Nesklandumų atsiranda, kai
vienos srities specialistai ima aiškinti ir dėstyti kita sritį, kurio
je jie nieko giliau neišmano. Panašiai ir anuomet-Koperniko ir Dar-
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vino laikais-hierarchija, nebodama astronomijos ar biologijos ži
novė,nebeįstengė sustabdyti savistovumo ir gimstančios mokslinės
pažangos pasauliečiuose, kai šie ėmė žengti savo keliu.
18-me ir 19-me šimtmečiuose pasauliečiai mokslininkai susido
mėjo faktu, kad kai kurie gyvūnai, neįstengę prisitaikyti prie nau
jai gamtos sąlygų, išnyko. Išliko tik tie, kurie įstengė patys keistis,
prisitaikant prie naujų sąlygų.. Silpnieji turi užleisti vieta tvirtesniems. Tokios atrankos keliu vykstanti evoliucija, vykstanti ra
sinė pažanga, taip samprotavo mokslininkai (A. R. Wallace, 1823 1913). Erasmus Darvinas manė, kad tokiu keliu eidamas iš mikros
kopinių. protėvių, išsivystė žmogus. Charles Darvinas, toliau
šia
mintį plėsdamas,.tapo evoliucinių teorijų tėvu. Jis manė, kad gy
vybė ant šios planetos išsivystė savaime, tai yra - be Dievo pas
tangų.
Darvinas suateistiškėjo palaipsniui - nuo 1836 iki 183 9 metų, o
1844 metais baigė rašyti savo ORIGIN OF SPECIES knyga, kuri
buvo atspausdinta 1859 metais. Nors šioje knygoje Darvinas sąmo
ningai vengė liesti žmogaus kilmės klausima, už pusmečio vis
vien iškilo Oxforde pikti ginčai tarp hierarchijos ir mokslininkų.
Kaip matome, senas graikų evoliucines idėjas, užmirštas ilgus
šimtmečius, pažadino anglas Darvinas ( 1809 - 1882 ). Nuo jo mir
ties šių metų balandžio mėnesį suėjo lygiai vienas šimtas metų.
Su darvinizmo atsiradimu nesantaika tarp Bažnyčios ir moksli
ninkų prasiplėtė, bet ne Darvinas buvo pirmasis, kuris šianesantaika pradėjo.
Maždaug 35 0 metų anksčiau Bažnyčia, erzinti savo naujomis te
orijomis pradėjo lenkas astronomas Kojpernikas (1473 - 1543). Po
Koperniko sekė vokietis Kepleris ( 1571 - 1630). Mokslininkų san
tykiai su Bažnyčia priėjo net iki to, kad 1600 metais italų filosofas
Giordano ( 1548 - 1600 ) tapo sudegintas ant laužo.
Tik po šio įvykio, praslinkus dar dviems šimtams šešiasdešimt
metų, iškilo karšti ginčai dėl Darvino minėtos knygos.
Pavojingon Bažnyčios nemalonėn buvo patekę visa eilė žymių
mokslininkų - italas Galileo ( 1569 - 1642 ), prancūzas Descartes
( 1596 - 1650 ), anglas Newton ( 1642 - 1729 ) ir daugelis kitų.
įdomu, kad Kopernikas ir Liuteris gyveno tuo pačiu laiku.Liuteris buvo tik 10 metų jaunesnis už Koperniką. Kopernikui mirus,po
3 metų mirė ir Liuteris ( 1483-1546. II. 18 ). Kai Kolumbas atrado
Amerika, Liuteris buvo 9 m. amžiaus. Šiais (1983) metais minime
500 metų sukaktį nuo Liuterio gimimo.
Deja,Liuteris anuo laiku nesuspėjo pilniau susipažinti su nau
jausiomis astronomijos teorijomis. Liuteris mirė tebemanydamas,
kad žemė esanti visatos centras. Tačiau jo požiūris į astrologija
jau buvo modernus. Jis atmetė astrologinius ( ne astronominius )
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mokslus, kaip uždraustus burtus ( R. H. Bainton, Here I Stand,p.
21 0 ).
Tenka priminti, kad net kelis tūkstančius metų anksčiau prieš
Koperniką, Biblija jau rašė, jog mūsų žemė yra ne plokščia,bet
apskrita, ir kad ji kaba erdvėje ( Jobas 26:7; įsa. 40:22) !
Minėta nesantaika tarp Bažnyčios atstovų ir mokslo reprezen
tantų vystėsi todėl, kad hierarchija anuomet manė, jog viso
kių tiesų supratimas ir aiškinimo monopolis priklauso tik jai
vienai. Aukštoji dvasiškija buvo per daug konservatyvi, ignorantiška ir arogantiška.
Kitoje pusėje buvo liberalai mokslininkai, nuoširdžiai siekia at
skleisti gamtos paslaptis, bet per mažai turį teologinių žinių.
Todėl kilęs konfliktas tarp hierarchijos ir mokslininkų baigėsi
liūdnomis skyrybomis. Buvo gėda Bažnyčiai ir nuostolinga visai
krikščionijai, kai jos lėkšti teologai ir išdidūs hierarchai prieši
nosi tol, kol teko kapituliuoti.
Turime prisipažinti, kad atsiradęs darvinizmas supurtė kuo ne
visa krikščionijos doktrininį pastatų. Bet sudrebėjo tik tos sienos,
kurios buvo iš smėlio. Jei dėkojama ugniai už aukso tyruma, taip
mes galime dėkoti ir darvinizmui, kad jo dėka krikščionybė sukru
to, apsivalė nuo laiko dulkių, kurios temdė jos grynąsias doktrinas.
Kurių krikščionybės tiesų darvinizmas neįstengė sudrebinti ?
Štai jos: Dievas yra pasaulio Kūrėjas; Dievas yra ir gyvybės Kū
rėjas. Šių tiesų mokslas negali nuneigti, nes ši sfera yra už in
dukcinio mokslo ribų. Mokslas taipgi negali nuneigti visoje visato
je matomos nuostabios tvarkos, o tuo pačiu ir Tvarkdario. Apie
siela ir dvasia mokslas irgi negali nieko pasakyti, nes mokslo la
boratorijose tie dalykai yra neapčiuopiami. Nereikia stebėtis, kad
anatominėje struktūroje, - tam pačiam Autoriui viską kuriant, galima rasti daug struktūrinių - fizinių panašumų tarp gyvūnijos
ir žmogaus. Ta fizinį panašumų natūralistai ypač mėgsta pabrėžti,
tačiau jie nutyli matoma milžiniška nepanašumų, ta dvasinį, men
talinį griovį, kuris skiria žmogų nuo visos gyvūnijos. (Prof. Dr. E.
Shanklin, "Darwin vs. Religion", p. 66-69, Science Digest,April
1982).
Amerikoje ryškesnis posūkis evoliucijos teorijų naudai įvyko
ne taip jau seniai. Nežiūrint laiko trumpumo, šio sąjūdžio šalinin
kams pavyko čia užimti raktinę pozicija. Reikalai vystėsi taip:
1957 metais erdvėse pasirodžius pirmajam sovietų "sputnikui",
Amerika sukruto revizuoti ir moderninti savo mokyklų mokslo
programas. Feideracinė valdžia šį darbų pavedė Tautinei Mokslo
įstaigai (National Science Foundation).
I960 metais Amerikos federacinis teismas legalizavo ateistiška
humanizmų Amerikos viešose mokyklose.
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1962 m. iš mokyklą buvo išmesta malda.
Nuo 1963 mėty, mokyklose uždrausta skaityti Šv. Rašta. Minėtos
National Science Foundation finansuojamos atskiros studijy gru
pės 1964 metais paruošė mokykloms mokslo programas, kuriose
dėstomi gyvybės pradžios ir evoliucijos klausimai. Bibliniams šiy
klausimy aiškinimams čia jau nebebuvo vietos. Skaudžiausia, kad
šios nedidelės ateisty grupelės pastangos buvo finansiniai ir dva
siniai remiamos Amerikos federacinės valdžios. Tam
netrukus
ėmė priešintis Amerikos mokesčiy mokėtojai, organizacijos, Baž
nyčios ir net atskiros valstybės, pvz. Texas. Bet, nežiūrint stip
rios opozicijos iš tikinčiųjų piliečiy pusės (jie sudaro šalyje ryš
kia dauguma), minėtos ateisty grupelės pozicija dar daugiau
sus
tiprėjo: 1968 m. Aukščiausias Teismas paskelbė, jog drausti mo
kyklose dėstyti evoliucijos mokslus yra nekonstituciška. Taip, -nuo
197 0 mėty minėtai grupei plačiai atsivėrė durys dėstyti savo idė
jas visoje Amerikoje. Negana to, jy evoliucijos teprija tapo vienin
telė, kuri buvo leidžiama Amerikoje dėstyti. Ši jy teorija tapo dės
toma jau nebe kaip teorija tarp teorijy, o lyg ji būty tikras moks
linis faktas.
Būty teisingiau, jei visos nuomonės apie pasaulio
atsiradima
būty pristatomos kaip teorijos, o ne kaip faktai, nes kūrimo pas
laptys juk niekam nėra pilnai žinomos.
Nuo 1980 mėty mokyklose draudžiama viešai iškabinti net 10
Dievo Įsakymy lenta.
1982 metais Arkansas valstybėje teismas uždraudė mokyklose
dėstyti bibliny kūrimo teorija, o apie Kūrėja - draudžiama net
prasitarti, nes visa, kas neįmanoma nagrinėti mokslo rėmuose, vi
sa, kas yra už natūraliy gamtos dėsniy - esą nemoksliška, - reli
giška, uždrausta.
Kaip matome, šie nauji dėstymo metodai, remiami federacinės
valdžios, aiškiai veda besimokantį Amerikos jaunimą bedievybėn.
Panašia antireligiška tendencija matome ir Kanadoje. Ten psichopedagoginio žurnalo redaktorius ir Montreal u-to prof. Serge
Darine teigia, kad negalima vaiky mokyti katekizmo, nes katekiz
mas žalojas vaiko inteligencija, kenkiąs vaiko intelektualinei evo
liucijai (Basilian Fathers News: THE LIGHT No. 3 (709),
March
1982, Toronto).
Matome, kaip per palyginti trumpa laika pasikeitė padėtis- jei
1925 metais ateistai skundėsi, kad yra fanatiška neleisti viešose
mokyklose dėstyti ateizmo teorijy šalia krikšČionišky, tai dabar
(1981) jau tikintieji skundžiasi, kad fanatiška neleisti mokyklose
dėstyti krikšČionišky teorijy šalia ateistišky (Prof. Dr. N. L. Geis
ler, Humanism, Moral Majority Report, Vol. 3 No. 2, Feb. 22 ,

1982 ).
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Nei humanistai, nei tikintieji savo teorijų, moksliniais tyrinėji
mų faktais įrodyti negali; vienų ir kitų teorijos remiasi vien tikė
jimu. Iš to kyla klausimas: jei tikėjimu paremta krikščionių teo
rija yra antikonstitucinė, tai ir humanistų teorija, kuri irgi remia
si tikėjimu, turėtų būti taip pat antikonstitucinė. Bet jei dėstymo
teisę turi vieni, tai ta teisę privalo turėti ir kiti.
Kas yra evoliucinė teorija ? Tai yra mokslas apie pasaulio ir
gyvybės atsiradima, apie gamtos nuolatinį kitimą, jos raida, vysty
mąsi.
Mokslininkas dr. Ledyard Stebbins šį evoliucinį gamtos
vysty
mąsi skirsto į tris klases: a)Individinis
įvairėji
m a s - ta matome, kad ir vienoje šeimoje gimstant
skirtingiems
vaikams; ta įvairumą matome laboratoriniuose bandymuose
su
gyvuliais. Sis evoliucijos mokslas nėra priešingas
apreiškimui.
Dėl šios teorijos nėra ginčo tarp humanistų ir tikinčiųjų, b) M ik
ro e v o 1 i u c i j a - mažasis kitimas. Si teorija save irgi patei
sina, nes mokslininkams yra įmanoma keisti, gerinti augmenijos,
gyvūnijos forma ir kokybę. Ta kitimo procesą galime pakartoti bei
kontroliuoti. Ir dėl šios evoliucijos nesiginčija tikintieji su huma
nistais. c) M a k r o.'e y -O 1 i u c i j a - didysis kitimas. Ši teorija
teigia, kad pasaulis'ir .gyvybė prasidėjo savaime. Deja, šios teori
jos tikrumo moks liš kai ^įrodyti neįmanoma. Ši teorija yra priešin
ga apreiškimui. Tikintieji ja atmeta. Kaip matome, tikintieji pri
ima pirmąją ir antraja teorijas, bet atmeta trečiąją.
Skaitydami Šventraštyje kūrimo aprašymų, atkreipkime dėmesį
į Dievo vartota evoliucinį keliai Pradžioje Dievas sukūrė
dangų
ir žemę, bet visa buvo be formos ( Gen. 1 : 1 -5). Po to sekė žemės
formavimas. (1:6-8), o kai tai buvo atlikta, Dievas kūrė augmeni
ja, tardamas: "Žemė teišduoda želmenis" ( Gen. 1:9-13 ). Po
to
Dievas norėjo, kad iš vandenų atsirastų gyvybė, todėl tarė: "Van
denys teišduoda gyvūnija, kuri gyventų vandenyje ir ant žemės"
(Gen. 1:20-23). Kai tai buvo įvykdyta, tada Dievas patvarkė, kad
gyvūnija rastųsi jau ir ant žemės, todėl Jis tarė: "Žemė teišduo
da įvairiausia gyvūnija"(Gen. 1 : 24-25). Tik po viso to
sukuriamas
žmogus (Gen. 1:26-31). Ta liudija mums apreiškimas nuo
žiliau
sios senovės, gi modernieji mokslai šia sena tiesa atrado
vos
prieš šimtą metų.
Sen. Testamento ekspertai siekia tiksliau išversti Šventraščio
patį pirmąjį sakinį, ar sakyti: "Pradžioje Dievas sukūrė" (kaip kad
rašoma RSV), ar sakyti: "Kai Dievas pradėjo kurti" (kaip kad ra
šoma Anchor Biblijoje). Šiame antrame vertime
atsispindėtų
evoliucinis procesas.
Savotiška Kūrimo eiga arba evoliucija matome ir pirmojo žmo
gaus kūrime: iš jau egzistuojančių dulkių Dievas suformavo žmo =
28

gaus medžiaginį kana. Tai buvo pirmoji žmogaus kūrimo stadija.
Kiek ji ilgai truko - nežinome. Po to sekė antroji karinio stadija,
kai Dievas įpūtė kūnui gyvybės dvasia.
Mokslininkai mato evoliucijoje laipta tarp priešistorinio žmo
gaus ir istorinio žmogaus. Kada tas laiptas buvo peržengtas - ne
žinoma, bet jį peržengus, prasidėjo civilizacija. Viena teorija ga
lėtu būti tokia: Dievas laiko tėkmėje priešistorinį, primityvu žmo
gų evoliuciniai vystė tol, kol iš dulkiu žmogus supanašėjo į Dievo
atvaizdų - perlipo slenkstį iš priešistorijos į istorija.
Angly, mokslininkas Phipip Gosse ( 1810-1888) mano, kad Dievas
sukūrė pasaulį ne taip jau seniai - prieš keletą tūkstančių, metų,
bet šiam savo naujam tvariniui Jis davė sena išvaizda, lyg
pasau
lis būtų milijonus metu senumo. Juk ir pirmasis žmogus buvo su
kurtas ne kūdikiu, o iš karto subrendusiu žmogumi. Todėl panašiai
Dievas galėjęs sukurti ir visa visata, kuri savo atsiradimo mo
mente jau atrodė lyg būtų milijono metų senumo.
Kai kurie asmenys, apžvelgdami Biblijoje randamas generacijas
ir jų nurodyta amžių, bando apskaičiuoti ir nustatyti kūrimo pra
džios data. Deja, toks laiko apskaičiavimo metodas nėra patikimas.
Nežiūrint to, kai kas vis vien bando minėta data nustatyti. Žydų ap
skaičiavimu, Adomas buvo sukurtas prieš 5, 743 metus rugsėjo
mėnesio 18 diena ( Gen. 5: 1 ). Arba, airių vyskupo Ussherio
(15811656) gan keistu apskaičiavimu, kūrimas buvo pradėtas prieš Kris
taus gimimą 4004-tais metais, spalio mėnesio 23 diena, 9-ta va
landa ryto. . . Minėtas airis kalbėdamas net apie valandas, deja,
nenurodo ar Dublino, ar Jeruzalės, ar kurios kitos vietovės laiku
tai įvyko. . . bet, jo nuomone, 1982 metų spalio 23 suėjo 5Z 986 m.
nuo kūrimo pradžios.
Dar kita teorija galėtų būti sekanti: Dievo sukurtas Adomas
pradžioje buvo tobulas, inteligentiškas asmuo, bet per nuodėmę,
laikui bėgant, žmogus nugrimzdo tamson, tapo urviniu, ir ilgai
truko, kol jam buvo leista iš priešistorinio žmogaus tapti istoriniu
žmogumi.
Bet ir čia istorinio - dabartinio žmogaus progreso procesas ne
sustoja: Dievas ir šiandiena kviečia žmogų tobulėti, kopti aukš
čiau. Charakteringa - Dievas per Kristų siekia žmogų sudievinti,
tuo tarpu natūralistai žmogų stato greta gyvulių. Natūralistams
žmogus - tai gyvulys tarp gyvulių. Apreiškimas žmogaus nevadi
na gyvuliu; priešingai, iš visų kūrinių Dievas specialiai išskyrė
žmogų, tik jį viena sukurdamas panašiu į save ir pavesdamas jam
valdyti visa gamta (Gen. 1:28).
Kad dabartinio žmogaus stovis nėra užbaigtas, ta liudija ap. Po
vilas, primindamas mums, kad kitimo procesas užsibaigs
"kai
ateis atbaigtybė". O tai atsitiks tada, kai Kristus grįš ant žemės
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Kalifornijoje, Garden Grove mieste, kun. E. Gerulis prie ,,Kristaus Katedros".
Foto Ed. Balcerio
( 1 Kor. 13:7-12). Šiame ap. Povilo išsireiškime matome žmoni
jos ilga evoliucijos kelia: iš tamsybių ir dulkių į Šviesa ir gyveni
mų !
Apreiškimas - biblinis pasaulio kūrimo aprašymas - tiesa, ma
žai ka sako KAIP ir KADA viskas buvo Dievo kuriama. Ne
tam tikslui Šventraštis skirtas. Dievo Žodis rūpinasi žmonijos
moraliniais, dvasiniais reikalais. Biblijoje dominuoja dabarties
svarba ir ateities viltys. Humanistai, nematydami vilties ateityje,
savo dėmesį kreipia praeitin. Jie domisi klausimais KADA , KAIP.
Gi Šventraštis kūrimo aprašyme akcentų deda ant KAš , KODĖL ?
Šiais klausimais ap. Povilas pla'čiai ir aiškiai pasisako:"Dievas
yra pasaulio ir visko, kas jame yra, Kūrėjas. . . Jis gi pats visiems
duoda gyvybų. . . Iš vienos šaknies Jis išvedė visa žmonijos gimi
nų. . . Juk mes Jame gyvename, judame ir esame. . . Iš Jo, per
Jį
ir Jam yra visa. . . Nieko nereiškia sodintojas, nei laistytojas, bet
tik Augintojas - Dievas. . . Mes esame Jo kūrinys. . . sukurti
ge
riems darbams. . . Kristuje sukurta visa.kas yra danguje ir žemėje,
kas regima ir neregima. . . visa sukurta per Jį ir Jam. . . Tikėjimu
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mes suvokiame, kad pasauliai buvo sukurti Dievo Žodžiu, būtent iš
neregimybės atsirado regima, regimybė nėra atsiradusi iš reiški
niu. . . Mes gavome ne pasaulio dvasia, bet iš Dievo einančia Dva
sia, kad pažintume mums suteiktas Dievo dovanas. Apie tai ir kal
bame ne mokytais žmogiškos išminties žodžiais, bet tais, kurių
išmokė Dvasia, - dvasiniais žodžiais aiškindami dvasines tiesas.
Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios. Jis
tai laiko kvailyste ir pats nepajėgia suprasti, kad tuos
dalykus
reikia vertinti dvasia. . . "Taip savo raštuose kalba ap. Povilas
(Apd. 17: 24-28; Rom. 11:36,* 1 Kor 3: 7; Ef. 2:10; 1:8-12;
Kol.
1: 16; Žyd. 11:3; ).

Ta patį liudija ir Senasis Testamentas: "Viešpats savo išminti
mi padėjo žemės pamatus ir nurodė vieta žvaigždynams ! "(Sen.
Test. Patarlių knyga 3:19).
Šventraštyje daug kur rašoma apie Kūrėjo nuostabia išmintį. Ta
nuostabia išmintį visoje visatoje aiškiai mato ir ateistai, tačiau
jie tos išminties nenori priskirti ar pripažinti tikrajam jos auto
riui - DIEVUI . Kūrėjo vietoje jie mato tik atsitiktinybę.
Tokie
ateistų žmonės man primena ana maža musytę, kuri tupi ant di
džiulio dramblio, bet neįstengia matyti ant ko ji tupi.
Mūsų, apmastyma baigdami, galime pasakyti: mokslininkai turė
tų neužmiršti, kad yra dalykų, kurie egzistuoja už juslinio mokslo
ribų. O taip pat ir teologai turėtų žinoti, kad ne viskas yra
ap
reikšta Biblijoje. Ir mokslas, ir apreiškimas turi savo skirtingas
paskirtis. Šios paskirtys, nors ir yra skirtingos, tačiau tarpusavy
je jos privalo būti harmonijoje. Jei kartais čia pasigendama dar
nos, jei atsiranda disharmonija, tai to priežastys glūdi ar vienų,
ar kitų, ar abiejų tamsume. Todėl nesmerkime nei Šventraščio, nei
mokslo pastangų siekti šviesos, o būkime geriau visi patys
sau
daugiau kritiški.
Apmųstyma užbaigdami, vėl prisiminkime, ypač tėvai ir moky
tojai, kurie esate atsakingi už jaunimo auklėjima, ap. Povilo pers
pėjimai "Saugokitės, kad nepatektumėte į spąstus filosofijų, kurios
remiasi ne KRISTUMI , o žmonių samprotavimais ir
pasaulio
pradmenų teorijomis" ( Kol. 2:8).
Tuo ir baigiame mūsų apmastyma. Ačiū jums už dėmesį ir kant
rybę.

