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OTSU SPARNAI
LIETUVIU EVANGELIKU REFORMATU ŽURNALAS

ĮSTEIGTAS 1951 197 9 GRUODIS Nr. 4 7

Prof. dail. Adomas VARNAS 
Joniškis, 1879.1.2 - Chicago, 1979. VII.19

A. Varnas mėgo reformatų Bažnyčios demokratinę santvarką, jos tautinį charakterį ir 
evangelišką turinį. Ne kartą su Ponia atsilankydavo į reformatų Sinodus, pamaldas, vaišes ir 
tardavo savo svarų žodį. Jo žmona Marija yra kilusi iš senos Kuraičių-Bušackių evangelikų 
šeimos ir yra tolima V. Gerulienės giminaitė. Nuotr. Mindaugo Puodžiūno
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kun. POVILAS DILVS

DVASINĖS KRIZĖS REIKALU

Tekstas: Apaštalo Povilo Laiškas Galatiečiams:
"Juk jūs visi esate Dievo vaikai, tikėdami Jėzy Kristy. Ir visi, ku
rie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei 
žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, 
nei moters; visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje! O jeigu jūs pri
klausote Kristui, tai esate taipogi Abraomo palikuonys ir pažado 
paveldėtojai" (3, 26-29).

Esame liudininkais milžinišky įvykiy, galinčiy sukelti sunkiy 
pasekmiy krašte, kuriame gyvename. Paskutinėmis savaitėmis 
Camp David ir Washingtone prezidentas Carteris nutarė kitaip, 
negu iki šiol, vesti Jungtiniy Amerikos Valstybiy vidaus politika. 
Jau prieš keletą mėty girdėdavome, kad Amerikos visuomenė pra
randa tikėjimą į savo galimumus. Prezidento pasakyta prieš dvi 
savaites kalba tai oficialiai patvirtino. Tai yra naujas, iki šiol 
Amerikos istorijoje nežinomas, dvasinis negatyvus reiškinys, ypa
tingai liečiąs ateity Šiandien žinome, kad vidutinis amerikietis bu
vęs optimistas, darosi pesimistu. Kai į šį krašta, prieš beveik 
trisdešimt mėty, atvykome, radome pas amerikiečius pasitikėji
mą savimi, radome įsitikinimą, kad Viešpats Dievas yra su Ame
rika, kad Jis visuomet leidžia jai priešus nugalėti. Dabar tokio 
įsitikinimo nebėra. Pirma karta tauta pradeda abejoti, ar tikrai

2



Dievas šį kraštų laimina, ar tikrai krašto vedama politika yra tei
singa? Prarastas pasitikėjimas savimi. Sį liepos mėnesį buvo apie 
tai daug rašyta. Prezidentas Carteris daro viską, kad atitraukti 
tauta nuo pesimistinio ir pavojingo kelio. Jis net rado laika pra
leisti ilgas valandas Camp David su dešimt atstovu nuo įvairių, ti
kybų. Jis pas juos ieškojo pagalbos, besiklausydamas jų nuomonės 
ir patarimo.

Ta istorinį vakarų jis pats pradėjo posėdį su krikščioniška 
malda ir baigė paprašydamas žydų tautos ir religijos atstovų ra
binų M. Tanenbaum pasimelsti. Tikybų atstovai išreiškė bendra 
nuomonę, kad šiandien visa tauta stovi kryžkelėje. Dvasinis Ame
rikos gyvenimas nebegali toliau eiti ikišioliniu keliu. Dauguma 
buvo įsitikinę, kad mes visi patekome aklavietėje ir reikia tuojau 
veikti.

Tikrai, dvasinė krizė krašte yra labai gili. Akivaizdoje tokio 
lemiančio įvykio, tikybų skirtumai, pažiūros į tautiškumų, didelė s 
reikšmės nebeturi. Mūsų religinių vadovų išsireiškimai ir patari
mai buvo prezidento Carterio priimti dėmesin ir jų atgarsius gir
dėjome kalboje į Amerikos tauta šių metų liepos penkiolikta.

Kų mes šiandien pasakysime? Koks yra mūsų, naujų šio krašto 
piliečių nusistatymas ?Mūsų, kurie esame iš vienos pusės jau ame
rikiečiai, o iš kitos - laikome save sąmoningais lietuviais ? Ar ta 
pavojinga dvasinė Amerikos padėtis mūsų neliečia ?Ar mes ir to
liau galime rūpintis tik savo reikalu ir remti juos savo ir kitų 
prisiminimais ?

Visų pirma, privalome pasidžiaugti, kad mūsų prezidentas pra
šė religijos atstovų pareikšti savo nuomonę apie dabartinio laiko 
įvykius. Tuo būdu religijos balsas vėl pasidarė gyvas ir reikalin
gas. Pasaulio Bažnyčių Tarybos Bostone suvažiavimas tema 
"Mokslas ir religija", vėl tai patvirtino. Be to, iš mūsų pusės ne
kreipti dėmesio į istorinę mūsų prezidento kalba, būtų per daug 
rizikingas kelias. Atvirkščiai, mes privalome tuojau prisidėti dar
bais kovoje už naujai atgimusia Amerika.

Akivaizdoje tokios, iki šiol neregėtos krizės amerikiečių vi
suomenėje, mes privalome rimtai aptarti mūsų veikimo planų. 
Kiekvienas lietuvis reformatas, pastoviai gyvenas Amerikoje, tu
rėtų pasižadėti nuo šiandien savo gabumų, savo energija nukreipti 
į viena vienintelį tikslų - padėti ten, kur jo įtaka siekia, - suma
žinti krizę. Todėl mums, kaip Bažnyčiai, reikia kitomis, negu iki 
šiol akimis žiūrėti į įvykius Amerikoje. Privalome mokytis tame 
darbe stovėti virš tikybos, virš tautybės.

Mes, kaip Reformacijos vaikai, galime taip elgtis. Mes galime 
atkreipti kitų tikybų lietuvių dėmesį į Švento Rašto dvasia, kur yra 
nurodymai, kų praktiškai privalome daryti, kad išvengus tolimes-
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nių Amerikos gyvenime sunkumu, kad tautos pesimizmas virstu 
vėl optimizmu. Mūsų tekstas iš apaštalo Povilo laiško galatie- 
čiams, kaip tik yra šiandien vėl aktualus. Jis gilina mūsų, dvasinį 
gyvenimą, jis užduoda ir tuojau atsako į lemiantį, bet ir kankinantį 
visus žmones, kur jie begyventu, klausima, ar tai būtų čia, ar Lie
tuvoje, ar Sovietu Sąjungoje: kas yra žmogus ir ka reiškia būti 
žmogumi? Krikščioniškos ir nekrikščioniškos Bažnyčios yra pa
šauktos skelbti ir duoti pozityvų, atsakyma. Turint jį, galima eiti 
toliau, galima nurodyti kelia į geresnę ir šviesesnę ateitį. Klau
simas, kas yra žmogus, neduodavo ramybės rimtiems mąstyto
jams ir rašytojams jau nuo senų laikų. F. Dostojevskis išreiškia 
tokia mintį: "Skruzdėlė žino, kur ji priklauso; jos gyvenimo kelias 
yra aiškus, jai daug ir nereikia, o ka ji žino, jai užtenka".

Žmogus nežino savo kelio. Jis nėra tikras, kur rei
kia eiti, jo metai šioje žemėje yra pilni abejonės. Tai yra nuolati
nė rizika, tai yra taip pat nuolatinė viltis. Žmogų visur lydi baimė, 
galimumas pasiaukoti geriems, kilniems tikslams, arba panaudoti 
savo laisva valia blogiui. Žmogus gali savo ir kitų gyvenimą sis- 
tematingai naikinti, arba tobulinti. Apaštalas Povilas taip pat gal
vojo apie žmogų, kas jis yra. Jis mūsų tekste nurodė du kelius- 
vergystės ir laisvės. Vergystės - tai yra įstatymo ir jo pastangas 
tvarkyti gyvenimą, o laisvės - tai gyvenimas Kristuje.

Štai, kur šiandien prasideda naujas bažnytinis uždavinys: "Juk 
jūs visi esate Dievo vaikai, tikėdami Jėzų Kristų". Taigi į ta mo
menta mūsų gyvenime privalome atkreipti dėme sį abejojančių ir 
pesimistiškai nusistačiusių amerikiečių. Bet tuo pačiu laiku turi
me ir paaiškinti, kas iš tikrųjų yra gyvenimas vergystėje, o kas 
gyvenimas laisvėje. Gyvenimas vergystėje, tai yra mūsų nusista
tymas gyventi sau, bandyti atkreipti dėmesį kitų į mūsų veikimą, 
mūsų gabuma, bandymas statyti sau paminklą, kol gyvi esame. Gy
venant taip, norime pasiekti reikšmingų rezultatų, ieškome garbės 
gyvenime ir baimė mus lydi, kad galime ja prarasti. Kiekvienas 
nepasisekimas tada erzina mus ir kelia nusivylimą. Tai yra gyve
nimas, kuriame savęs negalime rasti, kur norime būti, kuo nesame 
ir nesame, kuo esame.

Taigi mūsų ir kitų religinių organizacijų svarbiausias uždavi
nys būtų - nurodyti, kur yra mūsų klaida, kur glūdi dabartinės kri
zės esmė. Toliau, tuojau nenuilstamai privalome kalbėti ir rašyti 
apie kita gyvenimą - gyvenimą laisvėje. Tas kelias neveda prie 
savigarbos, bet veda į Kristų, į Jo meilę žmonijai, į Jo pasiaukoji
mą kiekvienam žmogui. Kartoju: "Visi esate Dievo vaikai, tikėda
mi Jėzų Kristų". Todėl kelias >į laisvę prasideda visur ten, kur 
žmogus meilės akimis žiūri į kita žmogų. Paprastai, mūsų tar-
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pusavis nusistatymas yra klaidingas ir todėl esame vis iš naujo 
gražinami į vergijos kelia.

Paaiškinsime dabar ta procesą. Tyrinėjant santykius tarp žmo
nių, sociologai greit surado, kad ten, kur žmonės susieina, ' bend
rauja, tuojau prasideda skirtumai. Istorijoje izraelitai pabrėždavo 
savo skirtumą nuo pagoniu, graikai nuo barbary., turtuoliai nuo 
vargšy, aristokratai ir bajorai nuo liaudies, vyrai bandė steigti 
patriarchata, moterys - matriar chata. Matome skirtumus tarp 
tautu, tikyby, rasiy. Sugyvenant ieškome savujy, jaučiamės jy tarpe 
geriau dvasiniai. Laiko bėgyje žmonija pasidalino į atskirus 
sluoksnius. Skirtumai padėjo įsiviešpatauti "apartheid", antisemi
tizmui, diskriminacijai. Šiandien, kai turime patobulinta komuni
kacija, skirtumai nesumažėjo, bet padidėjo. Žmogus nebenori ma
tyti šalia savęs kito žmogaus su skirtinga, priešinga nuomone; 
žmogus nenori toleruoti šalia savęs kito auklėjimo, kitokios kul
tūros žmogaus. Pagyvėjusi teroristy akcija liudija, kad žmonės 
vis dar nežino, arba nekreipia dėmesio į žodžius* "Nebėra nei žy
do, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei 
moters; visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje".

Todėl ir atsirado krizė mūšy visuomenėje. Mes visuomet esa
me linkę pabrėžti skirtumus, užmirštame, kas mus jungia. Argi ši 
analizė nepriartina mus šiandien prie prezidento Carterio prašy
mo - padėti jam įkvėpti amerikiečiy širdin nauja dvasia! Tai gali 
būti tik tas kelias, nurodytas mūšy tekste. Mes per visa gyvenimą 
privalome mokytis, mūšy teksto akimis žiūrėti į artima. "Nei žy
das, nei graikas, nei vergas, nei laisvas . . . , " - visi esame viena 
Kristuje Jėzuje.

Šiandien mūšy Viešpats Jėzus Kristus tiesia savo rankas į vi
sus mus čia esančius. Jis ieško motery ir vyry, pasiruoŠusiy kur
ti nauja, laisva visuomenę Kristuje, kuri būty palaima visiems. 
Teguniekas iš mūšy neatstumia tu ranku, net ir tada, kada gyveni
mas iš mūšy pareikalauty pasiaukojimo ir atsisakymo kai kuriy, 
taip brangiy mums, šiandieniniy idealy.

Amen

p. S- Pamokslas pasakytas Lietuviy Ev. Reformaty Bažnyčioje, 
Chicago, 197 9 m. liepos 29 d. , po istorinės JAV prezidento Jimmy 
Carter kalbos į Amerikos tauta 197 9 m. liepos 15 d.
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Arėjas VITKAUSKAS

PILIAKALNIS
(Iš pirmųjų raštų )

Ošia pušynas, spindi smėlynas,
Upės žaliuoja apaugę krantai;
Ant stataus kranto stov* kapinynas, 
Kurį čia paliko senovės laikai.

Guli didvyriai smėlyne užkasti,
Jų karžygių dvasios dausose aukštai;
Kas gali mintis jų slėpingas suprasti, 
Jei bent vėjalis čia lakstųs tiktai.

Kad vakar's ateina ir leidžias saulutė, 
Užliedama krauju padanges plaČiai- 
Ateina ant kalno naktelė-motutė
Ir užsimųsto, tamsioji, giliai.

Su baltu rūku, kurs laukus supa, 
Išeina didvyriai ant upės krantų 
Ir žiūri į tyliai beplaukiančių upę, 
Ir dairos aplink savo bėrų žirgų.

Laikas užmigdė jų draugus kovos,
Žirgais priešai jų jau seniai jodinėjo, 
Kaulai pridengti jų žemės šaltos, 
Darbai praeitin jų nuėjo. . .

Upė sraunioji sau bėga vaga, 
Ir lenkia tų kalnų pro šalį;
Ateina ir nyksta naktelės tamsa, 
Atmint milžinų nieks negali. . .

KNYGYNO TROBESYS

Gyvenime tik jis beliko. . .
O, ne-tik jį tikrai radau !
Kiek kartų sielvartas ištiko, 
Tiek vis paguodų čia jutau!

Palieka gatvėse menkysta-
Dirbtinis grožis ir melai-
Čia džiaugsmas rimtimi pražysta, 
Tik čia gyvenimų žinai !
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Fantazija Nr. I (tušas) Dail. Alfa Pažiurienė
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JURGIS JASINSKAS

FANATIZMAS IR TOLERANCIJA
(Tęsinys iš "Masę Sparnu" Nr. 46)

Labai didelę skriauda daro mttsę moksleivijai kai kurie lietu
viai istorikai, savo parašytuose Lietuvos istorijos vadovėliuose 
pateikdami neobjektyvius ir iškraipytus istorinius faktus.

Tokiais vadovėliais naudotis yra priversti visu mokyklę moky
tojai rusę okupuotoje Lietuvoje. Tokius vadovėlius ten parašo oku
panto terorizuojami arba esamam režimui prisiplakėliai lietuviai 
istorikai, vadinami valdiniais ar "žiugždiniais " istorikais. Prof. J. 
Žiugžda ne tik pats parašė perdėm iškraipyta, rusus garbinančia 
Lietuvos istorija, bet taip pat išmokslino nemažai jaunę savo "is
torijos" pasekėju.

Su giliu apgailestavimu turime pripažinti fakta, kad ir laisvame 
pasaulyje veikiančios šeštadieninės lituanistinės mokyklos dabar 
naudojasi šališkais ir visai neobjektyviais Lietuvos istorijos va
dovėliais. Tiesa, juose nėra nei buvusį caro režimą Lietuvoje, nei 
dabartinę Lietuvai užkarta bolševikinę priespauda šlovinančię po
žymiu. Vienok, masę išeivijos mokykloms skirtuose Lietuvos isto
rijos vadovėliuose tie šališki požymiai atsispindi vienos ideologi
jos ir religijos išpažinėję spinduliais.

Prieš keletą metę Amerikos lietuvię moksleivię šeštadieninė
se mokyklose buvo naudojami prof. A. Šapokos ir dr. V.Sruogienės 
objektyviau parašyti Lietuvos istorijos vadovėliai. Nežinia dėl ko
kiu priežasčię JAV Lietuvię Bendruomenės Švietimo Taryba, tais 
vadovėliais nebepasitenkindama, 1972 m. sausio 23 d. padariusi, 
jos terminu tariant "istorinį sprendimą", nutarė parašydinti IX- 
XII skyriams (V-VIII klasėms) naujas Lietuvos istorijos progra
mas ir vadovėlius. Pagal tokio vadovėlio rašytojais-istorikais su
sitarimą, pirmasis naujas istorijos vadovėlis turėjo būti išleistas 
1973 m. , bet pasirodė tik 1 97 4 m. pavasarį. Tais pačiais metais 
išėjo ir II-ji to vadovėlio dalis. Trečioji buvo išspausdinta vėliau.

Išspausdintus naujuosius Lietuvos istorijos vadovėlius beveik 
visa lietuvię išeivijos periodinė spauda sutiko aštriomis, juos kri
tikuojančiomis, recenzijomis.

Viena tokiu recenziję buvo išspausdinta 1976 m. "Dirvos" sa
vaitraštyje nr. 8-9. Tos recenzijos autorium pasirašė talas J. 
PET-TIS. Tai slapyvardis. Jis pasisakė esąs dirbęs su "musę 
šeštadienines mokyklas baigusiais" studentais. Iš to pasisakymo 
galima spėti, kad autorius, kaip istorikas, yra buvęs Šeštadieninio
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Lietuvos Pedagoginio Instituto, o gal ir kurios nors Amerikos 
aukštosios mokyklos lektorius. Vadinas, neabejotinas autoritetas 
istoriniuose klausimuose. Čia pateikiu viena kita ilgesne ištrauka 
iŠ tos recenzijos^

". . . Vadovėlio rašymui reikia patyrimo ir plataus išsilavini
mo, kuris leidžia autoriui medžiaga tinkamiau prie pakitusių gy
venimo sąlygų pritaikinti. Bet V. Liulevičius (tų vadovėlių redak
torius, J. ) ima ir šį dalyka paprasčiau. 1975 m. liepos 3 d. jis 
rašo "Drauge", kad Liet. Bendruomenės Švietimo Tarybai pakei
tus IX-XII skyriams Lietuvos istorijos programas, jis pakviestas 
parašyti naujus Lietuvos istorijos vadovėlius, ir dar priduria, kad 
vadovėliai "buvo tikrai reikalingi". Ir lyg mes kokiame Sibiro už
kampyje gyventume ir jokio vadovėlio neturėtumėm, dalyko pa
greitinimui, kaip jis pirmos dalies vadovėlio pratarmėje pažymi, 
pasikvietė bendradarbiais net šeštadieninį Pedagoginį Institutą 
baigusias ar dar tebe lankančia s studentes ir kai kurias mokytojas. 
Žinoma, čia nenoriu nuvertinti šių jaunų bendradarbių pastangų. 
Ateity gal ne viena jų bus puiki Lietuvos istorijos žinovė. Bet vis 
dėl to, žiūrint į dalyka rimčiau, kyla klausimas, kodėl čia taip sku
bėta, kad net studentai į vadovėlio rašyma įtraukti. Atrodo gal ir 
todėl, kad šie visi LB Švietimo atstovai yra labai geri vienminčiai, 
o V. Liulevičius, kaip jis pats rašo, yra buvęs net keturis metus 
Žemaičių kunigų seminarijoje. Todėl jiems tur būt atrodė, kad 
jiems reikia su Lietuvių Fondo pagalba rašyti naujus, savus vado
vėlius ir senesniuosius vadovėlius bei jų autorius eliminuoti. . . 
Bet pažiūrėjus kokių naujų duomenų bei aiškinimų, apie kuriuos 
V. (incentas) L. (Liulevičius) pratarmėje kalba, jo naujieji vadovė
liai mūsų mokiniams duoda, čia ima tiktai juokas. Išėmus neprik
lausomybės laikus, kurie ir ankstesniuose Lietuvos vadovėliuose 
bent suglaustai aprašyti yra, naujai iš spausdintieji V. L. vadovė
liai mūsų tremtiniui mokiniui beveik nieko naujo neduoda. Ir tai 
turi savo pagrindą. Šalia nežymių archeologinių iškasenų, mūsų 
istorijos vadovėliuose ka nors naujo parašyti beveik neįmanoma. . . 
Todėl V. Liulevičiaus naujieji vadovėliai ir tėra daugiau tik seni 
Lietuvos visuomeninio, socialinio gyvenimo klausimų kartojimai, 
pasitaikantys lietuvių autorių parašytose knygose, arba iš kitų va
dovėlių išrankioti dalykai" ("Dirva", 1976 m. nr. 8).

Ne tik tais iš ankstesnių Lietuvos istorijos veikalų (pvz. , ko
lektyvinio: dr. A. Šapokos, dr J. Jakšto, dr. Z. Ivinskio, P. Klimo ir 
P. Šležo ir dr. V. Sruogienės Lietuvos istorijos bei Lietuvos isto
rijos vadovėlio) išrankiotais dalykais V. Liulevičiaus redaguotuo
se Lietuvos istorijos vadovėliuose nieko naujo nepatiekta, bet ir 
tas pačias išrankas iškraipytai bei vienašališkai mūsų moks leivi- 
jai perteikia.
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Nenorėdamas šį rašinį per daug ištęsti, Čia pateikiu keletą bū
dingesnių Lietuvos istorijos faktų suklastojimu, esančių. "Lietuvių 
Tautos ir Valstybės Istorijos" vadovėlio II-je dalyje 7-nių skilčių 
skyriuje "LIETUVIU TIKYBA". Ta skyrių parašė kun. dr. Jonas 
Gutauskas.

Skiltyje "Katalikybė Senovės Lietuvoje" (psl. 91) rašoma:
"Vakarų Bažnyčios krikščionybė arba katalikybė į Lietuva atė

jo pavėluotai. Tam pavėlavimui buvo daug priežasčių. Labiausiai 
katalikybę Lietuvon įvesti sutrukdė dviejų karinių vokiečių ordinų 
atsiradimas prie pat Lietuvos sienų. Kalavijuočių ordinas (1202 m.) 
ilgainiui užėmė Latvija ir Estija. Pirmieji Kryžiuočių ordino rite
riai jau buvo Prūsijos pasienyje 1230 m. Nors prūsai narsiai gy
nėsi, bet per 53 metus buvo nugalėti. Prūsus užimti padėjo Euro
pos riteriai". Ir nieko daugiau, - nei kas tuos ordinus įsteigė, ku
riuose kraštuose, kokiam tikslui ir kodėl jie ir kieno parėdymu 
atsidūrė prie Baltijos pakraščių. Kun. J. Gutauską galima suprasti 
tyčia vengiant pasakyti lietuviams moksleiviams Vatikanui ir to 
laikmečio aukštiesiems katalikų Bažnyčios dignitoriams priklau
sančia kaltę, bet kaip istorikui jam negalima dovanoti už bailumą 
pasakyti teisybę. Visai priešingai yra pasielgęs katalikas istori
kas Zenonas Ivinskis, kurį laika Vatikano archyvuose rinkęs me
džiaga ir tyrinėjęs anos gadynės Lietuva liečiančius istorinius do
kumentus. Tais dokumentais pasiremdamas jis gan išsamiai pa
vaizdavo abiejų ordinų - Kalavijuočių ir Kryžiuočių kilmę bei jų 
žygius katalikybę pagonų kraštuose platinant (Ziūr., : Lietuvių En
ciklopedijos X t. , 276-27 9 psl. ir XIII t. , 177-184 psl. ).

Čia verta paminėti mūsų istorikų vienas kitam prieštaraujan
čius teigimus dėl katalikybės įvedimo Lietuvoje. Kun. istorikas 
J. Gutauskas jau minėtame istorijos vadovėlyje tvirtina, kad "1251 
m. kun. Kristijonas apkrikštijo Mindaugą, jo žmona Morta, sftnus - 
Ruklį ir Rupeikų, taip pat didelį būrį dvariškių. Tatai ir yra ofi
cialus katalikybės įvedimas Lietuvoje arba Lietuvos krikštas. 
Vėliau katalikybę visuotinai įvedė Jogaila su Vytautu". O 
istorikas dr. J. Jakštas, savo skaitytoje paskaitoje Clevelande, tos 
paskaitos santraukoje šitaip pasisako: "Iš viso matome, kad krikš
čionybei dirva Lietuvoje buvo ruošiama anksčiau. Oficiali š- 
k a i Lietuva apkrikštyta 1387 m. Jogailos, tapusio Lenkijos kara
liumi, ir Vytauto Didžiojo pastangomis. Žemaičiai buvo apkrikšty
ti 1413 m. . Taigi, krikščioniškoji kultūra iš Vakarų atėjo pama
žu. Tačiau iki Reformacijos krikščionybė Lietuvoje merdėjo.Mies
tai jau buvo priėmę krikščionybę, bet visas kraštas dar laikėsi pa
gonybės. Atvykę į Lietuva jėzuitai nustebo radę Lietuva dar pago
niška (Nepasakyta kuriam reikalui vysk. ProtaseviČius iš Lenkijos 
tuos jėzuitus atsikvietė). Savo pranešime Romai jie laiko Lietuva 
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PAGELBĖK MUMS TAVE ĮTARIU DAGYS

panašia į Indija su daugybe pagonišką dievų. Tik nuo XVIamziaus 
dėka jėzuitų Lietuva tapo krikščioniška" ("Dirva", 197 6 m. kovo 
mėn. 18d., nr. 12).

Apie Reformacijos išsiplėtimą ir vėliau jos sunaikinimą tame 
vadovėlyje prirašyta būtų ir nebūtų dalykų, teigimų ir neigimų, ku
rie visai iškraipo istorinę tiesa.

Pvz. , skiltyje "Protestantizmo plitimo keliai", tarpe kitų faktų, 
įdėtas toks« ", . . Kai Lietuva ir Lenkija ėmė valdyti Žygimantas 
Augustas (1544-1572 m. ), reformacija galėjo plėstis visai nekliu
domai" (97 psl. ), o tos skilties santraukoje (98 psl. ) Žygimanto 
Augusto atvejis jau paverstas daugiskaita" "L i e t u v o s val
dovai protestantizmo nepersekiojo, o ponai 
ir bajorai jį rėmė". Tačiau tas pats autorius jo parašytame Litua
nistinių mpkyklų 8-jo skyriaus tikybos vadovėlyje "Krikščionybė 
Lietuvoje", pats sau prieštaraudamas dėl pasakymo, kad "Lietuvos 
valdovai protestantizmo nepersekiojo", šitaip pasisako“ "Padėjo 
kat. Bažnyčiai stiprėti ir jos valdovų Lietuvoje palankumas kata
likybei. Steponas Batoras aiškiai palaikė katalikų pusę. Jis rėmė
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jėzuitu veikla, užrašydavo žemiu seminarijoms, bažnyčioms, mo
kykloms. Po jo karaliavęs Zigmantas Vaza (1566-1632)taip pat rū
pinosi, kad kataliku tikėjimas augtę" (21 psl. ).

Tame pat puslapyje yra šitoks istorinei tiesai prieštaraujantis 
teigimas* "Tarp kataliku ir protestantu kova vyko Lietuvoje apie 
150 m. Bet čia ji nebuvo tokia aštri ar kru
vina, kaip kituose kraštuose".

Tuo tarpu lenkę, istorikas prof. Henryk Merczyng, pasiremda
mas anę laikę originaliais Vilniaus tribuno
lo aktais, straipsnyje "Keturkartis Bažnyčios Sugriovimas" 
pateikia eilę faktę, rodančię, kad protestantai, ję skaičiuje ir re
formatai, buvo gal ir žiauriau persekiojami, negu kituose tarpreli- 
ginię kovę kraštuose.

Iš minėto prof. H. Merczyng rašinio čia pateikiu tik viena iš
trauka? " 1682 metę užpuolimas buvo visai netikėtas, jam nebuvo 
jokię išorinię priežasčię. Balandžio mėn. 2 d. aštunta valanda iš 
ryto didelis būrys jėzuitę mokinię kartu su minia užpuolė kalvinę 
(reformatę, J. ) kapines, surinkimo pastatus ir pačia bažnyčia. Vi
sa buvo išvogta ir sunaikinta. Bažnyčia išardyta iki pat pamatę, 
varpai ir kryžiai išvežti ( paskui juos surado pas pranciškonus ir 
augustinus Užupyje ir karaliaus patvirtintu sprendimu buvo įsaky
ta viską gražinti tikriesiems savininkams).

Surinkimo namuose buvę indai, rakandai bei dokumentai liko 
sunaikinti arba pagrobti, o taip pat buvo išvogta ir 40.000 auksi
nę. . . Tačiau baisiausi dalykai vyko pačiose kapinėse. Kas ten dė
josi - galime matyti kaltinamojo akto dokumente? "Nuvertę nuo 
kapę antkapius ir akmenis, iškasę prieš kelias dešimtis metę bei 
neseniai palaidotus kūnus ir visiškai juos nurengę mušė akmeni
mis, degino ant laužę.; pirštus, nuo kurię negalėjo numauti žiedę, 
ir kitas kūno dalis piovė, nuo karstę plėšė sidabrines lentas ir 
medžiagas, kuriomis karstai buvo išmušti, bei kitokius auditu ho- 
rrenda su mirusiais kūnais pro libidu scelera pemetraverunt
(pempetraverunt ?), prie ko nedasileistę jokia, net labiausiai sugy- 
vulėjusi minia".

Po šios iš Vilniaus tribunolo dokumento ištraukos prof.H. Mer
czyng rašo, kad ir anuomet katalikę tarpe dar buvo tolerantę? "Ku
nigai (reformatai, J. )? Mykolas ir Kristupas Trzebickiai, Taub- 
manai ir Gasparas Pokuckis nuo siuntančios minios buvo pasislė
pę karstuose. Juos išgelbėjo katalikas Mykolas Puzinas, kuris, iš
traukęs juos iš karstę, su ginkluota vyrę apsauga išvedė iš surin
kimo ribę ir paslėpė pranciškonę vienuolyne, kuriame kunigai iš
buvo iki kol viskas aprimo.

Tas baisus įvykis, kokio nebuvo buvę nuo Zigmanto III laikę, 
buvo pasmerktas net katalikiškos sveiku pažiūrę visuomenės, ka 
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įrodė ir viršminėtas M. Puzino žygis. Deja, triukšmingi fanatikai 
buvo įtakingesni ir nusikaltėliai vėl liko nenubausti..." ("Mūsų 
Sparnai" 1955 m. , nr. 8-9).

Vadovėlio "Lietuviu Tautos ir Valstybės Istorija" Il-je dalyje 
(jo redaktorius Vincentas Liulevičius ir bendradarbiai - Vaclovas 
Cižiūnas, kun. dr. Jonas Gutauskas, Ignas Medžiukas ir dr. Grigas 
Valančius ) Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis pavaizduotas 
vien katalikiška ideologija aukštinančioje šviesoje. Ne vien iš teks
to tatai ryšku, bet ir iš tuo laikotarpiu buvusios iškilmingas eise
nas bei kongresus - suvažiavimus vaizduojančios nuotraukos, at
spausdintos to vienašališkumo ženkle:

1. "Pavasarininku kongreso 1938 m. dalyviu dalis pamaldų me
tu Kauno ąžuolyne";

2. "Lietuviu, katalikių, motery draugijos kongreso eitynės su 
vėliavomis" (abi 116 psl. );

3. "Studentu ateitininku Gajos korporacija žygiuoja Kaune 1932 
m. " (1 41 psl. ) .

Ir tik tiek. Tarytum nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje visai 
nebuvo nei Skautų Sąjungos švenčių, ir eisenų, nei masinių Jaunųjų 
Ūkininkų suvažiavimų, nei Jaunalietuvių S-gos sąskrydžių, nei Lie
tuvos Saulių S-gos jubiliejinių demonstracijų ir net Vytauto Di
džiojo universitete buvusių gausių korporacijų, skirtingų nuo atei
tininkų, viešų pasirodymų. Užtat pagrįstai kyla klausimas: kodėl 
pabijota šeštadieninių lituanistinių mokyklų mokiniams parodyti 
vispusiška to meto Lietuvos jaunimo vaizdų?

Baigminė išvada: Maskvos okupuotoje Lietuvoje esantieji isto
rikai jų parašytuose mokykliniuose vadovėliuose ateistiniu šarmu 
ir dabartinį Lietuvos okupantų garbinančiu skiedalu plauna moks
leivių smegenis, o laisvame pasaulyje esantieji kai kurie lietuviai 
istorikai gardžiuojasi pateikdami šeštadieninių mokyklų įvairių 
pažiūrų moksleiviams vienašališkumu pasaldintas istorines už
kandas.

Šį mano rašinio "Fanatizmas ir tolerancija" tęsinį baigiu sen
joro kun. Anso Trakio pranešimu Vyr. Skautininkui Steponui Kai
riui, Lietuvos Skautų Brolijos Pirmininkui. Pranešimas rašytas 
1952 m. rugpiūčio 9 d. Prie jo jokie komentarai nereikalingi, 
išdėstyti faktai patys už save kalba.

