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Kun. Bugenius GERULIS

UGNIS — DIEVO EMBLEMA

Kristaus atėjimo šventę mes vadiname Kalėdomis. Šv. Dvasios 
atėjimo šventę vadiname Sekminėmis. Abi šios šventės yra svar
bios ir reikšmingos. Kantrus ir mylintis Dievas ištiesė žmogui 
savo pagalbos ranka net du kartus: per Kalėdas ir per Sekmines. 
Trečias Dievo rankos ištiesimas įvyks paskutiniojo teismo diena. 
Tada toji ranka vieniems neš palaima, kitiems - pražūtį.

Šiandiena apmąstykime Dievo rankos antrąjį ištiesima, t. y. Šv. 
Dvasios atsiuntimą. Kristus, prieš grįždamas pas Tėvą, pažadėjo 
savųjų, neapleisti, nepalikti jų vienų. Jis pažadėjo atsiųsti Šventą
ją Dvasia (Lk. 24: 49). Kristus savo pažada įvykdė. Tai įvyko ana 
Sekminių diena. Visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga 
iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui, ir pripil
dė visa narna, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežu
viai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė 
pilni Šventosios Dvasios. (Ap. d. 2:1-4).

Taip Šv. Dvasiai atėjus, krikščionijos gyvenimas pagrindinai pa
sikeitė. Prasidėjo nauja era. Pradėtas evangelijos skelbimas pa
sauliui. Tas skelbimas buvo taip efektingas, kad pačia pirmąją die
na KRISTŲ priėmė net 3.000 asmenų. (Ap. d. 2: 41 ). Tas skelbimas 
kasdien vis augo, stiprėjo, plėtėsi, kol apglėbė visa žemės rutulį.

Piemenėlio malda

Yra legenda, kad karta Mozė užgirdo viena besimeldžiantį pie
menėlį, To vaiko maldos žodžių paprastumas ir nuoširdumas Mozę
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maloniai nustebino, bet tos maldos naivumas - Mozę supykdė. Pie = 
menėlio maldos žodžiai buvo tokie: "Dievuliau, aš Tave taip myliu. 
AŠ norėčiau kas ryta bent Tavo sandalus nuvalyti, juos gražiai iš
blizginus, prie Tavo lovos padėti, bet aš niekaip nerandu nei Ta
vęs, nei Tavo sandalų".

Ši malda yra charakteringa dviem dalykais: pirma - žmogus yra 
linkęs Dieva sužmoginti, antra - žmogus yra linkęs Dievui prie
kaištauti. Tie priekaištai tęsiasi nuo žilos senovės. Rojuje, kai 
Dievas su žmogumi kalbėjo tiesioginiai, žmogus nuo Dievo slėpėsi 
(Gen. 3: 8). Kai Dievas kalbėjo per pranašus, žmonės dažnai jais 
netikėjo ir net murmėjo. (1 Cor. 10: 10). Kai Dievas kalbėjo su 
žmogumi per Kristę., žmonės Jį prikalė prie kryžiaus. Kai dabar 
Dievas kalba žmogui per Bažnyčia, žmogus priekaištauja, kad Die
vas esąs pasislėpęs. Kai ana Sekminių, diena Dievas apsireiškė vė
ju ūžiančia ugnimi, žmonės priekaištaudami sako*- "O kodėl tada 
Dievas nieko nepasakė, o tik ūžė lyg vėjas?" Kaip matome, sunku 
Dievui įtikti žmogui. . .

P i r mų jų vaisių. Šventė

Prieš apmąstant Sekmines iš teologinio taško, prisiminkime 
šios šventės istorija. Sekminių, šventė graikiškai vadinasi PEN- 
TECOSTE. Sis žodis yra kilęs iš laiko nurodymo, kad tai yra 50- 
oji diena po Passover'io šventės. Žydai šia savo džiaugsmo ir pa
dėkos šventę (De. 16:16) vadina įvairiais vardais: "DERLIAUS 
ŠVENTĖ" (Ex 23: 16), "SAVAIČIŲ ŠVENTĖ" (Ex. 34: 22; De. 16=9- 
11), "PIRMŲJŲ VAISIŲ ŠVENTĖ" (Num. 28:26).

Su laiku pas žydus įsigalėjo paprotys Sekminių šventės proga 
minėti Mozės įstatymo gavima, nes rabinai, nors ir nesiremdami 
istoriniais šaltiniais, manė, kad Mozės įstatymas buvo duotas pra
ėjus 50-čiai dienų nuo išėjimo iš Egipto.

įdomu, kad Šventosios Dvasios atėjimas sutapo su šia žydų 
džiaugsmo ir pirmųjų vaisių švente. Krikščionims Sekminės būna 
50-je dienoje po Velykų. Septinta savaitės diena vadiname sekma
dieniu, o septinta sekmadienį po Velykų vadiname Sekminėmis.

Šventoji ugnis

Ana istorinę Sekminių diena Dievas - Šv. Dvasia apsireiškė vėju 
ūžiančia ugnim. Kai kam gali kilti klausimas: "Ar šis ugnies 
elemento įvedimas krikšČionybėn yra kas tai naujo? Gal kartais 
šis ugnies veiksnys esąs skolinys iš pagonių?"

Šis iškeltas klausimas mums tuojau primena lietuviškas vaidi
lutes, seniausia romėnų šventykla deivei Vestai ir daug kitų pa-
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šaulio pagonijoje randamu papročiu, praktikuojančių dieviškos ug
nies kulta ("Sacrdd Flames", Science Digest, Vol. 90, No. 8, The 
Hearst Corp. , New York). Charakteringa ir reikšminga, kad ŠVEN
TOJI UGNIS vaidina svarbų vaidmenį tiek pagonių, tiek ir nepago- 
nių religijoje.

Iš arčiau pažvelgę į šiuos įdomius klausimus, matysime, kad ug
nis nėra naujas veiksnys monoteizme. Nematomo Dievo matomi 
pasirodymai, arba dvasinio Dievo fiziniai apsireiškimai yra vadi
nami TEOFANIJA (theophany). Nuo žiliausios senovės, kai dar ne
buvo nei mūsų vaidilučių, nei Romos šventyklų, liepsna, ugnis, 
šviesa buvo Dievo simboliai; o žibintai, lempos, liustros, liktoriai, 
žvakidės - tai Dievo garbės ženklai, Dievo arti buvimo, Jo artumo 
simboliai ( Gen. 15:17; Ex. 3:2; 13:21J 19:18; 20:18; 24:i7;Lev.9: 
24; Dt. 4: 11, 2 4; 1 Chr. 21 : 26; 2 Chr. 7: 1; 1 Ki. 18: 24, 3 8; Ezek. 1:13; 
Zech. 4: 2-6). Ugnimi liepsnojantis kalavijas saugojo gyvybės me
dį, išvarant žmogų iš Rojaus (Gen. 3:24). Iš Rojaus išvaryto žmo
gaus šeima ryšį su dangumi palaikė aukuro ugnimi (Gen. 3: 21; 4:3, 
4). Aukuro liepsnų tradicija buvo tęsiama Nojaus ir Abrahomo 
(Gen. 8:20; 22:13) iki mūsų eros laikų (70 A. D. ).

Liepsnojančio krūmo formoje Dievas apsireiškė Mozei (Ex. 3:2- 
6). Ugninio stulpo formoje Dievas vedė savo tauta per dykuma(Ex. 
13:21). Ugnies formoje Dievas žmonėms apsireiškė daugybę kar
tų (Gen. 22: 7; Lev. 9: 24; 10: 2; Judp. 6: 21 -24). Dievas ugnimi teisia, 
baudžia, sunaikina; Dievas ugnimi valo, švarina, tyrina; Dievas ug
nimi grūdina, stiprina, užsūdo (Mal. 3: 2-3; 4:1-2; Mk 9: 49; įsa. 6 : 
4-6; Zech. 13: 9; IPet. 1 : 7; Rev. 3: 1 8; Heb. 12: 29). Vieniems Dievo 
ugnis yra palaima, kitiems - pražūtis (Lev. 10: 2; Num. 11:1-3; 16 : 
35).

Trumpais bruožais apžvelgę teofanija, matome, kad Sekminių 
ugnis nėra skolinys iš pagonių. Pagoniškiems reikalams vartoti 
šventąją ugnį Dievas draudžia (Num. 16: 37, 38; De, 18: 10; 2 Ki. 17: 
17). Dievas rūpinasi, kad ugnis būtų vartojama Jo garbei. Yra buvę, 
kad pats Dievas altoriaus ugnį uždega (Lev. 9: 24; 2. Chr. 7: 1 - 3).

Štai ka Dievas sako apie liturginę ugnį: "Amžinai turi toji ugnis 
ant altoriaus degti ir niekados neužgesti. "(Lev. 6: 8, 12, 13; 12: 49). 
Dievas detališkai nurodė, kaip altoriaus žvakidė turi būti padaryta 
(Ex. 25: 31-40). Nevalia slėpti žiburio, jį reikia kelti aukštyn (Mt.5: 
15, 16; Prov. 31 : 18). Todėl nenuostabu, kad kuo ne viso pasaulio ti
kinčiųjų sinagogose, cerkvėse ir bažnyčiose mes matome degan
čias žvakes. Tešviečia mums Dievo žibintai, kad Jo šviesoje vaik
ščiotume (Job. 29: 3). Šventraštyje sakoma, kad žibintai nedegs tik 
pas nelabuosius (Job. 18: 5, 6; 21 : 17; Ps. 18: 29; Prov. 24: 20; Jer. 25: 
10; Rev. 2: 5).

Tik tremties sąlygose, ar dėl kokių kitų priežasčių, mes, refor-
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matai, nebeturime nei bažnyčios bokšto su iškeltu kryžiumi, nei 
garsiai skambančio varpo, nei* didžiu vargonų, nei liturginių spal
vų ir degančių žvakių. . . Taip, turime liturgines spalvas, turime 
puikias žvakides, bet jos guli čia altoriaus stalčiuje. . . Mes guo
džiamės, kad garbiname Dievą dvasia ir tiesa, ir kad mūsųšviesa- 
tai Kristus. Šventraštis skelbia, kad Viešpats Jėzus Kristus yra 
pasaulio amžinoji šviesa. Jo akys - kaip ugnies liepsnos. Teismo 
dienoje Kristus apsireikš liepsnojančioje ugnyje, Jis ugnimi ištirs 
visus mūsų darbus, Jis teis ir savo drausmę vykdys ugnimi. Mir
tis ir mirusiųjų pasaulis bus įmesti į ugnies ežerą.Nuo karščio 
sutirps žemės ir dangaus elementai (2 Pet. 3: 7, 12; iza. 42: 6; 60 : 
2 0; 66:15-16; 5:24; Z ech. 3:2; Am. 4:11; Nach. 1 : 6; Mt. 25: 41, L k. 2: 
32; 3:9,16-17; 16:2 4; 17: 29-30; Jn. 1: 9; 8:12; 9: 5; 12: 46; 15: 6;1 Cor. 
3: 13-15; 2 Thes. 1 : 7-8; 1 Pet. 1 : 7; Jude 7; Rev. 1 : 14; 2: 18, 20: 14 
-15; 21:8).

Matome^ kad Dievas arba Dievo galybė ir Jo garbė ' dažniau
siai apsireiškia žmogui ugnies formoje(Isa. 29: 6; Judp. 13: 20-22 ; 
Zech 2: 5). Ugnis yra Dievo ir Jo žodžio emblema (Jer. 5: 14, 20 : 
9; 23: 29; Ps 29: 7; 104: 4, Job 41: 10, 12; Ezek. 36: 5; Zech. 12: 6; Heb. 
1 *• 7). Ugnis yra ir Šv. Dvasios emblema (Mt. 3:11; Ac. 2: 3; Rev. 4: 
5). Todėl neturime stebėtis, jei Ji ana Sekminių diena apsireiškė 
ugninių liežuvių formoje. Dievo šventoji ugnis yra nesenstanti, Ji 
buvo efektyvi praeityje, ji tokia pat lieka dabartyje ir ateityje. Ta 
liudija visas Šv. Raštas.

Dėl Šv. Dvasios atėjimo interpretacijos yra nesutarimo ' tarp 
Romos Katalikų ir Graikų Ortodoksų. Katalikai mano, kad Šv. 
Dvasia atsiuntė Tėvas IR Sūnus. Ortodoksai mano, kad Šv. Dva
sia atsiuntė Tėvas PER Sūnų (Jn. 15*: 26; 1 Cor. 8: 6; Rom. 11 : 36).

Dievas - Šv. Dvasia

Daugelis sako: "Nesvarbu įsivaizduoti Dievą Tėvą arba Viešpatį 
Jėzų Kristų, bet įsivaizduoti Šventąją Dvasia mums yra daug sun
kiau. "Ieškant kelio geresniam Sv. Dvasios suvokimui, gal padės 
mums sekantis samprotavimas, Mokslininkai sako, kad yra sunku 
apčiuopti elektros esmę. Taip, mes žinome, kad elektra šviečia, 
kad ji šildo, kad ji turi jėgos sukti mašinas, bet kas yra pati elekt
ra - sunku pasakyti. Negalėdami atskleisti elektros mįslės, stebi
me jos įvairias apraiškas ir naudojamės ja savo gerbūviui.

Panašiai yra ir su Šv. Dvasios paslaptimi. Pažinkime Šv.Dvasia 
per Jos apraiškas (Gal. 5:22-26). Daug kam kyla klausimų ir dėl 
Dievo Trejybės. įdomu, kad mokslininkams chemikams, susipaži
nus su fizinės ugnies savybėmis ir su dieviškos ugnie s emblema, 
Trejybės mįslė darosi suprantamesnė. Chemikai sako, kad ugnis

5



yra viena, bet jos spinduliuojanti energija reiškiasi trim skirtin
gais veiksniais: šviesa, šilima ir cheminė kaita.

Stebėdami ugnies bei elektros įvairias apraiškas, mes atsklei
džiame gamtos fizines paslaptis. Domėdamiesi Šv. Dvasios apraiš
komis, mes geriau pažinsime Šv. Dvasios-Dievo asmenį. Jei skai
tytumėte Biblija specialiai atsidėję Šv. Dvasios klausimui, jūs tik
rai nustebtumėte, radę,kokį nepaprastai didelį vaidmenį atliko ir 
atlieka Šv. Dvasia. Dievas yra vienas, bet Jis apsireiškia trijuose 
asmenyse: kaip Dievas Tėvas^ kaip Viešpats Jėzus Kristus, kaipŠv. 
Dvasia. Šv. Dvasia nėra kažkas abstraktaus - kaip meilė, jėga.Bib
lija aiškiai liudija, kad Šv. Dvasia yra Dievas - asmuo. Jis yra vi
sagalis, visur esantis, visą žinantis. Jis yra amžinas, šventas, tei
sus, tyras. Jis budi visada ir perspėja mus per mūsų sąžinę. Prie
šintis Šv. Dvasiai yra nuodėmė (Ac. 7: 51; Eph. 4: 30; įsa. 63: 10). Ji 
duoda mums jėgą atsispirti nuodėmės pagundai, Ji yra mums iš
minties ir jėgos šaltinis(ICor. 12: 8; Rom. 15: 9). Ap. Povilas ragi
na mus būti pripildytais Šv. Dvasia (Eph. 5: 18).

Visi įsidėmėkime,ką sako Šventasis Raštas: "Kas piktžodžiauja 
Šv. Dvasiai, neturi atleidimo ir yra kaltas amžina nuodėme "(Mk. 
3129). Šv. Dvasia mato ne vien mūsą darbus, Ji girdi ne vien mūsą 
žodžius, bet Ji registruoja ir visas mūsą mintis būsimai teismo 
dienai (Jn. 16: 8).

Visi esame girdėję klausimą: "Ar esi atgimęs ?Ar gavai Šv.Dva
sią?" Kiekvienas, kuris yra priėmęs Kristą - yra per Šv. Dvasią 
atgimęs (Ezek. 36:26) ir yra Dievo šeimos narys (Jn. 3:5). Toks 
asmuo per Sv. Dvasią priklauso Dievui (Rom. 8: 1 6). Šv. Dvasia jį 
užantspauduojakaip Dievo nuosavybę (Eph. 1 • 13). Toks asmuo per 
Šv. Dvasios krikštą tampa Kristaus kūno nariu (1 Cor. 12:13). Ja
me apsigyvena Šv. Dvasia (1 Cor. 3: 16).

Dievas žmoguje

Jei iki Sekminią Dievas buvo "virš žmogaus", arba "su žmogu
mi", tai po Šv. Dvasios atėjimo Dievas yra žmoguje.

Atkreipkime savo dėmesį į labai svarbą dalyką. Yra didžiulis 
skirtumas, kaip Šv. Dvasia žmoguje jaučiasi. Ar ji jaučiasi čia 
kaip šeimininkas savo namuose, ar tik kaip svečias laikiname 
viešbutyje? O tai priklauso nuo žmogaus. Jei Ji čia kaip .šeiminin
kas, tada Ji čia viską prižiūri ir tvarko. Bet jei Ji čia yra tik kaip 
svečias, tada Šv. Dvasia mumyse negali atskleisti visą savo galią 
ir mums pilnutiniai padėti. Todėl, priėmus Šv. Dvasią, mes turime 
leisti Jai mumyse kuo pilniau veikti (Gal. 5:16, 25). Turime budėti 
ir rūpintis, kad Šv. Dvasios veikla mumyse ne mažėtą, bet vis aug° 
tą.
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Kitas labai svarbus principas. Mes kartais savęs klausiame* 
"Ar aš esu gavęs Sv. Dvasia? Ar esu Ja priėmęs ?Kiek daug turiu 
aš Sv. Dvasios ?"

Būtų daug geriau, jei šiuos klausimus kitaip formuluotume.Daug 
svarbiau yra klausti ne kiek aš turiu Sv. Dvasios, bet kiek Sv. Dva
sia turi manęs ?Ar aš Jai priklausau visas ir visada, ar tik dalinai 
ir kai kada ?. . .

Kuo pilniau mes esame priėmę Kristę, kuo pilniau esame Jam 
perleidę savo gyvenimo vadžias, tuo pilniau esame pripildyti Šven
tąją Dvasia. Arba, kuo pilniau mes kooperuojame su Sv. Dvasia,tuo 
pilniau Kristus yra apsigyvenęs mumyse.

Stebėkime save

Jei mus tebevaldo išdidumo ir puikybės dvasia, tai aiškus ženk
las, kad mes ne kooperuojame su Šv. Dvasia, nes Ji neša mums 
nuolankų nusižeminimą. Jei mus tebevaldo egoizmo ar pavydo dva
sia, tai rodo, kad mes nebendraujame su Šv.Dvasia, nes Ji neša 
mums altruistinį aukojimąsi.

Jei mus tebevaldo įvairus kūniški geiduliai, mes neleidžiame 
mumyse dominuoti Šv. Dvasiai, kuri neša mums tyruma ir saika.

Jei mumyse dominuoja pykčio dvasia, nervinimasis ir apkalbos, 
reiškia, mes savyje nepaliekame vietos Šv. Dvasiai, kuri spindu
liuoja meile.

Gal klausite: "Ka tad turime daryti, kad mūsų bendrystė su Šv. 
Dvasia būtų. tobulesnė?" Tam atsiekti Šv. Raštas neduoda mums 
kokios nors magiškos formulės, o nurodo tokį kelia’.

Pirmiausia - mes turime norėti, turime siekti, kad Šv. Dvasia 
mumyse gyventų (Lk. 11 i 13; Mt. 5: 6). Savo norus ir siekimus iš
reiškime maldose.

Antra - kai mes laukiame brangaus svečio, mes visada išvalo
me, sutvarkome savo namus. Biblija sako, kad Dievo šventykla yra 
mūsų širdyse. Ar šia šventykla esame prideramai sutvarkę bran
gaus svečio priėmimui? Matydami savo dvasinį neturtą (Mt. 5:3), 
jusdami savo bejėgiškumą kovoje su piktojo galybe, turime nuolan
kiai šauktis Dievo pagalbos, kad Jis padėtų, mums kuo tinkamiau
siai paruošti ir užlaikyti mūsų širdyse esančia Jo šventykla.

Trečia - turime žinoti, kad Šv. Dvasia ateina nevienodu keliu. 
Pas vienus Ji ateina kaip audra, staiga ir su didele jėga. Pas kitus 
Ji ateina palaipsniui ir ramiai, kaip šaltinio čiurlenimas. Ne nuo 
žmogaus priklauso kokį atėjimo kelia Šv. Dvasia sau pasirenka. 
Daug kas sako: "Aš tikiu, kad Dievas yra. Aš tikiu, kad Kristus bu
vo atėjęs. Aš namuose turiu Šventraštį. Aš moku atmintinai pote
rius. Ar viso to dar negana?!"
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Taip. Viso to nėra gana. Negana vien tik "TIKĖTI". Juk ir vel
nias tiki bei dreba. Salia tikėjimo reikia meilės ir žmogaus asme
ninio ryšio maldoje su Viešpačiu. 

f

Vakaras artėja. Kol dar ne vėlu - priimk savo širdin Kristų.Pa- 
siduok Šv. Dvasios valiai. Ka Dievas per Kristų ir per Šv. Dvasia 
yra padaręs daugeliui, ta Jis gali padaryti ir tau. Toji liepsna, ku
ri viską pakeičia, gali pakeisti ir tave. Šiandiena tu gali tapti lai
mingu Dievo šeimos nariu. Malda yra tavo pirmasis žingsnis.

MIKALOJUS RADVILA RUDASIS 
(1512-1584)

Didysis Etmonas ir Trakų vaivada

Algirdas M. BUDRECKIS

BIRŽŲ PRAEITIS
Biržai stovi Širvėnos ežero pietinėje pusėje, kur įteka į ežerą 

Apaščios upė ir Agluonos intakas. Vakarinėje miesto daly stūkso 
Biržų keturkampės pilies kalva su volais ir pilies rūmų griuvė
siai. Biržų pilies kiemas yra paverstas sodu su skulp. J. Zikaro 
pastatytu Jonušo Radvilos paminklu. Seniau dabartinio ežero vie
toje buvo kūdra, baigiančio užaugti negilaus ežero liekana.Dirbti
niu būdu Radviloms užtvenkus iš ežero ištekančia Apaščios upę, 
vanduo buvo pakeltas ir padarytas ežeras.
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Miesto pavadinimo kilmė aiškinama dvejopai. Vieni .mano, kad 
čia senovėje augo didelis miškas. Kalbininkas Jonas Balčikonis 
teigė, kad pavadinimas kilęs nuo žodžio "biržė" (kirtavietė).

Kada atsirado Biržų gyvenvietė ? Istorikas Mykolas Balinskas 
sako, kad Jogaila, lankydamasis 1415 m. Lietuvoje, buvęs ir Biržuo
se, kur jau turėjusi būti medinė pilis.

Priešistoriniais laikais Biržę, apskritis buvo gana tankiai apgy
venta, ypač jos rytinė ir pietinė dalis. Anot proistoriko Jono Puzi- 
no, patys seniausieji Biržę apskrities archeologiniai paminklai 
siekia neolitą (maždaug 2500-1500 m. pr. Kr. ). Yra gana daug radi- 
nię (akmens kaltę, kirvię, kaplię, buožię ir t. t. ) iš neolito. Suras
ti Lietuvos žalvario amžiaus (maždaug 1500-500 m. pr. Kr. ) 9 ra
diniai Biržę apskrityje yra rytę baltų tipo žalvariniai‘kirviai. Tik 
pirmaisiais amžiais po Kr. , kada visoje Lietuvoje išsiplečia tur
tinga ir įvairi geležies amžiaus kultūra, - rašo prof. Puzinas, 
ir Biržę, apsk. randame tos kultūros liudytoję. Aplamai reikia pa
žymėti, kad kultūriškai, kiek matyti iš surinktos archeologinės 
medžiagos, Biržę apskritį tenka priskirt-i prie vidurinės Lietuvos 
kultūros provincijos. -.a

Istorinių laikų angoje Biržų vietoje jau buvo lietuviškas kaimas 
su gynybine pilaite. DLK Kazimieras 1492 m.1 Biržų žemes pado
vanojo savo sekretoriui Grigui Fetkoniui. Fetkonis buvo vedęs Ona 
Radvilaitę, Mikalojaus Radvilos dukterį. Jam mirus tais pat me =

Biržų pilies rezidenciniai rūmai statyti kng. Kristupo 1 Radvilos Perkūno. Vaizdas iš pietų 
pusės (Senas piešinys).
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Biržų pilies griuvėsiai XIX a. antroje pusėje. Matosi abi bažnyčios. Reformatų bažnyčia dar 
medinė. Mūrinė pastatyta 1871 m. Paveikslo originalas buvo Varšuvos muziejuje.

tais bevaikiui ir turtus palikus- žmonai, ši juos pervedė savo bro- 
liui Jurgiui Radvilai. Taip Biržai pateko Radviloms, kurie juos 
valdė iki 1811 m.

Biržus valdė šie Biržų-Dubingių šakos Radvilos: Ona Radvilai
tė Fetkonienė, Jurgis Radvila, jo sūnus Mikalojus Rudasis, Rudojo 
Radvilos sūnus Kristupas I Perkūnas, jo sūnus Kristupas II, Kris- 
tupo II sūnus Jonušas II ; šio duktė Marija Ona, ištekėjusi už Bo
guslavo Radvilos, Boguslavo duktė Liudvika Karolina, kuri buvo iš
tekėjusi už Brandenburgo kurfiursto Liudviko 1681 m., o vėliau už 
Karolio Pilypo Neubergo kunigaikščio 1688 m. Duktė ir įpėdinė 
Elzbieta Augusta buvo ištekėjusi už Karolio Emanuelio iš Sulcba- 
cho. Jų duktė Pranciška ištekėjo už Nesvydžiaus šakos Jeronimo 
Radvilos ir tuo būdu Biržai pateko į Radvilą Nesvydžiaus rankas. 
1760 m. mirus Jeronimui, Biržus valdė jo brolis Mykolas-Kazimie
ras, šio sūnus Karolis, pramintas "Panie Kochanku"(1734-1790 mj, 
kuris Biržuose negyveno.

Jurgio Radvilos duktė, gražuolė Barbora, ištekėdama už DLK ir 
Lenkijos karaliaus Zigmunto Augusto, dar labiau sustiprino Rad
vilą politinę galia, 1541 m. Jurgio sūnus Mikalojus Rudasis pavel
dėjo Biržus ir Dubingius. Iš jo ėjusi Radvilų, šaka išliko reforma
tais, dėl to ir Biržuose ir jų apylinkėse išliko reformatų, iki mūsų 
laikų.

1547 m. Radvilų žemėms buvo suteiktos kunigaikštystės teisės. 
Kunigaikštijos centru Biržai pasidarė tik XVI a. pabaigoje, kai apie 
Biržus sumažėjo didžiosios girios ir Radvilos įgijo daugiau dvarų. 
Kristupas Radvila I, pramintas Perkūnai, pasirinko Biržus savo 
rezidencija. Mat per Biržus ėjo prekybos keliai iš Rygos į Vilnių 
ir Maskva. Tai padėjo Radviloms pralobti. Visi pravažiuojantys 
pirkliai būtinai turėjo važiuoti pro Biržus ir mokėti pravažo mo
kestį. Jei kas bandydavo aplenkti miestą, būdavo baudžiamas pini-

11



gine bauda, konfiskuojant prekes. Be to. Biržai buvo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos šiaurinis pasienis, reiškia, karų su Švedi
ja ir Rusija ruožas. Reikėjo stiprios gynybinės tvirtovės. O tuo 
Radvilos buvo suinteresuoti, nes šeimos nariai dažnai buvo Lietu
vos kariuomenės vadais - didžiaisiais etmonais.

Tikra Biržių miesto istorija prasideda nuo tada, kai pradėta sta
tyti pilis. Kristupui Radvilai I valdant, Biržuose veikė savivaldybė. 
Jis paaukojo miestelėnams 60 valakų žemės. Savo rašte miestui 
nustatė, kad burmistru, patarėju ir šuolininkais gali būti tik evan
gelikų tikybos žmonės; katalikai ir žydai neįsileidžįami. Tuo pačiu 
raštu medžiaginiai buvo aprūpinti reformatų kunigas ir mokytojas.

Biržų pilį pradėjo statyti Kristupas Radvila apie 1575 m. ir bai
gė 1589 m. Be 400 ha tvenkinio, apie pilį buvo sukasti du pylimai 
(aukštasis ir žemutinis) ir iškasti du grioviai. Pirmoji tvirtovė, 
užimdama 9 ha plota, buvo keturkampio pavidalo. Biržų pilis buvo 
pirmoji ir tvirčiausia bastioninė pilis Lietuvoje. Kristupas Radvi
la pastatė pilies kieme mūro rūmus ir, beveik neišvažiuodamas iš 
Biržų, ėjo Lietuvos didžiojo etmono pareigas.

1589 m. iš Zigmunto IV jis išrūpino Biržams magdeburgines 
teises. Privilegijas įžangoje sakoma, kad Kristupas Radvila nuta
ręs savo tėvų paveldėtąjį Biržų miestą pastatyti iš akmens ir ply
tų; taipgi įrengti pilį ir miestą, kad galėtų atsispirti rusų puoli
mams, nes tiek rusams įsiveržti, tiek nuo jų gintis čia esanti pa-

Pagerbiant savo šefą dalyvavo gusarų dalinys.

Skulptūra J. Zikaro
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Biržų miesto vaizdas prieš 1906 m. (žiūrint į šiaurryčius).
togiausia vieta. Nustatomas Biržų ženklas: balta vėliava su juodu 
ereliu. Tuo antspaudu gali naudotis visi miestiečiai, taip pat drau
gijos ir amatininku cechai, kurie būsią legalizuoti ir sulyginti su 
Vilniaus ir kitų miestų, cechais. Steigiami du turgūs: kiekviena 
sekmadienį ir ketvirtadienį ir du jomarkai.