P. S.
( Ši paskaita buvo skaityta Kalifornijoje, Los Angeles mies
te, Lietuvių Tautiniuose namuose 1982 m. gruodžio mėn. 19 diena.
Šia kultūrinę popietę suruošė Lietuvių Protestantų Sąjungą).
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VACLOVAS

PRŪSAS

UNIFORMITARISTŲ KLYSTKELIAI
Fizinė mūsij varganos žemės - motulės praeitis suskirstoma
net į 12 periodiniu laiko tarpsniu- į archaini, algokinį bei prieškambrinį, kambrinį, silurinį, devoninį, karboninį, perminį, trias' inį,
jūros, kreidos, tartijierinį ir į kvartero. Paleografijos mastu ma
tuojant, periodiniai laiko tarpsniai tęsdavosi net milijonus metu,
nors tie milijonai metę, yra labai problematiški.
Išskiriant archainį ir prieškambrinį periodą, gyvybė mikroor
ganizmu ir mikroskopiniu moliuskę pavidale pradėjo reikštis jau
kambrio tarpsnyje, bet priešistoriniam ir ypačiai kultūriniam
žmogui - homo sapiens - gyventi palankios sąlygos
tesusidarė
kvartero tarpsnyje, kuris kitaip dar vadinamas diliuvijo laikotar
piu. Esą, tik tartijierui baigiantis ir diliuvijui prasidedant gale jo
jau būti žemėje žmogaus pavidalo ar jam kiek panašus gyvis, ku
ris gi tegalėjo vaikščioti keturpėsčiomis. Ir tik Javos saloje ras
tos į žmogiškuosius kaulus panašios kažkokio gyvio liekanos, Du
bois pavadintos Pithecantropus Erectus, ir kiek vėliau vidurio Eu
ropoje užtikti žmoniškesni skeletai bei ję liekanos,
priskirtos
priešistoriniam žmogui - homo primigenius, jau leido mūsę laikę
uniformitaristams bei moderniesiems humanistams ir tiek pat visę rūšię ateistams tvirtinti, kad žmogus jau prieš milijonus metę
žeme vaikščiojo ir, kad jis yra kilęs iš beždžionės, nors anų laikę
taip vadinamas žmogiškasis gyvis - homo primigenius - labai
menka panašuma turėjo į dabartinės žmonijos rases! "Vor allem
lehren šie uns, dass waehreild der Diluvialzeit Menschenformen
bestanden haben, die sich von den heutigen Menschenras sen durch
gewisse Merkmale unterschieden, "
a)
Šia "teorija", kad homo primigenius yra kilęs iš beždžionės, ir
tik evoliucijos keliu per daugelį metę tepasiekė šių dienę homo
sapiens stovę, remia ištisa eilė uniformitaristę ir, žinoma,mark
sistiniai nusiteikusię ateistu, kurię "nesugriaunamomis" teorijo
mis bei prielaidomis žavisi daugelis akademikę ir net ne vienas
lietuviu pusatžagaris, nekalbant jau apie pilnus atžagareivius.
Uniformitaristę pradininkais ir svarbiausiais šulais yra James
Hutton'as (1726-1797), Charles Luell'is (17 97 - 187 5 ), Char le s Dar
win'as (1869-1882) ir Mažosios Lietuvos mažlietuviu kilmę turįs
Immanuelis Kantas (1724-1804).
D. W. Patten Kanta laiko, lietuviškai tariant, atžagareiviu ir to
dėl jį priskiria prie uniformitaristę grupės. Būk tai Kantas, kaip
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ir Voltaire (1694-1778), remia viską, kas tik palaidoja Biblija ir
paneigia pasaulinės katastrofos biblinį aiškinima. Betgi, su tokiu
griežtu Kanto pasmerkimu negalima sutikti, nes jis faktinai pris
kiriamas prie racionalistu filosofinės grupė s. Immanuelis Kantas,
kaip ir Fr. A. Wolf'as (1759-1824) ir B. G. Niebuhr1 as (1776-1831 ),
filosofija, klasikinę filologija ir istorija nagrinėjant, prisilaikė tik
negailestingai kritiško metodo, palankaus ateistinei srovei.Kantas,
lygiai kaip ir Prancūzijos astronomas grafas P. S. Laplace (17 49 1827), prileidžia,jog žemė susiformavo iš didelio dujinio kamuolio.
Atseit, panašiai kaip Genezė kad aiškina. Skirtumas tik toks, kad
Kantas ir tiek pat kiti uniformitaristai žemės susiformavimui ski
ria bilijonus mėty ir, kad ji susiformavo savaime; gi Genezė - ja
sukūrė Aukščiausias prieš 6000 metu.
b)
Pavyzdžiui, Ch. Lyell1 is, paveiktas J. Hutton'o išvedžiojimu apie
žemės istorija, išdėstytu knygoje "Theory of the Earth", atmeta
katastrofisty žemės istorijos doktrina, paremta Biblijos tiesomis,
ir nuklysta į geologinį žemės pradžios aiškinima, kurį išdėsto sa
vo trijų tomy knygoje "Principles of Geology", matuodamas joje
visus žemės įvykius milijonais metu. Lyell'is net tvirtina, kad le
dynmetis įvykęs prieš viena milijoną metu, Iš ganytojui dar negi
mus. Ir kai katastrofisty buvo įrodyta Lyell'io
skaičiavimuose
klaida, tuomet Lyell'is savo milijoninį skaičiy sumažino iki 35000.
Tokį tad 35 tūkstančiy mėty skaičių galima, nors ir abejojant, jau
reliatyviai teisingu priimti, nes jis priartintas prie biblinio mėty
skaičiaus, ypač, kai paimama dėmesin prof. dr. G. Steinmann'o pas
taba, jog žemės įvykiy laika, skaičiuojant į teigiama ir į neigiama
pusę, negalima 10-ties tūkstančiy tikslumu nustatyti (feststellen).
c)
Ch. Lyell'io prielaidos ir skaičiavimai, paremti geologiniu uniformitarismu, neįstengė ilgesnį laika akademinėse sferose prigy
ti, tačiau Kanto nebularinė hipotezė apie visatos pradžia, išdėstyta
veikale "General History of the Nature and Theory of the Heavens"
(1755), net iki šiy dieny uniformitaristiškai nusiteikusiy kosmogenisty ir kosmologisty pedantiškai priimama, nors, kartais, savaip
aiškinant.
Sakoma, kad Kanto studijy laikais ir vėliau, jau minėta veikalą
rašant, daug įtakos turėjęs kosmologistas ir filosofas Renė Des
cartes (1596-1650), matematikas, filosofas ir rašytojas Gottfried
W. Leibnitz'as (1646-1716), astronomas Izaokas Newton'as (1642 1727), būk tai lunatikas ir su Jupiteriu kalbėjęs inžinierius Ema
nuelis Swedenborg'as (1688-1772) ir kiti. Kanto filosofinės teorijos
padėjo pagrindą Vokietijoje išsivysčiusiai racionalizmo mokyklai,
išugdžiusiai panteistinį filosofą Ludvika Feuerbach'a (1804-1872),
filosofą G. W. Fr. Hegel'į, (1770-1831 ), Karia, H. Marx'a (1818-1883),
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Fridrichą Nietzsche (1844-1900), kuriai Marx1 as paveikė Lenina, o
Nietzsche - Hitlerį.
d)
Uniformitarizmas pradėjo reikštis maždaug prieš 2 00 metu, o
prieš 100 mėty, jis jau tapo dominuojanti žemės istorijos teorija.
Todėl ir sakoma, kad uniformitaristy motina yra senyjy laikyhumanizmas, o jy duktė - evoliucija, ypač biologinė evoliucija, kurios
tėvu laikomas Charles Darwin'as. Betgi, pačia evoliucija išaugino
jau nebe Darwin'as, bet marksizmo ir nekurios freudinianizmo teorijy dalys, jei jas iš vis teorijomis galima būty vadinti.
Kai kurios akademinės, agnostiku ir moderniyju humanisty sfe
ros mano, kad uniformitaristy ir šiy dienu modernaus humanizmo
pažiūru negalima sukritikuoti, kadangi jie remiasi įvykusiais fak
tais ir įvykiais, bet ne teorijomis. Ir ta "fakta", esą, labai "teisin
gai ir nesugriaunamai" išdėstė Ch. Darwin'as 1859 m. atspausdin
toje knygoje "The Origin of Species by Means of Natural
Selec
tion".
Nors ir buvo balsy, nesutinkančiy ir kritikuojančiu Darwin' o
doktrina,kaip,pavyzdžiui, Agassiz, Howorth'as, De Vries ir kiti, bet
darvinistai ir pats Darwin'as tiek stipriai doktrinos teisingumu
buvo įsitikinęs, jog neprileido jokiy abejoniy, ir, kad įrodžius dok
trinos teisingumą, ypač biocheminio mechanizmo evoliucija, Dar
win'as vedė savo seserėčia, o savo jaunesniajai seserei pripiršo
pusbrolį, Betgi, Darwin'as, jo šeimos nariai ir net moderniyjy hu
manisty srovės pasekėjai dideliai nusivylė, kai vieni vaikai vos
gimę mirė, o kiti gi gimė protiniai ir fiziniai nesveiki.
e)
Bet dar daugiau uniformitaristus ir jy pasekėjus, taip vadina
mus humanistus, sumulkino šiy dieny mokslo pažanga, tikslesni
archeologiniy iškaseny aiškinimai ir visatos geresnis pažinimas.
Tačiau, prisitaikydami prie mokslo pažangos, jie jau aiškina, kad
žmogus ne iŠ beždžionės išsivystė, bet iš stuburinio šliužo. Esą,
iš vandenyje esančio vandenilio atomo pirma atsirado žuvis, o jau
vėliau, per stuburinį, iš vandens išlindusį šliužą, išsivystė žmogus.
Tačiau ir tokį uniformitaristy aiškinima pažengusiu mokslu pa
remtos studijos neabejotinai sugriauna. Jos aiškiai įrodo, kad uni
formitarizmas yra nepatikima teorija. Ir tai pastebėta geriau pa
tyrinėjus Australijos biologo G. Mendel'io aiškintus paveldėjimo
pagrindais. De Vries tad ir tvirtina, kad tie pave Įdėjimo pagrindai
ir smogia stipriausia smūgį Darwin1 o hipotezėms bei "moksliš
kiems" spėjimams; o juk jie anksčiau buvo laikomi
stipriausia
atrama darwinizmo išvedžiojimams.
f)
Uniformitaristy šalininkai, vis dėlto, mano ir tebeskelbia, kad jy
doktrinos, paremtos žemėje veikiančiy veiksmingy įvykiu eiga, pa
kankamai gerai pagrindžia geologijos ir kitus žemės fizinius pasi
keitimus, kaip pasaulyje buvusį visuotina tvana, ledynmečius
ir
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1.1.

g)

Uniformitaristai bei modernieji humanistai pripažįsta, kad pa
saulyje buvęs ledynmetis. Ir tai ne vienas, bet trys. Esą, ledynme tis buvęs prieš tūkstančius metę., Išganytojui dar negimus, (100001000000). Betgi, pasaulyje įvykusio visuotino tvano jie nepripažįsta.
Ję manymu, tai prasimanymas, tai tik Sumėrijoje sugalvota pasa
ka, neturinti jokios reikšmės istorijoje. Ir taip neigiant
biblinį
tvano aiškinima, neatsižvelgiama, jog ta "pasaka" tradiciniai pasa
kojama šimtmečiais visur ir visame pasaulyje visę. tautę ir net
džiunglėse gyvenančię laukinię, kurie apie šumerus niekad nieko
negirdėjo ir neturi jokio apie juos supratimo.
Mažojoje ir didžiojoje Azijoje gyvenę sanskritai, skitai, indai ir
Pietę Amerikoje gyvenę majai ir inkai neabejotinai buvo sumaningesni už uniformitaristę srovės pseudohumanistus. Jie jau tada
suprato, jog veikiant katastrofoms esama daugiau ar mažiau skir
tingą ciklę žemėje ir žmonijos gyvenime, jos veikloje. Ir tai tokiai,
kurie suteikė tikslię. davinię. kalendoriaus datoms. Maję. kalendo
rius, pavyzdžiui, buvo tikslesnis už Grigaliaus, kurio kalendorinės
datos tebuvo ištaisytos tik Kolumbui atradus Amerikos žemyną ir
tik po to, kai ispanai okupavo inkę-aztekę. imperija.
h)
Sąryšyje su žemės istorija, Genezė ir Jobas rasti teisūs ir neklaidūs.
i)
Neigiamai vertinti uniformitaristę. doktrinas ir kitas filosofijas
bei teorijas ir ypačiai darvinizmą, marksizma bei nekurias freudianizmo dalis, ir nesiskaitant su moderniuoju humanizmu - būtę.
neišvengiama savižudybė. Ir vis dėlto, nesusilaikoma neišsiaiški
nus ir į viešuma neiškėlus abejotinus ir net prieštaraujančius uniformitarizmo sistemos taškus. Ir ta pareiga atlieka ištisa eilė ka =
tastrofistę., pripažįstančię. biblines tezes ir jos chronologines da
tas.
Pažymėtina, kad per paskutinio penkiasdešimtmečio paskutinį
dešimtmetį, veiklia katastrofistęi grupę sudaro iš prote s tantinię.
sferę kilę asmenys, būtent:
1. Septynię. dienę adventistas George McCready Price, parašęs
1910, 19^0 ir 1930 metais vertingus straipsnius: "Evolutionary Geo
logy and the New Catastrophism", "The New Geology" ir "Com
mon Sense Geology".
2. Augustinę. sęktos liuteronas Byron C. Nelson'as, 1927 m.iš
leidęs knyga "After Its Kind" ir 1931 m. - "The Deluge Story in
Stone". Pirmoje knygoje jis prieštarauja Darwin'o biologijai, o
antroje - priešinasi uniformitaristo Ch. Lyell'io geologijos išve
džiojimams.
3. Seminarijos profesorius iš Missouri sinodo liuteronas Alf
redas M. Rehwinkel'is 1951 m. išleido svarbu veikalą "The Flood".
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Jau iš paties veikalo pavadinimo matyti, kad autorius nagrinėja
buvusį visuotina tvana ir ne bet kaip, bet pasiremiant Biblija, se
novės raštais, dokumentais, archeologiniais radiniais ir net plačiai
pasaulyje esančia laukiniu tarpe mitologija ir tautosaka. Jis, o taip
pat Price ir Nielson'as, tvirtina, kad ledynmetis buvo tvanui praė
jus, maždaug apie 25 00 m. pr. Kristą.
4. Virginijos Polytechnikos Instituto profesorius, nepriklauso
mas babtistas Henry M. Morris'as veikale "The Genesis Flood",
pasirodžiusiame 1961 m. pasaulinį tvana aiškina žvelgdamas
iš
savosios hidrauliko specialybės ir pasiremdamas atmosferine
chemija, meteoritais, atmosferinėmis dulkėmis, nuosėdų dėsniais
ir anglies tyrimais (carbon - 14 datings).
5. Yra ir kitų, taip vadinamų, nepriklausomų katastrofistų, ku
rių tarpe galima paminėti C. H. Hapgood'a, Ivana T. Sanderson'a,
Imanuelį Velikovskį ir D. E. Hooker'į.
Nesigilinant į šių katastrofistų įrodinėjimus, išvedžiojimus ir
tvirtinimus, tenka tik priminti, kad jie įrodo, jog žemėje buvę įvy
kiai - tvanas ir ledynmetis - įvyko staiga pagal Aukščiausiojo no
rą, kaip Biblijos pirmojoje knygoje kad aiškinama.
Šiaip ar taip uniformitaristus bei moderniuosius humanistus
vertinant, vis dėlto reikia pripažinti, kad jie savo ėjimų klystke
liuose nepastebi net tokių dėmių ir skylių, kurios susidaro, kai jie
atmeta Genezės ir Jobo istorinę tiesa, buvusio visuotino tvano
stratosferinius bei stratografinius įrodymus, visatos kūnų (žemės
ir žvaigždžių.) paviršiaus pasikeitimus, kurie yra priežastimi ne
lygumams bei kalnams susiformuoti, visatoje esančių jėgų bei sfe
rinių įvykių reikšmę ledynmečio periodui susidaryti, įgimto pavel
dėjimo pastOvuma, vislumą ir tęstinumą, katastrofinių bei sferinių
įvykių reikšmę pradiniame biochemijos gyvenime ir visatos me
chanizmo įtaka kuriantis folkliorui bei žodinei tautosakai* mitams,
padavimams, pasakoms, dainoms ir t. t.

a)

1.
2.

b)

c)
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1.
2.

Prof. dr. G. Steinmann, "Die Eiszeit und der vorgeschichtliche Mensch", Leipzig, 191 J. , 82-87, 95 Seite.
Donald W. Patten, "The Biblical Flood and the Ice Epoch",
Seattle, 1966., 10-11, 135, 225-265 p.

D. W. Patten, "The Biblical. . . ", 268-71 p.
Prof. dr. F. L. H. Herkner und prof. dr. W. Goetz, "Liberalismus und Nationalismus 1848-1890", Prophylš!en -Verlag,
Berlin, 1930. , 8-er Band, 468, 475 S.
Prof. dr. G. Steinmann, "Die Eiszeit und der vorgeschicht“
liche Mensch", Druck von B. G. Teubner in Leipzig u. Ber-

lin, 1917.,

78-9 S.

Immanuelis Kantas yra gimęs ir augęs Mažojoj Lietuvoj,
ir visa savo amžių profesoriavęs Karaliaučiaus (Tvanktės)
universitete. Jis pats 17 97 m. spalio 13 d. Švedijos vyskupui
Lindblom1 ui rašytame laiške primena, kad jo prodėdukas
kilęs iš Škotijos. Kadangi tais laikais lietuvis M. Lietuvoj

d)

buvo niekinamas ir net persekiojamas, ir nebuvo leidžiama
lietuviui gyventi miestuose ir verstis amatais (prof. M.
Biržiška, "Lietuvių tautos kelias", I t., 1-12 p. ), todėl
neklystančiai galima tvirtinti, kad Kanto išvestinė boti ško
tiškos kilmės yra tik aplinkybių iššaukta priedanga, sie
kiant asmeniškos laimės ir gerovės. Juk panašių pavyzdžių
M. Lietuvos lietuvių tarpe turime nemažai. Tik prisiminki
me prof. dr. Gerulį pasidarius Geruli ar Gerulat'u,
prof,
dr. H. Mortensen'a ir jo žmona Gertruda ir kit.
To paties prof. Mortensen'o rasti dokumentai rodo, kad
Kanto prodėdukas gyvenęs XVII a. Klaipėdos
apylinkėje
Kantvainių kaime ir kad jis galėjo vadintis Kantvainis ar
tiesiog Kantas (briauna). Jis net nemokėjęs vokiškai kalbė
ti, nes 1665 m. surašant testamenta, naudojosi vertėjo
pa
tarnavimu. Mortensen'ai mano, kad Kanto kilmė išeinanti
iš senųjų prūsų ar kuršių ("Encycl. Lituanica", III t., 34 p. ).

e)

1.

2.

Gertrude Himmelfarb, "Darwin and the Darwinian Revolu
tion", New York: Doubleday, p. 137 .
D. W. Patten, "The Bibl. ... ", 238-239 p.

f)

Edward C. Colin, "Elements of Genetiks", Philadelphia: The
Blakiston Co. , 1949. , p. 93 .

g)

Dolph E. Hooker, "Those Astounding Ice Ages", New York:
Exposition Press, 1958. , p. 137 .

h)

Pedro Henriquez Urena, "Historia de la cultura en la Ame
rica Hispanica", Fondo de Cultura Economica, Mexico City,
1947.

i)

"Aid to Bible Understanding", Watch Tower Bible
and
Tract Society of Pennsylvania, 1971. , p. 439-441, 642-644

and 939.
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ALEKSANDRA VAISIUNIENĖ

KAIP GALVOJA YANOMAMOS INDĖNAI
APIE TIKĖJIMĄ
Misionierius kunigas Luis Cocco, išgyvenęs 15 metę, tarp Venecuelos Yanomamos indėnę, parašė įdomia knyga, aprašydamas tos
indėnę genties gyvenimą. Si knyga yra tikra enciklopedija, apėmu
si Aukštojo Orinoko upės gyventoję senovinę kultūra. 1961 metais
Venecuelos vyriausybė apdovanojo kunigą Luis Cocco medaliu,
Krašto Apsaugos Ministerija - kryžiumi ir, švenčiant Karakaso
miesto 400 metę įsisteigima, miesto savivaldybė apdovanojo jį
draugiškumo diplomu.
Misionierius Luis Cocco įdomiai aprašo indėnę nuomonę apie
Dieva. Idėja, kuria turi Yanomamos indėnai apie Dieva, labai ne
aiški. Jie turi savo teologija, tačiau dar vystykluose. Jie nėra ate
istai. Bijo savo mirusięję. Sudeginę lavonus, suvalgo ję
pele
nus, kad ję dvasia paliktę ramybėje dar tuos, kurie gyvena šiame
pasaulyje.
Jiems mūsę Dievas yra simpatiškas, ir jie mintyse priskaito
Dievui heroiška kultūra. "Ačiū mūsę pastangoms", - rašo misio
nierius, -''krikščioniška Dievo idėja padaro žingsnį po
žingsnio
daugiau įtakos į ję galvosena". Kunigas pasakoja kai kuriuos ję
anekdotus.
"Po audringo ir stipraus lietaus, mūsę koplytėlėje nukrito už
dangalas ant grindę. Indėnas, tai pastebėjęs, skubiai nubėgo pas ku
nigą Cocco ir jam tarė:
- Ateik greitai, kunige, matai velnias nuplėšė Dievo marškinius".
1962 metais misionierius atvežė į misija varpus ir žingeidiems
indėnams papasakojo, kad šie varpai yra priemonė kviesti
tikin
čiuosius į koplyčia. Kurį laika sunkus varpas gulėjo misijos kie
mo kampe, kol susidarė proga užkelti varpa į varpinę. Šio
varpo
pažiūrėti atėjo indėnai ir iš kitę kaimę. Indėnu giminės tėvas pra
dėjo aiškinti indėnams, kad čia yra didelis Dievo katilas.
Kada šioje misijoje jau buvo įrengta koplytėlė ir užkabintas jos
gilumoje raudonas uždangalas, indėnai skubinosi jį pamatyti šauk
dami"
- Koks gražus yra guaiacuco Dievas ! (Guaica-indėnę gentie s pavad. ). Parodžius didelę Jėzaus Kristaus figūra, Yanomamos indė
nai, užjaučia jo pergyventas kančias ir prisikėlimą, tačiau negali
suprasti jo dieviškos galybės, kaip, pavyzdžiui, kad meilės jausmo
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visai žmonijai. "Prisimenu, - sako kunigas Luis Cocco, pir
muosius misijų įsisteigimo metus, kada indėnai ateidavo mus lan
kyti ir susipažinti su mūsų gyvenimu, kuris buvo labai skirtingas
nuo jų, Jie ateidavo net iš tolimu, vietovių, bet pamatę nukryžiuota
ir prikalta prie kryžiaus Dievo figūra, pradėdavo juoktis. Tada aš
stengiausi išaiškinti, kad Jėzus Kristus buvo nužudytas už musę,
nuodėmes. . . Tada indėnai pradėjo juoktis dar labiau klausdami,
kodėl Dievas paliko su nukryžiuotomis rankomis ir nesigynė? Jų
nuomone jis buvo arba bailys, arba viršžmogis, kuris sutiko pra
laimėti. "
Yanomamos indėnai galvoja visai skirtingai negu mes, arba ki
tos indėnę grupės. Mes manome, kad mes esame logiški, o jie
mums atrodo nelogiški. Šios knygos aprašymas remiasi yanomamiečių kultūra, nes pas yanomamiečius negalima atskirti mito nuo
realybė s.
Yanomamiečio siela, iškeliavus iš šio pasaulio, iškyla
aukšty
bėm Ten sėdi Yaro sūnus ir saugo kelia. Pamatęs ateinantį yanomamietį, duoda jam nurodymus: "Eik per čia, šitas kelias yra mū
sų Dievo, neik anuo keliu, nes sudegsi". Toliau užklausia jo, ar jis
gyvenime buvo duosnus ar ne. Jei jis atsako, kad buvo duosnus, tai,
daug neklausinėjant, nurodo kelia, kuriuo jo tėvas ėjo, nors kelias
siauras ir akmenuotas, tačiau veda prie laimės. Jei nebuvo duos
nus, tai nurodo kita kelia, kuris yra platus ir patogus, tačiau veda
į pekla. Visi, kurie buvo duosnus, taps nemirtingi ir amžini.
Yaru ( jų Dievo ) žmona vadinasi Tatokomi. Ji yra sena moteris,
negraži ir stora, tačiau turi neišsemiamas gėrybes, meili,
kaip
niekas kitas. Ji yra toji, kuri duoda visiems nurodymus.
Kada girdi stipry, ir ilgalaikį griaustinį, yanomamiečiai aiškina,
kad Yaru yra užpykęs; kada žaibuoja vienas po kito, aiškina, kad
dabar jau Dievo brolis pyksta.
Yanomamiečiu rojuje yra vietos visiems pasaulio gyventojams.
Visi ten sveiki ir gražūs. Vyrai turi gražias moteris, kurios jiems
gimdo gražius vaikus. Tenai visi gali susitikti su giminėmis, kurie
jau buvo mirę. Rojuje netrūksta jokių įrankiu darbui, kaip kastuvų,
kirvių, pjūklų, grėblių. Visi dirba savo darželiuose, kur augina
bulves, vaisius ir kitus augalus. Niekam netrūksta duonos, me
džioklė gausi laimikiais. Visi išeina medžioti, jų burtininkai dai
nuoja, visi gražiai nusidažę. Tad toks yanomamiečiu rojus visiems
gyventojams.
Yanomamietis indėnas veda dviguba gyvenimą. Yanomamiečio
pasaulis yra skirtas magijai ir sielos gyvenimui. Yanomamietis
jau. nuo mažens yra pratinamas gyventi mistikoje. Kiekvienas ya
nomamietis turi savo šešėlio atspindį. Kiekvienai žmogiškai gyvy
bei priklauso vienas gyvulys, kuris gyvena džiunglėse. Kai žmogus
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suserga ir miršta, sakoma, kad prarado savo gyvulį.
Jeizsudeginus yanomamiečio lavona, jo pelenai nebuvo suvalgyti
ir lieka miške, tai labai erzina gyvuosius, nes pelenai liudija, kad
mirusis nėra visai išnykęs. Pelenai turi būti suvalgomi mirusio
giminių..
Visi mirusių lavonai yra sudeginami. Jei ligonis mirė iš ryto,
tai degina po piet, jei ligonis mirė po piet, tai degina sekantį ryta.
Jei mirė jų burtininkas, tai jo sudeginimo apeigos daug iškilmin
gesnės. Jo kūną prieš deginant išpuošia ir nudažo. Degina ant su
kurto laužo. Kol liepsna dar nėra išsiplėtusi, giminės vaikščioja
aplinkui lauža ir verkia. Kai tik pasirodo liepsna, pradeda šokti,
meta į ugnį jo sulūžusias ietis, lavonui suglaudžia rankas, deda vis
daugiau medžių, kad geriau sudegtų kūnas ir pavirstų į pelenus.
Yra neprotinga ir nepriimta pareikšti užuojauta mirusio gimi
nėms. Galima susilaukti nemalonaus reagavimo, nes mirusiojo
skausmas neatsiskiria nuo gyvųjų. Visi mirusio daiktai, kurie yra
ne suvalgomi, išmetami į upę. Jei nekurios mirusio kūno dalys ge
rai nesudega, tai burtininkas išima tuos organus ir palaidoja slap
toje džiunglių vietovėje.
Dr. Ernesto Foldats, latvis, Venezuelos Valstybės universiteto
biologijos profesorius, aiškina taip lavonų pelenų suvalgymai Yanomamiečių lavonų pelenų sunaudojimas nėra vien magiška funk
cija. Kadangi jų dietoje yra didelis mineralų trūkumas, todėl jie
ir valgo pelenus, kad papildžius organizma mineralais, nes praė
jus tam tikram laikui, jie jaučiasi daug geriau.
Lavonų sudeginimas pas yanomamiečius yra būtinas, nes tiktai
tokiu būdu jų giminės gali suvalgyti jų pelenus ir išduoti miru
siam leidimą įžengti į dangų. Didžiausia yanomamiečio baimė yra
ta, kad mirus jo kūnas gali būti nesudegintas ir pelenai nesuvalgy
ti.
Sudeginus lavona, yanomamiečiai eina tais pačiais keliais, ku
riais vaikščiojo dar gyvas būdamas numirėlis. Praeidami jie vis
ką sunaikina, kas gali priminti mirusįjį.
Šio autoriaus knyga yra nepaprastai įdomi tuo, kad iki šiol nie
kas nėra tiek daug rašęs apie jų gyvenimą. Yanomamos gentis yra
sena ir minima apie tris šimtus metųš Yanomamiečių naujosios
genties spalva yra balta, nes jie šio šimtmečio pradžioje jau buvo
susimaišę su olandų ir portugalų prekybininkais. Šioje knygoje in
dėnų aprašymų davė viena Venezuelos gyventoja, kuri buvo indėnų
pagrobta. Ji išgyveno su jais 23 metus. Daug kartų ji stengėsi pa
bėgti. Viena karta išbėgusi septynis mėnesius išgyveno pati viena
džiunglėse, kol priėjo kita indėnų gyvenvietę ir ten pasidavė. Šian
diena ji padeda misionieriams, nes moka indėnų kalba.
Yanomamiečiai gyvena toli džiunglėse Guayanoje; Amazonės te40