"Mielas Vyriausias Skautininke !
Tamsta kvieti mane būti evangelikų dvasios vadovu Lietu

vos Skautų Brolijoj. Tačiau, kol mūsų atstovas dva
sios reikalams nėra įleistas dalyvauti lygiai su katalikais vyriau-
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šiame LSS organe - Pirmi j o j, tol evangeliku dvasios vado
vas negali dalyvauti žemesniuose LSS organuose.

Vyr. evangeliku dvasios vadovas Pirmijoj turi teisinį pagrindą 
P LSS įstatuose, kurie numato "Dvasios Vadovus" (daugiskaitoje), 
bet ne vien tik kataliku, dvasios vadova. Šiuo klausimu LSS vadovų, 
suvažiavime Šeinfelde 1949 metais beveik vienbalsiai buvo pagei
dauta turėti Pirmijoj vyr. evangelikų dvasios vadova šalia ten jau 
esamo vyr. katalikų dvasios vadovo. Po to LSS Taryba ten pat iš
kėlė evangelikų vyr. dvasios vadovo Pirmijoj kvietimo klausima, 
bet jo sprendimą atidėjo, katalikų vyr. dvasios va
dovui kun. d r. Vaišnorai pareiškus veto ir 
demonstratyviai apleidus posėdį. LSS Pirmijos pirmininkas vyr. 
sktn. Palčiauskas man pažadėjo šį įstrigusį reikalą sutvarkyti.Bet 
dabar jau praėjo 3 metai, kaip šis klausimas lieka vis dar nesu
tvarkytas.

Katalikų vyr. dvasios vadovo pareigas einantis kun. Vaišnys SJ 
maždaug prieš trejetą mėnesių man siūlė, kad evangelikai sudary
tų atskirus evangelikų skautų vienetus. Tačiau evange
likai atsisako katalikų vyr. dvasios vadovo siūlytu būdu 
skaldyti Lietuvos Skautų Sąjungą, kurioje 
katalikai ir evangelikai broliškai sugyveno Lietuvos Nepriklauso
mybės laikais.

Priduriu, kad Lietuvių Evangelikų Liuteronų Vyr. Bažnyčios 
Taryba ir Lietuvos Evangelikų Reformatų Sinodas mane įgaliavo 
būti evangelikų dvasios vadovu LSS organizacijoje. Bet aš to nega
liu įvykdyti dėl sakyto neįsileidimo.

Lietuviai evangelikai palaiko bendra, tarpkonfesinio pobūdžio 
LSS. Todėl turiu garbės Tamstos prašyti imtis iniciatyvos, kad 
būtų pašalinta sakytoji tikybinė netolerancija Lietuvių Skautų Są
jungoje, kuri ardo skautų brolybę.

BUDĖKIME !

(Parašas) Kun. Ansas Trakis

Nuorašai siunčiami«
1. LSS Pirmijos Pirmininkui vyr. sktn. K. Palčiauskui, Chicago;
2. LSS Seserijos Vadijai;
3. Lietuvos Evangelikų Reformatų Kolegijos Prezidentui dr. J. 

Mikelėnui, Chicago;
4. Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Senjorui kun. A. Ke- 

leriui, Wehnen".
19/9 m. spalio 13 d. (Bus daugiau) 
So. Boston, Mass.
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Dailininko bobutės E. Mizarienės ir jos dukterėčios M. Stakionytės eskizas, pieštas 1926 m., 
dailininkui parvykus iš Meno mokyklos į Iškonis. Dail. inž. H. Povilonis
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FR. SLENTERIS

LIETUVIŲ LIUTERONŲ VEIKLOS IŠEIVIJOJE APŽVALGA

1945 m. pavasarį pasibaigęs II Pasaulinis karas atnešė Vakarę. 
Vokietijoje atsiradusiems lietuviams evangelikams daugiau lais
vės. Jų dauguma rinkosi užsieniečių stovyklose, kur juos materia
liai aprūpino UNRRA ir vėliau IRO. Netrukus atsirado visa eilė 
lietuvių evangelikų arba lietuviškai kalbančių, kunigų, jų tarpe ir 
klaipėdiečių, kurie norėjo darbuotis savo tautiečių tarpe. Dėka 
veiklių’“bažnytinių darbuotojų jau 1945 m. birželio ir liepos mėne
siais pradėtos steigti parapijos ir laikomos lietuviškos pamaldos.

Tuokart buvo labai didelė bėda su bažnytine literatūra, ypatin
gai Biblijomis ir giesmynais. Pradžioj buvo giesmės padaugina
mos ranka arba rašomaja mašinėle. 1945 m. Kalėdoms kun. A. Ira
kis atspausdino 8 Kalėdų giesmes. Vėliau jis dar išleido du gies
mių lapelius su 10 ir 12 giesmėmis. 1946 m. vasario mėn. kun. 
A. Keleris Flensburge išleido pirma giesmyną su 68 giesmėmis ir 
pamaldų tvarka. Tuo laiku tai buvo jau didelis laimėjimas. Tada 
dar nebuvo jokios bažnytinės vadovybės ir kiekvienas kunigas vei
kė savistoviai. Kadangi bažnytinis darbas vis daugiau plėtėsi, buvo 
reikalinga prieiti prie tam tikros bažnytinės tvarkos.

Komisija, susidedanti iš kun. Anso Trakio, kun. Stasio Neimano, 
Adolfo Klemo, Jono Grigolaičio, Miko Tolišiaus, dr. Otono Stanaičio 
ir dr. J. Kregždės, 1946 m. gegužės 30 d. Hanau stovykloje sušau
kė pirma lietuvių liuteronų ir reformatų kunigų, parapijų atstovų 
ir bažnytinių bendradarbių suvažiavima, kuriame dalyvavo apie 
100 žmonių. Sis suvažiavimas padarė pirmus galiojančius nutari
mus bažnytinio gyvenimo tvarkymui išeivijoje. Buvo nutarta:

1. Kreiptis į visus lietuvius kunigus ir juos prašyti prisidėti 
prie tautiečių religinio aptarnavimo. Parapijiečius - prašyti su
teikti kunigams pagalba norint apsigyventi reikalingose vietose.

2. Pasistengti kiek daugiau stovyklų bažnytiniai aptarnauti.
3. Privalantiems mokykla lankyti vaikams- suteikti reguliarias 

tikybos pamokas ir, galint, greičiau išleisti katekizma ir kitas 
bažnytines knygas.

4. Pasirūpinti išleisti bažnytinį laikraštį.
į laikina Lietuvių Evangelikų Vyriausia Bažnyčios Taryba iš

rinkti sekantieji liuteronų ir reformatų nariai: kun. Jonas Paupe- 
ras, kun. St. Neimanas, dr. Otonas Stanaitis, Jonas Grigolaitis ir 
Albertas Puskepalaitis. Metų bėgyje buvo sutvarkytas parapijinis 
gyvenimas. Pagal Tėviškės Bažnyčios tvarka buvo išrinktos para
pijų tarybos ir stovyklų mokyklose įvestos tikybos pamokos. Be
veik kiekvienoj stovykloj buvo įsteigtos sekmadienio mokyklos.
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Nuolatiniais kunigais buvo'- J. Urdze, A. Keleris, M. PreikŠaitis, A. 
Trakis, J. Pauperas ir St. Noimanas. Jiems padėjo kunigai J. Lab- 
rencas, M. Bumbulis, Reisgys, P. Dilys, A. Gelminius, Mikas Klum
bys, Felgendreheris, V. Kurnatauskas, Dovas Jurkatis, J. Stanaitis 
ir P. Simukėnas. Parapijose steigėsi jaunimo rateliai, chorai ir 
net du triūbininkų orkestrai, būtent: Neustadte ir Spakenberge.

194 6m. lapkričio 9 ir 10 d. Salzgitter-Le benstedte susirinko 
pirmas lietuviu evangeliku, sinodas išeivijoje. Jame dalyvavo 62 
turį balsavimo teisę parapijų, atstovai ir kunigai. Sinodas priėmė 
Bažnyčios statutą ir svarstė emigracijos, labdarybės ir bažnytinio 
darbo klausimus. Buvo išrinkta nuolatinė Vyriausia Bažnyčios Ta
ryba iš 5 asmenų ir senjoru kun. Jonas Pauperas, vicesenjoru 
kun. Adolfas Keleris. Tuo laiku jau buvo užmegzti ryšiai su Pasau
lio Bažnyčių Taryba Genevoje ir latvių bei estų egzilinėmis Baž
nyčiomis.

1947 m. įsisteigusi Pasaulio Liuteronų Sąjungą per savo atsto
vus Vokietijoje teikė bažnyčioms ir parapijiečiams kiek materia
linės paramos. Ji davė tuokart visai negaunama popierių reikalin
giausioms knygoms ir laikraščiui. Imbshausene ir Berchtesgadene 
įsteigė studijų centrus, kur vyko eilė kursų sekmadienio mokyklų 
ir jaunimo vadovams ir įvairūs suvažiavimai. Buvo praves ta bend
ra Vakarų Vokietijoje gyvenančių lietuvių evangelikų registracija. 
Stovyklose suregistruota 12.000 ir privačiai gyvenančių 14.’0Q.£),žmonių.

1948 m. gruodžio 7 - 12 d. d. Imbshausene įvyko antras sinodas, 
kuriame dalyvavo jau tik liuteronų atstovai, nes tų metų birželio 
mėnesį reformatai buvo sušaukę savo sinodą ir išsirinkę kolegi
ja kaip savo Bažnyčios vadovybę. Sinodas išrinko Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Vyriausia Bažnyčios Taryba iš 9 narių, kuria su
darė kunigai A. Keleris ir A. Trakis, dr. M. Kavolis, Fr. Šlenteris, 
A. Gintautas, M. Purvinas, dr. K. Gudaitis, dr. O. Stanaitis ir A. Kle
mas. Egzilinės Bažnyčios reikalų tvarkymas buvo pavestas trijų 
asmenų prezidiumui, kurį sudarė kun. A. Keleris, kun. A. Trakis ir 
Fr. Šlenteris. Po to buvo dar eilė sinodų.

Jau nuo 1948 metų pavieni žmonės emigravo į kitus kraštus, o 
19^9 m prasidėjo didžioji emigracija į Ame rika, Canada, Anglija, 
Australija ir kitus kraštus. Kur apsigyveno grupės lietuvių evan
gelikų, susidarė parapijos. Dalis jų išnyko, bet stipresnės išliko. 
Chicagoje jau iš seniau buvo Ziono parapija, kur tada kunigavo 
kun Jonas Pauperas, dabar kun. Juozupaitis. Naujai įsikūrė Tėviš
kės parapija su kun. Trakiu. Jiems padeda kun. dr. A. Jurėnas ir 
kun. K. Burbulys. Los Angeles mieste dar dirba kun. Martynas 
PreikŠaitis. Kitose vietose tik retkarčiais įvyksta pamaldos. New 
Yorko parapijoje dirbo kun. Petras Dagys. Jam mirus, tik kartais 
gali iš kitur atvykti kunigas. Toronte dirba kun. A. Žilinskas. Pa- 
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rapijos Chicagoje ir Toronte yra labai veiklios ir turi nuosavas 
bažnyčias. Retkarčiais nuvyksta kunigas ir į Montrealį. Anglijoje 
keliose vietose pamaldas lietuviams laiko latvių Bažnyčios kuni
gas Aldonis Putcė, kilęs iš Lietuvos ir gerai kalba lietuviškai, nes 
po II Pas. karo baigė lietuviu gimnazija Ldbecke. Australijoje, vo
kiečiu parapijoj dirbąs kunigas Kosticėnas, kurį laika laikė lietu
viams pamaldas. Vėliau keliose vietose lietuvius aptarnavo jaunas 
kunigas Simboras. Apie dabartinę padėtį ten nėra žinių.

Po didžiosios emigracijos V. Vokietijoje liko tik mažos grupe
lės lietuvių, evangeliku. Vėliau, stovyklas likvidavus, žmonės dar 
daugiau išsisklaidė. Kiek galint, kunigai stengėsi didesnėse vietose 
žmones aptarnauti. Nuo 1957 m. pradėjo iš Lietuvos daugiau atvyk
ti evangelikų, pas saviškius į Vakarų. Vokietija ir tokiu badu papil
dė esančias parapijas. Kur buvo galima, teko ir tais žmonėmis pa
sirūpinti. Dėl kunigų trūkumo ir žmonių didelio išsisklaidymo, tik 
maža dalį jų buvo galima pasiekti. Apie dabartinę padėtį tenka pa
sakyti, kad senoji karta išmiršta ir jaunimas nueina į vokiečių pa
rapijas. Bažnytinis darbas vis sunkėja ir kartft mažėja. Dėlpamal- 
dų lankytojų sumažėjimo Siaurės Vokietijoje jau nebelaikoma lie
tuviškų pamaldų. Lankomi senukai ir pavienės šeimos. Viena gy
viausių parapijų yra dar Lebenstedtas, kuria aptarnauja kun. Gel
minius. Jam padeda kun. Mikas Klumbys. Westfalijoje ir Reino 
krašte darbuojasi kun. Urdze. Daugiau darbo turi kun. Skėrys Pie
tų Vokietijoje, kuris aptarnauja eilę parapijinių- grupelių ir dėsto 
tikybos pamokas Vasario 16 dienos gimnazijoje HUttenfelde. Iš ku
nigų jis yra jauniausias ir, jeigu aplinkybės leis, galės ilgiausiai 
pasidarbuoti lietuvių tarpe.

Dėl bažnytinė s literatūros ir spaudos išeivijoje daug padaryta. 
1947 m. kun. J. Pauperas paruošė ir atspausdino Martyno Liuterio 
Mažąjį Katekizma. 1948 m. išleista Paupero knygutė "Martynas 
Liuteris ir Pilypas Melanchtonas" ir naujas giesmynas su 300 
giesmių. Vėliau išleista: "Tikybos knyga vaikams", "Surinkimai 
Prūsų Lietuvoje", "Lietuvių evangelikų balsai" harmonizuoti Val
terio Banaičio, "Palydovas ir giesmyno antra dalis su 100 gies
mių". 1958 m. išleistas dabar vartojamas giesmynas, kuris jau iš
sibaigė. 19 61 m. Londone išleistas "Naujojo Testamento" naujas 
vertimas. Dirbama prie viso Šventojo Rašto naujo vertimo. Sunku 
pasakyti, kada šis darbas bus užbaigtas. Kol kas naudojamasi 
1947 m. Londone išleista Biblija, kuri jau irgi išsibaigė. Girdėti, 
kad šios Biblijos keli tūkstančiai bus dar atspausdinti. Didelį įna
šą padarė kun. Gelžinius 1947 m. išleisdamas savo paruošta knyga 
apie "Lietuvos Liuteronų Bažnyčia" vokiečių kalba.

Jau 19 46 m. susirūpinta leisti bažnytinį laikraštį, kas vis ne
pavykdavo. Tad 1947 m. privačia iniciatyva Fr. Šlenteris LUbacke 
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Visi vienoj šeimoj Klausyk, vaike! DAGYS

leido "Evangeliku Kelia", kurio išleisti 9 numeriai. Vėliau jis ėjc> 
pavadinimu "Sandora", jau spaustuvėj spausdintas. Nuo 1950 m. Po
vilas Jasiukonis Schwk'bis ch- Gmiinde pradėjo leisti jaunimo laik
raštį,kuris vėliau išsivystė į bendra bažnytinį laikraštį. Vėliau jį 
redagavo Kasparas Dikšaitis ir Fr. Slenteris. 1957 m. pradėta leis
ti dvimėnesinį "Svečia" sąsiuvinio formato, kuris vėliau išeidavo 
kas trys mėnesiai. Iki 1971 m. pabaigos jį redagavo ir rūpinosi jo 
spausdinimu ir administravimu Fr. Slenteris. Spaudos išlaidoms 
Vokietijoj nuolat didėjant, teko nuo 1972 m. pradžios jo spausdini
mą ir redagavima perkelti į Amerika. Ta darba perėmė kim. A. 
Trakis. Bet nuo pat pradžios laikraštis vargsta. Pirmiau nebuvo 
tinkamos spaustuvės ir jis pasirodydavo murzinas, suveltas. Sura
dus tinkama spaustuvę atsirado kita bėda - nepunktualumas. "Sve
čias" nuolat labai nereguliariai pasirodo.

P. S. Šia Fr. Slenterio paruosta paskaita IV-me liet, liuteronę. ku- 
nigy. suvažiavime Annabergo rūmuose V- Vokietijoje, įvykusiame 
1979 m. rugpiūčio 15-19 dienomis, perskaitė kun. Fr. Skėrys. Red.
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J. kregždė
XXXII SINODAS IŠEIVIJOJE

Lietuvos Ėv. Reformatę Bažnyčios XXXII Sinodas, įvykęs 1 979 
m. birželio 23-24 dienomis mūšy bažnyčios patalpose, 5230 So. 
Artesian Ave. , Chicago, istorijoje bus atžymėtas tuo, kad buvo su
laukta dvasininkų prieauglio. Kurt, teologas Eugenius Gerulis duo
da vilties laimėti kovoje už Bažnyčios išlikimą ir laisvę.

Siam Sinodui staigmena sudarė atvykęs iš tolimo krašto - Šve
dijos inž. Kostas Tamulėnas su sūnumi studentu Jonu. Inž. K. Ta- 
mulėnas yra išradėjas. Dirba Geteborgo Volvo Co. Motorų Konst
rukcijos departamente, kaip techniškų projektų skyriaus vedėjas. 
Vienas iš jo reikšmingų išradimų motorų srityje užpatentuotas JAV.

Iš Canados buvo atvykęs kurt. Jurgis Trečiokas, iš Rockfordo 
kuratoriai Ona Dubraitė ir Jonas Dagys. Sinode dalyvavo 3 dvasi
ninkai, 23 kuratoriai ir 37 parapijiečiai su svečiais.

Sinodą atidarė gener. suprnt. kun. Stasys Neimanas, atlaikyda
mas trumpas pamaldas, ir suprnt. kun. Povilas Dilys, kuris savo 
žodyje iškėlė paradoksai kada laisvajame pasaulyje visose Baž
nyčiose mažėja religingumas, pavergtuose kraštuose stiprėja ti
kėjimas ir ryžtas iškovoti laisvo žmogaus teises.

Sinodą pravedė slaptu balsavimu išrinkta direktoriumi kurt. 
Halina Dilienė. Cenzoriumi buvo išrinktas suprnt. kun. P. Dilys, į 
sekretoriatą - kurt, diakonas Eugenius Gerulis ir kurt. Viktoras 
Karosas, į mandatų, rezoliucijų ir balsų skaičiavimo komisija ku
ratoriai- Rita Neimanaitė, Jonas Indriūnas ir Jurgis Trečiokas.

Mirusiųjų ir ištremtųjų pagerbima pravedė giliu susikaupimu 
bei malda suprnt. kun. P. Dilys. Per pereitus sinodinius metus mi
rė kurt. Jonas Šernas iš Rockforto, Stutthofo koncentracijos sto
vyklos kankinys, dga Kregždienė, Darata Mizarytė-Suveizdienė, 
Olga Jakubėnienė ir Algirdas Undzėnas (Australija). Iš pavergtos 
Lietuvos žinių apie mirusius mūsų Bažnyčios narius nebuvo gauta. 
Pagarbiai buvo prisimintas ir paminėtas vienerių metų mirties 
proga kurt. dr. Mykolas Devenis, Kultūrinio Fondo įsteigėjas.

Sveikinimus raštu ir telegramomis perskaitė Kolegijos reika
lų vedėja-sekretorė kurt. Erika Hollenderienė. Sinodą sveikino"

Juzė Daužvardienė, Lietuvos gener. konsule, Chicago;
Prof. dr. James I. McCord,Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Sąjun

gos (WARC) pirmininkas ir dvasinės seminarijos prezidentas, 
Princeton, N. J. ;

Dr. kun. I. E. Perret, WARC gener. sekr. , dr. kun. M. Preder- 
vand, mūsų Bažnyčios garbės kuratorius, Geneva, Šveicarija,"

Dr. kun. I. E. Andrews, WARC Western Section gener. sekr., 
Atlanta, Georgia,’ 
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Kun. Fr. ir B. Barneliai, Hofheim, senj. kun. A. Keleris, Liet. 
Liuteronu Bažnyčios Vyr. Tarybos Vardu, Bremen, kun. Fr.Skėrys, 
Manheim, kurt. F. Mažuikienė, A. Neimanaitė, Pohlheim, - visi iš 
V. Vokietijos;

Kurt. P. Ramutėnas, Wellington, Naujoji Zelandija;
Kurt. Ona Yčienė su auka 10 dol. , Valerija Anysienė, kurt. Pet

ras ir inž. Gytis Šernai, - visi iš Toronto, Canada;
Kun. M. Preikšaitis, kurt. H. Yčaitė-Petkus, Los Angeles, kurt. 

A. Devenienė su auka 50 dol. , kurt. J. Kutra su ponia ir auka 25 dol. 
Santa Monica, kurt. dr. Alg. Devenis su auka 100 dol. , Long Beach, 
kurt. dail. inž. H. Pavilonis su ponia, Whittier, - visi iš Californijos;

Kurt. M. Tamulėnas su ponia, West Palm Beach, Florida;
Aleksandra Pesytė su auka 25 dol, New York, Nina Michuraitė 

su auka 15 dol. , Jonkers, N.Y. ;
Kurt. prof. dr. V. ir J. Šernai, Bridgewater:, N. J. ;
Kurt. J. Valiūnas, Brockton, kurt. J. Jašinskas ir Julius Bernš- 

teinas, Boston, Mass. ;
Pulk. Motiejus Karaša, Baltimore, M. D. ;
Kurt.dr.Jokūbas ir Danutė Kregždės su auka 20 doh Cincinnati,OH;
Kun. K. Burbulys, Lietuvos metodistu vardu, ir Petras Kėželis 

su auka 25 dol., Chicago, Ill.
Apie Jubiliato suprnt. kun. Povilo Jašinsko 50 metų kunigavimo 

ir 90 metų amžiaus sukaktu paskaita skaitė gener. suprnt. kun. St. 
Neimanas (telpa šiame numeryje). Paskaita savo atsiminimais pa
pildė" suprnt. kun. P. Dilys ir kuratoriai: inž. Vilius Variakojis, 
H. Dilienė, P. Bružas.

Toliau pagal priimta dienotvarkę sekė Kolegijos pareigūnų ir 
kitų organų pranešimai su apyskaitomis ir numatomais ateities 
darbais.

Kolegijos prezidentas kurt. Motiejus Tamulėnas, jnr. , pranešė 
apie prabėgusių metų Kolegijos veiklą, ir darbus konstatuodamas, 
kad praeito Sinodo pavesti darbai visoj pilnumoj įvykdyti. Mūsų 
Bažnyčia išeivijoje tapo pripažinta pilnateisiu? Pasaulio Reformuotų 
Bažnyčių Sąjungos nariu, kuri visame pasaulyje turi virš 40 mili
jonų narių. Nario mokesčio už trejus metus įmokėta 15 0 dol.Suprnt. 
kun. P. Dilys, atstovaudamas mūsų Bažnyčia PRBS Amerikos Sek
cijos suvažiavime, sutikęs PRBS prezidentą dr. James McCord ir 
prašęs Kolegijos vardu apsilankyti okupuotoje Lietuvoje ir susitik
ti suprnt. kun. P. JaŠinska. Dr. J. I. McCord pažadėjęs Šį rudenį, pa
keliui vykstant į Korėja, sustoti Vilniuje. Jis yra gavęs asmeninį 
kvietimą dalyvauti suprnt. kun. P. Jašinsko sukakčių minėjime. Ko
legija, bėgyje sinodinių metų, turėjusi keturis posėdžius. Padėkojo 
visiems pasidarbavusiems mūsų Bažnyčios labui.

Kolegijos kasininkas kurt. Petras Bružas, vos grįžęs iš ligoni-
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Iš viršaus į apačią: I-je nuotr. — diakono E. Gerulio įvedimas į bažnyčią; 11-je nuotr. — 
diakono E. Gerulio ordinacija į kunigus: viduryje — gener. suprnt. kun. St. Noimanas, 
kairėje — suprnt. kun. P. Dilys, dešinėje — Kolegijos prez. kurt. M. Tamulėnas, jnr. Trečioje 
nuotr. — bendras Sinodo dalyvių vaizdas. Chicago, 1979. VI.24 Nuotr. Ą/. Nagio
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nė s po širdies priepuolio, patiekė kruopščiai sudarytas Kolegijos 
kasos ir Šalpos Fondo metines apyskaitas, o vpliau ir Kolegijos 
sudaryta 1979-80 sinodiniams metams samata. Iš padarytu apys
kaitų paaiškėjo, kad per prabėgusius metus gautos pajamos dau
giausia buvo iš aukų, kurios viršijo išlaidas, kas sudaro tvirtus 
finansinius pagrindus ateičiai.

Gener. suprnt. kun. St. Neimanas ir suprnt. kun. P. Dilys pranešė 
apie Chicagos reformatų parapijos veikla, kuri rodanti nemaža gy
vumą. 19?9 m. gegužės 6 d. buvo suruoštas mūsų parapijos salėje 
gener. suprnt. kun. Stasio Neįmano 50 metų kunigavimo ir 80 metų 
amžiaus sukakčių minėjimas. Abu anksčiau minėti kunigai lankė 
New Yorko parapija, kuri, kun. P. Dagiui mirus, atsidūrė sunkioje 
padėtyje. Kun. P. Dilys kreipėsi į Sinodą prašydamas numatyti są
matoje daugiau lėšų kunigų kelionėms.

Redaktorius J. Kregždė, pristatęs Sinodui tik ka išėjusį "Mūsų 
Sparnų"Nr. 46, padarė žurnalo vadovybės pranešima. Žurnalas yra 
turtingas savo turiniu. Spaudoje ir privačiai gaudami palankūs at
siliepimai. Nors dėl infliacijos žurnalo išleidimo kaina kasmet di
dėja, bet tolygiai didėja ir mūsų rėmėjų, skaitytojų parama. Kol 
kas neturima sunkumų išleisti žurnalą po šimtą puslapių du kartus 
per metus.

Kurt. inž. R. Pipynė apibūdino Devenių Kultūrinio Fondo stovį. 
Susidariusias iš pagrindinio kapitalo palūkanas numatoma naudoti 
knygoms leisti ir kitiems kultūriniams reikalams. Šiuo metu į 
spauda yra atiduotos dvi knygos. Ateinančiame DKF Valdybos po
sėdyje numatoma aptarti naujus veiklos planus.

Iš mūsų atstovo kurt. V. Karoso pranešimo apie Lietuvių Evan
gelikų Tarybos (LET) veikla paaiškėjo, kad metų bėgyje tebuvęs 
sušauktas tik vienas posėdis. LET veikla sulėtėjusi.

Moterų Draugijos pirmininkė kurt. K. Neimanienė pranešė, kad 
draugijos narės yra veiklios. Ruošia vaišes parengimams, sinodi
nius pietus, gegužines ir finansiniai paremia numatytas programas

Revizijos Komisijos akta perskaitė kurt. Petras Variakojis, ku
riame konstatuota, kad visps Kolegijos žinioje esamos kasos veda
mos tvarkingai, Kolegijos sudaryta sekantiems sinodiniams me
tams samata esanti reali ir pasiūlė Sinodui tvirtinti visas pa
tiektas apyskaitas.

Diskusijose buvo iškelta naujų klausimų ir gražių sumanymų. 
Suprnt: kun. P. Dilys priminė, kad ateinančiame PRBS Amerikos 
sekcijos suvažiavime numatoma mūsų Bažnyčios atstovus kviesti 
į prezidiumą, komisijas.

Sinodas, su dėkingumu užgyręs visų institucijų veikla, vienbal
siai patvirtino visas patiektas apyskaitas ir priėmė sekantiems 
veiklos metams samata.
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Sinodas, pagal Kolegijos pasiūlyma, vienbalsiai išrinko į kura
torius' inž.Kosta Tamulėna (Švedija) ir Ronaldą Slavėna(Genua, UI- )•

Sinodas, pasiremdamas Dvasininku Sesijos protokolu, vienbal
siai nutarė leisti dvasininkams ordinuoti diakoną kurt. Eugeniy 
Gerulį į kunigus ir suteikti jam Lietuvos Ev. Reformatu Bažnyčios 
kunigo teises.

Diakonas E. Gerulis baigė Christian International U-to kursą 
teologijos bakalauro laipsniu. Žinias gilino Chicagos Moody Bible 
institute baigdamas 1978 m. 2-jy mėty. (šešių kuršy.) teologinę pe
dagogika. 1979 m. kovo 20 d. Chicagos Loyolos u-te baigė vieneriy 
metu kursa,'apžvelgiantį moderniyjy. laiky filosofija ir teologija, 
išlaikydamas 21-na egzaminą aukščiausiais pažymiais.

Sinodas priėmė rezoliucijy komisijos suredaguotas sekančias 
rezoliucijas:

1. Sinodas, skaitydamasis su kintančiomis sąlygomis, - mažė
jant mūšy pajėgumui atlikti visus reikiamus darbus, paveda Kole
gijai paruošti plana mūšy institucijų struktūrai persiorganizuoti. 
To plano projektą patiekti sekančiam Sinodui.

2. Sinodas paveda Kolegijai ištirti galimumus pakelti mūšy 
dvasininkams pensijas ir, reikalui esant, padaryti atitinkamus pa
keitimus priimtoje 197 9-80 m. pajamy ir išlaidu sąmatoje.

3. Sinodas reiškia nepasitenkinimą, kad "Draugo" dienraščio 
premijuotame Juozo Kralikausko romane "įkaitę Vilniaus Akme
nys", visai neatsižvelgiant į istorinę tiesa, tapo suniekinta Lietu
vos Reformacija ir neliteratūriniais išsireiškimais bei panieki
nančiu vaizdavimu buvo apibūdinta kng.Radvily ir reformay veikla.

Pasiremdamas Dvasininky. Sesijos rekomendacija, Sinodas pa
vedė Kolegijai sudaryti komisija, kuri, pasitarusi su suprnt. kun. 
P. Dilio šeima, suruošty 1980 m. rudenį suprnt. kun. P. Dilio 50 
mėty, kunigavimo ir i 5 mėty amžiaus sukakčiy minėjimą.

Sinodas slaptu balsavimu 3-jy. mėty (1979-82) kadencijai išrin
ko sekančia Kolegij :

Suprnt. kun. Stasys Neimanas vėl buvo perrinktas Lietuvos Ev. 
Reformatu Bažnyčios gener. superintendentu. Iš dvasininky Kolegi
jos nariais išrinkti: suprnt. kun. Povilas Dilys, kun. Fridrichas 
Barnelis (V. Vokietija) ir kun. Eugenius Gerulis.

Kolegijos prezidentu vėl buvo perrinktas kurt. Motiejus Tamu- 
lėnas, jnr. reikaly vedėju-sekretoriumi kurt. Viktoras Karosas ir 
Kolegijos nariais kuratoriai - Jonas Dagys (Chicago) ir Reinoldas 
Pipynė. Kandidatais liko kuratoriai: Petras Bružas, Jokūbas Kregž
dė ir Jonas Indriūnas.

Revizijos komisijon tapo perrinkti kuratoriai: Petras Variako- 
jis ir Adelė Uznienė.

Šeštadienį, birželio 23 d. , Sinodas, pasižymėjęs darnumu ir 
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5 \ ir saus i apa iq (į§ mįOtr . SUprnt p Dilys, Kolegijos reikalų vedėjas
kurt. V. Karosas, dr. a. Trakienė, senj. kun. A. Trakis, Kolegijos prez. kurt. M. Tamulėnas, 
jnr., gener. suprnt. kun. St. Neimanas, Sinodo direkt. kurt. H. Dilienė. Kitose nuotraukose 
— sinodinių pietų dalyviai. Chicago, 1979. VI.24 Nuotr. M. Nacio
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darbštumu, buvo baigtas vėlai vakare Motery. Draugijos parengta 
kavute su užkandžiais.

Sekmadienį,birželio 24 d. , per Jonines, įvyko iškilmingos sino
dinės pamaldos su šv. Vakariene ir diakono kurt. Eugeni-aus Geru
lio ordinacija į kunigus. Ta proga Dievo stalas, dėka ponios Geru- 
lienės, buvo papuoštas lietuviško stiliaus gėlių puokštėmis su tau
tiniais kaspinais. Vargonais ir pakaitomis fortepijonu palydėjo 
giesmes ir solo giedojimą kylanti muzikos žvaigždė Arūnas- Ka
minskas. Solistė Bronė Variakojienė žavėtinai išpildė dvi liturgi
nes arijas. Visa bažnyčia, drauge su atvykusiais į ordinacija, įsi
jungė į nuoširdų, giedojimą.

Diakono kurt. E. Gerulio įšventinimą į kunigus atliko gener. 
suprnt. kun. St. Neimanas, asistuojant suprnt. kun. P. Diliui ir Kole
gijos prezidentui kurt. M. Tamulėnui, jnr. Diakonas E. Gerulis pri
ėmė priesaika, kuri buvo atlikta pagal tekstą paimta iš Agendos, 
davė iškilminga pasižadėjima laikytis Lietuvos Ev. Reformatu 
Bažnyčios Agendos ir kanonų, ir tapo ordinuotas Liet. Ev.Reforma
tų Bažnyčios kunigu.