1610 m. birželio 12 d. Kristupas Radvila II įsakė visiems valdi
niams būtinai lankyti bažnyčia sekmadieniais ir penktadieniais 
per pamaldas. Kas nebūsiąs tuo metu bažnyčioje, turėsiąs mokėti 
pabaudos miestui 12 lietuviškų, grašiu. Prie senosios evangelikų 
reformatų, bažnyčios buvo įkurta ir mokykla su 3 mokytojais. Re
formatų pamaldos buvo lietuvių kalba. Radvilos taipgi pastatė pra
voslavų cerkvę savo rusų tautybės tarnams. Evangelikų liuteronų 
bažnytinė organizacija Biržuose taip pat atsirado Radvilų pastan
gomis, kai buvo atkviesta į miestą daugiau vokiečių ateivių. 163 6 
m. Radvilų buvo duota ir liuteronų bažnyčiai privilegija, kurioj nu
rodoma, kad dar prieš 1636 m. buvusi Biržuose liuteronų bažnyčia, 
įsidėmėtina, kad Biržų liuteronų pamaldos buvo vokiečių ir lenkų 
kalbomis. Bet su laiku tas vokiškasis elementas buvo lietuvių asi
miliuotas.

Žinoma, Biržuose katalikų bažnyčios būta dar prieš reformaci
jos įsigalėjimą, nes parapija įsteigta 1553 m.Vėliau Vilniaus vys
kupas Albertas Radvila pastatęs medinę bažnytėlę. Kristupas Rad
vila I, priėmęs evangelikų tikėjimą, ta bažnytėlę sugriovė, lik 1736 
m. Ona Radvilienė pastatė nauja medinę bažnyčia Šv. Jeronimo 
vardu.

Kristupas II miesto rotušei statyti apdėjo mokesčiais druska ir 
apynius. Iš Biržų amatininkų pasižymėjo mėsininkai, kurių skai
čių miesto valdyba apribojo 6 krikščionimis ir vienu žydu.

1625 m. karo su švedais metu, švedai apgulė Biržų pilį, kui i bu
vo raktas į Lietuva iš šiaurės. Po kelių mėginimų švedų kai alius
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Gustavas Adolfas pasitraukė. 1625 m. rugpjūčio pabaigoje jis ant
ra karta apgulė pilį. 1625 m. rugsėjo 7 d. Biržai pasidavė švedams, 
kurie į Ryga nusiuntė 60 pilies patranku. Tačiau netrukus Radvilos 
privertė švedus pasitraukti į Latvija.

Visos Birž^ privilegijos buvo Vladislovo IV patvirtintos 1644 m. 
Miestas buvo atleistas nuo mokesčiu 12 metę, nes per 1625 m.šve
dę antplūdį Biržai su apylinkėmis buvo labai nukentėję.

1655 m. švedams vėl įsibrovus į Lietuva ir etmonui Jonušui 
Radvilai su kitais bajorais sudarius Kėdainiuose unija su švedais? 
Biržai patys švedams pasidavė. Švedus išvijo Lietuvos lauko et
monas Gansiauskis ( Gosievskis ). Šį karta Biržai nukentėjo nuo 
Gansiaųskio kariuomenės.

Švedus išvijus, Boguslavas Radvila ėmėsi pilies restauravimo. 
Pagrindinis rekonstrukcijos autorius buvo inžinierius ir architek
tas Teofilas Spinovskis, Biržę pilies statyboje talkininkavo vieti
niai meistrai, t. y. , biržiečiai’. Zacharijus ir Mikolojavičius; kė
dainiečiai’ Petras Paulavičius ir Jonas Laucevičius. Pats Bogus
lavas Radvila, daug nusimanydamas karo inžinerijoje, įdėjo darbo 
į statyba. Boguslavas Radvila beveik iš naujo atstatė pilį. Atstaty
mo darbai tęsėsi nuo 1655 iki 1669 m. Biržių pilis - tvirtovė, forti
fikaciniai įrengimai ir 21 pastatas, užimdami 13 ha plota, sudarė 
didelį gynybinį kompleksą. Iš pastatę., daugiausia mūrinię, žinomi 
rezidenciniai rūmai, vartai su priestatais, arsenalas, sargybos pa
talpos, pilies komendanto pastatas, parako sandėliai, kalvė, virtu
vė ir įvairūs sandėliai. Atvežtos ir įstatytos 85 patrankos. Šį dar-

Senasis medinis tiltas per Agluonos upę caro laikais.
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ba prižiūrėjo architektas Samuelis Arciševskis. Šalia pilies staty
bos darby, didžiojoje ežero saloje įrengtas pilies parkas ir puoš
nus sodas.

Siaurinė pilies rūmų siena (įėjimas į pilį — apatinė ir viršutinė galerija). Priekyje kranas 
statybos medžiagai kilnoti. 1983.VII.23 d.
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1662 m. architekto Spinovskio buvo sustatytas Biržų, planas; Bir
žai gavo pylima, naujų gatvių ir aikščių; mieste buvo 114 namų,iš 
jų 11 viešo pobodžio, k. a. , rotušė, reformatų ir liuteronų bažny
čios, mokykla, maldos namai, vaito ir jo padėjėjo namai, miesto 
raštininko, kunigo, daktaro, mokytojo ir budelio namai. Amatininkų 
pažymėta 52: 5 kalviai, 3 siuvėjai, 5 kurpiai, 3 puodžiai, 3 mėsinin
kai, 3 dailidės, 2 staliai, 2 mūrininkai, 2 r alininkai, 2 malūnininkai , 
2 duonkepiai, 2 kailiadirbiai, 2 odų dirbėjai, daktaras, smuikinin
kas, kirpėjas, stikliorius, katilius, dažytojas. Miestelėnų namų 51; 
žydų visai nėra.

1683 m. Boguslavo Radvilos duktė Liudvika Karolina patvirtino 
Biržų teises. Žydams draudžiama kurtis ir įsigyti Biržuose nuosa
vybę. Biržų privilegija atkartojo 1744 m. Augustas III ir 1792 m. 
Stanislovas Augustas.

Yra žinoma, kad po 17 01 m. gaisro Biržuose išliko mūrinė cerk
vė, katalikų ir evangelikų - reformatų bei liuteronų bažnyčios, 4 
medinės sinagogos, 528 gyvenamieji namai, 42 krautuvės, 3 mokyk
los, vaistinė, 3 kailių dirbtuvės, Biržuose tada gyveno 2630 žmo
nių, Tai buvo trumpalaikis klestėjimas, nes pradedant tais 17 01 
metais krašta vėl ištiko nelaimė - Didysis Šiaurės Karas.

17 01 m. ruošiantis į nauja kara su švedais, Rusijos caras Pet
ras I buvo atvykęs į Biržus, kur 17 01 m. vasario 26 d. sudarė su
tartį su Lenkijos-Lietuvos-Saksonijos valdovu Augustu II prieš 
švedų Karolį XII. Per kilusį kara vėl Biržai smarkiai nukentėjo. 
Apytikriai, anot Biržų istoriko P. Šinkūno, nuostoliai buvo taip ap
skaičiuoti’- švedų kariuomenės laikymas atsiėjo 600. 000 auksinų, 
rusų - 93.000, dviejų metų plėšimai (17 02-1 704 ) ”79. 951, lietuvių 
kariuomenė ir Kazimiero Sapiehos partija 2.000.000 auksinų. Visa 
tai sumokėjo dvarai.

17 04 m. rugpjūčio 28 d. Biržų pilis buvo švedų apgulta. Po il
gesnio apgulimo lietuvių įgula pasidavė ir perėjo į rėmusio Šve
dus Sapiehos kariuomenę. Daugiau kaip 40 patrankų švedų genero
las Levenhauptas pasiuntė iš Biržų į Ryga. Po to jis volus apnai
kino, ■ pastatus paraku apdraskė. Pats miestas, jau anksčiau buvo 
pilies komendanto sudegintas^ 17 04 m. siautimo metu sudegė evan
gelikų reformatų bažnyčia. Kita buvo pastatyta sekančiais metais, 
kai ši bažnyčia paseno, tai 1850 m. imta mūryti dabartinę.

Po 1704 m. pilies išgriovimo Biržams nebeteko dalyvauti ka
ruose. Antra karta caras Petras I atvyko į Biržus, žygiuodamas iš 
Vilniaus pakeliui į Ryga 1705 m. Rusų įgula dar stovėjo Biržuose 
1709-10 m.

Ligi 1731 m. Biržuose gyveno beveik išimtinai reformatai. Paė
mus Biržus Nesvyžiaus Radviloms, iškilo katalikai ir kurį laika 
reiormatai buvo persekiojami, kol pagaliau tikybiniai santykiai 
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nusistovėjo. Valdant Biržus Jeronimui Radvilai, kuris buvo išpir
kęs dvarus iš skolininku, minima, kad jis susilaukęs baudžiaunin
kų bruzdėjimo, kuriam numalšinti pakvietė kariuomene net iš toli
mo Slucko.

1773 m. atvažiavęs į Biržus "Panie Kochanku" (Karolis) Radvi
la suruošė avantiūristinės anglų kunigaikštytės Kingstonaitės 
garbei prabangiausias šventes, kurios kainavo jam apie pusę mi
lijono auksinų. Karoliui Radvilai mirus, visi dvarai atiteko jo brol
vaikiui Domininkui, kuris 1813 m. mirė Prancūzijoje. Domininkui 
valdant Biržus, padaugėjo vokiečių skaičius. Todėl cecho 1792 m. 
vėliava buvo įrašyta vokiškai.

1794 m. sukilimo metu Biržų kraštas labai nukentėjo, nes ir su
kilėlių ir rusų kariuomenės maitinosi vietos gyventojų saskaiton. 
Biržai apylinkėse veikė Prozoro vadovaujami lietuviai sukilėliai.

Trečiojo Žečpospolitos padalinimo metu, Lietuva buvo prijungta 
prie Rusijos. 17 95 m. miestams ir miesteliams, kurie nebuvo pri
pažinti apskrities miestais, buvo panaikintos magdeburginės tei
sės •. To pasėka: Biržų miestas neteko savo ankstyvesnės ūkinės 
ir politinės reikšmės Lietuvoje.

1932 m. Biržų gimnazijos ,,šlipsininkai", iš k. į d.: 1 eilė — Vrubliauskas, Balceris, 
Strazdaitė, Mačiukaitė, Kireilis, Liausėdas; II eil. — mokytojai — Januškevičius, Linkevičius, 
Šlekienė, v. dir. Kutra, Kačerauskaitė, dir. Juška, kun. Rauda, Bružas, Didžiulis, 
Andrijauskas; III eil.: Kalvanas, Stragytė, Savickas, Galvanauskaitė, Daugis, Kravecaitė, 
Daygs, Petersonaitė, Jablonskis, Tamulėnaitė, Vadopalas; IV eil.: Cukuras, Aukštinis, 
Chastaitė, Ilgutas, Šochetas, Dagytė, Nastopka, Briedytė, Krikščikaitė; V eil.: Gudeika, 
Krivickas, Čerbulėnas, Kuginytė, Velykis, Desčionas, Rimkutė, Požemeckas, Šamšonas, 

Matuzevičius, Aukštikalnytė.
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XXXVI-sis SINODAS IŠEIVIJOJE

XXXVI Sinodo išeivijoje dalyviai ir svečiai. Priešakyje sėdi iš k. į d.: krt. inž. Gytis šernas 
Sinodo direktorius, kun. E. Gerulis, gener. suprnt., St. Neimanas, suprnt. P. Dilys ir 

Kolegijos prezidentas krt. M. Tamulėnas.

Kaip ir kiekvienais metais, šiy mėty Liet. Ev. Reformatę 36-sis 
Sinodas išeivijoje įvyko 1983 m. birželio 25-26 d. d. Chicagoje, 
liet. ev. reformaty bažnyčioje, 5230 S. Artesian Avė.

Šiais metais Sinode dalyvavo ypatingai gausus skaičius nariu ir 
svečiy. atvykusiy iš užsienio ir tolimy JAV bei Kanados apylinkiy. 
Jy kelionė buvo dvigubai įdomi ir prasminga, kadangi ta pačia pro
ga jie galėjo dalyvauti Pasaulio Lietuviy Dienose.

Sinodą atidarė Liet. Ev. Reformaty Bažnyčios generalinis super
intendentas, kun. Stasys Neimanas, atlaikydamas trumpaspamaldas. 
Sinodo direktorium buvo išrinktas svečias iš Toronto - krt. inžo 
Gytis Šernas; Sinodo cenzorium - supernt. kun. Povilas Dilys; Si
nodo sekretoriatan - kun. Eugenius Gerulis, krt. inž. Jonas Varia- 
kojis ir krt. Jonas Indriūnas. Sinodo rezoliucijy ir mandaty komi- 
sijon išrinkti: krt. Jonas Kutra ir krt. Halina Dilienė.

Kun. P. Dilys priminė pereitais, metais mirusius mūšy parapi
jiečius bei bendraminčius. Minutės tyloje buvo pagerbti: krt. V. Ka
rosas, kun. Fr. Barnelis, krt. F. Mažuikienė ir garbės krt. M. Pra- 
derwandt. Kun. St. Neimanas apžvelgė a. a. krt. dr. M. Devenio gyve
nimą, jo penkeriy mėty mirties proga. Paminėjo dr. Devenio didelį 
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įnašų į lietuviu ir ev. reformatę kultūrinį gyvenimą ir jo įsteigta 
"Devenių Kultūrinį Fonda" su 100,000 dol. pagrd. kapitalu.

Sinodą asmeniškai sveikino kun. F. Skėrys iš Vokietijos savo ir 
kun. A. Trakio, Tėviškės parapijos klebono, vardu; kun. K. Burbuly s, 
krt. J. Kutra iš Kalifornijos, A. Vėlius Chicagos Mažosios Lietuvos 
lietuviu vardu ir krt. D. Kregždienė iš Cincinnati, Ohio. Raštu Sino
dą sveikino daugelis asmenų iš Amerikos ir Europos kontinentų..

Po sveikinimų sekė kun. F. Skėrio paskaita "Liuterio 500 m. Ju
biliejus". Paskaitoje kun. Skėrys apibūdino Liuterio religinės filo
sofijos reikšmę ir įtaka šių laikų, moderniniame pasaulyje. Kun. 
Skėrys pabrėžė, kad liuteronų tikėjimo, ir bendrai reforjnacijos, 
principai sklandžiai derinasi su laisvojo pasaulio socialine siste
ma ir moralinio auklėjimo pagrindais.

Naujai išrinkta kuratorė Dalia Devenytė -Bobelienė padarė pra
nešima apie Devenių Kultūrinio Fondo veikla. Sis fondas finansuo
ja leidinius, kurie liečia lietuvių evangelikų-reformatų atsižymė
jusių veikėjų praeitį ir dabartį, gvildena ev. reformatų religines 
temas ir kitokius veikalus. Krt. Bobelienė paminėjo Devenių Kultū
rinio Fondo išleistus leidinius bei ateityje planuojamus darbus

11

1983 m. Sinodo pietų metu dr.~K. 'Bobelis taria sveiktntmo zoaĮ. p0^0 N agio

kurių tarpe yra dail. krt. Jokūbo Dagio darbų leidinys ir Čiurlio
nio paveikslų albumas. Krt. Bobelienė taip pat pasiūlė sudaryti ko
mitetą peržiūrėti Devenių kultūrinio Fondo statutą, kas įgalintų šį 
fondą apimti platesnes sritis. Sinodas šį pasiūlymų priėmė ir įga
liojo Kolegija apsvarstyti patiekta Fondo koreguota statutų ir re
feruoti apie tai sekančiame Sinode. Nutarta taip pat ateinančiais 
metais surengti Devenių Kultūrinio Fondo 10 metų sukakties mi
nėjimų.
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Kun. Fr. Skėrys sveikina Sinodo dalyvius Vokietijos lietuvių evangelikų vardu. Už jo matosi 
teol. stud. V. Grigužis ir supernt. kun. St. Neimanas. Foto M. Nagio

Kolegijos prezidentas, krt. Motiejus Tamulėnas padarė praneši
ma apie Kolegijos veikla. Sinodo nutarimai buvo svarstomi ir vyk
domi Kolegijos posėdžiuose. Apgailestavo netekimą, praeitumėte 
bėgyje, didelie ev. reformatę veikėju ir nepailstame darbuotoje 
mūsų religinėj veikloj ir spaudoje - krt. agr. Viktoro Karoso ir 
krt. inž. Jokūbo Kregždės. Paminėjo a. a. J. Suveizdžio fondo 3000 
dol. premija, paskirta krt. P. Bružui. Šia premija krt. P. Bružas, 
"Mūsų Sparne" vyriausias redaktorius, paaukojo Ev. Reformate 
Bažnyčiai.

Kolegijos ilgametis ir kruopštus iždininkas krt. Jonas Dagys 
padarė pranešima apie Kolegijos finansinį stovį ir padėkojo ' Šio 
Sinodo direktoriui krt. Gyčiui Šernui už jo finansinį prisidėjimą, 
atstovaujant Liet. Ev. Reformate Bažnyčia Ottawos suvažiavime.

Gęn. supernt. kun. Stasys Neimanas padarė pranešima apie lie- 
tuvie ev. reformatu parapije veikla, paminėdamas ir okup. Lietu
voje veikiančias parapijas. Džiaugėsi, kad Birže ev. reformate pa
rapijos klebonas kun. Petras Čepas turi padėjėja (pavardės neži= 
no), kuris gyvena netoli šiuo metu remontuojamos Biržų bažnyčios 
ir prisideda prie aptarnavimo šios skaitlingos parapijos.

Supernt. kun. P. Dilys papildė kun. St. Neimano pranešima apie 
Birže parapija ir plačiau referavo apie šiais metais įvykusį 
World Alliance of Reformed Churches suvažiavima Ottawoje, ku
rios nariu yra mūse Bažnyčia. Siame suvažiavime buvo paskleis^ 
ta gausi informacija apie mūse Bažnyčia. Suvažiavime dalyvavo
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ikrL dr. D. Variakojytė-Firicke. Foto Nagio

popiežiaus atstovas, su kuriuo buvo kalbėta apie Suvalkų. Trikam
pio Lietuvius. Atstovas pažadėjo susisiekti su jais ir ateityje pa
laikyti ryšį. Liet. Ev. Reformatę Bažnyčios oficialus atstovai Otta- 
wos suvažiavime buvo krt. Erika Dilytė-Brooks ir krt. Gytis Šer
nas. Jie daug prisidėjo prie atstovavimo sėkmingumo ir Sinode 
papildė kun. P. Dilio pranešima apie šio suvažiavimo pasaulinę 
reikšmę protestantiškame judėjime.

Sekė kun. Eugeniaus Gerulio metinė veiklos apžvalga. Kun. Ge
rulis, prieš kelis metus įšventintas ev. reformatę, kunigu, yra ga
na veiklus lietuvių visuomeniniame ir religiniame darbe ir entu
ziastingai atlieka savo pareigas kunigaudamas keliose parapijose, 
vadovaudamas lietuvių. Tautiniu Kapinių valdyboje, skautų tunte ir 
kitur.

"Mūsų Sparnų" žurnalo vadovybės pranešima padarė Šio žurna
lo vyr. redaktorius krt. Petras Bružas.'Mūsų Sparnai"jau eilė me
tų išeina reguliariai du sykius per metus. Siame žurnale, plačiai 
iliustruotame nuotraukomis, randame daug įdomių straipsnių ne 
vien religinėmis, bet ir kultūrinėmis bei visuomeninėmis temo
mis. Krt. Bružas dėkojo redakcijos kolektyvui - A. Ramoniui, J. 
Palšiui ir J. Variakojui už talka, nors yra visiems žinoma, kad 
krt. Bružas asmeniškai atlieka didžiausia žurnalistinį ir techniš
ka darba, kurio dėka "Mūsų Sparnai" yra plačiai skaitomi. Krt.P 
Bružas paminėjo, kad "Mūsų Sparnai" - tai platforma iš kurios 
mes šnekam su pasauliu ir kitomis religijomis.
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Lietuvių Evangelikų. Tarybos pranešima padarė kun. P. Dilys, 
paminėdamas, kad Tarybos didžiausias rūpestis yra užbaigti jau 
senokai užsibrėžta tikslą - Biblijos vertima į lietuvių kalba.

Moterų Draugijos pranešima padarė krt. Halina Dilienė, kukliai 
paminėdama draugijos veikla. Ši draugija, kuriai vadovauja krt. K. 
Neimanienė, rūpinasi vaišėmis Kolegijos ir parapijos parengi
muose, suruošia metinį pikniką, rūpinasi bažnyčios ir posėdžių 
salės papuošimu, prisideda prie paruošimo Šalpos Fondo siuntinių 
į Lietuva ir atlieka daugelį kitų darbų. Šiame darbe išskirtinai 
darbuojasi krt. K. Neimanienė, krt. R. Neimanaitė, krt. E. Bružienė, 
krt. H. Dilienė, krt. E. Brooks, krt. A. Dagienė, M. Plačienė ir kitos 
page Ibininkė s.

"Mūsų Sparnų" finansinę apyskaita padarė žurnalo administra
torius Jonas Palšis. Paminėjo, kad žurnalo savikaina yra 2.5 dol. 
"Devenių Kultūrinio Fondo" finansinę apyskaita pateikė krt. R. Pi- 
pynė. Revizijos pranešima padarė krt. Rita Neimanaitė, o ateinan
čia sinodinę samata pateikė Kolegijos iždininkas krt. Jonas Da
gys. Sinodas užtvirtino kunigų, Kolegijos, ir pajrapijų veikla ir pri
ėmė samata 1983-84 metams.

Toliau sekė einamieji reikalai, klausimai, sumanymai, rezoliu
cijų svarstymas ir priėmimas. Čia nevarginsime skaitytojų gau
siomis detalėmis. Paminėsime tiktai, kad vienas iš daugelio Sino
do nutarimų, tai pagerinti iki ateinančių metų bažnyčios patalpų 
šildymo ir vėsinimo sistema. Ši sistema gali atsieiti apie 5000 ar 
daugiau dolerių. Ateityje, dideliems karščiams užėjus, dalyviai ga
lės patogiau praleisti pamaldų ir posėdžių valandas, o parapijie
čiai galės rasti vasaros metu vėsia "prieglauda". Paminėtinas 
taip pat Kolegijos prezidento krt. M. Tamulėno. kreipimasis į Sino
do dalyvius atsižvelgti į Vliko ir Altos organizacijas ir jas kiek 
galint remti.

Pirmos Sinodo dienos darbas buvo užbaigtas kun. P. Dilio sukal
bėta malda. Sinodo antroji diena prasidėjo iškilmingomis pamal
domis su šv. Vakariene. Pamaldas laikė trys kunigai: gen. supt. St. 
Neimanas, supt. kun. P. Dilys ir kun. E. Gerulis. Pamokslą pasa
kė kun. P. Dilys, kuriame gvildeno dvi pagrindines mūsų gyvenimo 
santvarkas: 1) Pasaulinę santvarka, kurioje mes gimstam, augam, 
dirbam ir mirštam ir 2) Dievo santvarka, kuri yra Dievo mums 
duota ir kuri leidžia mums tobulintis ir būti amžinybės dalele. Po 
gen. suprnt. prof. dr. kun. P. Jakubėno 30 m. mirt’ies minėjimo, 
Chopino gedulinga marša pianinu paskambino p. Bronė Variakojie- 
nė. Vargoninkavo p-lė Daina Mieliulytė.

Po pamaldų Sinodo dalyviai susirinko parapijos salėje pietų, ku
riuos parūpino Moterų Draugija. Pietų metu Sinodą sveikino Tė
viškės parapijos klebonas, senj. kun. A. Trakis, amerikiečių pres- 
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biterionęi kunigas dr. E. Fricke, VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis 
ir svečiai iš Vokietijos, Švedijos, Anglijos, Kanados, Kalifornijos 
ir kitę. vietovių. Sinodo direktorius, krt. inž. G. Šernas, gabiai ir 
sumaniai vadovavęs Sinodo posėdžiams,padėkojo Sinodo dalyviams 
už atvykimą ir aktyvę dalyvavima Sinode.

Sinodas buvo užbaigtas senj. kun. A. Trakini sukalbėjus ekume
ninę malda.

Jonas Variakojis
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. INVOKACIJA
(Skaityta Mažlietuvių suvažiavime 1983.VII. 4 Chicagoje, USA)

Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Malonės, Tiesos Dieve, kuris per Jėzų Kristų išvadavai visa 

žmonija laisvei, dėkojame Tau, kad čia Amerikoje irlaisvajame 
pasaulyje, galime laisvai reikštis žodžiais ir darbais.

Audros išsklaidyti mąžlietuviai, bei artimi Mažosios Lietuvos 
bičiuliai ir jų šeimos ir Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sajū- 
džio nariai-ės, būdami toli nuo pavergtosios tėvynės, suvažiavę 
1983 m. liepos mėn. 4 ir 5 dienomis Chicagoje iš viso laisvojo pa
saulio Lietuviu. Tautiniuose namuose stovime Tavo, visur esančio, 
ir kitę, tautų akivaizdoje.

Gailestingasis Dieve, pas Tave yra gyvybės versmės. Tiesk į 
mus visus savo ranka, kad mes atgytume ir stiprėtume dvasioje. 
Padaryk mus tvirtus nešti naštas dėl Tavęs, ir drąsiai liudyti Ta
vo mokslo tiesa. Saugok mūsų tėvų žemėje Mažojoj ir Didžiojoj 
Lietuvoj pasilikusius brolius ir seseris, kad ir jiems Tavo žodžio 
liudijimas teiktųpaguodos ir stiprybės.Vienyk visus lietuvius vie- 
nybėn, kad jie tarnautų Tau ištikimai.

Parvesk ir gražink mus iš tremties, kaip kadaise žydus iš Ba
belio nelaisvės ir tebūna toji tremtis mums ne prakeikimas, o pa
laima. Suvienyk mus, kaip Tu, Viešpatie, meldei per nauja galvose
na, vienybėn, kad rastųsi viena kaimenė ir vienas Ganytojas, ku
rios vyriausias Ganytojas Tu Viešpatie būtum. Laimink mus taja 
prasme ir leisk mums, kiek nuo mūsų priklauso, prie to aktyviai 
prisidėti.

Gyvoji visų jėgų versmė, visagalis Dieve, suteik mums čia vi
siems susirinkusiems, kad pažintume Tavo valia ir darytume, kas 
patinka Tau. Ištrauk iš mūsų savimeilės siekinius, numarink tuš
tybės dvasia, ieškančia tik sau garbės. Duok mums atsiminti,kad 
esame tarnai Tavo karalystėje, Tavo dovanų užvaizdai.

Maloningasis Dieve, laimink mūsų šį suvažiavima, kad duotų, 
kiekvienam iš mūsų pageidaujamų vaisių. Suteik visiems išmin
ties, patarimo, stiprybės, išmonės ir Tavo baimės dvasia, kad ir 
čia viską darytume pagal Tavo šventa valia ir Tavo vardo garbei 
ir mūsų lietuvių tautos labui. Mūsų valia sutvirtink ištverme,pasi
ryžimu ir pasišventimu. Padėk išlaikyti tautos gryna sąžinę, svei
ka kūną ir siela. Globok tėvynės laisvės nemačiusios jaunosios 
kartos auklėjima, įdiek jaunimui meilę tėvynei ir gimtajai kalbai.

Visos mažos bei dauguma didelių valstybių trokšta ir siekia tei
singos, pastovios taikos. Klastinga piktoji galia iš Rytų, tačiau, ne
siliauja prieš ta siekimą. Tu vienas teesi didesnis, stipresnis už 
ta jėga.
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Meldžiame Tavęs: suvaldyk tamsybės galia, leisk kad visos 
tautos ir valstybės garbės siektu ne užkariavimu ir pavergimu,bet 
žmoniškumu ir teisėtumu, gindamos silpnesniųjų gyvenimo pagrin
dą - laisvę. Duok, kad šio pasaulio galingieji reikštų savo stiprybę 
ne kitų laisvės pavergimu, bet jų apgynimu, ne pergalės džiaugsmu, 
bet nuolankumu ir artimo meile. Ištikimasis Gelbėtojau, kurs nu
galėjai šio pasaulio kunigaikštį pavergėja, sergėk visus neteisin
gai kenčiančius ir nuskriaustus. Lengvink jų kančias, stiprink jų 
tikėjimą, jog juos išvaduosi.

Meldžiame, būk šiuo neramiu, įtemptu atominio amžiaus laiku, 
visos žmonijos tiesos ir taikos kelio vadu, kad patirtume Tavo pa- 
laiminima, kurio mes čia visi trokštame. Ka Tu, Viešpatie, laimini, 
palaimintas amžinai.

Viešpaties ramybė, kuri yra aukštesnė negu visa žmonijos iš
mintis, tesaugoja jūsų širdis ir mintis Jėzuje Kristuje. Amen.

Evangelikų kun. Fr. Skėrys, 
V. Vokietijoje

Vasario 16 gimnazija, pradėjusi veikti 1950-51 mokslo metais 
Diepholze, Vokietijoje, savo varda gavo 1951 vasario 16 diena, mi
nint Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Tas vardas - tai lie
tuvių ryžto, vieningo darbo ir laimėjimo simbolis. Dėl sunkių iŠei- 
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vijos sąlygą jau nuo pat gimnazijos veiklos pradžios būdavo būkŠ- 
taujama, kad ji ilgai neišsilaikys, gal tik keletą mėty, Bet gimnazi
ja veikia jau 3 0 metų ir, pasitikėdama laisvojo pasaulio lietuviais, 
su viltimi žengia į ketvirtąjį dešimtmetį.

Gimnazija veikia pagal Vokietijos gimnaziją nuostatus ir prog
ramas. Ji, kaip ir kitos Vokietijos gimnazijos, yra 9 mėty, ir pa
ruošia mokinius valstybiniams abitūros egzaminams. į pirma kla
sę priimami baigę 4 pr. mokyklos skyrius. Iš laikius abitūros eg
zaminus įgyjama teisė stoti į bet kurį universitetą.

Priimami mokiniai ir iš Amerikos. Dėl didelio nuotolio nuo na- 
my ir dėl mokslo programy, patartina siųsti tik baigusius 8 pr. 
mokyklos skyrius. Jie čia priimami į V klasę. Geriau siųsti dve
jiems metams, bet naudinga ir vienerius metus gimnazijoj pasi
mokyti.