ritorijoje, netoli Brazilijos sienos, kur baltųjų ekspedicijoms sun
ku patekti. Mokslininkas Aleksandras Humboltas savo ekspedici
nėje kelionėje buvo nukeliavęs iki yanomamiečių genties apgyven
tų. vietovių, tačiau toliau keliauti ir susipažinti su jų gyvenimu ar
čiau, yanomamiečiai jo neprileido.
Penkiolika metų išgyvenęs džiunglėse tarp Yanomamos gyven
tojų, kunigas Luis Cocco, baigęs savo misija, gružo į Karakasa ir
parašė šia įdomia yanomamiečių gyvenimo studijų knyga.
Caracas, 1981 m. gruodžio 29 d.

BRANGIOJI ALEKSANDRA!
(Laiškas žurnalistei Aleksandrai Kairytei-Vai Šiliniene i)
Šiandien, 1983 m. kovo mėn. 13 diena mintimis esu su Jumis.
Vartau ir skaitau Jū.sų laiškus. Jų daug. Iš kiekvieno jų spindi tarp
mudviejų buvusio draugiškumo jausmai. Kaip mylima sesutė bro
liui, juose pasipasakodavai apie savo žurnalistinius ir beletristi-

Aleksandra Vaisiūnienė. Dail. p.

aliejus. Caracas, 1965.
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nius darbus ir apie jy ateities planus. Ty Jūsy parašyty, darby, bū
davo gausu įvairiy ideologiniy krypčiy ir skirtingy religijy lietu
viy išeivijos spaudos leidiniuose: Venezueloje, Brazilijoje, USA ir
Kanadoje. Jums, kaip patriotei lietuvei ir krikščionei, tie visi lei
diniai buvo artimi ir mieli. Užtat juos savo raštais vienodai remdavote. Tuo savo širdies polinkiu, kaip lietuviško gyvastingumo
rėmėja ir tolerantė, esate buvusi vienintelė atstovė.
Nevengdavote man pasiguosti apie patirtas nuoskaudas ir netei
singus kaltinimus, gautus iš Venezuelos lietuviy bendruomenės kai
kuriy vadovy. Dažnai pasišnekėdavome apie Biržus, jy gimnazijos
lankymo laikus ir apie to laikotarpio jaunatviška romantika.
Paskutinieji mudviejy laiškai prasilenkė: Jūs, būdama sveika
ir stipri, visai nenujausdama besiartinančios "nekviestosios vieš
nios", parašėte man optimistiška apie ateities planus laiška 1982
m. kovo mėn. 8 d. Nesulaukęs to Jūsy laiško, manajį išsiunčiau
Jums ty mėty kovo 15 diena. Jau dviem dienom praėjus po Jūsy
išsiskyrimo iš gyvyjy tarpo. . . Taigi, tuos tarp mudviejy buvusius
draugiškumo ryšius pertraukė Visatos Valdovas 1982 m.
kovo
mėn. 13 diena, staiga širdies smūgiu sustabdęs Jūsy šioje Žemė
je eita kelionę.
Jau vieneri metai nuskendo praeityje po Jūsy iškeliavimo į Am
žinybę. Vienok jūs, Brangioji Aleksandra, nebuvote, nesate ir nebū
site užmiršta ne vien savo artimyjy, bet ir ty, kuriuos lietuviškoje
išeivijos spaudoje guosdavote ir kviesdavote lietuviškon vienybėn,
teikdavote patarimus sveikatos, grožio ir maisto reikalais, paįvai
rindama tuos savo raštus nuotaikingais beletristiniais kūrinėliais.
Šį laiška rašydamas, mintimis esu Venezuelos Caracaso miesto
kapinėse, kuriose Jums yra supiltas kapas, papuoštas paminklu.
Jame lietuviškas tekstas:
"Ilsėkis svetimoj žemėj, tėvynei dir
busi, Lietuvos Dukra".
Ta Jūsy kapa su įruoštu paminklu, nuolat aplankydavo Jūsy my
limas vyras Julius Vaisiūnas, kiekviena karta padėdamas Jums
puokštę gėliy. Vienišas ta Jūsy prisiminima ir meilę Jums reikš
damas. Šiandien, 1983 m. kovo mėn. 13 diena, jis Jums deda
di
džiausia gyvy gėliy puokštę. Jis dabar nėra vienišas. Kartu su juo
savo mintimis prie jūsy kapo stovi Jūsy sesutė Zinta ir Jūsy sū
nus Mindaugas, esantieji Lietuvoje,- matau visa eilę
lietuvišky
laikraščiy, kuriuose Jūs bendradarbiavote, redakcijy atstovy; ty
laikraščiy skaitytojy? matau Venezuelos lietuviy parapijos kunigą
katalikę Perkuma, apie kurį Jūs, nebūdama tos religijos išpažinė
ja, parašėte gražy veikalą - "Rožės ir Dygliai", už kurį susilau
kėte nepagrįsto priekaišto, neva, perdaug jį išgarbinusi? matau Ve
nezuelos lietuviy bendruomenės dabartinį pirmininką diplomatę ir
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lietuviškos spaudos bendradarbį Dambrava ir daugelį kitų lietuvių..
Jas, Brangioji Aleksandra, biržietė žurnalistė, nebuvote, nesate ir
nebūsite užmiršta iki tol, pakol visi Jus mylėję ir Jūsų literatūri
nius darbus labai vertinę, ateis į Amžinybę, kurioje Jūs dabar
e sate.
Jūsų
Jurgis Jašinskas
1983 m. kovo mėn. 13 d.
So. Boston. Mass. "

HYPATIA YČIENĖ ZURIS
( Pirmoji Moteris - Kuratorė)

Dar ne taip seniai, net ir pasaulio pačiuose
pažangiausiuose
kraštuose, moterų teisės nebuvo pilnai pripažintos. Šia prasme
lietuviai gana anksti susiprato: jau nuo seno tikėjo, kad moterų
sugebėjimai yra didžiai reikalingi valstybės ir visuomenės tarny
boje. Neatsiliko ir mūsų Liet. Ev. Reformatų Bažnyčia, išrinkdama
1921 m. Hypatija YČienę (Martyno žmona) savo kuratore - pirmą
ją moterį.
Moterų teisių klausimas buvo mėgiama pasikalbėjimų tema nuo
pat Hypatijos vaikystės. Tėvai - aušrininkai Jonas Šliūpas ir jo
žmona Liūda (rašytoja Eglė) buvo ne tik narsūs savo tėvynės Lie
tuvos, bet ir iš viso žmogaus teisių gynėjai. Savo jauniausiai duk
relei davė varda žymios senovės graikų moters - Hypatijos (anks
tyvais krikščionybės amžiais ji dėstė filosofija
Aleksandrijoje,
Egipte).
Dar XX amžius nebuvo išaušęs, kai mūsų Hypatija gimė Pennsilvanijos miestely Shenandoah. Ta balandžio 17 dienos naktis bu
vo taip audringa, kad vėjas nunešė bažnyčios stogą. Namiškiai pra
našavo jai gyvenimą pilna sukrėtimų ir netikėtų įvykių - ir tikrai
taip ir buvo. Užaugusi Amerikoje, dar buvo Cornell University
studentė, kai ja išsivežė į Europa Martynas, atvykęs iš užjūrio.
Hypatijai teko daug keliauti ir pergyventi įdomių, nepaprastų ir
jaudinančių įvykių šiapus ir anapus Atlanto. Tėvai - Šliūpai, beveik
40 metų išgyvenę Amerikoje, nuolat svajojo apie laisvos Lietuvos
atstatyma. Galima suprasti jų džiaugsmą, kai gyvenimas suvedė jų
dukra su M. Yču, geru savo tautos ir Bažnyčios sūnumi, atvykusiu į
Scranton, Pa.su dr. J. Basanavičium. M. Y. tada atstovavo
lietu
vius Carinės Rusijos Dūmoje.
Jaunoji pora susituokė New Yorke ev. reformatų bažnyčioje 1916
m. rudenį ir tuoj pat išvyko į karo nuteriotą Europa.Pergyveno
neramumus Petrapily - po to pateko į patį rusų revoliucijos sūku43

;

Dr. Martyno Yčo ir dr. Mykolo Devenio šeimos 1941 m. vasarą Oakvilleje, Conn.
A bi šeimos be tėvų: dr. M . Yčas tą pavasarį mirė Rio de Janeiro, Brazil., o dr. M.
Devenis dar buvo negrįžęs iš Sibiro. Priešaky sėdi iš k. į d.: Evelyna Yčaitė ir Dalia
Devenytė; viršuje iš k. į d.: Martynas Yčas, jr., Hypatia Yčienė, Violeta Yčaitė, Alena
Devenienė, Algirdas ir Keistutis Deveniai. Trūksta Hypatijos Yčaitės (Petkienės).
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rį Voroneže, kur buvo susispietęs didelis būrys lietuviu pabėgėlių.
Vos gimus jų pirmagimiui sūneliui Martynui, M. Y. pakliuvo bolše
vikų areštan. Reikėjo Hypatijai pačiai galvoti, kaip išsigelbėti. Čia
ji parodė sumanumo ir drąsos, išrišant gyvybines problemas, ka
reikėjo vėliau gyvenime dar kelis kartus panaudoti. Ji laimingai
pasiekė Lietuva traukiniu, vad. ešalonu, kuriuo daug tautiečių irgi
keliavo. Traukiny ji įsitaisė indą maudynę ir "samavora" karš
tam vandeniui virti ir jos kūdikiui toje 18 dienų kelionėje nieko
netrūko. Vilniuje ji surado savo vyra, laimingai ištrūkusį iš komu
nistų pančių, bet negalėjo džiaugtis ramiu gyvenimu, dar buvo nuo
tykių.
Antrąkart teko palikti namus - butą su visu apstatymu ir sku
biai trauktis į vakarus*, artinosi raudonųjų kariai, kurie netrukus
užėmė visa Vilnių.. Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė, persikė
lusi į Kauna, skyrė M. Yčą svarbioms pareigoms ministerių ka
binete ir siuntė užsienin su įvairiomis diplomatinėmis misijomis.
Jis visur vežė savo šeima. Taigi Hypatijai teko būti Berlyne ( kur
vėl pateko į revoliucija, nes ten siautė vad. spartakistai), Paryžiu
je, taikos Konferencijoje, kur J. A. V. Prezidentas W. Wilson ir
kiti nustatinėjo ateities gaires Europos kraštams, ir Šveicarijoje,
kur buvo svarbūs lietuvių pasitarimai. Lausanne mieste Yčams
gimė dukrelė.
Grįžus į naujai besikuriančia Lietuva, Hypatija gyveno Kaune ir
augino keturių vaikelių šeima (dvi dukrelės - dvynės ten gimė) .
Ji buvo įtraukta į savo vyro visokeriopa veikla, taip pat ir bažny
tinę. Vos po karo atsistačiusi, Liet. Ev. Reformatų Bažnyčia pra
dėjo tęsti šimtmetinę veikla - šaukti metinius suvažiavimus - si
nodus. Biržuose 1921 m. Hypatija buvo išrinkta pareigoms, kur
iki šiol moterų nebuvo. į kuratores išrinktoji apie ta įvykį atsi
mena, kad ji buvo vienbalsiai ir su džiaugsmu priimta į šias gar
bingas Bažnyčios rūpintojų ar globėjų eiles. Tų pačių 1921 m. ru
denį buvo deleguota su savo vyru M. Y.atstovauti mūsų Bažnyčia
Pittsburgh, Pa. W. A. R. C. (Pasaulio Reformatų Bažnyčių Sąjun
gos) suvažiavime. įdomu, kad mes toje Sąjungoje tebedalyvaujame
ir siūntėme delegacija (tarp jų. ir moterį) į W. A. R. C. suvažįavima 1982 m. Ottawoje. Hypatijos dalyvavimas Pittsburgh1 e pralau
žė ledus: ten moterų - kuratorių ar delegačių kaip ir nebuvo. Taip
maža mote rų ten dalyvavo, jog tūlas Rev. C. E. McCartney (iš Phi
ladelphia) drįso savo paskaitoje kalbėti apie "Velniška ir kontro
versinę moterų įtaka". Hypatija atsimena, kaip M. Y. tada šoko
ginti moterų teises, pabrėždamas lietuvių nusistatymą. *)Inci
dentas sukėlęs didelio susidomėjimo dalyvių tarpe. Daug kas ste
bėjosi ne tik moterį delegatę matydami, bet ir girdėdami apie dau
geliui nepažįstama "kuratoriaus" institucija.
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Reformatų, ir kt. Bažnyčios Amerikoje paprastai turi pasaulie
čius vadovus, vad. "Elders", bet jie nėra visam gyvenimui ren
kami, kaip kad pas mus. Taip pat tie "Elders" (pasauliečiai,
ne
dvasiškis,!) turi daug mažiau įtakos bažnytiniame gyvenime , negu
mūsų kuratoriai ar parapijų delegatai. Si kuratorių institucija ir
sinodiniai nuostatai siekia ankstyviausia mūsų kūrimosi laikotar
pi., t. y. XVI amžių.
Hypatija drauge su M. Y. , kurs neretai sinodams
pirmininkau
davo, vykdavo į Biržus per Jonines. Važiuodavo ir vaikai (nekurie
dabar-yra kuratoriais).Abu Yčai su vyriausia dukra (irgi Hypatija)
dalyvavo ir 1940 m. žiema Vilniaus sinode. Po ilgų metų, atsisky
rimo tada vėl susijungė Biržų ir Vilniaus suvažiavimai. Tai buvo
istorinis momentas, nes Sov. Rusijos kariški daliniai jau stovėjo
Lietuvoje ir ta pat vasara užėmė visa mūsų. Lietuva. Taigi Hypatijai teko ir vėl palikti namus (daug metų gyventame Tirkeliškių
ūkyje prie Kauno) ir ieškoti prieglaudos svetur.
Vyrui ir sūnui iš Lietuvos pabėgus (M. Y. dar spėjo traukiniu į
Klaipėda nuvykti, o sūnui dviračiu pavyko pervažiuoti siena prie
Suvalkų), Hypatija liko viena. Ji vėl panaudojo savo narsumų ir jė
gas ir pėsčiomis naktį pervedė savo tris mergaites per siena. Jos
visos nešė po skautiška kuprinę ar ryšuliuką. Po įvairių nuotykių,
sutikus savo vyriškius Berlyne, pasiekė gimtąją Amerika. Kelias
vedė per Ispanija, Portugalija ir Brazilija. Šeima laivu atplaukė į
New Yorka 1941 m. pavasarį ne su džiaugsmu, bet su
liūdesiu.
Martynas Yčas, ištiktas širdies smūgio, rado amžina atilsį Rio de
Janeiro, Corcovado kalno kapinėse.

Dr. Jonas šliupas su dukrele Hypatia, Philadelphia, Pa., 1902 m.
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Nors nebuvo paruošta jokiam darbui, Hypatija su pasiryžimu iš
ėjo pelnyti duonos sau ir saviesiems. Dirbo Amerikoje vadinama
"juoda darba", kol ištekėjo už jaunų, dienų pažįstamo inž. Pijaus J.
Zitirio. Gyveno su juo Cleveland beveik 20 metų, kol 1962 m. mirė
vyras ir ji antra karta liko našlė. Vėl jai teko ieškoti naujos pas
togės prie savo plačiai išsibarsčiusių, vaikų - Arlington, Va. , Syra
cuse, N. Y. , Denver, Colo. , Los Angeles, Ca. Galių gale apsistojo
Santa Fe, New Mex. Virš 5 metų, ten laimingai gyvena su
dukra
Evelyna Y. Taggart, tikėdamasi, kad daugiau nebereiks leistis į ke
liones. Visur ji moka prisitaikyti prie naujų gyvenimo
sąlygų,
džiaugiasi saule, gėlėmis, gamta ir savo šuneliais. Ji mėgsta žmo
nes ir moka susirasti naujų pažinčių. Ji brangina praeities atsimi
nimus, tačiau juose nepaskęsta ir palaiko jaunatviška dvasia.

*) Kun. P. Dilio rūpesčiu, turime rankoje 1921 m. W. A. R. C. su
važiavimo protokolą, kur cituojamas M. Y. pranešimas apie mūsų
Bažnyčios padėtį, ir ginčas dėl moterų teisių. Originalas randasi
University of Chicago bibliotekoje.
H. Y. P.