Pamaldas ir šv. Vakarienės apeigas atliko visi trys kunigai. Po 
ordinacijos pamokslą pasakė kun. E. Gerulis tema: "Dievas ir de
monas", remiantis Senuoju ir Naujuoju Testamentais. Tarp gėrio 
ir blogio, tarp pozityvių ir negatyvių jėgų, kova vyko nuo pat pasau
lio pradžios ir ji tebevyksta ir mūsų amžiuje.

Pamaldų metu buvo išvardyti Sinodo atlikti darbai ir pasimels
ta už mirusius mūsų Bažnyčios narius.

Pasibaigus pamaldoms visi dalyviai buvo pakviesti į tradicinius 
sinodinius pietus parapijos salėje, kuriuos paruošė kurt. Helen 
Bružienė, o pietaujančius aptarnavo Moterų Draugijos darbščio
sios rankos.

Pietų metu Sinodą ir naujai ordinuota kunigą E. Gerulį žodžiu 
sveikino senj. kun. Ansas Trakis su ponia, linkėdami ištverti ban
dymą ir nešti lietuvių tautai Reformacijos atneštas vertybes. Kun. 
E. Gerulis po ordinacijos buvo pasveikintas nuoširdžiu žodžiu sa
vųjų reformatų. Taipgi prisiūstuose Sinodui sveikinimuose buvo 
įrašyti sveikinimo žodžiai skirti kuii. E. Geruliui, linkint sėkmės 
ir Dievo p'ąlaimos pašaukime. Taipgi gavo eilę sveikinimų ir do
vanų iš kitų konfesijų narių.

Pamaldose ir pietuose dalyvavo keli Lietuvių Tautinių Kapinių 
direktoriai, kurie gyvu žodžiu, raštu ir dovana pagerbė naujai or
dinuota kunigą E. Gerulį, kaip viena iš kapinių direktorių.

Kun. E. Gerulį papildomai raštu sveikino" kun. V. Bagdanavičius, 
Lietuviškos Knygos Klubo vardu; kun. K. Burbulys, "Evangelijos 
Šviesos" laikraščio vardu; redaktorius A. Kučys, "Varpo" žurna
lo ir Varpininkų Filisterių Draugijos vardu; dr. kun. K. Trimakas, 
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Kunigas Bugenius G ERŲ LIS laiko pamaldas

"Ateities"žurnalo vardu; prof. dr. kun. A. Jurėnas, baptistu vardu; 
dailininkas A. Petrikonis su šeima, Elena ir Henrikas Bugarevi- 
ciai, Feliksas ir Jonė Jarasai, zurn. Algis Astasaitis, rašytojas 
kun. A. Grauslys, poetas Donius Rėmys, filos. Juozas Senkus, kurt, 
inž. Jonas Variakojis, M. Karalienė ir kiti.

Naujai išrinktas kuratorius inz. Kostas Tamulėnas, trumpai pa
minėjęs savo darbus ir veikla Švedijoje, pasidžiaugė po 35 metę 
nesimatymo sutikęs gyvus ir veiksmingus savo tikėjimo brolius ir 
seseris.

Sinodo direktorė kurt. Halina Dilienė, pristačiusi atvykusius 
svečius ir pasidžiaugusi darbščiu Sinodu, palinkėjo visiems geros 
sveikatos ir sėkmės. Padėkojo visiems Sinodo dalyviams už at
silankymą ir dalyvavima Sinodo darbuose, kunigams už teikiama 
dvasinį patarnavima, Kolegijai už ištvermę ir atliktus darbus, 
"Mūsę Sparnę" Vadovybei už reformatiškos dvasios palaikyma 
mūšy tarpe, Devenię Kultūrinio Fondo Valdybai už atliktus ir nu
matomus kultūrinius darbus, Chicagos Reformatę. Parapijai už Si
nodo globa, Moterę Draugijai už skanias vaišes, solistei Bronei 
Variakojienei ir muzikui A. Kaminskui už pamaldę praturtinimą ir 
vargonavima ir visiems kitiems darbuotojams, prisidėjusioms au
ka ir darbu prie mūsę Bažnyčios išlaikymo.

Sinodas iš savo pusės padėkojo direktorei už sklandžiai ir pa
vyzdingai pravesta Sinodą.

Gener. suprnt. kun. St. Neimanui sukalbėjus malda, XXXII-sis 
Sinodas buvo uždarytas, kuris susiklausymu, rimtę klausimę svar
stymu, paliko dalyviams gražius įspūdžius ir ryžta tvirtai stovėti 
kovoje už Tėvynės laisvę ir pagrindines žmonijos teises.
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JONAS JURKSAITIS

KODĖL?

Nustebęs klausi, kodėl J. Kralikauskas savo knyg.oje "įKAITįs 
VILNIAUS AKMENYS" mėgina atnaujinti šiandiena jau gana ge
rai apgijusia žaizda, kuri kankino Europa ištisus šimtmečius. Mi
nėtoje knygoje reikalas eina apie kova tarp katalikybės ir refor
macijos Lietuvoje.

Veiksmo eiga labai vienašališka, tikra dalyko esmė nutylėta, 
įvykiai išgalvoti, nesilaikant istorinės tikrovės. Sakoma, kad popie
rius yra kantrus. Žinoma, kiekvienas gali būtus ir nebūtus dalykus 
prirašyti, bet gaila, kad atsiranda žmonię, kurie tokį darba užgiria 
ir skiria premija. Ar mes galime, ypatingai šiandiena, tokius daly
kus sau leisti, kas mus kiršina ir skaldo? Toksai knygos pristaty
mas skaitytojui, kuris nėra tinkamai susipažinęs su anę laikę is
torijos faktais, jį klaidina, kiršina ir gali vienaip ar kitaip nuteikti. 
Yra žinomas posakis, kad ir tūkstantį metu skelbiamas melas, ne
tampa teisybe. Aš noriu tik keletą vietę iš minėtos knygos pateikti 
ir parodyti kaip tie "įkaitę Vilniaus akmenys" garuoja.

Vienoje vietoje autorius aiškina, kad kova tarp reformacijos ir 
katalikybės, tai pasirinkimas tarp grandinės ir laisvės. Tuo tarpu 
mes skaitome istorijos puslapiuose ir enciklopedijose, kad. ta 
grandinę žmonėms uždėjo kaip tik katalikę Bažnyčia ir, kad tos 
grandinės niekas nenutrauktu, griežtai prižiūrėjo vad. šv. inkvizi
cija. Už nevykdymą Bažnyčios valios ar laisva savo mastymo pa
reiškimą, žmonės buvo kankinami, kalinami, išvaromi į laukus 
pražūčiai, išdeginant kaktoje paskirtus ženklus, sudeginami ant 
laužo, atimant ję turtą. Su reformacija inkvizicija pradėjo nykti ir 
atsidūrė istorijos puslapiuose.

Kitoje vietoje užtinkame, kad ši karta, ypatingai reformatai, ku
riu didikai labai rūpinosi Lietuvos išlaikymu, yra niekinami įvai
riais pagiežos žodžiais, pristatomi kaip taikos ardytojai, žemos 
moralės žmonės, kai tuo tarpu jėzuitai pristatomi, kaip nekaltos 
avelės, kuriems tik taika ir ramybė rūpi. Tikrumoje jėzuitus pa
sikvietė į Lietuva vyskupas V. Protasevičius kovai prieš refor
macija, ir jie čia rankas sudėję nesėdėjo. Autorius pats gerai žino, 
kad nuo tę pačię jėzuitu persekiojimo M. Mažvydas turėjo bėgti iš 
savo tėvynės į Rytprūsius ir kaip tik reformacijos pasėkoje jis 
išleido Karaliaučiuje pirma lietuviška knyga. Per lietuviška spau
da galėjo tinkamiau reikštis mūsę tautinis ir dvasinis susiprati
mas, kai tuo tarpu jėzuitę mokyklose einamieji dalykai buvo dės
tomi lenkę ir lotynę kalbomis. Žinoma, tik spėliojimas, jei ne ta 
pirmoji Mažvydo lietuviška knyga, gal ir pats Kralikauskas šian- 
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diena turėtu rašyti kita kalba, o ne lietuvių.
Toliau autorius triumfuoja su Sv. Kazimiero Bažnyčios nuosta

bumu prieš vadinamus sektantus (išvardinta jų visa eilė). Klausi
mas, kiek Kristus triumfavo tokiais dalykais. Žinoma, yra didingas 
kūrinys, bet autoriaus pristatymas, kad vad. "sektos" toli gražu 
tokiam dalykui neprilygsta, nepaaiškina bent kiek skaitytojui, kaip 
tos Bažnyčios anuo metu buvo statomos. Žmonės buvo apkrauti vi
sokiais mokesčiais ne tik gyvi, bet ir numirę. Tik vienuoliai galėjo 
po mirties be jokių sunkumu patekti į dangų, kai tuo tarpu kiti tu
rėjo pereiti skaistykla (purgatoriuml ir Bažnyčia nustatydavo jų 
sielų išpirkimo mokestį. Tuo tarpu Roma buvo ta vieta, kur su
plaukdavo pinigai iš kitų, kraštų.

Kalvinas kaip tik atmetė prabanga ir papuošalus, laikėsi pap
rastumo ir ypatinga dėmesį, šalia tikėjimo, skyrė mokslui ir auk- 
lybai. Gal reformatai ir neturi prabangių bažnyčių, bet jie gali pa
sidžiaugti savo žmonių išsilavinimu ir'gerbūviu.

Nenuostabu, kad reformacija turėjo didelį pasisekimą, pasiek
dama tolimus kraštus, kaip Amerika. Reformacijos pasėkoje ir ka
talikų Bažnyčia darė pagrindines reformas (in capite et membris). 
Karta Erazmas Roterdamietis buvo paklaustas, ka jis mano apie 
reformacija ir Liuterį, atsakė* "Liuteris sudavė popiežiui per ka
rūna ir vienuoliams per pilvą".

Baigdamas noriu atkreipti dėmesį, kad mes turime, ypatingai 
šiandiena, neatsižvelgiant į mūsų religinę, politinę ar ekonominę 
padėtį, žiūrėti ir dirbti už taika, kuri mus jungia, o ne kas mus 
skaldo. Viena ispanų patarlė sako: "Mūsų niekas negali sunaikinti, 
jeigu mes patys nepadėsime".

Arėjas VITKAUSKAS

KAIMO GAMTOJE

Po lietučio smaragdinės 
daug žolelės, 
ganosi ir pirmutinės 
jau avelės.

Jauni, eiklūs dar ėriukai 
mokosi ganytis- 
jie patenkinti mažiukai, 
džiaugsmas jų matytis. . .

Būreliu pro krūmus suka, 
tyliai ėdinėja,
lapelius skanius sau bruka 
arba uostinėja. . .

Vaikščioja po pievų žalių 
bliaudamos avelės, 
mato jos gamtužės galių- 
davė ji žolelės. . .

Kalneliškiai, Biržų aps. 1929. V. 1 1
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NEPAMIRŠKIME SAVO PASKIRTIES

Esame lietuviai. Mūšy tėvynė buvo ir pasiliks Lietuva. Bijoda
miesi sovietinių, okupantų trėmimų ir persekiojimų, palikome savo 
krašta ir atsidūrėme užsienyje, daugiausia susikoncentravome 
JAV-ėse ir Canadoje, nes Čia radome palankiausias sąlygas gyventi.

Reikia pasidžiaugti, kad mes tremtyje, ypač Čia - JAV-ėse, pa
kankamai gerai susiorganizavome. Chicagoje turime Liet. Evange
likų Reformatų Kolegija, kasmet susirenkame į Sinodą, įsigijome 
savo bažnyčia, turime pasigėrėtina spaudos organa " Mūsų Spar
nus ", kokio net Neprk. Lietuvoje neturėjome. Los Angeles mieste 
gana sėkmingai veikia Liet. Protestantų Sąjungą. Atrodo - ko ir be
reikia - dirbame, veikiame. Susidaro lyg ir įspūdis, kad čia mūsų 
kraštas, čia visa mūsų, veikla, tokia tai ir mūsų paskirtis.

Bet ar pagalvojame, kad visa tai labai laikina, kad mes čia vis 
dėl to gyvename, nors ir draugiškame, bet svetimame krašte.Mū
sų eilės vis daugiau retėja - iškeliaujame į dausas, o jaunimas, 
jau čia išaugęs ir mokslus baigęs, tik vienas kitas tesijungia į 
mūsų veikla. Praeis dar 5-10 metų ir visas mūsų veikimas, spau
da sustos, pasiliks tik istorikams medžiaga.

Čia gyvendami ir veikdami, niekada neturėtume ir negalime pa
miršti, kad mūsų Bažnyčia ir veiklos šaknys yra ir pasiliks savo 
krašte, ten kur mūsų tėvai ir seneliai gyveno - Lietuvoje. Tiesa, 
mūsų kraštas yra priešo okupuotas, tautiškai ir religiškai perse
kiojamas: bažnyčios uždaromos, religinės apeigos draudžiamos. 
Pagaliau ir patys mūsų broliai ir seserys - reformatai ištremti, 
kalinami Sibire, nukankinti. Bet dėl to juo labiau yra mūsų pareiga 
visa tai registruoti, kelti viešumon, reikšti protestą.

Pasigendu aš korespondencijų mūsų evangeliškoje spaudoje iš 
mūsų pavergtosios tėvynės. Tiesa, mus vis dar skiria geležinė už
danga, žinios ne taip lengvai gaunamos.

Mūsų Sinodas kasmet turėtų išklausyti pranešimų apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje, priimti protesto rezoliucija, informuoti 
World Alliance of Reformed Churches, kurios esame pilnateisis 
narys, kitas tarptautines organizacijas, vietos spauda, krašto vy
riausybę ir pan. Keliamas viešai balsas, viešoji opinija vis dėlto 
kartais verčia ir sovietinius valdovus pakeisti ar sušvelninti savo 
politika.

Naudojamės gyvenamo krašto laisve. Todėl mums yra uždėta 
dviguba pareiga: budėti dėl mūsų religijos tautiečių ir Bažnyčios 
Lietuvoje, kelti protesto baisa dėl persekiojimų (šių teisių mūsų 
pavergtieji broliai neturi), o taip pat ir patiems būti aktyviems, 
veikti, kol dar mūsų amžius ir jėgos leidžia. Tuo būdu tikrai atlik
sime savo paskirtį. J. Ktr.
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Fantazija Nr. 2 (akvatintas, ofortas, graviūra) Dail. Alfa Pažiūrienė
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KUN. STASYS NEĮMANĄS

POVILO JAŠINSKO SUKAKTIS

Šiandien - Joniniu išvakarės. Lietuvos Ev. Reformatų. Bažnyčios 
nuo senų laikų tradicinė diena Sinodui suvažiuoti. Mažai beliko 
mūsų narių, kurie dar prisimintų tuos laikus, kai per Jonines Lie
tuvoje mūsų parapijų bažnyčiose pamaldų nebūdavo, nes visi mūsų 
kunigai kartu su parapijų delegatais išvykdavo į Vilnių.Kaimuose 
parapijiečiai susirinkę poterių mintimis būdavo kartu su Vilniuje 
vykstančio Sinodo dalyviais, o jaunimas nerūpestingai linksminosi 
prie degančios iškeltos stebulės ir laužo galulaukėse.

Užėjo kaip vėtra, daug žalos pridaręs, I Pasaulinis karas. Dan
gui pragiedrėjus, kas išliko, pradėjo iš naujo kurtis. Su Nepriklau
somybės atgavimu prasidėjo naujas Lietuvos Ev. Reformatų Baž
nyčios laikotarpis ir gaivinantis dvasios dvelkimas, kaip pasakyta! 
" Štai aš visa darau nauja " (Apr. 21, 5 ).

Mums, daugumai, Joninės surištos su Biržais, kur po I Pasauli
nio karo vykdavo Sinodai. Šiandien, būdami mintimis ir dvasia su
jungti su išsklaidytais tikėjimo broliais, seserimis laisvame ir 
pavergtame pasaulyje, norime paminėti ir pagerbti superintenden
tą kunigą Povilą Jašinska, kuris jau virš 10 metų dar prieš ordi- 
nacija dirbo bažnytinę darba ir kuriam 19?8 m. per Jonines suka
ko 50 metų kunigavimo, o jau šiais metais rugpiūčio mėn. 15 d. ant 
jo pečių užgulė 90 metų nelengva gyvenimo ir pergyvenimų naš
ta. Nežiūrint to viso, tebeeina jam pavestas pašaukimo pareigas. 
Nedažnai tenka pagerbti ilgo amžiaus sulaukusius. Bet dar rečiau 
turime progos pasidžiaugti žmogumi, kuris, nežiūrint savo am
žiaus naštos, tokiame audringame laikotarpyje nepaliegęs be pa
liovos skiria savo jėgų išteklius Viešpaties ir Lietuvos Ev.Refor
matų Bažnyčios tarnybai. Liet. Ev. Reformatų Bažnyčios XXXII Si
nodas tremtyje savo dienotvarkėje paskyrė laiko paminėti super
intendento kun. Povilo Jašinsko dviguba sukaktį.

Nors abu esame papiliečiai ir mūsų gimtines skiria vos 7 kilo
metrų atstumas ir neplati upė Rovėja, kuria aš vaikystės dieno
mis vietomis galėjau įsibėgėjęs peršokti, tačiau asmeniškai Jubi
liatą arčiau pažinau jau tik Kaune Vytauto Didžiojo U-te, kuomet 
atvykdavo eksternu egzaminus laikyti. Skyrė mus jaunystėje ir 
amžiaus skirtumas, man esant 10 metų jaunesniam. Todėl ir apie 
kun. Povilo Jašinsko vaikystę, jaunystę mažai tegaliu pasakyti.

Povilas Jašinskas gimė 1889 m. rugpiūčio 19 d. Melaišių kai
me, Papilio reformatų parapijos ūkininko šeimoje. Tėvui mirus, 
žemę dirbo pusininkai arba nuomininkai. Iš tų įplaukų turėjo pra- 
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Iš k. į d.: K. Aišparas, suprnt. kun. Povilas Jašinskas, K. Btirbulys, Jul. Mizaras. 
Biržai, 1979:7II 1.19

gyventi motina našlė, sūnus ir dvi dukros. Iš tėvo ir motinos pa
veldėjęs pamaldama ir meilę dvasinei knygai bei mokslui, Jubilia
tas anksti įstojo į bažnytinį darba, dar prieš I Pas. kara. Turėda
mas palinkima muzikai pramoko vargonininkauti. Šias pareigas 
pradžioje keletą metę ėjo Nem. Radviliškio parapijoje. Ten nesant 
kunigo, nekurį laika administravo parapijos reikalus, dėstė tikyba 
valsčiaus pradžios mokyklose. Jubiliatas - gabus, išsilavinęs sa
vamokslis. Švietimo Ministerijos potvarkiu tikybos mokytojai pra
džios mokyklose turėjo turėti bent 4 klasię gimnazijos pažymėji
mą. Ta jis lengvai gavo iš Nem. Radviliškio tuomet įsteigtos pro
gimnazijos, kurios direktorė buvo mokytoja Ona Puodžiūnaitė - Ja- 
nulionienė iš Legailię km.

Neturint užtektinai kunigę, Kolegija pastebėjusi jo palinkima ir 
gabumus ir Sinodui pageidaujant, Jašinska pasiuntė į Šveicarija, 
Bazelio evangelikę misijos draugijos teologinę seminarija. Bai
gęs ta 2 metę (keturię semestrę) seminarija, įstojo į neseniai 
atidaryta evangelikę teologijos fakulteta Kauno universitete, jam 
užskaitant Bazelio seminarijos pažymėjimą kaip brandos atesta
tą. Išlaikęs egzaminus Ev. Teologijos Fakultete, tais pačiais 1928 
m. buvo ordinuotas Biržuose Sinodo metu ir paskirtas Švobiškio 
parapijos kunigu. Nuo 1935 m. buvo paskirtas Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijos tikybos mokytoju. Nuo 1940 m. iki šiol be
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pertraukos gyvena Biržuose aptarnaudamas reformatę, parapijas.
1929 m. spalio 28 d. vedė mokytoja Emilija Ruplėnaitę, Stakirių 

pradžios mokyklos mokytoja. Užaugino sūnų Algirdą ir dukra Ire
na. Per visus 50 m. kunigavimo metus neturėjęs ilgesnių, atostogų, 
bet 1909 m. savo vedybų 40 metų sukaktų atšventė Jaltoje su žmo
na ir dukra Irena.

Kunigo pareigas pradėjo eiti Svobiškio parapijoje, mažame mū
sų bažnytkaimyje, mažiausiai nukentėjusiame per I Pas. kara, kas 
liečia bažnyčios pastatus. Ten ir buvo sušauktas pirmasis neprik
lausomoje Lietuvoje Sinodas, kur apsigyveno sugrįžęs iš Rusijos 
generalinis superintendentas kun. Vilius Meškauskas, neturėda
mas galimybės sugrįžti į Biržus, kur visi parapijos pastatai dar 
tebebuvo okupantų užimti. Ten 1920 m. ir mirė paliegęs nuo trem
ties. Palaidotas šalia savo tėvo kunigo Augusto Meškausko, kurio 
tėvas superintendentas kun. Aleksandras Meškauskas kunigavo 
Nem. Radviliškyje. Svobiškyje pirmojo Sinodo metu buvo išrink
tas kun. Povilas Jakubėnas superintendentu, o kun. Meškauskui 
mirus, metais vėliau - generaliniu superintendentu.

Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia po I Pas. karo juto didelį 
kunigų trūkumą, nes jų reikėjo ne tik parapijoms, bet ir mokyk
loms bei kariuomenei. Kun. Povilas Jašinskas buvo antrasis ku
nigas ordinuotas jau Lietuvos nepriklausomybės laikais. Prieš jį, 
dviem metais anksčiau, ordinuotas buvo kunigu Jonas Mizaras, 
teologija studijavęs Škotijoje.

1940 m. Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčia jau turėjo 14 kunigų 
ir visos parapijos buvo aprūpintos. Jei vyresnieji kunigai profe
soriai Lietuvos nepriklausomybės laikais turėjo progos greta 
pastoracijos ir savo veikalais bei raštais pasireikšti, tai jaunes
niajai kunigų kartai to neteko padaryti, nes jie buvo užimti be 
tiesioginio pastoracijos darbo dar ir savo parapijų bažnyčių ir 
pastatų remontais. Labiausiai per I ir II Pas. karus nukentėjo Pa
pilio ir Nem. Radviliškio parapijų bažnyčios ir pastatai.

Nuo 1940 m. , po okupacijos ir režimo pasikeitimo, pasilikę ku
nigai turėjo daug vargo ir darbo, greta suvaržymų, bažnyčias iš
laikyti pagal veikiančius įstatus. Dievo neištiriama valia mūsų 
bažnytinį gyvenimą pavergtoje tėvynėje išlaikyti užgulė ant vieno 
vyriausio amžiumi pečių, jaunesniesiems pas įtraukus• mirus kun. 
Aleksandrui Balčiauskui 1952 m. sausio 24 d. ir kun. Mykolui Fran
kui 1968 m. balandžio 3 d. Tik po trijų metų didelių pastangų, 
19H m. liepos 10 d. Biržų reformatų bažnyčioje buvo ordinuotas 
diakonu Petras Čepas iš Medeikių km. , kuris ir dabar kartu su 
kun. Jašinsku aptarnauja dar 5 valdžios užregistruotas parapijas^ 
Biržų, Papilio, Nem. Radviliškio, Svobiškio ir Salamiesčio, iš 
kurių kai kurios vos vegetuoja.
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Suprt. kun. P. JAS1NSKO 90 metų,kunigavimo ir šeimyninio gyvenimo 50 metų sukaktuvių
proga Jubiliato darželyje. Biržai, 1979. VI//. 19

1957 m. rugpiūČio 18 d. valdžios buvo leista Biržuose sušaukti 
Jubiliejinį Sinodą Lietuvos Ev. Reformatų. Bažnyčios 400 metų su
kakčiai paminėti. Tuomet buvo išrinkta Konsistorija, pakeičiant 
Kolegijos pavadinima. Konsistorijos prezidentu buvo išrinktas ku
ratorius Kostas Burbulys, kuris ir iki šiai dienai tas pareigas ei
na. Jis yra 6 mėnesiais vyresnis už Jubiliata kun. P. Jašinska. K. 
Burbulys gimė Simpeliškių kaime 1889 m. sausio 26 d.

Džiugu girdėti, kad tokio amžiaus vyrai nepasiduoda, tebeveikia 
pagal išgales, bet kartu ir graudu, kad nėra kam ir negali prie ten 
veikiančių sąlygų jaunesni į bažnytinį darba įsijungti, padėti tiem, 
kurie jau seniai pelnė poilsį. Nežiūrint savo amžiaus superinten
dentas kun. Povilas Jašinskas dar praeitais metais atstovavo Lie
tuvos Ev. Reformatų Bažnyčia Leningrade, kur buvo bendras sta
čiatikių ir Ev. Reformatų Bažnyčių atstovų suvažiavimas. Jubilia
tas iš Leningrado rašė: "Turiu tiek daug darbų ir reikalų, o taip 
mažai beturiu laiko ir jėgų, kad nespėju gerai beatlikti visko, ko
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Suprt. kun. Povilas Jašinskas ir kun. Petras Čepas su konfirmatu ais Biržų reformatų 
bažnyčioje 1979. VI.24

iš manęs reikalauja laikas ir pareigos. Jaučiuos daug kam, daug 
kuo skolingas, ypatingai už meilę, už dovanas, už atjautima". Vėl 
kita karta rašė" "Mes artėjam į naujus laikus, bet niekas naujas 
negimsta be skausmo! Mūsų senasis biržietis Stanislovas Dagilis 
jau 1906 m. giedojo. "Sušvisk skaisti saulutė ir perimk giliai gy= 
venimo naujo ištroškusį svietą" (Biržių Kalendorius, 1906 m. ). Tas 
"gyvenimas naujas'neateina be to, kuris taria! "Aš esu ke’lias, tie
sa ir gyvenimas. Jis šviesa ir tiesa!". Superintendento kun. Povi
lo Jašinsko troškimas yra dar sulaukti vieno padėjėjo, kad galėtu 
dar kiek laisviau, pareigę nevaržomas, pailsėti. Pagalbininkę, atsi
rastą, bet ne visi priimtini, ne visi būtę pageidaujami ir ne vi
siems to siekiantiems vyriausybės duodamas leidimas. Paskuti
niame laiške rašo! "gyventi ir veikti, dirbti dar neatsibodo. Gyve
nimas vis eina įdomin".

Linkime mielam Jubiliatui sveikatos, ištvermės ir gausios 
Dievo pagalbos. Melskime Dievo, kad išsipildytę jo troškimas su
laukti dar vieno darbininko Lietuvos Ev. Reformatę parapijoms 
kol dar reikalingas, nes "piūtis didelė, o darbininkę maža". 
Chicago, 197 9. VI. 23 
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ARŪNAS DAGYS

/ta. prof. dr. Artinas Jonas DAGYS

Džiugu, girdėti apie lietuviu jaunaja karta, kaip jie eidami 
mokslus kolegijose ir universitetuose įsigyja iš įvairių profesijų 
aukštus mokslo laipsnius.

197 9 m. vasara kurt. Jono ir Aldonos Palšytės Dagilį Šeimoje, 
5710 So. Washtenaw Ave. , Chicago, susirinkę giminės ir artimieji 
kukliai paminėjo jų. sūnaus Arūno Jono Dagio kietu darbštumu pa
siekta ir apginta Illinois universitete mokslo laipsnį Doctor of 
Arts in Mathematics.

Arūnas Jonas Dagys gimė 1950.11.1 3 Chicagoje. Harper High 
School baigė 1967 m. Illinois at Chicago Circle universitete baka
lauro (bacheler) laipsnį iš matematikos mokslų įsigijo 1971 m. , 
magistro laipsnį 1973 m. Arūnas J. Dagys moksle turėjo aukštus 
pažymius ir būdavo dekano garbės sąrašuose. Parašęs ir gerai 
apgynęs tezę: "A Systematic Development of Jacobian Elliptic 
Functions", Illinois un-tas suteikė jam aukščiau paminėta doktora
tą.

Dr. A. J. Dagys nuo 1976 m. dirba Chicagos Saint Xavier Colle
ge kaip Assistant Professor of Mathematics. 1976 metę Sinodas 
išrinko dr. A. J. Dagį kuratoriumi.

Dr. A. J. Dagys aktyviai reiškiasi sporte. Priklauso Chicagos 
lietuvių golfo klubui ir lietuvių krepšinio klubui "Neris". Už pasi
žymėjimą sporte gausiai apdovanotas trofėjais.

Dr. A. J. Dagys 1 977 m. vedė Ramunę Ziupsnytę, baigusia Illi
nois un-ta. Šiuo metu jie kuriasi nusipirktame nuosavame name.

Džiaugdamiesi sveikiname kuratorių, assistant profesorių dr. 
Arūną J. Dagį ir linkime geriausios sėkmės mokslo pakopose.

"M. Sp. " Redakcija 
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ALGIRDAS PALAVINSKAS

SAARO KRAŠTO LIETUVIŲ ŠVENTĖ
Saaro spauda ir televizija plačiai informavo savo skaitytojus 

bei žiūrovus apie lietuviu šventę Saaro Krašte (Vakarę Vokietija). 
Televizijos komentatorius H. Urbano davė apie Lietuva geogra
finiu, istorinię bei politinię informacijų. Trumpas filmas iš 
šventės eigos parodė kalbėtojus, bendra auditorija ir mūsę Vasa
rio 16 gimnazijos šokėjus.

Laikraštis " Saarbrucker Zeitung " plačiai rašė apie čionykš
čius lietuvius pažymėdamas, kad Saaro Kraštas dar ilgai po karo 
buvo valdomas prancūzę, jis kelis kart ėjęs iš ranku į rankas ir 
jo gyventojai gerai žino pasieninię sričių gyventoję vargus. į Saa
ro apylinkes lietuviai atvyko prieš dvidešimt metę, o pavienės 
šeimos atvyksta dar ir dabar.

Naujieji ateiviai, rašo korespondentas, iki šiol pajėgė gerai įsi
taisyti darbe, įsigyti gėrę draugę ir giminiu. Ję vaikai baigia čia 
vokiškas mokyklas. "Kaip gražu, -džiaugiasi korespondentas, -kad 
net po dvidešimties metu naujieji musę bendrapiliečiai (ir net čia 
užaugę ję vaikai) kalba, dainuoja, na, ir, be abejo, galvoja lietu
viškai". Tokiu savitumu, anot korespondento, pasižymi anaiptol ne 
kiekviena tautinė grupė.

Reikia būti ir atviram'- maždaug tokię komplimentę ir tikėjo
mės kviesdamiesi spaudos bei televizijos atstovus.

Šventę saarlandiečiai surengė, kaip ir pernai, Homburgo mies
te, 19?9 m. gegužės 5 d. Šventei pavadinimo ilgai rinktis neteko, tai 
"Lietuvię šventė", o vokiškai ja pavadinome "Tėvynės diena".

Prieš pasaulietiška šventės dalį abieję konfesiję kunigai - Br. 
Liubinas ir Fr. Skėrys laikė pamaldas. Katalikę susirinko apie 50, 
evangelikę kiek mažiau, nes mūsę apylinkėse ję ir šiaip mažėles- 
nis skaičius. Katalikai nepraleido progos bažnyčioje paminėti Mo
tinos Diena ir sukalbėti Marijos mėnesio maldas.

Po pamaldę 18 valanda rinkomės visi bendrai į salę. Prisidėjo 
dar būrys žmonię, nespėjusię į pamaldas, ir dalyvię buvo galima 
priskaityti apie šimtą. Reikia pridurti, kad mūsę sąlygomis tai 
daug. Šiame krašte, kuris tik 1959 m. buvo prijungtas prie Vo
kietijos, iki tada nebuvo įsileidžiami pabėgėliai. Tad ir čionykščiai 
lietuviai yra pokariniai atvykėliai. Juridiškai imant - Vokietijos 
piliečiai. Laimei, mūsę "vokiškuma" žino vokiečiai ir jie, net pri
merkę akį, mūsę renginius finansiškai remia.

Šventę atidarė šię eilučię autorius, VLB Saaro Krašto apylinkės 
pirmininkas. Dalyvaujant aukštam ministerijos pareigūnui dr. 
Grclff, teko kalbėti pakaitom lietuviškai ir vokiškai. Pasveikinti bu= 
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Saaro Krašto lietuvių šventėje Vasario 16 Gimnazijos moksleivės šoka „Sadutę"

vo: jau minėtas ministerijos pareigūnas, VLB Krašto Valdybos 
pirmininkas A. Smitas su žmona, abiejų konfesiją kunigai. Pasi
džiaugta gausiai susirinkusiais. Trumpai suminėjęs šios šventės 
reikšmę, paskirtį ir svarba, pirmininkaujantis pakvietė ministeri
jos pareigūnę tarti žodį. Pažymėtina, kad dr. Graff apie Lietuva, 
jos istorija ir padėtį yra gerai pasiinformavęs. Jis pareiškė už
uojauta ir paguoda; pasidžiaugė mus esant darbščios tautos vai
kais ir, svarbiausia, jo manymu, mūsų atsparus tėvynės jausmas 
esąs būdingas tik tauriems, tėvynę, artima ir dvasines vertybes 
gerbiantiems žmonėms.