Dėstomoji kalba yra lietuvių ir mokomasi lietuviu kalbos, lietu
viu literatūros, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, rankdar- 
biy, tautinių, šokių., dainų. Taip pat dėstoma tikyba, vokiečių, anglų, 
lotynų ir rusų kalbos, matematika, fizika, chemija, biologija, visuo
tinė istorija, geografija, dailė, muzika, kūno kultūra (sportas). Kai 
kurie dalykai, ypač vyresnėse klasėse, dėstomi vokiečių kalba.

Atvykusiems iš Amerikos dėstoma dar Amerikos istorija, Ame
rikos visuomenės mokslas (government), specialūs anglų ir vokie
čių k. kursai, ir, reikalui esant, pagalbinis lietuvių kalbos kursas. 
Gale metų išduodamas angliškas pažymėjimas. Gimnazijoje išbūti 
mokslo metai Amerikoj užskaitomi. Mokiniai, lanka 11-12- tuosius 
metus, gali laikyti M'annheimo amerikiečių gimnazijoje SAT egza
minus (stojimui į universitetą).

Prie gimnazijos veikia berniukų ir mergaičių bendrabučiai. 
Mokslo dienomis keliasi 6. 45 vai. 7. 15 pusryčiai, nuo 8. 00 ligi 
1. 05 - pamokos. 1.15 pietūs ir po to laisvalaikis. 3. 3 0-5. 40 pa
mokų ruoša. 6. 00 vakarienė ir po to laisvalaikis. 8. 00 visi sueina į 
bendrabutį. 8. 15-9. 15 ruošia likusias pamokas, skaito, o 10. 00 visi 
eina gulti. Kai kurios pamokos vyksta popiet.

Laisvalaikiais mokiniai gali žiūrėti televizijos. Zinias ir iš 
anksto pasirinktus vertingus filmus galima žiūrėti ir pamokų ruo
šos metu. Sulaukę 16 m. amžiaus ir gavę tėvų raštiška leidimą, 
mokiniai gali šeštadieniais išeiti iki 10 vai. vakaro. Sulaukę 18 
metų yra pilnamečiai ir jiems leidimo nereikia.

Gimnazija turi gražų didelį parka su ežerėliu viduryje. Prie 
mokyklos ir parke yra tinklinio, krepšinio ir europietiško futbolo 
aikštės. Galima taip pat žaisti biliardą ir stalo tenisą. Be to, gim
nazija gali naudotis netoliese esančia miesto sporto sale ir už ke
lių kilometrų esančiu maudymosi baseinu, kuris veikia ir žiemos 
metu.



Gimnazija turi savo biblioteka. Mokiniai skatinami įsijungti į 
skautų, ateitininkų ir kitus saviveiklos barelius. Veikia tautinių 
šokių grupė.

Organizuojamos mokinių ekskursijos į Vokietijos įdomesnes 
vietoves, į Šveicarija, Italija ir kitur, nes gimnazija yra Europos 
viduryje ir viskas nuo čia netoli. Gimnazija yra 6 0 km nuo Frank
furto, 3 0 km nuo Heidelbergo ir 2 0 km nuo Mannheimo.

Mokslas gimnazijoje nemokamas. Tik mokiniams iš užsienio 
reikia mokėti už papildomas vokiečių kalbos pamokas 200 DM į 
metus. Išlaikymas bendrabutyje su maistu kainuoja 3600 DM (nuo 
1981 kovo 1). Reikale stengiamasi parūpinti mokiniams stipendi
jas.

Mokslo metai yra 10 mėnesių* prasideda rugsėjo pirma savaitę 
ir baigiasi liepos pirma savaitę.

Norint siųsti į gimnazija vaikus, reikia prie prašymo pridėti 
mokinio išeito mokslo ir sveikatos pažymėjimus. Rašyti šiuo ad
resu* Litauisches Gymnasium. 6840 Lampertheim-Huettenfeld 4, 
West Germany. Tel. 06256-322

S k.

PLK. JONAS VARIAKOJIS

Reformacijos šventės metu, 1983 m. spalio 30 d., lietuvių ev.re
formatų bažnyčioje, Chicagoje, įvyko a. a. krt. pik. Itn. Jono Varia- 
kojo 20 metų mirties sukakties minėjimas.

Krt. J. Variakojis gimė 1892 m. gegužes 20 d. Rinkuškių kaime, 
Biržų apskrityje. Gimnazija baigė 1913 m. Pernau mieste, Esti
joje. Tais pačiais metais rudenį pradėjo studijuoti teisę Petrapi
lyje, bet buvo greit mobilizuotas į rusų kariuomenę ir 1916 m. bai
gė Vladimiro karo mokykla. Išbuvęs kurį laika Austrijos fronte, o 
vėliau Voroneže, 1918 m. grįžo į Lietuva ir gruodžio mėn. įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1918 m. gruodžio 29 d. buvo 
paskirtas Panevėžio apsaugos viršininku. Kovojant su bolševikais, 
jo būrys per nepilnus metus išaugo iš 9 savanorių iki pilno 4-to 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo pėst. pulko. Vienas iš reikšminges
nių J. Variakojo karo epizodų įvyko 1919 m. vasario mėn. , kai bol
ševikai, užėmę du trečdalius visos Lietuvos, bandė apeiti Kėdai
nius ii- užimti Kauna. Tada J. Variakojis su Panevė^o ir Kėdainių 
gričių apsaugos būriais pastojo bolševikams kelia ties Kėdainiais, 
vikriai perėjo į priešpuolį, užėmė Šėta ir tuo būdu galimai paša
lino grėsmę bolševikams okupuoti visa Lietuva.
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Pik. Lfn. Jonas Variakojis

(1892-1963)

Iš kitę Nepriklausomybės kovę paminėtinu karo veiksmu buvo 
4-to pėst. pulko, vadovaujamo J. Variakojo, pergalė prieš bermon
tininkus ties Meškuičiais ir prieš lenkus ties Musninkais.

Už pasižymėjimus ir nuopelnus Tėvynei jis buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus III ir II laipsnio ordinais su kardais, Vytauto Di
džiojo II laipsnio ir Gedimino III laipsnio ordinais, Savanoriu, me- 
dalium ir Latvijos Lacplešio ordinu.

Nuo 19^2 m. buvo Lietuvos Ev. Reformatę Bažnyčios kuratorium 
ir iki mirties buvo aktyvus ev. reformatų, veikloje.

Išsikovojus nepriklausomybę, J. Variakojis buvo paskirtas Susi
siekimo Ministerijos valdytoju ir vėliau Krašto Apsaugos Minis- 
teriu. Nuo 1930 metę ūkininkavo Šešuolėlię ūkyje, Ukmergės apskr.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. 1949 m. atvyko į JAV. Mirė 19 63 
m. spalio 31 d. St. Charles, III. miestelyje. Palaidotas Chicagos 
Liet. Tautinėse kapinėse.

20-mečio mirties minėjimas prasidėjo laike Reformacijos šven- 
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tės pamaldų. Gen. supt. kun. St. Neimanas prisiminė a. a. krt. J. Va- 
riakojį maldoje. Pamaldose dalyvavo taip pat dalis Chicagoje gy
venančiu Lietuvos kariuomenės karininkę., savanorių.-kūrėjų ir bi- 
rutininkių. Jie velionį pažinojo ir atvyko į jo pagerbimą.

Minėjimą pradėjo Kolegijos Prezidentas krt. M. Tamulėnas, pri
simindamas krt. J. Variakojį, pabrėždamas jo nuopelnus ir išreik
šdamas pasitenkinimą, kad šis minėjimas įvyksta. Apgailestavo, 
kad Lietuvos savanorių eilės retėja. Paminėjo, kad turime semtis 
stiprybės iš praeities, kol vėl išvysime savo tautos laisvę ir ne
priklausomybę.

Po trumpos religinės kun. K. Burbulio kalbos Reformacijos šven
tės tema, krt. M. Tamulėnas pakvietė kpt. A. Juškevičių pravesti 
akademija. Kpt. Juškevičius trumpoje kalboje tarė, kad mes turime 
dažnai prisiminti pik. Itn. J. Variakojį ir pareikšti pagarbą ir pa
dėką už jo atliktus reikšmingus darbus Lietuvai.

Lietuvos Generalinio štabo pulk. Karolis Dabulevičius padarė 
gan pilną apžvalgą J. Variakojo nueito kelio ir nušvietė jo atliktus 
darbus Lietuvos prisikėlime ir laisvės klestėjime.

D. L. K. Birutės Draugijos vardu žodį tarė pirmininkė E. Dimins- 
kienė. Pagal jos žodžius "ant praeities kuriama ateitisp.Dimins- 
kienė tarė, kad prisimindami pik. Itn. J. Variakojį, kuris kūrė ne
priklausomą tėvynę, mes žvelgiame su viltimi į laisvą Lietuvos 
valstybės ateitį.

Lietuvos Savanorių Sąjungos pirmininkas J. Tamulis savo kalbo
je prisiminė vieną epizodą iš Nepriklausomybės kovų laikotarpio 
ir pabrėžė, kad pik. Itn. J. Variakojis buvo Lietuvos milžįnas.Mums 
jis yra ir liks gyvas, o mes turime stengtis sekti jo pavyzdžiu.

Sekė trumpa meninė dalis, kurioje krt. J. Variakojo anūkas Jo
nas Mindaugas Variakojis padeklamavo savo sukurtą eilėraštį 
"Savanoriai", kuriame yra minimas jo senelis. Už šį eilėraštį jau
nasis Variakojis gavo Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos raši
nių I-mą premiją. Šios lituanistinės mokyklos 7-os kl. mokinė Ri
ma Polikaitytė paskambino kanklėmis du lietuviškus kūrinius ir 
buvo sugiedotas Lietuvos himnas.

Jo praeičiai išryškinti, buvo padaryta kukli J. Variakojo ekspo
natų parodėlė.

Akademijai baigiantis, a. a. krt. J. Variakojo sūnus, krt. inž. J. 
Variakojis padėkojo visiems minėjimo programos dalyviams ir 
svečiams ir pakvietė prie vaišių stalo.

Vaišių metu labai nuoširdžią kalbą pasakė šio žurnalo vyriau
sias redaktorius krt. Petras Bružas, iškeldamas a. a. krt. J. Va
riakojo asmenybę tautos ir reformatų tikėjimo plotmėje ir prisi
minė daug bendrystės valandų, praleistų drauge su velioniu.

* * *
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Pik. Jono Variakojo mirties 20-mečio paminėjimo dalyviai ir apačioje, iš k. j d.: sėdi — Br. 
Variakojienė, P. Variakojis, V. Variakojis; stovi — kpt. A. Juškevičius, Z. Juškevičienė, J. 
Variakojis, jr., inž. L. Konča, J. Variakojienė, inž. J. Variakojis, D. Variakojytė, dr. D. 
Variakojytė-Pricke, R. Variakojytė.
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MUSŲ RŪPESČIAI

Europos lietuviu organizacijos ir bažnytinė veikla silpsta dėl 
vieno dalyko - senatvės. Senatvė yra labai didelis visokeriopos 
veiklos priešas. Ji užmigdo arba sunaikina ne viena išeivių, orga
nizacija, parapija ar klubą. Tuo labiau, kad su ja kartu ateina sa
votiškas abuojumas, paskendimas į kasdieniškus mažyčius reika
lus, perdėtas susirūpinimas sveikata ir asmeniškomis smulkme
nomis. Tik vienas kitas veikėjas, sulaukęs vyresnio amžiaus, ne
pasitraukia iš darbo lauko, neužsikrečia "pensininko liga". Tokius 
vyrus ir moteris Europoje beveik ant vienos rankos pirštų. sus
kaitysi.

Tačiau, nežiūrint tų. iš geografinių, ir gyvenimo sąlygų. išplau
kiančių kliūčių, palaikome tarpusavį ryšį, kuris yra tvirtesnis už 
plieną, būtent' esame lietuvių, tautos vaikai - sūnūs ir dukros. 
Bendra kalba, bendra kilmė, bendra tūkstantmetinė istorija su sa
vo turtinga kultūra bei tradicijomis mus jungia ir suriša. Kaip 
tos kultūros istorinio proceso tęsinys, mes visi privalome atlikti 
savo svarbiausia pareiga: iš laikyti tautos gyvybę ir užtikrinti jos 
ateitį. Padėkime nuošaliau tai, kas vienus ar kitus piktina ir skal
do, o žiūrėkime į tai, kas visus turi jungti. "Vienybė je - galybė, o 
susiskaldyme silpnybė". Jeigu paimsime Vokietijos lietuvių, veik
la, tai pagrindiniai jos varikliai iki šiol buvo ir pasiliko vadina
mieji pusamžiai, daugiausia jau gyvenimo vidurį persiritu žmonės. 
Dar dešimtmetis, gal kitas, ir jie pereis į senųjų, kategorija. O kas 
atsistos į jų pėdas, kas perims jų lietuviška darbų?

Lietuvių bendruomenė Vokietijoje po Antrojo pasaulinio karo 
yra įsteigusi ir vokiečių valdžios bei kituose kraštuose gyvenan
čių lietuvių parama ir aukomis išlaikoma vienintelę visame lais
vajame pasaulyje, lietuviška Vasario 16 gimnazija. Dabar gim
nazija tvarko kuratorija, kuri įsteigta prieš 15 metų. Kuratorija 
yra registruota Weinheimo apygardos teisme, kaip e. V. (eingetra- 
gener Verein). Jau daug jaunuolių, baigusių šia lietuviška gimnazi
ja, studijuoja Vokietijos ir kitų kraštų universitetuose. Kiti juos 
jau yra baigę ir įsigiję akademinius laipsnius, kaip’, profesoriai, 
gydytojai, architektai, inžinieriai ir t. t. Baigę vidurinę abitūra 
( Mittlere Reife) išėję iš gimnazijos mokosi kitose profe sinio pa
siruošimo mokyklose.

Vokietijoje yra pakankamai sveiko, išprususio, žvalaus jaunimo, 
kuris lengvai perims vyresniųjų pradėtąjį darba. Mums "seniams" 
reikia tiktai surasti būdus ir priemones, kaip ta atžalynų stipriau 
prigydyti, kol senasis kamienas dar tebėra sveikas ir sultingas. 
Žinoma, čia kalba eina tiktai apie tokį atžalynų, kuris yra susipra-
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tęs ir žino, kuriame pasaulio kampe yra mūšy brangi tėvynė Lie
tuva, kuris nesibaido lietuvio vardo ir gerbia tėvy kalba bei pap
ročius.

Visi tikime tėvynės Lietuvos laisve, tad tas tikėjimas ir tėvynės 
meilė uždeda mums visiems pareiga savo vaikus išmokyti tėvy 
kalba ir įdiegti tėvynės meilę. Ta sėkmingai gali įgyvendinti tik 
lietuviška mokykla - Vasario 16 gimnazija. Lietuviy Vasario 16 
gimnazija pilnai savo užduotį atlieka ir pasiliks lietuviy kultūros 
židiniu Vakary Vokietijoje tol, kol viso laisvojo pasaulio lietuviai 
ja rems medžiaginiai, moraliniai ir savo vaiky prieaugliu. Be prie
auglio iš viso laisvojo pasaulio mes ta kultūros židinį turėsLne 
uždaryti, nes Vakary Vokietijos lietuviai vieni neturi tiek vaiky, 
kad galėty gimnazija išlaikyti. Mažiausiai mums kasmet reikia 70 
ligi 100 mokiniy.

Kunigas Fr. Skėrys savo pranešime nušvietė dabartinę Vasario 
16 gimnazijos būklę, mokiniy skaičiy, rūpesčius ir laimėjimus 
prieš vasaros atostogas t. y. 1982-83 metu mokslo pabaigoje. Gim
nazijoje per ištisus mokslo metus buvo 64 mokiniai: 27 evangeli
kai, 37 katalikai, 49 mokiniai iš Vakary Vokietijos ir 1 5 iš užsie
nio. Iš užjūrio buvo atvykę: 2 iš Kanados, 8 iš JAV (USA), 2 iš Urag 
vajaus, 1 iš Australijos, 1 iš Venezuelos ir 1 iš Mali (Afrikos). 
Pranešė, kad mūšy gimnazijos mokiniai daro abitūros egzaminus 
valstybinėje gimnazijoje Weinheime ir atestatus gauna iš Karls
ruhe s Švietimo Ministerijos. Su šiuo atestatu gali mūsų mokiniai 
studijuoti visuose universitetuose laisvajame pasaulyje.

Kun. Fr. Skėrys

KALĖDOMS

Šiandien žvakučių milijonai
Iš naujo skelbia džiaugsmą Kūčių, 
Primindami mums nemalonias
Anas Kalėdas, be žvakučių. . 6

Lėktuvai dūzgė, bombos krito, 
Kai Kūčių lopšį slėpė karstas, 
Kai tas Kalėdų džiaugsmo rytas 
Mums buvo gedulu paverstas.

Nors metų virtinės prabėgo
Nuo paskutinio bombų smūgio,
Bet tos, anų dienų Kalėdos, 
Giliai širdy vis tebeglūdi. . .

M. Z.
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Jurgis JASINSKAS

PROF. VACLOVAS BIRŽIŠKA

( 1884. XII. 2- 1956. I. 3 )

Su kai kuriais prof. Vaclovo Biržiškos rastais pirmą kartą su
sipažinau būdamas 1929 -1930 metais kariūnu-aspirantu Karo Mo
kykloje. Ne vien tie raštai, atspausdinti Karo Archyve ir Mūsą 
Žinyne, sudomino mane, bet ir pati ty raštą autoriaus asmenybė: 
raštai daugiau, skirti senovišky lietuvišky knygą aptarimui ir ty 
knygą autoriy biografijoms nagrinėti, o apie juos pasisakęs bei 
raštus išnagrinėjęs autorius - pasirašęs kariško mokslo specia - 
lybės titulu - pulkininkas Itn. Vaclovas Biržiška.

Vėlesniais laisvosios Lietuvos gyvavimo metais anksčiau pa
minėto mokslininko spaudoje paskelbti raštai dar didesnę mįslę 
man užminė, nes jie liečiantieji ne vien lietuvišky knygy, arba 
spaudos nagrinėjimą, bet ir kity mokslo sričiy dalykus -matema
tikos, literatūros veikaly, lenką pagrobto Vilniaus krašto bylos 
ir daugelį panašiy - visi pasirašyti Biržiškos pavarde, tik kito - 
kiais vardais: Vaclovas, Viktoras ir Mykolas. Tik prenumeruoda
mas tuometinėje Lietuvoje pradėtą leisti Lietuvos Enciklopediją, 
kurios vyriausiuoju redaktoriumi buvo Vaclovas Biržiška, labiau 
tuo susidomėjęs ir išsiaiškinęs, supratau, kad yra ne vienas, bet 
trys, atskirą mokslo šaky specialistai Biržiškos. Ir visi trys 
broliai, įsigiję profesorių titulus, darbuojasi mūsą aukštojo 
mokslo židinyje - Vytauto Didžiojo Universitete. Tada nė sapnuo- 
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ti nedrįsau, kad kada nors su vienu iš tų lietuvių mokslininkų, di
džiūnu teks asmeniškai susipažinti ir net kurį laikų gyventi vieno
je pastogėje.

O vienok, likimo ir II Pasaulinio karo pasėkoje, jau gyvenant 
USA, teko artimai susipažinti su prof. Vaclovu Biržiška ir išsi
šnekėti su juo ne vien bendro pobūdžio reikalais, bet ir paliesti 
to profesoriaus ir jo šeimos asmeniškus pergyvenimus.'

Apie prof ir Ev. Reformatų Bažnyčios kuratoriaus Vaclovo 
Biržiškos paskutinius gyvenimo metus ir per juos patirtus skau - 
džius smūgius ir skriaudas, be laiko paguldžiusias tų didžiausių 
mūsų spaudos bibliografų ir mokslinį tyrinėtojų į kapo duobę, pa
teikiu viskų atsiminimų pavidale. Tie atsiminimai susikaupė ma
nyje 1955 mėty antroje pusėje (1955. VII. - 1955 gruodžio mėn. 23 
dienų) gyvenant su prof. Biržiška viename bute, kasdien susitin - 
kant ir visokiais reikalais išsišnekant.

Pirmų kartų prof. Vaclovų Biržiškų asmeniškai susitikau ir su 
juo buvau supažindintas 1952 metų vasarų pas Lietuvių Enciklope
dijos išeivijoje išleisti sumanytojų ir organizatorių bei būsimų 
leidėjų Juozų Kapočiy, jo namuose So. Bostone, Mass.

Tuo kaiku profesorius Vaclovas Biržiška buvo atvykęs pradėti 
eiti vyr. redaktoriaus pareigas leisimoje Lietuvių Enciklopedijo
je. Apie jo sutikimų priimti tas pareigas ir apie jo atvykimų į So. 
Bostonų pradėti ruošti tos enciklopedijos išleidimų plačiai buvo 
pagarsinta lietuvių periodinėje spaudoje. Prie šios žinios pasklei
dimo žymiai prisidėjo Bostone gyvenę žurnalistai, kurie buvo su
kviesti susipažinti su būsimu vyriausiuoju redaktorium. Tada bu
simasis redaktorius buvo labai žvalus, kupinas energijos ir ryž
to pradėti ir ištęsėti prisiimtas pareigas. Apie tai čia paminėta - 
mesusitikime jis daugiausia šnekėjo, kartu paliesdamas ir kito
kius lietuvių kultūrininkų, rašytojų bei menininkų žingsnius. Tada 
ir vėliau pastebėjau vienų jo charakterio bruožų: draugiškuose 
pobūviuose stengdavosi būti klausomas, bet ne kitų klausytis.

Juozas Kapočius dar nepriklausomos Lietuvos laikais buvo pa
sižymėjęs kaip gabus spaustuvininkas, spaudos veikalų leidėjas 
ir jų išleidimo organizatorius. II-jam Pasauliniam karui bai
giantis ir antrų kartų į Lietuvų maskviniam okupantui artėjant , 
Juozas Kapočius, kaip ir tūkstančiai įvairių profesijų lietuvių , 
pergyvenę pirmosios maskvinės okupacijos baisumus Lietuvoje 
ir jų vengdami, pasitrukė į Vakarus. Jis 194-;. VI. 25 d. atvyko į 
USA ir čia vėl ėmėsi savo specialybės - spaustuvininko darbo. 
Toje specialybės dirvoje besitri asdamas, sumanė įsigyti nuosa - 
vų spaustuvę ir joje išspausdinti pilnų Lietuvių Enciklopedijų iš
eivijoje, kuri buvo pradėta leisti nepriklausomoje Lietuvoje, bet 
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Dariaus-Girėno Skrydžio 50-čio minėjimas prie paminklo jiems Marquette Parke 1983. VII.4

dėl komunistinės Maskvos 1940 metais Lietuvos okupacijos bu
vo nebaigta, išleidus tik dvyliką tos enciklopedijos tomy.Jy visų 
vyriausiuoju redaktorium buvo prof. Vaclovas Biržiška.

Sumanytojas Juozas Kapočius, būdamas apdairus, gabus ir ap
sukrus knygų leidimo organizatorius, savo sumanymu - išleisti 
Lietuvių Enciklopedijų išeivijoje - paskelbė lietuvių išeivijos pe
riodinėje spaudoje, kreipdamasis į įvairių specialybių lietuvius 
mokslininkus jo sumanymų paremti. Toks Juozo Kapočiaus suma
nymas susilaukė plataus atgarsio ir pritarimo. Tą pritarimų. įro
dė ir daugelis savanoriškų tos enciklopedijos prenumeratorių ir 
rinkėjų. Tokių atsirado visame laisvajame pasaulyje, kur tik gy
venta lietuvių išeivių, o taip pat ir pirmųjų prenumeratorių gau
sa. Prenumeratorių vardinis sarašas buvo paskelbtas 1953 metais 
išleisto pirmojo Lietuvių Enciklopedijos tomo priede. Jame pre
numeratorių sųrašui paskirti 22 puslapiai, o baigminiame L. E. 
Redakcijos žodyje paminėta visa eilė lietuvių mokslininkų, sutei
kusių būsimai enciklopedijai reikalingų knygų, žemėlapių ir kito
kios vertingos medžiagos. Tiek prenumeratorių gausa (apytikriai 
- 7, 000) tiek ir reikalingos enciklopedijai medžiagos parūpintojų 
sųrašas ir dar kiti pavyzdžiai įsakmiai parodė, kad Juozo Kapo
čiaus sumanymas išleisti išeivijoje pilnų Lietuvių Enciklopedijų 
nėra tuščia svajonė, bet rimtų pagrindų turinti realybė. Šiandien 
tų realybę, turėdami pilnų tos enciklopedijos komplektų, galime 
vadinti išeivijos lietuvių savo tautai pastatytu stebuklingos, neį
vertinamos reikšmės, kultūrine šviesa spinduliuojančiu pamink- 
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lu. Vargu ar kurios nors tautos , net ir žymiai didesnės, išei - 
viai yra padarę tokį kultūrinį stebuklu. Mes, lietuviai, tai įvyk
dėme ir pagrįstai galime tuo didžiuotis kitę, tautę išeivijos aky - 
vaizdoje.

VI JAV ir KANADOS Lietuvių Dainų Šventė, Chicago, 111., 1983.VII.3 d.
Foto M. Nagio

Prisimenant Lietuvią Enciklopedijos išleidimo sumanytoje, orga
nizatorių irjos visą tomų išleidėją Juozą Kapočią ir pripažįstant 
jam dėl to darbo atlikimo užpelnytu garbę, reikia nepamiršti ir 
antrojo veiksnio, sudariusio paskatą, pasitikėjimą ir mokslinę 
tos enciklopedijos garantiją. Tuo antruoju dvasiniu veiksniu buvo 
profesorius Vaclovas Biržiška. Be jo mokslinio autoriteto ir to 
turimo autoriteto įrodymo (jo suredaguoti nepriklausomoje Lietu
voje leistos Enciklopedijos dvylika tomų) vargu ar išeivijoje Lie
tuviui Enciklopedijos išleidėjo sumanymas tūtą tapęs realybe.

Jis, Vaclovas Biržiška, pradėjęs ruošti ir redaguoti pirmuo - 
sius tos enciklopedijos tomus, turėjo ne vien rūpintis tą tomų 
moksline medžiaga, kas vienam asmeniui neįmanoma, bet kartu 
suorganizuoti atitinkamą mokslo šakę specialistę - redaktorię ir 
ję pagelbininkę - kadrą. Tas ne taip jau lengvai sekėsi. Anksčiau 
ir po II-jo Pasaulinio karo išeivijoje atsidūrę lietuviai mokslinin
kai ir intelektualai gyveno išsiblaškę po Amerikos žemyną ir ja
me vienaip ar kitaip buvo įsikūrę. Visus juos teko kviesti, mal - 
dauti prisiimti atitinkamas pareigas Lietuvię Enciklopedijoje. 
Dauguma kviečiamę pakluso ir, net atsisakę geriau apmokamą 
darbą, atvyko į talką. Būta ir tokią, kurie į kvietimą talkininkau
ti, užsikimšo ausis, o vėliau puolė kaltinti vyr. redaktorię už ne
tinkamą redagavimą. . .
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Aušrininkų konferencija Voroneže 1917 m. Delegatai iš įvairių Rusijos miestų. Apačioje sėdi 
Butkų Juzė, I eil. iš deš. į k. trečias — Čerkeliūnas, paskutinis toj eilėj — Baltrušaitis J. 11 eil 
iš d. į k. ketvirtoji — O. Sakaitė, o šeštoji — Brazytė. Užpakalyje matyti A. Dilys, P. Sernas, 
Kanauka ir kiti.

Vyr. redaktorius, būdamas didelis tolerantas, surinko įvairių 
ideologijų ir pažiūrų mokslininkų redakcinį kolektyvų. Tačiau ne 
visi to kolektyvo nariai buvo tolerantiški kitokioms pažiūroms. 
Prasidėjo bruzdėjimas prieš vyr. redaktorių, kaltinant jį per di
deliu griežtumu atrenkant enciklopedijos bendradarbių ir kai ku
rių skyrių redaktorių spausdintus rašinius . Redaktijos štabe pra
sidėjo rūgimas , kurio kvapb visai neužuodė enciklopedijos prenu
meratoriai.

Sudarius Lietuvių Enciklopedijos redakcinį kolektyvų, jos I-sis 
tomas buvo išleistas 1953 metais, o 1954 metais jau IV-jam to - 
mui pasirodžius (jo didžiųjų dalį suredagavo vyr. redaktorius 
Vaclovas Biržiška), jos bendradarbius ir prenumeratorius pri
trenkė žinia: "Lietuvių Enciklopedijos leidėjas Juozas Kapočius 
atleido iš pareigų vyriausių redaktorių pro£ 'Vaclovų Biržiškų. "

Dėl to lietuvių išeivijoje ir spaudoje prasidėjo didelės disku - 
sijos. Į įsiliepsnojusias diskusijas ir aštrius ginčus spaudoje į- 
sijungė dviejų "frontų" partneriai: vieni kaltino leidėjų dėl jo ne
teisingo pasielgimo, antrieji - teisino ir pritarė leidėjo žingsniui. 
Toje nelemtoje kovoje dalyvavo Lietuvių Enciklopedijos kai kurie 
redakcinio kolektyvo nariai, o taip pat ir pašalinių intelektualų
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spiečius. Pats leidėjas, matydamas pradėtos leisti L. Enciklo - 
pedijos kritišku padėtį, gresiančiu mirtimi, pats ne vien aiškino
si spaudoje dėl savo pasielgimo, bet važinėjo po gausesnes li^u- 
vių kolonijas asmeniškai prenumeratoriams paaiškindamas ir pa
teisindamas savo pasielgimų.

Į tų apverktino pobūdžio dvikovą buvo įsijungęs ir šio rašinio 
autorius, gindamas atleistąjį vyr. redaktorių ir dėl to pasielgimo 
kaltindamas ne tiek atleidėjų, kiek tuos intrigantus, kurie priver
tė leidėjų padaryti sau pačiam ir atleistajam tokių didelę skriau
dų. Ta skriauda buvo abipusiška: Enciklopedijos leidėjas neteko 
didelio skaičiaus prenumeratorių ir kartu su jais finansinio kapi
talo, o atleistajam vyr. redaktoriui, prof. Vaclovui Biržiškai , 
buvo padarytas toks moralinio pobūdžio širdies skausmas, kuris 
tų širdį 1956 m. sausio mėn/ 3 dienų amžinai sustabdė. . .