JURGIS JAŠINSKAS

KLAIPĖDIEČIAI JAUNUOLIAI
TAURAGĖJE
( II-ji dalis )
Šio rašinio II-ji dalis yra tarytum pirmosios dalies ( žr. M. Sp.
Nr. 53) tęsinys. Pirmąją dalį parašė tos seminarijos įsteigėjas ir,
prieš jos įsteigimą Tauragėje, buvusių trumpalaikių mokytojams
paruošti kursų organizatorius ir vedėjas (1922 m.) Jonas Vilkaitis.
Tame rašinyje yra tik vienas kitas, šia II-ja dalį rašančiojo, in
tarpas. O II-ji dalis, apimanti Tauragės mokytojų seminarijoje
1936-1940 metais besimokiusių Klaipėdos krašto jaunuolių pami
nėjimą, yra ištisai parašyta šio rašinio pradžioje pasirašiusio.
Tauragės mokytojų seminarija, įsteigta 1923 m., buvo vieninte
lis nepriklausomoje Lietuvoje tokios paskirties švietimo židinys.
Vienintelis ta prasme, kad jame pradinių mokyklų mokytojais pa
siruošti mokėsi kartu Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos
krašto
jaunuoliai. Jų skaičius toje mokslo įstaigoje buvo beveik lygus.
Vienok kokybės atžvilgiu jie buvo skirtingi ir kitokių'nuotaikų bei
įsitikinimų. Tatai suprantama, atsižveIgiant į D. Lietuvos gyvento
jų būties sąlygas ir Klaipėdos krašto lietuvių istorinę praeitį.
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Didžiosios Lietuvos Lietuviai ilgus amžius nešė Rusijos caro
vergovės pančius ir Lenkijos karalystės kombinacijas paversti
lietuvius lenkais ir katalikiško tikėjimo ištikimais pasekėjais. Tuo
tarpu Klaipėdos krašto lietuviai ilgus amžius buvo engiami vokie
čiu okupacijos, kuri stengėsi to krašto gyventojus suvokietinti ir
įdiegti jiems vokiško gyvenimo įpročius. Tuo būdu ir nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje Tauragės mokytoju seminarijoje pas
toviai susitikdavo tų skirtingą pažiūrų jaunuoliai.
Ta fakta paminėdamas ir kelerius metus turėjęs progos tuos
skirtumus stebėti, galiu būti liudininku, kad tie skirtingumai nie
kada nepasireikšdavo kokia nors neigiama forma tų jaunuolių tar
pusavio santykiuose.Atitinkamu Švietimo ministerijos
įsakymu
vidurinėse ir aukštesniosiose bei specialiose mokyklose mokslei
viams buvo uždrausta dalyvauti ideologiniuose ir politiniuose bū
reliuose. Tačiau tose mokyklose laisvai buvo organizuojami daly
kiniai (gamtos pažinimo, literatūros, vaidybos, dailės meno ir pan.)
būreliai. Greta jų buvo leista veikti Skautų S-gos vienetams. Be
veik visų tų dalykų būreliai veikė Tauragės mokytojų seminarijo
je. Jų veikloje vieningai darbavosi D. Lietuvos ir Klaipėdos krašto
jaunuoliai. Tas vieningumas pasireiškė ir nuo 1939 metų leistuose
veikti Šaulių S-gos berniukų ir mergaičių būriuose.
Šiek tiek iš tos bendrosios veiklos išsiskyrė klaipėdiečiai se
minaristai, įsteigę "jūrų skautų" vienetą ir muzikos bei dainavimo
mokytojo Petro Vacbergo suorganizuotas klaipėdiečių ev. - liute
ronų mišrus choras, savo koncertais dalyvavęs Klaipėdos krašto
(Šilutėje) ir D. Lietuvos (Batakių, Kauno ir kt. ) bažnytinėse šven
tėse. To choro organizatorius ir vadovas, būdamas kataliku, buvo
gavęs katalikų moksleivių tėvų pritarima ir į ta chorą buvo įtrau
kęs viena kita katalikų dainininką. Tų švenčių dalyviai to choro
dainavimu ir religinių giesmių giedojimu žavėte žavėjosi, o patį
chorą vadindavo "angelų choru". Tai buvo, gal būt, vienintelis skir
tingų tikėjimų tolerantiškumo pavyzdys Laisvoje Lietuvoje.
Vienu atžvilgiu Klaipėdos krašto jaunuoliai Tauragės seminari
joje buvo proteguojami: kiekvienas jų gaudavo pilna stipendija 75 litus mėnesiui. Tų stipendijų skaičių kiekvieniems metams pa
skirdavo Lietuvos Švietimo ministerija iš savo biudžeto. Jų buvo
ribotas skaičius. Iš to skaičiaus paskyrus kiekvienam klaipėdie
čiui pilna stipendija, D. Lietuvos seminaristams jų neužtekdavo.
Mokytojų tarybai skirstant jas, prisieidavo ieškoti išeities. Ji mokytojų taryba, atsižvelgdama į prašytojo neturtą, vieniems pa
skirdavo p ilna, kitiems pusę, o tretiems - tik trečdalį stipendijos.
Šių varganų stipendijų skaičių šiek tiek padidindavo iš Seminari
jos metinio meninio parengimo gautas pelnas. Tie parengimai
Tauragės visuomenėje buvo labai populiarūs. į juos atsilankydavo
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didelis skaičius tauragiškiu ir tuo įgalindavo paremti neturtingus
seminarijos moksleivius.
Klaipėdos krašto jaunuoliai, atvykę mokytis Tauragės mokytoju
seminarijoje, nebuvo pamiršti to krašto lietuvių švietimo vadovy
bės, Jos nariai palaikydavo su jais nuolatinius ryšius, o kartas nuo
karto asmeniškai atvykdavo į seminarija ir čia su tais mokslei
viais aptardavo bei išsiaiškindavo jų rūpesčius, pageidavimus ir
kitokius reikalus.
Savaime suprantama, kad tie Klaipėdos krašto švietimo atstovai
palaikydavo artimus ir nuolatinius ryšius su Seminarijos vadovy
be ir bendrai spręsdavo pasitaikančius neaiškius mokymo, auklė
jimo ir kitokius klaipėdiečių jaunuolių klausimus. Tokie pat arti
mi ryšiai buvo palaikomi tarp Klaipėdos krašto gimnazijų ir Tau
ragės seminarijos vadovų, parenkant kandidatus į seminarija.
Klaipėdos krašte buvo įsteigtos ir iki 1939 m. veikė trys gim
nazijos - Klaipėdos mieste, Šilutėje ir Pagėgiuose, Iš tų gimnazi
jų moksleivių būdavo parenkami kandidatai Tauragės mokytojų
seminarijai. Iš anksto, mokslo metams baigiantis, tų gimnazijų di
rektoriai atitinkamu pranešimu kviesdavo jų vadovaujamų gimna
zijų moksleivius, norinčius pasiruošti pradinių mokyklų mokyto
jais ir dirbti Švietimo darba Klaipėdos krašte, užsiregistruoti.
Turėdami užsiregistravusių sųrašus, gimnazijų direktoriai pa
sikviesdavo Tauragės seminarijos direktorių ir drauge su juo pa
rinkdavo kandidatus į seminarija. Tie parinktieji kandidatai, pa
kankamai pažangūs visuose mokslo dalykuose, prieš priimant juos
į seminarija, dar būdavo patikrinami, ar turi gera muzikinę klausa
ir reikalinga dainavimui baisa. Ta patikrinimą atlikdavo semina
rijos tų dalykų mokytojas, asistuojant seminarijos direktoriui ar
inspektoriui. To patikrinimo išdavoje vienam kitam kandidatui pri
sieidavo grįžti į gimnazija, tęsti joje mokslą. Tačiau tokių atkritėlių būdavo labai mažas skaičius.
Visose laisvosios Lietuvos mokytojų seminarijose mokslas tęs
davosi ketverius metus, į jas būdavo priimami keturias gimnazi
jos klases baigę jaunuoliai į pirmąjį kursą. O baigę šešias klases
- į tretįjį kursą ir jie seminarija baigdavo per dvejus metus, joje
išėję nustatyta mokslo kursą. Visi seminarijos mokslo kursą sėk
mingai baigę ir išlaikę baigiamuosius egzaminus, gaudavo pra
džios mokyklos mokytojo teises ir gimnazijos baigimui lygų ates
tatą. Su juo jie būdavo priimami į visas aukštąsias Lietuvos mo
kyklas arba galėdavo vykti į užsienį tęsti studijas tų kraštų aukš
tosiose mokyklose.
Jaunuoliai, sėkmingai baigę mokslą Tauragės mokytojų semina
rijoje ir įgiję pradinės mokyklos mokytojo teises, būdavo paskirs
tomi mokytojais į laisvas vietas. D. Lietuvos pradinių mokyklų
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Antanas, Macelis Jurgis (direkt.), Mičiulis Juozas (inspekt.),
Varanka Vytautas, — ?— , Baukytė Ona, Vaičiulionis Petras, kun.
Gureckas Feliksas;II eilėj abiturientai: Virkutis Vilius
(kl.),
neatpažinta, Pažėraitė (?), Klimavičiūtė (?), Feiferytė Elena (kl.),

3

3-

3

s:

Hansas (kl.), Jaudžemaitė Elena (kl.), Rauba Richardas (kl.)r Gučaitė
(?), Pipiras Hansas (kl.), Pacevičiutė (?), Račkauskas Balys (kl.),
neatpažnt., Zivaitė M ira, Paulikaitis Albertas (kl.), Valteris Jurgis
Strangalys (kl.).
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mokytojais paskirdavo atitinkamas Švietimo ministerijos departa
mentas, turėdamas naujo mokytojo seminarijos baigimo atestata
ir prašymą, o kartais juos, į savo žinioje esančias laisvas moky
tojo vietas, betarpiai paskirdavo apskrityse buvę tų mokyklų, in
spektoriai, jeigu kandidatas būdavo tam inspektoriui įteikęs savo
praš y^na.
Klaipėdos krašto pradinių mokyklų reikalus tvarkė
Mokyklų
draugija, kartu ir mokytojų paskyrima į šio krašto mokyklas. Šios
Draugijos žinioje buvo visas lietuviškų mokyklų ir kitų švietimo
reikalų tvarkymas.
Čia pateikiama iš L. Enciklopedijos XII tomo ištrauka apie Klai
pėdos krašte įsteigta ir ten veikusia Mokyklų draugija.
"Ir po krašto prisijungimo prie Lietuvos 1923 mokyklos liko vo
kiečių žinioje. Mokytojų daugumas dirbo vokietininkų įtakoje ir
stengėsi germanizuoti ir toliau. Direktorija nesiryžo pagrindinai
pakeisti tokia padėtį. Tada susipratę lietuviai ieškojo būdų lietuvių
kilmės vaikams įkurti lietuviškų mokyklų. Tam tikslui buvo įsteig
ta Klaipėdos krašto mokyklų draugija ir 1926. VI. 16 formaliai už
registruota Klaipėdos teisme. Svarbiausias jos tikslas buvo: rū
pintis, kad Klaipėdos krašte, tiek valstybinėse, tiek privatinėse
mokyklose, lietuvių vaikai galėtų naudotis jiems statutu užtikrin
tomis kalbos ir kultūros teisėmis. Pirmąją v-ba sudarė prof. dr.
V. Gaigalaitis, dr. K. Trukanas, J. Valaitis, J. Stikliorius irAdomas
Brakas. Nuo 1929 iki okupacijos draugijai vadovavo prof. dr. V.
Gaigalaitis - pirm., dr. . Trukanas - vicepirm., M. Purvinas -sekr.
J. Kybrancas - kasininkas, dr. V. Didžys ir Ed. Simaitis - nariais.
Sunkumų buvo sudarant ir mokytojų kadrus. Reikėjo mokytojų, ku
rie galėtų dėstyti lietuvių ir vokiečių kalba, be to, kiekvienoje mo
kykloje turėjo būti bent vienas mokytojas evangelikas tikybai dės
tyti. Čia daug padėjo Tauragės mokytojų seminarija, paruošdama
tinkamų mokytojų. Vėliau padėjo ir Klaipėdos Pedagoginis inst. ,
kuris specialiose klasėse ruošė mokytojus mokyklų d-jai. Mokyto
jai iš D. ir M. Lietuvos sėkmingai lenktyniavo su vokiečių mokyk
lomis bei jų įtaka. Jie įsijungė ir į krašto visuomeninį bei tautinįkultūrinį gyvenimą: dirbo kraštotyros darba, ruošė parengimus,
vadovavo Santaros skyriams, dalyvavo jaunųjų ūkininkų rateliuose
ir t. t. Tėvai vis dažniau pradėjo perkeldinti savo vaikus iŠ val
diškųjų į lietuviškas privačias mokyklas. 1935 d-ja įsteigė savo
stipendijų fondą padėti vietos kilimo vaikams baigti vidurinius
mokslus. 1936 draugija išsinuomavo Paupių dvaro pastatus ir ten
įrengė berniukų bendrabutį 150 moksleivių. Kad duotų ir vyresnio
amžiaus jaunimui progos įsigyti vidurinį mokslų, draugija 1936 įs
teigė Klaipėdos spartesniaja gimnazija, kur 8 pradžios mokyklos
skyrius baigę vaikai per 3 metus buvo parengiami į šeštųjų gim51

nazijos klasę. 1938 draugija pradėjo statyti mergaičių bendrabutį
Vytauto D. gimnazijos sklype Klaipėdoje. Prieš vokiečiams oku
puojant Klaipėdos krašta, mokyklos d-jos žinioje buvo: Donelaičio
gimnazija Pagėgiuose, Vydūno gimnazija Šilutėje ir spartesnioji
gimnazija Klaipėdoje. Kartu su Vytauto D. Gimnazija lietuviu vidu
rinėse mokyklose mokėsi 1370 moksleivių.. Visame krašte veikė 53
draugijos pradžios mokyklos. Tose mokyklose mokėsi bemaž treč
dalis visų krašto mokyklinio amžiaus jaunimo. Užėmę krašta 1939
naciai tuojau uždarė visas lietuviškas mokyklas. Mokytojai Jonas
Užpurvis ir Martynas Purvinas stengėsi išlaikyti lietuviškas mo
kyklas bent Klaipėdoje, Šilutėje ir Pagėgiuose, bet nepasisekė."
Tauragės Valstybinėje Mokytojų seminarijoje buvo dėstomi šie
mokslo dalykai:
1. Tikyba ir jos metodika,
17. Žemės -Ctkio dalykai,
2. Lietuvių kalba ir visuoti
18. Namų ruoša mergaitėms,
nė literatūra,
19. Istorija,
3. Lietuvių kalbos metodika,
20. Aplinkos ir tėvynės paži
4. Vokiečių kalba,
nimo metodika,
5. Logika,
21. Visuomenės mokslas,
6. Psichologija,
22. Muzika, dainavimas ir jų
7. Pedagogika,
metodika,
8. Pedagogikos istorija,
23. Piešimas ir dailės dalykų
9. Matematika,
metodika,
1 0. Skaičiavimo metodika,
24. Dailyraš tis,
11. Fizika,
25. Rankų darbai ir jų metodi
12. Chemija,
ka,
13. Gamtos mokslas ir jo metodika,26. Kūno kultūra ir jos meto
14. Higiena,
dika,
27. Karinis rengimas,
15. Geografija,
1 6. Kosmografija,
28. Mokyklinė praktika.

1936( - 1940 metų Tauragės mokytojų seminarijos vadovybės ir
mokytojų vardinis sarašas. Ne visi mokytojai anksčiau pažymėta
laikėtarpį toje seminarijoje dirbo. Buvo pakeičiami kitais. Pakeistieji įvardinti eilės eigoje. Pažymėti ir tų mokytojų dėstyti dalykai.
Macelis Jurgis, seminarijos direktorius ir lietuvių kalbos dėstyto
jas,
Mičiulis Juozas, vice-direktorius ir pedagoginių bei metodinių da
lykų dėstytojas,
Šimkus Antanas, matematikos ir kosmografijos mokytojas,
Matukaitis Kazys
ir
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Rauličkis Juozas, agronomijos-žemės ūkio dalyku mokytojai,
Daniusevičienė Ona
ir
Janulaitienė-Acukaitė Jane, Lietuvos istorijos mokytojos,
Verbickas Juozas, gamtos mokslu dėstytojas,
Zemribas Antanas, lituanistinių, dalykų mokytojas,
Rinktinas Antanas, lietuvių, kalbos mokytojas,
Vai.čiulionis Petras, matematikos mokytojas,
Bachs tromienė S. . . , vokiečių, kalbos mokytoja,
Lacytis Martynas, vokiečių kalbos mokytojas. 1939 m. seminarijos
vice-direktorius ir 1940 m. - seminarijos di
rektorius,
Varanka Vytautas, piešimo, jos metodikos ir rankų darbų berniu
kams mokytojas,
Vacbergas Petras, muzikos, dainavimo ir jų metodikos mokytojas,
Kun. Vimeris Augustas
ir
Kun. Keleris Adolfas, liuteronų tikybos ir jos metodikos mokytojai,
Kun. Barauskas Juozas,
Kun. Gureckas Feliksas
ir
Kun. Butkus Juozas, seminarijos kapelionas ir katalikų tikybos
mokytojai,
Užbalienė Ona, namų ruošos mergaitėms mokytoja,
Jašinskas Jurgis, fizinio lavinimo berniukams ir mergaitėms dės
tytojas ir berniukams karinio parengimo moky
tojas.

Sunkus

pasirinkimas

1939 m. pavasariop Vokietijos fiureris Adolfas Hitleris ultima
tyviu būdu atplėšė Klaipėdos krašta nuo Lietuvos ir prisijungė jį
prie " Didžiojo Reicho". Iki tol Klaipėdoje buvę D. Lietuvos valdi
ninkai, įvairių įstaigų tarnautojai ir kitoki pareigCtnai pasitraukė į
laisvaja Lietuva. Jų tarpe buvo nedidelis skaičius ir klaipėdiečių.
Tuo laiku ir D. Lietuvoje buvo nemažas skaičius Klaipėdoje gi
musių lietuvių. Jų tarpe ir Tauragės mokytojų seminarijoje moks
lus ėję jaunuoliai. Kaip visiems klaipėdiečiams, gyvenusiems D.
Lietuvoje, taip ir tiems jaunuoliams kilo sunkus pasirinkimo klau
simas: grįžti į gimtinę ar pasilikti? Ten gimtinis kraštas, tėvai,
giminės, artimieji," o čia pasilikus - neaiški ateitis ir gyvenimas.
Ten - nacionalsocialistinis Hitlerio režimas, kurio galybės plėti
mąsi su drebuliu stebi visa Europa; o čia - mažytis lietuviškas
kraštas. . . Šis pasirinkimo klausimas slėgte slėgė kiekviena Tau
ragės mokytojų seminarijos klaipėdietį jaunuolį. Lygiai ir ta s ?53
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minarija baigusius ir į Lietuvos karo mokykla įstojusius. Ir nė
vienas pašalietis jiems negalėjo teisingo patarimo duoti. Jų pačių,
valioje pasiliko apsisprendimas. Ir jie ta padarė: dalis jų grįžo,
o dauguma pasiliko.
Apsisprendusiems pasilikti laisvoje Lietuvoje Klaipėdos kraš
to jaunuoliams-lems 1939 metų Velykų šventės buvo graudžios:
netoliese, jų gimtajame krašte, jų tėvai ir artimieji iškilmingai
švęsia tos pavasario atgimimo šventės iškilmes, kuriose jiems,
atsiskyrusiems, neįmanoma buvo dalyvauti. Jie vienų, vieni. . JŠia
tų jaunuolių vienuma šiek tiek sumažino Tauragės mokytojų se
minarijos vadovybė ir mokytojai: jie, susitarę ir sudėję
reikalin
ga pinigų suma, paruošė Velykų vaišes seminarijos patalpose ir
drauge su tais jaunuoliais atšventė ta pavasario šventę. Čia paro
domoje nuotraukoje yra matomi tie klaipėdiečiai, deja, ne visi,
jaunuoliai, negalėję Velykų švęsti savo gimtajame krašte.
Čia paminėtas Tauragės mokytojų seminarijos vadovybės
ir
mokytojų klaipėdiečiams moksleiviams suruoštas Velykų švenčių
paminėjimas ir drauge su tais savo auklėtiniais atšventimas pa
šaliečiui gali sudaryti įspūdį, kad Lietuvos vyriausybė irSvietimo
ministerija tuos Klaipėdos krašto jaunuolius buvo pamiršusi ir
jais nebesirūpino. Tai būtų visiškai neteisingas požiūris, nes ir
po Klaipėdos krašto 1939 metais atplėšimo nuo Lietuvos, kiekvie
nas to krašto Tauragės seminarijos moksleivis tebegavo pilna
stipendija. O ta seminarija 1939 ir 1940 metais baigę, tuojau bu
vo paskirstyti mokytojais po laisvosios Lietuvos mokyklas irbuvo
jiems mokamas pradžios mokyklų mokytojams skirtas
atlygini
mas.
Nežiūrint laisvosios Lietuvos vyriausybės ir jos Švietimo mi
nisterijos rūpesčio ir globos atsiskyrusiems nuo gimtinės klaipė
diečiams jaunuoliams, jų bėdos nebuvo pasibaigę. Jiems dar antra
karta prisiėjo savarankiškai apsispręsti. Šį, antrąjį,apsisprendi
mą iššaukė po 1940 m. birželio mėnesio 15 diena Sovietų Rusijos
okupacija Lietuvos ir jos, kaip nepriklausomos valstybėsįikvidavimas.
Dabar visiems žinoma, kad 1939 metais Vokietija su SovietųRusija buvo pasirašiusi slapta susitarimą (jis vadinamas Ribentro
po-Molotovo paktu), pagal kurį Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės - Estija ir Latvija - atiduodamos raudonosios
valdžios
Maskvoje nuosavybėn. Tuo susitarimu pasinaudodama,
Sovietų
Rusija savo militarinėmis jėgomis pasiremdama,panaikino lais
vos Lietuvos statusų, ir įvedė joje savo santvarka, sudariusi iš
laisvoje Lietuvoje buvusių ir Maskvai atsidavusių agentų vyriau
sybę. Toje slaptoje nacinės Vokietijos ir komunistinės
Rusijos
sutartyje buvo numatyta pasikeitimas piliečiais: Klaipėdos kraš55

Tauragės makt, seminarijos auklėtiniai pasilikę Lietuvoje po Klaipėdos kr. prijungimo
prie Reicho 7 939 m. (nuotrauka seminarijos sode). Priešaky klūpo — Rauba Richardas;
(visur iš k. į d.) — I eilė: Mickaitytė Lydija, Meikytė (?), Jaudžemaitė Elena,
Vyzenbergaitė Valdtraut, Varanka Vytautas (mokyt.), Naujokas Fricas (kariūno unif.),
neatpažintas, Pipiras Hansas, Jašinskas Jurgis (mokyt.), Redveikis Vilius; 11 ir III eilė:
Janušytė Gerda, Kikutytė Rūta, Virkutis Vilius, Pažėraitė (?), Račkauskas Balys,
Vyskupaitis Povilas, Vėlius Albertas, Janužys Hansas ir Laugstenas Maksas.
te buvę, norį komunistinėje santvarkoje gyventi Lietuviai, galėjo
grįžti į buvusia laisva Lietuva, o nenorėję komunistinės Maskvos
santvarkoje būti lietuviai ir įrodę savo vokiška, "kilmę", buvo re
patrijuoti į Didįjį Reichą. Tas pasikeitimas gyventojais arba re
patriacija tarp Vokietijos ir Rusijos buvo įvykdytas 1941 metę,
vasario mėnesį. Tuo metu ir Tauragės
mokytojų.
seminarijos
auklėtiniams teko apsispręsti", likti sukomunistintoje ir jau į rau
donosios Rusijos imperijos "respublikas" įjungtoje
Lietuvoje,
ar grįžti į Didįjį Reichą, kurio ribose įjungtas ir
tų
jaunuolių
gimtasis kraštas drauge su jų namiškiais, giminėmis ir
artimai
siais ? Jie ta pasirinkimą turėjo padaryti II-jo Pasaulinio
karo
gaisrui liepsnojant Europoje. Jie pasirinko grįžimą ten, kur jų tė
vai ir artimieji buvo likę. Grįžo visi, Tauragės mokytojų semina
rija baigę ir po Hitlerio Klaipėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos
1939 metais, likę laisvoje Lietuvoje. Tame grįžusiųjų
gausiame
skaičiuje nebuvo tik dviejų Klaipėdos krašto jaunuolių, kurių vie
nas 1941 m. birželio mėn. 23 d. tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos
kilusio karo pradžioje žuvo Lietuvoje.
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1 936- 1940 m e t a i s Tauragės Mokytojų Seminariją
baigusių Klaipėdos Krašto jaunuolių vardinis
sąrašas (nepilnas):

II-sis Pasaulinis karas su visomis savo baisybėmis palietė ir
buvusia laisva, su Klaipėdos kraštu, Lietuva ir jos gyventojus. To
karo pasėkoje šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų buvo išnaikin
ta, išžudyta, ištremta į Sibirą ir kitokiais būdais išnaikinta^ Ne
išnaikinti ir vengdami įkalinimo ir nužudymo, išsiblaškė po visus
pasaulio kraštus. Tokių išblaškytųjų tarpe yra ir buvę Tauragės
mokytojų seminarijos auklėtiniai. Vieni iš jų dar tebegyvena, o kai
kurie jau yra išsiskyrę iš gyvųjų tarpo.
Berniukų ir mergaičių pavardės įrašytos tokios, kokiomis jie
vadinosi mokydamiesi Tauragės seminarijoje. Jie beveik visi bu
vo ev. - liuteronų tikėjimo. Tik pora jų buvo R. katalikai. Jie sąra
še pažymėti raide k. Kai kurių vardai abejotini arba visai neži
nomi. Tokių pavardes įrašius, prie spėjamo arba visai nežinomo
vardo pridėtas (?)
1. Albužys Albertas (?), likimas nežinomas,
2. Aukzemas Artūras (?),
"
"
3. Banaitis Valteris, gyvena Vakarų Vokietijoje,
4. Bartkus Martynas,
"
"
n
5. Bendikas Valteris, likimas nežinomas,
6. Beržinskas Valteris, gyv. USA ,
7. Borchertaitė (?), likimas nežinomas,
8. Brokertaitė Alisa, gyv. LTSR - Lietuvoje,
9. Cenfeldaitė Malvina, likimas nežinomas ,
1 0. Enderaitytė Herda, gyv. V. Vokietijoje
11. Gėdikaitė Elzbieta,
"
"
"
12. Gražtaitė Elena, likimas nežinomas ,
13. Gryningaitė Elfrida, gyv. Argentinoje,
1 4. Janužys Hansas, gyv. USA .
15. Jaudžemaitė Elena , gyv. LTSR - Lietuvoje ,
16. Jonušytė Gerda, gyv. USA ,
17. Kalvelis Jokūbas, gyv. v. Vokietijoje ,
18. Kiaupaitė Elena,
"
"
n
19. Kikilius Kurtas, likimas nežinomas,
2 0. Kiūpelytė Eva, gyv. V. Vokietijoje ,
21. Klumbys Kurtas, gyv. V. Vokietijoje,
22. Kriaučiūnas Vytautas, gyv. LTSR - Lietuvoje,
23. Kynaitė Liucija, gyv. V. Vokietijoje
2 4. Laugstenas Maksas, gyv. USA
25. Lengvinaitytė (?), likimas nežinomas,
26. Listanderytė Rūta,
"
"
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
5 4.

Meikytė Alisa (?),
"
"
Mickaitis Verneris, gyv, v. Vokietijoje,
Mickaitytė Lydija, gyv. USA ,
Mišeikytė (?), likimas nežinomas,
Natkevičiūtė Ona (?), likimas nežinomas,
Naujokas Fricas, gyv. USA ,
Pakalniškis Martynas, gyv. Naujojoje Zelandijoj^
Pareigis Vilgelmas, gyv. V. Vokietijoje,
Pažėraitėj), likimas nežinomas,
Paulaitis Artūras, gyv. Kanadoje,
Paulikaitis Albertas, gyv. USA,
Plokštys Martynas, likimas nežinomas,
Račkauskas Balys (k), gyv. USA,
Skėrys Fricas, gyv, V. Vokietijoje,
Skėrytėj), likimas nežinomas,
Strangalys Mikas, gyv, V. Vokietijoje,
Strangalys Valteris * Jurgis, gyv. V. Vokietijoje,
Štrėlis Gerhardas, gyv. Australijoje,
Tamošius Vilius, gyv, Anglijoje,
Tamošiūtė Rūta, gyv. USA,
Vėlius Albertas,
gyv. V. Vokietijoje,
Vyzenbergaitė Rūta, gyv, V, Vokietijoje,
Vyzenbergaitė Valdtraut, gyv. Anglijoje,
Valenčius Vacys (?), likimas nežinomas,
Vencelytė Mėta, gyv, USA,
Virkutis Vigelmas, gyv. V. Vokietijoje,
Vygraęas (?), likimas nežinomas,
Zimkutė Galina, gyv. USA .