Antruoju kalbėjo Vokietijos LB pirmininkas A. Šmitas. Jis pa
gyrė vietinės apylinkės veikla, palinkėjo ir toliau puoselėti lietu
viu tautos vertybes. Pakvietė jaunimą ir "senimą" dalyvauti PLJ 
Kongrese, Frankfurte.

Sekė mūšy, pačių "sudurstytos" paskaitėlės. Akademinių, ilgų 
paskaitų nemėgstame ir jų niekas nepasigenda. "Sudurstymu"skai- 
tau tai, kad jas parašyti tenka šių eilučių autoriui (teatleidžia skai
tytojas už mano nekuklumą ! ). Paskaita turi būti atitinkanti ir skai
tovo pažiūras. Tad parašius sėdamės ir "kuriame" ta nelemtąjį 
"kūrinį", kuris galėtų tikti visiems. Darbo tai daug, būtina ir gero- 
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ka porcija kantrybės, bet vaisiais džiaugiamės visi. Iki šiol nete
ko išgirsti nusiskundimo, kad paskaita buvusi neįdomi, blogai para
šyta ar blogai perteikta. Tokių mūsų lietuvišku veikėjų, pas mus 
nedaug; regis juos suskaityti neprireiktų abiejų, rankų pirštų, bet 
pagaliau jų ir pakanka. Kur kas svarbiau, kad yra žmonių, ku
riems mūsų renginiai patinka.

Neilga paskaita, tema "Motina", skaitė vokiškai penkiolikmetis 
Danielius Nagelis. Reikia pastebėti, kad savo amžiui atitinkant; jis 
skaitė gana vaizdžiai. Jis pabrėžė motiniško jausmo tyruma, mo
tinos meilų, jos atlaiduma, bet ir motinos keršto giluma, kai reikia 
ginti įskaudintus, išniekintus, nukankintus ar nužudytus vaikus. To
liau jis pabrėžė, kad nėra nieko, kas būtų "pusė". Nėra pusės lais
vės, pusės meilės, pusės tiesos, pusės humanizmo. Geras ir reika
lingas Pirčiupy monumentas "Motina". Bet to nepakanka. Tokių 
monumentų trūksta Vorkutoj, Katyne, Rainiuose, Pravieniškėse ix kr.

Kita paskaitėlę skaitė Danieliaus mama Zosė Nagelienė. Pra
džioje ji padejavo, kad neturinti Dievo dovanotų gabumų apie tėvy
ne kalbėti lakiais posakiais ar išsireiškimais. Daugumas iš mūsų, 
manė kalbėtoja, tegalime apie tėvynę svajoti, nors neretai svajo
nės nenusileidžia žodžiams savo meile, tyrumu. Tad, tęsė kalbėto
ja, apie tėvynę leisiu kalbėti poetams, pabrėždama, kad tai būtinai 
bus ir mano jausmai.

Tautos dainius Maironis baigia viena iš savo eilių posmeliu: 
"Graži tu, mano brangi Tėvyne, šalis kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, ne veltui dainiai plačiai išgyrė".

Ir kas tik nebūdinga mūsų Tėvynei anot Maironio?
- Ir žemčiūgai, žalios rūtos, rausvi dobilėliai, raiboji gegelė, 

smūtkelis prie kelio; va, ten praeidamas keleivis mūsų sodyba atras.
Tarsi himną gieda Maironis kritusiems už Tėvynės laisvę: 

"Saulė leidos geltona ant Vilniaus kapų, kai duobę kareiviai ten ka
sė. Ir paguldė daug brolių greta milžinų, ir Viešpats jų priglaudė 
dvasia".

Nemažiau Tėvynę branginančių poetų yra ir išeivių tarpe. Algi
mantas Mackus randa net sniegu užklotus laukus pilnus sentimentų: 
"Laukai po sniego antklodėm pabalę, vadina grįžt mane.
Kada pabaigsiu aš tremtinio nedalia ir jus išvysiu ne sapne?"

Gyvenimas kartais liudija, kaip pergyvena ir poetai suklydę ir 
laikinai ėmę vertinti dirbtinus "dievukus". Kam negirdėti S. Nė
ries epai, baladės ir himnai "tėvui" Stalinui? Bet kai ji pati savo 
elgesiu užsitvėrė sau kelia atgal, kai karo metu ji atsidūrė anapus 
Uralo, ji sielvarto kupina rauda:

"Ak, pusnys, pusnys [įkyri jos. Bet kam gi, kam gi guostis!
Uralo saulė Baškirijos tau ašarų nešluostys !
Sustingo jos šaltu krištolu, bestyrančiai prie kelio,
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Saaro Krašto lietuvių šventėje Vasario 16 Gimnazijos moksleivių tautinių šokių grupė šoka 
,, Kubilą". Hamburgas. 1979. V.5

Kur atvedėt jūs kryžkelės, lietuviška smūtkeli?"
Nors ne viskas praeidavo pro cenzūros koštuvą, bet lietuvių 

lakštingalos eilės buvo labai pamėgtos net Sibire“
"Tarp žydinčiu kaštanu raudona koplytėlė,
Nejau jaunystė mano, nejaugi grįžo vėliai?"

O kiek sielvarto ir kančių kainavo Mykolaičiui-Putinui, A. Mic- 
kevič iui ?

O ir bandymų pasiguosti lakios fantazijos rašytojai randa daug. 
Antai prof. Pakštas įrodinėjo galimybes visiems lietuviams keltis 
į Britų Hondūrą ir ten. . . įkurti Lietuva! Vėl gi tremtiniams bū
dinga daina nuo neatmenamų laikų ir ja, sako, tik teatnaujinęs 
Maironis:

"Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus,
Ten nurims krūtinė, atgaivins jausmus".

Nuo Tėvynės atskirto poeto Bern. Brazdžionio eilės skamba ir
gi liūdnai, bet ir paguodžiančiai:

"Myliu Lietuva iš tolo, visa širdim, visa siela".
Gi senasis Ant. Venclova rašė:

"Mano tėviškė - mėlynas Nemuno Vingis,
Gintariniai krantai ir sena Palanga;
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Supa vilnį ramiai drungnas vėjas aptingęs, 
Smėly plakas pavargusi mariij banga".

A. Venclova baigia savo eiles su patosu:
"Amžiy smūgiai giliai tavo veidą išraižė,
Akys dūbso duobėm nuo rūsčię sopulię;
Tave priešai kankino ir draskė ir aižė, -
Tad kaipgi aš tavęs nemylėti galiu?"

Gaila, senasis Venclova mirė. Kažin kaip jis būtę vertinęs savo 
sūnaus eiles, kuriose jis tvirtina, kad Lietuva ir dabar tebedras- 
koma ir tebeaižoma. . .

Užbaigdama Nagelienė pabrėžė, kad kiekvienos tautos sūnūs 
myli savo Tėvynę ir būtę klaidinga manyti, kad lietuviui Lietuva 
brangesnė negu Lenkija lenkui, ar Prancūzija prancūzui.

O bulgarę poetas Simeonas Manolovas sako:
"Visa, kas brangiausia - būna tik viena kart:
Mes turime tik viena širdį, viena motina, viena tiesa, 
viena meilę, viena laisvę ir . . . viena Tėvynę".

Minėjimą uždarė ir vėl iki sekančię metę atsisveikino šię eilu
čių autorius.

Linksmąją minėjimo dalį meniškai - tautiškai išpildė mūsę 
gimnazijos moksleiviai - šokėjai ir mokyt. V. Lemkės (buvęs kvin
teto "Baltija" vadovas) sudarytas naujas "oktetas". Jis, dar tik vi
duržiemy paėmęs berniukę bendrabučio vedėjo pareigas, spėjo 
įsijungti į gimnazijos meninės grupės veikla. Akordeonu jis pagro
jo tautiniams šokiams, o iš gimnazijoj gyvenančię svečię, kelię 
mokinię ir mokytoję sudarė puikę chorelį, kuris atliko kelias har
monizuotas liaudies dainas.

Prieš skirstantis šię eilučię autorius nuoširdžiai padėkojo už 
parama ruošiant šia šventę kunigui Fr. Skėriui. Tai jis, mūsę įga
liotas, tarėsi su šokėjais, prašė direktorię leidimo, rūpinosi ir 
sielojosi šventės pasisekimu, o jai pavykus, esu tikras - jis džiau
gėsi ne mažiau už mus - renginio šeimininkus. Gi iš mūsę pusės 
jam didžiulis lietuviškas AČIŪ !

Arėjas VITKAUSKAS

NAKTIES TRAUKINYS

Atvežki, traukiny, man laimę - 
kuris miegoti man trukdai !
Išvežki abejonę, baimę, 
tebus-ramios nakties sapnai!
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ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

PASIMATYMAS PO 40 METŲ

1 9?8 m. prieš pačias Kalėdas gaunu iš New Yorke gyvenančios, 
dar iš gimnazijos laikų pažįstamos, vienos biržietės laiška, kad ji 
gruodžio 18 d. išplaukia "Queen Elizabeth II" laivu kelionei po pa
saulį. Laivas sustos viena diena La Guiaros uoste, Venezueloje, ir 
ji labai norinti pasimatyti su manim. Onos Puzinaitė s-Masilionie- 
nės nebuvau mačiusi beveik 40 metų, ir jos gyvenimo bėgis man 
nebuvo žinomas. Paskutinį karta matėmės Kaune, kada ji turėjo 
progos padainuoti dainininkui Kiprui Petrauskui, kuris davė jai 
rekomendacinį laiška į Kauno Muzikom Konservatorija. Ji turėjo 
gražų, stiprų, bet neišlavinta baisa.

Laikas bėgo, kilo II Pas. karas. Likimas išskyrė pažįstamus* 
vieni pasuko į kairų pusę, kiti į dešinę, pasimesdami plataus pa
saulio žemynuose.

Karta jai bebūnant svečiuose New Yorke, bekalbant su šeimi
ninku, teko išsikalbėti apie biržiečius. Seimininkas pasisakė, kad 
ir jis pažįstas viena biržietę, kuri karo metu gyveno Kaune pas jį 
bute. Šiuo metu gyvenanti Venezueloje. Tokiu būdu gavo iš jo ma
no adresa ir parašė man laiška.

Laivas iš New Yorko išplaukė viena diena anksčiau, negu buvo 
nurodyta tvarkaraštyje, todėl pasikeitė atvažiavimo data, kaip 
mums buvo nurodžiusi savo laiške. Ankstį ryta suskambėjo telefo
nas ir koks tai vyras ispaniškai pranešė, kad jis vežiojas viena 
ponia iš "Queen Elizabeth II" laivo ir nesurandąs nurodyto adreso. 
Pasirodo,kad jie buvo tik vienos minutės kelio atstume nuo namų.

Su vyru išėjome į kiemą pasitikti viešnios. Išlipus viešniai iŠ 
mašinos, abi apsikabinome ir apsiverkėme iš džiaugsmo.

- Ačiū Dievui, Enyte, kad nors senatvėje turėjome progos pasi
matyti. Mano vyras taip pat gerai japrisiminė iš Biržų gim-jos Laikų.

- Ar atsimeni, Juliau, kaip aš buvau tau davusi mano sergantį 
karvelį gydyti?

- Kaip gi neatsiminsiu!
Viešnia pareiškė, kad ji turi išsirūpinusi iŠ laivo administraci

jos 2 įėjimo leidimus į laiva ir prašė, kad mes pabūtume jos sve
čiais ir praleistume su ja diena "Queen Elizabeth II" laive. Sėdę 
į mašina išvažiavome į La Guairos uosta, kuris nuo mūsų buvo 
apie 25 kilometrus.

"Queen Elizabeth II" laivas buvo sustojęs keletą kilometrų nuo 
kranto, nes La Guairos uostas nėra tinkamai įruoštas tokio didelio 
laivo priėmimui. Nors persikėlimo valtis nebuvo tokia maža, tai- 
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pino gal apie 7 0-80 keleiviu, bet ta diena jūra buvo banguota ir 
mūšy laivelį mėtė, kaip degtuky dėžutę. Privažiavę prie milžino 
laivo, paslaugiu "Queen Elizabeth II" laivo tarnautojy dėka, užlipo
me ir atsistojome ant laivo denio. Nors laivas ir labai didelis, bet 
ir ten bangavima galėjai jausti,kartais kojos truputį pačios kilo įviršy.

Laivas turi keleiviams penkis aukštus, apart kity aukšty, skirty t 
laivo administracijai. Mano viešnia buvo apsigyvenusi trečiame 
laivo aukšte. Pirmas ir antras aukštas apgyvendintas vieny turtuo < 
liy. Mano pažįstamai teko sumokėti 20 tūkstančiy doleriy. Tai 
brangi, bet prabangiška kelionė apie pasaulį.

Visa diena vaikščiojome po laiva ir apžiūrinėjome laivo liuk
susinį įrengimą. Laive galėjai rasti visus gražiam laiko praleidi
mui patogumus. Patalpos liuksusinės ir gėry architekty, dekorato- 
riy net ir labai išlepintam skoniui, ištaigingai įrengtos. Turi teat
rą, biblioteka, kas ryta išleidžiama keleiviams laikraštį, vaidini
mams sales, sporto įrengimai, maudyklės, naktiniy bary patalpos, 
kavinės, koplyčia ir t. t. Bekvėpuojant grynu oru ir besigrožint de
nyje gamtos vaizdais, prieina prie mūšy vienas keleivis ir sako:

- Išgirdau kalbant lietuviškai ir susidomėjau.
Pasirodo, esąs antros kartos lietuvis Edvardas Puišis iš Cali- 

fornijos, gimęs Amerikoje, bet kalba lietuviškai be jokio ameriko
niško akcento. Iš profesijos - 30 mėty lakūnas instruktorius. Jau 
ketvirta karta daras "Queen Elizabeth II" laivu kelionę apie pasau
lį. Šiuo metu gyvena netoli Los Angeles miesto.

Nusileidus į kita aukšta, besidairant ir besigrožint laivo įren
gimo grožybėmis, mus užšnekino ir vėl kitas keleivis, silpnai mo
kas lietuviy kalba. Pavardė - Jurgas, šiuo metu gyvena Massachu
setts valstybėje. Pasirodo, kad jis su tėvais gyveno prie Lietuvos 
ir Lenkijos sienos ir mokėjo kalbėti lietuviškai.

Tikrai, koks pasaulis yra mažas, kur tik eisi, ten sutiksi lietuvį. 
Urugvajuje draugė pasimatys su kita biržiete, buvusia garsia Pie
ty Amerikos prima balerina - Paule Jarmalavičiūte, kuri iškelia
vo iš Lietuvos - Biržy miesto dar prieš II Pas. kara. Dar būdama 
gimnazijoje parodė ypatingus gabumus baletui. Laimei nusišyp - 
sojus,tapo viena iš garsiyjy Piety Amerikos klasikinio baleto šokėja.

Artinantis svečiy viešėjimo laiko galui, turėjome atsisveikinti 
su viešnia nežinia kuriam laikui. Palinkėjome jai laimingos kelio
nės. Valtis mus ir vėl gražino į Venezuelos jūros pakrantę.

Stovint dar prieplaukoje ir žiūrint tolyje į milžiniška plaukio
jantį "Queen Elizabeth II" miestą, prisiminė skaityti aprašymai ir 
matytos filmos apie paskendusį laiva "Titanic".

Pamojavau ranka į tolį, tardama sudiev "Queen Elizabeth II" 
laivui, ir palinkėjau laimingos kelionės to laivo laikiniems gyven
tojams. Caracas, 1979 m. sausio 25 d.
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V. KAROSAS

TĖVĄ PRISIMENANT
Nuo pat jaunystės dienu jutau ir pergyvenau priešiška aplinka 

mano įgimtam Reformacijos dvasios paveldėjimui. Einant moks
lus metai iš metų aiškėjo, kad negalėsiu užsidaryti vien mažame 
reformatų pasaulyje, kuriame be savų bažnyčių, Biblijų, maldakny
gių tuo laiku nebuvo veik jokių kitų kultūrinių institucijų, kurios 
buvo kaip kontrreformacijos, taip ir Rusijos okupacijos sunaikintos.

Priešingai vokiečiams ir žydams, iš reformatų nebuvo žymes
nių pramonininkų ar prekybininkų, kurie būtų galėję užtikrinti sa
vai priaugančiai inteligentijai darba ir nepriklausomumą nuo prie
šiškos aplinkos bei savo finansiniu pajėgumu parėmę kultūrinį re
formatų gyvenimą.

Reikėjo eiti į gyvenimą, kuriame net tautinio ir liberalinio nu
sistatymo lietuviai žiūrėjo į reformatus, kaip į išlikusius sektan
tus ir kuriems visas Lietuvos Reformacijos kultūrinis ir dvasinis 
palikimas atrodė bereikšmiu.

Bendrai, lietuvių mokslinėje ir grožinėje literatūroje, su labai 
retomis išimtimis Reformacija tik tiek buvo užsitarnavusi pami
nėjimo, kad pirmoji atnešė Lietuvai lietuviška rasta ir prisidėjo 
prie lietuvybės išlaikymo. Visi kiti Reformacijos dvasiniai ar idė
jiniai pradai buvo atmetami be kalbų ir diskusijų.

Tokiai padėčiai esant, kuo galėjo nepriklausomybės metu einas 
mokslus reformatas atsiremti prieš amžinai metamus katalikų 
ideologų kaltinimus už Bažnyčios ir Tautos suskaldymą, ar prieš 
tautinių, liberalinių bei socialistinių sąjūdžių abuojumą, kurie bent 
pripažino reformatams teisę būti pilnaverčiais lietuvių tautos na
riais.

Mūsų Sinodai, kurie didžiavosi garbinga kung. Radvilų praeiti
mi ir savo skaitlingu elitu, nespėjo paruošti išsamios Lietuvos re
formacijos istorijos. Neparuošė eilės mokslo veikalų, kuriuose bū
tų atidengta Reformacijos istorinė reikšmė, nulėmusi naujųjų am
žių epochos susidarymą, praskynusia kelius milžiniškiems moks
lo ir technikos laimėjimams. Tokia mokslinė ar net grožinė kūry
ba būtų suteikusi priaugančiai Lietuvos reformatų ir bendrai pro
testantų inteligentijai tvirtus idėjinius pagrindus, be kurių ji pate
ko į įvairius ideologinius verpetus ii* dalis jų sutirpo be ženklo 
svetimybių jūroje.

Prisimenu, kaip troškau pažinti Biržų pilies, kung. Radvilų ir 
bendrai Lietuvos Reformacijos praeitį, bet anuo laiku be kelių 
menkų straipsnelių Biržų kalendoriuje ar kitur, nieko rimtesnio 
neradau. Mūsų Sinodai nespėjo paruošti trūkstamų Lietuvos Refor- 
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macijos ir Vakaru Europos naujęję amži^ epochos pažinimo vei
kalu taip būtinę protestantiškos sąmonės subrandinimui, nes dar 
nebuvo atsigavę nuo virš dvieju šimtmečiu siautėjusio jėzuitę fizi
nio ir moralinio teroro. Žlugus Rzeczpospolitai, rusę valdymo lai
kais, mūsę Bažnyčios gyvavimui sąlygos buvo pagerėjusios, bet 
carinė priespauda, nukreipta prieš visę lietuvię tauta, kaip spau
dos draudimas skaudžiai palietė ir reformatus. Atgavus Neprik
lausomybę, neatsižvelgiant į didelį reformatę įnaša jos kovose ir 
ats tatyme, prieš iškurnąs prieš visus evangelikus padidėjo, kas pri
vertė Sinodą atsisakyti nuo suprnt. kun. Jono Šepečio parašytos 
Lietuvos Reformacijos istorijos II-sios dalies išleidimo, kad ne
sukėlus didesnės neapykantos prieš reformatus.

Tokioje aplinkoje ėmė bręsti mano sąmonėjimas ir atitolimas 
nuo Reformacijos dvasinio palikimo. Iš Biržę gimnazijos VI klasės 
grįžau pas tėvą į Vilnię, kuris tuo metu ėjo Sinodo turtę užvaizdos 
pareigas. Patekau pačiame Lietuvos Reformacijos centre su tur
tinga biblioteka ir archyvais. Rodos, buvo palankios sąlygos susi
domėti Reformacijos praeitimi, bet jos dabartis buvo atšiauri, per
sunkta lenkišku šovinizmu ir tiesiog gaivališka neapykanta viskam 
kas lietuviška, - mane iŠ pat pirmęję dienę įs tatė į priešiška aplinkę.

Reikalai žymiai pablogėjo, kai netrukus pradėjau lankyti Vil
niaus lietuvię gimnazija, kurioje viešpatavo perdėm katalikiška 
dvasia, - vien mokytoję tarpe buvo šeši katalikę kunigai. Tik vie
nas kitas gimnazistas buvo linkęs kiek laisviau protauti, bet bend
rai nejutau kokios nors nepakantos mano asmeniui. Lietuvius jun
gė į viena bendra šeima įkyrūs ir nuožmūs lenkę persekiojimai, iš 
kurię nebuvo išskiriami neskaitlingi lietuviai evangelikai.

Beveik 90% lietuvię gimnazijos moksleivię buvo kilę iš netur- 
tingęję valstiečię ir gyveno skurdžiomis sąlygomis bendrabučiuo
se, esamus tę pačię kunigę ar ję patikėtinię žinioje. Fizinis ir dva
sinis skurdas juos, matomai, slėgė, menkai mokėsi ir gyveno viena 
viltimi, - sulaukti Vilniaus krašto grįžimo prie Lietuvos. Tuomet 
savaime pasibaigtę ję vargai. Be romantinię nuotaikę, kurias gai
vino senasis Vilnius, ir naivios katalikiškos pasaulėžiūros į gyve
nimą, mokiniai kitomis pažiūromis nesidomėjo ir vargu ar galėjo 
domėtis.

Ir vėl klasėje pasijutau vienišas ir svetimas aplinkai, nes su 
kiekvienu tartu žodžiu turėjau skaitytis, kad kartais neužgaučiau 
savo klasės moksleivię jautrię jausmę, nors tokię susikirtimę ne
išvengiau. Nerasdamas dvasinės atramos lietuvię gimnazijoje ir j 
nei pas Vilniaus lenkę reformatus, kurię akyse su tėvu buvau lai
komas "prakeiktu lietuviu" (przeklęty litwin), - suradau savotiška 
išeitį. Pradėjau domėtis platesniu mokslu ir menu. Mokslas ir me
nas man tapo savotiškos dievybės. Pamokas ruošiau tingiai ir ne- 
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noriai, nes gimnazijoje dėstomas mokslas manęs nedomino.
Su dideliu džiaugsmu ir dvasiniu pakilimu įstojau į Vilniaus 

universitetą, kurį laikiau mokslo šventove. Nelengva buvo tai pa
siekti. Turėjau pralaužti tėvo užsispyrima, nes jis nematė man jo
kios ateities baigus aukštuosius mokslus. Kaip lietuviui reforma
tui durys į lenkę kontroliuojamas tarnybas bus uždarytos. Tėvas 
planavo išmokyti mane automechaniku ir vėliau įrengti savistovia 
mašinę taisymo dirbtuvę. Darbas būtę užtikrintas ir pragyvenimui 
pajamos garantuotos.

Daug padėjau vargo,kol palaužiau kieta tėvo nusistatymą įtikin
damas, kad Lenkija artėja prie ketvirtojo padalijimo ir kad moks
las visose apystovose liks didele vertybe. Pirmose grumtynėse su 
tėvu teko padaryti kompromisą. Po ilgę ginčę, pykčię ir prašymu 
tėvas nusileido, bet pastatė sąlygą, - pasirinkti "praktiška" moks
lą. Taip visai netikėtai man ir dideliam mano klasės draugę nuste
bimui patekau į Vilniaus universiteto agronomijos fakulteta.

Po gimnazijos, kurioje buvau praradęs Opa ir norą mokytis 
nuobodžię pamokę, universitete atgijau visai nauju žmogumi. Iš pat 
pirmęję dienę mane pagavo entuziasmas mokslui, pagarba profe
soriams ir pasididžiavimas paties universiteto rūmais. Manęs ne
nustelbė Vilniaus universiteto lenkiškumas, bent to nesijautė klau
santis gamtos mokslo paskaitę ar lankant įvairias laboratorijas. 
Ne kitaip jausčiaus, jei būčiau patekęs į kokį užsienio universitetą 
ir kita kalba įsisavinčiau mokslo žinias.

Pamačiau koks didelis skirtumas studijuoti gamtos mokslus 
universitetiniame lygyje, negu mokytis botanikos, zoologijos ir ki
tus dalykus iš gimnazijos skirtę vadovėlię. Mėginau anksčiau pa
skaityti viena kita prieinama Fr. Voltaire, ypač mano pamėgta J. J. 
Rousseau ar pozityvizmo kūrėjo A. Comte veikalus, jau nekalbant 
apie kitus Apšvietos amžiaus idėję skelbėjus. Bet tik dabar, įgijus 
pirmuosius teorinius gamtos mokslę pažinimo pagrindus, pagavau 
filosofinį mintijimą, kuriam buvau linkęs nuo mažens.

Mokslas suteikė man protinę galia, kurios įtakoje ėmė formuo
tis mano pasaulėžiūra. Religijos įtaka ėmė blėsti, nes viskas, kas 
prieštaravo mokslui Biblijoje, Bažnyčios mokyme, paveldėtose tra
dicijose, laikiau atmestinu ar priimtinu su nemaža kritikos doze. 
Pamažu brendo manyje konfliktas su pačia Vilniaus Ev. Reformatę 
Bažnyčia, nes ja buvo užvaldę lenkę dvarininkai, kurie, netekę savo 
dvaru Lietuvoje ar Baltgudijoje, sugalvojo išvystyti skyrybę patar- 
navima visai Lenkijai pelno sumetimais.

Visa tai matė tėvas. Pradžioje juokais, vėliau rimčiau išsivystė 
tarp mudvieję ilgus metus trukusios vidujinės dvasinės grumtynės, 
kurios galutiniame rezultate sugražino mane į Lietuvos Reforma
cijos gretas. Joks kunigas mokęs mane religijos, jokie mano lanky- 
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ti Sinodai, girdėti pamokslai ar paskaitos, neturėjo didesnės įtakos 
į mano dvasinį susiformavimą, Viską atstojo tėvas. Dėl to,tolimes
nėje rašinio eigoje, teks atmesti kitus to laikotarpio pergyventus 
momentus ir pašvęsti vidujinei kovai su tėvu.

Mano tėvas, kilęs iš senos Biržęi reformatę. giminės, paveldėjo 
tvirta reformatiška dvasia, bet ne religingumą. Turėjo keturię 
gimnazijos klasię išsimokslinimą ir buhalterio profesija, buvo 
plačiai apsiskaitęs literatūroje. Buvęs Amerikoje ir kritišku po
žiūriu svarstė Biblijos apreiškimus, kritikavo kunigę pamokslus ir 
ju elgsena. Namuose nepraktikavo pamaldumo. Stropiai lankė pa
maldas, Mane su broliu kas sekmadienį vedė bažnyčion, reikalavo 
dalyvauti Sinoduose, duosniai aukojo savo Bažnyčios reikalams. Su 
tokiu pat pasišventimu buvo tvirtas Lietuvos patriotas, nors dėl to 
turėjo pergyventi daug nemalonumu savo tarnyboje ir lenkę tarpe.

Likęs anksti našliu, sau ir savo vaikams buvo kietas iki šykš
tumo. Reikalavo net kišenpinigius užsidirbti fiziniu darbu. Reikala
vo iš savęs ir iš kitu darbu įrodyti savo siekię. ar idėję tikruma. 
Nepripažino jokio sentimentalumo. Gaivališkai nemėgo girtuoklia
vimo, rūkymo, paleistuvavimo ir ypatingai tinginiavimo. Nerodė 
gailestingumo net savo artimiems giminėms, jei pastarieji pra
rasdavo iš tėvu paveldėta turtą, ar prašvaistydavo jo pasięstus 
pinigus. Namuose viešpatavo griežta drausmė, bet buvo palikta 
laisvė pasirinkti sau skaitymui knygas ar lankyti teatrus, kinus ir 
kitas pramogas. Namuose niekuomet nebuvo rengiamos svečiams 
vaišės ir nebuvodavome svečiuose pas kitus.

Mano akyse tėvas išliko tipingu ir autentišku kalvinistu, kokiais 
buvo pirmieji Reformacijos pionieriai, padėję pagrindus Amerikai. 
Ta dvasia jis norėjo pertiekti ir savo vaikams. Matydamas mano 
nutolimą nuo Reformacijos ir bendrai nuo religijos, - mano tėvas 
susirūpino. Kaip spėjau anuomet ir kaip esu tikras dabar, dėl šię 
sumetimę nenorėjęs manęs ir brolio leisti universitetan, nors ir 
kiti argumentai turėjo savo svorį. Nuo to ir prasidėjo mano grum
tynės su tėvu. Dar lankydamas gimnazija sugalvojau nuodugniai 
pažinti Vilnię’ jo praeitį, architektūrinius paminklus, atžymėtinas 
istorines vietoves. Perskaitęs kelias knygas apie Vilnię, pradėjau 
sistemingai gatvę po gatvės studijuoti, lankyti bažnyčias ir kitę 
religiję šventoves, domėtis ję architektūra, skulptūra ir paveiks
lais. Pasitikrindamas Vilniaus miesto vadovę aprašymuose, ėmiau A 
skirti epochę stilius ir meno grožį.

Mano užmojis nepatiko tėvui. Jis tai laikė bereikalingu laiko > 
gaišinimu. Viena karta, man neatlikus tėvo pavesto darbo, nuėjau 
Žvėryne apžiūrėti koplytėlės, pastatytos Napoleono karię atmini
mui. Sugrįžęs radau tėvą įsiutusi", stvėrė stora virvę ir ėmė piktai 
vanoti man per nugara. "Užteks tau to valkatavimo", - prakošė 
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Kurt. Petras KAROSAS (Biržai, 1873 m. - Vilnius, 1954 m.) ir jo sūnūs — Vilniaus lietuvių 
gimnazijos moksleiviai — Jonas V kl. ir Viktoras Vili kl. Vilnius 1928 m

pro dantis.
Tas nuotykis nesustabdė mano pasiryžimo gerai pažinti ir pa

milti Vilnių.. Juk tai Lietuvos sostinė ir mano gimtasis miestas. 
Tęsiau savo uždavinį slapčiomis nuo tėvo ir nejučiomis pasida
viau romantinėms nuotaikoms.

Praslinkus porai metų, jau būnant man studentu, vėl teko susi
grumti su tėvu dėl Vilniaus. Jo prižiūrimuose Sinodo namuose dar 
nebuvo įvesta kanalizacija. Reikėdavo kviestis iš gretimų kaimu 
"bačkininkus" sanitarinei švarai palaikyti. Viena gražų vasaros 
popietį palydėjau tėvą į Viršuliškių kaima, kur gyveno "bačkinin
kai". Pamačiau klaikų vaizdų. Trobos apgriuvusios, tvoros išlau
žytos, kiemuose švaistėsi kiaulės ir kiti naminiai gyvuliai, vaikai 
murzini, suaugę girti ir ore jutosi nemalonus kvapas. Aplinkui bu
vo pilna įvairiausio skurdo.

Grįžtant prikalbinau tėvą pasukti Karolinkų link, iš kur galėsi
me pasigrožėti pasakiška Vilniaus panorama. Einant siauru lauko 
takeliu, tėvas ėmė man dėstyti: "Tik pagalvok, sūnau, jei Čia prie 
pat Vilniaus miesto apsigyventų vokiečiai, švedai ar net latviai, 
pamatytum kas Čia dėtųsi. Čia žydėtų sodai, klestėtų daržai, nusi
tęstų ilgi šiltadaržiai ir išaugtų gražios sodybos. "

Priartėjome prie Karolinkų aukštumos šlaito, kurio papėdėje 
vingiavo Neris apjuosdamas Vingio parka, už kurio saulėlydžio 
spinduliuose žėrėjo pasakišku grožiu Vilniaus bokštai. Tėvas
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mostelėjo ranka įmatoma reginį ir įsikarščiavęs tęsė:"Matai, sū
nau, iš kur sklido dvasinis skurdas, kuris pavertė visa krašta uba
gais. To skurdo pilna miesto pakraščiuose ir pilna pačiame Vilniu
je, bet jo nemato žmonės apakinti išdailintais ir paauksuotais 
blizgučiais, kuriuos vadina dideliu menu. Visai kitaip atrodytu Vil
nius ir visas Lietuvos kraštas, jei būtų laimėjusi Reformacija", pa
brėžė kiekviena tarta žodį.

