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2013 m. vasario 16 dienà sukako 95 metai, kai Lietuvos Tarybos nariai Vilniuje pasiraðë
Lietuvos Nepriklausomybës aktà. Jame sakoma:

„Lietuvos Taryba savo posëdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarë kreiptis: á
Rusijos, Vokietijos ir kitø valstybiø vyriausybës ðiuo pareiðkimu:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelë lietuviø tautos atstovybë, remdamos pripaþintàja tautø
apsisprendimo teise ir lietuviø Vilniaus konferencijos nutarimu rugsëjo mën. 18–23 d.
1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomà demokratiniais pamatais sutvarkytà Lietu-
vos valstybæ su sostine Vilniuje ir tà valstybæ atskirianti nuo visø valstybiniø ryðiø, kurie
yra buvæ su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiðkia, kad Lietuvos valstybës pamatus ir jos santykius su
kitomis valstybëmis privalo galutinai nustatyti kiek galima graièiau suðauktas steigiama-
sis seimas, demokratiniu bûdu visø jos gyventojø iðrinktas.

Lietuvos Taryba praneðdama apie tai vyriausybei, praðo pripaþinti nepriklausomà Lietu-
vos valstybæ.“

Aktà pasiraðë: Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavièius, Mykolas Birþiðka, Kazimie-
ras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas,
Vladas Mironas, Stanislovas Narutavièius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas
Smilgevièius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Ðaulys, Kazimieras Ðau-
lys, Jokûbas Ðernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileiðis. Ðeði ið jø – þemaièiø þemës sûnûs.
Prisiminkime svarbiausius jø gyvenimo ir veiklos faktus bei datas.

Nepriklausomybës akto signatarai. Sëdi (ið kairës): J. Vileiðis, J. Ðaulys, J. Staugai-
tis, S. Narutavièius, J. Basanavièius, A. Smetona, K. Ðaulys, S. Kairys, J. Smilgevi-
èius. Stovi (ið kairës): K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, V. Mironas,
M. Birþiðka, A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Ðernas, P. Dovydai-
tis. A. Juraðaièio nuotrauka. Fotoreprodukcija ið redakcijos archyvo

ÞEMAIÈIAI: LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBËS

AKTO SIGNATARAI

MYKOLAS BIRÞIÐKA
Mokslininkas, kultûros, valstybës, poli-

tikos ir visuomenës veikëjas, spaudos dar-
buotojas, Lietuvos Nepriklausomybës akto
signataras, socialdemokratas.

Gimë 1882 m. rugpjûèio 24 d. Viekðniuo-
se (tuometinëje Ðiauliø apskrityje). Jo tëvai
buvo þemaièiø bajorai Antanas ir Elþbieta
Birþiðkos. Turëjo du brolius, þinomus visuomenës
ir mokslo veikëjus – Vaclovà Birþiðkà ir Vik-
torà Birþiðkà.

1907 m. baigë Maskvos universitetà.
Buvo vedæs Bronislavà Ðëmytæ. Iðaugi-

no dvi dukras – Marijà Birþiðkaitæ-Þakevi-
èienæ-Þymantienæ ir Onà Birþiðkaitæ-Baraus-
kienæ.

1895–1902 m. mokësi Ðiauliø gimnazijoje.
1900 m. ákûrë lietuviø kalbos mokymosi

kuopelæ.
1901 m. uþ slapto vakaro ið universitetø

paðalintiems studentams ðelpti suorgani-
zavimà paðalintas ið Ðiauliø gimnazijos.

1901 m. priimtas mokytis á Maskvos uni-
versiteto Teisës fakultetà.

Studijuodamas Maskvoje buvo aktyvus
Lietuviø studentø draugijos narys. Tais
metais jis suartëjo su socialdemokratais.

1902 m. vasario 22 d. buvo suimtas.
1902 m. nuteistas 2 metams tremties á

Sibirà. Paskir tà bausmæ atliko Maskvos Bu-
tyrkø kalëjime (5 mën.) ir Vilniaus bei Kau-
no kalëjimuose (6 mën.).

1905 m. ástojo á Lietuvos socialdemok-
ratø partijà.

1905 m. gruodþio 4–5 d. dalyvavo Didþia-
jame Vilniaus Seime.

1906 m. vasarà dirbo laikraðèio „Echo“
redaktoriumi.

1906 m. pratæsë studijas Maskvos uni-
versitete.

1907 m. sugráþo á Lietuvà, pradëjo bendra-
darbiauti spaudoje, skaitydavo paskaitas,
aktyviai dalyvavo ávairiø visuomeniniø or-
ganizacijø veikloje.