1983. XI. 15
So. Boston, MA.

(Bus daugiau)

RADVILŲ PILIS

Laiške iš ok. Lietuvos rašoma:
. . . "Pats seniausias Biržų pastatas - Radvilų pilis - praradusi 

senovės griuvėsių romantika, vėl įgauna savo pirmykštę išvaizda, 
pagrindiniai statybos darbai iau baiati nacililro andailos darbai.

Biržų pilies rūmų griuvėsių liekanos (pietinė siena).
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Pastatytas tiltas į pilies kiemą originalioje vietoje, ant tų pačių mūrinių 6-kampių polių 
pamatų. Buv. griovys buvo išvalytas nuo suversto laužo; 2) suaugę medžiai dengia pilį iš 
šiaurės; 3) pilies vakarinis galas (prie buv. vasaros teatro). 1983.VII.23 d.
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Atstatomos Biržų pilies vaizdai — iš viršaus į apačią: 1) vaizdas nuo ev. kapinių; 2) rytinis 
pilies galas; 3) vakarinis galas ir pietų siena su pastoliais tinkavimui. Nuotraukos darytos 
1983.VI1.23 d.
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']) Biržų gelžkėlto stotis: 2> Vytauto g-vė ir 3 j Biržų orkestras. Foto P. Loėerio
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1) Girių linų fabrikas: 2.) kūlimo masina ir 3) Agluonos upės liesinimas ir gilinimas.

Foto P. Loėerio



Per griovį kur anksčiau buvo toks įstrižas įvažiavimas, statomas 
tiltas. Išvalius griovio dugną, pasimatė šešiakampė splyty kolonu 
liekanos. Jas atnaujino ir ant jy surentė ąžuolinį tilta, kuriuo jau 
1977 m. pradėjo naudotis. Pilies rūsiai buvo užvirtę iki žemės 
paviršiaus. Juos reikėjo išvalyti. Mūrijimo darbai prasidėjo 1968 
m. Rūsio ir pirmojo aukšto lubos skliautuotos. 2-ro ir 3-čio aukš
ty. lubose ąžuolas pakeistas gelžbetonio plokštėmis.

Biržai dabar tūri kultūrinėms reikmėms puiky pastatę, kokio 
nei vienas rajonas neturi, kokio galėty pavydėti ir sostinė. O žo
džiai "Biržai mano sostinė", pasakyti Snarskio ir mūšy. gerbia
mos rašytojos H. K. - ne vien tik žodžiai. Jie turi ir kitokia pras
mę, nes senais laikais įtakingiausias Lietuvos didikas Radvila 
Rudasis, o tuo pačiu ir Biržai su ev. reformatę, tikėjimu, buvo 
Liublino unijos priešininkai, už ka ant jy niršo lenky ponai ir ka
talikę vyskupai. Senos rūmy griuvėsiy nuotraukos jau . istorinės, 
jy nebepakartosi.

Plačiais, tarsi karališkais, laiptais pakyli į trečia aukšta,į pa
lėpę ir pro langus pažiūri į visas keturias pasaulio puses. Pama
tai Biržus, vandenį, medžius kokiy nesi matęs, nes iš tikryjy juk 
pirma karta iš tokios vietos žiūri.

Trečiame aukšte sienos tinkas apsaugotas nuo pietvakariy vėjy 
ištisais plotais išlikęs sveikas, o jau 300 m. praėjo. Jeigu yra ko
kia duobutė, tai su nagu krapštant smėlis nebyra, kaip dabartiniy 
statyby". . .

❖ * *

Iš k. į d.: inz. Gytis Sernas, Aldona Sernaitė-Svarcienė, Erika Trumpjonaitė-šernienė, Petras 
šernas, Irena Sernaitė-Meiklejohn ir inž. Valentinas šernas.
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Arėjas VITKAUSKAS

SENOJI IR JAUNOJI KARTA

Senieji atvažiavo iš "Rosijos", "Polščiaus", gal dar kas iš Že
maitijos, tik niekas iš Lietuvos. . . Nepaliko ten nieko to, kas vadi
nama ekspansyvia kultūra. Išsivežė labai menkus kultūros prad
menis, kad ir kilnius kaimo papročiuose, kalboj, bet toli gražu per 
silpnus, kad, patekus į tarpa "karingos" kitos kultūros, iŠ s ilaikyti 
savita veidą. Paskui daugeliui medžiaginis pasisekimas atėmė no
rą ir tos pačios prigimtos kultūros laikytis. Kiti ta padarė iš var
go. Ir štai, kai prisiėjo atėjusiai jaunai kartai perduoti savita tau
tos lobį - nebuvo ko perduoti. . . Ir perdavė jai bent kelis nevyku
sius anekdotus apie senovės skurdų. Lietuvos kaima rusų pries
paudoje. . . Jaunieji nuėjo sau, negalėjo nenueiti, nes, norint ka jiem 
duoti, reikia tai pačiam turėti. O Amerikos anglosaksų sena "ka
ringa" kultūra paėmė į savo visapusiška globa ateivių 
vaikus, o ateivis neturi ko atsakyti nė į viena klausima . . . 
Daugiausia, kas kai kur pasiekta, tai išlikimas lietuvių kalbos. Bet, 
tai toli gražu ne viskas. Tai tik būtų įrankis, bet nėra juo ko jauni
mui imtis. . . Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu padarytoji ir 
daromoji kultūrinė ekspansija jau nebegali būti suprantama sena
jai kartai, o tuo labiau jaunimui. Tokiu būdu ir turime tai, ka turi
me. . .

Taip esant nesistebėtina, kad ir mišrios vedybos tampa papras
tu dalyku. Kada jaunuolis ir jaunuolė tėra tik taip iš auklėta s,kad 
"rasi atitinkama ( žinoma, medžiagiškai .) žmogų Amerikoje ir 
daugiau nieko, tada koks kam gali būti skirtumas ? !Pi- 
nigai tie patys. . .

* ❖ *

PIRMOS SNAIGĖS

Už lango pirmos snaigės krinta,
Pavargę nuo baleto šokio:
Vėjelis pradeda aprimti,
Grakščiai snieguoles šokt išmokęs. . .

Ir bus šis vakaras toks šviesus, 
Kai ruošis poilsiui snieguolės, 
Kai baltas drobes bus patiesę 
Ilgai lauktas žieminiam guoliui. . .

M. Z.
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MUMS IR APIE MUS

Vienas mūšy, tautietis (H. J. ) iš Californijos rašo savo priete- 
liui ilgoka laiška ir ten pamini "Mūšy. Sparnus". Čia duosime vie
na kita ištrauka.

"Neseniai gavęs žurnalą "Mūsų Sparnai" Nr. 53 ir 54 ir per
skaičius abu numerius kilo daug prisiminimu iš praeities. . . Tikiu, 
kad ir Jūs juos gavote. Labai puikus žurnalas ! Jau vien tų žurnalu 
viršelių, kontrastai - Baisojo Birželio Naktis ir Himnas Saulei 
sukelia žmoguje susimąstymą ir bendrai pagalvojima apie šios 
žemės žmogaus gyvenimą. . .

Buvęs mokyt. Jurgis Jašinskas puikiai aprašo klaipėdiečių gyve
nimą Tauragės mok. seminarijoje, papuošdamas net 4-riom nuot
raukom, kuriose ir aš dalyvauju. Teisingai jis rašo, kad tuometinis 
mūsų, apsisprendimas (du kartu) likti ar nelikti Lietuvoje nebuvo 
jau taip lengvas. Atrodo, kad abu kartu padarėme teisinga spren
dimą. Žinoma, gaila tų, kurie pateko vienoje arba kitoje kariuome
nėje ir iš jos nebegrįžo. . .

Jono Kutros straipsnis apie "Aušroš" šimtmetį man taip pat 
priminė tolima praeitį. 1944 m. man teko apkasus kasti Bitėnuose. 
Martyno Jankaus sodyboje buvo įsikvarteravęs "Rudųjų" visas 
stabas. Aš miegojau Martyno kaimyno daržinėje (3 savaites). Kiek
viena vakara aš aplankydavau Martyna Jankų ir mudu tylomis il
gai lietuviškai kalbėdavom. Jis man parodė net savo knygyną ir 
spaustuvę. Daug kartų pavalgiau jo šeimos tarpe. Man ir Martynui 
tada jau buvo labai aišku, kad karas vokiečiams jau buvo pralai
mėtas. Kalbėdamas su vokiečiais jis visuomet sakydavo, kad jis 
esąs lietuvis, bet padeda vokiečiams tik todėl, kad sulaikytų rusus 
ir jis neturėtų vėl bėgti iš savo namų. . . Viena ryta girdžiu "Ru
dųjų" viršininkų pašnekesį: "Ja, wenn unsere Leute auch so pat- 
riotisch waren wie dieser Litauer Martin Jankus, dann warden 
*wir den Krieg nie verlieren. . . Ausserdem ist er kein schlechter 
Mensch - er gibt uns alles was wir brauchen". . . Martynas duo
davo jiems retkarčiais gerai užkasti ir išgerti. . . Apie rudųjų pa
šnekesį aš Martynui visuomet papasakodavau ir jis buvo maloniai 
nuteiktas ir tik šypsodavosi. Trumpai prieš apkasų kasimo pabai
ga Martynas, aš ir rudųjų viršininkai jau klausėmės visi kartu ty
liai iš Anglijos radio žinias. . .

Mūsų gera draugė ir rašytoja (patriotė) Aleksandra Kairytė - 
Vaisiūnienė, apie kuria J. Jašinskas rašo "Mūsų Sparnuose",mums 
buvo labai artima, nes ja pažinojome dar iŠ D. P. - Ravensburgo 
laikų. Vėliau gyvenome kartu Venezueloje 10 metų. Trumpai prieš 
jos mirtį, mes aplankėme ja ir jos vyra Julių Caracas mieste Ve- 
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nezueloje (kai darėme Caribbean Cruise atostogų kelionę). Tuo 
pačiu laiku mes aplankėme paskutinį karta ta dangiškai puikia sa
la Grenada, kur dabar jau tvirtai rusai ir kubiečiai savo karo ba
zes įsitaisė. . .

(Rašydamas apie savo žmona Maria-poetę, kuri daug eilėraščiu 
yra parašiusi vokiečiu ir ispanų kalbomis, savo laiške toliau ra
šo) t

"Malonu yra taip pat girdėti iš kai kurių venezuliečių draugų, 
kurie rašo, kad žmonos ispanų kalba eilėraščiai dar ir šiandien 
yra deklamuojami net mokyklose. Puiku, kad galima kai ka ir ki
tiems duoti pasidžiaugti. . . und man kann sagen - man hat nicht 
umsonst gelebt. . . Mielas Jurgi, patsai taip pat davei daug ne vien 
Chicagos visuomenei, bet ir kitiems, o Jūsų miela duktė Ramin
ta eina Jūsų pramintais takais ir džiugina tas puikias, jautrias sie
las pasauliniu mastu, Mes linkime jai ir jos mylimam vyrui geros 
kloties ir Dievo palaimos !. .

Buvome kadaise įdėję viename amerikoniškame laikraštuke. Ži
noma, daugelis gal to nepastebėjo, bet jei ir pastebėjo, tai gal ne
suprato jo turinio.

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God 
Let light stream forth into the minds of men. 
Let Light descend on earth.

From the point of Love within the Heart of God 
Let love stream forth into the hearts of men. 
May Christ return to Earth.

From thr centre where the Will of God is known 
Let purpose guide the little wills of men-
The purpose which the Masters know and serve.

Fro the centre which we call the race of men 
Let the Plan of Love and Light work out.
And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.!

Prieš menesį važiavome su žmona tuo naujuoju - greituoju 
traukiniu ( BARI ) į San Francisco. Pakeliui traukinys sustojo 
trumpai San Leandro požeminėje stotyje. Ir ka pamatėme pro lan
gų? Ant sienos buvo didelė marmorinė juoda lenta su didelėmis 
baltomis raidėmis išrašyta visa "InvokacijaJ1. Beveik nenorėjome
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tikėti savo akimis, bet tai tikra tiesa! Na, ir koks tai kontrastas !.. 
Mokyklose draudžiama mokyti vaikus religijos ir Dievo prisaky
mu (panašiai kaip Rusijoje), o traukinio stotyse yra iškabinta 
puiki mistiška invokacija. Man atrodo, jeigu pasaulyje būtu visur 
mokoma tikroji religija - mistika, tada turėtume jau čia ant šios 
žemės žymiai geresnį, ramesnį ir laimingesnį gyvenimą. Nemo
kant ir nežinant to, mūsų Karma yra per sunki. . . Tikroji religija 
yra tik tada, jeigu mes ja giliai suprantame ir pagal ja gyvename... 
Man prisimena generolo Stasio Raštikio vėliausios knygos apra
šymas, kur tai buvo pasakyta, kad žmogaus tik kūnas - medžiaga 
pavirs į dulkes, o savo dvasią žmogus yra ryšyje su Dievu; žmo
guje yra nemari siela, kuria mes esame panašūs i pasaulio Kūrė
ja. Mūšy dvasinės galios yra be galo didelės. Žmogaus minčių pa-

Prof. Dr. Raminta LAMPS ATIS - 
KOLLARS

saulis galingas - jam nėra nei laiko, nei ribos. Tą pačią akimirką 
esi visur. Niekas negali pavergti dvasios - ji savyje, viduje, nepa
vergiama, laisva. Taigi, žmogus yra.didingas savo buityje. . . (Wun- 
derbare mystische Selbsterkenntnis !). Nesvarbu man ką daugelis 
lietuvių apie Raštikį šneka, man jo knygos ir jo charakterio bruo
žai labai patinka, nes randu ten teisingumą, šilimą, paprastumą, 
patriotizmą ir daug kitų dorybių. . . Jeigu tokie išsireiškimai, kaip 
minėjau, jo knygoje vietos randa, tada, mano manymu, jis yra la- 
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bai geras žmogus, kuris, atrodo, negalėtu nė musės nužudyti . . . 
Kaip, pavyzdžiui, mistikas dr. Albert Schweizer, kuris Afrikoje 
prašė žmones, kad nemindžiotų tyčiomis skruzdėlių .1° ligonines 
aplinkumoje. . . "

H. J.

J. kregždė

LYGLAUKIAI
( Atsiminimų pluoštelis )

Praeitis ne tik daug ka pasako, bet ir pamoko. Jauni praeitimi 
nesidomi. Jie žvelgia į ateitų Senatvės sulaukę dažnokai prisimena 
pergyventus laikus. Juk malonu mintimis grįžti į praeitį, į savo 
krašto gimtuosius laukus, kur augta, kur vystėsi protinės ir dvasi
nės galios, kur brendo sugebėjimai, plėtėsi akiratis. Dažnai su ap
gailestavimu žvelgiame į praeitį, kad savo, laiku pergyventi įvy
kiai nebuvo tinkamai vertinami, kad nemažai reikšmingų įvykių 
nusilpusi atmintis nebepajėgia atgaivinti. Neužfiksuota praeitis bū
na dulkėmis užnešta, ir prisiminimai užmarštyje paskandinti. 
Raša atsiminimus ne viską pajėgia prisiminti, kas buvo pergyven
ta, bet tik tuos įvykius, vaizdus, kurie giliau yra įstrigę pasąmonė
je. Tiksliau surašyti atsiminimai yra vertingi išsamesniam praei
ties nušvietimui.

A. PRIEŠKARINIS LAIKMETIS

BIRŽŲ - PAROVĖ JOS VIEŠKELIS

Pirma žvilgsnį į platesnį pasaulį iš tėviškės pastogės išvydome, 
kai brolis Jonas per Užgavėnes, tėvams leidus, mus tris vaikus- 
Matilda, Jokūbą ir Jurgį, mamutės aptūtalotus (šiltai aprengtus) 
susodinęs į roges išvežė "pasičiužinėti". Pasiekus Biržę, miesto 
pakraštį, mus įvedė į žydo laikomus užeigos namus, stovėjusius 
Tilto ir Kilučių gatvių kampe, kur tėvai, grįždami iš turgaus,be
veik visuomet sustodavo "sušilti", pastatę vežimą kieme ir padavę 
arkliui abrako. Ten tėvai kartais gana ilgokai užtrukdavo, ypač, kai 
susitikdavo su artimai pažįstamais ar giminėmis. Juk reikėjo ūkio 
reikalus aptarti, pasižmonėti. Šios užeigos siavininkai turėdavo ne 
tik "arielkos" (degtinės), bet ir užkandai skaniai pagamintų silkių. 
Grįždavo tada tėvai iš turgaus gana vėlai, kartais net dainuodami, 
o mums vaikams, prailgdavo belaukiant parvežamų "baronkų" 
(riestainių), kurias mamutė duodavo valgyti su pienu. Toje užeigo-
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je ta člūžinėjimo diena brolis Jonas "užfundijo" mums burbuliuo
jančio limonado, O, koks jis buvo skanus ! Tokį skanų, gėrimą teko 
pirma karta ragauti.

Anais carinės Rusijos viešpatavimo laikais vieškeliai, keliai, 
praminti pėsčiųjų, takai, takeliai buvo natūralūs, technikos nepa
liesti. Jie buvo, kaip ir upeliai, vingiuoti; čia pakildavo į kalnelius, 
čia vėl staigiai nusileisdavo į pakalnes. Vieškelis, jungias Biržus 
su garsia, poeto Stanislovo Dagilio apdainuota, Paravėjos dvaro 
karčiama (smuklė), ėjo nuo miesto šiaurrytine kryptimi.Vykstant 
iš Biržų. į tėviškų, pirmas iš kairės pusės atsišakojantis kelias 
vedė, apsupdamas rytinį Sirvėnos ežero pakraštį, pro Pakamponio 
miško kraštų į Astravo dvaro medžiais apsodinta kelia. Toliau 
buvo privažiuojama gana stati nuokalnė. Nuo šios kalvos leidžian
tis, ypač su sunkesniu kroviniu, vežimai užguldavo arklių, užpaka
lines kojas. Dėl to dažnokai atsitikdavo nelaimės. Pasibaidę ark
liai apversdavo vežimus, sulaužydami ienas ar ratus. Šios kalvos 
dešinėje pusėje buvo, žmonių vadinamas, "pakaruoklių" kalnas. 
Matyt, kad senais laikais ant tos kalvos buvo kariami nuteisti 
žmonės. Toliau reikėdavo pravažiuoti Liesiškių miškelį, kur kar
tais "razbaininkai" (plėšikai) užpuldavo.vėlokai iš Biržų turgaus 
grįžtančius ir juos "aprubavodavo" (apiplėšdavo). Už šio miškelio 
kairėje matėsi stambiais medžiais apsuptas Liesiškio dviejų kie
mų gyvenvietė, o dešinėje, tolumoje, buvo matomi Ruoliškio vien
kiemio trobesiai. Šio vienkiemio visi trys broliai Kairiai, ypač ru
dabarzdis Feliksas, pasižymėjo Lietuvos Nepriklausomybės kovo
se,, išvejant bolševikus iš Biržų krašto. Atkeliavus 3 km, kairėje 
pusėje prie kelelio į Liesiškį, stovėjo molinė, baltai dažyta, kar
čiama. Nepriklausomybės metais toje vietoje buvo įsikūręs kal
vis. Šiuo į šiaurę ėjusiu keleliu pravažiavus Liesiškį ir Lyglaukiu 
kapines, matėsi medžiuose paskendusi Lyglaukiu sodyba.

Pagrindiniu vieškeliu toliau keliaujant, už 7 km, buvo Parovėja. 
Parovėjos dvaras stovėjo prie Rovėjos upės, per kuria buvo pas
tatytas gana aukštokas medinis tiltas. Parovėja buvo kryžkelė. 
Tuoj už Parovėjos karČiamos vieškelis išsišakoja į tris kelius* 
šiaurinis eina į Nemunelio-Radviliškį, šiaurės rytų - pro Spalviš- 
kių kaima į Biržų giria, o pietrytinis - į Papilį.

Biržų-Parovėjos vieškeliu vyko gana intensyvus judėjimas, ir 
kiekvienu metų laiku jis būdavo pilnas važiuojančių, raitų ir pės
čių. Sis vieškelis, ypač pavasarį ir rudens metu, pasidarydavo 
klampus. Prasiverždavo gilios provėžos sklidinos vandens, į ku
rias klimpdavo ratai iki stebulių, kas gerokai prikankindavo ne tik 
arklius, bet ir žmones. Šiuo vieškeliu apylinkės gyventojai gaben
davo į Biržus ne tik įvairius ūkio produktus, bet juo buvo vežama 
iš Biržų girios įvairi miško medžiaga - malkos, sienojai ir kt.
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Nepriklausomos Lietuvos laikais, šio romantinio vieškelio vie
toje, buvo pravestas tiesus kaip styga plentas. Kalvos ir kalneliai 
buvo* nukasti, pakalnės ir daubos - užpiltos, krūmai ir medžiai- 
iŠkirsti. Kelio paviršius padarytas lygus, kaip stalas, sukočiotas 
(suvėluotas) sunkiais volais akmens skaldos klodas ir dar juoda 
smala užpiltas. Dirbtino kelio juosta pasidarė nuobodi, nebeįdomi. 
Besiskverbianti technika nekreipia dėmesio į natūralų, gamtos su
kurta grožį, taip miela sielai, žavų akiai. Ji nesistengia prisitaiky
ti prie gamtos grožybių, nesistengia žavias vietoves išryškinti. 
Technika siekia naudos, praktiškumo. Sudarkydama natūralų gam
tos grožį, supilkindama aplinka.

Iš senesnių laikų pievos, dalinai ir dirvos, buvo nusėtos gausiai 
įvairaus dydžio akmenimis. Pievas šienaujant gerai išplaktos ir 
išpustytos dalgės dažnokai būdavo ant paviršiuje iškilusių akmens 
gauburų atmušamos. Tėčio pastangų ir darbštumo dėka, didesni 
pievose riogsoję akmenys buvo suskaldyti, o mažesni, juos atkasus, 
su dalbomis išversti. Suskaldyti akmenys iš pievų ir laukų buvo 
žiemos laiku rogėmis suvežti ir sukrauti palei daržo tvora, prie 
pievų kelelio, į ilga akmenų rietuvę. Pavasarėjant, sniegui jau nu
tirpus, bet žemei esant dar įšalusiai, tėtis visuomet išsiūsdavo vi
sa šeimyna išrankioti nuo laukų per žiema "išdygusius" akmenis. 
Sukrauta ilga akmenų rietuvė buvo sunaudota Biržų - Parovėjos 
plento statybai.

Keliukas, ėjęs pro Liesiškį į Lyglaukius, Nepriklausomybės lai
kais, prakasus iš abiejų, pusių griovius, buvo paverstas į III rūšies 
kelia. Už Lyglaukiu šiuo keliu buvo pasiekiamas, nuošalia prie 
Ąžuolyno, Ardinsko vienkiemis, vadintas Varnatupiu, toliau pava
žiavus ir persikėlus per griovio brasta, buvo Ubiškių kaimas, o už 
jo, 1863 m. sukilime pagarsėjęs, Medeikių kaimas, kur rusų valdy
mo laikais buvo Biržų valsčiaus būstinė.

SODYBA

Lyglaukiui, cariniais laikais vadinti vienkiemiu, susidėjo iš dvie
ju bendrapavardžių negiminingų kiemų - Jono ir Martyno Kregž
džių, turėjusių po 36 ha žemės. Jono, mano tėčio, sodyba buvo pie - 
tinėje pusėje, o Martyno - šiaurinėje. Kelias, vadintas "ulyčia" 
(gatvė), ėjo per sodyba ir atrodė, kaip alėja, - buvo iš abiejų pu
sių medžių šakų apgaubtas. Sis kelias sodyba skyrė į dvi dalis - į 
rytinę ir vakarinę. Rytinėje dalyje stovėjo gyvenamieji namai, 
tvartai, naujosios klėtys, o vakarinėje - senosios klėtys su darži
nėmis ir klojimai. Visi pastatai buvo erdvūs, mediniai, šiaudiniais 
stogais. Visa erdvi sodyba su daržais ir sodais buvo aptverta sta
tinių tvoromis, kad gyvuliai negalėtų pridaryti žalos.
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Gyvenamas namas, vadintas troba, buvo "L" formos, šiek tiek atitrauktas stovėjo prie "ulyčios" ne galu, bet šonu. Turėjo du kaminus ir du įėjimus: iš kiemo ir iš darželio. Namas statytas iš rastu. Iš lauko pusės buvo apkaltas gulsčiomis lentomis, o vidaus sienos tinkuotos. Vidujinis koridorius, vadintas priemene, skyrė seklyčia nuo gryčios ir kitų patalpų. Seklyčios grindys buvo medinės, išklotos šiaudinukų takeliais. Jos gale stovėjo stambus stalas su kanapomis. Palei langus - suoliukai su gėlių vazonais. Sienos nukabinėtos įrėmintais portretais. Šalia seklyčios buvo kambarys svečiams nakvoti, atskirtas koklinio pečiaus su šildoma sienele ir durimis.Iš seklyčios, pro stiklines gonkas, buvo galima išeiti į gėlių darželį, kuris buvo namo pietų pusėje. Apskrita didžioji klomba buvo apsupta atskiru gėlyno vainiku. Kitos klombos buvo prie abiejų gonkų sienų. Kelios klombos buvo seklyčios gale, už kurių buvo rasodininkas. Kad vištos rasodos neiškapstytų, rasodininkas būdavo uždengiamas tinklu. Gėlių lysvės buvo išilgai pagal visa pietinę namo siena. Klombų ir lysvių Šonai buvo aptverti skaldytomis lentelėmis. Darželis buvo erdvus su suolais pakraščiuose. Kokių gėlių ten tik nebūta! Augo rūtos ir mėt-os, žydėjo pinavijos, jurgi-

Biržėnu moksleivių grupė, iš dės. į k.: sėdi — P- Variakojis, Jonas Kutra ir A. Dilys; l eil.: 
M. Mikelėnaitė, Slavinskaitė, E. Kregždaitė, Kaupelytė, Šidlaitė; II eil.: K. Mikelėnaitė, NN, 
Puodžiūnaitė, Šidlaitė; III eil.: NN, A. Šepetys, Januševičius, P. Šernas, J. Jakubonis, Petras 
Puodžiūnas, Kiela ir Zagorskis. Voronežas, 1917 m.

51



nai, levažandėliai, lelijos, gvazdikai, levkonijos, nasturkos ir kito
kiais vardais gėlės. Darželio takai, takeliai prieš šventes būdavo 
išravėjami, iššluojami ir smėliu pabarstomi, o taip pat ir pagrin
dinis takas,vedęs į sode stovėjusias naujas klėtis, kurių stogas bu
vo dengtas nendrėmis.

Klėtys su prieklėčiais buvo pastatytos ant didokų, akmenų. Sie
nos buvo statytos iš sienojų, kurių abu šonai buvo nutašyti ir nu
obliuoti. Įėjimui prie prieklėčių, gulėjo stambūs, plokšti akmenys, o 
prie jų mažesni. Pagal mamutės pasakojima, tuos didžiulius akme
nis atitempęs iš laukų vienas juodbėris. Būta stipraus žirgo.

Pirmoje klėtyje tilpo kelios "šėpos" (spintos), prikabintos talu- 
bų, suknių ir kitokių rūbų; keletas skrynių su audinių rietimais. Be 
to, ten Stovėjo pora lovų su duknomis, kur kartais būdavo apnakvi
nami svečiai, o vasaros metu miegodavo ir šeimos nariai. Antroje 
klėtyje buvo grūdų aruodai ir kubilai miltams laikyti. Viršuklėtyje 
ant karčių, pakabintų prie gegnių, kabojo dešros, lašiniai, kumpiai. 
Pastogių šonuose buvo sudėtos taukų, spirgų rėčkutės, poskės, me
daus puodynės ir kt.

Senajame - vasariniame sode augo vasariniai obuoliai- cukri
niai, alyviniai, baltiniai ir žieminiai - juodiniai ("černaguzai") bei 
Įvairių rūšių kriaušės. Vienos obels obuoliai buvo vadinami "ko- 
čėlninkais". Tai buvo pailgi, Į kočėlą panašūs, obuoliai. Buvo kieti 
ir turėjo savotiška aromatinį skonį. Tokios rūšies obuolių per vi
sa gyvenimą niekur neteko aptikti. Alyviniai obuoliai tiek prinok
davo, kad per s iš viepdavo obuolio Šerdis su grūdeliais. Juodiniai 
obuoliai prinokdavo šalnoms prasidedant. Šie obuoliai buvo kieti, 
bet sultingi. Iš jų sunkos darydavo vyną, kurį raugindavo dideliuo
se, vytelėmis apipintuose, buteliuose. Sodo patvoriais augo vyšnios, 
geltonosios ir juodosios slyvos,raudonieji ir juodieji serbentai, 
agrastai, avietės, o ant sustatytų karčių - apyniai. Pavasarį išlin
dusius iš žemės apynių daigus reikėdavo prie karčių suvarpyti. 
Šiame sode buvo keliolika įvairiai dažytų bičių avilių su šiaudi
niais, nukeliamais stogeliais.

Soduose užderėdavo daug vaisių. Per vasara jų užtekdavo ne tik 
žmonėms, bet buvo duodama ir gyvuliams. Supjaustytus obuo
lius, kriaušes, o taipgi ir slyvas džiovindavo ant sietų saulėje ar 
ant blėkų krosnyje. Žiemos metu iš džiovintų vaisių virdavo kisie
lių. Iš obuolių ir kriaušių privirdavo obuolienės, o iš serbentų, ag
rastų, braškių - įvairios uogienės. Mes, vaikai, supjaustytus obuo
lius į riekutes suverdavome ant siūlų ir, padarę virtines, džiovin
davome sukabinę lauke ant sienų saulėje.