Matyti ir išgyventi Vilniaus miesto grožio ir krašto skurdo 
kontrastai sukrėtė mane, bet neįtikino, kad Reformacija būtų pa
keitusi iš pagrindu. Lietuvos gyvenimą. Vienok konfrontacija su tė
vu neliko be., pasekmių. Nuo tos dienos nustojau domėtis Vilniaus 
praeitimi, jo architektūriniais ir meno paminklais.Nusisukau nuo 
romantinių nuotaikų ir svajonių. Pamačiau, kad-Vilnius buvo stato
mas ne lietuvių ir ne lietuvių tautai, bet pavergėjų ir Lietuvos 
dvasiniam pavergimui. Tokio Vilniaus negalėjau mylėti.

Maždaug tuo pačiu laiku man įstrigo matytas M. Čiurlionio pa
veikslas, kuriame buvo vaizduojama laisvos Lietuvos sostinės vi
zija, be jokių praeities pavergimo simbolių, toks Vilnius įstrigo 
mano sąmonėje.

Tėvas, pajutęs manyje įvykusį lūžį, ėmė drąsiau atakuoti mano 
įsitikinimus: "Tu sakai, kad mokslas duoda žmogui šviesų protą. 
Tik pasižiūrėk gerai aplinkui, pamatysi kokie yra tamsūs tavo 
gerbiami mokytojai, daktarai ar profesoriai. Katalikybė užgožė jų 
protus. Jie tegali per išsimokslinimą pasiekti kokia nors profesi
ja ar specialybę, bet tai tik aukštesnio rango amatininkas. Aš tau 
sakau, ar tu man tiki ar netiki, kad Reformacijos dvasia mus atpa
laidavo nuo viduramžių tamsos ir suteikė mums galia pažinti tik
rovę tokia, kokia ji yra. Tik tu pagalvok, ar ne protestantai yra žy
miausi mokslininkai ir įvairūs išradėjai? Turi pripažinti, kad be 
Reformacijos Europanebūtų pajudėjusi iš savo atsilikimo ir s Kurdo".

įsikarščiavęs tėvas savo mintį šimtais kartų kartojo, kiekvienu 
sykiu pridėdamas vis naujus faktus ar argumentus, vienok mano 
įsitikinimų negalėjo palaužti. Atsakydamas tėvui aiškinau: "Ne 
vien protestantai yra pasižymėję moksle, gal proporcingai imant 
žydai žymiausiai prisidėjo prie mokslo laimėjimų. Rusai taip pat 
turi pasaulinio garso mokslininkų, rašytojų ir įvairių menininkų. 
Iš katalikų tarpo, nors žymiai mažiau, irgi turime pasaulinio mas
to garsenybių. Senovės pasaulyje mokslas klestėjo Graikijoje ir 
arabų pasaulyje. Jokia religija nėra sukūrusi bet kurių mokslo 
disciplinų, bet savo nusistatymu gali mokslo išsivystyma stabdyti 
arba skatinti jo pažanga. Sutinku, kad katalikų Bažnyčia su savo šv. 
inkvizicija, laužais ir griežta cenzūra paraližavo bet kokio mokslo 
išsivystymą, o protestantizmas skatino mokslinį auklėjima ir pa
ruošė plačius įvairiose mokslo šakose mokslininkų ir išradėjų
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kadrus. Bet šiandien mokslas atsipalaidavo nuo religijos, veikia 
savistoviai. Jam nereikalinga nei katalikiška mistika, nei Refor
macijos dvasia, kad supratus ir išaiškinus gyvenimo reiškinius. "

Po tokię ir panašiu mano atsikirtimu, tėvas kiek sūsigūždavo, 
bet pasilikdavo prie savo tvirtinimų.:’’Žinai, sūnau, man trūksta 
platesnio mokslo, gal susipažinimo su filosofija ir teologija, kad 
galėčiau atremti tavo išvedžiojimus, bet aš giliai savo sieloje jun
tu, kad išpažįstu tiesa, kurios tau įrodyti neįstengiu. Gal su laiku, 
kai pats dar plačiau pažinsi gyvenimą, kai akistaton susidursi su 
įrodančiais faktais, tuomet suprasi ka aš tau mėginau išaiškinti”.

Tokia dvasinė kova ištisais metais vyko. Kartais aprimdavo, tai 
vėl įsiliepsnodavo, pasireiškus kokiam nors naujam įvykiui. Su lai
ku ginčai aprimo, nes siaučiant didžiajai depresijai ir tėvui aiškiai 
matant artėjantį kara, mintys buvo nukreiptos kita linkme, - koks 
mus laukia rytojus, kieno valdžion pakliūsime ir kaip turėsime pa
siruošti tokiam atvejui.

Karo išvakarėse ir vėliau per visa kara ir pokariniais laikais 
tėvo keliami klausimai vis iškildavo mano gyvenimo kelyje. Karta, 
1939 mėty vasara, patekau į lenkę inteligentę suruošta privatu po
būvį mano kolegos žmonos vardiniu, proga. Iš kokię 1.0-12 dadyvię 
tik vienas buvau lietuvis, visi kiti lenkai, baigę aukštuosius moks
lus ir kai kurie jau iškilę savo profesijose. Prasidėjo kalba apie 
galima kara su vokiečiais. Mano didelei nuostabai, visi vienu bal
su, vienas kita papildydami, labai įmantriais samprotavimais pri
ėjo išvados, kad vokiečiai nedrįs pulti Lenkijos, nes bijo lenkę, 
narsios kavalerijos, neturį pakankamai maisto karui ve s ti, tuojau 
sukils Vokietijoje komunistai, socialistai ir net katalikai, ar kas 
tai panašaus.

Klausydamas tokię kalbę nė vienu žodžiu neprasitariau, nes 
lenkę kultūroje būtę labai nemandagu atsitiktinam svečiui ir dar 
jaunesniam už kitus, kritikuoti vyresniuosius amžiumi, aukštes
nius akademiniu laipsniu ar užimta visuomenėje pozicija. Girdėtos 
kalbos mane pritrenkė. Kaip asmenybės, pasiekusios aukštąjį 
mokslą, gali taip naiviai samprotauti? Ar ne ta patį man tėvas 
tūkstantį kartę kalė galvon?

Išėjęs iš to pobūvio, pasidalinau savo patyrimais su lietuvię 
inteligentais, kurie patvirtino girdėję panašius kvailus svaičioji
mus Vilniaus lietuviai nekantriai laukė, kada nuo vokiečię smūgio 
sugrius Lenkija ir Vilniaus kraštas sugrįš prie Lietuvos. Kai pra
sitariau, kad griūnant Lenkijai ateis galas ir Pabaltijui, o Lietuva 
bus greičiausiai bolševikę okupuota, mano kolegos prapliupo juo
kais" "Čia aš visai kvailai nušnekėjęs, nes Vilnius teisėtai prik
lauso Lietuvai, o su Sovietę Sąjungą yra pasirašytos draugingumo 
sutartys ir ję turės laikytis”.
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Palyginęs lenkę ir lietuvię akademinio lygio samprotavimus, 
turėjau pripažinti, kad intelektualiai vieni nuo kitę mažai skyrėsi, 
nes abu yra tos pačios viduramžinės katalikiškos dvasios auklėti
niai.

Nepraslinkus porai mene s ię,Vilnių s išgyveno antrąją bolševikę 
okupacija. Tuo laiku buvau provincijoje, bet vėliau, atvykęs pas tė
vą, išklausiau jo pasakojimus, kaip vienas po kito žymūs lietuvię 
veikėjai politikai, kunigai ir kiti inteligentai kreipėsi pas jį pata
rimo, ką turį daryti susidariusioje padėtyje? " Pasakyk man", - 
klausė tėvas, "kodėl tie aukšto mokslo žmonės ieškojo patarimo 
pas mane, vos teturintį progimnazijos išsimokslinimą? Prisimeni, 
kaip piestu stodavai ginti universitetą baigusius visus akademi
kus ?Aš tuomet tau negalėjau įrodyti, kad mokslas nepadaro žmo- 
gę šviesia asmenybe, jei jame viešpatauja tamsos dvasia. Dabar 
pamatei savo akimis".

Politinis gyvenimas greit keitėsi. Vilnius buvo laikinai grąžin
tas Lietuvai, o Lietuva po metę pateko bolševikams. Vėl po metę 
vokiečiu kariuomenė peržygiavo mūsę kraštą. Per tą laiką buvau 
blaškomas iš vietos į vietą, pergyvenau daug skaudžįę momentę, 
bet šiame rašinyje nerašau savo biografijos, tik noriu atskleisti 
kaip pamažu grįžau prie Reformacijos idealę.

Nacię okupacijos metu ėjau agronomo pareigas palyginamai 
saugioje ir ramioje vietovėje. Kasdieną susidurdamas suūkinin- 
kais, stebėjau ję gyvenimą, papročius, samprotavimus ir ypač ję 
reagavimą į karo įvykius. Dar pirmais metais, kada vokiečię ar
mijos buvo toli nužygiavusios į Rusijos gilumą ir kuomet lietuviš
ka šviesuomenė kalbėjo apie greitą komunizmo žlugimą, - Ūkinin
kai visai priešingai galvojo. Pamatę nacię vykdomas žydę žudynes, 
belaisviu marinimą badu ir ję nežmonišką elgseną su užkariautę 
kraštę žmonėmis, priėjo išvados, kad vokiečiai karą pralaimės, 
nes nusikalto Dievo prisakymams ir žmoniškumui.

Kartą, užėjęs klebonijon, išsikalbėjau su abiem kunigais, kurie 
visai kitaip galvojo apie vokiečię žygį prieš Sovietę Sąjungą. įsiti
kinę, kad esu "geras" lietuvis, įsivedė į atskirą kambarį, kur ant 
sienos kabojo didžiulis Rusijos žemėlapis, nusagstytas įvairię 
spalvų špilkutėmis. Kaip paaiškėjo iš kalbos, vienas iš kunigę, tar
navęs Lietuvos kariuomenėje dalinio kapelionu, buvo susipažinęs 
su karo filosofo K. Clausewitz veikalais, sekęs iŠ įvairię radijo 
stočių karo eigą ir, pavartojęs mokslišką terminologiją ir logiką, 
įrodė kaip ir kada bus galutinai sutriuškintos paskutinės raudonę- 
ju armijos.

Kam tikėti? Liaudžiai, kuri rėmėsi sveiku protu, instinktu, ar 
teologijos daktaro ir tariamo karo mokslo žinovo logikai? pra
džioje neturėjau aiškaus apsisprendimo, bet ėmiau linkti liaudies
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sveikos nuovokos samprotavimams, ję sugebėjimui įsijausti į ar
tėjančia nelaimę ir bendrai nepasimesti realybėje.

Ypačiai stebėjau ūkininkę, reakcija į žydę žudynes ir lie tuvię 
išdavinėjimą į gestapo rankas. Pasipiktinimas kilęs ūkininkę tarpe 
yra sunkiai aprašomas. Reiškėsi ne jausminiai, bet dvasiniai, nes 
plačioje liaudyje pasireiškė tikrai krikščioniškas išgyvenimas dėl 
vykstančios žydę tragedijos. Ko nesimatė ir nesijuto iš tos pačios 
liaudies kilusioje inteligentijoje, valdininkę tarpe ar net pas kuni
gus. Šie žydę tragedija svarstė ne moralės plotmė je, be t. lie tuvię 
tautos interesę. Girdi, sunaikinimas žydę (geriau būtę buvę, jei kur 
nors juos būtu ištrėmę) yra teigiamas reiškinys Lietuvai, nes at
sikratoma nuo labai pavojingo priešo, susidėjusio su komunizmu ir 
gyvenusio parazitiškai ant Lietuvos kūno.

Mane nė kiek nenustebino skirtingas galvojimas liaudies ir in
teligentijos, nes pastaroji be išsimokslinimo dar buvo stipriai in- 
doktrinuoL įvairiose ideologijose, kuriose netrūko antisemitinio 
nusiteikimo. Tuo tarpu liaudis p asiliko natūros vaiku, pave Įdėjusi 
sveika protą ir kaip pasirodė, liko atviresnė evangeliję dvasiai.

Iki šiol man buvo žinomi be tikrę katalikę dar t. v. tautiniai ar 
liberaliniai katalikai, jau nekalbant apie visai nutolusius nuo Baž
nyčios, bet karas ir vykstančios didelės žmonię tragedijos atiden
gė dar evangeliškus katalikus. Jie nesudarė masėje daugumos, bet 
ję sąžinės balsai buvo aiškiai girdimi ir matomi ję darbuose. Ma
ne šie reiškiniai giliai sudomino. Šiaip, mano aptarnaujamas rajo
nas buvo ištisai katalikiškas. Tad kaip ir iš kur atsirado evange- 
liškoji dvasia lietuviško kaimo užkampiuose ?Man tas klausimas
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buvo neaiškus anuomet, tokiu liko ir šia diena.
Karo griausmas artėjo prie mūsę tėvynės žemię. Pirmiausia 

pavoju pajuto sunerimę ūkininkai. Ta pati baimė ir nujautimas ėmė 
kilti ir manyje. Skaičiau prieinama pogrindžio spauda, bet joje ne
buvo kalbama apie artėjantį mirtina pavoję lietuviu tautai. Vado
vaujančiuose sluoksniuose viešpatavo naivus įsitikinimas, kad va
kariečiai neleis užimti Sovietu Sąjungai Pabaltijo vien strategi
niais sumetimais, kad čion kritišku momentu išsikels švedę ka
riuomenė, ar kas panašaus.

Karta užėjęs pas savo kolega, kuris tarnybiniai buvo mano vir
šininkas, prasitariau, kad ūkininkę tarpe su nerimu kalbama apie 
artėjančius bolševikus ir ka tokiu atveju turėtume daryti ?Apmetęs 
mane keistu žvilgsniu, piktai atrėžė: "Maniau, kad esi geras lietu
vis,© pasiduodi komunistinei propagandai?Ar kartais nebūsi vie
nas iš ję?"

Prikandau liežuvį, nes ginčytis buvo beprasmiška ir pavojinga. 
Vėl prisiminiau tėvo man kaltus žodžius apie "mokytus kvailius" 
ir tylomis ėmiau ruoštis didelei kelionei į nežinia.

Karo įvykiai vyko tokiu greičiu, kad daugelį užklupo nelauktai. 
Turėjau įsitaisęs gera dviratį, paruošta maisto ir pinigę atsar
ga, kas mane išgelbėjo. Suradęs kelionei bendrakeleivį, pasileido
me dviračiais Žemaitijos link, nes Raudonoji Armija jau buvo gi
liai įsibrovusi į Lietuvos vidurį. Prasmukę Žemaitijon, mūsęnuos
tabai, suradome ramiai dirbančius žmones ir tik išgirdę mūsę pa
sakojimus sunerimdavo.

Mano bendrakeleivis pasuko nakvynėn pas savo gera prietelię, 
turėjusį nuošaliau nuo vieškelio grąžę vienkiemį. Atvykę radome 
gražiai įrengta sodyba su dideliu kryžium kiemo viduryje.Sodybos 
savininkas, buvęs miškininkas ir atsargos kapitonas Lietuvos ka
riuomenėje, atrodė labai vyriškai: buvo augalotas, raumeningas ir 
ryžtingę veido bruožę vyras. Jo žmona atrodė moteriška ir malo
ni. Sodyboje dar matėme vaikus ir ję pasenusius tėvus.

Pirma karta gyvenime pakliuvau Žemaitijon ir daug kas naujo 
krito man į akis, bet ypatingai buvo pastebimas žemaičię gilus re
ligingumas. Čia teko išgyventi nauja patirtį, kuri liko visam gyve
nimui.

Seimininkai paruošė mums puikia vakarienę. Atsirado vyšninės 
stiklelis. Kol augau pas tėvą, jokię svaigalę nevartojau, nebent ret
karčiais teko paragauti vyno stiklelį ar išgerti bokala alaus. Pra
dėjęs agronomauti, negalėjau išsisukti nuo peršamo stiklelio deg
tinės, nes atsisakydamas užgaudavau ūkininkę vaišingumą. Išgėręs, 
kad ir nedaug, blogai jaučiausi ir dažnai teko po tokię vaišię per
sirgti išgertuves.

Šiuo sykiu išgėriau viena po kito stikliuką su didžiausiu malo-
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numu, tarytum tai būtę dangiškas nektaras, nes bematant aprimo 
įtempti nervai. Išgėrus ir kiek pavalgius, prasidėjo kalbos apie ką
rą, artėjančius bolševikus ir kokia ateitį sulauksime.

Šeimininkas ramiai klausėsi sėdėdamas stalo gale ir pradžioje 
nieko nesakė. į vakarienės gala prabilo ramiu, iš gilaus įsitikini
mo plaukiančiu, balsu: "Jūs, aukštaičiai, niekuomet nepažinote gi
laus tikėjimo. Mes, žemaičiai, išpažindami senovės lietuviu. religi
ja ir dabar kataliku, buvome ir likome giliai tikintįs žmonės. Že
maičiu žemė yra šventa, pašvęsta Marijos globai. Ja saugo Šilu
vos stebuklingas paveikslas ir todėl mes nebijome ateinančiu bol
ševiku, nes būsime išgelbėti Dangaus Karalienės nuo baisaus prie
šo. Žinokite, mus išgelbės tikėjimas, o jūs bijote ir bėgate nuo bol
ševiku, nes per amžius aukštaičiai tik paviršutiniškai garbino Die
va ir nebuvo taip pasidavę Marijos globai, kaip mes žemaičiai. "

Nustojome valandėlei valgyti ir gerti ir savo klausa įnirome į 
šeimininko tariamus žodžius. Nors buvau kiek išgėręs ir jaučiau 
galvoje svaigulį, bet nepraradau nei minutės realybės pojūčio. Ma
ne tuo momentu nustebino tai, kad šeimininko tariami žodžiai, iŠ-
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sakyti giliu įsitikinimu, veikė į mane raminančiai. Pasidaviau ko
kiai tai jėgai, kuri turės mane išgelbėti, bet tuo pačiu laiku man 
protas diktavo nepasiduoti apgaulingai iliuzijai.

Dabar, kaip niekuomet anksčiau, pergyvenau savyje katalikiško 
misticizmo paveiktume galia žmogui. Dabar supratau, kodėl net 
plačiai išsimokslinę katalikai negali atsipalaiduoti nuo savo reli
giniu įsitikinimu, nors jie aiškiai prieštarauja jų. moksliniam žino
jimui, kai tolygiai tie patys inteligentai negali atsisakyti nuo al
koholio, nors puikiai žino jo kenksmingumą sveikatai, charakteriui 
ir visam gyvenimui.

Alkoholis fizine prasme, o misticizmas dvasine prasme, atlieka 
raminančio skausmus vaistu rolę, be kurię, patekus žmogui į var
gę ar nelaimes, sunku išsiversti. Bet toks savo įtemptų. nervų ar 
sielvarto raminimas yra labai pavojingas ir apgaulus, nes praran
dama realybės pojūtis.

Dabar supratau, ko negalėjau anksčiau suprasti besiremdamas 
vien gamtos mokslais ir iš jų išplaukiančia filosofija, ko man ne
galėjo racionaliai išaiškinti ir tėvas, kodėl Reformacijos dvasia 
suteikė žmogui šviesų, protą, nes atpalaidavo nuo viduramžių mis
ticizmo, sudariusio katalikybės esminę dalį.

Supratau ir dar kita moralinę tiesa. Man, kaip lietuviui ir krikš
čioniui, priderėtų, padėti savo tautiečiui išaiškinti jam realia padė
tį ir jo įsitikinimų klaidingumą. Bet šiuo atveju, kaip ir tūkstančius 
kartų, kitais atvejais, susidurdavau su "giliais tikėjimais", kurių, 
nesugriovus, negalima nieko padėti.

Mano gyvenimiškoji patirtis tuomi dar nepasibaigė. Pavargę, 
sočiai pavalgę ir gerokai išgėrę, kietai sumigome ant šieno kloji
me. Ryto meta tarėmės, kaip mums reikės atsisveikinant su taip 
maloniais šeimininkais surasti atitinkama žodį, kad neužgavus jų 
"gilaus tikėjimo" ir pateisinti savo ryžta toliau traukti į Vakarus. 
Mums taip besvarstant ir besiprausiant prie šulinio kieme, staiga 
atlėkė dviračiu sujaudintas kaimo berniokas ir pranešė perkūnu 
trenkta žinia, - nuo Meškučių ateina prasiveržę rusų tankai. Nusi
gandome. Seimininko veidas išbalo kaip drobė, sunerimo jo akių 
žvilgsniai. Kaip mat dingo jo olimpinis ramumas ir balse juntamas 
savęs tikrumas. Begaliniai žingeidu buvo dabar pažvelgti į jo siela, 
suprasti, kaip pergyvena vidujinę dvasinę krizę, bet tam nebuvo 
laiko ir progos. Turėjome kuo skubiausiai dumti nuo atslenkančios 
mirties ir Sibiro siaubo.

Išgyventa drama, apleidžiant tėvynės žemę, buvo dvigubai skau
di. Mes buvome bejėgiai pakreipti istorijos padiktuota likimą, bet 
tolygiai lietuvių, tauta buvo dvasiniai bejėgė susiorientuoti realy
bėje ir padaryti laiku protingus sprendimus.
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Ta 1941 m. baisiojo birželio 15 d. ankstyva ryta iš Žaliakalnio, 
Kaukų laiptais nusileidęs, žingsniavau rytmetinės saulės spindu
liais nuplieksta Putvinskio gatve į darba. Gatvė dar buvo tuščia ir 
žmonių judėjimo nebuvo. Pro mane iš užpakalio prariedėjo sunk
vežimis ir jame pamačiau ant ryšulių, čemodanų sukniubusius ke
lis žmones, o prie sunkvežimio šoninių atramų stovinčius kelis 
enkavedistus su durtuvais užmaitais ant šautuvų. Toks vaizdas 
pasirodė įtartinas. Šovė mintis į galva - žmones veža.Paspartintu 
žingsniu pasiekiau Žemės Banka. Direktorius brolis Petras dar 
nebuvo atvykęs. Jam atsiradus, užbėgau į jo kabinėta ir papasako
jau matyta vaizda. Brolis nebuvo linkęs mano teigimui patikėti,bet 
dėl visko sutarėme patikrinti ar brolis Jurgis yra tarnyboje. Lai
ku neatvykus į tarnyba dir. P. Aravičiui, buvusiam vidaus reikalų 
ministeriui, brolis pasiuntė viena tarnautoja į jo gyvenama butą, 
į mano pasiteiravima universiteto kanceliarija atsakė, kad brolis 
Jurgis dar nesąs atvykęs į darba. Tada paskambinau savo žmonai 
Viktorijai ir liepiau pakelyj užbėgti pas Rita Kregždaitę, brolio 
Petro dukra, ir joms nueiti į Jurgio butą. Jos, prisiskynusios alyvų 
puokštę, pasibeldė į brolio Jurgio buto duris. Niekas į beldimą ne
atsakė ir užrakintų durų neatidarė. Jos žinojo, kad brolienė Olga, 
kaip serganti ir nedirbanti, turi būti namuose. Perlipusios per ne
aukšta tvorelę ir žvilgterėjusios pro langa, pamatė enkavedistą 
besirausiantį po knygų spinta. Persigandusios parlėkė namo.

Netrukus iš universiteto paskambino man, kad brolis Jurgis 
prašęs manęs atvykti pas jį į butą. Tada, pakartotinai paskambinęs 
žmonai, liepiau paimti visus pinigus, kiek jų yra mūsų namuose ir 
tuojau vykti į Jurgio butą. Prie atidarų buto durų stovėjo sargybi
nis su durtuvu. Pasisakius, kad esu brolis, po dokumentų patikrini
mo, buvau įleistas į vidų. Po butą maišėsi trys enkavedistai. Vie
nas iš jų sėdėjo prie stalo ir darė bute esančių daiktų saraša. 
Kretėjo, enkavedisto žydo, nebebuvo. Kratos metu ieškota kontre- 
voliucinės literatūros ir kitos nusikalstamosios medžiagos. Krėtė- 
jas rado prezidento A. Smetonos raštų kelis tomus ir jo bronzinį 
bareljefa, kurie, kaip kaltinamoji medžiaga, buvo įrašyti į kratos 
akta ir paimti.

Miegamajame ant lovos ir ant grindų buvo primėtyta rūbų, ava
lynės, kuriuos brolis Jurgis su mano žmona rankiodami kaišiojo
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į čemodanus ir ryšulius. Brolienė Olga buvo visiškai pasimetusi. 
Enkavedistu, žvilgsniai visa laika buvo atkreipti į mus ir jie ne
perstodami vis ragino*, "skoreij, skoreij". Enkavedistas, kuris su
rašinėjo buto daiktus,pasišaipydamas vis karto jo: "Smėtan, Smėtan".

Viktorija, nerasdama galimybės atsineštą pinigu Jurgiui įteikti, 
pasitaikius progai, gniužulėlį numetė ant lovos. Jurgis, ta pastebė
jęs, imdamas rūbus, įsikišo į kišenę. Žmonai, berankiojant daiktus 
ir pripuolamai atsiradus prie sargybinio lietuvio, jis jai į ausį pa
šnibždėjo, kad jie savo daiktus susidėtų atskirai. Tada čemodanai 
buvo išversti ir vėl skubotai iš naujo kiekvienam atskirai sudėti. 
Iš skubėjimo į čemodanus ir ryšulius ne visi reikalingi rūbai pa
teko ir likosi neįdėtos batų. poros.

Po padaryto paliekamu bute daiktų sarašo, enkavedisto įsakyti, 
aš su žmona pasirašėme. Sudėti čemodanai, ryšuliai buvo skubotai 
sumesti į prie namo atsiradusį sunkvežimį. Leidus mums atsis
veikinti, brolienė Olga buvo įkelta enkavedistu į sunkvežimį, o bro
lis Jurgis pats įšoko. Vos sunkvežimiui pajudėjus, Jurgis, ranko
mis susiėmęs galva, sukniubo ant ryšulio. Sunkvežimio sukeltos 
dulkės užbėrė pasilikusių. ašaromis pasruvusias akis.

Kaip ir visi kiti lietuviai patriotai per ta siaubingąjį birželį, 
taip ir diplomuotas teisininkas, atsargos karininkas, šaulys Jurgis 
ir mokytoja Olga, į kurios silpna sveikata nebuvo atsižvelgta, ku
rių gyvenimas tebuvo prasidėjęs, kurie niekuo nebuvo prasikaltę ir 
prieš okupantu komunistinį režimą nė piršto pajudinę, buvo iš
tremti į Sibiro vergų, stovyklas kankinio mirčiai.

Nuo tos dienos dingo ir kiti keturi, priešakyje su dir. P. Aravi- 
čiumi, Žemės Banko tarnautojai. Tūkstančiai lietuvių Stalino slap
tosios milicijos buvo suimti be jokios kaltės, be jokio pasiprieši
nimo ar prieštaravimo. Trėmė iš neapykantos lietuviams, nes 
okupantas gerai žinojo, kad lietuvis myli savo krašta, kad prie jo 
yra prisirišęs, kad jis yra darbštus ir trokštas savo kraštui lais
vės, gerbūvio, geresnio ir humaniškesni© gyvenimo.

h' 5,C

Toji šiurpulinga tragedija, per kuria lietuvių tauta pergyveno 
tikra košmarą, dvasinį terorą, įvyko vienerių. tironiškų, okupantų 
valdymo metų bėgyje.

Siaubingasis 1941 m. birželis, lietuvių tautos masinis genocidas, 
palietęs visa Lietuva ir neturintis istorijoj palyginimo, buvo įvyk
dytas pagal iš anksto, dar prieš Lietuvos okupacija, išdirbta Mask
voj plana - dekretą apie "antisovietinio-kontrrevoliucinio elemen
to pašalinima". Tokiu elementu laikyta visas lietuvių tautos elitas. 
Šiam dekretui vykdyti slapta instrukcija paruošė NKVD milicijos 
komisaras pulkininkas Ivan Serov. Jis ir vadovavo Pabaltijo vals
tybėse žmonių areštams ir trėmimams. Pirmosios tose valstybė- 
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se žmonių medžioklės vykdytoją generalinis Štabas buvo įkurtas 
Rygoje. Plano vykdymą tikrino G. M. Malenkov, asmeninis Josif 
Džugašvilio-Stalino sekretorius. Už žmonių, naikinima I. Serov bu
vo apdovanotas Lenino ir kitais ordinais.

Nežmoniškoje Serovo instrukcijoje apie nekaltų lietuvių trėmi
mą, pirmoje vietoje buvo nurodyti šauliai ir jų vadai. Per birželio 
14-18 dienų trėmimą buvo išvežta įvairiausių padėčių, amžiaus ir 
profesijų žmonių, visiškai nesiskaitant su deportuojamųjų specia
lybe, patirtimi, šeimynine padėtimi, viso 34, 26 0 asmenų.

Visi suimtieji Lietuvos geležinkelių stotyse buvo sugrūsti į gy
vulinius, prekinius vagonus po 50-60 žmonių ir užrakinti. Prieš 
pakraunant, šeimos buvo išskirtos. Vyrai atskirti nuo žmonų, vaikų, 
tėvų riedėjo viena kryptimi, o moterys, vaikai, seniai, ligotieji - ki
ta. Riedančius į Sibiro taigas traukinių ešalonus, kaip" liaudies 
priešus", lydė jo gausūs mongoliškų kareivių ginkluoti būriai. Ke
lionė į Sibiro tolimas priverstino darbo koncentracijos stovyklas 
tęsėsi ištisomis savaitėmis. Tremiamiems stigo ne tik maisto,bet 
karštomis vasaros dienomis ir vandens, oro bei sanitarinių prie
monių. Užkaltuose vagonuose jie šaukė, maldavo, prašėsi pagalbos, 
bet jų šauksmo niekas negirdėjo ir reikiamos pagalbos neteikė. 
Daugelis, ypač seneliai ir vaikai, mirė kelyje nuo jėgų išsekimo, 
bado ir ligų. Koncentracijos stovyklose teko baisiausia varga ken
tėti. Nemažas skaičius ten žuvo, palaužti bado, nepakeliamų darbo 
sąlygų, šalčių ir įvairių ligų.
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Komunistinė spauda pasityčiodama skelbė, kad ištremiami 
"prostitutės, valkatos, vagys, visuomenės atmatos".

Niekas nepramatė ir netikėjo, kad 1941 m. birželis bus toks 
baisus, kad per keletą siaubo nakty, pavirs pragaru, kart Lietuvos 
žemėje susigers klanai kraujo ir ašary. Žmoniy medžioklė paliko 
gily ir skaudžiai slegiantį įspūdį. Visa Lietuvos krašta sukrėtė 
šiurpas, baimė, netikrumas. Komunistinio teroro grėsmė pakibo 
ties kiekvieno lietuvio galva. Nė vienas nebuvo tikras, kad naktį ne
užpuls enkavedistai ir neišveš. Išėjusieji į darba nežinojo ar be- 
grįš į namus. Kiekviena šeima turėjo iš anksto susidėjusi reika- 
lingiausiy rūby čemodanus.

Išsigelbėjimą nuo gręsiančio žiauraus likimo tegalėjo suteikti 
tik karas. Tad jo ir buvo laukta, kaip kokio išganymo. Prasidėjęs 
karas tarp hitlerinės Vokietijos ir komunistinės Soviety Sąjungos, 
pertraukė numatyta tolimesnę lietuviy deportacija.

K**
1941 m. birželio 22 d. sekmadienio ankstyva ryta, dienai vos 

pradėjus brėkšti, sudrebėjo namo sienos, subildėjo langy stiklai. 
Žvilgterėjęs pro praverta langa, išvydau aerodrome aukštai iški
lusius tamsiy dūmy stulpus. Tai buvo vokiečiy karo lėktuvy bom
barduotas Kauno aerodromas. Tos dienos 12 vai. per Kauno radija 
pasigirdo Lietuvos Himnas, - sukilimo ženklas. Lietuviai, kurie 
mokėjo ginklą vartoti, slaptai iš namy dingo. Jaunuoliai, kupini tė
vynės meilės ir šauliškos dvasios, vos karo ugniai suliepsnojus, 
tuojau stojo į kova su Lietuvos pavergėju. Visame krašte įvyko 
spontaniškas sukilimas. Dėka lietuviy sukilimo, vokiečiy kariuo
menė, be didesniy mūšiy ir pasipriešinimo, per kelias dienas per- 
žygiavo visa Lietuva.

Dar prieš vokiečiy okupacija, per 1941 m. Velyky atostogas pas 
mus svečiavosi iš Vilniaus atvykęs pirmo kurso studentas Vytau
tas Korsakas, žmonos brolis. Jis prasitarė apie Vilniaus universi
teto studenty tarpe bujojančia rezistencija. Perspėjau būti atsar
giam ir jaunas jėgas taupyti ateičiai. Po poros savaičiy, po komu- 
nisty iš Lietuvos išvijimo, iš kažkur atvykęs jaunas vaikinas įtei
kė suvyniota vyrišky rūby ryšulį. Pasakęs, kad ta padaryti jam bu
vę pavesta ir nesileisdamas į kalbas, staigiai pasišalino. Tai buvo 
rūbai studento Vytauto Korsako. Ir vėliau neteko iš nieko daugiau 
sužinoti, kada, kur ir prie kokiy aplinkybiy V. Korsakas nuo enka- 
vedisty rankos žuvo ir kur buvo palaidotas.