1907 m. pradëjo dirbti advokato Tado
Vrublevskio padëjëju.

Po studijø antràja jo darboviete tapo Vil-
niaus þemës bankas.

1907–1908 m. kartu su Augustinu Janu-
laièiu redagavo „Þarijà“.

1908–1909 m. dirbo „Vilniaus þiniø“ at-
sakinguoju sekretoriumi.

1910–1911 m. redagavo þurnalà , „Visuo-
menë“.

  (Nukelta á 16 p.)
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1913–1914 m. redagavo Rygos „Giedros“ kalendoriø.
Buvo lietuviø draugijø „Rûta“, „Darna“, „Varpas“ narys.
1908 m. tapo Lietuviø mokslo draugijos nariu, buvo iðrinktas jos

vicepirmininku.
1907 m. pradëjo dirbti Lietuvos socialdemokratø partijos centre.
1909 m. pradëjo dirbti referentu Vilniaus miesto valdyboje.
1909–1915 m. dirbo Vilniaus þemës banke.
Prasidëjus Pirmajam pasauliniam karui, kartu su kitais bendra-

minèiais ásteigë Lietuviø draugijà agronomijos ir teisiø pagalbai
ðelpti, kuri vëliau susijungë su Lietuviø draugija nukentëjusiems
nuo karo ðelpti. Ði draugija pasisakë uþ Lietuvos nepriklausomybës
paskelbimà. M. Birþiðka buvo jos vykdomojo komiteto narys.

1915 m. M. Birþiðka tapo pirmosios lietuviðkos gimnazijos,
kurià ásteigë ðis Komitetas, direktoriumi. Tuo pat metu jis skaitë
paskaitas kai kuriose lietuviø bei lenkø mokslo ástaigose, kursuo-
se, dalyvavo Lietuviø mokslo draugijos vadovëliø rengimo komi-
sijos darbe.

Dalyvavo rengiant raðtà JAV prezidentui Vilsonui Vudrovui (Wil-
son Woodrow)  dël lietuviø tautos teisës turëti nepriklausomà vals-
tybæ, memorandumus dël Lenkijos pretenzijø valdyti Lietuvà.

1917 m. kartu su kitais bendraminèiais surengë Vilniaus konfe-
rencijà ir joje buvo iðrinktas á Lietuvos Tarybà (vëliau – Valstybës
Taryba).

1917 m. gruodþio mënesá, kai Lietuvos socialdemokratø parti-
jos vadovybë pareikalavo, kad M. Birþiðka pasitrauktø ið Lietuvos
Tarybos, iðstojo ið Lietuvos socialdemokratø partijos.

Siekdamas, kad Lietuvos Tarybos rengiamame Lietuvos nepri-
klausomybës akte bûtø áraðyta, jog skelbiama visiðka Lietuvos ne-
priklausomybë, 1918 m. sausio 26 d. kartu su Steponu Kairiu, Jonu
Vileiðiu, Stanislovu Narutavièiumi pasitraukë ið Lietuvos Tarybos.

1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais
pasiraðë Nutarimà dël Lietuvos nepriklausomybës.

1918 m. Mykolo Sleþevièiaus II Ministrø kabinete dirbo ðvietimo
ministru.

Lietuvà paskelbus nepriklausoma valstybe, M. Birþiðka ëmësi
iniciatyvos atkurti Vilniaus universitetà.

1919–1921 m. kar tu su Mokslo draugija Kaune organizavo
Aukðtuosius kursus.

1919 m. sausio 1 d., kai Vilniø okupavo lenkø legionieriai ir buvo
nutar ta, kad Vyriausybë persikelia dirbti á Kaunà, M. Birþiðka ir
ministras þydø reikalams Jakovas Vygodskis nutarë likti Vilniuje.
Tada M. Birþiðka buvo paskir tas Lietuvos generaliniu ágaliotiniu
Vilniuje.

1919–1921 m. redagavo ávairius lietuviø leidinius, ëjusius lenkø
kalba, bendradarbiavo ir kitoje spaudoje, dirbo Lietuviø mokslo drau-
gijoje. Boikotavo Þeligovskio seimo rinkimus.

1919 m. sausio 1 d. lenkø vadui Veitkai áteikë protestà. Kartu jis
ðá protestà iðplatino Vilniaus miesto gatvëse.

1919 m. Vinco Kapsuko vyriausybës nurodymu trumpam laikui
buvo suimtas uþ aktyvø lietuvybës propagavimà.

1919 m. balandþio 21 d., kai lenkai iðvijo rusus, Vilniaus lietuviø
susirinkimas já iðrinko Laikinojo Vilniaus komiteto pirmininku.