Antrame gale nuo seklyčios buvo gryčia, kurios langai išėjo į 
darželį ir "ulyčia". Jos asla, išlikusi nuo senų laikų, tebebuvo 
plūktinė. Erdvios gryčios kampe stovėjo stambus, pailgas stalas 
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su plačiais suolais pasienyje. Kampinėje lentynoje buvo sudėti 
giesmynai, maldaknygės ir kitokios knygos. Prie vidujinės sie
nos, prie įeinamųjų dury, iš priemenės, buvo stambus pečius su 
plačiu papečkiu, kur žiemos metu per šalčius badavo laikomos 
dėslios vištos. Palesinimui jos būdavo iš papečkio išleidžiamos 
ir asloje paberiama grūdų, sumaišytų, su žvirgždu. Palesintos ir 
pagirdytos vėl būdavo suvaromos į papečkį ir dangčiu uždaromos. 
Priteršta asla būdavo beržine šluota iššluojama. Prie pečiaus bu
vo "plyta" (virykla) su špižiniais "rinkiais" (žiedais) ir šildoma 
sienele, kuti atitvėrė prie gryčios esantį kambarį, kur tilpo dvi lo
vos, o prie lango į gatvę stovėjo staliukas su suolu. Čia miegodavo 
tėvai su vaikais.

Prie gryčios pietinės sienos augo mamutės sodintas vynuogy
nas, užkerojęs visa siena. Vynuogynas kasmet duodavo kelis krep
šius skanių vynuogių kekių, kurias mamutė, nuvežusi į Biržus,par
duodavo.

Po priemene, tarp gryčios ir seklyčios, buvo rūsys išmūrytas 
plytomis su skliautinėmis lubomis ir mažu langeliu į kiemo pusę.: 
Viduje buvo išardomi aruodai. Per žiema čia buvo laikomos bul
vės, runkeliai, morkos "čielos" (sveikos) kopūstų galvos, ridikai, 
koliai, ropės. Vasaros metu, kai rūsys būdavo tuščias, jame laiky
davo pieną, kad nesugižtų, sviesta. Būdavo įnešamos ir alaus bač
kutės.

Prie vidujinės gryčios sienos buvo kamara su durimis iŠ prie
menės. Šioje kamaroje buvo laikomi kubiluose užraugti ir akme
nimis prislėgti kopūstai, agurkai, burokai; ant lentynų sudėti duo
nos bakanai (kepalai); rėčkutėse - ruginiai, kvietiniai , miežiniai 
miltai, kruopos ir kitokie produktai bei valgiui gaminti indai. Bu
rokų rasala vartodavo atsigaivinimui po stipraus išgėrimo.

Prie šios kamaros stovėjo pamūrytas iš akmenų kaminas. Siau
rėjanti jo viršutinė dalis, išvirstanti į dūmtraukį, buvo pamūryta 
iš plytų. Kamino palubėje buvo įtaisyti balkeliai, ant kurių suka
bindavo dešras, lašinių paltis, kumpius skirtus vindijimui (rūky
mui). Lašiniai ir kumpiai prieš rūkymą būdavo išmirkomis sū
riame vandenyj©' au prieskoniais ir salietraJCad rūkyta mėsa būtų 
skanesnė, tai rūkymas būdavo pradedamas su maža kaitra, pra
džioje deginant kadugių šakas. Rūkymas tęsdavosi apie mėnesį 
laiko. Nuo kamino palubės kabėdavo nuleistas "lenciūgas" (rete
žis), prie kurio, virš ugniakuro, prikabindavo katila. Čia šutindavo 
burokus, bulves gyvulių ėdalui. Vasaros metu kamine gamindavo 
pusryčius bei vakarienę. Kaminas buvo naudojamas ir naminio 
alaus darymui. Būdavo įnešamas medinis trikojis ir ant jo užde
damas aukštokas kubilas su skylute dugne. IŠ Šio kubilo pagaminta 
sula būdavo nuleidžiama į kibirą, pakišta po trikoju.
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Už kamino, priemenės gale dar buvo nemaža patalpa, vadinta 
kambariu. Joje buvo lova, spinta, stalas ir kitokie baldai. Si patalpa 
nebuvo apkūrenama ir retokai naudojama. Priemenės kampe, prie 
durų į kambarį, buvo laiptai į pastogę - viršugrytį.

Lubas laikė stambūs keturkampiai balkiai, ant kurių buvo uždė
tos pakaitomis viena ant kitos špuntuotos lentos. Sulaikyti šilumai, 
lentų viršus buvo užklotas šiaudais ir užpiltas spaliais. Viršugry- 
čio šiaurinė dalis buvo rastais atitverta su durimis į ja įeiti. Lau
ko sienos gale buvo atvira anga. Šioje pastogės patalpoje buvo ant 
karčių prikabinėta krepšiu su lizdais. Juose veisėsi įvairiaspalviai 
karveliai, kurie nutūpę ant stogo šelmens, dusliai ulbėdavo, bur
kuodavo. Karvelių nenaikindavo, maistui retai kada pavartodavo. 
Kieme, greta lesinamųjų vištų, rikiavosi ir karveliai.

Gyvenamo namo langai buvo dideli su šešiomis klėtkomis, atida
romi į lauko pusę su išorinėmis, baltai dažytomis, langinėmis, ku
riomis būdavo langai uždengiami naktį, kad praeiviai nematytų kas 
viduje daroma. Vėliau, kai kurių langų klėtkos, patalpų vėdinimui 
buvo aprūpintos "fortkomis" (vėdintuvais).

Išilginis palei "ulyčia "gyvenamo namo pasienis buvo apsodintas 
alyvų, jazminų, diemedžių, krūmais. Viena vasara, atostogų metu, 
brolis Kostas, pradėjęs nuo gyvenamo namo kampo palei ulyčia ir 
palei kelelį ligi naujųjų klėčių, vietoje buvusios statinių tvoros, ap
tvėrė štakietų tvorą, išpjaustydamas kiekvieno štakieto galvutėje 
širdeles. Padarė vartelius gryčios gale, tiesiai įeiti iš ulyčios į 
darželį. Palei soda štakietų patvorys buvo apsodintas gyvatvore.

Iš priemenės į kiemą išėjus, kairėje, kiemo šiaurės pusėje, sto
vėjo stambus keturkampis tvartų pastatas, statytas iš sienojų, su 
uždaru diendaržiu. Šio pastato priekyje buvo "lazaunė" (vežiminė) , 
kurioje tilpo dvariška karieta, keturių arklių tempiama, kalmaška, 
važys, varstotas su įvairiais meistrystės įrankiais. Sienos buvo 
nukabinėtos įvairiais pakinktaisipąvalkais, šlajomis, kamanomis, 
apynasriais, lankais ir įvairiais darbo įrankiais - dalgiais, grėb
liais, lopetomis. Pro dideles, suveriamas duris į diendaržį įėjus, 
iš šono buvo dvi kiaulidės, kampe - erdvus karvių tvartas, greta 
jo - avidė, gale - arklidės, prie jų daržinė su dviem šoninėmis, 
kuriose buvo laikomas šienas, dobilai. Daržinėje būdavo parengia
mas gyvuliams liuobti kratinys. Kratiniui naudodavo avižinius, 
miežinius, o jų pritrūkus, ir ruginius šiaudus, kurie būdavo iš 
klojimo atnešami rezginiu.

Vidury kiemo buvo šulinys su aukšta svirtimi, o prie šulinio = 
ilgas, iš medžio liemens išskaptuotas, lovys, padėtas ant kaladžių, 
gyvuliams girdyti. Rentinis šulinys buvo gilus ir turėjo šalta, kieta 
vandenį, netinkama alui daryti. Alui daryti reikėdavo su bačka at
vežti iš pievose buvusio negilaus šaltininio šulinėlio, kuris buvo
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neiš semiamas.
Antroje ulyčios pusėje, į vakarus, buvo naujas, didesnis už seną

jį, rudeninis sodas, kur augo įvairūs vaismedžiai: obelys, daugiau
sia antaninės, kriaušės, o patvoriais - slyvos. Sodo pietiniame Šo
ne stovėjo senosios, dviejų dalių, klėtys su grūdų aruodais, su sė
menų kubilais, o viršuklėtis buvo prikrautas įvairia padargine me
džiaga. Klėčių gale po vienu stogu stovėjo daržinė su dviem šoni
nėm. Šioje daržinėje būdavo sukraunamas nuimtas nuo laukų vasa
rojus - avižos, miežiai, žirniai.

Sodo gale, vakarinėje dalyje, buvo klojimas su plačiomis iš prie
šakio pastogėmis, kur buvo laikomi sukrauti šiaudų kūliai stogams 
dengti, sudedami nemintų linų kūliai. Klojime būdavo sukraunami 
rugių, kviečių prėsmai. Pietiniame klojimo gale buvo jauja su

‘K

Biržų miesto 4 klasės mokyklos 1910 m. mokytojai (iš k. į d.: Smirnov, p-lė Žeranin, kun. P. 
Jakubėnas, p-lė Lipnickaja ir inspekt. Zeranin.

stumdomais ardais, anc kurių sukraudavo linų Kūlius džiovinimui. 
Jaujos krosnis buvo be dūmtraukio. Jaujos kūrentojui dūmai gero
kai pagrauždavo akis. Vakariniame šone prie klojimo buvo 
tytas maniežas su peludėmis. Maniežas buvo stambus, 
arklių sukamas, kai kuldavo javus su geležine kuliamąja 
Linus minamai mašinai sukti užtekdavo poros arkliu.

Klojimo laitas buvo kietas, supluktas iŠ molio. Stogams 
kulius darydavo taip: ant laito būdavo ratu suguldomi i 
rugių šiaudų pėdai, varpomis į vid*u ir spragilais iškuliami. Taip 
kuliant nesumaigomi šiaudų stiebai.

prista- 
ketūrių 
mašina,,

> dengti 
gere snių
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Klojime buvo laikomi'- arpos, volai, akėčios, uorės,vežėčios, 
plūgai, arčiai, įvairios šakės ir t. t.

Liny, merkimui buvo iškastos ganykloje sodžįalkos. Viena to
kia, sklidina vandens, buvo ir naujajame sode, kur linai nebūdavo 
merkiami. Šioje sodžialkoje pavasarį išperėti nardydavo ančiukai, 
o vargšė perekšlė višta, ju motina, kvakšėdama lakstydavo aplink 
sodžialka.

Gale jaujos augo aukštas beržas. Jame starkas (gandras) turėjo 
savo lizdą. Gandrai kiekviena pavasarį, parlėkdami iš šilty kraštu, 
"parnešdavo" pusdienius. Karta, audrai su perkūnija siaučiant, šio 
beržo viršūnė buvo žaibo nukirsta ir starkai užmušti. Tada buvo 
užkeltas senas ratas ant stogo šelmens ir starkai vėl įsitaisė ten 
sau lizdą. Audrai užeinant visuomet reikėdavo visy trobesiu duris 
uždarinėti, pečiy šiberiuš užkimšti, uždėti juškas, kad nebūtu trau
kos.

Prie kelio, tarp kapiniy ir sodybos, dar buvo trobelė, kurios vie
name gale buvo gryčia, o antrame - įrengta pirtis. Prie šios tro
belės buvo atskirai pastatyti ir tvartai. Antroje kelio pusėje buvo 
lentomis dengtu stogu kalvė. Anksčiau čia gyveno kalvis, pavarde 
Dūbra. Mamutė buvo šio kalvio dukters krikštamočia. Prieš I Pa
saulinį kara šioje trobelėje jau niekas nebegyveno.

Beveik visi ūkio trobesiai neturėjo gilesniy iki žemės peršali
mo įleisty pamatu. Apatinis vainikas buvo suręstas ant grunto pa
dėtu akmeny. Sodybos patvoriais buvo prisodinta įvairiy rūšiy me- 
džiy: augo liepos, ąžuolai, uosiai, kaštanai, beržai,klevai, šermukš
niai, epušės (drebulės), putinai, ievos. Daržo patvoriais daugiausia 
augo gluosniai su žilvičiais. Panaši sodyba buvo ir kaimyno.

Lyglaukiy žemė nebuvo, lygi, - su pakilimais ir nuokalnėmis, su 
kelmynais ir pelkėtomis pievomis. Pievose augo medžiai su krū
mokšniais. Ten buvo beržynas ir beržynėlis. Lyglaukiy žemė ru- 
bežiavosi: iš piety pusės, tuojau už kapiniy, su Liesiškio žeme; iš 
vakary - su Astravo dvaro žeme ir Druseikiy kaimo ganyklomis, 
kuriomis bendrai naudojosi Druseikiai ir Lyglaukiui; iš šiaurės 
pusės - su Ardinsko vienkiemio žeme; iš rytu - Točkūny kaimo 
laukais.

GIMINYSTĖ

Tėvy giminė buvo gausi ir šakota. Savo laiku, kol tėvai buvo gy
vi, giminystės ryšiais nesidomėjau, mamutės pasakojimu neėmiau 
į galva. Šiandien, kai jau šaukštai po pietų, tenka apgailestaujant 
tenkintis nuotrupomis.

Senais laikais, XVIII a. antroje pusėje gyveno trys broliai - se
neliai, nešioję Kregždžiy pavardę. Šiy broliu prosenelis, dirbęs
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baudžiavos laikais Astravo dvare, kuris tuo laiku jau priklausęs 
grafams Tiškevičiams. Po 1863 m. lenkmečio, baudžiava panaiki
nus, prosenelis, pavarde Slagonis, pasistatęs Astravo dvaro miško 
pakraštyje trobelę ir taręs: "Susilipdžįau gūžtelę, kaip kregždė 
lizdą". Tokia pravardė prie Slagonio prilipusi ir jo trys sūnūs - 
mano seneliai, tapo Kregždėmis.

Matyt prašmatnaus, ne eilinio, prosenelio būta, jei jis sugebėjo 
tris sūnus įsodinti į stambius 36 ha ūkius. Vienas senelis, mano 
tėčio tėvas, buvo įkurdintas Lyglaukiuose, antras - Puodžiūniškių 
vienkiemyje, o trečias - Aulių kaime. Kaip prosenelis, taip ir visi 
jo trys sūnūs - seneliai buvo tikri lietuviai reformatai.

Karta Aulių senelis važiavęs parsivežti iš Lyglaukiu, avina. 
Grįždamas atgal, pravažiuojant Jokūbiškių kapines, pastebėjęs, kad 
jo vežime kažkas raguotas tupi. Persigandęs ėmė su botkočiu tvoti 
šaukdamas: "Lauk, šėtone; gelbėk Pone! Ats tok,šėtone; pribūk, Po
ne ! " Kai bobutė grįžusio senelio pradėjusi klausinėti, kur padėjęs 
avina, tik tada senelis suprato, kad iš ratų išmušęs ne velnią, o 
avina.

Lyglaukiu, senelis turėjo du sūnus: Joną, mano tėtį,ir Stanislava. 
Ar dukterų, turėjo, - nežinau. Tais laikais mano tėtis, kaip vyres
nis ir ūkio paveldėtojas, neprivalėjo eiti į rusų kariuomenę,vienok 
jis buvo paimtas vieton jaunesniojo brolio, - daugiau pamokyto, 
Stanislovo. Rusų kariuomenėje tėtis ištarnavo 8 metus ir pasiekė 
feltfebelio (puskarininkio) laipsnį. Jam teko mokyti rusų kareivius 
rikiuotės ir kaip bėgant pataikyti su štiku (durtuvu) į šiaudinę čiū- 
čala (manekeną). Rusų kareivia.i buvę nemokšos.

Grįžęs iš kariuomenės vedė Ona Povilonytę iš Druseikių kaimo, 
o jo brolis Stanislovas išėjo užkuriom į Butniūnų dv<ara. Mano tė
vai turėjo nemažų sunkuma ir daug rūpesčių, kol išmokėjo Stanis
lovui priklausančia dalį.

Prieškariniais laikais Butniūnų dėdė, tėčio brolis, kasmet žie
mos metu atvykdavo į Lyglaukius pagyventi apie pora savaičių ir 
būdavo apgyvendintas seklyčioje. Mamutė, žinodama, kada dėdė at
važiuos, liepdavo mums, vaikams, valgyti daug svogūnų su druska, 
užkandant juoda duona ir užgeriant vandeniu, nes kitaip dėdė neat- 
vešias "cukierkų" (saldainių). O kuris iš mūsų tokių, retai gauna
mų saldumynų nenorėjo? Tai buvo mamutės vartojami natūralūs 
vaistai vidurių pravalymui. Per visa dėdės buvimo laika tik viena 
karta mamutė, mus apipraususi, įvedė į seklyčia parodyti, kaip 
mes atrodome ir tuoj vėl išvedė į gryčia. Tik tiek mes dėdę tema- 
tėme.

Tėtės giminių pagrindinė šaka gyvena į pietus už Biržų miesto. 
Pervažiavus miestą ir įsukus prie Mūravankos į vieškelį vedantį 
į Vaba’lninka, už 2 km, dešinėje pusėje, pasirodydavo tolimesnio
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giminiečio Valuntiskio, kitaip Lazdynynės kaimo Kregždės vėjinis 
malūnas. Uz 3 km nuo Biržų, ga.rsia.me Klausučiu, kaime, gyveno 
taipgi tolimesni giminės Undzėnai. Už Klausučiu kaimo buvo Jokū- 
biškių kaimas su kapinėmis prie kelio. Čia gyveno giminės Dagiai 
ir Poviloniai. Prie Jokūbiškių, vieškelio kairėje pusėje, buvo Puo- 
džiūniškių kaimelis. Čia gyveno tėtės pusbrolis Jonas Kregždė. Po 
10 km kelionės buvo pasiekiamas Aulių kaimas. Čia gyveno tėčio 
du pusbroliai - Martynas ir Petras Kregždės, pasidalinę senelio 
36 ha žemę pusiau. Uz Aulių į pietryčius buvo Butniūnų dvaras, 
kur gyveno tikras tėčio brolis Stanislovas Kregždė, išėjęs užku
rioms.

Mamutės - Onos Povilonytės giminės gyveno nuo Biržų šiaur
rytinėje pusėje. Druseikiu kaimo Jurgis Povilonis turėjo tris duk
ras. Dvi ištekėjo už Medeikių kaime gyvenusiu. Undzėnų, o trečioji 
Ona, mūsų mamutė, už Lyglaukiu. Jono Kregždės. Mamutės tėvui, 
Jurgiui Poviloniui mirus, jo žmona antra karta ištekėjusi už Bu- 
balos, susilaukė dukters Bubalaitės, kuri ištekėjo už Sabuliškio 
Plepio. Mamutės tėvo brolio Samulio sūnus Jurgis Povilonis tu
rėjo 5 dukras Povilonytės, kurios ištekėjusios gyveno: Druseikiu 
kaime - Katrė Kėželienė, Ona Suveizdienė ir Emilija Baronienė? 
Skrėbiškių kaime - Anė Vaitikonienė; Melaišių kaime - Marija 
U žunarienė.

Mamutės vienos sesers vyrui Undzėnui Medeikių kaime mirus, 
ji antra karta ištekėjo už Palšio. Ši Palšių šeima su Undzėnų šei
ma XIX a. pradžioje emigravo į Didžiąją Britanija, o iš ten persi
kėlė į JAV. Prieš I Pasaulinį kara tėtis su Amerikoje gyvenančia 
mamutės gimine susirašinėjo. Laiškų rašymas nutrūko per I Pa
saulinį kara ir nebeatsinaujino. Šių giminių prisiųstos nuotraukos 
puošė seklyčios sienas.

Lyglaukiu Jono Kregždės kiemo šeima buvo gausi. Ja sudarė 
(iš eilės pagal amžių): tėtis, mamutė, duktė Aniutė, ir sūnūs: Jonas, 
Petras, Konstantinas; duktė Matilda ir jauniausi sūnūs: Jokūbas ir 
Jurgis, iš viso 9 asmenys. Brolis Jonas, kaip vyriausias, buvo nu
matytas ūkio paveldėtoju. Broliai Petras ir Kostas buvo leidžiami 
į mokslus. Nemažas metų skirtumas skyrė mus, jauniausius vai
kus - Matilda, Jokūbą ir Jurgį nuo vyresniųjų brolių ir sesers. 
Toks tarpas pasidarė mirus vaikystėje dviem sesutėm. Kada Pet
ras mokėsi Dotnuvoje agronomu, o Kostas lankė Veiverių mokyto
jų seminarija, mes tebuvome pradeda lankyti Druseikiu kaimo 
pradžios mokykla. Vyresnieji broliai suvaidino mūsų šeimos atei
ties siekimuose nemaža rolę.

Mūsų šeimoje iš visų augalotų brolių buvau mažiausias. Pagal 
mamutės pasakojima iš visų vaikų buvau silpniausias - vaikystėje 
visokiomis ligomis sirgęs, kas ir galėjo atsiliepti į ūgį.
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Lyglaukiu antrasis, t. y. Martyno Kregždės, kiemas ture jo ma
žesnę šeima. Be tėvų gyveno du sūnūs - Martynas, Adomas ir duk
tė Darata. Prie jų dar seklyčioje gyveno dėdė Mykolas, bene tėvo 
brolis. Mykolas Kregždė buvo išprusęs, skaitė rusiškus laikraš^ 
čius. Sunkių ūkio darbų jis nedirbo, užsiėmė bitininkyste, grybavi
mu. Martyno Kregždės žmona ir viengungis dėdė Mykolas mirė 
dar prieš I Pasaulinių kara, o pats gaspadorius - tremtyje Rusijoj.

ŪKIO DARBAI

Carinės Rusijos valdymo laikais Lietuvos žemės ūkis'buvo pri
mityvus. Daugiausia versdavosi gyvulių, paukščių, grūdų, linų augi
nimu. Visi maisto produktai būdavo namų gamybos. Pirkdavosi 
druska, cukrų, muilą ir apšvietimui žibala. Darbo įrankiai taipgi 
buvo primityvūs, iš medžio gaminti su būtinais geležies apkausty
mais. Geležį pirkdavosi ratų lankams aptempti, arklų, plūgų nora
gams apkaustyti, arklių pasagoms.

Visi ūkio sunkūs darbai buvo nudirbami fizine jėga. Laukuose, 
pradedant pavasariu ir baigiant rudeniu, dirbdavo nuo saulės pate
kėjimo iki nusileidimo. Nuolatiniai kasdieniniai darbai, kaip darbo 
dienomis, taip ir šventadieniais, būdavo gyvulių šėrimas ir šeimy
nos maitinimas. Vyrai kasdien rūpindavosi gyvulių šėrimu. Liuob
davo arklius* karves, avis. Glėbiais prinešdavo į ėdžias’, karvėms 
žlebuose kratinio, arkliams dobilų, avims šieno. į lovius pripilda
vo vandens įplakdami kartais avižinių miltų. Moterys liuobdavo 
kiaules, penėdavo peniukšlius, melždavo karves, pagirdydavo lėliu
kus, lesindavo vištas, žąsis.

Prieš didžiąsias šventes, ypač Kalėdas, Velykas, būdavo atlieka
mas pagrindinis apsivalymas. Vyrai palygindavo kūtėse duobėta 
mėšlą ir pakreikdavo švariais šiaudais. Prikratydavo daržinėse 
gyvuliams kratinio, kad jo užtektų per visas šventes. Prinešdavo 
vandens į kubilus, stovėjusius tvartuose, gyvulių girdymui.

Moterys išbaltindavo kalkėmis gryčios aprūkusias lubas, sienas, 
pečius. Švariai nušveisdavo stala, suolus, nuplaudavo langų stiklus. 
Prikimšdavo į lovų čiužinius švarių šiaudų ir patalus paklodavo 
švariais skalbiniais. Išvalydavo lempų, liktarnų cilindras, įdėdavo 
naujus knatus ir pripildavo į jų "ropes" žibalo. Kiaulėms prišutin
davo bulvių, prikapodavo runkelių. Prikepdavo duonos, pyragų, įvai
rių "piernikų" (sausainių), mėsų. Privirdavo puodus kopūstų.

Sesuo Aniutė, gražindama gryčia, prikabinėdavo ant sienų pri- 
pintų iš rūtų vainikėlių. Prie kabančios lempos prikabindavo iš 
šiaudų gražiai padaryta karvelį. Tarpušventėse, nuo Kūčių iki Tri
jų Karalių, sunkių darbų nedirbdavo. Tuo laiku vykdavo atsiskaity
mas su šeimyna, - algų išmokėjimas pinigais, natūra ir įteikimas
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paviržio. Ta proga Aniutė mums, vaikams, pasiūdavo iš įvairiu 
spalvų medžiagos gabalėlių kapšiukus algoms susidėti, kurių turi
nį sudarydavo kelios kapeikos gautos iš tėčio, saldainis ar sausai
nis gauti iš mamutės.

Iš vaikystės laikų yra užsilikęs vaizdas, kad tais laikais žiemos 
būdavo žymiai šaltesnės, gilesnės, o vasaros karštesnės ir gamta 
buvo įvairesnė, spalvingesnė. Vaisių atžvilgiu - našesnė. Kartais 
prisnigdavo tiek daug sniego, kad tekdavo giliausius ravus prakas
ti nuėjimui į kūtę, klėtį, šulinį. Saitas, žvarbus vėjas supustydavo 
aukščiausias pusnis virš tvorų. Pusnių paviršius būdavo kietas 
ir per jas galėdavai su rogutėmis čiuožti. Nuo semiamo vandens 
priaugdavo prie šulinio ledo iki rentinio viršaus ir būdavo pavo
jus į jį įkristi. Reikėdavo susikaupusį prie šulinio leda su kirviais 
nukapoti. Per šalčius vyrai grįždavo iš darbo laukuose su apšar
mojusiais rūbais, ledu apaugusiaisiais,antakiais', įnešdami į 
gryčia šalčio sriautę. Ilgoki žiemos speigai reikalavo iš anksto 
pasiruošti’. Apsirūpinti šiltais drabužiais, apavu, kuru.

Gryčia buvo ne tik valgomasis, miegamasis, bet ir darbo patal
pa.Po Trijų Karalių prasidėdavo gryčioje intensyvus darbas. įneš
davo stakles "karvoltus" (ratelius). Moterys verpdavo iš iškarštų 
vilnų, iš iššukuotų linų siūlus, o Aniutė ausdavo milą, čerkasą, 
drobes, staltieses, rankšluosčius. Iš milo, po suvėlimo, ir taipgi iš 
čerkaso siūdavo išeiginius rūbus - kostiumus, paltus, talubas. Iš 
drobės, po jos išbaltinimo siūdavo baltinius, paklodes, užvalkalus. 
Megzdavo iš vilnonių siūlų skaras, šalikus, pirštines, kojines. Tek
davo audėjai pritrinti šeivų iš priverptų špūlių ar bovelninių sruo
gų. Reikėdavo atnešti pečiui pakurti kelis glėbius pliauskų, plytai- 
kelis žabų kūlelius, priskaldyti su tutinu iš išdžiovintos ant pe
čiaus beržinės pliauškęs (dervos) prakurai šakalių.

Verpimas ir audimas būdavo vieni svarbiausių žiemos laikotar
pio moterų darbų. Žiema nepriverpsi, neišausi, pavasarį nebus ko 
baltinti kluone. O kokia būsi nuotaka be kraičio, be aštuonyčių "ab- 
rusų" (rankšluosčių), be raštuotų staltiesių? Tekėdama neturėsi 
kuo dieverių apjuosti.

Vyrai iš linų su kabliais vydavo virves, vadeles, virveles apy
nasriams padaryti; iš pakulų - pančius, o mes, vaikai, botagus. 
Lopydavo įvairius pakinktus. Iš padarinės medžiagos skaptuodavo 
geldas, samčius, šaukštus ir kitokius šeimininkėms reikalingus 
dalykus. Mes, vaikai, dirbdavome malūnėlius, sukaldavome dėžutes, 
padarydavome pelėms, žiurkėms gaudyti slastus ir kitokius daly
kus.

Kol kojos nešaldavo, veik visi vaikščiodavo basi. Per šalčius ba
sas iš gryčios neišeisi. Reikėdavo visa šeimyna aprūpinti apavu. 
Iš juodalksnio ištašydavo tupelėms (klumpėms) padus ir jo viršų
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aptraukdavo oda. Iš išdirbtos karvės odos darydavo nagines. Nagi
nes audavosi su autais. Vyžų, kurias pindavo iŠ liepos karnų, ne
dėvėjo. Vykdami į Biržus, vyrai apsimaudavo "Čebatus" (aulinius 
batus), o moterys - "čeverykus" (batukus).

Atkviestas "kriaušius" (siuvėjas) dvi savaites pragyvendavo kol 
visai šeimynai pasiūdavo iš išdirbtu aviu kailiu kailinius, iš milo, 
čerkaso "drapanas" (drabužius). Reikalingus šeimynai baltinius 
sukirpdavo moterys ir juos rankomis susiūdavo. Bliuskes, "dnda- 
rokus "(sijonus) pasiūti duodavo kaimo siuvėjoms. Reikėjo sutvar
kyti reikalingus drabužius šeimynai: sulopyti, ištrūkusias sagas 
įsiūti, išskalbti ir kt.

Bene sunkiausias žiemos metu moterų darbas būdavo drabužių., 
baltinių, skalbimas. Pirma, visus skalbinius iššutindavo padaryta
me iš pelenų, šarme. Tada su prikrautomis skalbinių, rėčkomis 
vykdavo prie upės ar ežero. Prakirtusios eketę ir pasidėjusios 
lentas skalbinius muilydavo, su kultuvėmis velėdavo.Išskalautus 
ir išgręžtus sudėdavo atgal į rėčkas. Grįždavo iŠ velėjimo suša
lusios, sugrubusiomis rankomis, lediniuotais sijonais. Sode ant 
ištiestu virvių, padžiauti skalbiniai sušaldavo į raga. Išdžiūvusius 
skalbinius kočiodavo kočėlais. Nebuvo priimta "deginti" rūbų, su 
prosu. Prosą vartodavo kriaušius, kurį įkaitindavo anglimis.

Rogių keliui pagerėjus, vyrai vykdavo į Biržų, giria prikirsti 
malkoms medžių. Apgenėję nuverstus nuo kelmų, medžius, su
pjaustydavo į sieksninius blukius ir sukraudavo į štabelius (rietu
ves). Karta tėtis ir mane buvo nuvežęs į giria. Gražu žiema miške 
ir ne taip šalta, kaip atvirame lauke. Sukrautus į roges blukius su
verždavo lenciūgais. Reikėjo valdyti arklį, kad rogės neišeitų, iš 
vėžių ir neapvirstų. Parvežus sukraudavo darže didžiausia rietu
vę. Iš girios šakų neveždavo. Žabų prikirsdavo ir priveždavo 
didžiausia krūva iš pievose augusių krūmų.