Karo audrai siaučiant, tėvynėje likusiems, ištremtieji į Sibirą 
buvo dingę be žinios. Laike vokiečiy okupacijos buvo kreiptasi į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžiy. Iš ten tebuvo gautas Olgos Kregž- 
dienės adresas. į paslysta trumpa užklausima, atsakymo nebuvo 
sulaukta. Apie brolį Jurgį, kur jis buvo ištremtas, jokios žinios ir- 
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Sekančią dieną po Jurgio ir Olgos Stuinaitės Kregždžių vestuvinių iškilmių.
Lyglaukiai, 1937 m. vasara

gi negauta.
V U

Olga Kregždienė buvo ištremta į Sibiro Altajaus rajona, kurio 
klimatas kontinentalinis. II Pasaulinio karo audrai praūžus, likę 
okupuotoj Lietuvoj artimieji buvo pradėję su ja susirašinėti ir pa
siuntę kelis maisto pakietėlius. Šios kankinės, daug skausmu ir 
vargo iškentėjusios, prisiminimui, patiekiamas jos rašytas laiškas 
Sibire 1946. VII. 15 •

"Na litovskom jezike
Brangioji Olgyte,

Vakar gavau nuo Tavęs atviruką, nors trumpa, bet jaučiu, kad 
širdinga. O tas man dabar tiek daug reiškia. Rodos ir bėdos ma
žesnės ir sveikatos daugiau ir našta lengvesnė. Rašai, kad buvai 
Kaune, bet, kol kas, matyti, pasilieki kaime. Taip norėčiau Jus vi
sus pamatyti. Apie grįžimą nieko konkretaus nežinau, sako būk tai 
daug kas grįžta, bet iš mūsę. miesto kol kas išvažiavo tik viena 
moteris, kuri turėjo rūpintoją iš Teatro. Mat ji pati buvo operos 
solistė. Ji gavo visus dokumentus ir išvažiavo savo lėšomis. Šiaip 
daugiau negirdėjau. Atrodo, kad prisieis žiemavoti čia pat Sibire. 
Tas viskas taip baisu ir nemalonu. O svarbiausia tai, kad sveikata 
labai pašlijo, juk jau šešti meteliai. Visko prisiėjo matyti ir dabar 
tebeprisieina. O klimatas čia man dabai’ visai nebetinka, nes labai
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aštrus, šiurkštus ir nepastovus. Nusilpusiam žmogui tai tiesiog 
nepakeliama, ypač man - karšta baisiausiai, o po kelių minučių jau 
vėjas papučia tiesiog ledinis. Bendrai oras yra gal sausesnis kaip 
Lietuvoj, bet be galo šiurkštus. Turint tinkamas ar geras gyveni
mo sąlygas, žinoma, tas klimatas gal net geresnis kaip Lietuvoj, 
bet ypač man jis netinka. Sveikata mano, visiškai neperdedant, 
smarkiai nuvažiavo. Daug prisideda ir nuolatinis pervargimas, 
blogas maistas ir dar daug priežasčių, kurių čia išdėstyti nėra ga
limybės.

Labai dėkinga esu Tau už rūpestį dėl manęs, kad kalbėjai su 
Jonu, Bružais. Gegužės mėn. gavau siuntinį nuo Bružų, 3 klg. miltų 
ir 2 su puse klg. lašinių, dešrų. Esu labai dėkinga. Bet, žinoma, tas 
viskas jau seniai suvalgyta. Iš namiškių gavau kiek drabužių, tai 
dabar jau nebe taip nuoga. Bet svarbiausias rūpestis - sveikata. 
Tiesiog miegoti negaliu, nes ieškau išeities, galvoju, bet nieko ne
galiu išgalvoti. Taip nesinori čia pasilikti. "Spravka" dėl siunti
nio nusiųsiu Tau įvertintu laišku, bijau tik, ar nepriduosiu naujų 
rūpesčių. Daryk su ja ka nori ir kaip išmanai. Dovanok, kad truk
dau ir apsunkinu. Linkėjimai Tavo namiškiams. Bučiuoju Jus visus

Olga
Olga po ištrėmimo daugiau su Jurgiu nebebuvo susitikusi, nors 

rašė visomis kryptimis ir jo ieškojo. Buvo susekus jo pėdsakus 
Sverdlovske (vienas didžiųjų Rusijos pramonės centrų Uralo kalnų 
rytų pakraštyje prie Isetos upės), bet nieko konkretaus nesužinojo. 
Būdama menkos sveikatos ir ligota, vargingai ir skurdžiai gyveno. 
1948 m. slaptai sugrįžo pas savo tėvus į Nem. Radviliškį, bet jau 
visiška ligonė su iščiulpta sveikata. Čia išgyvenusi apie pusmetį 
mirė, nors tėvai kaip įmanydami ir pajėgdami gydė. Vežė vaistus 
iš Rygos ir Vokietijos, bet įsigalėjusi džiova buvo nebenugalima. 
Prieš mirtį buvo labai sumenkusi ir atrodė senutė, bet karste ap
rengta su balta vestuvine suknele ir beveik ta pačia Šukuosena, 
mažai skyrėsi nuo nuotakos.

*1' *1*

Stalinui 1953 m. mirus ir jį nuvainikavus, po 1955 m. buvo leis
ta keliems tūkstančiams nelaimingųjų, išlikusių gyvais, bet neteku
sių sveikatos ir jėgų, grįžti į savo kilmės kraštus. Grįžo iš Sibiro 
katorgos brolio Jurgio geras prietelius pulk. Mykolas Jašinskas, 
buvęs Rokiškio komendantas. Jis prasitarė, kad buvo kur tai susi
tikęs Jurgį, bet tai buvę gana seniai. Tada Jurgis jau sirgęs ir ne
ilgai trukus miręs. Neužilgo mirė ir M. Jašinskas.

Brolau Jurgi! Ta siaubinga diena, kada visa Lietuva vaitojo, tu 
buvai ne vienas iš mūsų darnios šeimos išplėštas. Kartu su tavi
mi ir tavo mylimoji gyvenimo draugė Olgytė, sirgusi džiova. Dėl 
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Mokyt. Olga Stuinaitė ir teis. Jurgis Kregždė — Lyglaukiu sodyboje po vestuvių 
to mūšy skausmas buvo dvigubai gilesnis. Jus ištikęs visai nelauk
tas ir netikėtas žiauriausias smūgis, mus buvo pritrenkęs, kaip 
staigus perkūnas iš giedro dangaus. Nebegalėjome ramiai apie Jus 
kalbėti, nė galvoti. Tiešindamiesi stengėmės beprarasti vilties, 
kad žiaurųjį likimą ištversi, nes fiziniai buvai tvirtas ir pajėgus.

Nuo to baisiojo birželio, kada buvote ištremti, daug vandens nu
tekėjo. Žiaurūs laikai ne padarytas žaizdas gydė, bet naujais smū
giais krūtines draskė. Neteko tau, kaip ir man, ant mylimos Mamu
tės karsto, kurios sūnumi buvai, žemės žiupsnelio užberti, kad tiek 
sielvarto iškentėjusiai, nuo kančių pervargusiai, būtų lengva tėviš
kėlės žemelė. Neteko taipgi mums mielųjų broliu Petro, Kosto, Jo
no ir jo žmonelės Lėnytės, brangios Olgytės ir sesers Aniutės į 
amžina poilsį palydėti, paskutinį sudiev pasakyti.

Per visa prabėgusį laika, jokios žinios apie tave nebuvome ga
vę. Tu buvai negailestingo likimo sviestas, kaip koks akmenėlis į 
sūkuringus vandenis. Tik paskalos sklido, kad tavęs gyvųjų tarpe 
nebėra. Nežinome įkuria šiaurės Sibiro sritį buvai nublokštas, 
kurioje pavietrėje ir kokias kančias iškentėjai. Nežinome laiko riė 
vietovės kada ir kur žvėriškųjų sadistų, buvai nukankintas. Kaip 
nežinome savanorio kūrėjo kapo, kritusio už tėvynę, taip nežino
me ir tavo krauju persisunkusios poilsio vietovės.
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Mielas brolau Jurgi! Gyvendamas laisvoje, žydinčioje Lietuvo
je Tu visiems buvai paslaugus, mielas ir turėjai daug draugu, 
prietelię. Tu ir prieš raudonąjį despotiška okupantą niekuo nebu
vai prasikaltęs. Prieš jį neburnojai, pavesta darba kantriai ir są
žiningai dirbai. Abu buvote sunaikinti, kad buvote gimę lietuviais, 
kad mylėjote savo gimtąjį krašta Lietuva.

Sibiro kapu šauksmas laisvės, teskamba kiekvieno lietuvio šir
dyje per amžius.

Žiedai ir žolės (serigrafija) Dail. inž. H. Povilonis
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HERMANAS PAVILONIS

JONAS MIZARAS

Mano praeities prisiminimuose kun. Jonas Mizaras užima švan
kia ir garbinga vieta.

Vaikystėje ir jaunystėje augome būdami tartum vienos šeimos 
nariai. Jono tėvas Mykolas Mizaras, mūsę kiemo gretimas kaimy
nas ,vede s Marę Sprindytę, buvo darbštus, gerai pasiturintis Iško- 
nię km. , Biržę, aps. ūkininkas. Šioje pavyzdingoje reformatę, šei
moje gimė ir užaugo 5 vaikai - viena duktė ir keturi sūnūs. Ona 
buvo vyriausia, po jos iš eilės sekė Petras, Jona-s, Julius ir Alfon
sas.

Pirmojo Pasaulinio karo metu ši šeima pergyveno tragedija. 
1916 m. vokiečiai okupantai išvežė ju sūnę Petra į Latvija - Tu- 
kuma apkasę kasti ir ten jis nuo ligos, sunkaus darbo ir bado mi
rė.

Jonas, gimęs 1901 m. sausio mėn. 21 d. Iškonię kaime, buvo ke
liais metais už mane vyresnis ir ūgiu didesnis, tačiau vaikę "tri- 
patelio" žaidimuose ir ristynėse jam nepasiduodavau. Piemenavi
mo karjera ir vėliau pradžios mokykla Biržuose pradėjome maž
daug tuo pačiu laiku. Kad sutrumpinus mokslą pradžios mokykloje, 
mano tėvas, būdamas pats gerai išsimokslinęs, paruošė Joną į tre
tįjį pradžios mokyklos skyrię, o mane į antrąjį.

Tėvai man ir Jonui surado butą sename reformatę Bažnyčios 
prieglaudos pastate, visai ant ežero kranto, kurį globojo, berods, 
Sklenię šeima. Atsimenu kaip kas ryta, kol ežeras dar nebūdavo 
užšalęs, mes abu bėgdavome nusiprausti. O čia jau Sklenienė mus 
šaukdavo paskubėti pusryčiams, prie jos paruoštę skanię "plocinię 
su spirgomis".

Mano buvimas Biržę pradžios mokykloje buvo trumpas, tik nuo 
rudens iki Kalėdę. Pradedant naujus 1913 m. atsidarė nauja pra
džios mokykla Geidžiūnuose, 4 km nuo mūsę kaimo. Ten aš įstojau 
į antra skyrię. Jonas gi pasiliko toj pačioj vietoj ir baigė pradžios 
mokykla 1914 m. Tę pačię metę rudenį Jonas įstojo į Biržę viduri
nę mokyklos pirmąją klasę. Būdamas darbštus ir gabus (ypač arit
metikoje) jis pralenkė visus kitus klasės draugus. Joną mokytojai 
rekomendavo sekančiais 1915 m. perkelti į trečiąją klasę, pralei
dus antraja.

Jo motina mėgdavo pasigirti kaimynams ir didžiuotis, kad jos 
Jonukas gauna visas "petiorkas".

Ateitis tačiau pasuko gyvenimo rata kita kryptimi ir mūsę 
abieję svajonės baigti Biržę vidurinę mokykla dingo. 1914 m. va- 
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sara prasidėjo I Pasaulinis karas. Rūsy, caro kariuomenė pradžio
je sėkmingai stūmėsi pirmyn Ryty. Prūsijoj. Lietuvos žmonės, o 
ypač Biržy apylinkės, ramiai tvarkė savo ūkius nemanydami, kad 
karo frontas palies mūšy krašta. Išėjo kitaip. Vokiečiy armija, 
strateginiai atsitraukusi, leido rusams užimti Mozūry ežery sritį, 
bet tuo pačiu laiku slaptai apsupusi smogė mirtina smūgį. Rūsy 
armija buvo sutriuškinta ir jos likučiai skubiai traukėsi atgal. Vo
kiečiy kontrataka vyko sėkmingai ir 1915 m. pavasarį jau ir Bir- 
Žy apylinkėje pasigirdo tolimi artilerijos dundėjimai. Tu mėty va
sara Siauliy gimnazijos gimnazistas, poetas Julius Janonis pralei
do atostogas tėviškėje - Beržiniuos. Mano ir Jono Mizaro tėvai, 
galvodami, kad karo frontas Biržy nepalies ir rudeniop vėl tęsis 
mokslas Biržy vidurinėj mokykloj, sumanė paprašyti Juliy Janonį, 
kaip pagarsėjusį mokslo genijy, kad jis paruošty mus egzaminams 
į Biržy vidurinę mokykla, - Joną į trečiąją, o mane į antraja kla
sę. Už sutarta atlyginimą Janonis sutiko ir nustatė mokslo "lekci- 
jy" dienotvarkę sekančiai: mano "lekcija" turėjo prasidėti 6 va
landa ryto, o Jono - viena valanda vėliau. Oi kaip sunku buvo kel
tis taip anksti ir nueiti 4 km į Beržinius į Pradžioje stengiaus 
šiaip taip pakęsti ir užduotas pamokas išmokti, bet kasdien "lek
cijos" sunkėjo ir aš pradėjau atsilikti su 'uždaviniais. Viena ryta, 
beeidamas pas Janonį iš nuovargio atsiguliau rugiuose ir saldžiai 
užmigau. Pabudęs pora valandy vėliau, nebedrįsau eiti pas jį, apsi
gręžęs parkuldinau namo. Toks mano elgesys buvo greit sutvarky
tas. Janonis pakvietė mano tėvą ir pranešė, kad iš mano pasiruo
šimo niekas neišeis. Tėvas už tai davė man gėry "pipiry" ir liepė 
vėl eiti kiauliy ganyti.

Jonas Mizaras tačiau mokėsi pas Janonį ir toliau, nors neilgam 
Frontas artėjo prie Biržy. Janonis, kaip daugelis kity inteligenty. 
pabėgo į Rusija.

Netrukus gyventojams teko išsikasti gilius apkasus ir slėptis 
žemėje, kad išgelbėjus savo gyvybes. Kaimai ir miestai paskendo 
karo ugnyje. Netrukus pasirodė pilkai melsvos vokiečiyuniformos. 
Rusu armijai atsitraukus iki Rygos - Daugpilio linijos, frontas 
stabilizavosi. Prasidėjo vokiečiy okupacijos sunkiosios dienos. 
1916 m. pradėta atstatyti karo sugriautos gyvenvietės. Jono Miza
ro ir mano tėvai pertvarkė jaujas ir pirtis kasdieniniam šeimos 
gyvenimui. 191? m. buvo nepaprastai šlapi. Lijo kasdien. Javai ne
užderėjo. Prie to prisidėjo dar dizenterijos epidemija, nuo kurios 
šimtai žmoniy išmirė. Sekančiais 1918 m. siautė Lietuvoj ir kitur 
gripo epidemija, paėmusi daug gyvybės auky.

Nežiūrint ty visy nelaimiy, gyvenimo tempas nesustojo. Šiais 
istoriniais metais pradėta atgaivinti ne tik pradžios mokyklos,bet 
taip pat pradėta rūpintis ir naujos gimnazijos įsteigimu Biržuose.

66



Kun. Jonas MIZARAS
Biržai, 1901.1.25 - Sibiras, 1949 m. rudeni

Kataliku, kun. Juozo Janulionio iniciatyva buvo įsteigta Biržę "Sau
lės" progimnazija 1917 m. , kurioj jis buvo pirmuoju direktoriumi. 
Oficialu šios progimnazijos atidaryma atliko daugiausia vokiečię 
okupacinės valdžios vyriausybė, vadovaujant vyriausiam rytinio 
fronto valdininkui (Oberbefehlshaber-Ost) generolui Von Loslein, 
kurio štabas gyveno Astravo dvare. Progimnazija pradėta tik tri- 
jomis klasėmis, nes nebuvo užtenkamai nei mokiniu, nei mokytoję.

Savučię vienkiemyje, Paliulio didžiulėje rezidencijoje, prieš 
progimnazijos įteigimą, buvo suruošti moksleiviams į progimna
zija įstoti kursai, kuriuose buvo mokoma daugiausia lietuviu kalba. 
Jonas Mizaras ir aš, užbaigę šiuos kursus, sėkmingai išlaikėm 
egzaminus į Biržę Saulės progimnazija, - jis į trečiąją, o aš į 
antraja klasę. Beveik visus gimnazistavimo metus nuo 1917 iki 
1924 m. mes abu gyvenome kartu įvairiose patalpose. Pirmąjį bu
tą turėjome Biržę reformatę kun. P. Jakubėno klebonijoje iki jo 
sugrįžimo iš Rusijos 1918 m. Po to gyvenome Meškauskynės bend
rabutyje, vėliau - Jurgio Trečioko puikiame palociuje, Kilučię gat
vėje. Vėliau dar gyvenome didelio aptiekos pastato (prie turgavie
tės) "bėlingyje". Tik 1924 m. išsiskyrėme. Jonas Mizaras baigė 
Biržę gimnazija 1923 m. , o aš sekančiais metais.

Per daugelį metę gyvenant kartu teko pažinti Jonai jo būda, jo 
gerąsias ir blogąsias puses. Likima-s pastūmė Joną blogo kelio
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kryptimi, - jis tapo alkoholiku ne iš šeimos paveldėjimo, bet iš 
blogos savo švogerio įtakos. Gerai atsimenu, kaip jo švogeris,iš 
kaimo atvykęs į Biržų turgų, beveik kas savaitę užeidavo pas Jo
ną, atsinešdavo su savim puskvortėlę valstybinės, baronkų ir sil
kės su cibuliais. Ab u susėdę prie stalo greit ištuštindavo bonkutę. 
Tas kartojosi per keletą metu, kol pagaliau Jonas pats pradėjo 
gurkšnoti degtinę iš savo rezervų. Prie to visko prisidėjo dar ir 
jo nepavykęs romanas su jauna latvaite, kurios vardo neprisimenu. 
Žinau tik, kad ji dirbo kaip tarnaitė Meškauskynėje. Visi Joną pei
kė, kam jis susidėjo su tarnaite. Jono Mizaro svajonė buvo tapti 
inžinieriumi, nes jis buvo labai gabus matematikoje, tačiau niekuo
met jis negalvojo studijuoti teologija. Kartais net su panieka atsi
liepdavo apie religija. Kitų raginimas Joną eiti į kunigus, irgi at
siliepė neigiamai. Nenorėdamas griežtai priešintis savo artimiem 
patarėjam, - nei tėvams, nei kunigams (kun. P. Jakubėnui, kun. K. 
Kur'matauskui), jis palinko į jų viliojamas lengvas sąlygas, gerai 
žinodamas, kad studijuoti jo mėgiama inžinerija, dėl ekonominių, 
sunkumų, bus neįmanoma.

Tarpininkaujant Anglijos ambasadoriui prof. Y. Simpsonui buvo 
išrūpinta 1923 m. Jonui Mizarui stipendija studijuoti teologija re
formatų kunigų seminarijoje Edenburgh, Škotijoj. Prieš vykstant į 
šia mokykla Jonas, kun. Kurnlatausko kviečiamas, praleido vasara 
pas jį Kelmėje, studijuodamas anglų kalba. Išbuvęs Škotijoj virš 
vienų metų, Jonas sugrįžo į tėvynę ir įstojo į Lietuvos universiteto 
evangelikų teologijos fakulteta, kurį baigęs 1926 m. ir tais pačiais 
metais Biržų Sinodo buvo įšventintas diakonu. Pradžioje Jonas 
Mizaras buvo paskirtas antruoju kunigu Biržų parapijoje. Trumpai 
čia pakunigavęs, buvo pastebėtas blogėjančio alkoholiko pasielgi
mu. Kolegijai rekomenduojant buvo perkeltas į Švobiškio parapija. 
Po kurio laiko iš Švobiškio jis buvo paskirtas kunigu Kėdainių pa
rapijai. Čia jo, kaip alkoholiko gyvenimas, visai sugvero ir jis tapo 
suspenduotas iš kunigystės.

Mano ryšiai su Jonu nutrūko 1927 m. išvykus man į Amerika. 
Po II Pas. karo sužinojau, kad kun. Mizaras pasiliko
Lietuvoj. Iš jo brolio Juliaus patyriau, kad Jonas buvo 1949 m.iš- 
tremtas į Sibirą Jakutsko apskritį, Azamaisko rajona ir ten 1950 
m. rudenį mirė. Taip žuvo tremtinio kančiose buvęs kun. Jonas 
Mizaras, anksti paliestas gyvenimo tragedijos.

okupuotoj
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Jonas KUTRA

MYKOLO DEVENIO PAGERBIMAS

Kuratorius dr. MYKOLAS D EVEN IS
Klausučiai, 1891.V.I — Santa Monica, 1978. V.28

19?9 m. rugsėjo 23 d. , kurt. Alenos Devenienės iniciatyva, pri
traukus net 7 organizacijas, kurioms dr. M. Devenis priklausė ar 
jas rėmė, šv. Kazimiero parapijos salėje buvo surengtas dr. M. 
Devenio pagerbimas - akademija. Daktaras M. Devenis mirė 1978 
m. gegužės 28 d. Santa Monikoje ir palaidotas Lietuviu Tautinėse 
Kapinėse Chicagoje.

Scenoje buvo išstatytas dr. M. Devenio biustas, papuoštas dau
gybe gėliy. Dalyvavo visa Deveniy šeima: našlė kurt. A. Devenienė, 
dukra Dalia su vyru dr. K. Bobeliu, abu sūnūs kurt. dr. Algis ir inž. 
Kieistutis.
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Akademija pravedė kurt. teis. J. Kutra. Kun. M. Preikšaitis su
kalbėjo invokacija. Sekė gen. konsulo V. Čekanausko ir VLIK'o 
pirm. dr. K. Bobelio tarti žodžiai. Pirmininkaujantis trumpai nu
švietė dr. M. Devenio asmenį ir jo veikla. Atvykęs specialiai iš 
New Yorko J. Audėnas, buv. VLIK'o vicepirmininkas ir ELTO's 
Informacijų, redaktorius, plačiai papasakojo apie velionio gyveni
mą, iškeldamas jo šviesia asmenybę, jo darbus, organizacijas,ku
rioms jis priklausė, įsteigta Devenių Kultūrinį Fonda, daktaro ken
tėjimus ir pergyvenimus Sibire, jo vertingus paliudijimus Kers- 
teno Komitete, dėl lietuvių trėmimu ir tremtinių gyvenimo Sibi
re. Jo paskaita bus atspausdinta "Lietuvių Dienų" žurnale.

Gautus raštus, skirtus dr. M. Devenio pagerbimui, perskaitė 
p-lė Barauskaitė. Juos prisiuntė- gener. suprnt. kun. St. Neimanas, 
Lietuvių Evangelikų Taryba, Liet. Ev. Reformatų Kolegija,"Mūsų 
Sparnų" žurnalo vadovybė ir Liet. Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
Centro Komitetas.

Trumpa akademijos meninę dalį atliko muzikė O. Metrikienė, 
smuikininkas R. Mickus ir aktorius A. Žemaitaitis.

Tarus kurt. A. Devenienei padėkos žodį, akademija baigta Lie
tuvos Himnu. Po to sekė kavutė su užkandžiais. Akademija buvo 
sklandžiai surengta ir visiems dalyviams, kurių buvo prisirinkę 
apie 3 00 asmenų, paliko gilų įspūdį.

KUN. M. PREIKŠAIČIO INVOKACIJA

Dėkojame, Viešpatie, jog Tavo žodžiai lieka ištikimi: " Teisiųjų, 
tikinčiųjų atminimas lieka palaimoje". Dėkojame už Mykolo Deve^ 
nio visa širdimi ir siela atsidavima Tau, Tėvynei, artimui. Jo 
skaisti vizija, kad gėris nugalės pikta, lieka mūsų širdyse. Mel
džiame, kad ir toliau laimintume! Jo brangia ir mylima šeima, ku
ria jis didžiavosi. Bet jo meilė siekė plačiuosius Lietuvių Tautos 
horizontus. Daugeliui buvo kaip gera patarias tėvas ar vyresnis 
brolis. Teikis palaiminti M. D. šios dienos atminima ir visus šio 
atminimo dalyvius, suteikdamas naujos gyvybės iš savo Malonės ir 
kilnaus ryžtingo M. D. pavyzdžio. Jo nutilusios lūpos lai laimina 
ap. Povilo žodžiais: "Mano mylimieji Broliai, būkit tvirti, nepaju
dinami, žinodami, kad jūsų triūsas nebus Viešpatyje veltui". Todėl 
malda ir padėka ateiname pas Tave: "O, Viešpatie, padėk, Viešpa
tie, duok geraj. laimėti" (118 psl. ). Teikis vis daugiau prikelti mū
sų Tautoje Tave mylinčių širdžių, kurios aukotus dėl Tavęs, arti
mo, tėvynės ir jų atminimas liktų visų palaimai.

70



Nuo viršaus į apačių (iš k. į d.): kurt. dr. Mykolo DEVENIO biustas gėlėse, kurt. teis. J. 
Kutra, akademijos pravedėjus, kun. M. Preikšaitis, gener. garbės konsulas V. Čekanauskas, 
VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis, paskaitininkas ekonom. J. Audėnas, kurt. A. Devenienė. Apat. 
nuotr. — akademijos dalyviai. Nuotr. A. E. J. Gulbinsko
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ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

PAVĖŽĖK, DĖDE!
( Prisimenant mokslo dienas )

Biržuose ketvirtadieniais būdavo turgaus diena. Man tos dienos 
rytmetis buvo pats smagiausias. Prašydavau motina, kad eidama į 
turgų, vestųsi ir mane. Kaip malonu buvo žiūrėti į suvažiavusius 
ūkininkus iš tolimu vietovių, eiti nuo vieno vežimo prie kito. Stam
bi "gaspadinė", atsisėdusi viduryje vežimo ant medinės lentos, ap
sirengusi veltine "jake", galva apsirišusi skepetaite, pardavinėda
vo atvežtus į miestą maisto produktus, aplinkui save prisidėjusi, 
lyg krautuvėje. Pas ja galėjai gauti visko: kiaušiniai švieži - vos 
kelių dienų; balti sūriai, suvynioti drėgname lino gabale, kmynų 
kvapu iš tolo pritraukdavo pro šalį einantį pirkėja; gietinę parda
vinėdavo iš plačiakaklės molinės puodynės samčiais; pro kvepian
čius žemuogių krepšiukus negalėdavai praeiti pro šalį nenusipir
kę s. Motinai vis timptelėdavau už suknelės, lyg primindama, pra
šydama :

- Nupirk, mama, žemuogių.
Be to, šviežios lapinės daržovės, nuo kurių nebuvo suspėję nu

džiūti rasos lašeliai. Šių daržovių galėjai gauti kiek tik norėjai, jei 
tik pinigų turėjai. Parnešus viską į namus, per savaitės laika ska
niai pavalgydavai. Motinos skaniai išvirtus valgius dar visi ir 
šiandiena prisimename.

Žiemos popietėje laisvalaikio laikotarpis suteikdavo mokslei
vėms išskirtinų malonumų. Šaltomis dienomis skverbdavosi šaltis 
pro aprėdalo plyšius, kur tik galėdavo įsibrauti. Nesvarbu, kad no
sies galas raudonas ir nuo Šalčio varva. Apsirengus šiltai ir ap
simovus vailokiukus į kaliošus, po pamokų eidavome rogutėmis 
pasivažinėti. Rogutėmis važiuoti visos norėjome, tik jų tempti nė 
viena nenorėjo. Iš turgaus išvažiuojančius ūkininkus užšnekinda
vome prašydamos:

- Pavežk, dėde !
Prašėme, kad mums leistų prisirišti rogutes prie jų rogių. Vie

ni ūkininkai sutikdavo pavėžinti, o kiti net botagu pagrasindavo, 
sakydami:

- Aš jus pavešiu!
Prisirišusios rogutes prie ūkininko rogių, nuvažiuodavome net 

iki miesto galo už kapinių. Padėkojusios "Maloniam dėdei",kaip 
klegiančios žąsys, grįždavome atgal į miestą ir vėl ieškodavome 
kito ūkininko, kuris sutiktų padaryti ta patį. Tik į pavakarę grįž
davome alkanos namo, su išpurvintu paltu ir peršlapusiais vailo- 
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kiukais. Už tai iš motinos gaudavome tiek ir tiek "pipirų".
Gerokai paaugusios mergaitės svajojo ir slėpė savyje ateities 

pramatoma gyvenimą. Vienos norėjo tapti kino artistėmis, kitos - 
dainininkėmis, trečios - baleto šokėjomis, kiekviena pagal, savo 
pasireiškusius gabumus. Pinigu nei viena mergaitė iš mūšy gru
pės neturėjo, per visas sukrapštydavome apie 20 centų.. Vakarais 
eidavome per krautuves plunksnų pirkti. Kol viena rinkdavosi 
plunksna, kitos rausėsi po prekių vyniojimo laikraščius ieškoda
mos kino artistų nuotraukų. Radusios prašydavome krautuvininko, 
kad iškirptų iš to laikraščio iškarpa. Per vakarų pereidavome per 
kelis krautuvininkus, o vėliau plunksnas pasidalindavome. Krautu
vininkai greit permatė mūsų pokštus. Pamatų į krautuvų įeinant 
grupų mergaičių, jau iš tolo pradėdavo šaukti, kad mums nieko 
parduoti neturį, - nėra nei plunksnų, nei paišelių, nei sąsiuvinių.

Iš mūsų grupės visos mergaitės gyveno pačiame Biržų mieste, 
tik viena - Valė Bražionytė, kuri vėliau buvo ištekėjusi už teisin
gumo ministerio Aleksandro Žilinsko, gyveno Astravo dvare pas 
savo ištekėjusia seserį už agronomo Petro Variakojo.

Vasaros ar žiemos metu Biržų miesto gamtos grožis pralenkė 
daugelio kitų Lietuvos apskričių miestus. Ypač jaunoji karta nau
dojosi tuo "žemės rojumi". Radvilų pilis buvo apsupta gražiausio 
Biržų parko. Alyvų, jazminų ir radastų kvapas pavasarį net apsvai
gindavo. Iš užpakalinės Radvilų pilies pusės ežeras laikė apsupus 
didelų miesto dalį. Per miesto vidurį tekėjo dvi upės. Už ežero 
dūksojo Astravo dvaras su jau griūvančiais rūmais ir parku. Prie 
rūmų stovėjo dvi liūtų figūros, kurios vėliau buvo pervežtos į karo 
muziejų.

Valų dažnai palydėdavome namo į Astravo dvarų. Pasinaudoda
mos proga, prašydavome jos, kad mus įvestų į dvaro rūmų vidų, 
nes rūmų vidaus lankymas buvo uždraustas dėl jau vietomis pū
vančių grindų. Valė mus nusivesdavo pro užpakalines duris ir 
siauro koridoriaus apvaliais vingiuotais laiptais užlipdavome į 
viršų. Mus žavėjo didžiulės, tuščios, niekuomet mums nematytos, 
salės, - atrodė lyg pasakoje ar kino filme.

Anais laikais visos buvome neturtingos, bet laimingos, nes ma
tėme prieš save pasaulį ir jo gyvenimo grožį tokį, koks jis buvo 
tikrumoje. Žmonės atrodė geri ir be apgaulės. Man atrodo, kad 
biržiečiai skiriasi iš kitų apskričių gyventojų savo charakteriu. 
Visuomet linksmi, geros nuotaikos. Atvirumas ir nuoširdumas bu
vo pastebimas visur. Biržietis biržiečiui jaučia didelį broliškumo 
jausma. Biržiečių vaišingumų visi pažįstame, nes yra apdainuotas 
eilėse ir aprašytas knygose. O jau biržiečių alučio - linksmintojė- 
lio "stiprumas", - užtenka vienos stiklinės, kad "išvirstumei iš 
kojų".
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Biržiečiu nuoširdumas šeimoje buvo tradicinio auklėjimo pažy
mys. Vaikai jau nuo mažens buvo mokomi, kaip reikia gerbti arti
ma ir vyresnį amžiumi nepažįstama asmenį. Kur tik bebūtu bir
žiečiu, tuojau susiburia į krūva ir sudaro lyg viena šeima.