Klaipėdiečiai ir D. Lietuvos ev. - liuteronai, baigę Tauragės ar
kitas seminarijas ar joms lygias mokyklas?
1. Aleksander Walteris, baigę s Klaipėdos Pedagoginį Institutą.
Gyvena V. Vokietijoje.
2. Kasperaitis Otton'as, baigęs Marijampolės seminarija. Gyna V. Vokietijoje,
3. Berčytė Gerda, gyveną V, Vokietijoje,
4. Haak'aitė Elfrida, baigusi Marijampolės seminarija. Gyvena
V, Vokietijoje.
5. Haak'aitė Irena, baigusi Šiaulių seminarija, Gyvena V. Vokie
tijoje.
6. Haberman'aitė Vanda, baigusi Marijampolės seminarija. Gy
vena V. Vokietijoje,
7. Hiršaitė Irena, baigusi Marijampolės seminariją, Gyvena V.
V .'ikietijoje,
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8. Eitkūnas Voldemaras, baigęs Tauragės seminarija. Gyvena V.
Vokietijoje,
9. Paplauskaitė Ona (?), baigusi Tauragės seminarija. Likimas
nežinomas,
10. Petrauskaitė Alma, baigusi Tauragės seminarija. Gyvena V.
Vokietijoje
11. Petrauskaitė Lydija,
"
"
"
"
"
12. Radeckis Artūras, baigęs Marijampolės seminarija. Gyvena
V. Vokietijoje,
13. Šubertaitė Erika, baigusi Tauragės seminarija. Gyvena V. Vo
kietijoje,
14. Zaurinaitė Mariana, ”
"
"
"
"
15. Mieliulis Juozas, baigęs Tauragės seminarija. Gyvena USA.
.1 6. Mieliulis Povilas,
"
"
"
"
"

Tauragės mokytoju seminarijos auklėtiniai klaipėdiečiai, žuvę
II-jo Pasaulinio karo metu ar pokario metais mirę:
1. Feiferytė Elena, mirimo data ir kraštas nežinomi,
2. Felgentregeris Erikas, mirimo data nežinoma, V. Vokietijoje,
3. Kasperaitis Albertas, mirė 1981. I. 14 V. Vokietijoje,
4. Kavolis Ernastas, mirė 197 8. IV. 23 V. Vokietijoje,
5. Kikutytė Mėta, mirimo data nežinoma. Mirė USA,
6. Leifertaitė Elena, mirė 1982 m. vasara Vakarę. Vokietijoje,
7. Pipiras Hansas, 1945 m. žuvo Rytų fronte,
8. Rauba Richard'as pokario metais mirė V. Vokietijoje-Bavarijoje
9. Redveikis Vilius, 1941 m. tarp Vokietijos ir Rusijos kilusio ka
ro pradžioje žuvo Lietuvoje,
10. Vyskupaitis Povilas, nežinia kuriais pokario metais mirė Ka
nadoje,
11. Zubaitis Erikas, 1945 metais Rytprūsiuose fronte labai sunkiai
sužeistas (nutrauktos rankos ir kojos), buvo
gydomas ligoninėje, kurioje , spėjama, ir mirė.

Baigminės

pastabos

Šiame rašinyje pateikiau bendra Tauragės mokytojų seminari
joje buvusių Klaipėdos krašto jaunuoliu apžvalga ir jų turėtus rū
pesčius, jiems sukeltus ano meto Europos politinės padėties, o
ypatingai II-jo Pasaulinio karo pasėkoje. Ta tų jaunuolių, padėtų ir
rūpesčius patsai asmeniškai pažinojau, kaip jų mokytojas. Lygia
grečiai savo apžvalginiame rašinyje pateikiau pluošta vardinių są
rašų, kuriuos galėjau surašyti iš tos seminarijos auklėtinių man
suteiktų duomenų. Be jų paramos nebūčiau galėjęs ta padaryti.
Šiemet, 1983 metais, lietuvių išeivijos spaudoje buvo plačiai pa
minėtas 1923 m. Klaipėdos lietuvių, padedant nepriklausomos Lie-
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tuvos karinėms pajėgoms ir šauliams, sukilimas ir to krašto prie
Lietuvos prisijungimas. Toje spaudoje tas sukilėlių žygis ir toli
mesnė Klaipėdos krašto ir jo uosto reikšmė visai Lietuvai apra
šyta ir išnagrinėta. Tačiau tuose svarstymuose tik prabėgomis ir
labai blankiai paminėti veiksniai, lėmę Klaipėdos krašto atlietuvėjima, kurio procesą vykdė patys to krašto lietuviai, steigdami įvai
riu laipsniu ir paskirties mokyklas, ir tose mokyklose dirbę mo
kytojai klaipėdiečiai, kurių, dauguma buvo Tauragės mokytojų se
minarijos auklėtiniai.
Reikšmingu sutapimu toji seminarija buvo įsteigta tais pačiais
metais, kaip ir įvykdytas sukilimas, būtent - 1923 metais. Taigi,
šie 1983 metai yra dvigubai jubiliejiniai arba 60 metų sukaktuvi
niai.
Per tuos 6 0 metų Klaipėdos krašte yra įvykę didelių ir labai
skaudžių pasikeitimų: jame viešpatauja komunistinės
Maskvos
statytiniai; pačiame Klaipėdos mieste, o ypač jo uoste, prigužėję
rusiško elemento. Didžioji to kraš to gyventojų - lietuvininkų dalis
ištremta į Sibirą ir II-jo Pasaulio karo išdavoje išblaškyta
po
įvairius pasaulio kraštus. Tų išblaškytųjų tarpe yra ir buvę Tau
ragės seminarijos auklėtiniai, kurie nors laiškais palaiko tarpu
savio ryšius, stengdamiesi neleisti išblėsti meilei savo gimtajam
kraštui ir ta meilę perduoti savo jaunajai kartai. Ar tiems Sibiro
kankiniams ir po platųjį pasaulį išblaškytiems lietuvininkams, ar
nors jų palikuoniams kada nors susidarys palankios sąlygos su
grįžti į gražųjį Baltijos jūros kraštų, tik ateitis parodys. Reikia

Dalis makt, seminar, huv. jurų skautų — iš k. į d.: Erikas Zubaitis, Vysas (?), Maksas
Laugstenas, Hansas Janužys ir Valteris Jurgis Strangalys. Visi klaipėdiečiai, 1938 m.
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tikėti, kad ateityje likimas jiems bus palankus ir sudarys palan
kias sąlygas sugrįžimui.
Nuoširdžiai dėkoju mano buvusiems mokiniams’• Mėtai Vencelytei-Kikutienei, Jadvygai Žemaitytei-Gramienei, Baliui Račkaus
kui, gyv. USA, o ypatingai Valteriui-Jurgiui Strangaliui už
su
teiktus duomenis apie Tauragės seminarijos auklėtinius klaipėdie
čius. Tik ję. pagalba galėjau parašyti šį straipsnį. AČIŪ Jums, ma
no Mielieji !
1983 m. kovo mėn. 16 d.

ARVYDAS

RAMONIS

JERUZALĘ APLANKIUS
Daug mano vaikystės ir jaunystės svajonių išsipildė, kai galėjau
pamatyti daugelį svetimu kraštu, pasidžiaugti gamtos įvairumubei
grožiu ir aplankyti daug istoriniai vieti^., kur šimtmečiai ir tūks
tantmečiai rašė žmonijos ir krikščionybės istorijos pirmuosius
lapus, kur žmonės gyveno, džiaugėsi, liūdėjo, vargo, kentėjo, skelbė
savo idėjas bei įsitikinimus ir dažnai už juos kovojo ir mirė. Tai
gi ir mano svajonė buvo aplankyti Šventąją Žemę ir pavaikščioti

Bendras Jeruzalės vaizdas
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tais takais, kur Viešpats Jėzus Kristus vaikščiojo prieš daugiau
kaip devyniolika šimtmečiu. Būtinai norėjau aplankyti tas vietas
ir susimastyti, norint suprasti tų laikų gyvenimo sąlygas, žmonių
tikėjimą ir jų vargus bei džiaugsmus. Tokia proga pasitaikė 1967
metų gegužės mėnesį (prieš pat kara tarp Izraelio ir arabų vals
tybių).
Atvykęs iš Jordano sostinės Ammano ir susitvarkęs savo vieš
bučio kambaryje, išėjau pats vienas pavaikščioti po šio įdomaus
istorinio miesto senamiestį, apie kurį tiek daug buvau girdėjęs ir
skaitęs. Visur siauros, vingiuotos gatvelės su labai senais pasta
tais., visur skamba arabiška kalba, visur savotiška, mums europie
čiams ir amerikiečiams neįprasta aplinka.
Taip man bevaikščiojant ir besidairant prabėga visas popietis.
Pagaliau ir saulė jau leidžiasi. Nuo netolimos mečetės per garsia
kalbius nuskamba muezino šauksmas, kviečiąs tikinčiuosius mu
sulmonus maldai. Grįžtu į viešbutį. Po vakarienės einu į savo tre
čio aukšto kambarį ir ilgai stoviu tamsoje prie atviro lango. Tyla.
Dangus žvaigždėtas, oras ramus, o tolumoje mirga Betlėjaus švie
sos. Žvelgiu į Jeruzalę, į jos bažnyčių ir mečečių siluetus vakaro
dangaus fone ir mintyse nuklystu į tolima tėvynę Lietuva, kur vai
kystėje ir jaunystėje svajojau aplankyti šį miestą, bet niekad
ne
tikėjau, kad mano svajonės kada nors išsipildys. Su tokiomis min
timis uždarau langa ir ruošiuosi nakties poilsiui, nes rytojaus
diena noriu pamatyti visas žymiausias vietas Jeruzalėje ir jos
apylinkė s e.
Rytas. Dar tamsu, bet muezino šauksmas nuo Omaro mečetės
pažadina mane iš miego. Dar per anksti keltis. Todėl, priėjęs prie
lango, dar karta apžvelgiu Jeruzalę ryto prieblandoje ir susimas
tau apie šio miesto praeitį, kuris taip brangus krikščionims, mu
sulmonams ir žydams.
Jau saulė patekėjusi, bet oras dar gaivinančiai vėsus. Kartu su
grupe kitų turistų, palikęs Jeruzalės mūrus, leidžiuosi į Kidrono
slėnį. Man atrodo, lyg savotiška melsva šviesa, kokios niekur ki
tur nesu matęs, apšviečia Getzamena ir Alyvų Kaina. Mums, pripratusiems prie didelių atstumų, nuotoliai čia labai maži. Žvilgs
nis nuo Alyvų Kalno atidengia visa Jeruzalės panorama ryto sau
lėje. Keliu pro šalį ant asiliuko prajoja jauna arabė mergaitė. Čia
aš įsivaizduoju, kad ir Kristaus laikais bendras vaizdas galėjo bū
ti panašus.
Aplankę rusų ortodoksų Sv. Marijos Magdalenos cerkvę, leidžia
mės nuo Alyvų Kalno ir sustojame Getzamene. Čia aplankom Ago
nijos bazilika, kuri pirma karta buvo statyta IV-tame šimtmetyje
ir vėliau per karus sugriauta. Dabartinė bazilika buvo užbaigta
1924 metais ir statyta daugelio kraštų suaukotais pinigais. Todėl
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ji dabar vadinama Visu Tautu Bažnyčia. Prie šios bažnyčios yra
nedidelis, bet įspūdingas, labai senu alyvmedžiu sodelis. Kadangi
alyvmedžiai labai ilgai gyvena, spėjama, kad dabartiniai medžiai
yra išaugę iš atžalų tų alyvmedžių po kuriais Kristus meldėsi.
Dar karta pervažiuojame Kidrono slėnį ir grįžtame pro Sv. Ste
pono vartus atgal į Jeruzalę. Kiek toliau į pietus yra taip vadina
mieji Auksiniai Vartai (Golden Gate), per kuriuos Verbų sekma
dienį Kristus įjojo į Jeruzalę, nes tas kelias vedė tiesiai į šven
tykla.
Jeruzalėje aplankome Kristaus Skausmų kelia ( Via Dolorosa).
Tas kelias su stacijomis prasideda prie vienos arabų mokyklos ir
įsuka į šia garsiaja gatvę« Kadangi po pirmojo šimtmečio Jeruza
lė buvo daug kartų sugriauta ir vėl atstatyta, tai tikroji Via Dolo-

Kapo sodelis (Garden Tomb) Jeruzalėj
rosa gal guli apie dvidešimt pėdų po dabartine, bet pripažįstama,
kad dabartinis jos grindinys guli beveik tiesiai virš anuometinio.
Tai siaura gatvelė su daugybe mažų parduotuvių ir kitokių biznio
įrengimų. Aplankę joje visas stacijas, artėjame prie Sv. Kapo Baž
nyčios (The Church of the Holy Sepulchre), kurioje yra paskutinės
penkios stacijos. Čia maldininkams ir turistams rodoma po alto
riumi uoloje skylė, į kuria buvęs įstatytas kryžius ant kurio Jėzus
kentėjo ir mirė. Toje pačioje bažnyčioje, tik kitoje vietoje, rodo
mas uoloje iškaltas kapas, į kurį Kristus buvęs paguldytas po nuė
mimo nuo kryžiaus. Ketvirtame šimtmetyje, valdant imperatoriui
Konstantinui, čia buvo pastatytos dvi bažnyčios•viena - virš kapo,
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kita virš kryžiavimo vietos. Tačiau vienuoliktame šimtmetyje jos
abi buvo sugriautos. Gi dabartinė bažnyčia buvo statyta Kryžiaus
Karu metu ir po gaisro atstatyta 1808 metais. Ji po vienu stogu tu
ri kapa ir kryžiavimo vieta. Jos mūruose taip pat dar yra likučiai
tų dvieju pirmųjų bažnyčių. Ji yra labai nukentėjusi nuo žemės
drebėjimo ir prastos priežiūros. Mat, ji priklauso penkioms krikš
čioniu bendruomenėms *-Romos katalikų, graikų ortodoksų, armėnų
ortodoksų, sirų ortodoksų ir koptų. Šios bendruomenės ginčijasi ir
nesutaria, kaip ta bažnyčia atremontuoti, o remonto ji tikrai labai
reikalinga. Kai aš ten lankiausi, šioks toks remontas buvo daro
mas;-Bendras šios bažnyčios vaizdas labai niūrus ir slegiantis. Be
to, šios vietos autentiškumas yra ginčytinas, nes nėra tikrų įrody
mų, kad Kristus čia buvo nukryžiuotas.
Tačiau devyniolikto šimtmečio archeologinių kasinėjimų metu
buvo rastas kitas žydų kapas iš Kristaus laikų už dabartinių sena
miesčio sienų. Jis stovi vieno kalno papėdėje netoli nuo Damasko
vartų. Šis kalnas arba uola turi didelį panašumų į kaukolę* Iš čia
ir pavadinimas*- Golgota arba Kalvarija, nes šie abu vardai reiš
kia kaukolę. Tos uolos viršuje yra musulmonų kapinės, o atkasto
je jos papėdėje - uoloje iškaltas kapas, apsuptas gražaus sodo, ku
riame auga medžiai, žydi gėles ir viešpatauja ramybė. Sodas ap
tvertas aukšta mūro siena ir prižiūrimas Anglikonų Bažnyčios
vienuolių - seserų. Ši vieta vadinama Sodo Kapu (Garden Tomb)
arba Gordon© Kalvarija.

Mahometonai meldžiasi ,,Uolos" katedros kieme Jeruzalėje
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Kančių kelias Jeruzalės senamiesty (Via Dolorosa)

Gordonas buvo britu generolas, gyvenęs pereitame šimtmetyje .
Jis buvo uolus Biblijos skaitytojas, labai domėjosi Jeruzalės se
nienomis ir ten kurį laika praleido, tyrinėdamas senąsias istori
nes vietas, minimas Senajame ir Naujajame Testamentuose. Jis
buvo tvirtai įsitikinęs, kad Golgota buvo šioje vietoje. Savo įsitiki
nimą pagrįsti, Gordonas tarp daugelio savo surinktu. įrodymu ypa
tingai pabrėžia šiuos!
a) uola panaši į kaukolę;
b) uola turi didelį nuo viršaus iki apačios skilimą, kuris
galėjo įvykti žemės drebėjimo metu, kai Kristus buvo
kryžiuojamas, nes apie tai ir Evangelijos rašo;
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c)

šioje vietoje jau. nuo senų laikų buvo vykdomos mirties
bausmė s;
d) šis kalnas tikrai buvo už tuometinės Jeruzalės sienų,
tuo tarpu, kai Švento Kapo bažnyčios vieta romėnų lai
kais jau galėjo būti miesto ribose, nes nėra tvirtų ar
cheologinių įrodymų, kurie tvirtintų priešingai.
Taip pat jis pateikia ir daugelį kitų įrodymų, kurių čia išvardin
ti negaliu, nes tam reikėtų daug įvairių paaiškinimų.
Tai kur gi pagaliau yra tikroji Golgota, arba kitaip vadinama
Kalvarija ?į šį klausima kol kas nėra tikro atsakymo. Evangelijos
aprašo patį nukryžiavimų, bet nepateikia smulkaus vietos aprašy
mo, pažymint tik, kad tai įvyko ant Golgotos, bet niekas tikrai ne
žino, kur ta tuometinė Golgota galėjo būti. Ypatingai pereitame
šimtmetyje buvo pareikšta daug įvairių nuomonių, tačiau tik vie
nas Dievas turi tikra atsakymų. Rej-kia tikėti, kad ateityje Jis pa
rodys kelia į ta visiems krikščionims brangia vieta. Tuo tarpu pa
tarčiau visiems, lankantiems Jeruzalę, ypatingai protestantams,
aplankyti Švento Kapo bažnyčia, bet taip pat susikaupti ir prie So
do Kapo.
Jeruzalė taip pat turi kitas žymias vietas, kurios yra brangios
musulmonams ir žydams. Čia tenka paminėti Al-Aksa ir Omaro
mečetes. Pastaroji angliškai vadinama "The Dome of the Rock".
Jos abi statytos septintame šimtmetyje. Ypatingai garsi yra Oma
ro mečetė, nes jos viduryje yra uola, nuo kurios, pagal viena pada
vimų, pranašas Mahometas buvęs sapne angelo Gabrieliaus nuneš
tas į dangų. Kitas musulmonų padavimas sako, kad Mahometas
nuo šios uolos ant arklio išjojęs į dangų. Taip pat pagal Senąjį
Testamentų Abraomas ant šios uolos norėjęs aukoti Dievui savo
sūnų. Vėliau ant jos buvo pastatytos Saliamono ir Herodo šventyk
los. Ši mečetė yra labai graži iš oro savo auksinės spalvos kupo
lu, bet viduje dar gražesnė savo arabiško stiliaus papuošimais ir
puikiomis mozaikomis. Ji musulmonų pasaulyje savo svarbumu
laikoma tuojau po Mekos mečetės. Netoli nuo šių mečečių stovi
žydams brangi Raudų Siena (Wailing Wall). Tai liekanos platfor
mos, ant kurios buvo pastatyta Herodo šventykla, kurios sugriovi
mo apverkti ir pasimelsti žyjaį susirenka per savo šventes.

TAU
Ar atmeni kai klausėm gegutės
Kiek kartų užkukuos ?
Likimų mes būrėm
Ramunės žieduos. . .
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Dabar nebeklausiam
Tik žvelgiam vien į kitų,
Nes likimo' viskas
Veidan surašyta.
QJ. Crown Point, Ind., 1983

ŽENTĄ KAIRYTĖ

SESĘ ALEKSANDRĄ PRISIMINUS
Štai ir vėl pavasaris, bet šis pavasaris labai liūdnas, širdis vien
skausmuose, nes prieš metus kovo mėn. 13 d. Venezueloje mirė
mano vienintelė brangi ir mylima sesuo, kurios nebuvo lemta per
daugelį mėty pamatyti ar dalyvauti jos laidotuvėse. Niekada nepa
galvodavau, kad ji, būdama jaunesnė, anksčiau iškeliaus į amžiny
bę, palikdama savo gyvenimo drauga, o taip pat mane vieniša
to
kioje sunkioje ligoje.
Kiekviena diena, kaip filme, slenka prisiminimai mudviejy gyve
nimo, kuris buvo mums sunkokas, nes anksti netekome motinos, te
ko pačioms prasiskinti kelia į gyvenimą. Tėvelis greitai vedė ki
ta, kuri niekuomet negalėjo atstoti motinos.
Mokantis Biržy gimnazijoje, kol tėvai dar negyveno mieste( nes
tėvas buvo miškininkas), mums nusamdydavo kambarį ir mudvi
gyvenome vienos. Gyvendamos be tėvy, turėdavome pačios pasiga
minti maista, apsitvarkyti, pamokas paruošti, taip, kad savo malo
numams mažai likdavo laiko. Tėveliams persikėlus į Biržus,dai\
mažiau turėjome laisvo laiko, nes reikėjo gyventi taip, kaip tėve
liai reikalavo.
Pats gražiausias laikas mudviejy gyvenime - tai dienos praleis
tos gimnazijoje. Tekdavo mudviem ir susipešti, nes aš buvau vy
resnė, tai visa tvarka palaikiau, ji pritingėdavo, o mane tas py
kindavo. Aš buvau ramesnė, ji gi linksma, judri, energinga, mane
taip ir apmaudavo, išbėgdavo iš namy, parėjus namo rasdavo
jau viską sutvarkyta.
Niekados neišblės iš atminties Širvėnos ežero bangos, supančios
laivelį ir gitaros muzikos garsai, kurie aidėdavo plaukiant į Mei
lės sala. Niekada to užmiršti nagalėsiu, rodos, tas taip neseniai
buvo, o ji jau amžinybėje. Ji turėjo keletą savo gėry draugiy, ku
rios buvo irgi linksmos, energingos, gana gražios mergaitės. Jos
visos svajodavo būti artistėmis, aš joms buvau per- rimta. Kai ku
rios iš jy pasiekė savo tikslą (pvz. Paulė Jarmalavičiūtė).
Kai tėveliai dar negyveno pačiame mieste, per mokiniy atosto
gas abi pėstute iš Biržy keliaudavome pas tėvus į girininkija. Tė
vai nelaikydavo be darbo, duodavo miške ganyti karves, nes pieme
nį kartais paleisdavo pailsėti. Prisimenu gerai tokį momenta, kai
mudvi ganydamos karves, viena pamėtėme, nes ji krūmuose apsi
veršiavo. Kai parėjome namo, gavome iš tėvelio barti ir turėjome
eiti ieškoti karvės.
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Mokslo metu mokiniams buvo leidžiama vaikščioti iki nustatyto
laiko, o į kiną eiti buvo galima tik į tuos filmus, kurie buvo skirti
tik mokiniams, bet mano brangioji Aleksandra ir kitos jos draugės
apsirengdavo moteriškais drabužiais (sijonu, bliuska, skaryte), kad
nepažintų mokytojai, ir eidavo į kiną. Ir kas galėjo tikėtis, kad to
kia "išdykėlė" sukurs rimta gyvenimą ir išmoks net 5 svetimas
kalbas. Man kalbos nesisekė, labai patiko matematika, todėl ir iš
dirbau iki pensijos vyriausiąja buhaltere, nes Kaune baigiau buhal
terijos technikumą. Niekas nepakeis Biržuose praleistu gimnazi
jos laikų, nes tai yra įaugę į krauja.
Kada nuvažiuoju į Biržus, akyse visuomet ašaros. Visuomet pra
einu pro visus tuos namus, kuriuose teko mudviem gyventi. Nieko
nėra pasaulyje malonesnio ir gražesnio, kaip praleistos jaunystės
dienos Biržuose. Nors mes pasibardavom dažnai, bet širdyje mei
lė niekad neužgeso.
Ji vaikystėje ir jaunystėje buvo guvi, judri, geros širdies, visa
da užjausdavo draugus, bėdoje dalindavosi su draugais ka tik turė
dama, nes anuo metu nebuvo mokslas lengvai pasiekiamas. Tėvai
irgi neturėjo tiek pajamų, kad galėtų švaistytis. Ji pati labai norė
jo mokytis ir visapusiškai lavintis, ko ir siekė nelengvomis sąly
gomis visa savo amželį.
Nubloškė tas karas ja taip toli ir nebeteko pasimatyti. Nežinau,
kodėl mes taip viena kita mylėjome, gal dėl to, kad tik dvi iš pen
kių vaikų užaugome, o kiti mirė vaikystėje. Kada tėvai gyveno gi
rininkijoje, tai atvažiuodavo jie pas mus tik ketvirtadieniais, tur
gaus dienomis, atveždavo maisto ir palikdavo smulkioms išlai
doms pinigų. Karta iškvietė tėvus gimnazijos direktorius, nes vie
na vakarę mudvi savo kambaryje lošėme su berniukais kortomis
ir mus užklupo klasės auklėtoja, kuri vakarais tikrindavo, ka vei
kia jos auklėtiniai. Berniukai per langa iššoko ir pabėgo. Tvarka
buvo griežta, nes už tokį elgesį galėjome būti pašalintos iš gimna
zijos. Mudvi atsiprašėm tėvų. Visa laimė, kad tėvai, nepaisant mū
sų nusižengimo, sugebėjo apginti mus prieš direktorių.
Visi tie vaikystėje praleisti nuotykiai paliko malonius prisimi
nimus. Manau, kad sesuo Aleksandra nubraukdavo ašaras, prisimi
nus mudviejų pragyventa laika.
Trumpam mūsų gyvenimas iš siskyrė, ne s aš anksčiau išvažia
vau iš Biržų į Karmėlavos Žemės Ūkio mokykla mokytis.
Pasitaikius progai, ji su ekskursija atvažiavo į Kauna ir čia ku
rį laika užsibuvo. Nebenorėdama gyventi pas pamotę, Aleksandra
nebegrįžo į Biržus. Gavusi darba fabrike, susipažino su pirmuoju
savo vyru Jonu Unguraičiu ir už jo ištekėjo. Baigusi minėta mo
kykla, atvažiavau į Kauna pas ja, ir taip mes vėl drauge gyvenome.
Gimus sūnui Mindaugui, aš padėjau jį auginti ir lankiau vaikų dar68