1919 m. iðvertë studijà „Gamtos prilyginimai lietuviø dainose ir
raudose“.

1920 m., kovojant bolðevikams ir lenkams, dalyvavo derybose
ir pasiraðë Suvalkø sutartá.

(Atkelta ið 15 p.)

V. B. Pðibilsio knygos
„Mykolas Birþiðka ir
Vilniaus universitetas:
veiklos studija ir
atsiminimø publikacija“
(Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla,
2005) virðelis

Paminklas Birþiðkoms Viekðniø miestelyje (Maþeikiø r..). Skulptorius Èeslovas Peèiukas. Danutës Mukienës nuotraukos
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1920 m. spalio mënesá Kaune redagavo dienraðtá „Litwa“ lenkø
kalba. Po kurio laiko vël sugráþo á Vilniø.

1920 m. iðleido „Mûsø raðtø istorijà“.
1922 m. sausio 20 d. M. Birþiðkà suëmë lenkai ir uþdarë á Lukið-

kiø kalëjimà. Já apkaltino tëvynës iðdavimu. Nuo mirties M. Birþiðkà
ir jo bendraþygius iðgëlbëjo tai, kad ásikiðo Tautø Sàjunga. Jos dëka
M. Birþiðka kartu su kitais 32 veikëjais buvo pristatytas iki neutra-
lios zonos ir perduotas Lietuvos kariuomenei.

1922 m. kovo–lapkrièio mënesiais redagavo vyriausybiná dien-
raðtá „Lietuva“.

1922 m. vasario 16 d. pradëjo dirbti Lietuvos universitete Huma-
nitariniø mokslø fakulteto ordinariniu profesoriumi.

1922 m. ir 1937–1939 m. buvo Lietuvos universiteto Humanita-
riniø mokslø fakulteto dekanas.

1922–1930 m. dirbo „Auðros“ berniukø gimnazijos direktoriumi.
1925–1926 m. buvo Lietuvos universiteto prorektorius.
1924 m. sudarë komitetà, kuris rûpinosi paminklo Simonui Daukan-

tui pastatymu. Paminklas atidengtas 1930 m. Papilëje (Akmenës r.).
1926–1927 m. buvo Lietuvos universiteto rektorius.
1926 m. kartu su J. Geruliu parengë spaudai M. Daukðos „Posti-

læ“, K. Donelaièio, A. Baranausko raðtus.
1925–1935 m. buvo Vilniui vaduoti sàjungos centro komiteto

pirmininkas.
1929 m. kartu su V. Birþiðka parengë spaudai S. Daukanto „Dar-

bus senøjø lietuviø [...]“.

1931–1938 m. parengë spaudai knygà „Ið mûsø kultûros ir lite-
ratûros istorijos“.

1932 m. tapo „Lietuviðkosios enciklopedijos“ vicedirektoriumi.
1932 m. jam buvo suteiktas Vytauto Didþiojo universiteto garbës

daktaro vardas.
1934 m. jam buvo suteiktas Latvijos universiteto garbës daktaro

vardas.
1935–1937 m. parengë spaudai Liudviko Rëzos „Dainø“ leidimà.
1939–1944 m. buvo Vilniaus universiteto profesorius ir rektorius.
1940 m. parengë spaudai knygà „Senasis Vilniaus universitetas“.
1941 m. tapo Lietuvos Mokslø akademijos akademiku.
1944 m. birþelio mënesá pasitraukë á Vokietijà.
1946–1949 m. buvo Pabaltijo universiteto Hamburge ir Pinne-

berge (Vokietija) profesorius.
1947 m. iðrinktas Lietuviø raðytojø sàjungos garbës nariu.
1949 m. apsigyveno JAV.
Buvo „Lietuviø enciklopedijos“ redakcinës komisijos narys
Mirë 1962 m. rugpjûèio 24 d. Los Andþele (JAV).
 

STANISLOVAS NARUTAVIÈIUS
Teisininkas, valstybës ir politikos veikëjas.
Gimë 1862 m. rugsëjo 2 d. Telðiuose.
Jo tëvai buvo 1863 m. sukilimo dalyvis, Telðiø pavieto rinktas

teisëjas Jonas Narutavièius ir Viktorija Ðèepovskaitë-Narutavièie-
në. Turëjo brolá Gabrieliø (1865–1922), kuris buvo pirmasis Lenki-
jos prezidentas (ëjo jis ðias pareigas vos kelias dienas, nes buvo
nuðautas). Su broliu Gabrieliumi augo Renavo dvare. Èia jø mokytoju
buvo Laurynas Ivinskis.