Žiemos metu rogėmis atveždavo iš Medžvelaukių kelis aukštus 
vežimus Šieno. Žiema gyvuliams šieno, prišienauto tėviškės pie
vose, neužtekdavo. Tėtis buvo nupirkęs Medžve laukiuos e apie 20 
ha pievos. Vasaros metu nušienauta šieną sukraudavo ten pat 
esančioje daržinėje.

Po Užgavėnių, pradėjus saulei daugiau šildyti, smagu būdavo 
lauke dirbti. Vyrai storus medžių blukius su skerspjūklais su
pjaustydavo į b Inkelius ir suskaldydavo įpliauskes. Žabus sukapo
davo ir surišdavo kūleliais šiaudų grįžtėmis ar vytelėmis. Tekda
vo su broliu Jurgiu pliauškęs, žabų kūlelius sunešioti ir sukrauti 
tvartų ir daržinės pastogėse (pašalėse).

Ilgus, storus rastus pjaustydavo lentomis atvykę gudai "pielči- 
kai". Ant pastatytų kieme aukštų kazilų užkeldavo rasta ir vienas 
stovėdavo ant rasto viršaus, o antras - rasto apačioje. Per die-
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Globojančios rankos Dagys
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na suspėdavo supjaustyti viena rasta. Lentas džiovindavo sukrovė 
į rietuves pastogėje (pašalėje).

Žiemos metu sodyba apguldavo lauko ir miško paukščiai.Nuola
tiniai lankytojai buvo varnos, kuosos, šarkos, kurapkos, tetervinai. 
Jei varnos tupėdavo medžiu viršūnėse ir krankdavo, -pranašauda
vo šaltį. Daugiausia varnos būdavo apgulusios Biržų žydų kapines. 
Nuo skraidančių žvirblių pulkų būdavo sunku apsiginti. Reikėjo 
juos naikinti. Žvirblius gaudydavome varžomis. Žvirbliai apgulda
vo lesinamas vistas. Iš lauko pusės prie vištidės angos, esančios 
pastogėje, prikabindavome varža. Nuo vištidės durų iki priemenės 
nutempdavome virvę. Kai priskrisdavo vištidėje daug žvirblių, 
j/irvę patraukę, užtrenkdavome duris. Išgąsdinti žvirbliai, lėkdami 
per pastogės anga lauk, pripildydavo p.ilna varža.Nemažai .žvirblių 
pa~gąudavau pavakary, kai jie būdavo jau sutūpę, apeidamas varža. 
Bakstelėjus varža šiauduose esančia skylutę, žvirblis tuojau atsi
durdavo varžoie.

Namų ruošos kursai mergaitėms 1939 m. Varniūnų rn-loje (Sližių dvare).
Geresniam orui esant, atkulduodavo iš Biržų žydas, ant nugaros 

užsikrovęs "kroma"(dėžę), kurį, įėjęs gryčion, padėdavo ant stalo.
Šioje dėžėje būdavo pridėta įvairių spalvų siūlų špūlelių, įvairių 

adatų, "guzikų" (sagų), "špilkų" (segtukų), šukų, karolių, kaspinų, 
veidrodėlių, kvepiančio muilo ir kt. Niekuomet žydas iš trobos 
neišeidavo tuščias, kai’ko moterims neįsiūlęs, kai ko iš "gaspadi- 
nės" (šeimininkės) neiškaulijęs.

Atvykdavo, gerokai šunis palodydamas, ubagas (elgeta) apsikars
tęs iš abiejų šonų ilgomis terbomis ir ilga lazda. Pagarbinęs, at=- 
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sisėsdavo ant suolo prie durų, sukalbėdavo malda ir kartais pa
giedodavo. Po to, išpasakodavo visokias girdėtas ir pramanytas 
žinias, kas dedasi "sviete" (apylinkėje) ir plačiame pasaulyje. Iš
leisdama elgeta, mamutė įteikdavo duonos riekę, atpjovusi lašiniu 
"brizą" (šmotą). Elgetaujančiu motery rečiau pasitaikydavo.

Kartais apsilankydavo ir basas vienuolis, apsivilkęs ilga, rudos 
spalvos sutana, apsigaubęs gaubtuvu ir persijuosęs ilgu šniūru. 
Pasikalbėjęs su tėčiu ir nieko nepešęs, išvykdavo.

Orui atšylant, sniegui ir ledams tirpstant, žemesnės dirvų, vie
tos, ypač pievos, būdavo apsemtos vandeniu. Pievose esąs griovys, 
kuris jungėsi su Rūdiškio ežeru, tapdavo sklidinas vandens. Siame 
griovyje įverdavome keliose vietose varžas, apdėdami eglių ša
komis. Iš ryto nubėgę, rasdavome įplaukusių lydekų, ešerių, kuojų. 
Per vasara griovys išdžiūdavo. Karta šio griovio dumblingoje vie
toje prigaudžiau pilna kibirą vijūnų. Nulupta oda ir išskrosti, "pe
te Inėje" (keptuvėje) kepami, šokinėjo kaip gyvi.

Tais laikais žmonės daugiau prisilaikydavo kai kurių, iš seno
vės išlikusių, papročių. Verbų ryta mus, vaikus, dar tebemiegan- 
čius, išplakdavo kadugio šakele, sakydami-

Verba, verba plak-plak, Ne aš plaku,
Paganyk telyčių, Verba plaka.
Nepamesk trinyčių. Būk sveikutis ir gerutis

Per Velykas, kurios prie carinės Rusijos valdžios būdavo šven
čiamos pagal senąjį - Julijono kalendorių dviem savaitėm vėliau, 
būdavo gražu, šilta; pradžiūvę keliai, takeliai, medžiai pradėję 
sprogti, žolė žaliuoti. Velykų bobutė su ratukais atveždavo mums 
gražiai dažytų kiaušinių, kuriuos Velykų pirmos dienos ryta pabu
dę rasdavome ant palangės. Iš gautų kiaušinių bent viena turėda
vome išsaugoti iki vaikų Velykėlių. Kas kiaušinių nebeturėdavo, 
tam su anglimi įrašydavo kaktoje "kvitą". Būdavo parišamos dar
žinėje prie balkio sūpuoklės. Bernai su merginomis gerokai pri— 
sisupdavo.

Beregint beržynėliai, krūmais sulapodavo, soHai apsidengdavo 
žiedais, visa gamta sumarguodavo įvairiaspalvėmis gėlėmis. Pie
vos pasidarydavo geltonos nuo žydinčių purienų.

Išėjusį artoja į pradžiūvusius laukus dirvų arti, pasveikindavo 
nuolatinis artojo palydovas vieversys - vyturėlis, giedrioje padan
gėje plasnodamas. Artoja taip pat sveikindavo, aplink balas skrai
dydama pempė savo "klyvi-klyvi". Pirma karta iš laukų grįžtantį 
artoja stengdavosi slapta aplieti vandeniu, kad vasarojus geriau 
derėtų. Taipgi aplaistydavo vandeniu ir piemenėlį, pirma karta 
pargenantį iŠ ganyklų banda, kad karvės duotų daugiau pieno.

Nuo parskridusių į savo inkilus špokų čiulbėjimo, skambėdavo 
visas sodas. Ankstyvaispavasario paryčiais, saulutei užtekant, už- 
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kukuodavo raiboji gegutė su skambiu, garsiu "kukū-kuka". Pirma 
karta gegutės baisa išgirdusiems, išpranašaudavo linksma ar 
liūdna ateitį, laimę ar nelaimę. Mamutė iš anksto duodavo mums 
kelias kapeikas, kad tuo laiku nešiotume kišenėlėse. Jei gegutė 
pirma karta užkukuodavo be pinigo, tai per visus metus būsi 
"biednas" (neturtingas). Per Sekmines piemenys apkaišydavo kar
ves gėlėmis, apkabinėdavo vainikais. Už tai iš šeimininkės gauda
vo kiaušinienės pavalgyti. Per Sekmines puošdavome patalpas pri- 
kirstais jaunais berželiais.

Karta pavakary pakvietė mamutė ateiti į klojima. Kai sustoję 
kluone tylėjome, paklausiau, kam mane į čia atvedė*

- Pasiklausyti kaip lakštingala lakštuoja.
Nuo gražaus, žydinčio pavasario, per visa karšta vasarėlę iki 

vėlyvo rudens darbas vijo darba. Nespėjai vieno darbo baigti, jau 
kitas lipo ant kulnių. Geri, darbštūs ūkininkai stengdavosi suspėti 
viską laiku, gerai ir tvarkingai padaryti.

į apartas ir nuakėtas dirvas sėdavo avižas, miežius, žirnius, li
nus, ranka semdami grūdus iš nešiojamos sėtuvės. Tekdavo sėjė
jui, einant iš šono, biržyti, t. y. įsmeigti į žemę šiaudų kuokštelę, 
pažymint iki kur nukrito paberti grūdai.

Dirvas ardavo plūgais. Daržuose vagas, lysves rasodai ir kito
kiu. daržovių, sodinimui išvagodavo arklu. Su juo ir pasodintas bul
ves užversdavo. Plūgų ir arklo noragai būdavo geležimi apkausty
ti, o medinės akėčios turėdavo geležinius kuolus (virbalus). Kai
mas buvo konservatyvus, skeptiškai žiūrėjo į "naujoves" ir sun
kiai jas priimdavo. Prisimenu,, kai tėtis, nupirkęs geležinį plū
gą, darė pirma bandomąjį arima. Suėję vyrai svarstė ir nutarė,kad 
su tokiu plūgu suarta žemė duosianti mažesnį derlių, nes ji ver
čianti storesnį žemės klodą.

Moterys pasodinta rasoda laistydavo, daržus ravėdavo nuo pri
augančių piktžolių, apkaupdavo paaugusius kopūstus, burokus, run- 
ke liūs.

Po vasarojaus pasėjimo ir daržų apsodinimo, sekdavo nešva
riausias darbas - mėšlavežis. Vyrai mėždavo iš tvartų, o moterys 
pūdyme išverstus mėšlo kupstus su šakelėmis kratydavo. Pūdy
me iškratyta mėšlą užardavo.

Šiltam lietui nulijus, pradėdavo dygti grybai. Perbėgę iš ryto 
beržyną, beržynėlį, šilalį, parsinešdavome pilna kašelę lepšių, ba
ravykų, raudonikių, ūmėdžių, voveruškų. Rudeniop pievose pridyg- 
davo kazlėkų, o ant medžio kelmų priaugdavo kupstai kelmučių.Iš- 
virtus grybus ne tik su bulvėmis valgydavo, bet jų prislėgdavo 
bačkutes žiemai, gerai įsūdydami ir užpildami vandeniu.

Dar prieš šienapjūtę skynimuose išsirpdavo žemuogės ir avie
tės. Prisirinkdavome pilnus aukšlius, pasidarytus iš nuluptos nuo
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alksnio žievės. Berenkant šile mėlynes, bruknes, spalgenas,gir = 
tuokles, nuo aštraus gailiu kvapo apsvaigdavo galva.

Iš prisipjautu karklo vyteliu pindavome kęselius, o iš rugiu 
šiaudinuku - skrybėles.

Po atšvęstų Joninių prasidėdavo smagi šienapjūtė. Reikėdavo 
storai suverstas pradalges išvartyti, iš traukti iš balų nupjautas 
viksvas, išdžiūvusį šieną sugrėbti, į kupetas sudėti ir. galop, su
vežti uorėmis į daržines, Sunkesnis pjovimas būdavo dobilų, kai 
jie būdavo lietaus ir audrų suvartyti, prie žemės priblokšti.

Rugiapjūtė prasidėdavo po Onos vardinių. Tada būdavo pats 
karščiausias vasaros laikas. Per rugiapjūtę vyrai dėvėdavo baltus 
drobinius marškinius ir kelnes. Rugius, kviečius kirsdavo viena- 
rąnke dalge, prilaikydami stiebus grėbleliu ir juo suvoliodami į 
pėdus. Šienaujama dalge pjauti rugių būdavo nevalia, nes su ja 
pjaunant barstomi iš varpų grūdai. Moterys surištus pėdus susta
tydavo į gubas. Išdžiūvusių rugių kelias uores atveždavo į klojima 
ir čia jų pėdus ant blokštuvo išblokšdavo sėklai ir pirmajai duonai.

Dažniausia rugius ir kviečius suklodindavo klojime į prėsmus. 
Kartais, dėl gausaus derliaus, kaip rugius, taip ir vasarojų su
kraudavo lauke į apskritas stirtas su smailėjančia į viršų kūgio 
formos viršūne, kuria uždengdavo su šiaudų kūliu, kad lietus stir
tų neprilytų. Nemažas sujudimas pasireikšdavo per javų kūlimą. 
Dėl blogų kelių diena praeidavo kol iš Astravo dvaro pakinkytais 
šešiais arkliais atitempdavo kuliamąja mašina - "dampę", lygin
dami pakelyje su "lopetomis" (kastuvais) duobes. Garinį lokomo
tyvą atitempdavo keturi arkliai. Kūlimas vykdavo su talka ir tęs
davosi pora dienų. įstumiant "dampę" į klojima tekdavo išversti 
duris ir virš durų nuardyti dalį stogo.

Darbų talkos'• šienpjūtė, rugiapjūtė, linarūtė, kūlimas, statyba ir 
kiti didesni darbai. Buvo gražus lietuviško kaimo paprotys, būdin
gas lietuvių dvasiai. Artimesni ar tolimesni kaimynai, giminės’sa
vanoriškai, be atlyginimo, reikšdami meilę, supuldavo savo kaimy
nui padėti.

Kartais naująjį soda išnuomodavo žydui, kuris pasistatęs sode 
palapinę, per naktis miegodavo, kol visus obuolius, slyvas išvežda- 
vo. Kartais nuraškytus obuolius, kriaušes, slyvas suklodavo tarp 
šiaudų į ratus ir patys veždavo į Ryga. Kelionė į Ryga užtrukdavo 
apie savaitę. Kelyje pasitaikydavo visokių nuotykių. Iš Rygos at
veždavo, panašaus į kūgį, gabalinio cukraus, įvynioto į mėlyna po- 
pierį, ilgus keturkampės formos, muilo gabalus, maišus druskos. 
Gabalinį cukrų suskaldydavo į šmotelius specialiu peiliu, įtaisytu 
dėžutėje. Gabalinį muilą pjaustydavo peiliu į mažesnius gabalus 
ir padėdavo džiūti. Kai iškeliaudavo į Ryga su grūdų maišais, su 
linų pundeliais, tada iš Rygos atveždavo kelis maišus zuperio, sa=
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lietros.
Rugsėjo mėnesį sėdavo žiemkenčius javus - rugius, kviečius ir, 

laikui leidžiant, ardavo rugienas. Prisiriešutaudavome pievų krū
muose augančiuose lazdynuose. Prisirinkdavome maišelius riešu
tų, kuriuos gliaudyti užtrukdavo iki Kalėdų.

Tais laikais ūkininkai augindavo daug linų. Linų apdirbimas pa- 
reikalaudavo nemažai laiko ir darbo. Linus nuraudavo dainuoda- 
mos moterys, sukviestos iš gretimų kaimų. Vyrai linus šukuodavo. 
Linų galvutes sukraudavo į pastatytus žardus, o linų stiebelius, 
surišę į kūlius, pamerkdavo sodželkose, prislėgdami akmenimis. 
Mirkydavo iki tol, kol lūždavo lino šiaudelis. Iš linmarkos iš
trauktus linus klodavo laukuose ant rugienų. Išdžiūvusius ir paba
lusius linus, suėmę ir surišę į kūlius, sukraudavo pastogėje. Galu
tinai linus išdžiovindavo jaujose. Išmintus linus nuo spalių išbruk- 
davo braukėjai brauktuvėmis, padarydami per diena apie pora linų 
pluošto pundelių.

Paskutiniai laukuose darbai prieš žiema būdavo bulviakasis ir 
daržovių nuėmimas, kuriuos reikėjo suspėti padaryti prieš šalnas. 
Bulvių vagas išardavo su arklu. Moterys, suklupusios vagose, su 
rankomis kąpstydamos žemę, surinkdavo bulves į kęselius, o iš jų 
pildavo į maišus, kuriuos vakare parveždavo namo. Nukirstas nuo 
kotų kopūstų galvas su maišais sunešdavo į gryčia. Čia valydavo 
kopūs tus? čiečkavodavo ir dėdavo į kubilus. Išrautus burokus, run
kelius suversdavo daržinėje. Čia juos apvalydavo nuo žemėtų šak
nų. Bulves ir runkelius sukraudavo į pailgus, piramidės formos, 
kapčius; jo šonus apdėdavo storai šiaudų sluoksniu ir apmesdavo 
žemėmis.

Advento metu, būdami laisvesni nuo darbų, ilgais ir tamsiais 
vakarais vyrai paskaitydavo "Biržų Kalendorių", "Lietuvos Ūki
ninką", pavartydavo "Sapnininką", "Peklos knygas ". Aniutė, radusi 
nuo ruošos laisvesnio, mus, vaikus, pamokydavo rusiškos abėcė
lės, skiemeniavimo, skaičiavimo. Kai per mokslo metų atostogas 
iš mokyklų sugrįžę broliai Petras ir Kostas papasakodavo apie 
slaptas moksleivių organizacijas, tai tėtis griežtai juos įspėdavo*

- Saugokitės vaikai, kad neįkliūtumėte į žandarų rankas.
Dar prieš I Pasaulinį kara, iš gausios mūsų šeimos, pirmoji at

siskyrė sesuo Aniutė, ištekėdama už kaimyno sūnaus Martyno 
Kregždės. Nuo tada abu Lyglaukiu kiemai susigiminiavo. Mamutė 
liepdavo Aniutės vyra vadinti švogeriu. Vestuvės įvyko per Kalė
das.Svečių buvo daug.Griežė latvių dūdų orkestras. Veseliota tris 
dienas.

Po metų įvyko jaunavedžių vienintelio sūnaus Petro krikštynos. 
Kūmai, išvykę lingės kirsti, parvežė iš ąžuolyno stambų, drūta 
ąžuolą. (Bus daugiau)
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GYVENIMO SŪKURIUOSE

197 4 metę birželio 22 diena Chicagoje prie Lietuvię Ev. Refor
matę Bažnyčios buvo įsteigtas Devenię Kultūrinis Fondas. Jo fun
datoriai ir steigėjai dr. Mykolas ir Alena Deveniai, tam Fondui pa
skyrė 100,000 dol.

Vienas pagrindiniu to Fondo įstatu punktu yra: rūpintis protes- 
tantiškę raštę išleidimu, padengiant spausdinimo išlaidas.

Iki šio laiko to Fondo lėšomis jau yra išleista keletas mokslinio 
ir istorinio turinio veikalu. Jie pažymėti numeriais, esančiais prie 
įrašo: "Devenię Kultūrinio Fondo Leidinys Nr. . . "

1982 m. buvo išleista Motiejaus Karašos atsiminimę knyga, pa
vadinta "GYVENIMO SŪKURIUOSE". Juose aprašomi autoriaus 
gyvenime buvę įvairiopo pobūdžio nuotaikingi, šviesūs, pavojingi, 
džiaugsmingi ar ir labai liūdni įvykiai. Panašiai, kaip ir visas tuos 
atsiminimus liečiantis laikotarpis - 1901-1979 metai. Tai netoli
ma praeitis, dažnam iš mūsų asmeniškai pažįstama, nes pergy
venta.

Tas laikotarpis vienaip ar kitaip teko pergyventi ne tik kiekvie
nam lietuviui ar jo šeimai, bet ir visai lietuvię tautai. Juk to lai
kotarpio pradžioje lietuviams pasisekė atkovoti caro satrapę už
drausta ir smaugiama spauda,- lietuviai, pergyvenę I-jo Pasaulinio 
karo (1914-1918) baisenybes ir okupaciję junga, 1918 m. pasiskelbė 
ryžta atkurti laisva savo valstybę ir kovose dėl laisvės atsikovo
jo nepriklausoma Lietuva ir iki pat II-jo Pasaulinio karo 1939 me
tais įsiliepsnojimo. savarankiškai tvarkėsi. Ne lietuviai ir visa 
tauta buvo kalti, kad tos nepriklausomybės 1940 metais neteko*, ja 
panaikino ir užgniaužė didžięję jos kaimynę - nacinės Vokietijos 
ir komunistinės Rusijos klasta, Ribentropo ir Molotovo slapto su
sitarimo išdavoje.

1941 m. birželio mėnesyje tarp tę suokaIbininkę kilusio karo 
pradžioje lietuviu tauta sukilimo prieš rusiškus engėjus pasėkoje, 
vėl pasiskelbė savo nepriklausomybės atstatyma, kurį ir vėl Vo
kietijos naciniai valdovai užgniaužė, užkraudami savo okupacinę 
letena musę gimtinei.

Sunkus buvo 1941-1944 metę nacinės Vokietijos okupacinis jun
gas Lietuvoje. Nė kiek nešvelnesnis už pirmąją - 1940-1941 metę 
maskvinę okupacinę priespauda. O II-jo Pasaulinio karo pabaiga 
ir tolimesnis laikotarpis nesuteikė lietuvię tautai ir jos žmonėms 
jokio palengvėjimo. Dešimtys tūkstančię lietuvię, daugiausia visę 
sričię ir specialybię inteligentę, pirmosios Sovietinės Rusijos 
okupacijos metu pergyvento teroro pasikartojimo vengdami, pasi-
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traukė į sąjungininku orinių, pajėgų griaunama ir deginama Vokie
tija, ir iš čia išsiblaškė po visa Laisvųjų pasaulį.

Čia pateikta labai trumpa ir blanki anksčiau paminėto laikotar
pio santraukėlė yra tarytum įvadėlis į Motiejaus Karašos knygoje 
"GYVENIMO SUKURTUOSE" labai vaizdžiai ir išsamiai atpasako
tus atsiminimus.

Biržų krašto, Paberžių kaimo ūkininko Karašos, jauniausias iš 
keturių, sūnus Motiejus nuo pat vaikystės dienų buvo įtrauktas į 
permainingus to laikotarpio gyvenimo sūkurius. Tų sūkurių svai
domam Motiejui teko eiti, pagal įsigytas profesijas,įvairias parei
gas. Šviesiausias jo gyvenimo laikotarpis praėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje, kuria ". . . tarnybos ir asmeniškais reikalais, išvažinėjo 
visa. . . , gerai susipažindamas su visais jos kampeliais. Lietuva 
jam buvo brangiausias turtas ir pasididžiavimas". Be susipažini
mo su visais gimtojo krašto kampeliais, autoriui teko gyventi ca
rinės Rusijos plotuose, juose būti blaškomam, o 1917 metais Rusi
joje kilusios revoliucijos eigoje, kaip caro armijos karininkas,įsi
jungė į Kolčako dalinius ir kovojo prieš bolševikus Sibiro plotuo
se. Čia buvo areštuotas ir kalintas raudonarmiečių kalėjimuose, 
iš kurių pasisekė išsivaduoti ir 19^1 metais grįžti į nepriklauso
ma Lietuva. Čia tuojau įstojo į kariuomenę ir atliko joje įvairias 
karininko pareigas; vėliau buvo perkeltas į Šaulių Sąjungos vado
vybę. Čia būdamas ėjo apygardos ir rinktinės vado, karinio paren
gimo bei ugniagesių inspektoriaus pareigas. Motiejus Karaša ne
priklausomos Lietuvos kariuomenėje pasiekė pulkininko- leitenan
to laipsnį.

"GYVENIMO SUKURIU" autorius, greta tiesioginių savo tarny
bos pareigų, turėjo priedines pareigas: jis buvo darbštus ir pažy
mėtinai gabus spaudos bendradarbis. Jo rašinių buvo apsčiai pas
kelbta nepriklausomos Lietuvos "Karyje", "Trimite", "Ugniagesy
je", o išeivijoje - "Mūsų Sparnuose". Turėta ne eilinį žurnalisto 
talentų Motiejus Karaša parodė savo atsiminimų "GYVENIMO 
SŪKURIUOSE" veikale.

Tie atsiminimai, parašyti labai vaizdžia, sklandžia, trumpasake 
ir taisyklinga lietuvių kalba, yra vieni geriausių ir įdomiausių tos 
rūšies mūsų Literatūroje. Jie įdomūs pasiskaityti kiekvienam bet 
kokio išsilavinimo knygų skaitymo mėgėjui; o greta to, jie vertin
gi istorinio mokslo tyrinėtojams ir naujųjų Lietuvos istorijos lai
kų rašytojams. Ten jiems yra labai vertingų ir iki šiol nežinotų 
faktų apie bendrus ano laikmečio įvykius ir apie žymius asmenis, 
tuos įvykius vienokia ar kitokia linkme pakreipusius. Tie "pakrei- 
■pėjai" ir jų eitos pareigos įvardinti pavardėmis ir turėtų titulų 
pavadinimais.

"GYVENIMO SŪKURIUOSE" yra septyni pagrindiniai skyriai su
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Biržų aps. komendantūra — iš k. antras komendantas pik. Itn. P. Kaunas, šalia jo kpt. 
Jurgutis ir tarnautojai. Apačioje — XVIU-tos Biržų šaulių rinktinės štabas, iš k. į d.: aps. 
virš. Rozmanas, komend. pik. Itn. Kaunas, aps. veter. gydyt. Gelažius; stovi — aps. v-bos 
narys M. Mažuika ir rinkt, vadas kpt. Navikevičius.
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daugeliu poskyriu, kuriuose išsamiai pavaizduoti paties autoriaus 
gyvenimo įvykiu patyrimai, o taip pat ir visų jo buvusiu, viršininku 
ar bendradarbiu pasielgimai. Nieko nenuslepiant ir nieko nepagra
žinant. Kiekvienas įvykis pavaizduotas trumpai ir aiškiai. Pvz., 
autoriui teko susipažinti ir su caro "raudonsiūliais" - žandarais. 
Juos autorius šitaip "nufotografavo"'.

"Žandaras buvo pilnoje uniformoje. Munduras buvo susegtas 
geltonos spalvos metalinėmis sagomis, antpečiai - raudoni su bal
tomis skersai uždėtomis juostelėmis laipsniui pažymėti. Po deši
ne ranka nuo peties kabėjo raudoni akselbantai. Kepurės lankas 
buvo raudonas, visos siūlės raudonos, auliniai batai su pentinais. 
Prie kairio šono kabojo kardas, prie dešinio - revolveris makšty
je. įėjęs į gryčia, kepure nusiėmė tik vaišindamasis ". Tai paveiks
las to caro Rusijos valdovo valdininko, kuris nuolat minimas mūšy 
knygnešių, ir Vinco Kudirkos raštuose, kaip "raudonsiūlis ", niekur 
neišryškinant, kodėl to laikmečio lietuviai juos tokiu vardu vadin
davo. Ta "paslaptį" savo atsiminimuose M. Karaša išaiškino.

"GYVENIMO SUKURIU" pradžioje įtalpinta naujenybė, kokios 
iki šiol nebuvo nė vienuose kitų autorių atsiminimuose. Toji nau
jenybė užima tris puslapius ir yra trijų dalių. Būtent*. 1) "Tėvo 
sodybos išdėstymas Paberžių kaime", 2) "Paberžių kaimas 1890- 
1918 m. " ir 3)"Paberžių apylinkė". Tai autoriaus tėviškės ir apy
linkės topografinės nuotraukos. Jos dar labiau paryškina aprašo
mų vietovių vaizda. Dabar, kai Lietuvoje yra panaikinti beveik visi 
buvę bažnytkaimių, kaimų, vienkiemių ’lietuviški pavadinimai ir 
pakeisti dabartinei santvarkai priderintais "naujadarais", Motie
jaus Karašos atsiminimų knygoje esanti naujenybė turėtų atkreip
ti lietuvių istorikų, kartografų ir topografų dėmesį ir sužadinti 
juose ryžta išeivijoje paruošti visos Lietuvos topografinį 
žemėlapį su visais buvusiais lietuviškais vietovardžiais. To 
šaukte šaukiasi praeitis.

Veikale nesivaikyta mūsų rašyboje įsiveisusių naujenybių, pasi
savintų iŠ Lietuvoje išleisto "Didžiojo Lietuvių Kalbos Žodyno". 
M. Karaša paliko vietovių, daiktų, įrankių, žemės ūkio padargų pa
vadinimus tokius, kokiais juos vadindavo anais laikais. Pvz. , pe
čius neišvirto krosnimi, nes biržiečiai krosnimi vadindavo tik 
pirtyse iŠ akmenų sukrauta "pečių".

Ne dėl autoriaus kaltės knygoje yra nemažai korektūros klaidų "• 
svaroniškai- savanoriškai, trutingose- turtingose, patapoje-patalpo
je, A Iguono s-Agluonos ir pan.

Tačiau aplamai imant, veikalas istoriniai labai vertingas ir įdo
mus pasiskaityti visiems: biržiečiams, buvusiems nepriklauso
mos Lietuvos karininkams, šauliams, ugniagesiams, paštininkams 
ir kitų specialybių išeivijos lietuviams. jo jašįnskas 
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KLAUDIJA SĖDAITYTĖ IR CHARLES R. GUNN

Klaudija R. Sėdaitytė ir Charles R. Gunn buvo sutuokti vyr. senj. kun. A. Trakia ,,Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje 1983 m. gegužės 29 d. Chicagoje, UI. Klaudija yra duktė inž. Andriaus 
ir Martos Sėdaičių, įsigijusi B.S. laipsnį chemijoje Illinois universitete^ dabar dirba Wesson 
Oil firmoje, paskirta vadovauti vienam produkcijos skyriui. Vakarais ji tęsia studijas l.I.T. 
kolegijoje Chicagoje aukšte'sniam chemijos laipsniui įsigyti. Charles — baigęs ekonomiją Ohio 
valstijos universitete, šiuo metu, dirbdamas inžinerijos firmoje, ruošiasi Real Estate brokerio 
teisėms įsigyti.