želio vedėjų kursus tam, kad įsigyti specialybę.
Aleksandra lankė mašinraščio kursus. Paskui 1933-34 m. dirbo
su Jonu Unguraičiu jo administruojamo laikraščio "Ūkininkų vie
nybės" raštinėje. Ir taip mudvi vėl gyvenome kartu iki karo,
kol
negailestingas likimas mus išskyrė.
Aš ilgai nežinojau nieko apie ja, kol 1957 m. atsitiktinai sužino
jau, kad ji gyvena Venezueloje - Karakase. Džiaugsmas buvp ne
paprastas. Iki pat jos mirties nepraradau vilties su ja pasimatyti,
deja, neteko.
Daug gražių dienų praleidome gyvendamos Kaune ir niekada ne
pagalvojau, kad po karo jau niekada nepasimatysime. Karas
ir
įvairūs pergyvenimai palaužė jos sveikata, nes amžiumi dar nebu
vo tokia sena. Mirė eidama 69-sius metus.
Aš niekaip negaliu patikėti, kad jos jau nėra gyvųjų tarpe. Man
ji liks amžinai gyva.
Dar karta sudiev, brangioji sese ! Tavo darbai ir kartu pragy
ventos dienos lydės mane iki karsto lentos.

Žentą Kairytė, Aleksandros vyr. sesuo
BIRŽŲ PILIS
Snieguotas kalnų viršūnes,,
Jaunystės sparnus pakėlę
Mindžiot indėnų takus 9
Pasakėm sudie
Tik tu, samanota pilie9
Ten žydinčiom alyvom
Gali būt rami,
Ir tau samanota pilie.
Niekur nesustojom,
Likimas mums leido
Niekas nesurišo mūsų širdies
Lankyti žydro Dunojaus krantus

Ona Jasienė
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THE MESSAGE OF POPE JOHN II ON THE
OCCASION OF WARC'S GENERAL COUNCIL
We learn from the Secretariate for Christian Unity ot the
Vatican that Pope John Paul II on the 26th of July addresed a message to Dr. James I McCord, then President of

the WARC, in view of the Ottawa General Council. For so
me unknown reason the message, which had been
sent
through diplomatic channels, did not reach
President
McCord in time for the General Council .

'"Thine is the Kingdom the Power and the Glory'. This doxology, this profession of faith is the theme which gathers hundreds of
delegates and guests of the World Alliance of Reformed Chur che s
for its General Council in Ottawa. In a spirit of brotherly union I
remember in my prayers this event which is of such decisive im
portance for the present and the future of the Reformed family
throughout the world. The General council will offer a
special
opportunity for proclaiming the Good News of the Kingdom of God
to a world so gravely threatened by oppression and peril. This
Reign of God is already inaugurated in the life, death and
re
surrection of Christ. Today we must listen to what the Holy Spirit
is saying to us, amidst the practical and worldwide challenges and
possibilities of our time, concerning how we are to be obedient to
God's reconciling initiative in Jesus Christ. Blessed be the Lord
who gathers you by his grace and love around central Christian
truths. I pray that your gathering in the Spirit, your conversations
together as a family, all the deliberations and the decisions which
the Council may take with a view to greater unity and to furthe
ring the special mission of the world Reformed community, will
serve the greater glory of God and give new hope to the world.
At the same time I would like to take this occasion of recalling
with thankfulness the benefits received by our Communions
in
their journey of fellowship during the years of official dialogue
and of countless expressions of common witness at every level of
church life. The path we have walked together permits of no going
back, only of further progress. This is why we are striving to ma
nifest more perfectly and more visible the unity which we believe
to be God's will for all his followers.
My cordial greetings go to you, Mr. President, in your high res
ponsibilities, and to all who take part in word and deed in
this
Council. I Likewise send a fraternal greeting to all the delega
tes and guests who are representing Christian communities from
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all over the world.
Mindful of so many unforgettable meetings, in many countries
and here in Rome, with representatives of Christianity of the Re
formed tradition, I greet you in a spirit of friendship and in the
love of our one Lord and Saviour Jesus Christ, who is for all of us
the way, and the truth, and the life (Jn. 14: 6). "

(Vertimas)

Sužinojome iš Vatikano Krikščioniškos Vienybės sekreto
riato, kad popiežius Jonas Povilas II 1982 m. liepos mėn.
26 d. pasiuntė sveikinimą Dr. James I. MCCordui, tuo metu
WARC prezidentui, sąryšyje su Ottawos suvažiavimu. Dėl
nežinomų, priežasčių, šis sveikinimas, pasiustas diplomati
niais keliais, nepasiekė prezidento MCCordo prieš suvažiavima.
"Tavo yra karalystė, galybė ir garbė". Ši doksologija, šis tikėji
mo išpažinimas tai tema, kuri suburia šimtus WARC delegatų ir
svečių Ottawos suvažiavime. Broliškos vienybės dvasioje aš pri
simenu šį įvykį savo maldoje - įvykį, kuris turi tokia didelę reikš
mę dabartinei ir ateities reformatų šeimai visame pasaulyje. Su
važiavimas turės ypatinga proga skelbti gera naujiena apie Dievo
karalystę pasauliui, kuriam gresia priespauda ir pavojus. Ši Dievo
karalystė jau yra išreikšta Jėzaus Kristaus gyvenimu, mirtimi ir
prisikėlimu. Šiandien mes turime klausyti ka Šventoji
Dvasia
mums sako, atsižvelgiant į šių. laikų praktiškas ir plačias galimy
bes įsijaučiant, kaip mes turime būti paklusnūs Dievo suderintam
pasitikėjimui Jėzumi Kristumi. Tebūnie palaimintas mūsų. Vieš
pats, kuris suveda jus savo malone ir meile prie centrinių krikš
čionybės tiesų.. AŠ meldžiuosi, kad jūsų susirinkimo dvasia, jūsų
Šeimyniški pokalbiai, visi svarstymai ir nutarimai, kuriuos suva
žiavimas padarys vardan didesnės vienybės ir atsiekime
savo
tikslų pasaulio reformatų bendruomenėje, pasitarnaus
didesnei
Dievo garbei ir duos naujų vilčių pasauliui.
Tuo pačiu metu aš norėčiau šia proga su dėkingumu prisiminti
nauda gauta per mūsų religinių bendruomenių bendros draugystės
kelionėse mūsų oficialaus dialogo laiku ir nesuskaitomus bendrus
išpažinimus kiekvienoje bažnytinio gyvenimo plotmėje.
Mūsų
drauge nueitas kelias neleidžia grįžti atgal, bet toliau klestėti.
Mes todėl stengiamės geriau ir ryškiau demonstruoti ta vienybę,
kuri, mūsų manymu, yra Dievo valios išreiškimas visiems Jo pa
sekė jams.
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Mano nuoširdūs sveikinimai jums, ponas Prezidente, jūsų atsa
kingoje tarnyboje, ir visiems, kurie žodžiu ir veiksmu dalyvauja
suvažiavime. AŠ taip pat siunčiu broliškus sveikinimus visiems
delegatams ir svečiams, kurie atstovauja krikščioniškas bendruo
menes visame pasaulyje.
Turėdamas mintyje tiek daug neužmirš tarnų, susitikimų su re
formatų tradicijų krikščionybės atstovais daugelyje valstybių ir
čia Romoje, aš sveikinu jus dvasinėje draugystėje ir meilėje mūsų
vieno Dievo ir Išganytojo Jėzaus Kristaus, kuris yra mums
vi
siems "kelias, teisybė ir gyvenimas" (Jn 14:6).
- jv -

Arėjas VITKAUSKAS

MENAS DANGUJ
M i k e 1 a n d ž e 1 o-už Petro ir Povilo Bazilikos išpuošimaj(Petro protekcija!) pastatytas pas patį įėjima;, privilegija ši skulptoriui garsiam naudinga:
pasirenka jis modelius, kurių (naujų) nestinga. . .

B o t i č e 1 i-ne vien tik Venera pagoniška, piešęspiešia ir čia kažin ką, dažus prasimiešęs, (šis dailininkas į dangų lengvai įsigavojo piešti angelai, sveikuoliai, jį rekomendavo). . .
R e i no 1 d s-ir čia ! Bet ne dėl portretų gausumo
pateko jis danguosna. . . Tik-dėl malonumo
jo "Penkių angelų galvų" etiudoatėjusio pas vartus jojo nenugrūdo. . .
R e m b r a n d t a s - "Nukryžiuotąjį" gerai atlikęsnelaukė ties durim anei valandikės, (nes "Nuokry žinotųjų" ir "Madonų" visokių kūrėjai

po kontramarkę gavo "kaip tarnai idėjai")- ■ ■
Čia ir Leonardo (-tas, kuris : d a V i n č i ),
ir kiti-kur vardo niekas neužginčij-,
tik nesą danguose nieko iš modernų. ■ ■ ~
Kur gi jie, tad, būtų? !. . . (Balsas : "Mes-Inf e r no !")- • ■
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VESTUVĖS BIRŽĖNŲ ŠEIMOJE

Jill TAILOR ir Vincas Tautvydas UŽKURAITIS su mamyte Velta Plotaite
UŽKURAITIENE
Tarpe nemažo bario buv. biržėn^i, gyvenančiu Amerikos Vaka
ruose, yra ir dvi evangelikės seserys Plotaitės- Velta Užkuraitienė ir Vera Bimbirienė. Abi yra Liet. Protestantu Sąjungos narės
ir uolios rėmėjos. Santa Monica, Calif, episkopalu bažnyčioje St.
Augustine's-by-the ■■'Sea Veltos vienintelis sūnus Vincas Tautvydas
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Užkuraitis susituokė su lietuvių kilmės Jill Taylor 1982 m. liepos
mėn. Lietuvių svečių tarpe buvo matyti nemaža biržėnų, kurie kaip visur - mėgsta laikytis krūvoje, nors savo organizuotos gru
pės, kaip pav. Chicagoje, čia neturi.
Ypatingų gabumų jaunuolis Vincas gimė Londone, Anglijoje, ir
anksti vaikystėje atsirado "Angelų Mieste". Gimnazijoje pasižy
mėjo iškalba ir laimėjo nemažai premijų debate konkursuose. Mo
kėsi Kalifornijos mokslo įstaigose U. S. C. ir U. C. L. A. , kur 1981
m. gavo Doctor luris-teisių daktaro laipsnį. Pernai išlaikė advo
katūros egzaminus (Bar Exam) ir dabar sėkmingai dirba vienoje
Los Angeles sveikatos konsultacijų firmoje. Jaunoji Jill (Julija)
vestuvėse su svečiais pasisveikino lietuviškai; jos motinos pavar
dė prieš vedybas buvo Čebatorius, berods iš Philade Iphijos. Atro
do, abu jaunieji vertina savo lietuviška kilmę.
Vinco mamytė Velta pasakoja, jog Užkuraičiai artimai giminiuojasi su kalbininku, lietuviško žodyno kompiliatorium Prof. Juozu
Balčikoniu. ( Gaila, kad jo jau nebėra gyvųjų tarpe. Norėtųsi pa
klausti jo, kaip žinovo, apie šios retai girdimos pavardės kilmę).
Nors amerikiečiams nelengva ja ištarti, visų amžių ja
nešiojęs,
Vincas ir negalvoja pavardės trumpinti ar keisti. Prieš kelis me
tus Vincas su deklamacijomis yra dalyvavęs liet, evangelikų pa
rengimuose, pav. "Metinėse Eglutėse". Pažymėtina ir tai, kad jo
motina Velta, su mažu vaikeliu atvykusi Amerikon, baigė mokslus
University of California. Jau daug metų turi atsakominga tarnyba
ligoninės administracijos srityje. Seserys Velta ir Vera su malo
numu skaito "Mūsų Sparnus" ir per šį korespondentą siunčia daug
linkėjimų.
H. Y. P.
STUD. ANDRIUS GERULIS

WHAT IS TIME?
The subject of time has been puzzling philosophers and scien
tists for well over a thousand years. They have worked diligently
on their theories but somehow problems keep arising. The mea
ning of time has always eluded them.
Let us begin by looking at a few theories on the subject of "what
is time?". Aristotle combined the concept of time with mo
tion. He felt that to recognize time, one needed to perceive before
and after events and then have a numbering system based on tho
se events. Aristotle said that there could not be time if one did not
have a mind to use this numbering system. St. Augustine
also had difficulties in trying to explain "time". He had said that
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as long as no one asks yon what time is, then you know what it is.
But once someone asks you to explain it, then you do not know
what to say. As far as Augustine got was the statement that "time
is something extended, but extension of what he was unable to say"
(Zwart. p. 7 ).
Some philosophers think that the passing of time is just an il
lusion because of the three parts of which time consists. The first
is the past, and that does not exist anymore. The second is the fu
ture, and that does not exist yet. The third is the present or "now",
and that is so very small you cannot measure it. It might be said
that this point is where past and future come together. According
to this view, time is just an illusion because the three parts it is
made up of do not exist (. Zwart. p. 3, 4 ) .
The beliefs of other philosophers can be categorized into three
groups! the idealist view, the realist view, and the relational view.
The idealists basically believe that time is a product of the mind
and physical reality exists without time. The realists think that
time is an independent physical reality. The relational view, which
contains both idealistic and realistic elements, sees time as a re
lationship between events.
Some of the idealist philosophers who believed that time is only
an idea that does not correspond to anything outside of the mind
were Hume and Locke. They believed that our concep
tion of time originated in the succession of ideas in the mind. Sin
ce there were some problems with the idealist belief, Plato
introduced the concept of a true reality existing behind the appa
rent reality. This is also that Spinoza and Kant belie
ved. Kant's theory of time was that time was a series of successi
ve experiences. He based this theory on the assumption that time
is a priori (the concept is not derived from experience, but
is innate).
Kant put forth four arguments for his theory, none of which
Zwart thinks is very convincing. Kant's first argument! " It
would be impossible for us to observe the simultaneity or succes
sion of events unless we already possessed the concept of time. "
Zwart refutes this by saying the following ( p. 20)! "It is
obvious
that a succession is impossible without time, but this does not
mean that it would be impossible to observe or experience a suc
cession of events without possessing the concept of time first".
Zwart goes onto say! "Therefore Kant's argument would imply
that all general concepts are a priori. We could,
for
example, just as well claim that the concept of colour must be a
priori because one already has to possess the concept of co
lour in order to be able to observe a difference in colour!"
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Kant's
second argument: "with respect to the phenomena
time cannot be abolished; on the other hand, all phenomena can be
removed from time, "Zwart writes on p. 21 that " it is perfectly
possible to consider a number of phenomena without taking into
consideration their temporal relations." About the second part of
the argument, Zwart cannot imagine a time without phenomena be
cause that would be a time in which nothing happens. Zwart writes
"several phenomena can be removed from time, but not
a 1 1 of them. "
Kant's
third argument: " there are statements about time
possible which are absolutely and necessarily true, without how
ever being analytic. " A statement which Kant mentions is
that
different times (moments) are not simultaneous, but successive.
Zwart sees this as a tautology since what the statement is saying
is that events that happen at different moments do not happen at
the same moment.
Kant's fourth argument is that the infinity of time aids his
theory of time being a priori. This argument is refuted by
Zwart in that Kant's premise is not an established fact.
The realist view is more inclined to physics and other natural
sciences. Maybe this is so because Newton, a physicist, for
med this view. Time is seen as existing totally alone. We can only
try to determine time's rate of flow, but we cannot influence the
flow in any way, That was his belief. "Newton's views on time re
mained unchallenged by scientists for 200 years and still form the
basis of many conventional ideas on the subject. "(Orme. p. 151 )
Finally, there is the relational view on time. Leibniz was
the one to form this theory. He said that time was an order of suc
cessions, or as Zwart puts it, modifying Leibniz original: "the flow
of time consists of the succession of events. "There is a problem
with this theory in that it is unable to account for the rate of flow
of time itself.
Zwart summarizes the differences between these three views
on time. He says that in the idealist view, time is held as a con
cept dependent on human consciousness. The realistic view holds
time as a "self sufficing entity" depending upon nothing. And to the
relationist, time is a concept depending on consciousness and a
function of happening events (Zwart, p. 30 ).
Of course a paper about time cannot be written without mentio
ning Einstein. His views on time, and space have
changed
our attitudes about time. Einstein's theory of relativity is one of
his greatest accomplishments. According to this theory, time and
space are intimately related and cannot exist without each other.
"Relativity also states that space and time are not absolute cons76

Liet. Prot. S-gos duosnios ir darbščios šeimininkės: Made Kiršonienė ir Velta
Užkuraitienė, Los Angeles
Foto V. Glazes

tituents of reality; instead they are flexible and dependent on the
state of motion of the observer" (Science Digest, p. 82). Kaufmann
seems to agree. He writes: "We must cease thinking that the pas
sage of time or the dimensions of space are permanent and inflex
ible" (Kaufmann, p. 69 )• Unfortunately, Einstein's theory of re
lativity is such a vast and remarkable concept, that more of
it
cannot be discussed here. With a subject such as that, a separate
paper could be written.
The one basic element on which all of these men might agree
upon is that time flows. Now there are two possible types of flow.
There is the flow of something like a liquid or gas and there
is
the flow of events ( like the flow of words). Newton believed time
was a flow of the first type. Then there is the classical, or com
monsense, view which says that time "flows like a steady stream,
independent of our activities" (Sci. Digest, p. 82). But if you say
time is a flow, then one can ask in what direction does it flow.
Zwart seems to believe that the direction of time turns out to be
non-existent. He writes that time has no direction because it is
the succession of events. He tries to prove that the belief of time
flow is incorrect by comparing it to a stream of words having to
have a direction.
If one believes that time flows and that it has a direction, the fol
lowing question could be asked: what is the rate of this "flow"
of
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time? Now you run into a big problem. How can one answer such
a question? Surely you cannot say that time flows one second per
second! Pr i o r formulated an excellent argument against the
term "the flow of time". He writes! ". . . does time really flow or
pass? The problem, of course, is that genuine flowing or passage
is something which occurs i n time, and takes time to occur.
If time irself flows or passes, must there not be some 'super-time'
in which it does so? Again, whatever flows or passes does
so at

some rate, but a rate of flow is just the amount of movement
in a given time, so how could there be a rate of flow of time itself?And if time does not flow at any rate, how can it flow at all?"
(Zwart, p. 6,6 ).
It is sad that all of these great minds throughout history always
thought of time as a flow. Why? Is it not possible that w e may
flow through time ?Having taken all of this in, isn't it easy to
un
derstand why in philosophy "time" is considered one of the most
obscure and intricate concepts?
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SUBLIMACIJA
Drauguži Puškine, eilėse
daug savo meilių aprašeikaip kūniška aistra degei
ir Bacho maudeisi srovėse.

Aš aistrai kūniškai, kaip stočiai
elektros, tvenkinį statau,
iš jų savas dainas darau,
šviesios jėgos įgavęs sočiai.

(Jau vesdamas po "perdegimo",
tikėjaisi šeimos rimties,
bet artimosios ateities
gavai niekšybių iš likimo).