1882 m. baigë Liepojos gimnazijà.
1822 m. ástojo á Peterburgo universiteto Teisës fakultetà. Ið uni-

versiteto buvo paðalintas uþ dalyvavimà kairiøjø paþiûrø studentø
rateliø veikloje). Tada ástojo á Kijevo ðv. Vladimiro universiteto Tei-
sës fakultetà ir já baigë. Studijuodamas priklausë slaptai studentø
organizacijai „Gmina“.

 (Nukelta á 18 p.)

Lietuvos nepriklausomybës akto (1918 m. vasario 16 d.) faksimilë

Stanislovas
Narutavièius.
Fotografas
neþinomas
Fotoreprodukcija
ið redakcijos
archyvo.
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1887 m. apsigyveno Varðuvoje. Dirbo apskrities teisme, bendra-
darbiavo spaudoje.

1890 m. kartu su lenkø socialdemokratu mokslininku L. Krzy-
wickiu leido laikraðtá „Tygodnik powszechny“.

1889 m. vedë ið Klyðiø (Akmenës r.) kilusià Juozapo Pilsudskio
pusseseræ Joanà Bilevièiûtæ (1868–1948). Su ja susilaukë keturiø
vaikø: Zofijos, Jono, Elenos ir Kazimiero.

 1899–1904 m. su ðeima gyveno Kaliðe (Lenkija). Èia jis vado-
vavo dujø tiekimo ámonei „Vereinigte Gaswerke S.A.“.

1904 m. apsigyveno Lietuvoje, Brëvikiø dvare (Telðiø rajonas,
3 km nuo Alsëdþiø) ir iki 1908 m. dirbo advokatu.

1905 m. ásteigë „Alsëdþiø respublikà“.
1905 m. Telðiø apskrities bajorai S. Narutavièiø iðrinko atstovu á

kuriamà Kauno gubernijos savivaldos institucijà – zemstvà.
1905 m. gruodþio 4–5 d. dalyvavo Didþiajame Vilniaus Seime.
1907 m. Telðiuose ásteigë mergaièiø progimnazijà.
1909 m. Telðiuose ásteigë berniukø gimnazijà.
1913 m. tapo kandidatu á IV Valstybës Dûmà.
Pirmaisiais Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno ir dirbo savo

ûkyje.
1915 m. Kaune ásteigë teismà, kuriame buvo vartojama tik lietu-

viø kalba.
1917 m. iðrinktas á Vilniaus konferencijos organizaciná komitetà.
Vilniaus konferencijoje iðrinktas á Lietuvos Tarybà.
1918 m. vasario 16 d. pasiraðë Lietuvos nepriklausomybës aktà.
1918 m. liepos 13 d. pasitraukë ið Lietuvos Tarybos ir gráþo á

Þemaitijà. Gyvendamas èia, rûpinosi vietos savivaldos institucijø
kûrimu, Alsëdþiø valsèiaus taryba, buvo paskirtas Telðiø apskrities
valsèiø atstovø seimelio vadovu.

1920–1921 m. padëjo ásteigti Kauno apskrities teismà, kurá lai-
kà dirbo ðio teismo teisëju, rûpinosi savo ûkio reikalais.

Ið gyvenimo pasitraukë 1932 m. gruodþio 31 d. Kaune. Palaido-
tas Alsëdþiø kapinëse.

JONAS SMILGEVIÈIUS
Ekonomistas, bankininkas, verslininkas, visuomenës veikëjas,

Lietuvos nepriklausomybës akto signataras.
Gimë 1870 m. vasario 12 d. Ðoniuose (Alsëdþiø valsèius, Telðiø

apskritis).
Mirë 1942 m. rugsëjo 27 d. Kaune.
Mokësi Mintaujos ir Liepojos gimnazijose (iki 1893 m.).
Vëliau vienerius metus studijavo ekonomikà Karaliauèiaus uni-

versitete, o tada iki 1899 m. mokësi  Berlyno universitete. Baigæs
studijas dëstë Peterburgo þemës ûkio mokykloje, populiarino þe-
mës ûkio naujoves Lietuvoje, vadovavo Nobelio prekybos ámoniø
filialui Varðuvoje.

1895 m. iðleido knygelæ „Pienininkystë Lietuvos ûkininkams“.
Nusipirkæs Uþvenèio dvarà (Kelmës r.), èia ásteigë pavyzdiná ûká,

augino pieniniø galvijø bandà, buvo uþsëjæs tabako plantacijà. Ðiame
dvare jis árengë ir modernø vandens malûnà, lentpjûvæ, plytinæ.

Buvo vienas ið Lietuviø konferencijos Vilniuje (1917 m.) organi-
zatoriø ir dalyviø.