Biržiečiui Biržai - jų gyvenimo džiaugsminga ir nerūpestinga 
pradžia ir išsvajota senatvės pabaiga. Biržių ežero vandens ban
gos, šimtmečiais vydamos viena kita ir atsimušdamos į krantą, 
mėnesienos šviesoje laukė suskambančiu, broliu bals^, kviečiančiu 
grįžti namo. . . Namai paliko taip toli už jūrų marių, - nebepasie
kiami. . . Caracas, 19?9 m. rugpiūčio 5 d.

Arėjas VITKAUSKAS

SMUKLININKO DUKTĖ TEKA

Diena iš dienos neprašyti laikraščiai šneka: 
-"Smuklininko duktė teka!"
Visas kolonijos dėmesys ant kojų-
rodos, šaukia:-"Smuklės garbei visą ką aukoju!" 
Kokia graži ta putomis išaugusi dukrelė, 
kokia brangi bus jos vestuvinė suknelė, 
kokie tėvai geri ir žymūs čia biznieriai, 
kiek laimės daug tai mergšei čia visi išgėrė !
Alus tekės kaip srauni Niagara, 
o jeigu kam vestvėse pasidarys negera- 
galės vištiena, kiek tik nori, širdį pataisyti, 
juk-jeigu vestuves daryti, tai daryti!
Paveikslą laikraščiai visaip kasdien kartoja,
dar prideda:-"Kaip kalbą lietuvių gražiai ši nuotaka vartoja!" 
Gali iš- susijaudinimo čia apsiverkti iš tikrųjų- 
tiek priskaičiuota smuklininkaitės dorybių prašmatniųjų!

❖
Per smuklininko vestuves nemato nieks žinutės, 
kurios nedaug-iš viso trys ar kiek eilutės, 
kad mokslus einantis studentas, 
nepriteklių ir bado iškedantas, 
neb°išlaikė fiziniai ir į beprotnamį pateko, - 
juk, ką tas reiškia, kuomet smuklininko duktė teka!

Chicago, Ill., 1935. X. 27
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ARĖJAS VITKAUSKAS

TIR-LIR-LIR-LIR-LIAM-PAM-PAM! . .
(Iš mano vaikystės atsiminimu)

Jeigu gyvenimu laikyti balta kinematografo e kr ana, tai žmonės, 
kurie kartais gyvenime pasirodo/yra keistais šešėliais, kurie pra
eina ekrane nežmoniškai mostiguodami galūnėmis, judėdami ir 
tuo įvarydami net šiurpulio. . .

įsivaizduokite sau! įeina aukštas, liesas, apibarzdojęs žmogus 
su keistai jam tinkančiu rūbu ir sušunka mano mamai:

- Tir-lir-lir-lir-liam-pam-pam. . .
Ir abiejų rankų, pirštais, lyg pasikepdamas nematomais laipte

liais, "lipa" į viršų. . . Tokį keista šešėlį įsivaizduokite durų pra- 
kirtime. Pirštais "lipa" į viršų - atseit, skambina pianu. . .

Taip keistai sveikindavosi mūsų buto kaimynas, kuris buvo 
kryždirbys. Visuomet jo įžengimas į mūsų butą būdavo tas pats:

- Ooo ! Sveika, gaspadin!. . Tir-lir-lir-lir-liam-pam-pam !
Aš, gal jau būsimas rašytojas, su nuostaba ir baime žiūriu į jį 

ir mano šešerių, septynerių metų galvoje netelpa tas literatūrinis 
tipas. . . Mane vis baugina. Taip, kaip jo sveikinimas, keistas ir vi
sas tas žmogus.

Mūsų buto sienos labai plonos (virtuvėje pasidarėme net skylu, 
per kuria galime susisiekti) ir labai dažnai girdžiu, kaip ilga
sis žmogus savo buto viduje gailiai čirpina dėžutę su įdedamomis, 
storame popieryje išpjaustytomis, natomis. Jo " katerinka ", kaip 
didelę mano gyvenimo naujenybę, aš mačiau kažin kaip praeida
mas, kai kaimynų buto durys buvo atidarytos.

Dirbo tas žmogus kryžius iš cemento. Tikrai jis juos "dirbo", 
nes pas mus apsigyvenęs, viena karta, rodos, jį ir tebandė daryti. 
"Tebandė", - nes nepavyko. . .

Girtuoklis buvo. Sako, žmona mušė. Apskritai, tai buvo gyveni
mo nevykėlis, sėkmingai šavo "nevykėlio" vaidmenį ir vaidinęs su 
savo tuo nelemtuoju:

- Tir-lir-lir-lir-liam-pam-pam.!. .
Už mūsų namų toliau, kur iš plento eina kelias pakalnėn, ant 

kampo tebuvo apšerpėję keli to žmogaus pagaminti kryžiai. Toks 
vaizdas, kad, tur būt, jis už butą nesumokėjęs ir kryžius likimui 
palikęs, pas mus atsikraustė. . .

"Meistras" buvo jo vardas. Pats labai gyrėsi savo darbais. O 
miesto kapinėse, paežeryje, veltui aš ieškojau akimis jo pagaminto 
kryžiaus. . . Man rodos, kad ir "užsakymai"jo tebuvo tokie, kad pa
imti pinigus ir pragerti. . .
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O tas kryžius, kurį jis nelaimingai dirbo pas mus, ilgai mėtėsi 
suiręs.

Mat, reikia į tam tikra lentinę forma įdėti susukta kryžiaus pa
vidalu stora viela, kad kryžius ne suirtų.. Paskui pripildyti tinkamai 
sutaisyto cemento ir gerai išdžiovinti. Bet mūsų "meistro" ce
mentas, matomai, buvo per daug degtinėje mirkytas, kad ilgai te
mačiau elgetiškai styrančia, kryžiaus pavidalu susukta, stora vie
la kieme. Tas suiręs kryžius ir yra ryškiausias atsiminimas iš 
viso to:

- Tir-lir-lir-lir-liam-pam-pam !. .
Ar buvo pianas jo bute ir ar mokėjo jis juo skambinti, - nebe

atsimenu. Bet matomai turėjo kilmę tas:
- Tir-lir-lir-lir-liam-pam-pam!. .
O jo vaikas išmokė mane vogti. Tėvas žvakes per "grabnyčias" 

pardavinėdavo. Jų išteklių, ypač vyniotąsias, pasigamindavome na
mie, bet su tiesiosiomis, - niekas neišėjo ir jų gamybai forma be 
reikalo mėtėsi užmesta. Iš Panevėžio (tuomet man tas atrodė la
bai iš toli, nes gyvenome Šiauliuose) jų - "fabričnų" - parsigaben
davome. . .

"Atrado skylę" kur "išduoti" tas žvakes mūsų kaimyno ištvir
kęs sūnus (keiktis buvo jo įprastas dalykas). Prikalbino mane jas 
vogti. Jis sakė, kad iš jų man kažin ka gražaus padarys (skulpto- 
riško) ir duos, bet pats žvakes ėmė ir gabeno nežinau kur. Nieko 
niekuomet iš jo negavau. . .

Ir vogiau aš ne su akstinu, kad ka nors už tai gausiu, bet dau
giau dėl to, kad tas jaunas banditas man liepė. Tokia buvo jo valios 
įtaka man! Jis mokėjo kažin kaip įkvėpti savo norus man. Aš buvau 
jo nelaiminga auka. . .

Laiptais styrindavau į antra aukšta - "salka", kur buvo dėžės 
su žvakėmis, laužiau ilgąsias į dalis ir, su šokinėjančia širdimi, 
kad ko nors ant laiptų nesutikčiau, arba kad neišgirstų kitame 
"salkos" gale gyvenusi teta. . . , vos gyvas lipdavau žemyn, kur jau 
tamsiame prieangyje laukdavo manęs tas banditas. Daug, labai 
daug, tų žvakių aš išgabenau. . .

O jis man už tai bene "į snukį" pasiūlė "duoti", ar net ir "da
vė". Bent jaučiau ant savęs jo terorą. . . Išduoti žadėjo. O nukentė
jęs, be abejojimo, būčiau aš.

Vėliau, lyg kad girdėjau, į kalėjimus nuėjo tas mano vaikystės 
mokytojas. Jo tėvas kryžių dirbimo karjera pas mus ir bus baigęs. . .

Kai atsimenu ta baimę, su kuria žiūrėjau į keista mūsų kaimy
ną, ir ta baimę, kuria turėjau žvakes vogdamas, turiu sau pasakyti, 
kad žmogaus gyvenimas yra tikras:

- Tir-lir-lir-lir-liam-pam-pam!. .
Taip, jis buvo keistas ir nelaimingas augančiam ateities žmogui.
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MOTIEJUS KARAŠA

Pulk. Motiejus KARAŠA
Biržai, 1895. IX. 10 - Baltimore, 1979. IX.2

Džiaugsme ir nuliūdime žmonės buriasi. Džiaugiamės su links ° 
mais ir liūdime su liūdinčiais.

Baltimorės Hubbord laidotuvių, koplyčioje 19^9 m. rugsėjo 5 d. 
vakare, lauke siaučiant audrai, vėjūi verčiant medžius ir lietui už = 
tvindant gatves, gausus lietuvių visuomenės būrys, nebodami nepa- 
lankaus oro, susirinko atsisveikinti su netikėtai mirusiu rugsėjo 
2 d. pulkininku Motiejumi Karaša, Altos Baltimorės skyriaus buvu
siu pirmininku, pareikšti užuojauta liūdinčiai žmonai Eugenijai, 
sūnui Arvydui ir sūnėnui Narimantui KaraŠams su šeimomis, su
sikaupime išklausyti Dievo paguoda teikiantį žodį, padėkoti Aukš
čiausiam už ta apsauga, kuri velionį lydėjo jo žemiškoje kelionėje 
ir kad mes, jį pažinę, galėjome džiaugtis velionio paslaugumuir 
draugy s te.

Pažinome miela tautietį kaip gera kovotoja už tėvynę Lietuva 
ir savo tauta mylintį gynėja, Lietuvos Ev. Reformatų. Bažnyčios iš
tikima narį gera, rūpestinga vyra, šeimos tėvą, artimo nepamirš
tantį draugbrolį Savo santūrumu kitų nepastebėtas ir tyliu darbš- 
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tumu ir kantrumo dėka daug nuveikęs kitę gerovei.
Motiejus Karaša gimė 1895 m. rugsėjo 10 d. Paberžės km. Bir

žę reformatę parapijos ūkininko Petro ir Katrės Mikelėnaitės Pa
rašu šeimoje, kuri užaugino keturis sūnus - Joną, Jurgį Petra ir 
jauniausięjį Motieję. Pradžios mokykla lankė Medeikię kaime, vi
durinę - Biržuose, kuria baigė 1914 m. ir 1916 m. pašauktas ka
riuomenėn, įstojo į karo mokykla Poltavoje. 191 8-19 m. kovojo 
Sibire. 1921 m. , po sunkię pergyvenimę, grįžęs tėvynėn ir stojo 
į Lietuvos kariuomenę. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkę kur
sus Kaune. 1926 m. buvo paskirtas į Lietuvos Saulię Sąjungą, kur 
ėjo apygardos ir rinktinės vado, karinio parengimo bei šaulię ug- 
niagesię inspektoriaus pareigas. 1939 m. gruodžio 1 d. buvo pas
kirtas Kėdainię aps. karo komendantu, o 1940 m. gruodžio 28 d. 
bolševikę buvo atleistas iš karo tarnybos. Nuo 1942 iki 1944 metę 
ėjo Raseinię aps. savitarpinės pagalbos reikalę vedėjo ir vietinė
je rinktinėje Raseinię aps. komendanto pareigas. 1944 m. pasi
traukė į Vokietija. 1951 m. atvyko į Baltimorę.

Šalia pagrindinię profesinię pareigę ilga laika dirbo ugniagesię 
sąjungoje ir kitose įvairiose srityse. Nuo 1932 m. buvo Lietuvos 
ugniagesię sąjungos vicepirmininku, o nuo 1942-43 m. pirmininku. 
Nuo 1936 iki 1939 metę Pabaltijo Ugniagesię sąjungos generalinis 
sekretorius. 193 7 m. paruošė ir išleido šauliams sporto vadovėlį. 
Paruošdavo straipsnius "Kario” ir "Mūsę Sparnę” žurnalams. Su 
savo ilgu ir spalvingu gyvenimo keliu norėjo supažindinti ir pla
tesnę visuomenę, paruošdamas spaudai savo atsiminimę knyga 
"Gyvenimo sūkuriuose”, kurios galutinai nesuskubo parengti.

Pažinau miela Motieję Biržę miesto mokykloje 1910 m. , kai 
kartu mokėmės vienoje klasėje. Užėję karai mus išblaškė po pa
saulį. Palyginamai neilgai pasidžiaugę laisva tėvyne Lietuva, vėl 
susitikome svetur, mus priglaudusioje svetingoje USA, bet šį kar
ta išlydėti į ten, kur nebėra tę žemiškę vargę ir rūpesčię. Ilsėkis 
po sunkię darbę ir patirtę. vargę svetingoje žemėje. "Tesie toli, 
arti, bet kur, nes Tavo, Dieve, žemė juk visur ! ”

Po gedulingę pamaldę koplyčioje, atsisveikinimo žodį tarė Lie- 
tuvię Tautinės Sąjungos Baltimorės skyriaus pirmininkas Vladas 
Bačanskas, apibūdindamas velionį kaip ąžuolą, tvirtai išlaikiusį 
gyvenimo audrę. Bendradarbis Kazimieras Dūlys, savo tartu žo
džiu, prisiminė kartu praleistus metus medžio apdirbimo įmonėje.

Rugsėjo 6 diena,audrai praėjus ir saulei šviečiant, velionio pa
laikai, gėlėmis, vainikais pridengti, buvo nulydėti į Loudon Park 
mauzolieję, kur trumpomis religinėmis apeigomis, sugiedojus 
Lietuvos Himną, buvo atsisveikinta su mielu tautiečiu. Lietuvię 
namuose, pietę metu, poetas Nadas Rastenis dar sykį mums pri
minė velionio nuopelnus mūsę tautai. Kun. S. Neįmanąs 
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EMILIS SKEBERDIS

Dipl. inž. Emilis SKEBERDIS 
Kaimas. 1933.II.28 - V. Vokietija. 1979.VI1I.I6

Po ilgos ir sunkios, su nuostabiu kantrumu perneštos klastingos 
kaulę vėžio ligos, 19?9 m. rugpiūčio 16 d. MUnchene Grosshadern 
ligoninėje mirė diplomuotas inžinierius TĖmilis Skeberdis, sulau
kęs virs 46 metę..

Gimė 1933 m. vasario 28 d. Kaune. 1952 m. baigė gimnazija 
Biržuose. 1952-1957 m. studijavo Leningrado vandens transporto 
ir uostę statybos inžinerijos institute. Labai gerai apgynė diplomi
nį darba "Odesos uosto rekonstrukcija". 1957-1958 m. dirbo inži
nierium Rusnėje, 1958-1959 m. Vilniuje statė gyvenamus namus ir 
mokyklas.

1959 m. su tėvais ir žmona, gim. Paužaite, atvyko į V. Vokietija 
ir nuo 1962 m. dirbo kaip dipl. inž. didžiausioje statybos firmoje 
"Moli", Mttnchene. Ė. Skeberdžiui vadovaujant, galima sakyti, visas 
kraštas buvo nusėtas tiltę tilteliais, hidroelektrinėm, užtvankę 
šliužais ir t. t. Paskutinis, didžiausias jo užplanuotas, bet jau kitę 
rugpiūčio 3 d. užbaigtas statyti tiltas - Rosenheime.

Gyvenimo audrę blaškomas, velionis, kaip repatriantas, du kartu 
išgyveno atsiskyrimo su tėvyne skausmą. Meilę savo tautiečiui ga
lėjome visi pastebėti jo niekad nepraleidžiamuose lietuviškuose 
pobūviuose. Ta meilę nuskriaustam broliui jis rodydavo metai iŠ 
metę, vežiodamas savo Vargo mokykla lankančius vaikučius, lan
kydamas senelius ir ligonius. Jis buvo keletą metę ir Mdncheno 
Lietuvię Apylinkės valdybos narys.

Laidojimo apeigas dviem kalbom 197 9 m. rugpiūčio 22 d. Nord- 
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friedhof Mūncheno koplyčioje ir prie duobės atliko kun. Fr. Skėrys 
iš Mannheimo.

Labai jautrius atsisveikinimo žodžius tarė vienas firmos "Moli" 
atstovas ir Mtfncheno apylinkės pirmininkas inž. Ričardas Herma
nas. Jis pasakė^ "Inž. Ė. Skeberdis buvo gilios minties, ramaus bū
do žmogus. Jis nerūkė, nevartojo svaiginamu gėralu, nesisvaisčio- 
jo nereikšmingais žodžiais ir buvo pašnekus įvairiomis temomis. 
Jo maloniausios temos buvo apie kultūrinį darba gimtajame kraš
te ir išeivijoje. Buvo didelis lietuvis patriotas ir susipratęs re
formatas. Už tai jo draugai ir bendradarbiai jį gerbė ir mylėjo. "

Paliko liūdinčius: žmona Birutę, dukra Aušrelę (15 m. ), sūnų 
Mindaugą (17 m. ),tris seseris ( dvi iš jų dar Lietuvoje ir viena 
JAV-USA) ir kitus gimines.

Laidotuvėse dalyvavo apie 80 žmonių., beveik visi kilę iš Lietu
vos. Ant kapo sudėta labai daug vainikų, jų tarpe ir vienas iš VLB 
Mtfncheno apylinkės su lietuvišku įrašu. Visi dalyviai po laidotu
vių buvo pakviesti į kavinę.

Žmonai, dukrai, sūnui ir sesutėm reiškiu mano nuoširdžiausia 
užuojauta ir su jais kartu liūdžiu.

Laidojimo pamokslo tekstas: Tokiu būdu pamokyk mus skaičiuoti 
mūsų dienas, kad įgautume išmintinga širdį (Psalmė 90, 12).

Kun. Fr. Skėrys

Arėjas VITKAUSKAS

PO ŠVENČIU

Sumindžiotos ir suvažinėtos, 
Kelios skardinės dūdos dar mėtos; 
Eglaitės išgrūstos į užtvorius yra, 
(Nekenčia ponia, kad ant kilimo byra). . .

Ledo barškučiais langai rytą kaišos, 
(Kalėdų linkėjimų krūva dar maišos)- 
Tikras žiemos jau atėjo sezonas
(Paslėpė antklodes skystas ir plonas). . .

Vainikai raudoni į krūvas sušluoti
Ir metai nauji su triukšmu išdūduoti: 
Dabar-tik sulaukti, ko yra linkėta, 
(Jeigu nedings, kaip viskas, kas kalbėta). . .
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DR. INZ. JURGIS GIMBUTAS

ALBERTAS PUSKEPALAITIS

A Iberias P US KEPA LA 1T/S
Mažoji Lietuva, 1898.V1.20 - So. Boston, 1979. VIII.17

1979 m. rugpiūčio 17 d. Bostone mirė Albertas Puskepalaitis. 
Atsisveikinimas buvo sekmadienio vakare, Kaspero šermeninėje, 
South Bostone. Žinomo tilžiškio mažlietuvio ir spaudos darbuotojo 
atsisveikinime dalyvavo gana gausus bostoniškių būrys, apie 6 0, 
nors velionis neturėjo čia artimu giminiu ir gyveno gana vienišas. 
Tik sesers sūnus Helmut Henneberg su šeima, iš kaimyninio Can- 
tono, rūpinosi laidotuvėmis. Vokietijoje tebegyvena du A. Pus kepa- 
laičio broliai ir viena sesuo.

Karstas buvo uždengtas lietuviška trispalve. Tuo pasirūpino 
Bostono šauliai, vadovaujami inž. Jono Stašaičio. Uniformomis pa
sipuošę šauliai pakaitomis stovėjo garbės sargyboje prie savo 
garbės nario karsto. Prakalboms pirmininkavo inž. Eugenijus Ma = 
nomaitis, prabilęs į susirinkusius vietinės lietuvių evangelikų, gru
pės įgaliotas. Lietuvių Bendruomenės ilgametis pirmininkas Anta
nas Matjoška perskaitė Antano Mažiulio parašyta velionio biogra
fija iš Lietuvių Enciklopedijos, Saulių vardu atsisveikino J. Stašai
tis, o draugų vardu kalbėjo Jurgis Gimbutas.

Pirmadienį, rugpiūčio 20 d. , susirinko apie 40 žmonių palydėti 
A. Puskepalaitį į kapines. Po trumpų dr. A. Krisiukėno paskaitytų 
maldų, 12 automobilių vilkstinė pajudėjo į tolima Bostono prie- 
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miestį, West Roxbury, Kethsenomy kapines, kuriose laidojami visų 
tikėjimu, žmonės. Čia vėl uniformuoti šauliai atliko kariškas cere
monijas, įteikdami atitinkamai sulankstyta lietuvių, tautos vėliava 
velionio giminėms. Bostono Balfo s k. pirmininkas Antanas Andriu
lionis pasakė jautrų atsisveikinimo žodį. Andriulioniu namuose ir 
globoje A. Puskepalaitis gyveno paskutiniuosius kelerius savo se
natvės metus. Laidotuvės užbaigtos Lietuvos himnu.

Velionis Albertas buvo vienas iš retųjų lietuvių, gimusių ir au
gusių Mažojoje Lietuvoje, Tilžės krašte. Savo gyvenimu Puskepa
laitis parodė, kad Sauerveino-Girėno giesmės idealas "Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turime ir būt" gali būti praktiškai 
įvykdytas. Albertas Puskepalaitis nuo jaunystės iki senatvės sten
gėsi sekti didžiųjų Mažosios Lietuvos sūnų - Donelaičio, Vydūno, 
Simonaičio, Jagomasto pramintais keliais. Jei didžiąją savo gyve
nimo dalį Puskepalaičiui nebuvo lemta gyventi Mažojoje Lietuvoje, 
tai nors iš tolo jis skleidė tos Lietuvos dalies lietuviškąją istorija 
ir dirbo išeivijos mažlietuvių draugijose.

Puskepalaičio darbas buvo glaudžiai susijęs su spaustuvininko 
profesija - spauda. Nekartodamas Lietuvių Enciklopedijoje Antano 
Mažiulio parašytos velionio biografijos, mėginsiu paryškinti Pus
kepalaičio sutapimą su lietuvių spauda. Jei nepriklausomoje Lietu
voje spaustuvių aprūpinimas naujomis mašinomis buvo jo pragy
venimo šaltinis, tai po karo Vokietijoje ir Amerikoje lietuvių 
spauda pasidarė jo aistra, kuriai jis skyrė visas savo kuklias lė
šas ir daugiausia laiko. Iškeliaudamas iš Lietuvos, jis pasiėmė 
svaria savo bibliotekos dalį ir išsaugojo ja iki pat mirties. Pirk
damas visas geresnes knygas, prenumeruodamas beveik visa pe
riodinę lietuvių spauda Vokietijoje, Amerikoje ir Canadoje, Puske
palaitis apsikrovė spausdiniais iš visų pusių. Anksčiau jis ir pats 
rašė, redagavo ir platino spauda, o Amerikoje jau tik pasitenkino 
ja skaitydamas ir remdamas.

įdomu, kad Puskepalaičio lietuviškos periodikos rinkiniai api
ma visas sroves. Būdamas evangelikas liuteronis, jis, žinoma, 
skaitė jų žurnalus "Mūsų Sparnus", "Svečia", "Evangelijos Švie
sa", "Dangaus Raktus", "Evangelijos Žodį" ir "Paskutinį Trimi
tą". Šalia to jis prenumeravo arba pirko pavienius numerius, atro
do, visų lietuviškų žurnalų. Surinko "Aidų", "Ateities", "į Laisvę", 
"Kario", "Lituanus", "Lietuvių Dienų", "Darbo", "Sėjos"ir dar ke
lis, kad ir nepilnus, komplektus. Prie to dar kaupė krūvas dienraš
čių ir savaitraščių. Ne tik kaupė, bet skaitė pabraukydamas, kas 
jam atrodė svarbu. Aišku, kad šiaip informacijai būtų pakakę pu
sės tų žurnalų ir laikraščių. Bet Albertui Puskepalaičiui žurnalas 
ar laikraštis buvo nepakartojami unikumai. Daugiausia jo kalba 
sukdavosi apie skaitytus straipsnius. Senatvėje, susirgęs, Puske- 
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palaitis iš anksto pasirūpino, kad jo surinkta lietuviška biblioteka 
nepražūtą, o būtų išdalinta tokioms mokslinėms bibliotekoms, kur 
jo knygos, daugiausia liečiančios Mažaja Lietuva, būtų naudojamos 
ir išsaugotos ateičiai. Šių mėty pradžioje, draugams padedant, jis 
padovanojo apie 220 spaudos vienetų, valstybinio Kent State univer
siteto lietuviškajam rinkiniui, 66 vienetus ALKAI, 51 - Pennsylva- 
nijos universiteto bibliotekai, 22 - Vilniaus universitetui. Tai kny
gos ar brošiūros, daugiausia lietuviškos, bet buvo ir kitomis kal
bomis, tačiau lituanistinėmis temomis. į tuos skaičius neįskaityti 
žurnalai ir laikraščiai. Mažesni spaudos kiekiai teko privatiems 
kolekcionieriams. Iš viso išdalinta 47 6 knygos ir brošiūros ir dau
gybė periodinės spaudos. Gavėjai dar suskubo asmeniškai padėko
ti Puskepalaičiui ir paskelbti apie tai lietuvių spaudoje.

Lietuvoje gyvendamas, Puskepalaitis žydėte žydėjo: turėjo pla
čias pažintis, pakankamai lėšų išlaikyti gerus namus ir automobi
lį, galėjo būti teniso ir jachtų klubų narys. Išeivijoje jam nebesise
kė apsirūpinti materiališkai. Nesisekė ir šeimyninis gyvenimas. 
Liko vienišas, kiek apkartęs, jautrus. Tačiau, kad ir save skriaus
damas, dalino savo paskutinius uždarbių pinigus ne tik spaudai, bet 
šiaip lietuviškoms organizacijoms. O jos, pajutusios ypatinga dos
numą, apipildavo senelį prašymų laiškais, kurių prisirinko kelios 
dėžės.

Amerikoje Puskepalaitis gyveno pirma Minnesotoje, trumpai 
Chicagoje ir ilgiausiai Bostone. Mėgdavo lankyti lietuvių koncer
tus ir kitus scenos renginius. Jų spausdintas programas taip pat 
saugojo, kaip ir kitus spausdinius.

Iki pat mirties Albertas korespondavo su keliais Mažosios Lie
tuvos veikėjais. Iš jų žinau profesorių Martyna Braka, kunigą Fr. 
Skėrį, redaktorių Ansa Lymanta. Kad ir neišėjęs aukštesnio moks
lo lietuvių kalba, Puskepalaitis neblogai rašė lietuviškai. Kartais 
jam geriau išeidavo pirma rašyti vokiškai, po to išversti ir dar 
duoti kam nors ištaisyti. Mėgdamas rašta, Puskepalaitis paliko per 
1 00 lapų neišbaigtų atsiminimų ir daug savo laiškų kopijų, kuriuo
se yra biografinių ar i storinių faktų. Tasai rašytinis Alberto Pus- 
kepalaičio palikimas jau sutvarkytas, dublikuotas ir padalintas į 
tris vietas: giminėms Vokietijoje, red. A. Lymantui ir archyvui 
Amerikoje. Gal sulauksime išspausdinant šio neeilinio lietuvių 
spaudos entuziasto raštus, kuriuose iš praeities išnyra specifiš
kas prūsų lietuvių gyvenimas prieš I Pasaulinį kara ir Mažosios 
Lietuvos veikėjų darbai vėliau. 1979- IX. 8
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KUN. P. DILYS

ATSISVEIKINIMAS SU MARTYNU KAVOLIŲ

Greit pasklido lietuviškoje visuomenėje liūdna žinia, kad po 
sunkios ligos 19? 9 m. rugpiūčio 10 d. mirė Chicagoje dr. kun. Mar
tynas Arminas Kavolis, gimęs 1897. XI. 14 Gargžduose, Kretingos 
aps.

Dr. Kavolis buvo taip pat teisininkas. Lietuvos U-to teisių fa
kultetą baigė 1925 m. ir teisės studijas gilino Vokietijoje, kur 1948 
m. įsigijo teisių, daktaro laipsnį. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
Tribunolo prokuroro padėjėjas. Dr. Kavolis per visa gyvenimą do
mėjosi bažnytiniais reikalais. Vienuolika metų ėjo Lietuvos Ev. 
Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos prokuroro pareigas. Gyvenda
mas išeivijoje, studijavo evangelikų teologija ir prie Canados Liu
teronų Bažnyčios išlaikė reikalingus teologinius egzaminus. Kuni
gu buvo įšventintas 1953 m. rugsėjo 30 d. Kunigavo Ev. Liuteronų 
parapijoje Toronte, o paskui Chicagoje National Lutheran Council 
taip vad. Mission Church, aptarnaudamas liuteronus įvairiose Chi- 
cagos bažnyčiose. Paskutiniais metais buvo išėjęs į pensija.

Rugpiūčio 13 d. Tėviškės Ev. Liuteronų parapijos bažnyčioje 
Chicagoje įvyko atsisveikinimo pamaldos su mirusiu dr. kun. M. 
Kavolių. Velionis priklausė Neo Lituania korporacijai, kur ėjo na
mų statybos ir garbės teismo pirmininko pareigas, todėl prie jo 
karsto budėjo Neo Lituania korporantai. Atsisveikinimą pravedė 
parapijos klebonas senjoras kun. Ansas Trakis. Lietuvos Ev. Re
formatų Bažnyčios gener. suprnt. kun. Stasys Neimanas, tos pačios 
Bažnyčios suprnt. kun. Povilas Dilys ir Ev. Liuteronų Išganytojo 
parapijos Toronte kun. Algimantas Žilinskas tarė atsisveikinimo 
žodį. Iš pasauliečių atsisveikino: teisininkas A. Budreckas, Lietu
vių Teisininkų centro valdybos vardu, ir Mečys Valiukėnas Neo 
Lituania korporacijos filisterių vardu.

Suprnt. kun. P. Dilys tarė šį atsisveikinimo žodį:
"Antrame apaštalo Povilo laiške Timotiejui, pirmame persky

rime septintame skirsnelyje, skaitome: "Dievas gi mums davė ne 
baimės dvasia, bet galybės, meilės ir protingumo dvasia".

Nuliūdusieji klausytojai, sūnus, seserys, artimieji giminės, 
draugai, pažįstamieji ir mes Lietuvos Evangelikų Bažnyčių dvasi
ninkai, velionio kolegos !

Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios išeivijoje, jos žurnalo "Mū
sų Sparnai", kuriame brangus Martynas glaudžiai bendradarbiavo, 
lietuvių reformatų kunigų, mano šeimos ir mano vardu noriu at
sisveikinti su daktaru kunigu Martynu Kavolių ir išreikšti gilia 
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Dr. kun. M, KA VOLIO karsto išnešimas iš Tėviškės parapijos bažnyčios.
Chicago, 1979.VIII.14 Nuotr. M. Nagio

užuojauta visiems.
Man teko tik Amerikoje susipažinti su velioniu tada, kada jis 

tarnavo kaip evangeliku kunigas Dievo Bažnyčiai. Bet iš man pri
einamos istorinės literatūros buvau gana gerai painformuotas 
apie velionio bažnytinę ir valstybinę veikla Lietuvoje, nepriklauso
mybės metais, kai jis stengėsi sustiprinti Lietuvos Ev. Liuteronų. 
Bažnyčia mūsų krašte. Valandos, kurias praleidau su brangiu Mar
tynu bendruose lietuviu evangeliku Bažnyčią posėdžiuose, arba in 
the Center for Research Libraries mano kambaryje ar mūsų. Ev. 
Reformatų Sinoduose Chicagoje, visuomet darė man giliai, neuž
mirštama įspūdį. Martynas Kavolis buvo gilus teologas, ypatingai 
stiprus sis tematinė je teologijoje. Jis pabrėždavo, kad tikra krikš
čioniška teologija prasideda ten, kur yra gyvas tikėjimas. Tebūnie 
man leista priminti tris įvykius iš velionio bažnytinės veiklos 
Amerikoje.

Prisimenu jo gerai paruoštus pamokslus, kuriuos jis sakydavo 
kaip laikinas kunigas of the Lutheran Church in the Woodlawn 
Area, netoli Chicagos Universiteto. Jau tada parapijiečiai daugu
moje buvo juodieji. Mano bendradarbiai iš Universiteto dažnai pa
sidalindavo su manim įspūdžiais apie pasakytus pamokslus. Gal 
būt ne visi buvo teologiniai paruošti priimti visų velionio išreikš
tą. minčių, bet nežiūrint to, jo klausytojai jautė, kad jų. laikinas ku
nigas yra gilaus tikėjimo žmogus ir atskleidžia jiems krikščiony
bės paslaptis.