Nenoriu garbinti "degimo",
ir kūno duoklių pajėga
užgimusi mana dainastebuklas to pasikeitimo !
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L. KNOPFMILERIS

RYTŲ FRONTE
1941 m. birželio 22 diena, prasidėjus karui su SSSR,organizaci
ja Todt paskelbė spaudoje, kad reikalingi vertėjai moka vokiečiųrusy. kalbas. Visi, kurie atsiliepė į minėta skelbimą, buvo iškviesti
į Berlyną kvotimams.Priimtieji dvi savaites buvo apmokyti varto
ti šautuvą ir pistoletą. Po apmokymo^ davė savaitę laiko sutvarky
ti šeimyninius reikalus, o grįžus į Berlyną, jau buvo
paruoštas
įsakymas, kur vykti.
Paskyrima gavau vykti per Lenkija, bet ne per Lietuva. Visas
maršrutas vyko sunkvežimiais, nors rugsėjo mėnesį dar nebuvo
šalta, bet lietinga. Taip atsidūriau paskirtoje vietoje, Smolenske.
Čia teko būti vertėju tarp rusų karo belaisviu ir organizacijos
Todt pareigūnę. Organizacija Todt statė barakus, remontavo dides
nius pastatus, nukentėjusius nuo gaisro ar bombardavimo.
Kaip
vieni, taip ir kiti pastatai buvo naudojami pravažiuojančiai kariuo
menei, - vieni į frontą, kiti sužeisti iš fronto į Vokietija.
Pamažu artėjo baisioji, šaltoji žiema. Ta baisiaja žiema ne tik
belaisviai šalo, bet šalo ir kariai, nes patalpų, apšildymui trūko
malkų ir kitokio kuro. Pamažu buvo jaučiamas trūkumas maisto,
šaudmenų, šiltų drabužių.
Buvusiuose didesniuose pastatuose, kur anksčiau buvo centralinis apšildymas, visi radiatoriai ir vamzdžiai nuo šalčio buvo su
sprogę. Ten ant greitųjų kiekviename kambaryje iš plytų būdavo
padaroma maža krosnelė. Kol ji buvo kūrenama, kambaryje šilima
buvo pakenčiama, bet naktį, kai ji užgesdavo, šilima greitai išnyk
davo. Iš ryto vanduo kambaryje būdavo užšalęs.
Atėjus pavasariui, prasidėjo nauji darbai. Fronto linija pasistū
mėjo toliau į rytus. Naktiniai bombardavimai pasidarė retesni,
nors stotį jie vis kai kada bombarduodavo.
Vasaros metu vertėjai pakartotinai būdavo iškviečiami į Mins
ką kvotimams. Po to, dažnai nauji paskyrimai ir nauji fronto ruo
žai. Sį karta gavau įsakymą vykti į Pskovą. Smolenske teko matyti
ir vaikščioti trečia didžiausia siena pasaulyje. Teko grįžti truputį
į tolima praeitį, kada Lietuvos kunigaikščiai kovėsi dėl Smolens
ko ir jį užimdavo. Deja, ta istorinė siena, tuoj po revoliucijos, bu
vo ardoma ir iš plytų statomi nauji namai, kol vėliau mokslininkai
susigriebė ir sustabdė sienos griovimą.
Smolensko katedra, kuria net Napoleonas apsaugojo dėl jos vi
daus grožio ir pastatė sargybas, kad niekas neįeitų ir nieko neiš
neštų, vokiečių karo vadovybės buvo atiduota ortodoksų Bažnyčios
vadovybei. Po jos išvalymo, vėl buvo laikomos pamaldos.Komunis-
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tai iŠ katedros buvo padarę bedieviu, muziejų.
Pskovas irgi turėjo savo miesto sienas, bet dėl ję seno amžiaus
tos sienos atrodė, kaip musę, pajūrio kopos, tik kertiniai bokš
tai buvo apsaugoti ir atstatyti. Ir prie Pskovo kovėsi Lietuvos ku
nigaikščiai.
Pskove gavau nauja įsakymą vykti į Vruda. O kur yra ta Vruda?
Pasirodo, kad tai buvo mažas miesčiukas geležinkelio ruože tarp
Leningrado ir Narvos, arčiau prie Estijos sienos.
Prieš kara Vrudoje buvo kalkię akmens degimo pramonė, jei
taip galima būtę pavadinti. Dabartiniu laiku vokiečiai, t. y. organi
zacija Todt, padarė didelę akmeny, skaldykla frontui.
Leningradas seniai buvo apsuptas, tam apsupimui buvo reikalin
gi susisiekimo keliai. Skaldyklos uždavinys buvo, kasdien pristatyti
500 tonę skaidytę akmenęi.
Organizacija Todt atgabeno mašinas, įrankius, mašinę specialistus reikalinga buvo tik darbininkę.. Kas gi buvo tie darbininkai?
Tai daugiausia įvairaus amžiaus moterys, seniai ir jauni vyrailigoniai; kurie netiko rusę, kariuomenei, kai kada buvo net vaikai.
Minėtus darbininkus turėjo kas dvi savaitės pristatyti vietos
apylinkię viršaičiai. Ję uždavinys buvo, kas dvi savaitės pakeis
ti nustatyta skaičię naujais žmonėmis. Kaip visur gyvenime, taip ir
čia nevisuomet žmonės buvo pakeičiami. Pasiaiškinimas ję: -ne
turiu žmonię., arba - nusiunčiau, o jei neatvyko pas jus, tai ne ma
no kaltė.
Prisistačiau mano naujam viršininkui. Pirmas jo klausimas bu
vo: - "Iš kur?" Viršininkas pražilęs, senesnio amžiaus, aukštas ir,
jei neklystu, buvo iš Bavarijos.' O bavariečiai visi yra malonūs
žmonės. Pasakiau, kad esu iš Lietuvos, tai jis tuoj man ir pasakė:
"Turime tavo Landsleute 18 jaunuoliu, pas mus".
Minėtoje akmenę kasykloje dirbo 120 asmenę, buvo ję daugiau,
bet bedirbant dingdavo ir daugiau į darbovietę nesirodydavo. Buvo
apie 30 OT narię. Kasryt, skirstant žmones į darba, visi susirink
davo darbovietės kieme ir čia kiekvienas OT narys gaudavo 4darbininkus, kuriems turėjau išaiškinti, ka ir koks ję darbas bus šian
dien.
Kai p?rma ryta visi darbai buvo paskirstyti, aikštėje liko 18 jaunikaičię iš Lietuvos. Priėjęs prie ję ir sakau: - "Labas". Tyla ir
girdžiu, vienas iš ję lenkiškai sako: - "litviak", ir toliau supratau,
kad - "esame prapuolę". Tiek aš lenkiškai supratau. Mane paėmė
juokas ir jau su jais pradėjau rusiškai; "Kodėl jūs galvojate, kad
esate prapuolę?" Kiek galėjome, susikalbėjome. Jie prašė po dar
bo, jei galima, sueiti kartu ir pasikalbėti ir jiems padėti.Sutarėme.
O dabar, "Jūsę darbas bus - siaurojo geležinkelio vagonėlius sto
tyje iškrauti į vagonus. Stotyje, nuo pakrovimo rampos, vagonėliai
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buvo verčiami į plačiojo geležinkelio pusvagonius.
Po darbo susirinkome vėl mūsų, kieme, ir štai ka jie man papa
sakojo. Pasirodo, jie buvo mobilizuoti Vilniuje ir turėjo pristatyti
į Leningrado frontą tam tikra skaičių arklių. Jie tai atliko, gavo
visus popierius-bilietus, kariška kelionei maista ir buvo pakeliui
į Lietuva. Netoli Estijos sienos, karo policija tikrindama traukinį
sulaikė 18 jaunuoliu ir atsiuntė į Vruda - į akmenų
skaldykla.
Jiems buvo pasakyta, kad po dviejų savaičių, kai į skaldykla bus
atsiusta daugiau vyrių, jie gaus savo popierius ir galės grįžti namą
Deja, savaitės bėgo, skaldykla vyrių negavo ir apie jaunuoliu pa
leidimą nebuvo nė kalbos. Jie visi buvo skiriami į stotį pakrovi
mui vagonui. Daug kas iš jų man atvirai pasakė, kad jie iš čia iš
bėgsią. Mano atsakymas buvo - neverta, - pagaus karo policija be
popierių, susikalbėti negalėsite, palaikys partizanais ir tuomet
jus jau žinote savo likimą. Geriau palaukti ir likti gyvam. Dalis
pritarė mano patarimui.
Musių OT viršininkas, prie kiekvienos geros progos, man saky
davo: - Tu turi jiems visiems pasakyti, kad jie prie musių turi ge
riau, negu pas Stalina. Jeigu jie turi kokiių pageidavimių, ateik ir
man pranešk. Kiek sąlygos ir aplinkybės leis, mes jiems padėsi
me.
Jaunuoliai pamažu apsiprato, dirbo ir net pamažu pradėjo ateiti
jiems paštas, o tai buvo, gal didžiausia šventė jiems. Jiems buvo
perleistas visas namas, išbaltintas, padaryti narai ir taip kiekvie
nas kambaryje turėjo savo kampelį.
Mote r y s - me rgaitė s, kurios dirbo skaldykloje, daugiausia buvo
miestietės iš Leningrado, kurios atostogaujant pakliuvo į apsupi
mo reples ir liko šitoje pusėje, kitaip sakant, "pabėgėliai 1 ir, aiš
ku, viršaičiai iš savo kaimių ar miesteliių pirmoje eilėje ir siųsda
vo juos į skaldykla, o jau savo gyventojus saugojo blogiausiam at
vejui. Aišku, jie neturėjo nei avalynės, nei drabužių tokiam darbui,
kaip akmenų skaldykloje.
Pamažu kilo reikalavimai: avalynės, drabužių, darbo pirštinių,
nes nuo aštrių akmenų daug kam buvo rankos supiaustytos. Nežiū
rint to jie pasigamindavo iš padangų vieno piršto pirštines su ku
riomis dirbo. Iš centralinio OT sandėlio buvo gauta avalynės, bet
tai buvo kaip mūsų klumpės, tik viršus aptrauktas brezentu. bu\ o
atsiųsti miltų maišai, iš kurių moterys pasisiūdavo žiurstus, kitos
net sijonus. Taigi, kaip kas galėjo, sau padėjo. Taip pat OT pabėgė
liams duodavo kariškas senas antklodes, bet tai jau buvo lėta.
Kiekvienas, kuris dirbo kas savaitę, gaudavo tam tikra atlygini
mą. Išimčių nebuvo, visi gaudavo ta patį. Turėjome dvi rusaites,
kurios tvarkė darbo lapus ir atlyginimą, o iš viršaičių įstaigos jos
gaudavo maisto korteles. To maisto nebuvo daug, bet žmonės suge81

bėdavo išsilaikyti.
Viena gražia dienų, po darbo, prisistatė vienas iš jaunuolių su
panele rusaite. - Ar galima jus pakviesti į mūsų vestuves? Tai
buvo man tikrai staigmena, Čia karas, ateitis nežinoma, toli nuo
savųjų ir tėviškės ir, nežiūrint į tai, jaunieji nori viens kitam pasi
žadėti ir savo gyvenimą sujungti. Vestuvės bus rusų ortodoksų
bažnyčioje su popu kunigu. Su juo jau kalbėjo ir sunkumų nesą.
Jam apie 21, jai 18-19 metų. Jis iš Vilniaus krašto, ji kažin kur iŠ
Rusijos nevietinė. Jie turėjo tik viena prašymų: gal viršaitis galė
tų jiems užleisti viena iš apleistų namelių, ar bent nors
vienų
kambarį.
Pažadėjau šita reikalų sutvarkyti. Nuvykau pas viršaitį ir tas,
aišku, pažadėjo. Surado mažų namelį, atnešė raktus. Nuvykome
kartu, apžiūrėjome. Buvo vienas nedidelis kambarys su didele
krosnim, bet viduje buvo viskas apleista. Aišku, viršaitis nevalys.
Akmenų skaldykloje viena moteris buvo iš profesijos dažytoja.
Pasikviečiau ja, papasakojau kur yra namelis ir patariau, kad ji
paimtų iš skaldyklos krosnių kalkių ir visa vidų išbaltytų. Pasa
kiau, kad jai per ta laika nereikės dirbti skaldykloje, Ji turi ta na
melį sutvarkyti ir, kad jai bus viskas apmokėta.
Turėjau pasikalbėjimų ir su mūsų maloniu dailide. Jo darbas
buvo: iš atliekamų nuo vagonų remonto lentų padaryti du suo
lus stalų ir lova. Ka jis labai gražiai ir padarė. Vėliau su lempa
nudegino ir viskas atrodė lyg nudažyta.
Mūsų maisto sandelininka^paprašiau tuščių miltų maišų, kuriuos
virtuvėje išplovė ir perdavė man. Pasišaukiau tos mergaitės dvi
geriausias drauges ir paprašiau, kad jos pasiūtų lovai didelį šiau
dams maišų. Minėtos mergaitės, nežinau kaip, bet padarė. Sunkve žirniu nuvežėm baldus, maišų prikimšta šiaudų ir jau išbaltintame,
švariame kambaryje viską gražiai sustatėme. O lovoje, kuri buvo
keturkampė dėžė, buvo sudėti susiūti maišai, prikimšti šiaudų
ir
užkloti dviem kariškom antklodėm.
Iš mergaičių sužinojau, kad jos susidėjo savo kortelių miltus,
margarinų ir iškepė gražų pyragų. Jį papuošė marmeladu ir jis
tikrai atrodė gražus. Mergaitės - tikrai buvo menininkės.
Prieš vestuvių dienų vyrukai - vilniečiai atėjo pas mane ir pra
šė paramos: - "Mes žinome ka mergaitės daro, bet ir mes norė
tume įteikti mūsų draugui dovanų". Tikrai, šitame
miestelyje
krautuvių nebuvo, o jeigu ir būtų buvę, karo metu ten nieko
ne
rastum. Jiems pasiūliau-. "Iš maisto sandėlininko galėčiau gauti nupirkti bonka konjako. Taigi .vyrai, sudėkite visi pinigo, o aš ban
dysiu ta bonka gauti". Pasakyta, padaryta. Nuėjau pas mūsų maisto
sandėlio viršininkų, išaiškinau jam reikalų ir prašiau padėti mūsų
jauniems vyrams. Pagalvojo, pagalvojo ir pastatė man ant stalo
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dvi bonkas: - "Viena tavo vyrams, kita - nuo Organizacijos Todt
jaunavedžiams dovana. "
Atėjo sekmadienis. Kaip mokėjo, taip pasipuošė jaunieji. Vestu
vės vyko netolimoje rus^ ortodoksę bažnyčioje. į bažnyčia atėjo
beveik visi, kurie dirbo akmeny skaldykloje. Atėjo taip pat ir orga
nizacijos Todt pareigūnai, kurie norėjo matyti vestuvines apeigas.
Po visę apeigą, lauke priėjau prie jaunavedžiu, pasveikinau ir pa
daviau jiems rakta nuo namelio, kuriame jie gyvens. Papasakojau,
kurioje vietoje yra tas namelis.
Visi kviesti ir nekviesti pradėjo žygiuoti į namelio pusę. Pasi
rodo jaunosios draugės buvo ten nuėjusios anksčiau ir papuošė
stala surinktais iš draugiu ir draugę, stalo reikmenimis: šakutė
mis, peiliukais, puodeliais, lėkštėmis, o viduryje stalo jau gulėjo
gražiai iškeptas pyragas ir dvi bonkos konjako.
Kokia maloni staigmena buvo jaunavedžiams, kai jie atidarė du
ris ir pamatė, ka padarė draugai ir draugės.
Pirmadienį, kai visi darbininkai - darbininkės buvo paskirstyti
darbams, jaunieji likosi stovėti. Jie priėjo prie viršininko ir pa
prašė mano pagalbos. Jis žiūri įjuos ir klausia manęs, ko jie no
ri? Aš turėjau versti ję. padėka už viską, ka organizacija Todt yra
padariusi ir jiems padėjusi turėti savo kampelį. Viršininkas iš
klausė, pažiūrėjo į mane ir sako: - "Pasakyk jaunajai, kad ji turi
tris dienas atostogę, o jis - dvi. Atostogos yra apmokamos. Tegu
eina į savo namelį ir džiaugiasi gyvenimu. " Padėkoję jaunieji din
go. Likau aš vienas su mano viršininku. Jis pažiūrėjo į mane
ir
sako: "Negerai, kad man nieko nesakei apie vestuves, šiaip -teisin
gai padarei, bet tau aš atostogę negaliu duoti.
Mano asmeniniai ryšiai su viršininku buvo geri, neturėjome
problemę su darbininkais, nebuvo pabėgimę. Kaip iš vienos, taip ir
iš kitos pusės buvo daroma, kad reikalaujamas iš mūsę tonažas
būtę laiku ir greitai pristatytas. Mūsę viršininkas viską darė, kad
darbininkai bei ję norai, kiek tik karo sąlygos leisdavo, būtę paten
kinti. Jis atsižvelgdavo į susirgimus ir sergantiems visuomet ap
mokėdavo už pilna diena.
Būdavo, kad naujai pamainai darbininkę negaudavo. Moterys, se
ni vyrai ir jaunimas prašydavo, kad nuvežtę juos namo, nes jie no
ri po dvieję savaičię išsimaudyti, drabužius pakeisti ir truputį pa
pildyti maisto atsargas. Akmenę skaldyklos vadovybė su tuo turė
jo problemę. Daugelis žmonię buvo gan iš toli pas mus atsięsti.
Nenuveši - išeis pėsti ir, aišku, pirmadieniui negrįš, o važiuoti su
sunkvežimiu ir juos rinkti, neįmanoma, nes nežinoma kokiam kai
me ir kur gyvena. Ir vėl musę viršininkas rasdavo išeitį: ’’Vertė
jau, tu važiuoji su visais sunkvežimiu, palieki nakčiai paskutinėje
vietoje ir sekmadienį vakare grįžti su visais, o jei ne - tai tau bus
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blogai",Aišku, aš supratau, kad tai juokai. Ir taip šeštadienį po pie
ty. visi susirinkdavo mūšy kieme, būdavo paduodamas sunkvežimis
ir visi sulipdavo į jį. Sunkvežimis būdavo pilnas lyg silkiystatinėje, o šoferinėje sėdėjome mes trys: šoferis, ginkluotas OT vyras
ir aš. Ir taip, išdirbę iš anksto maršrutą, pasileisdavome į kelionę.
Po kiekvieno sustojimo žmoniy skaičius mažėjo ir mažėjo, kol
mes pasiekdavome paskutinę sustojimo vieta. Aišku, pas ūkininką,
kurio dvi dukros buvo mūšy, skaldykloje, gavau ir aš nakvynę. Pa
sirodė, tos dvi dukrelės buvo mokytos. Ginkluota OT vyra kvietė
irgi pas ta patį ūkininką nakvynei, bet kai jis sužinojo, kad apylin
kėje yra partizany, tai iš šoferio būdelės - nė krust.
Sekmadienį praleidome gražioje aplinkoje. Aplinkui gražūs lau
kai, miškai ir-> gražus upeliūkštis, prie kurio arti stovėjo pirtis.
Joje ir man, paskutinę naktį su seniu ūkininku, teko pasidžiaugti.
Po piety mūšy darbininkė s-darbininkai pradėjo rinktis ir, susė
dę į sunkvežimį, pamažu pasileidome atgal. Prie kity kaimy jau
radome mūšy žmones stovint kelyje ir laukiant. Vėlai naktį grįžo
me į akmeny skaldykla. Mūšy viršininkas buvo jau susirūpinęs.
Kai grįžome, paklausė: - Ar visus atvežei?
Viena ryta viršininkas pasišaukė mane ir sako: "Prašiau
OT,
kad tave palikty čia. Pernai tai man pasisekė, bet šiais metais
Berlynas reikalauja, kad atvyktum į centra ir aš negaliu tavęs su
laikyti. Sėkmės
paspaudė ranka ir išėjo.
Tai buvo 1943 metais. Gavau mano popierius, kelionei sausa
maistą ir pasileidau į tolima ir nežinoma kelionę, o kas svarbiau
sia - į nežinoma ateitį.

Po liet, evangelikų pamaldų Los Angeles prie I Liuteronų bažnyčios 1982.XII. 12
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LITHUANIAN PROTESTANTS ON WEST COAST
The Lithuanian Protestant Association, based in Los Angeles,
Calif. , is a group mainly of the Lutheran and Reformed (Calvi
nist) persuasion. The annual meeting took place in February, 1983,
at the home of the Bimbiris - Užkuraitis families. Since the death
of Rev. M. Preikšaitis in 1980 the informally organized Protestant
community has carried on, holding services with the help of pas
tors from elsewhere. The L. P. Association organized the services
held recently by Revs. J. Juozupaitis, A. Trakis, P. Dilys and E. Ge
rulis, all from Chicago. (Another strong center of Lithuanian protestantism is in Toronto, Canada ). The congregation generally
meets at the hospitable First Lutheran Church in Los Angeles.
In 1982, Rev. E. Gerulis conducted the Christmas services, this
being his second California visit. The next Sunday, he delivered a
lecture on Evolution and the Gospel. Each of these gatherings was
followed by traditional Lithuanian refreshments, and was attended
by several scores of people. Our numbers are not great (most Li
thuanians are Roman Catholics) but our "minority status"
has
perhaps made us that much stronger.
We manage to gather several times a year, finding thąt ourfaith
brings us together. In past years, the L. P. Association has had
historical lectures, slide shows, outdoor picnics, Christmas par
ties with elaborate musical programs, etc. There is no
regular
minister nor do we own a building. Some feel that not owning real
property is not all that bad: the Association has few
financial
worries and has funds (albeit on a modest scale) for favorite cha
rities and worthy causes of a religious or cultural nature. Also,
not owning a building gives us a chance to meet in private homes
and get to know each other in a friendly atmosphere.
The meeting discussed events associated with the 1983 Martin
Luther Anniversary Year (celebrated by Protestants everywhere).
The Association may possibly have a gathering, paying tribute to
the Great Reformer, some time later in the year. Our financial
standing is excellent, so it is possible to continue supporting va
rious causes we believe in. These include support of two LithuanianProtestant magazines: Svečias (The Visitor) and MCLs^i Spar
nai (Our Wings). Of special interest is the "Vasario 16 gimnazija"
(February 16th High School or rather Gymnasium, named after Li
thuanian Independence Day). It is located in West Germany and
has full accreditation. This is one of the few schools in the Free
World where Lithuanian youngsters can study their language, his
tory and culture. It is housed in a romantic looking building (for
merly Rennhof Castle) which is unfortunately in sad need of repair.
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Over 100 dollars- was donated by the membersthen and there. This
gift was promptly sent to Rev. F. Skėrys, Protestant chaplain at the
school. Many boys and girls there are of the Protestant faith.
Next were reports on the trip to Chicago in August, 1982 by
Association representatives E. Balceris and H. Y. Petkus to meet
with an ecclesiastical dignitary from Lithuania. The Lutheran Bi
shop J. Kalvanas, as a member of the World Lutheran Federation,
was able to attend several conferences in Canada (including the
World Reformed Churches meeting Ottawa '82). Unfortunately it
was not possible for the Bishop to visit California. This rare Chi
cago visit was marked by church services and social gatherings
which gave opportunities for personal conversations with the Bi
shop. He had interesting things to say about religious life behind
the Iron curtain. Although activities are much restricted,
the
people attend services and are strong in spirit despite
official
Communist policies of repression and ridicule. Gatherings outsi
de church walls are forbidden. No new church buildings are going
up. Parishioners are busy repairing crumbling church towers, as
for example in Biržai. Bishop Kalvanas graduated from Biržai
high school and studied theology at the university of independent
Lithuania. He was delighted to meet long unseen personal acquain
tances during his visit. Several persons at the Los Angeles Asso
ciation meeting also remember him and his warm and deeply spi
ritual personality.

Lietuvių Protestantų S-gos 1983 m. valdyba, iš k. į d.: Ed. Balceris — rev. kom., Em.
Sinkys — vald. narys, M. Kiršonienė — rev. kom., dr. V. Skirgaila — vicepirm., dr.
P. Pamataitis — pirm., H.'Y. Petkus — sekret. ir J. Katra — iždin.