1911 m. Vilniuje ákûrë akcininkø bendrovæ „Vilija“.
1917 m. Vilniaus konferencijos metu iðrinktas á Lietuvos Tarybà.
1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais

pasiraðë Nepriklausomos Lietuvos valstybës atkûrimo aktà.
1920 m. iðrinktas á Steigiamàjá Seimà. Buvo Steigiamojo Seimo

Finansø ir biudþeto komisijos pirmininkas.
1925 m. iðrinktas Lietuvos banko tarybos nariu.
Buvo 1921 m. ákurto Lietuvos kredito banko steigëjas.
Buvo daugelio akciniø bendroviø („Nemunas“, „Dubysa“, „Mið-

kas“, „Neris“, „Sidabrinë lapë“) vienas ið pagrindiniø steigëjø.
Bendradarbiavo spaudoje („Varpe“, „Vienybëje Lietuvninkø“, „Vil-

niaus þiniose“).
Mirë 1942 m. rugsëjo 27 d. Kaune.
Ið pradþiø buvo palaidotas Uþvenèio dvaro koplyèios rûsyje.
1998 m. perlaidotas Uþvenèio miesto kapinëse.

ALEKSANDRAS  STULGINSKIS
Antrasis Lietuvos prezidentas, Lietuvos nepriklausomybës akto

signataras, vienas ið Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos stei-
gëjø, Ûkininkø sàjungos steigëjas ir pirmininkas, agronomas.

Gimë 1885 m. vasario 26 d. Kutaliuose (Raseiniø apskritis, Kal-
tinënø valsèius) beþemiø valstieèiø Marijonos ir Dominyko Stul-
ginskiø ðeimoje. Buvo jauniausias ið 12 vaikø.

Mokësi Kaltinënø liaudies mokykloje. Vëliau vienerius metus
dirbo Kaltinënø valsèiaus raðtininko padëjëju.

1904 m. baigë Liepojos gimnazijos 4 klases.
1908 m. Kaune baigë Þemaièiø kunigø seminarijà.
1909 m. mokësi Insbruko universiteto (Austrija) Teologijos filo-

sofijos fakultete. Apsisprendæs netapti kunigu, áðventinimo á kuni-
gus atsisakë.

1913 m. baigë Halës universiteto (Vokietija) Þemës ûkio institu-
tà ir sugráþo á Lietuvà, kur buvo paskir tas Trakø apskrities Alytaus
rajoniniu agronomu.

Pirmojo pasaulinio karo pradþioje tapo Vilniuje veikusios Lietu-
viø draugijos nukentëjusiems dël karo ðelpti vienu ið vadovø.

Karo metais vadovavo Lietuviø pedagoginiams kursams, buvo
Vilniaus darþø steigëjas, dëstë gamtos mokslus lietuviø gimnazijoje.

(Atkelta ið 17 p.)

Jonas
Smilgevièius.
Fotografas
neþinomas.
Fotoreprodukcija
ið redakcijos
archyvo
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1917 m. rugsëjo 18–22 d. lietuviø konferencijoje Vilniuje buvo
iðrinktas á Lietuvos Tarybà.

1918 m. vasario 16 d. pasiraðë Lietuvos nepriklausomybës aktà.
Buvo Valstybës Tarybos Tremtiniø ir belaisviø gràþinimo komi-

sijos narys ir vadovas.
1918 m. gruodþio 26 d. – 1919 m. kovo 12 d. II Mykolo Sleþevi-

èiaus Ministrø kabinete buvo ministras be portfelio.
1919 m. kovo 12 d. – 1919 m. balandþio 12 d. III Prano Dovydai-

èio Ministrø kabinete buvo ministro pirmininko pavaduotojas, vi-
daus reikalø, maitinimo ir vieðøjø darbø ministras.

1919 m. balandþio 12 d. – spalio 7 d. IV Mykolo Sleþevièiaus
Ministrø kabinete buvo þemës ûkio ir valstybës turtø ministras.

1919 m. buvo vienas ið Ûkio banko steigëjø.
Jis taip pat buvo ir vienas ið Lietuviø krikðèioniø demokratø

partijos steigëjø, ðios partijos Centro Komiteto pirmininkas bei Lie-
tuvos ûkininkø sàjungos steigëjas ir pirmasis jos pirmininkas.

1920 m. geguþës 15 d. – 1922 m. lapkrièio 13 d. buvo Steigia-
mojo Seimo atstovas. Priklausë Lietuvos ûkininkø sàjungos frakci-
jai, áëjusiai á Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos blokà. 1920 m.
geguþës 15 d. I posëdyje iðrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku.