Mūsų viename Sinode kolega Kavolis, pei' savo sveikinimą, pa
rodė gilu, susirūpinimą lietuvių. evangeliku reikalais, pabrėždamas,
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kad kiekvieno lietuvio evangeliko pareiga yra iki dugno susipažinti 
su ekumenine gadyne, kuri, nežiūrint kliūčių, vis žengia pirmyn ir 
negalima jos sustabdyti.

Paskutiniais gyvenimo metais jis dažnokai aplankydavo mane 
mano įstaigoje. Buvau nustebintas jo susidomėjimu ne tik religi
niais, bet ir sociologiniais klausimais. Būdamas ligonis, skaityda
vo žinomo sociologo Andrew Greeley veikalus. Jis prašė manęs 
parūpinti jam statistinius davinius apie demografinį judėjimą Illi
nois valstybėje. Jis t. p. išreiškė susirūpinimą apie sekančiais me
tais "Confessio Augustana" istorinį pasaulinio masto minėjimą, 
taip gi ar evangeliku ir katalikp. teologu pastangos galėtų būti įkū
nytos? Koks pozityvus priminimas ir mums lietuviams išeivijoje!

Netekus daktaro kun. Martyno Kavolio, nors mūsų lietuviškame 
protestantiškame gyvenime susidariusi spraga milžiniška, mes 
privalome nusilenkti prieš Visagalinčio valia ir dėkoti Dievui, kad 
Jis brangiam Martynui davė jo ilgame gyvenime ne baimės, bet 
galybės, meilės Bažnyčiai ir protinga dvasia. Amen. "

NAUJI LEIDINIAI

-------OQO-------

"DAGYS klajoja ir galvoja", tai skulpt. J. Dagio antroji prisi
minimu, poezijos ir epo knyga. Knyga išleido pats autorius.Spaudė 
Litho Art. lietuviška spaustuvė Toronte 197 9m. Knyga turi 164 psl.,, 
iš kurių 115 psl. teksto ir 49 psl. iliustraciją.

1978 m. autorių ištiko sunkus širdies smūgis, po kurio jis ilgai 
negalėjo vartoti kaltelių ir plaktuko. Šia proga jis išnaudojo, antros 
knygos suformavimui- surinko turėtus eilėraščius, poemas, epą, 
pakartojo kaikuriuos spaudoje tilpusius straipsnius ar jų. ištrau= 
kas, ir visa tai savo lėšomis atspausdino.

Tikime, kad skaitytojai ras daug pasigėrėtinų dalykėlių knygos 
puslapiuose, o skulp. Dagiui linkime ir toliau nepamesti plunks
nos. Viliamės, kad jis jos nepames, nes:

Ar gimsta man širdyj viltis
Ir aš aukštyn su ja lekiu,
Ar gęsta meilės žiburys
Ir aš tamsoj žemyn slenku,
Aš vis jaučiu, kad gyvenu
Ir man smagu, nors ir kenčiu (21 psl. )

J. P.
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---------- OQO------------

"ŠVENTASIS RASTAS, komentarai-aiškinimai". Paruošė Kos
tas Burbulys. Knyga atspausta Chicagoje 19? 9 m. , apima 281 psl.

Šiame veikale autorius nagrinėja ne visa Šventąjį Rasta, bet tik 
Mato ir Morkaus evangelijas, cituodamas ir aiškindamas kiekvie
na posmą.

R. Kataliku Bažnyčia buvo pavedusi Šv. Rašto aiškinima išimti
nai kunigams, nes eiliniai ir nemokyti žmonės galį daug ka klai
dingai suprasti. Tik po Vatikano II Susirinkimo buvo leista katali
kams tiesioginiai susipažinti su Šv. Rašto tiesomis.

Reformanija, atmetusi popiežių dogmas, nuo pat pradžios dėjo 
pastangas parūpinti Šventąjį Rašta gimtąją kalba kiekvienai tautai 
ir be jokių aiškinimu duoti žmonėms į rankas.

Pagal reformatorių, mokymą tikėjimas yra Dievo dovana, kuris 
suteikia žmogui dvasinę galia pažinti ir suprasti dieviškas ir že
miškas tiesas. Vienok tikinčiam krikščioniui, besigilinant į Šventą
jį Rašta, susidaro sunkumai susigaudyti dėl žodžių prasmės, nes 
kiekvienas Šv. Rašto žodis turėjo būti paties Dievo žodis. Tie pa
tys žodžiai senovės kalbose turėjo visai kitokia prasmę, pav. apie 
pasaulį, visata, dangų, žvaigždes ir t. t. Todėl, norint Šv. Rašto min
tis pagauti ir suprasti mūsų laiko kalboje, tenka parūpinti komen
tarus, kas lietuviškai reiškia - aiškinimus.

Kun. Kostas Burbulys šiuo savo darbu yra pirmtakas lietuviš- 
koje evangelikų raštijoje, nes pirmas parūpino Mato ir Morkaus 
evangelijų komentarus, kurie tikintiesiems padės geriau suprasti 
šių evangelijų atskleidžiamas tiesas.

Šiuo metu jau yra spausdinami Luko ir Jono evangelijų komen
tarai.

Norį įsigyti aukščiau paminėta knyga, reikia pasiūsti 5 dol. šiuo 
adresu’ Rev. Kostas Burbulys, 3426 N. Plainfield Ave. , Chicago, 
III. , 60634.

V. K.
---------- OQO-----------

WORLD-WIDE NEWS BUREAU,Arėjas Vitkauskas, Editor-Man
ager, parašė ir išleido anglų kalba knygelę "Lyre Fruit in light 
syrup" (Lyros vaisiai pasaldintame sirupe), minkštais viršeliais, 
32 psl. Joje yra 30 trumpų, nuotaikingų eilėraščių. Jos kaina vie
nas doleris. Galima gauti pas autorių: 309 Varick Street, Jersey 
City, NJ, 07302 (Ph.201-333-4660 ).
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SVEIKINIMAI

Superintendentui kun. Povilui 
Jašinskui 1979 metai buvo reikš
mingi metai, -tai trigubų sukak - 
tuvių metai. Šiais metais Jubilia
tui suėjo 50 metų nuo ordinavimo 
kunigu Sinodo metu birželio 24 d. 
Biržuose. Rugpiūčio 19 d. atšven
tė savo 90 metų gimtadienį su 
pamaldomis, kuriose dalyvavo 
daug parapijiečių. O spalio 28 d. 
atšventė savo vedybinio gyvenimo 
50 m. sukaktuves savųjų tarpe.

Sveikiname mielą Jubiliatą ir 
Ponią šių reikšmingų sukakčių 
proga, nuoširdžiausiai linkėdami 
Dievo palaimos.

"M. Sp." Redakcija
V. VOKIETIJA. Kuratorė Felicija 
Mažuikienė, "Mūsų Sparnų" uoli 
skaitytoja, 1979 m. rugsėjo 5 d. at
šventė savo 95 metų gimtadienį 
Hofheime prie Taunus. Gimtadie
nio dieną solenizantę sveikino žo
džiu ir raštu giminės, pažįstami 
ir įvairūs V. Vokietijos pareigū- 
nai:Hofheim burmistras ir mies
to tarybos pirmininkas, Hesseno 
"Minis te rprasident",Main-Taunus 
apskrities "Landrat" ir "Kreis-

Felicija MAŽU'IKIENĖ 
Holzheim, 1978.V1H

vorsitzende", Bonnos "Bundesta
go" narys, vietinio CDU partijos 
skyriaus pirmininkas bei evange
likų parapijos atstovai. Ta proga 
kurt.Mažuikienė pareiškė, kad tai 
ne jos nuopelnas tokio amžiaus 
sulaukus, bet ją džiugina jai pa
reikšta pagarba.
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"Mūsų Sparnų" redakcinė ko
misija nuoširdžiai sveikina mielų 
Kuratorę gimtadienio proga ir 
linki daug, daug gražių, saulėtų ir 
sveikų, palaimintų metų!

"M. Sp." Redakcija

Vasario 16 gimnazijos mokyto
jas kun. Fricas Skėrys 1979. VII. 9 

atšventė 60 metų sukaktį.
Nuoširdžiai sveikiname ener

gingų visuomenės veikėjų, spau
dos bendradarbį, lietuviškų ren
ginių rėmėjų ir rengėjų, linkėda
mi darbščiam Jubiliatui geriau
sios sveikatos, sėkmės veikloje, 
ištvermės ir dieviškos palaimos.

"M. Sp." Redakcija

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

TAURAGĖ. Vysk. Jonas Kalvanas 
1979 m. birželio 24 d. konfirmavo 
Tauragės Martyno Mažvydo vardo 
bažnyčioje 78 jaunuolius: 36 mer
gaites ir 42 berniukus.

❖ ❖ ❖
ALKIŠKIAI. 1979 m. balandžio 11 
d. mirė Alkiškiuose dekanas kun. 
Gustavas Rauskinas, gim. 1902.XII. 
2 d. Ištarnavo Viešpaties vynuogy
ne sunkiose sųlygose beveik 47 m. 
Laidotuvėse dalyvavo vysk.J.Kal
vanas iš Tauragės, arkivysk. dr. 
kun. Jonas Matulis iš Rygos, latvių 
Bažnyčios sekretorius kun. Pried- 
nieks, latviųkun. Beimanis, refor
matų Bažnyčios supernt. kun. Po
vilas Jašinskas iš Biržų, Šiaulių 
stačiatikių Bažnyčios kun. Žakas, 
Akmenės rajono katalikų klebonas 
dr.kun. Petras Puzavas ir kiti lie
tuvių liuteronų Bažnyčios kunigai. 
Velionis aptarnavo 7 parapijas 
Šiaurės Lietuvoje prie Latvijos 
sienos. Laidotuvėse dalyvavo apie

V. VOKIETIJA. Išeivių ev. liute
ronų kunigų ir Bažnyčios darbuo
tojų suvažiavimas įvyko 1979 m. 
spalio 1-5 d. d. Markthesdenfelde 
prie Wurzburgo. Tame suvažiavi-

500 žmonių. 
K U

BIRŽŲ PILIS. Biržų pilies restau
racijos darbai pamažu vykdomi. 
1975-76 m. architektas Evaldas 
Purlys paruošė rūmų restauraci
jos projektų. Šiuo metu pilyje dir
ba vos keliolika žmonių, kai gerai 
žinoma, kad 1686 m. pilį atstati
nėjo 230 darbininkų. Dabar jie keir
ta krūmus, valo rūsius, atkasa 
griuvėsius, mūrija sienas. Jeigu 
ateityje rūmai bus atstatyti, juose 
numatoma įkurti kraštotyros mu
ziejų ir bibliotekų. Piliakalnyje 
buvo ne tik reprezentaciniai rū
mai,bet ir visas ansamblis. Reik
tų išryškinti gynybinių įrengimų- 
pylimų sistemų, atsekti buvusio 
arsenalo, maisto sandėlių vietas, 
atstatyti tiltų ir atlikti kitus dar
bus. Archeologai, tyrinėdami pi
lies liekanas, nustatė, kad vienoje 
laiptinėje senovėje buvo įruoštas 
liftas, 

m

me dalyvavo 20 latvių, 8 estai, 8 
lietuviai ir 4 vengrai, iš viso 40 
žmonių.

1979 m. spalio 17-25 dienomis 
įvyko Europos Bažnyčių Sąjungos
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VIII konferencija Graikijoje, Kre
tos saloje, Chania mieste. Konfe
rencijoje dalyvavo vysk. J. Kalva- 
nas iš Tauragės, kun. J. Urdzė iš 
Bonn-Bad Godesberg ir Vasario 
16 gimnazijos mkt. kun. Fr. Skė
rys, atstovaudami lietuvių liūte - 
roną Bažnyčią išeivijoje.

❖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJA. 1979 
metais suėjo 25 metai kaip Vasa
rio 1 6 gimnazija yra Huettenfelde. 
Per savo gyvavimo laiką gimna
zija išleido virš 100 abiturientą 
ir apie 300 baigusią šešias kla
ses. Per gimnaziją praėjo virš 
700 lietuviąkilmės mokinią. 1978- 
1979 mokslo metais gimnazijoje 
mokėsi 40 mokinią iš Vokietijos, 
15 iš JAV, 2 iš Venecuelos ir 2 
iš Canados.

Praeitais mokslo metais abitū- 
rą gavo: Lolita Kudirkaitė, gim. 
I960. V. 10 Klaipėdoje, Irena Har- 
nerytė-Mandel, gm. 1957. I. 1 Sov. 
Sąjungoje, Antanas Žaliukas, gim. 
1959. III. 3 Oldenburge, V. Vokie
tijoje, Romeo Guntheris, g. I960. 
VII. 14 Lietuvoje ir Valdas Kerne- 
raitis, g. 1959. VIII. 25 Kaune.

1978-79 m. pirmą kartą buvo 
išleistas Vasario 16 gimnazijos 
metraštėlis, VI kl. mokinės Snie
guolės Zalatoriūtės suredaguotas 
padedant kitiems mokiniams ir 
mokytojams. Metraštėlis laiški
nio lapo formato iš 12 psl. Gau
siai iliustruotas gimnazijos pas - 
tato,mokytoją ir mokinią nuotrau
komis.

Šiais 1979-1980 mokslo metais 
mokosi 62 mokiniai, iš ją 10 iš 
JAV, 4 iš Brazilijos, 3 iš Canados 
ir 1 is Venecuelos. Iš Vokietijos 

šiais metais į gimnaziją įstojo 1 1 
naują mokinią.

Mkt. kun. Fr. Skėrio suorgani
zuota ir pravesta Vasario 16 gim
nazijos evangeliką mokinią įdomi 
metinė ekskursija į Siaur. Scwarz- 
waldą įvyko 1979 m. rugsėjo 23 d. 
Ekskursijoj dalyvavo 50 asmeną.

'p 'p 'p 
CANADA. Valerija Anysienė, 
"Mūsą Sparną" korespondentė ir 
uoli skaitytoja, pavargusi tvarkyti 
savo puikią rezidenciją, persikėlė 
į patogą butą. Iš jo langą matosi 
žavingas vaizdas į Ontario ežerą. 
Jos naujas adresas:

2350 Dundas St. W. Apt. 2108 H
Toronto, Ont. M6P-4B1

LOS ANGELES. Lietuvią Protes
tantą Sąjungos (LPS) narys Emi
lis Sinkys su žmona įsigijo Santa 
Monikoje, arti vandenyno, labai 
puikią rezidenciją su dideliu so
du, maudymosi baseinu ir pan.

Ją sodyboje LPS 1979 m. rug
sėjo 9 d. surengė gegužinę-pikni- 
ką.Visus susirinkusius pasveiki
no S-gos pirm. J.Kutra. Buvo pa
kviestas tarti žodį gen. konsulas 
V. Čekanauskas. Jis iškėlė rugsė
jo 8 d.-tautos šventės - reikšmę.

Po jo,S-gos ižd.E. Balceris pa
skaitė "Apsaugok, Dieve, tėvą že
mę". Buvo sugiedotas tautos him
nas.

Visi svečiai vaišinosi skaniais 
valgiais. Buvo pravesta loterija. 
Visus techniškus darbus atliko E. 
Balceris, padedant H. Balcerienei, 
kuri suorganizavo virtuvę ir vi
sas pagelbininkes. Reikia pasi
džiaugti, kad S-gos narės ir na
riai aktyviai prisidėjo prie dar-
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Californijos Liet. Protestantų Sąjungos piknikas p. Sinkių sodyboje (iš k. į <L): E. Balceris, E. 
Šinkys, J. Šinkienė, L. P.S. pirm. kurt. J. Kutra ir kt.

bo: sunešė fantų, maisto ir pan.
Gegužinė gerokai papildė S-os 

kasą (arti 7 00 dol.). Atsilankė a- 
pie 200 žmonių.

J. Ktr.
ELIZABETH, N. J. Siame mieste 
e s ančių lituanistinę mokyklą, šiais 
metais lanko 11 mokinių. Juos mo
ko Liucija Alinskienė, Jonė Ser- 
nienė, o tautinius šokius-Audra 
Tursaite. Šiai mokyklai vadovauja 
kun. Petras Žemeikis. Mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku eilę 
metųyra prof. dr. Valentinas Šer
nas.

BUFFALO, N. Y. Prof. dr. Julius 
Slavėnas, pakviestas Skandinavi
jos Baltistikos Instituto 1979 m. 
birželio 14^17 d. d. dalyvavo penk
toje baltistikos studijų konferen
cijoje, kuri įvyko Haesselby pily
je, Švedijoje. Į konferenciją suva
žiavo universitetų atstovai ir 
mokslininkai iš daugelio pasaulio 
kraštų. Pagrindinė studijų tema 
buvo Baltijos kraštų mažumos. J. 
Slavėnas skaitė paskaitą tema 
"Lietuvos Ev. Reformatų Bažny

čia tarp dviejų Pasaulinių karų- 
(1919-1939)".

m

CHICAGO. Reformatų Moterų 
Draugijos kas metais rengiamas 
piknikas šiais 1979 m. įvyko rug
pjūčio 12 d. Marquette Parke. To 
sekmadienio diena buvo saulėta, 
bet nekaršta. Piknike dalyvavo ne
mažas žmonių skaičius ir galėjo 
pasidžiaugti ne tik gražiu oru, pa
bendrauti, bet ir numalšinti alkį 
Moterių Draugijos darbščių narių 
namuose pagamintais įvairiais 
lietuviškais valgiais, kuriais sta
las buvo perkrautas. Beveik visi 
išbandė laimę gausioje įvairių 
vertingų daiktų loterijoje.

Visi skanėstai gausių dalyvių 
buvo suvalgyti, kava išgerta, lai
mikiai išdalyti. Laimingieji įsigi
jo gražių ir vertingų daiktų.

Moterys į šio pikniko parengi
mą įdėjo daug širdies ir triūso. 
Gražiai praėjęs piknikas kiekvie
nam dalyviui paliko malonius į- 
spūdžius. J. Kr.
CHICAGO. Reformacijos Dienos 
šventė su Šv. Vakariene irkonfir-
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Piknikaulojai grupuojasi prie maistu apkrauto stalo. Chicago. Marquette Park, 1979. C111. /2
Nuotr. M. Nagio

macija buvo atšvęsta 1979m.spa
lio 28 d. Iškilmingas pamaldas 
pravedė supernt. kun. P. Dilys ir 
pasakė tai dienai turiningą pa
mokslą. Kun. E. Gerulis konfirma
vo savo sūnų Andrių Gerulį.

Parapijos salėje, prie Moterų 
Draugijos paruoštų užkandžių su 
kavute, buvo išklausyti prelegen- 
tų-kurt. Viktoro Karoso ir suprnt. 
kun. Povilo Dilio turiningi prane
šimai tema: "Popiežiaus Jono 
Povilo II vizitas JAV ir protes
tantizmas". Įdomūs pranešimai 
buvo išklausyti su giliu susikau
pimu. Parapijos pirm. kurt. Hali
na Dilienė visų dalyvių vardu pa
reiškė prelegentams padėką, o 
taip pat padėkojo Moterų Dr-jai 
už skanias vaišes.

Tame jaukiame pobūvyje daly
vavo Kolegijos prezidentas kurt. 
Motiejus Tamulėnas,jr. su Ponia, 
atvykę iš Racine,Wis. ir Lietuvių

Tautinių kapinių direktoriai: Jo
nas Jokubonis ir Antanas Povilo
nis. Malonus pobūvis baigtas su
kalbėjus genr. suprnt. kun. Stasiui 
Neimanui maldą. j.
CHICAGO. Kurt. Viktoras Karo
sas, žinomas komentarų rašytojas, 
1979 m. spalio 12-14 d. d. dalyva
vo 39-tame ALT-os suvažiavime 
ir Amerikos Lietuvių IX kongre
se, Cleveland, Ohio.Savo Įspūdžius 
aprašė ir komentavo "Naujienose" 
tilpusiame straipsnyje.
CHICAGO. Kun. E. Gerulis, Kole
gijos pavestas, sudarė komisiją 
Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios 
supernt.kun. Povilui Diliui 50 me
tų kunigystės ir 7 5 m. amžiaus 
sukakčių paminėjimui. Minėjimas 
Įvyks 1980 m. spalio 12 d. Iškil
mingos pamaldos bus atlaikytos 
reformatų bažnyčioje, o akademi
ja ir banketas-Lietuvių Tautiniuo
se Namuose.
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Mykolui V AI DY LAI, ilgamečiu: ,,Sandaros“ redaktoriui, ALT-o valdybos nariui, Amerikos 
lietuvių švietėjui, žymiam tautinės kultūros veikėjui, pastatyto paminklo atidengimas kapų 
puošimo dieną. Kalba Lietuvos gener. konsule Juzė Da užvardienė, šalia jos — Julius Kuzas, 
paminklui statyti komiteto pirmininkas. Chieago, 1979. V.27 Nuotr. M. Nagio

Kapų puošimo dieną buvo atidengti paminklai žymiems lietuvių tautos visuomenininkams, 
politikams, rašytojams: prof. inž. Steponui KAIRIUI (kairėje) ir Kiprui BIELINIUI 
(dešinėje). Lietuvių Tautinės Kapinės, Chieago, 1979. V.27. Nuotr. M. Nagio
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SOUTHAMPTON, PA. Marė Smu- 
kaitė Kutrienė mirė 1979 m. lap
kričio 4 d. Palaidota Trappe, Pa. 
kapinėse lapkričio 7 d. šalia vyro 
Jurgio. Velionė buvo kilusi iš Zi- 
zonių kaimo, Biržų aps. Per Kalė
das jai būtų suėję 90 m. Liko duk
tė Mildred Macienė, sūnus dr. Pet
ras Kutra su šeima, daugelis gi
minių Pensilvanijoje, o Chicagoje 
-M. Guobužienė ir H. Dilienė.
ROCKFORD, IL. Darata Ivonaitie- 
nė sunkiai serga. Su nepaprastu 
pasiaukojimu ir meile jų globoja 
duktė Birutė su vyru Clifford 
Carlson.

H. D.

CINCINNATI, OHIO
Siunčiu, vieton gėlių, "Mūsų Sp. " 

2 0 dol. perlaidų, mirus ok. Lietu
voje Onai Dagytei-Rukmanienei, 
kilusiai iš Peikštenių km. , Biržų 
aps., Matildos Kuolienės ir Mari
jos Plačienės seseriai.

Danutė ir Jokūbas Kregždės

DETROIT, ML 1979 m. lapkričio 
7d.vakare ligoninėje netikėtai mi
rė kuratorius medicinos daktaras 
Povilas Šepetys. Liko nuliūdime 
žmona, du sūnūs ir duktė. Mūsų vi
sų giliausia užuojauta!

"Mūsų Sparnų"Redakcija 
P. S. Ši liūdna žinia gauta nešant 

žurnalų į spaustuvę.

Paaiškinimas. - "Mūsų Spar
nuose" tilpę eilėraščiai inicia
lais "V. A. "yra ne Arėjo Vitkaus
ko. Jo eilėraščiai yra tik tie, ku
rie turi pilnų jo vardų ir pavar
dę (Nr. 46, 22 ir 34 psl.).

Redakcija

SKAITYTOJU ŽODIS 
"Mūsų Sparnų" Redaktoriui,

Siųsdamas savo aukų, dėkoju 
Jums už reguliarų siuntinėjimų 
man "Mūsų Sparnų" ir kitų leidi- 
nių.Norsnesu evangelikas-refor- 
matas, bet tas žurnalas yra man 
įdomus tiek istoriniu, tiek "para
pijinio patriotizmo" atžvilgiais.

Nepriklausomybės pradžioje 
mano Pušaloto vals čius buvo pri
skirtas prie Biržų-Pasvalio aps. , 
bet vėliau, dėl artumo, Pušaloto 
ir Pumpėnų vals čiai buvo priskir
ti prie Panevėžio aps. Taigi, esu 
pusiau biržietis ir daug kartų ten 
lankiausi ypač 1928 m. , kai sau
sinau Apaščių ir 1938 m. , kai bai
gėme sujungti Panevėžį su Bir
žais plentu. Ta proga Biržų pilia
kalnyje buvo didelis balius, daly
vaujant min. pirmininkui Mironui 
ir kitiems aukštiems svečiams 
iš Kauno.

Mielos man Biržų apylinkės ir 
jų žmonės lietuviai reformatai, 
kurių raštus ir atsiminimus ten
ka dabar paskaityti "MūsųSpar- 
nuose". Ypač įdomūs straipsniai 
humanisto V. Karoso, kur.is visa
da atvirai, objektyviai ir nevynio- 
jant nieko į vatų, įvairius klausi
mus sprendžia ir aprašo.

Šįžurnalųman jau seniai "pri
rūdijo" mano senas (nuo 1922 m.) 
draugas Kostas Kregždė, kuris 
šiuo metu virš 85 m. amžiaus te
bevargsta Toronto senelių prie
žiūros namuose (Nursing Home).

Linkiu "Mūsų Sparnams" ir 
Jums, Pone Redaktoriau, stipry
bės dar ilgai lietuviškoje padan
gėje plasnoti. Petras Lelis
Toronto, 1979. VII. 17
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Taip pavargau Paguoda DAGYS

Gerb. Tamsta !
Siunčiu Jums mažą auką už Jū

sų žurnalą "Mūsų Sparnai". Ste
biuosi, kad tokia neskaitlinga gru

pė, kaip lietuviai reformatai, dar 
gali išsilaikyti ir dar leisti savo 
žurnalą. Geriausi linkėjimai.

Su pagarba P. K.

NUO 1979 M. BIRŽELIO 1 D. IKI 1979 M. GRUODŽIO 1 D, 
GAUTOS "MUSŲ SPARNAMS" AUKOS

P. Ramutėnas, N. Zeland-50 dol. ; 
kun.P.fo H.Diliai, Chicago-30 dol.; 
V. Karosas, Cicero ir E. Tunkū- 
nas,Gardner-po 25 dol.; M. Tamu- 
lėnas, Florida, K. Klybas, Wood
haven ir J.& D.Kregždės, Cincin- 
nati-po 20 dol.; J. Šeštokas, Aust
ralija -16. 65 dol. ; K. Vaitaitis, 
Westbrook, P. Kalvynas, Worces

ter ir P.Mekas, Cape Code-po 15 
dol.; G. Haberland, W. Germany - 
11. 20 dol.

Po 10 dol. :
J. Jašinskas, Boston, Jablonskis, 
Hickory Hills, M. Burbulis, Fort 
Smith,M. Pudimat, Ansonia,O. Šle- 
pavičius, Cape Code, A. Sedaitis, 
Darien,I.Manomaitis,W. Roxbury,
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E. Brady, Tinley Park, J, Kutra, 
Santa Monica, M. Tamulėnas, Ra
cine, J. Dagys, Rockford, C. Kiku
tis, Collinsville, J. Kelertas, Bro- 
okfeld,H.Kuzienė, M. Paulauskie
nė, J. Indriūnas, P. Lampsatienė, 
M. Plačienė, J. Timpa, L. Kairys- 
visi iš Chicagos.

Po 6 dol. :
P. Jaunius, Canada ir P. Kezelis, 
Australia (5. 55 dol.).

Po 5 dol. :
E. Balcerienė, Tuscon, E. Jodins- 
kas, Detroit, E.Blynas, Santa Mo
nica, R. Keturka, Canada, V. Nas- 
topka,Baltimor., A. Kappa, Toronto, 
V. Ziobrys, Berwyn, E. Smilgys, 
Michiano Shores, V. Šarka, Detroit, 
J. Andrius, Santa Monica, VI. Mie - 
želis, Phoenix, E. Varekojis, St. 
Petersburg Beach, Fr. Slenteris, 
Vokietija, M. Bredis, Rockford, I. 
Tamulėnas, Racine, J. Trečiokas, 
Toronto, O. Dubra, Rockford, St. 
Noimanas, j r. ,Winetka, E. Smilgis, 
Canada, A. Juknevičienė, M. Nor
den, E. Kaminskienė, dr. J. Vaitai - 
tis, kun. E. Gerulis, P. Variakojis, 
O. Tilindis, V. Variakojis, E. Puš- 
neraitienė, A. Dagys, J. Anysas-vi
si iš Chicagos.

Po 4 dol. :
R. Timpf, Florida.

Po 3 dol. :
J. Skvirblys, M. Naujoks, A. G ali
nantis,G. Jagutis,M. Lipšis, J. Hof
manas, R. Buntinas-visi iš Chica- 
gos^ P. Kuginys, Colorado.

Po 2 dol. °
E. Jankauskas, I. Jonušaitienė, V. 
Trumpjonas, A. Buntinas, L.Vado- 

palas, H. Drejerienė-visi iš Chi
cagos.

•L *3+'•p 'r- 'r

Svetima valiuta: skulpt. Da
gys, Toronto-25 dol., P. Lelis, T0- 
ronto-15 dol. , J. Pipynė, Anglija- 
2 Svarai.

* ❖ ❖

Nuoširdžiai atsiprašome p. C. 
Kikutį, Collinsville, kurio net dvi 
aukos po 5 dol. "Mūsų Sparnuose’1 
nebuvo paminėtos.Atsiprašydami 
atitaisome klaidą.

sj«

Gautas mokestis už knygas ne
skaitomas auka ir pirkėjo pavar
dė "Mūsų Sparnuose" neminima.

"Mūsų Sp." Administracija

Aukotojas, jei nerastų savo pa
vardės aukų sąraše, prašomas 
susisiekti su administracija:

"Mūsų Sparnai"
5718 So. Richmond Str.

Chicago, IL 60629

Mielas Skaitytojau,
Jūsų meilė spaudai ir ’parama 

jai, leidžia mums tesėti šio žur
nalo leidimą ir jo paruošimą. Sia
me darbe daug pasiaukojimo ir 
meilės parodo ir mūsų bendra
darbiai, kurie be jokio atlyginimo 
paruošia žurnalui straipsnius ir 
kitokią medžiagą.Redakcija Jums 
visiems nuoširdžiai dėkoja!

Žurnalo Redakcija
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KNYGOS
gaunamos "Mūšy Sparnų" administracijoje!

1. Kun. V. Kurnatauskas "Evangelikų tikybos knyga lietuviams 
tremtyje" su prof. dr. kun. P. Jakubėno ir senjoro kun. A. Kelerio 
pratarmėmis. Išleista Schleswig-Holsteine, 149 psl. Kaina 3 dol.

2. Kun. lie. Jonas Pauperas "Dievo Žodžio tarnyboje" su Mari
jos Pauperienės žodžiu skaitytojui ir prof. VI. Jakubėno straipsniu. 
Išleista Chicagoje 1 9?3 m., 240 psl. Kaina 3 dol.

3. Dr. Martynas Anysas "Senprūsių laisvės kovos". Išleista 
Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos, Chicago 1968 m. Vertinga 
istorinė knyga, iliustruota, su santrauka anglų kalba ir dviem se
nais žemėlapiais, 329 psl. Kaina 7 dol.

4. Jurgis Jašinskas "Julius Janonis, poetas ir revoliucionie
rius". Monografija su poeto ir jo šeimos bei kitomis nuotraukomis 
ir su autoriaus epilogu. Išleista "Naujienų", Chicago 1975 m., 265 
psl. Kaina 8 dol.

5. Brunonas Bušackis "Radvila Juodasis", biografija. Devenių 
Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 1, iliustruotas. Išleista Chicago 1977 
m. Knyga priskiriama prie žymiausių istorinių veikalų, 263 psl. 
Kaina 5 dol.

6. Kostas Burbulys "Gyvoji Evangelija". Stambi, gilios krikš
čioniškos minties, populiariai parašyta 6x9" knyga, 348 psl. , susi
deda iš 2-jų dalių: iš surinkimų istorinės medžiagos ir 35 asmenų 
liudijimų apie gyvąjį tikėjimą. Išleista "Ratos", Hamilton, Canada 
1 977 m. Kaina 5 dol.

7. Viktoras Karosas "Lietuvos ryšys su Amerika". Istorinė 
apybraiža. Devėnių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 2, Chicago, 1977 
m. Knyga iliustruota ir skirta Amerikos 2 00 metų Nepriklausomy
bės sukakčiai paminėti. Knygos gale duota plati santrauka anglų 
kalba, 176 psl. Kaina 3 dol.

8. DAGYS DEJUOJA IR DAINUOJA-stambaus formato knyga 
152 psl. , Toronto 1977. Knyga puošni.Iliustructa keliomis autoriaus 
nuotraukomis ir jo skulptūrų reprodukcijomis. Autoriaus leidinys. 
Siuntinėjama veltui, prisiuntus persiuntimui pašto išlaidoms pa
dengti.
9. Jokūbas Kregždė "Lietuvos Reformatų Raštija". Istorinė apžval
ga. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 4, Chicago, 1978. Knyga 
gausiai iliustruota rašytojų nuotraukomis ir tituliniais knygų la
pais, 271 psl. Kaina 5 dol.

Knygas užsakant prašoma prisiųsti knygos vertės money orde
rį šiuo adresu: "Mūsų Sparnai"

5718 So. Richmond St.
Chicago, Hl. , 60629
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