Foto T. Skirgailos
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Some time was spent discussing an appropriate and Lasting me
morial for our honorary member, Dr. Owen J. C. Norem, who died
in California in 1982. Among ideas were books and publications,
or possibly a scholarship in his name for preparation of Lithua
nian Protestant ministers. Dr. Norem, an American of Norwegian
descent, had a great love for Lithuania. In the Thirties the U. S.
government sent him there as head of the American diplomatic
mission where he witnessed the Soviet invasion of 1940 (later re
corded in his book’’Timeles s Lithuania”). He was also a dedicated
Lutheran minister and founder of St. Andrews Church in West Los
Angeles where Association members have met many times.
New officers for the coming year were elected, with Dr. P. Pa
mataitis as President, Dr. Med. Dr. V. Skirgaila (Sky) is vice pre
sident, J. Kutra is treasurer, H. Y. Petkus is secretary and
E.
Sinkys is member of the Board. M. Kiršonis and E. Balceris are
on the financial review committee.
The meeting concluded with excellent refreshments served by
our hostesses.
-u- v "P

KŪČIOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Ir šiemetinės Kūčios, suruoštos gruodžio 17, mokyklai pradedant
Kalėdų, atostogas, buvo nemažiau šaunios, kaip ir kasmet. į jas pa
kviesti mokinių, tėvai, Kuratorijos nariai, LB ir vietos vokiečių vi
suomenės bei spaudos atstovai, su kuriais gimnazijai tenka bendradarbiautj.#Vakare prieš šventiškai padengtų stalų susėdo 150 as
menų.
Iškilmes pradėjo pagrindinis jų rengėjas ir šeimininkas kun. Fr.
Skėrys. Tai buvo 28-sios jo ruoštos Kūčios Vasario 16 gim
nazijoje.
Visiems sugiedojus "Tyli naktis", akordeonu palydint
Viliui
Lemkei, kun. Skėrys sukalbėjo malda, Kalėdų evangelija(Luko Z, 1 20) perskaitė 12 klasės mokinė Lilija Burškaitytė.
Labai graži buvo "eglutė", papuošta pernai iš JAV-bių O. Kavaliūnienės persiųsdintais šiaudinukais ir kit. puošmenomis. Jos
žvakutes uždegė Kuratorijos valdybos pirmininkas tėv. Alf. Berna
tonis, Vokietijos LB Valdybos vicepirmininkė Živilė Grodbergienė,
gimnazijos direktorius A. Smitas ir mokinių komiteto pirmininkė
abiturientė Ingr. Pancerytė.
Tada direktorius Andrius Smitas paaiškino, kad
Kalėdos
yra Kristaus gimtadienis, taigi viso pasaulio krikščionių šventė.
Tačiau kiekviena tauta ja švenčia savaip. Kalėdų išvakarėse prieš

87

karų Lietuvoje visa šeima susirinkdavo prie "Kūčių stalo", lau
žydavo paplotėlius, valgydavo 12 patiekalų, burdavo. Taip elgiamės
ir mes, nes esame viena šeima ir puoselėjame tautines tradicijas.
Pabendraukime, prisiminkime ir tuos, kurie būdami Tėvynėje ar
tremtyje, negali Kūčių ir Kalėdų švęsti. Padėkokime mūsų gerada
riams. Jų daug. Ignas Švedas ir Bernardas Budreika be atlygini
mo kasdien dirba gimnazijoje. Dėkokime tėvams, kad jie susiprato
jus atsiųsti į šia mokykla. Padėka priklauso ir šeimininkėms, paruošusioms šį turtinga stalų, visiems aukotojams, kurių lėšomis
supirktas maistas ir dovanos. Mūsų padėka turėtų pasiekti ir
to
limuosius gimnazijos rėmėjus JAV-bėse ir kitose užįūrio šalvse.
Gimnazija išlaiko vokiečių vyriausybė. Ji atsiuntė ir nemenkus
Kalėdų priedus. Tačiau tik gimnazijos, bet ne bendrabučių tarnau
tojams, kurie atlyginami iŠ lietuvių sudėtų lėšų. Silidarizuodami
su savo kolegomis, vokiečių apdovanotieji gimnazijos tarnautojai
atsisakė dalies savo Kalėdų priedų bendrabučių tarnautojų naudai.
Tai gražus, draugiškas ir krikščioniškas mostas, kurį prisiminti
dera ypač šiandien, kai švenčiame meilės ir solidarumo šventę Kalėdas ir laimingai žengiame į Naujuosius 1983 Metus !
Svečias

IŠKELIAVĘ AMŽINYBĖN
FELICIJA NEIMANAITĖ MAŽUIKIENĖ
( 1884 - 1983 )

Vasario mėnesio 5 dienai auštant užmigo amžinam poilsiui Hofheime prie Frankfurto vyriausia amžiumi išeivijoje Lietuvos Ev.
Reformatų Bažnyčios kuratorė Felicija Neimanaitė- Mažuikienė,
gimusi 1884 metais rugsėjo mėn. 5 diena Švobiškyje, Biržų aps. ,
tos ev. reformatų parapijos kunigo Adolfo Neįmano šeimoje.Velio
nė buvo ketvirtoji skaitlingoje 10 vaikų šeimoje. Namuose pamoky
ta, įstojo į Mintaujos privačia mergaičių V. Pauker mokykla. Ja
baigusi išlaikė valstybinės rusų kalbos berniukų gimnazijos ko
misijos egzaminus namų mokytojos vardui, kuris suteikė teisę
dėstyti įvairius dalykus iki gimnazijos 4 klasės. Diplomų gavo Ry
goj 1912 m. gruodžio 31 d.
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Felicija Neimanaitė-MažuUkienė
Muzikos išsilavinimas taip pat prasidėjo namuose, o vėliau buvo
praplėstas Mintaujoj, ponios J. Buchloltz muzikos mokykloje. Mo
kyklos vedėjos buvo rekomenduojama kaip gera pianistė-dėstytoja.
Noras daugiau lavintis paskatino lankyti direktoriaus Slesingerio
muzikos kursus Petrapilyje. Pianistės metodologės diploma gavo
1907 m. gegužės 19 d. Petrapilyje.
Sesers Onos Yčienės kviečiama, išvyko į Semipalatinska, kur
valstybinėje mergaičių, gimnazijoje dėstė vokiečiu kalba. Atlieka
mu laiku davė muzikos pamokas. Taip pat nemažai laiko skyrė ir
mieste rengiamiems muzikos pasirodymams.
1916 metais, svainiui Dr. Jonui Yčui su šeima persikeliant iš
Semipalatinsko į Voronežą, išvyko ir ji su jais,kur buvo įsteigta
lietuviams gimnazija ir mokytoju institutas. Čia vakarais Felicija
lankė mokytoju institutą.
1918 metais, kartu su kitais pabėgėliais, grįžo į Vilnių ir pradė
jo mokytojos darba lietuvių gimnazijoje. Kalėdoms išyykus į Bir
žus, atgal į Vilnių dėl karo veiksmų nebegalėjo grįžti.Pamokytojavusi kelis metus Panevėžio Mergaičių gimnazijoje, persikėlė į
Klaipėda ir dėstė vokiečių kalba lietuvių gimnazijoje, prieš tai,
kaip laisva klausytoja, pagilinusi vokiečių kalbos studijas Alberto
Universitete, Karaliaučiuje.
1929 m. rugsėjo 29 diena gen. superintendento kun. P. Jakubėno buvo sutuokta su Martynu Mažuika. Biržų ev. reformatų bažny
čioje. Gyveno vyro akyje Vainiūnuose. Pamėgusi ūkininkavimą,
kartu su vyru puošė savo vienkiemį su jaunu vaismedžių sodu.
Idiliškas ir nusistovėjęs gyvenimas staiga pasibaigė. Vos ru89

sams okupavus Lietuva, vyras buvo suimtas, kalinamas ir ištrem
tas. Išvykus į Vokietija 1945 metais pastoviai apsigyveno Holzheime prie Giesseno. Šalia muzikos dėstymo pradėjo daryti verti
mus iš lietuvių į vokiečių kalba. Mėgiami jos autoriai buvo Sofija
Čiurlionienė-Kymantaitė ir Vincas Krėvė-Mickevičius. Jos tikslas
buvo supažindinti vokiečius su lietuvių literatūra. Savo kukliomis
lėšomis išleido savo vertimus ^vokiečių kalbai "DER
GRUENE
HOCHWALD" ( Čiurlionienės "Žalioji giria") ir "EIN LESEHEFT
FUR JUNG UND ALT" ( įvairių autorių rinkinys).
Sveikatai pablogėjus, persikėlė arčiau giminių į Hofheima, kur,
gyvenant pensionate, buvo kunigo F; Barnelio šejLmos narių globo
jama.
Palaidota 1983 m. vasario 7 diena Hofheįmo Waldfriedhof, kur
neseniai prieš tai buvo palaidoti, ja globojęs, kun. F. Barnelis ir jo
žentas Alfredas Sanner.
Nežiūrint visų pergyvenimų, velionė iki pat mirties vis reiškė
pasitenkinimą ir dėkingumą už jai teikiamus patarnavimus ir dė
mesį. Taip užsibaigė 98 su puse metų užtrukusi Felicijos gyveni
mo kelionė, kuri prasidėjo žilvičiais apaugusioje Mūšos upės pa
krantėje ir pasibaigė po ilgo, vingiuoto kelio Hofheimo kapinėse,
seno kedro pavėsyje.
Psalmistas guodžia: "Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera! Gy
venk šalyje ir puoselėk ištikimybę ! Gėrėkis Viešpačiu! Tada jis
tau duos, ko geidžia Tavo širdis ! " (Ps. 37. 3-4)
Brolis Stasys
1983. IV. 2 , Evanston
Neimanas

JURGIS ŠTURMĄ
(1915. II. 4-1982. XII. 20)

Jurgis Šturmą gimė 1915. II. 4 d. Mickiškės km. Batakių vis. Tau
ragės aps. 1941 m. su tėvais emigravo Vokietijon. Čia sukūrė šei
mų, vesdamas Ernų Usvaltaitę. Vokiečiams Jurgį mobilizavus, šei
ma liko išskirta 14 metų. Kada Jurgis išreikalavo žmonų Ernų ir
sūnų Petrų, sūnus buvo jau 14 metų amžiaus. Sūnus pirmų kartų
pamatė savo tėvų Jurgį, o tėvas savo sūnų Petrų.
Karo audra ir sunkios gyvenimo sųlygos pažeidė Jurgio sveika
tų. 1980 metais susirgo sunkia liga, kuri susilpnino jo širdį
tų. 1980 metais Jurgis susirgo sunkia liga, kuri susilpnino jo širdį.
1982. XII. 17 d. Jurgis gavo širdies smūgį. Nuvežtas į ligoninę, po
trijų dienų gavo antrų smūgį ir 1982.XII.20 d. iškeliavo amžinybėn.
Čia išsipildė Jurgio prašymas Viešpačiui: suteikti jam širdies
smūgio mirtį. Nuo pat šeimos atvažiavimo į Kanadų, Jurgis su pa90

Jurgis ir Ema Šturmai
sišventimu dirbo savo Bažnyčiai. Liūdėti paliko žmoną. Emą, sūnų
Petrą su šeima ir kitus artimuosius.

PADĖKA ir PAGARBA

Ponia Emilija Railienė prieš ir
po atvykimo į Ameriką yra nesu
skaičiuojamai daug padėjusi ma
no ir mano dėdės Motiejaus Karašos šeimoms. Jos nuoširdus
rūpinimasis mūsų dvasiniais ir
materialiniais trūkumais mums
tikrai buvo jaudinantis ir nepa
prastai mielas.Norėčiau kurt. E.

Railienės vardu paremti žurnalą
su 50 dol. Nuo savęs dar pridedu
20 dol. už malonumą kaskart kai
perverčiu Sparnus.
"Mylimai poniai kuratorei EMI
LIJAI RAILIENEI sulaukus gar
bingo 80 metų amžiaus nuošir
džiausi sveikinimai nuo Kai asų

šeimos".

Narimantas Karaša
9 1

KOMPOZITORIUS VLADAS JAKUBĖNAS
Kompozitoriaus VLADO JAKUBĖNO DRAUGIJA 1983 m. gegu
žės 6 d. suruošė Jaunimo Centro kavinėje VI. Jakubėno prisimini
mo vakaronę.
Vakaronę pradėjo D-jos pirmininkas E. Šulaitis, po trumpo žo
džio pakviesdamas prie mikrofono kun. A. Trakį. Kun. A. Trakis
papasakojo apie susitikimą su VI. Jakubėnu dar Lietuvoje, Kaune,
kur teko diskutuoti Jakubėno harmonizuotą liaudies dainą: "Ko ži
las ožys bliovė" ir apie jo ilgametį bendradarbiavimą "Tėviškės"
bažnyčioje. VI. Jakubėnui komponuojant kantatą "Pranaše Didis"
kun. Trakis atkreipė jo dėmesį į tai, kad ta tradicinė lietuvninką
liaudies giesmė buvo šiek tiek skirtingai giedama Klaipėdoje, Til
žėje arba Tauragėje.
Buvusi VI. Jakubėno mokinė solistė I. Motekaitienė referavo apie jo sukurtas solo dainas. Harmonizuotos liaudies dainos daž
niau dainuojamos koncertuose, o jo originalios - sunkiai įkandamos,
esančios "per kietas riešutas" eiliniam dainininkui, pareiškė pre
legentė. VI. Jakubėno kūryba, tai daugelyje atveją ateities dainos,
kuriomis dabartinio laiko menininkai vis labiau pradeda domėtis .
Daug kompozitoriaus solo dainą dar nėra atspausdinta.
VI. Jakubėno 6 dainas atliko I.Motekaitienės dainavimo studijos
mokiniai: D. Polikaitytė ir T.Rūta. Ypatingą įspūdį paliko Tado Rū
tos padainuota "Nejaugi vėl, o Dieve" (St. Santvaro žodžiai). Akom
panavo, kaip ir visuomet, puikiai M. Motekaitis.
Pabaigoje kalbėjo ilgametis lietuvią operos direktorius Vyt.Radžius.Jis pranešė, kad lietuvią operos choro su simfoniniu orkest
ru plokštelė greitu laiku bus pagaminta. Joje yra ir VI. Jakubėno
kantata "De Profundis " (žodžiai B.Brazdžionio). Tai nelengvas kū
rinys chorui.Buvo abejota,ar iš viso imtis jį atlikti,tačiau kompo
zicija pasirodė tiek įdomi, tiek giliai liaudiškai lietuviška, kad ap
sispręsta teigiamai ("Tėviškės" parapijos choras "De Profundis"
visai gerai giedojo). V. Radis apgailestavo dėl VI. Jakubėno mir
ties nesuskubta sukurti lietuviškos operos, kuri jau buvusi supla
nuota. Kantatą iš juostos vakaronės dalyviai išklausė su dideliu
susidomėjimu.
Vakaronę užbaigė J. Kreivėnas. Jis ragino neužmiršti mūsą
mirusią kompozitorią, rinkti medžiagą apie juos, rašyti ir atlikti
ją kūrinius. VI. Jakubėno archyvą globoja "Tėviškės" parapija Či
kagoje.
Šiuo metu VI. Jakubėno D-jos valdybą sudaro: E. Šulaitis, E.
Brooks - Dilytė, L. Šimutis, P. Mieliulis ir J. Kreivėnas.
H. D.
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Dr. V. D. Sruogiene
BIRŽAI.
1982 m. gegužės 13 d. CHICAGO.
savo straipsnyje-"Vertinkime ir
Biržuose palaidotas buv. Biržų
branginkime didelį darbų" 198 3
gimnazijos ilgametis mokytojas
ir vėliau jos direktorius Viktoras m. vasario 23 d. Draugo numery
Januškevičius. Paliko žmoną Oną je, recenzuodama Br.Kviklio is
torinius leidinius, taip pastebi:
Plepytų-Januškevičienę ir sūnų
"Gal vieno dalyko pasigendama:
mokytojų.Viktoras Januškevičius
visų laikų gyveno Biržuose, čia liko eliminuoti lietuvių protestan
baigė 192 6 m. gimnazijų ir Kaune tų Dievo namai. Gyviems tautie
Humanitarinių mokslų fakultetų. čiams, kaip ir istorijai, jie lygiai
Pasižymėjo darbštumu, stropumu, brangūs, ir jų tarpe turime gra
žios architektūros pastatų, kaip
sųžiningumu.
Šeimai ir visiems reiormatams pvz. pačiame Vilniuje L. Stokosreiškiame užuojautų netekus gar Gucevičiaus kūrinių. Ar bus jiems
paskirtas atskiras leidinys?"
bingo ir tauraus nario.
Redakcija
TAISOME KLAIDĄ

BALTIMORE.
1983 m. vasario
24 d. kuratorė Emilija JanonytėRailienė sulaukė garbingo 80
metų amžiaus. Artimųjų rūpės čiu (sūnaus Martyno ir dukters
Amelijos) šių metų vasario 27 d.
atšventė savo gimtadienį. Šia
proga ji sulaukė ne tik gražaus
būrio jos gerbėjų, bet ir gausių
sveikinimų bei dovanų iš toli
mesnių ir artimesnių vietovių.
Kurt. Emilija yra žinoma dau
geliui buv.tremtinių kaip jų gera
darė, globėja. Ji daugeliui sudarė
sutartis, juos apgyvendino ir su
teikė paramų baldais, apranga ir
padėjo surasti darbus. Jos nuošir
durno šilima atsispindėjo ir gim
tadienio dalyvių tarpe.
"Mūsų Sparnų" redakcija jun
giasi su savo nuoširdžiais svei
kinimais ir linkėjimais geros
sveikatos tolimesniame gyveni
mo kelyje !
1983 m.
Redakcija

"M. Sp. " 53 Nr. 30 psl. Yčų
nuotraukoje iš kairės pusės sto
vi Ona Neimanaitė-Yčienė (jos
95-tas gimtadienis}-šalia jos sto
vi jos anūkė Jonė Yčaitė-Webster,
dr. Jono Yčo duktė (ne Beresnevičienė). Už padarytų klaidų atsi
prašome.
Redakciia
1982 m. "M. Sp. " 53 Nr. 69 psl.
prieš straipsnį "Lietuvos valsty
biniai ir tautiniai ženklai" dėl
techniškų kliūčių yra praleistas
autoriaus vardas-Grožvydas La
zauskas. Autorių atsiprašome.
Redakcija
MUMS RAŠO

"Labai patiko man "M. S. " 53
numeris-ačiū už triūsų. . . Gerai,
kad "M. S. " pradėjo talpinti ang
lų kalba straipsnius. Turime eiti
su gyvenimu ir nuolat ieškoti
naujų skaitytojų, ypač užmuš jau
nesnių,kuriem s lietuvių kalba ne
prieinama.Manau "senoji gvardi
ja", nors nepatenkinta, atlaikys
tų smūgį.
Hypatia Y. Petkus".
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CHICAGO. Baigiant paruošti žurnalą, gauta liūdna zinia-mire Urte
Padagienė "Tėviškės" parapijos pareiginga narė, kun. A. Trakio se
suo. "Mūsą Sparnai" reiškia nuoširdžia užuoiautą artimiesiems.
GIESMIŲ VAKARAS

"Aušros" ir dr.Martyno Liuterio metais (1983)kovo 27 d., Ver
bą sekmadienį, Tėviškės lietuvią ev. liuteroną parapijos bažnyčio
je įvyko tradicinis giesmią vakaras-koncertas.
1983 metą giesmią vakarą choras, talentingojo A. Kaminsko di
riguojamas, pradėjo Bacho "Aleliuja", lyg pasveikindamas klausy
tojus ir iŠ karto džiaugsmingai nuteikdamas. Didingai skambėjo
Handelio "Valdove Didis".Visose giesmėse buvo juntamas susigiedojimas, rodąs choristą pasiaukojimą ir darbštumą. Išklausius "Su
Dievu, kol susitiksime", ruošėmės namo su viltimi, kad tai bus jau
ateinančią metą Giesmią Šventėje. Iš savąją solistą ypatingai iš
skirtinas A. Buntinaitės ir B. Variakojienės duetas "Po jo sparnais".
Ją švelnūs balsai, meistriškas perėjimas iš piano, kartais iki for
te, žavėjo klausytojus.
Šiame giesmią vakare dalyvavo ir svečiai (išskyrus savąją dr.
Ramintą Lampsatytę-Kollars) iš Vokietijos. Parapijos klebonas A.
Trakis pasveikinimo žodyje, be kitko, pasakė: "Kaip paukštelis kas
met atlekia į savo lizdelį, taip ir mūsą Raminta grįžta į savo baž
nyčią". Skirtumas toks: paukštelis kartais neberanda savo lizdelio,
o Raminta randa jį stipriau susuktą, grįždama su gyvenimo draugu
smuikininku Michael Kollars. Šįkartą ji atsivežė dar net tris aukš-

,Margučio" radijo koncerto 1983.111.13 programos atlikėjai ir globėjai, iš k. į d.: P.
Petrulis, V. Mozūraitytė, R. Lampsatytė Kollars, P. Lampsatienė, ]_ Lampsatis ir M.
Kollars.
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p. Molėtos

to lygio menininkus : Ch. Hellmann (fleita), V. Mozuraitytę (altas) ir
N.Tiggler (mezzo sopranas). Abiejų puikiai atlikti G. Ph. Telemann
ir J. S. Bacho kūriniai padarė didelį įspūdį. Raminta nepaprastai
jautri, kultūringa akompanijatorė, ko, deja, dažnai pasigendama. V.
Mozuraitytės altas-gražus, sodrus,dainavimo technika tobula. Jau
noji dainininkė neabajotinai dar daug atsieks savo srityje. Gražiai
pasirodė Ch. Hellmann ir N. Tiggeler.
Nepaisant smarkoko lietaus giesmių vakaro-koncerto dalyvių
prisirinko pilnutėlė bažnyčia, nebeužteko nė pristatomų kėdžių.
Po koncerto dalyviai susirinko vaišėms bažnyčios salėje prie
Moterų Draugijos gražiai ir gausiai paruoštų stalų.
Kovo 13 d. dr. R. Lamp s atytė-Kollars su vyru ir V. Mozuraityte
"Margučio” surengtame koncerte Jaunimo Centre su dideliu pasi
sekimu atliko G. F.Hfe!ndel, A.Scarlatti, J. Brahms, J. Švedo, J. Gruo
džio ir kt. kūrinius.
TT „

Po Giesmių Vakaro programos svečiai ir dalyviai užkandžiauja Tėviškės parapijos
salėje, iš d. į k.: M. Kollars, dr. R. Lampsatytė-Kollars, V. Mozūraitytė, N. Tiggeler,
Ch. Hellmann ir Nijolė Kupstaitė (akompanuotoja).
NUO 1982 M. GRUODŽIO 1 D. IKI 1983 M. BIRŽELIO 1 D.
GAUTOS "MUSU SPARNAMS” AUKOS

J. Jokubonis, Chicago- 125 dol. ;
Dr. J. ir P. Vaitaičiai- 100 dol. ;
Dr. Šabanienė-Wells - 50 dol. ;
A. V. Yersavich, McAllen-50 dol. ;
Kun. P ir H. Diliai. Chic. -50 dol. °
A. Dagienė-Bortkevičius-30 dol. ;

O. Paulikienė, Chicago-30 dol.
Po 25 dol. °
Liet. Prot. S-ga, Santa Monica; E.
Cigas, Lakewood; E.Balceris, San
ta Monica; dr. J. Yčas, Toronto ir
dail. Dagys, Toronto.
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Po 20 dol. :
Mr.Mrs. J. Anysas, Chic.; Mr. Mrs.
A. Bimbiris, L. Angeles,’ Mrs. Y.
Taggart, Santa Fe; M. Kaufmann,
Danija; N. Karaša, Baltim.; A. Uznys, Chicg.

Po 4 dol. :
E. Lukoschaitis, Dortmund; R. Vil
kas, Miami Beach; L. Plačaitė ir
E. Kaminskienė-abi iš Chicagos.
Po 3 dol. :
M. Laurinavičienė, J. Jakubka, V.
Mieliulis-visi iš Chicagos.
PO 17 dol. :
Po 2 dol. :
P. Kėželis, Australija.
J. Kukeckis, J.Kapačinskas, M. ZaPo 15 dol. :
blackas,H. Drejerienė-visi iš Chic.
J.Kutra, S.Monica; A. Pesys, FairPo 1 dol. :
field; V. Anysienė, Toronto; V. Tre P. Mieliulis - Chicago.
čiokas, Ottawa; J. Dagys, Chicg.
Po 10 dol. :
Svetima valiuta:
Mrs .M. Zolėnas, Rockford; L. Kai J. Shiller ir P. Sturma-po 10 kan.
rys, Chic.; K. Tamulėnas, Švedija; dol. ; Mrs. G. Haberland- 20 DM;
V. Užkuraitis, L. Angeles; E. Bly R ev. G. Butkevitsch- 50 DM ir J.
nas, S. Monica; K. Plepys ir J. Da Pipynė-anglišku s 5 Svarus.
gys, Hot Springs; Rev. P. Palches,
Osterville; V. Prūsas, Berwyn; J.
Per "M. Sp." atstovą Kanadoje:
Staigys, Fort Colborne; V. Nas
Liet.Ev. Liut. Moterų D-ja-50dol.
topka, Baltimore; M. B. Burbulis, E. Ulickienė-10 dol.; po 5 dol. :
Forth Smith; A. Gumbinienė, Balti J. Paulikaitis, E. Bumeisteris, Lė
more; Mrs.M.Skorupskas, Austra lys ir E. Smilgys; Mrs. Pamatailija; Mrs.H. Petkus, San Juan; A. & tis-3 dol. '-visi iš Toronto. Už pa
R. Dagiai, Chic.; E. Pusneraitienė, vienius egz. gauta 2 dol.
Chic.; P. Lampsatienė, Chic.; A. M.
Sedaitis, Darien; J. Jurkšaitis, Oak
PADĖKA
Lawn.
Visiems aukotojams nuoširdžiau
Po 5 dol. :
siai dėkojame !
O. Tilindienė, Elgin; J. Sakinis, Hot
Administracija
Spring; Mrs! A. Pilmonas, H. Hills;
Mrs. O. Jasas, Crown Point; VI.
Mieželis, Phoenix; A. Kenstavičius,
Aukotojas,kuris nerastų savo
Hope; Mrs. V. Sherksnis, Gardner; pavardės aukų sąraše,prašomas
A.Kappa,Toronto; Mrs. A. Šilimas, susisiekti su administracija.
Centerville; Mrs. A. Meyhb'fer, W.
"Mūsų Sparnai"
Geramany; V. Yčaitė, Toronto; Mrs.
57 18 So. Richmond Ave
E.Hermanas, Mrs. O. Budėjus, Mrs.
Chicago, IL. 60629
G. Josuweith, V. Variakojis, Mrs.
E. Brooks, V. Džiuvė, M. Plačienė,
E.Hollenderis, Mrs. Br. Srugys, H.
Pankienė, Ida Jonušaitis, M. Pau
lauskienė-visi iš Chic. M. Tomas(?
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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” suMarijos
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 197 7 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 per
gyvenimai 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.