Nuo 1920 m. birþelio 19 d. ëjo Lietuvos Respublikos Prezidento
pareigas.

1922 m. lapkrièio 13 d. – 1923 m. kovo 13 d. buvo Pirmojo
Seimo, 1923 m. birþelio 5 d. – 1926 m. birþelio 2 d. – Antrojo Seimo,
1926 m. birþelio 2 d. – 1927 m. balandþio 12 d. – Treèiojo Seimo
atstovas.

1922 m. iðrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, perrinktas
1923 m. birþelio mënesá, pareigas ëjo iki 1926 m. birþelio mënesio.

1927 m. pasitraukë ið politinio gyvenimo ir iðvyko gyventi á Jo-
kûbavo dvarà (Kretingos r.).

1926–1941 m. buvo Pauliaus Dogelio gamybinio ûkio vedëjas,
kooperatyvø „Lietûkis“, „Linas“ tarybø narys.

1941 m. birþelio 13 d. sovietinë valdþia já suëmë ir iðtrëmë á
Krasnojarsko kraðto Reðiotø stotá. 1952 m. buvo nuteistas kalëti
25 metus.

1954 m. paleistas ið kalëjimo. Kurá laikà dirbo Komijos auto-
nominëje respublikoje sandëlininku ir komendantu Kvitkevoso
miðkø pramonës ûkyje, agronomu Pezmago tarybiniame ûkyje.

1956 m. gráþo á Lietuvà.
1957–1959 m. buvo Vytënø sodininkystës darþininkystës ban-

dymø stoties, veikusios nacionalizuotame Vytënø dvare, vyresny-
sis mokslinis bendradarbis.

Mirë 1969 m. rugsëjo 22 d. Kaune. Palaidotas Kaune, Panemu-
nës kapinëse.

JURGIS ÐAULYS
Filosofijos mokslø daktaras, Nepriklausomybës Akto signata-

ras, valstybës ir visuomenës veikëjas, spaudos darbuotojas,
Gimë 1879 m. geguþës 5 d. Balsënuose (Ðvëkðnos valsèius,

Tauragës apskritis).
1887 m. pradëjo mokytis Kaltinënø parapijos daraktoriø mokyk-

loje, vëliau mokslus tæsë Palangos progimnazijoje.
1897–1899 m. mokësi Vilniaus kunigø seminarijoje.
1900–1901 m. Vilniuje suorganizavo slaptus lietuviø kalbos

kursus, kuriuose jis pats dëstë lietuviø kalbà.
Ið Vilniaus kunigø seminarijos buvo paðalintas uþ lietuviðkos

spaudos laikymà ir platinimà.
1902 m. dalyvavo varpininkø suvaþiavime.
1902–1903 m. tvarkë raðytojos Gabrielës Petkevièaitës-Bitës

tëvo bibliotekà.
1903 m. ástojo á Berno universitetà (Ðveicarija), kur studijavo

ekonomikà.
1903 m. á lietuviø kalbà iðvertë Sofoklio „Antigonæ“.
1902–1904 m. buvo Lietuvos demokratø partijos narys ir vienas

ið jos programos projekto rengëjø.
1904 m. vasarà pasitraukë ið Lietuvos demokratø partijos.
1905 m. á lietuviø kalbà iðvertë V. Krakovskio „Naujàjà Zelandi-

jà“, Eschilo dramà „Prikaltas Prometëjas“.

Aleksandro Stulginskio paminklas Jokûbave (skulptorius M. Narbutas).
Danutës Mukienës nuotrauka

      (Nukelta á 20 p.)
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1906 m. á lietuviø kalbà iðver të  knygelæ „Kas tie socialde-
mokratai?“

1912 m. Berno universitete ágijo filosofijos daktaro laipsná.
1912–1915 m. dirbo finansininku Vilniaus þemës banke.
1913 m. á lietuviø kalbà iðvertë knygà „Nihilistai“.
Jis taip pat vertë á lietuviø kalbà lenkø archeologo L. Kðivickio

knygà „Þemaièiø senovë“.
1915–1918 m. dalyvavo ávairiose konferencijose ir pasitarimuo-

se, kuriuose buvo svarstomi aktualûs Lietuvos politinio gyvenimo
klausimai.

J. Ðaulys kartu su kitais bendraminèiais Pirmojo pasaulinio ka-
ro pradþioje ásteigë Lietuvos draugijà nukentëjusiems nuo karo,
agronomijos teisëms ir pagalbai teikti organizacijà.