LINDA IR BOB ORCUTT

Linda Serkšnis šių (1983) metų birželio 25 d. ištekėjo už Bob Orcutt. Linda yra Vandos 
Šerkšnienės (Tunkūnaitės) ir Wm. Šerkšnio duktė. Linda yra baigusi University of 
Massachusetts ir šiuo metu mokytojauja. Gyvena Worchester, MA.

PAULIUS S. VAŠKELIS

Paulius S. Vaškelis šiais (1983) metais baigė Rochesterio uni
versitetu Rochesteryje, N. Y. , įsigydamas bakalauro laipsnį iš 
cheminės inžinerijos.
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Paulius yra Ednos Tunkūnaitės ir Stasio Vaškeliu, sūnus, gyv. 
Framingham, MA. Nuo mažy dien^ priklausė skautams, vienuo - 
lika mėty, lankė Bostono lituanistinę mokyklę. ir daug mėty, šoko 
tautinius šokius. Aktyviai dalyvavo sporte.

Linkime jaunam akademikui sėkmės pasirinktoje profesijoje.

JAUNIMO IŠKYLA

Liuteroniškasis pasaulis švenčia šiais metais 500-tajįdr; Mar
tyno Liuterio gimtadieny. Jis yra gimęs 1483 m. lapkričio mėn. 10 
d. Eislebene (dabar Ryty Vokietijoj - DDR). Ekskursijos vadovas 
ir Evangeliky jaunimo ratelio globėjas kunigas Fr. Skėrys pasi
rinko' šį karta dvi reformacijos vietoves, būtent: Wormso irSpey- 
erio miestus bei kitas Pfalzo įžymybes.

Iškylauta 1983 m. spalio mėn. 2 d. (sekmadienį). Kelionė buvo il
ga ir įvairi: Hdttenfeld-Worms-Hambach-Neustadt a. d. Wein- 
strasse, Trifels, Speyer, Bad Ddrkheim-Hdttenfeld, iš viso 250 km 
su viršum.

Rytas nieko gero nežadėjo - pilki debesys niūriai gaubė dangy, 
bet oras buvo šiltas. Iš gimnazijos kiemo išvažiavome 8: 00 vai. 
Važiavo iš viso 60 žmoniy*. 50 mokiniy ir 1 0 suaugusiy. Šį karta 
kelionė visiems buvo veltui. Iš gimnazijos virtuvės pasiėmėme 
sausa piety davinį: sumuštinių, šnitceliy, vaisiy ir arbatos. Pake- 
liui piknikavome.

Per Lampertheimo miestą greit pasiekiame Wormsy. Prie, ka
tedros sustojame ir turime apie valanda laiko ja apžiūrėti iš vi
daus ir iš lauko. Ilgiau pasilikti negalime, nes 9: 30 vai. prasideda 
jaunimo pamaldos ir turistai tuo laiku nepageidaujami. Šventovę 
supa vertingi architektūros bei skulptūros paminklai. Nenuostabu, 
jog viskas čia taip gražiai išplanuota ir išpuošta, juk Wormse ku
rį laika gyveno Vokietijos kaizeriai, o dabar tose patalpose įsikū
rusios bažnytinės ir kitos įstaigos. Katedra - tai milžiniškas ro
maniškas pastatas, kurį tiek savo istorija, tiek meno turtais būty 
galima lyginti su pasaulinio garso Kdlno, Strassburgo, Sevilijos ka
tedromis. Pradėta statyti 11 amžiuje! keista, didinta, deginta, griau
ta ir vėl atstatyta. Liudininkė pasaulinės reikšmės religiniy ir po- 
litiniy įvykiy. Jos rūsiuose ir paminkly pedestaluose ilsisi Bažny
čios ir valstybės didžiūny palaikai.

Didžiausias visy paminkly, išskyrus pačia katedry, be abejo yra 
didžiojo reformatoriaus Martyno Liuterio paminklas, kurį sudaro 
visas bronziniy stovyly ansamblis. Vidury pats Liuteris su Bibli
ja rankose. Jį supa garsieji teologai-filosofai, ekskursijos vadovo 
aiškinimu, paruošę reformacijai kelia arba vėliau prisidėję prie
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jos įsigalėjimo, būtent: Waldus, Wiclef, Hus, Savonarola, Melanch- 
ton, Reuchlin ir kiti. Kiekvienas jų - tikras meno šedevras. Pa
minklų. papėdėje įtaisyti bronziniai herbai tų miestų ir sričių, ku
rias užliejo reformacijos banga. Mūsų dėmesį atkreipia Ryga ir 
Karaliaučius. Paminklas baigtas statyti 1868 metais. To paminklo 
architektas yra Ernst Rietschel. Netoli katedros stovi evangelikų 
Trejybės bažnyčia* Ji pastatyta 1709-1725 m. Tai tikras bažnyčios 
perlas. Paskutinio karo metu buvo sudaužyta, bet atstatyta tokia, 
kaip buvo prieš 258 metų.

Wormso miestas senovėje buvo garsi burgundų sostinė, o vokie
čių imperatorių laikais reicho suvažiavimų, centras. Tačiau su 
laiku prarado savo politinę ir administratyvinę reikšmę. Wormso 
muziejuje yra atidaryta paroda: Liuteris, keliai į Wormsa, keliai 
iš Wormso ir Liuterio kambarys. Paroda parodo grafikos priemo
nėmis, kas Wormso reichstago metu žmones jaudino ir parodos 
antroj dalyj Liuterio įtaka per šimtmečius ligi šių dienų.

Dar ne visoje Vokietijoje tuo laiku buvo žinomas Liuterio drą
sus žygis, o jau popiežius, prakeikdamas jį, liepė pasiuntiniams 
paveikti jauna ciesorių Karolį V. , kad jis priverstų Liuterį pa
gerbti popiežiaus įsakymą. Ciesorius nusprendė pašaukti Liuterį 
į Wormso susirinkimą. 1521 m. balandžio mėn. 18 d. Liuteris gavo 
pakvietimą į susirinkimą su užtikrinimu saugiai nuvykti ir su
grįžti. Liuterio draugai mėgino jį sulaikyti nuo važiavimo, bet jis 
nusprendė tenai važiuoti. Savo draugams jis atsakė: "Nors Worm- 
se būtų tiek velnių, kaip čerpių ant stogų, aš visgi noriu ten nuvyk
ti". Jam įvažiuojant į Wormsa, visi varpai pradėjo skambėti ir 
žmonės, užplūsdami visas gatves ir net namų, stogus, veržėsi pa
matyti drąsų vyra. Kita diena po piet Liuteris buvo pašauktas į 
vyskupo puošnia pilį. Apie 3 0 vyskupų, 3 00 kunigaikščių ir kitų di
dikų buvo susirinkę prie ciesoriaus sosto. Prie salės durų stovė
jo vietinės kariuomenės viršininkas Jurgis Frundsbergas, kuris, 
draugiškai uždėjęs ranka ant Liuterio pečių, tarė: "Vienuoli, vie
nuoli, tu eini sunkiuoju keliu, kuriuo nei aš, nei kiti karo vyresnie
ji sunkiausių kovų metu nėra ėję. Bet jeigu tu tiki į savo reikalo 
teisėtumų ir esi tikras laimėjimu, tai eik pirmyn su pasitikėjimu; 
Dievas tavęs nepaliks".

Ciesorius pastatė Liuteriui tik du klausimus: "Ar šitos knygos 
yra tavo? ir„Ar nori jas atšaukti, ar ne?" Liuteris atsakė į pir
ma klausimų teigiamai, į antra - aiškų "Ne ! " Antram atsakymui 
jis prašė viena diena laiko apgalvojimui. Kita diena jis savo raš
tų neatšaukė, tvirtindamas, kad atšauktų tik tuo atveju, jeigu jam 
Šventu Raštu įrodytų, kad jis klysta, arba kitokiu pagrįstu būdu, 
nes "aš netikiu nei popiežiui, nei vyskupams, nei susirinkimams, 
kadangi jie visi arba paklydo, arba patys sau prieštarauja, ir dėl- 
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to nenoriu, nieko atšaukti, nes yra sunku, nesveika ir pavojinga 
veikti prieš savo sąžinę. Čia stoviu, kitaip negaliu, tepadeda man 
Dievas. Amen!"

Kai Liuteris savo mokslo neatšaukė, ciesorius paskelbė jį 1521 
m. gegužės mėn. 8 d. esant už įstatymu ribų, tai yra - beteisiu. 
Kad Liuterio gyvybei nebūtų pavojaus, jo kunigaikštis Fridrichas 
Išmintingasis grįžtant jam iš Wormso į Wittenberga paėmė savo 
globon ir nugabeno į Wartburgo pilį Eisenache. Ten jis 10 mėnesių, 
gyveno kitu vardu kaip "Junker Jdrg" ir vertė iš hebrajų, graikų 
ir lotynų kalbų Šventąjį Raštų į vokiečių kalba. Naujas Testamen
tas pasirodė 1522 metais, o visas Šventasis Raštas - 1534 m.

Kelionė iš Wormso į Hambacha autostrada netruko nė valandos. 
Pakeliui sustojome užkasti. Kelias vedė į Pfalzo kalnus bei miš
kus per derlingus laukus ir senus kaimus. Žmonės ir sekmadienį 
skynė vynuoges, nes dabar pats derliaus nuėmimo laikas. Oras ge
rokai pasitaisė,pagalvokiečių priežodį - saulė šviečia, kai ange
lai keliauja. Keliavo ne angelai, o tik Vasario 16 gimnazijos moki- 
niai-ės. Hambacho pilis ir rūmai naujai atstatyti, nes šiais metais 
švenčiamas karaliaus rūmuose 300 metų jubiliejus, kai pirmieji 
vokiečiai išemigravo į Jungtines Amerikos Valstybes. Hambacho 
pilyje 1832 m. gegužės mėn. 27 d. įvyko didžiausios politinės de
monstracijos. Vokiečiai, lenkai ir prancūzai reikalavo daugiau 
laisvės ir vienybės ypač vokiečių tautai. Vyriausi kalbėtojai buvo 
žurnalistai Wirth ir Siebenpfeiffer. Pilyje įrengta nuo tų laikų pa
roda - išstatyti paveikslai ir istoriniai žemėlapiai.

Iš Neustadt an der Weinstrasse važiuojame per apskrities mies
tą Landau, bet čia nesustojame. Artimiausias mūsų kelionės tiks
las yra kalno viršūnėje esanti žavinga Trifels pilis. Autobusas su
stoja toliau: iki pilies tenka eiti bent 25 minutes. Kopiame siau
rais tamsiais laiptais kartu su žmonių srove pamažu, kol pasie
kiame pilies bokštą. Iš bokšto matyti žavūs Pfalzo kalnynai, pa
dengti tankiais miškais. Stebina gerai išlaikyta pilis. Vienos salės 
marmuro grindys tviskėte tviska, lyg jos tebebūtų blizginamos 
šokyje besisukančių porų. Čia pasilikome apie pusvalandį, grožė
damiesi išstatytais daiktais iš viduramžių. Ilgiau pasilikti negali
me, nes kelionė dar ilga ir reikia įvykdyti kelionės planų. Sukame 
atgal per Landau miestą tiesiog į Speyerį. Sustojame prie roma
niškos katedros. Koks skirtumas tarp Wormso ir Speyerio. Iš me
no paminklų tik dešinėje pusėje po stogu įrengta didelė akmeninių 
skulptūrų grupė, vaizduojanti prisikėlimą. Šimtmečiai praėjo ne
paliesdami šventovės. Viduje visiškai nedaug statulų ir paveikslų. 
Tik prieangyje gausu karalių ir kunigaikščių paminklų.

Po katalikiškosios katedros aplankėme ir protestantiškųjų - At
minimo bažnyčia (Ged&chtniskirche). Ekskursijos vadovas norėjo
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parodyti ta didelį skirtumą tarp romaniško ir gotiško stiliaus baž = 
nyčių.. Pradėta statyti 1895 m. ir baigta 1904 m. Šita bažnyčia kai- 
navo 5.000.000 aukso markių.. Tie pinigai buvo aukomis surinkti. 
Tiesiog sunku tikėti, kad dar šio šimtmečio pradžioje batų sukur
tas toks grynos gotikos paminklas. Lankytojus žavi ir vertingi 
bažnyčios vitražai. Per Reichstagą Speyeryje evangelikai atsisakė 
sugrįžti į katalikų tikėjimą 1529 metais ir protestavo. Už tai da
bar jie vadinami protestantais. Prisiminimui tam įvykiui pastaty
ta šita Atminimo bažnyčia.

Riedėdami toliau "Vyno" keliu pavakary pasiekiame garsųjį gy
dyklomis, vynu ir rulete Bad Dttrkheima. Sustojame prie didžiau
sios pasaulyje vyno statinės, talpinančios 1,7 00,000 litrų. Statinė 
buvo tik viena karta pripildyta. Josios turinį dabar sudaro ne vy
nas, o šimtai vyną geriančių, žmonių. Statinėje įrengtas dviejų 
aukštų, restoranas. Kai kurie jau gerokai įsilinksminę traukia dai
nas, žinoma apie vyną.

Tai buvo paskutinė sustojimo vieta. Turime skubėti namo vaka
rienės . Autobuse nuotaika gera, mokiniai dainuoja. Didiname 
greitį ir 19:00 vai. įriedame į gimnazijos kiemą, iš kurio išva
žiavome 8: 00 vai. ryta, išbūdami kelionėje 11• 00 valandų. Iškylos 
vadovas padėkojo visiems už gera elgesį kelionės metu*, šoferiui, 
kun. Fr. Skėriui už suorganizavimą ir pravedima tokios puikios 
iškylos ir suteikimą progos pamatyti žavinga Vokietijos kampelį 
pačiu įdomiausiu laiku - vynuogių, derliaus nuėmimo metu.

Kun. Fr. Skėrys

Arėjas VITKAUSKAS

DIFFERENT CHRISTMAS

His majesty sat at a table
And all he was doing - he "ate". . .
Such was the ancient fable
As seen through big store's window plate. . .

In. America I discovered what the word Christmas means. I felt 
that big, broad, satisfied spending feeling around me a whole 
month before Christmas itself. I saw that this is the "gayesfpe- 
riod of all the year which is almost ended on Christmas day pro= 
per. People are at the "softest" in this period. Friends and ene = 
rnies send to each other bundles of "cards" and many temporary 
postmen cart them from early morning til late at night. We had 
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real cards, not folders, in Lithuania, and few of them,"they were 
often on inferior grade of paper, the ink sometimes blurred; they 
were imported, with no industry of that sort there. I did not see 
any stores occupied long before Christmas for card- selling only, 
as is the case here. I wondered about the richness of materials - 
"silver" and "gold" - used for cards here; which do not circulate 
so broadly in that land where I came from. I did not know of any 
"Christmas clubs". I did not see notes an the pages ofnewspapers 
stating that so many days were left till Christmas - meaning 
"hurry to buy".

I saw crowds at the store windows in Chicago where "Pinochio" 
charakters amused more adults than childrenjSan Francisco also 
had moving "band players", and streets in Hollywood were lined 
with lighted Christmas trees on each lamp post on both sides when 
I rolled into that "miracle city". I heard students caroling in front 
of the girl's dormitory in that wonderful college town of Walla 
Walla, Wash. - it was so "Lithuanian".'Santa Claus" is my Ame = 
rican discovery - "Santa Claus", the name for the jolly old fellow 
who comes down the chimney on Christmas Eve, originated in the 
early colonial days of our country. It comes from a mispronuncia
tion of the Dutch name St. Nicholas - "San Niklas".

I don't know if any other country than America would "apply" 
that old fellow, Santa Claus, so practically. I found’out that in this 
country there actually is a town named Santa Claus where children 
write for their gifts, and philatelists do their part. A railroad ma
gazine had a story about an old machinist who for years acted as 
Santa Claus to children on his route. Only Lithuanian humo'rous 
stories in papers told sometimes about that famous seasonal 
overeating, which I guess is more American also, as Americans 
always had much more of food varietes. Besides, one of the most 
important paragraphs in my prayers, taught by aunties and grand“ 
ma, warned against the sin of overeating.

No, I did not dream that anywhere in the world there is so much 
of "Christmas" ; besides, that this is a church feast of first mag
nitude, as I knew. Yes, there was a pine tree sometimes in the hou
se, but lacked that grand and "worked-upon" look and feeling which 
is found in Uncle Sams land. And personally I don't remember 
much of any childhood happiness which is taken for granted here. 
I, as a boy of 15, was an old laborer on the railroad when the Ger
mans were the occupants of Lithuania in the first World War, was 
counted as an adult laborer and worked accordingly. Then I wrote 
one of my first poems'

The sacred Christmas is here,
But it's impossible to call it joyous,

79



As there are so many tears in the world 
Which cannot be consoled by anyone. . .

Americans owe it to their children to keep all future Christma
ses for themselves and for their children safe and sure as Christ
mas is today. The sweeping savagery in prostrated Europe again 
tends to make pessimistic poets out of young boys, as I once was.

Arėjas VITKAUSKAS

PATRIOTISM

In a red brick shed with a straw roof, in a large, smooth field in 
Lithuania, surrounded by drunken Red soldiers, 3 Lithuanian par
tisans ( Reds called them "bandits") bravely fought back. Then the 
roof caught fire, a woman appeared in the dormer window, her 
smoldering clothes silhouetted against the red flames. And she be
gan to sing. She sang loudly, not in keeping with the melody,which 
was the old Lithuanian anthem. She was not singing, she was shou
ting. The dying scream that way. . .Algirdas Pozera, the Lithuanian 
poet acclaimed by the Russian occupants, witnessed al this, and 
he thought "We are a great people. Unequaled. That girl was more 
powerful than Joan of Arc. The fire carried her up to the sky. . . 
She' 11 become a saint. . . And I ... I'm nothing. . . " Will an Ameri
can girl sing our national anthem if the time comes for Reds to 
"liberate" us ?. . . The home of the brave, surely, will produce our 
Joans of Arc'. . . Meanwhile, too few pay any attention to the rape 
perpetrated on a small Baltic country, Lithuania - when believing 
in the Atlantic Charter, with the hope of coming help, thousand of 
brave Lithuanians died for the freedom of their land. . . EfraimSe- 
vela, a Jew born in Moscow, as a war correspondent participated 
in the Red Army and the KGB detachments fighting Lithuanian 
partisans, lived in Lithuania for 7 years, knew its language, and he 
loved Lithuanian people; He brought, from Izrael to New York, a 
book in Russian about Soviet armed forces' war on Lithuania's 
partisans; the publishers Doubleday & Co. , translated this book 
into English but it became a novel, instead of a collection of facts”. 
"Truth' Is For Strangers", a Novel about a Soviet Poet, 6. 95 dol. 
A great eye - opener, this book should panetrate the hearts of all 
Americans - for we ARE on the first list to be "liberated" by 
Reds.

OOOOOO
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Arėjas VITKAUSKAS

THE POETS HEART

It was awhile after all the creation was completed. A long line 
of men stood in front of a celestial door bearing the sign: Equip
ment Department. Men kept to their places tightly and when the 
door opened they began to overpower each other inorder to get to 
the door first. (Men were always men. )

Only one creature silently stood in his place waiting. He seemed 
to be absorbed in deep contemplation of all God's work around.

Men came out bearing newly woven baskets, various tools and 
even union buttons. God Provider gave to every man the equipment 
and tools to earn his daily bread on the earth. (The baskets were 
for bread).

Looking through the office window after the last man had gone 
out God noticed the contemplator.

- Why did you not push your way to the baskets, youn man? 
asked God.

The poet just looked at God, overwhelming appreciation of all 
the beauty and grandeur welling in his eys. God nodded sympathe
tically.

- Now, young man, - he said, - you're almost too late; no more 
baskets are left. I fear you'll be without bread on your life's way. 
But I'll tell you what I'll do in compensation for your lack of a 
bread basket.

With these words God turned to a shelf where an assortment of 
great hearts was placed under a sign: HEARTS FOR DISTRIBU- 
tion ONCE IN A CENTURY. And God gave the poet one great 
heart.
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IŠKELIAVĘ AMŽINYBĖN

GARBĖS SENJ. ADOLFAS KELERIS
1906 - 1983

Senjoras kunigas Adolfas KELERIS

1983 m. lapkričio 4-ta diena Bremene, Vokietijoje,, mirė Lietu
vių Ev. Liuteronu Bažnyčios išeivijoje garbės senjoras kun. Adol
fas Keleris, sulaukęs 77 m. amžiaus.

A. Keleris buvo gimęs 1906 m. rugsėjo 14 d. Šmurų kaime, Ma
rijampolės apskry pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Pradžios mokslą 
Adolfas ėjo Skriaudžių bei Veiverių mokyklose; vėliau įstojo į 
Tauragės gimnazija ir ja baigė 19^9 m. Tais pačiais metais įstojo 
į Vytauto Didžo U-to evangelikų teologijos fakulteta. Be to, humani
tariniame fakultete studijavo psichologija, logika, filosofija ir pe
dagogika. Diplomą gavo 1935 m. , o 1936 m. buvo ordinuotas ir pa
skirtas kunigu Batakių parapijai ir antru kunigu Tauragės parapi- 
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jai. Dėstė tikyba Tauragės gimnazijoje ir mokytoju seminarijoje.
Pasitraukęs į Vokietija, A. K. aptarnavo lietuvius evangelikus, 

išsisklaidžiusius po įvairias stovyklas, dažnai važinėdamas ir į 
Anglija.

1948 m. kun. Keleris Sinodo Buvo išrinktas Liet. Ev.Liuteronę 
Bažnyčios išeivijoje senjoru ir Vyriausios Bažnyčios Tarybos 
pirmininku. Atstovavo savo Bažnyčia Pasaulio Liuteronę. Sąjungos 
suvažiavimuose ir konferencijose. 1957 m. grįždamas iš suvažia
vimo Mineapoly, JAV, dalyvavo Čikagoje Liet. Ev. Reformatę. 10-ta- 
me Sinode išeivijoje. Sveikino Sinodą šiltais, nuoširdžiais žodžiais, 
linkėdamas išlaikyti tvirta, ilgalaikį liuteronę su reformatais 
bendradarbiavima. Kun. A. Keleris keletą kartę dalyvavo reforma
tę sinoduose Biržuose.

Prieš pora metę dėl pablogėjusios sveikatos senj. A. Keleris tu
rėjo pasitraukti iš pareigę. 1983 m. liuteronę. Sinodas Čikagoje 
suteikė jam garbės senjoro titulą.

Nebėra A. Kelerio mūsę tarpe. Netekome tauraus žmogaus, savo 
darbui pasišventusio kunigo, susipratusio lietuvio. Pažinoję A. Ke- 
lerį ar tai studentavimo laikais, ar jam jau esant kunigu, prisime
na jį buvus draugiška, malonę, gerai ntfsiteikusį žmogę.

Velionio liūdi žmona Tamara, 4 dukterys su šeimomis, du bro
liai ir daug giminię.

Senj. A. Keleris palaidotas Bremene lapkričio 9 d.

Martynas Jankus Bitėnuose 
(1858-2946)
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KOMPOZ. PROF. VLADAS JAKUBĖNAS

Kompozitorius prof. Vladas Jakubėnas 
(1904.V.l 5—19 76.XII. 13), biržietis, baigęs 
Birtų gimnazijų, reiškėsi komponuodamas muzikos 
veikalus, rašydamas muzikos kritikas ir dalyvauda
mas įvairiuose koncertuose.

DOCENTAS JONAS DAGYS
(1904-1983)

Ekonomistas Jonas Dagys, kai buvo gimnazistas, buvo vadina
mas "Didžiuoju"', nes toje pačioje klasėje buvo kitas Dagys, va
dinamas "Mažuoju"(dabar jis yra botanikos profesorius Vilniuje.

Jonas Dagys, baigęs 1929 m. ekonomijos mokslus, ilgokai bu
vo Lietuvos Banko Kaune informacijos skyriaus vedėjas. Jo ži - 
nioje buvo ir žinios apie Lietuvos statistiką, todėl jis buvo pa - 
kviestas į Vilniaus universitetą dėstyti statistikos katedroje. Ten 
dirbo iki išėjimo į pensiją docento titulu.

Jonas labai rūpinosi savo pora metę, jaunesniu broliu Jokūbu. 
Jam baigus 1927 m. gimnaziją, Jonas, nors pats būdamas dar 
studentu, jį pasiėmė į Kauną ir ten išlaikė penkis metus, kol 
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brolis Jokūbas baigė meno mokyklą. BeJono pasišventimo nebū
ty buvę dailininko Jokūbo Dagio.

Jonas buvo gimęs 1904 m. vasario 13 d. Šlepščiy km. Biržy 
vis. ir aps. 1983 m. liepos mėn. atvyko į Biržus aplankyti savo 
artimyjy. Čia jis parpuolė ir neteko synjonės. Ambulanso nu
vežtas į Biržy ligoninę, sęmonę atgavo, bet buvo labai silpnas ir 
po poros dieny, gavęs plaučiy uždegimu, mirė.

Ekonomistę, docentę. Jonę. Dagį palaidojo Kauno Aukštosios Pa
nemunės kapinėse šalia uošviy liepos 17 d. Į laidotuves buvo at
vykę visi giminės iš Biržy krašto (du broliai, dvi seserys su sa
vo šeimomis).

Kuratoriui dail. Jokūbui Dagiui su ponia ir visiems artimie - 
siems žurnalo "Mūšy Sparnai" redakcinis kolektyvas reiškia nuo, 
širdžię. užuojautę. ir kartu liūdi.

Redakcija

MARIE LOKAITIENĖ

Marie Lokaitienė (Lokat) gimusi 1906 m. rugsėjo mėn. 19 d. 
Žiūriy kaime, Šakiy apskr. , mirė 1983 m. rugpjūčio mėn. 12 d. su
laukusi beveik 77 mėty amžiaus.

Šeimoje ji buvo trečias vaikas. 1936 m. lapkričio mėn. 29 d. 
Sudargo evangeliky liuterony bažnyčioje buvo sutuokta su Andriu 
Lokaičiu, gimusiu 1900 m. spalio mėn. 12 d. Ligi repatriacijos į 
Vokietija 1941 m. abu turėjo nuosava mėsinę Sudargo miestelyje. 
Vokietijoje gyveno įvairiose repatrijanty stovyklose. Išvijus rusus 
iš Lietuvos, buvo sugįžę į Lietuva.

Raudonajai Armijai 1944 metais artėjant prie Lietuvos, Lokaičiy 
šeima pasitraukė. Nuo 1944 m. ligi 1954 m. gyveno Lenkijoje ir 
Ryty Vokietijoje (DDR). 1954 m. jie pabėgo iš Ryty į Vakary Vo
kietija, į Hanau miestą. Vėliau persikėlė Dreiaichenhain mieste- 
lin prie Frankfurto. Ten gyveno ligi 1970 mėty rugpjūčio mėn. Mi
rus vyrui, Marie Lokaitienė 197 0 m. atvyko pas dukra Irena į 
Pforzheim-Būchenbronn. (Duktė yra ištekėjusi už inžinieriaus. 
Hans-Joachim Milller, su kuriuo augina sūny Andreas, gim. 197 0 
m. balandžio mėn. 23 d. )

Velionė buvo giliai religinga ir praktikuojanti krikščionė. Pas
kutinį patarnavima atliko kun. Fr. Skėrys, palaidodamas velionę 
Bdchenbronn kapinėse.

Kun. Fr. Skėrys
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JONAS RUGULIS

Velionis buvo gimęs 1904 m. sausio mėn. 2 d. Darceplię. kaime, 
Klaipėdos apskr. Ten pat lankė pradžios mokykla. Baigęs pradžios 
mokykla lankė Klaipėdoje amatu mokykla ir išmoko mūrininkystės 
ir dailidystės amatus ir 1930 m. vedė Elena Neusetzer ir susilau
kė dviejų sūnę. - Manfredo ir Arno. Sūnus Manfredas su žmona ir 
sūnum gyvena Stuttgarte, o sūnus Arno su žmona, dukra ir sūnum 
gyvena Straussberg 2, prie Berlyno (DDR) t. y. R^tę. Vokietijoje.

Per Antrąjį pasaulinį kara buvo mobilizuotas į Wehrmachta, 
sužeistas ir pateko į sovietę. nelaisvę. Iš nelaisvės grįžo atgal į 
Klaipėda ir dirbo savo profesijose.

1958 m. rugpjūčio mėn. 23 d. vedė Stasę Cekaitę išKalakutiškio 
kaimo. Telšių apskr. Iš antros žmonos vaikę, nesulaukė.

I960 m. gegužės mėn. 24 d. atvyko į Vakarę Vokietija per Fried- 
landa ir nuo I 960 m. birželio mėn. 9 d. apsigyveno Rastatte, kur ir 
mirė. Pasistatė du namus.

Savo gero draugo a. a. Erdmono Simonaičio paragintas įkūrė Vo
kietijos lietuviu bendruomenės Rastatto apylinkę, kuri iki šiol pa
sekmingai veikia.

Velionis buvo susipratęs krikščionis ir lankydavo lietuviškas 
pamaldas, kai kunigas Fr. Skėrys jas laikydavo Rastatte. Jis taip 
pat, kaip lietuvię. bendruomenės narys, lankydavo visus lietuviškus 
renginius Rastatte. Skaiė lietuviškus laikraščius, kurie išeina 
išeivijoje.

Paliko liūdinčius: žmona, du sūnus, dvi marčias, tris anūkus , 
tris brolius ir seserį su šeimomis bei kitus gimines Vakarų, Vo
kietijoje ir Lietuvoje. Visiems reiškiu mano nuoširdžiausia užuo
jauta ir kartu liūdžiu, netekęs ištikimo parapijiečio ir tėvynainio.

Mirė 1983 m. rugsėjo 22 d. Palaidotas rugsėjo 27 d. miesto Wald- 
friedhof kapinėse.

Kun. Fr. Skėrys

MARTYNAS BOLCAS

Martynas Bolcas (Bolz), gimęs 1916 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Pu- 
tokšlię. kaime, Tauragės apskrityje, mirė 1983 m. liepos mėn. 19 d. 
Mirė staiga savo bute širdies ir kraujo apytakos sutrikimu.