Dalyvavo Vilniaus pilieèiø komiteto veikloje.
1914–1915 m. dalyvavo Lietuviø politikos centro veikloje.
1916 m. atstovavo Lietuvai Lozanos lietuviø II konferencijoje.
1917 m. rugsëjo 18–22 d. Lietuviø konferencijoje Vilniuje buvo

iðrinktas á Lietuvos Tarybà. Dirbo ðios Tarybos generaliniu sekreto-
riumi ir pirmuoju vicepirmininku.

1918 m. vasario 16 d. pasiraðë Lietuvos nepriklausomybës aktà.
1918–1923 m. ir 1927–1946 m. dirbo Lietuvos diplomatinëje

tarnyboje.
J. Ðaulys Lietuvos valstybës nepaprastasis pasiuntinys ir ága-

liotas ministras Vokietijoje (1918–1919 m.), Ðveicarijoje (1919 m.),
Italijoje (1921–1923 m.), Vatikane (1927–1931 m.), pakartotinai Vo-
kietijoje (1931–1938 m.), Lenkijoje (1938–1939 m.), dar kartà Ðvei-
carijoje (1939–1946 m.).

1938 metais jis, vienas ið þymiausiø ano meto bibliofilø, 644 se-
nus spaudinius, susijusius su Lietuvos istorija,  padovanojo Vytau-
to Didþiojo universitetui.

1952 m. J. Ðaulio bibliotekos archyvo dalá ásigijo Pensilvanijos
universitetas Filadelfijoje (JAV).

Buvo aktyvus spaudos bendradarbis. Daug jo publikacijø pa-
skelbta leidiniuose „Varpas“, „Ûkininkas“, „Darbininkø balsas“,
„Draugas“, „Lietuvos aidas“, „Mûsø senovë“, „Vienybë Lietuvinin-
kø“ (JAV), „Tëvynës sargas“, „Þinyèia“, , „Gazeta Wileñska“.

J. Ðaulys pats yra redagavæs „Varpà“, „Ûkininkà“, „Naujienas“

(1903–1904 m.), „Lietuviø þinias“ (1914–1915 m.), „Klaipëdos þi-
nias“ (1924 m.), „Lietuvos keleivá“ (1924 m.), „Memel-Zeitung“
(1924–1925 m.).

KAZIMIERAS STEPONAS ÐAULYS
Prelatas, profesorius, visuomenës ir valstybës veikëjas, Lietu-

vos nepriklausomybës akto signataras.
Gimë 1872 m. sausio 28 d. Stemplëse (Tauragës apskritis, Ðvëkð-

nos valsèius).
Ið pradþiø mokësi Ðvëkðnos pradinëje mokykloje.
1886–1890 m. mokslà tæsë Palangos progimnazijoje.
1890–1895 m. mokësi Kauno kunigø seminarijoje.
1895–1899 m. studijavo Petrapilio dvasinëje akademijoje. Èia

jis ágijo teologijos (1897 m.) ir baþnytinës teisës magistro (1899 m.)
laipsnius.

1899 m. birþelio 29 d. Kaune buvo áðventintas á kunigus.
1899–1901 m. buvo Panevëþio ðv. Petro ir Povilo baþnyèios vi-

karas.
1901–1903 m. dirbo Panevëþio realinës gimnazijos kapelionu.
1903–1906 m. buvo Panevëþio mergaièiø vidurinës mokyklos

kapelionas.
1905 m. gruodþio 4–5 d. dalyvavo Didþiajame Vilniaus Seime.
1906–1922 m. buvo Kauno kunigø seminarijos baþnytinës tei-

sës, moralinës teologijos dëstytojas.
1906 m. parengë spaudai knygà „Krikðèioniðkoji demokratija“.
1907 m. iðklausë sociologijos kursus Varðuvoje.
Nuo 1907 m. papildomai dar dirbo ir Kauno kunigø seminarijos

visuomenës mokslø bei sociologijos dëstytoju.

(Atkelta ið 19 p.)

Jurgis Ðaulys. Fotografas neþinomas. Fotoreprodukcija ið redakcijos archyvo
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1907 m. parengë spaudai knygas „Socia-
listai ir mûsø socialieji reikalai“, „Demokratija
ir krikðèionys demokratai enciklikø prasme“.

1907–1914 m., 1920–1932 m. dalyvavo
Motinëlës draugijos veikloje, buvo jos iþdi-
ninkas, kurá laikà ëjo sekretoriaus pareigas.

1911–1920 m. buvo Þemaièiø vyskupo
sekretorius.

1916 m. tapo Þemaièiø vyskupijos kapi-
tulos kanauninku, kiek vëliau – kancleriu.