1941 m. kovo mėn. 7 d. velionis, kaip repatrijantas, atvyko į Vo= 
kietiję. Mecklenburge, Malchin apskrityje, dirbo viename dvare li= 
gi 1942 m. birželio mėn. , o po to, ligi 1945 m. liepos mėn. , gele = 
žinkelio valdyboje Waren (MdJritz). Antrajam pasauliniam karui
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pasibaigus, rusai jį iš Mecklenburg© išvežė į Sibirą, Sugrįžęs į 
Lietuva turėjo dirbti kolchoze.

1949 m. vedė Elzę Valutytę ir su ja gyveno Steponiškių kaime, 
Klaipėdos krašte. Augino dukterį Rūta ir du sūnus: Vilių Joną.

1959 m. visa Bolcų šeima atvyko į Vakarę. Vokietija?į Baden- 
Wdrttembergo krašta, į Backnango apskritį. Dirbo įvairiose įmo
nėse. 1962 m. pasisekė pereiti į sena tarnyba - į geležinkelį Stutt- 
garte. Čia jis išdirbo ligi pensijos 19?9 m.

Palaidotas 1983 m. liepos mėn. 22 d. Dornhalden kapinėse, Stutt- 
gart-Degerloch. Laidotuvėse dalyvavo nedidelis skaičius žmonių: 
žmona su vaikais, giminės, kaimynai ir iŠ Lietuvos kilę tautiečiai. 
Ant kapo sudėta gana daug vainikų ir gėlių. Stuttgarto Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės vardu vainiką padėjo ir tarė atsisveiki
nimo žodį kunigas K. Senkus. Vainikus padėjo ir iš Lietuvos kilę 
vokiečiai ( Landsmannschaft der Deutschen aus Litauen, Gruppe 
Baden-Wilrttemberg), Stuttgarto geležinkelio valdyba ir geležinke
lių. profsąjungą.

Vietos kunigas Zilker atliko laidojimo apeigas koplyčioje vokie
čių kalba, o prie duobės - kunigas Fr. Skėrys iš Mannheimo, lietu
vių kalba. Velionis buvo giliai religingas, susipratęs krikščionis 
ir nuolatos lankydavo lietuviškas pamaldas, kai kunigas Fr.Skėrys 
jas laikydavo Stuttgarte ir Backnange. Jis taip pat, kaip lietuvių 
bendruomenės narys, lankė visus lietuviškus renginius, kurie vyk
davo Stuttgarte ir apylinkėse. Skaitė ''Svečia" ir kitus lietuviškus 
laikraščius. Buvo dosnus ir dažnai paremdavo krikščioniška darba.

Paliko liūdinčius: žmona, du sūnus, dukterį, Lietuvoje - tris se
seris“. Emilija Naujokienę, Marta Neijienę ir Augustę Aušrienę 
bei kitas gimines Vokietijoje ir Lietuvoje.

Kun. Fr. Skėrys
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VOKIETIJA. Vasario 16 gimnazi
jos 1983 m. abiturientu išleistu
vėse, kurios buvo surengtos bir
želio 11 d. be kitų dalyvavo ir re
formatę Sinodo kuratorė Hypatija 
Yčaitė - Petkuvienė. Vokietijos 
Krašto valdybos "Informacijos" 
Nr. 3 - 4 iš 1983. VI. 20 rašoma: 
"Viešnia iš Kalifornijos (USA ) 
Hypatija Yčaitė-Petkuvienė džiau 
gėsi matydama rėmėju būrelių., 
kuriems ir ji priklauso , aukų 
vaisius - studijoms ir savaran
kiškam gyvenimui paruoštus net 
8 lietuvius jaunuolius. Dėkojo pe

dagogams, čia taip gražiai auk
lėjantiems jaunimų. Ji pati di
džiuojasi, kad yra baigusi nepri
klausomos Lietuvos gimnazija. 
Tuo gali didžiuotis ir šios mo
kyklos abiturientai. Kai bus žvel
giama iš kelių metų perspekty
vos, išryškės, kad čia praleistas 
laikas buvo pačios laimingiau
sios gyvenimo dienos. Kaliforni
jos lietuvių protestantų vardu 
kvietė lyginti skirtumus tarp evaj 
gelikų ir katalikų. Visiems abi
turientams su linkėjimais įteikė 
ir po vokeli. "

IS k. į d.: Varoneckas, H. Y. Petkuvienė, kun. Fr. Skėrys prie dr. M. Liuterio paminklo 
Wormse, H.Y. Petkuvienės viešnagės metu Europoje 1983. VI. 12.

Foto kun. Fr. Skėrio

TORONTO. Dail. J. Dagio darbų 
paroda, surengta Toronte 1983 m. 
spalių 29 ir 30 d. d., buvo gausi 
eksponatais ir gausi lankytojais. 
Lankytojų tarpe buvo net iš toli
mų vietų: Klevelando, Detroito ir 
Čikagos. Daugelis jų įsigijo Da
gio kūrinius, o 4 kūriniai iškelia
vo net į Australiją. Šią parodą su

rengti-atvežti ir parvežti Dagio 
darbus-daug pagelbėjo skautai, 
nes pats dailininkas dar vis pil
nai neatsigauna nuo širdies nega
lavimo.

Šiuo laiku dailininkas išbaigiaP 
vasarą sukurtus kūrinius ir jau
čiasi pusėtinai. Visiems linki la
bai lengvos žiemos ! p- b.
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Liet. Ev. Liuteronų Bažnyčios V Sinode (1983.V11.3) Chicagoje Tėviškės bažnyčioje dalyvavę \ 
kunigai, iš k. į d.: teol. stud. V. Grigužis, gener. suprnt. St. Neimanas, vyr. senj. A. Trakis, 
suprnt. P. Dilys, kun. E. Gerulis, kun. K. Burbulys, kun. A. Žilinskas, vyr. senj. J. Urdzė, 
kun. J. Juozapaitis, kun. Fr. Skėrys ir kun. A. Jurėnas.

Lietuvių, ev. liuteronų Bažny
čios Sinodas po 16 metų įvyko 
1983 m. liepos mėn. 1 - 3 d. d.Či
kagoje, vyr. senj. kun. Anso Tra- 
kio Tėviškės bažnyčioje. Apie ta 
sinodą pranešimus darė sen. kun’. 
J. Urdzė ir kun. Fr. Skėrys. Be to 
viena diena išeivių Bažnyčių ats
tovai ir kunigai darė pranešimus 
apie jų per paskutinius metus nw 
veiktus darbus. Kun. Fr. Skėrys 
painformavo apie dabartinę Vasa 
rio 16 gimnazijos būklę, mokinių 
skaičių ir laimėjimus bei rūpes
čius, Šiuo metu gimnazijoje yra 
60 mokinių’* 22 evangelikai, 35 
katalikai ir 3 žydai (izraelitai), 
kurie su tėvais prieš keletu me
tų iš Lietuvos išvyko į Izraelį ir 
iš ten į Vakarų Vokietija. Moki
niai yra atvykę iš keturių konti
nentų - 1 4 mokinių yra iš užsie
nio* 1 iš Mali (Afrikos). 1 iš

Australijos, 1 iš Brazilijos, 2 
iš Kanados ir 9 iš USA (JAV), 
46 mokiniai yra iŠ Vakarų Vokie 
tijos.

Kun. Fr. Skėrys pranešė ir 
apie savo pastoracinį darba Pie
tų Vokietijoje, kur aptarnauja 8 
vietoves. Senj. kun. J. Urdzė pra 
nešė apie savo darbus Nord- 
r he in „'We s tfalijoje, apie suvažia
vimą Annabergo rūmuose ir 
Šiaurės Vokietijoj, o garbės serg 
kun, A. Gelžiniu - apie savo pa
rapijų Salzgįtter-Lebenstedte.

VOKIETIJA Fr. Sk.
Kunigas Fr. Kristbergs prane 

šė, kad po vasaros atostogų lat
vių gimnazijoje yra 62 mokiniai 
iš jų 57 evangelikai ir 5 katali
kai. Kunigas Ferenczy pasakė, 
kad šiuo laiku vengrų gimnazijO' 
je yra 25 0 mokinių* 200 katali
kų ir 50 evangelikų,
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Labai nuvargęs važiavau Niujorko požeminiu j 
,>press reception". Žiūriu — jauna mergina nuolat į 
mane pasižiūri ir ką ten braižo ant popieriaus. 
Persikėliau į jos pusę — ji piešianti mane . . . 
Praleidau savo stotį kol ji užbaigs. Ji padavė savo 
darbą man. ]i važiavo į piešimo mokyklą.

Arėjas Vitkauskas

ARĖJAS VITKAUSKAS (34-me 
tome Liet, Enciklopedijoje 411 ps} 
apie jį rašoma:

Vitkauskas Arėjas (gimęs 
1902, VU 28 Šiauliuose) žurnalis
tas, rašytojas, Lietuvos karinome 
nėję tarnavo savanoriu. 9 pešt, 
pulke Įsteigė pirma Lietuvos ka
riuomenės dalię laikraštį "Tėvy
nės Gynėja", Apysakaitėmis, ei
lėraščiais pradėjo bendradarbiau 
ti Kariškiu Žodyje, vėliau Karyje,, 
Atlikęs karinę prievolę, išvyko į 

Škotija ir čia redagavo "Išeiviu 
Draugę". Grįžęs į Lietuva,apsi
gyveno Šiauliuose ir čia su J.Slia 
pu įsteigė Etinę Laisvamanię d- 
ja, redagavo Siaulię Naujienas, 
vėliau dirbo Lietuvos Žiniose. 
1933 išvyko į JAV. 1919-40 yra 
bendradarbiavęs Amerikos- lietu
viu spaudoje,-nuo 1940 bendradar
biauja tik angliškoje-Wall Street' 
Journal, Coronet, Readers Digest, 
Ligi atvykdamas į JAV, V. mėgi
no Lietuvoje verstis vien tik žur
nalistika ir rašė į daugelį laikras 
čię - Iliustruotoje Lietuvoje, Tri
mite, Ryte, Masę. Krašte, Vaire, 
Lietuvos Aide, Savivaldybėje, Ry
gos Garse, Jaunime, vaikę laik
raštėliuose - Žiburėlyje, Žvaigž
dutėje, Saulutėje ir kt. Yra įstei
gęs žinię biurą (News Bureau), 
kuris teikia žinias pramonės žur 
nalams. V. renka emigrantę iš
spausdintas knygas perduoti į 
laisvos Lietuvos universitetą. IŠ 
spausdinta Spinduliai ir šešėliai 
1926, Už tėvynę 1927, Po baltaja 
skraiste 1927, Numirėlis iš kars
to 1936, Words of Tomorrow ir 
An Immigrants Story 1956. "

P, S, Jau eilė metę yra dosnus. 
"Masę Sparnę" bendradarbis.

Apaščios upės užtvanka prie Astravo dvaro, laikanti 
Širvėnos ežero vandenį. Pastatyta kng. Radvilų.
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MARTYNAS JANKUS
Mažosios Lietuvos patriarchas, gimė 1858 m. rugpjūčio mėn 7 

d. Bitėnuose, Pagėgių apskr. , Klaipėdos krašte^iemet suėjo 125m. 
nuo jo gimimo. Mūšy, spauda įvairiai prisiminė šia gimtadienio 
sukaktį, o prie "Laisvosios Lietuvos" prisiglaudęs "Lietuvos Pa
jūris" Šiai sukakčiai paminėti paskyrė visus 8 puslapius.

"Lietuvos Pajūrį" redaguoja žinomas Maž. Lietuvos veikėjas 
Ansas Lymantas. Adresas'. 217 Bedbrook Ave. , Montreal - West 
P. Q. H 4 X 1 S 2, Canada.

J.

Biržų pašto tarnautojai. 4-tas iš k. — pašto virš. M. Plepys.

NYKSTA MUSŲ SODYBOS
Jokūbiškiai eina prie pabaigos. 

Kai įsisuks melioracija,medžiai 
bus išrauti ir su pastaty medinė
mis dalimis nueis į kurą. Mūro 
dalis sustums į iškastas duobes 
ir užlygins.Nuo plento žiūrint iki 
pat miško akys niekur nebeuž- 
klius. Jokūbiškiy nebebus ir bus 
graudu kaip kad "Kur bakūžė sa
manota". . . Ka padarysi, kiek jau 
tokiy "Bakūžiy" nebeliko. . . Ir 
Jokūbiškiai beliks tik Kaune ir 
C ikagoje.

J,
VOKIETIJA
Išeiviy e v. liuterony kunigy ir 

Bažnyčios darbuotojy suvažiavi

mas 1983 m. įvyko nuo rugsėjo 
mėn. 5 ligi 9 d. d. "Hessenkopf" 
name prie poslaro, Harco miške 
Braunschweigo evangeliky liute
rony Bažnyčios poilsio ir posė- 
džiy name. Čia toks renginys bu ° 
vo jau antra karta. Pirmas įvyko 
1980 m.

Šiemet, kaip ir pastaraisiais 
metais, didžiausia grupę sudarė 
latviai -14, esty 13, lietuviy 7, 
lenky 2 ir vengry 2, iŠ viso 38 
žmonės. Lietuviy grupę sudarė^ 
garbės senj.kun. A. Gelžinis, sen 
kun. J. Urdzė, kun. Mikas Klum
bys, kun. K. Felgendreheris su 
žmona, studijy tarėjas R. Baliulis 
ir kun. Fr. Skėrys.
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Arėjas VITKAUSKAS

PADAVIMO KALNE
(Ten, iš kur Vytautas žiūrėjęs į Kauną)

Man prieš akis žemai platusis Kaunas, 
tamsiai raudonas, pilkas, jo kraštais 
kairėje Nemunėlis bėga sraunas, 
o dešinė-išmarginta namais.
Šlaite užaugo mūsų miestas- 
apsupusi aplinkui dengia aukštuma: 
nuo kalno kalavijas buvo tiestas 
virš Kauno Vytauto ranka.
Kai Vytautas pakėlęs šviesų kalavijų, 
sėdėdamas ant žirgo, žadėjo vokiečiams 
atkeršyti už ordino jų praeityje 
darytą blogą lietuviams: 
tuomet nemanė juk lietuvis, 
kad Kauno gatvėje autobusas riedės, 
kad dvidešimto amžiaus būvis 
meksfalto grindis jam įdės !
Dabar jau Kaunas verda: trata, 
dūduoja, ūžia, pokši-jis pirmyn 
žygiuoti leidžia aparatą:
pirmyn, gražyn, platyn, aukštyn!. . . 
Ir bus laikai, kai grindinį pakeitę 
lig vieno akmenėlio pilko bus, 
kai bus lyg iškilmei nušveitę- 
senovės Kauno veidas žus !
Lakstys be garso ratų gumos 
per visą miestą liejiniais, 
iš čia didus bus malonumas 
gėrėtis Kauno reginiais. . .
Žvilgės languose vaiskus stiklas, 
duris kai aukštas darinės, 
pilietis tas kauniškis miklas- 
į ateitį kaip mes žiūrės !
Minės mumis-kūrybos pradžią, 
paminklus mums jis , gal, statys, 
svajonę šią-svajonę gražią 
jau gyvą, plakančią matys !. . .
Atneš, atneš tą Nemunėlis sraunas, 
kad sužydės, iškils ne taip dar Kaunas !. . .

Vytauto kalnas, 1929« VI. 29 d.



Arėjas VITKAUSKAS

MIKALOJAUS II REZOLIUCIJA

Caro laikais Rusijoje į visas valdžios gimnazijas buvo priima
ma mokiniu žydų tik tam tikras nuošimtis. Norint įstatyti į gimna
zija mokinį žyduką, kurs prašoka nustatyta skaičių, reikėjo tėvams 
paduoti prašymą "Na Visočai&eje Imnia" (aukščiausio, tai yra -

paduoti prašymą "Na Visočaišeje Imia" (aukščiausio, tai yra - ca
ro vardu). Tokius raštus betarpiškai įteikdavo caro kanceliarija 
Peterburge.

Atsitiko taip, kad Šiaulių, miesto gyventojo Šmulkės mažasis sū
nus Icikas buvo neįstatytas laiku į gimnazija, o paskiau pasirodė, 
kad visas žydams nustatytas nuošimtis jau iš semtas, ir daugiau 
žydukų į gimnazija nebepriima. Gimnazijos direktorius pasakė, 
kad jeigu pilietis Šmulkė nori, kad jo sūnus Icikas būtų dar priim
tas į gimnazija, tai turi, nieko nelaukdamas išsiųsti prašymą į Pe« 
terburga "aukščiausio vardu".

- Nieko, motin, nepadarysi, reikia rašyti carui prašymas! - aiš
kina Šmulkė savo Sorei.

- Nu, tu pats žinai, kad mūsų Icikas negali likti be mokslo! - at
sakė Sorė ir čia pat suieškojo smarkiai apdulkėjusia rašalinę,įdė
jo paėmus naujų plunksna į plunksnakotį, išėmė iš stalčiaus lakštų 
prašyminio popieriaus ir visa tai įteikė savo vyrui.

- Rašyk, mielasis !. . .
Šmulkė, apipešiojęs nuo plunksnos prikibusius plaukus ir užsi

gulęs ant lakšto popieriaus, ėmė galvoti, kaip čia ta prašymų aukš
čiausio vardu pradėjus.

Pirmiausia Šmulkė apsibtojo ties klausimu, kaip čia tokį aukšta 
žmogų pavadinti. Negi sakysi tiesiai: "Care, aš, taip ir taCip, turiu 
kreiptis į tamsta". . .

Ne, čia turi būti koks nors nustatytas pavadinimas, kuriuo tas 
didelis žmogus panašiais atvejais raštuose yra vadinamas,galvojo 
pilietis Šmulkė ir jam atėjo mintis pasižiūrėti kalendoriuje.

Gavęs "Pravoslavny kalendar na 19... god", Šmulkė rado, kad 
caras visur yra vadinamas "Jego Velyčestvo" (Jo Didenybė) ir 
kad be to dar prieš jo vardų visur yra pridedamas "Augustieiši". 
Čia Šmulkė ir tarėsi tikruosius caro pavadinimus radęs.

Tik susidarė šioks toks keblumas su tuo žodžiu "Augustieiši".
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Augustieiši, august, - tai yra augus to (rugpiOčio) mėnuo, . . Ge
rai, aš dabar parašysiu prašyme "Jego Velyčestvu Augustieišemu" 
... o kol mano prašymas nueis, ir kol per caro kanceliariški ran
kas pasieks patį cara, tai gali išeiti gerokai laiko ir gali praeiti ne 
tik "augusto", bet dar ir "sentiabriaus" (rugsėjo) ir "oktiabriaus " 
(spaliu) mėnesiai. . . Gal geriausiai bus, jeigu aš, dėl viso ko, imsiu 
parašysiu prašyme iš karto visus tris carui pavadinimus". - Au- 
gustieišemu, Sentiabreišemu, Oktiabreišemu. . .

- Juk caras geras žmogus, jis supras, kad aš, norėdamas iš kar
to atlikti visus formalumus, taip savo prašyme jį pavadinau, - 
galvojo Siaulię. pilietis Smuike.

Taip Šmulkės prašymas, registruotu laišku ir buvo išsiųstas į 
Peterburgą. Prašymo pirmoje vietoje stovėjo stambiomis raidė
mis išvedžiotas užantrašavimas:

"Jego Velyčestvu, Augustieišemu, Sentiabrieišemu, Oktiabriei- 
šemu Nikolajų Vtoromu".

"Na, čia gi kas per kvailys rašo", pagalvojo kanceliarijos virši
ninkas, imdarpas į rankas prašymą. Turi būti, koks nors "balbie- 
sas" (grevelda) iš '-'inorodci^" (svetimtaučiu)...

Pirmas kanceliarijos viršininko pasiryžimas buvo sudraskyti ta 
prašymą į skutus, bet perskaitęs, vis dėlto rado reikalinga įteikti 
jį carui.

Caras, gavęs šį mūšy Šmulkės prašymą, ėmė jį skaityti,pagal
vojo truputį, nusišypsojo ir, pamirkęs plunksna į rašalinę, ėmė ra
šyti ant patiekto prašymo tokia rezoliucija:

"Priniat i učyt jego (priimti ir mokyti jį), daby an nebyl takoj 
durak (kad jis nebūtu toks kvailys), kak jego otiec (kaip jo tėvas). 
Šioje vietoje, po žodžio "tėvas" caras užmiršo pastatyti taška ir 
pasirašė" Nikolay n.

Kai tas prašymas buvo gautas su caro rezoliucija į Siaulię gim
naziją, tai piliečio Šmulkės ir pilietės Sorės sūnus Icikas buvo 
priimtas mokytis, ir buvo kreipta į jį ypatingas dėmesys.

5*4



Aleksandra VAISIUNIENĖ

MANO NAMELIAI - MANO MAŽOJI LIETUVA

Po savo tėvų žemės palikimo, gyvendami svetimuose kraštuose, 
vis jaučiamės svetimi, prislėgti visokių, minčių, kurios vis laiko 
mus sukaustę. Net kartais esame nelaimingi praradę viską, netekę 
savo tėvų., žemės. Kiekviena proga mintyse skrendame į Šiaurę, 
ten,kur'vyšnios ir alyvos žydi, kiekviena lauko gėlelė kvepia,kur 
vos isausus pavasariui, balos aukso spalvos purienų žiedais pasi
puošia. Karklai paupyje nusvirę prieš Velykas baltais katyčių žie
dais žėri, o susimaišę su žaliais verbų spygliais, skelbia žemei 
atbudima. Tai pavasario švenčių laikas.

Miškų, ir laukų oro kvapas tave lyg po padanges nešioja. Tačiau 
daugelyje pasaulio kraštų to nepajusime, ypač gyvenantieji Pietų 
Amerikoje. Čia visa gamta mėnesiais nuo saulės kaitros nudulkė
jusi spokso - apmirusi.Ir tik drėgnose vietose tave sužavės did e-* 
liais lapais augalai, gėlės be kvapo ir pilki, apdulkėję kaktusai.

Mūsų mažaja Lietuva kiekvienas rasime tik pas save - savo na
meliuose. Čia daugumas mūsų daiktų mums primena mūsų žemę, 
nes su didele meile puošiame savo namus ir didžiuojamės prieš 
kitus mdsų tautiniais medžio drožiniais, gintaro gabalais bei dro
bės audeklais. Čia mus ir bėdos mažiau slegia, o susirgus- skaus
mai ‘mažesni. Čia darbas sparčiau eina, nes jei ka dirbame, dirba
me sau.

Poilsio metu paimi į rankas knyga. Mintys skrenda į paliktus tė
vo ir motinos namus. Matai tėvą sulinkusį prie svirno sėdintį, o 
motina - su pilnu obuolių krepšiu iš sodo grįžtančia.Tolumoje ma
žas beržynėlis ir kelios pušys. Užuodi, rodos, dar beržo ir pušies 
kvapa, kurio per tiek metų dar nesi pamiršęs.

Didesnio poilsio savo sielai nerasi niekur, kaip savo namuose, 
pas save. Laimės neieškokime svetur, mūsų laimė - mūsų namai. 
Tai yra lyg šventovė, kurioje tikėjimas yra toks tvirtas, kad išsi
laiko šimtmečiais, karta po kartos, saugodamas savo kalba, savo 
papročius. Lyg švyturys jis šviečia nakties metu, apsaugodamas 
nuo audrų ir pavojų.

Dangus ‘rytuose raudonai nusidažo, skelbdamas dienos pradžia. 
Visa gamta pabunda. Ir kur tai tolumoje girdžiu vėjo baisa man į 
ausį šnibždant. "Nameliai mano brangūs - man visur patogu, bet 
niekur nėr tiek laimės, kaip po jūsų stogu".

Caracas, vasario mėn. 15 d. 1977 m.
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NUO 1983 M. BIRŽELIO 1 D. IKI 1983 M. GRUODŽIO 1 D.
GAUTOS "MŪSŲ SPARNAMS" AUKOS

J. Jokubonis, Chicago-125 dol.; M. 
Bernstein, Hannover-50 dol.;kun. 
Fr. Skėrys, Mannheim-50 dol.; M. 
ir J. Padzun, Airdrie-30 dol. ; D. 
Bobelienė, St. Petersburg-25 dol.
V. Kreg'ždienė, Hot Springs-25dol. 
J. Sernienė, N. Jersey-25 dol.-’ A. 
Macionis, St. Petersburg B.-2-5dl.

Po 20 dol. :
V. Šepetienė, Detroit, "X" , CT, A. 
ir M. Kuolai, Toronto, K. Lapienė, 
Chicago, A. Sėdaitis, Darien, Senj. 
A. Keleris, Bremen, L. Knopfmile- 
ris, Florida-15 dol.

Po 10 dol. :
M. Tamulėnas, Racine, K. Tamulė- 
nas, Švedija, D. Kregždienė, Cinci
nnati, A. ir D. Jankūnai, Kanada,B. 
Barnelienė, Vokietija, Mrs. H. Pet
kus, Calif., Ms. N. Michura, Yonk. , 
G. Borchert ir K. Plepys, Hot Spr. 
F. Masaitis, La Mirada, P. Kugi- 
nys, Irvine, E. Blynienė, S. Monica, 
dr. G. Misevic, Kankakee, J. Staigys, 
Frt Colborne, V. Nastopka, Baltim. 
Ms. A. Svalbonas, N. Y., K. Vaitai- 
tis, W-brook, J. Vaisiūnas, Carac. 
St. Vaškelis, Framingham, dr. M. 
Jankus, Lemont, J. Dagys, Rockf., 
P. Devenis, Calgary; J. Indriūnas, 
kun. E. Gerulis, V. Variakojis, E. 
Pušneraitienė-visi iš Chicagos.
P. Rėželis, Australija-8. 60 dol. ;
P. Jaunius, Toronto-6 dol.

Po 5 dol. :
A. Kappa, Toronto, A. Pilmonienė, 
Hick. Hills, J. Jašinskas,Boston,R.

Keturka, La Salle, H. Janužys, Gal.
O. Tilindienė, Elgin, O. Dubra, Rckf. 
Z. Dalibogas, Homewood, P. Vaitai- 
tienė, D. Jurcienė, M. Plačienė, St. 
Dagys, G. Josuweith-iš Chicagos.

Po 3 dol. :
P. Variakojis, P. ir M. Laurinavi- 
čiai, J. Jokubka-visi iš Chicagos;
J. Pipynė, Anglija.

Po 2 dol. :
J. Kukeckas, M. Norden-iš Chic. 

Svetima valiuta:
J. W. Matzpreiksch-20 DM.

Per p. J. Dambarą, "M. Sp. "atsto
vą Kanadoje, gautos aukos:

Po 10 dol. :
P. p. Enskaitis, Trečiokas ir A.
Langas-6 dol.

Po 5 dol. :
J. Dambaras, Baumeisteris, Vaš- 
tokas, J. Preikšaitis, Šenferienė, 
Girinis-Norvaiša; Pettai-2 dol. 
Už pavienius Nr. -5 dol.

PADĖKA

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame !

Administracija
❖

Aukotojas, neradęs savo pava- 
dės aukų sąraše, prašomas susi
siekti su administracija:

"Mūsą Sparnai"
57 18 So. Richmond Ave 

Chicago, Ill. 60629
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Gaunamos "Mūsų Sparnų" administracijoje:

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

2. Kun. lie. Jonas Pauperas "Dievo Žodžio tarnyboje" suMarijos 
Pauperienės žodžiu skaitytojui ir prof. VI. Jakubėno straipsniu. Iš
leista Chicagoje 197 5 m. , 240 psl. Kaina 3 dol.

3. J urgis Jašinskas "Julius Janonis, poetas ir revoliucionierius". 
Monografija su poeto ir šeimos nuotraukomis ir su autoriaus epi
logu. Išleido "Naujienos", Chicago 1975 m., 265 psl. Kaina 8 dol.

4. Brunonas Bušackis "Radvila Juodasis", biografija. Devenių 
Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 1, iliustruotas,istorinis veikalas, 263 
psl. Kaina 5 dol.

5. Kostas Burbulys "Gyvoji Evangelija". Krikščioniškos minties 
6"x9" knyga, 348 psl. Išleido "Rūta", Hamilton, Kanada 1977 m. Kai
na 5 dol.

6. Viktoras Karosas "Lietuvos ryšys su Amerika".Istorinė apy
braiža. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 2, Chicago, 1977 m. 
Iliustruota, skirta JAV 200m. nepriklausomybės paminėjimui. Gale 
yra plati santrauka anglų kalba, 17 6 psl. Kaina 3 dol.

7. "Dagys klajoja ir galvoja", "Meilė tarp priešų". Abi knygos 
stambaus formato (164 ir 154 psl.). Knygos iliustruotos autoriaus 
nuotraukomis ir skulptūrų reprodukcijomis. Autoriaus leidiniai- 
(1979 ir 1980 m.). Siuntinėja veltui prisiuntus pašto išlaidoms pa
dengti. Adresas: Dagys, 78 Chelsea Ave, Toronto,Canada M6P 1C2.

8. Jokūbas Kregždė "Lietuvos Reformatų Raštija". Istorinė ap
žvalga. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 4, Chicago, 1978 m. 
Iliustruota rašytojų nuotraukomis ir tituliniais knygų lapais, 271 
psl. Kaina 5 dol.

9. Jokūbas Kregždė "Reformacija Lietuvoje". Istorinė apybrai
ža. Devenių Kultūrinio Fondo leidinys Nr. 5, Chicago, 1980 m. Kny
ga gausiai iliustruota, 272 psl. Kaina 5 dol.

10. Juozas Andrius "Lietuva-Lithuania"-žemėlapis, DeveniųKul
tūrinio Fondo leidinys. Spausdino J. Kapočius 1979 m. Formatas- 
35"x25". Kaina 6 dol. plius persiuntimas.

11. Motiejus Karaša "Gyvenimo Sūkuriuose", atsiminimai ir per
gyvenimai iš 1901- 195 1 m. laikotarpio. Devenių Kultūrinio Fondo 
leidinys Nr. 7, Chicago, 1982 m., kietais drobės viršeliais, iliustruo
ta, 424 psl., kaina 12 dol. plius persiuntimas 1 dol.

Užsakant knygas prašome prisiųsti knygos vertės money orderį 
šiuo adresu:

"Mūsų Sparnai"
5718 So. Richmond St.
Chicago, IL, 60629
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