1917 m. dalyvavo Lietuviø konferencijo-
je Vilniuje ir joje buvo iðrinktas á Lietuvos
Tarybà. Buvo ðios Tarybos Konstitucijos ir
ástatymø redakcinës komisijos narys, laiki-
najai Lietuvos Konstitucijai suprojektavo ti-
kybos ir kulto straipsnius.

1918 m. vasario 16 d. pasiraðë Lietuvos
nepriklausomybës aktà.

1919–1934 m. buvo Lietuvos valstybës
Archeologijos komisijos narys.

1919–1944 m. buvo Lietuvos Raudonojo
Kryþiaus organizacijos Vyriausiosios valdy-
bos narys.

1920 m. parengë spaudai knygà „Socio-
logija“ (1920 m.).

1920 m. geguþës 15 d. – 1922 m. liepos
25 d. buvo Steigiamojo Seimo atstovas. Pri-
klausë Lietuvos krikðèioniø demokratø par-
tijos frakcijai. Steigiamojo Seimo nario man-
dato atsisakë.

1922 m. iðrinktas Krikðèioniø demokra-
tø partijos Centro Komiteto nariu.

1922 m. parengë spaudai knygà, „Vedu-
siøjø dingimas ir naujos jungtuvës“.

1922–1940 m. ir 1940–1944 m. buvo Lie-
tuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didþiojo) uni-
versiteto Teologijos-filosofijos fakulteto do-
centas, vëliau – profesorius, Baþnytinës tei-
sës katedros vedëjas.

1926 m. pradëjo dirbti Kauno arkivysku-
pijos administracijoje. Buvo arkivyskupijos
vikaras, arkidiakonas, metropolijos kapitu-
los prelatø dekanas.

Savo publikacijas skelbdavo katalikø
spaudoje, daþniausiai – „Draugijoje“, „Tie-
sos kelyje“.

1927 m. jam suteiktas popieþiaus rûmø
prelato titulas.

1927 m. parengë spaudai knygà „Kano-
niðkojo proceso teisë“.

1941–1944 m. buvo Lietuvos Savitarpio
pagalbos organizacijos tarybos vicepirmi-
ninkas.

1944 m. vasarà pasitraukë á Vakarus.
1945 m. apsigyveno Lugano mieste

(Ðveicarija).
Mirë 1964 m. geguþës 9 d. Lugane (Ðvei-

carija).

2013 m. sausio 6 d. – Kristaus Apsi-
reiðkimo arba Trijø Karaliø sekmadiená
Telðiø vyskupijoje iðkilmingai pradëtas
ðvæsti Þemaièiø krikðto 600 metø jubilie-
jus. Tà dienà visose Telðiø vyskupijos
baþnyèiose buvo laikomos iðkilmingos
pamaldos, kuriomis pradëta ðvæsti ði
garbinga sukaktis.

Pagrindinës, jubiliejaus pradþiai skir-
tos ðv. Miðios buvo laikomos Telðiø Ka-
tedroje. Iðkilmingai ðv. Miðiø liturgijai va-
dovavo Telðiø vyskupas Jonas Boruta
SJ, kartu koncelebravo garbingi sveèiai
ið Romos: Kunigø kongregacijos sekre-
torius arkivyskupas Celso Morga Iruzu-
bieta ir Kunigø kongregacijos oficiolas
monsinjoras Martin Viviès, Telðiø vysku-

IÐKILMINGA ÞEMAIÈIØ
KRIKÐTO 600 METØ
JUBILIEJAUS ÐVENTIMO
PRADÞIA

  KAN. TEOL. LIC. ANDRIEJUS SABALIAUSKAS
  NUOTRAUKOS – KLIER. ANTANO ÐNEIDERAIÈIO

po augziliaras, generalvikaras vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM, nemaþas bû-
rys kunigø, tarp jø ir Telðiø vyskupo Vin-
cento Borisevièiaus kunigø seminarijos
vadovai, Telðiø vyskupijos dekanatø de-
kanai, vicedekanai, parapijø klebonai,
abiejø Telðiø vyskupijos kanauninkø ka-
pitulø kanauninkai. Kar tu meldësi Telðiø
kunigø seminarijos klierikai, ðv. Miðiose
giedojo Telðiø katedros sumos choras, va-
dovaujamas vargonininkës Dalios Pleðkie-
nës ir prof. Gedimino Purlio. Katedra buvo
pilna gausiai susirinkusiø tikinèiøjø.

Ðv. Miðiø pradþioje visus susirinku-
siuosius pasveikino sveèias ið Romos ar-

(Nukelta á 22 p.)

Ðventos Miðios Telðiø katedroje

IÐKILMINGA ÞEMAIÈIØ
KRIKÐTO 600 METØ
JUBILIEJAUS ÐVENTIMO
PRADÞIA
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