Jo tevai buvo ukininkai. Tevas Krisius buvo doras,
darbstus, tylus Z1nogus, mokejo skaityti, apgalvotai tvarke ukj. Visq kaimo gyventojq buvo gerbiamas, nes bedoje kiekvienam istiesdavo meiles ir pagalbos rank'!.
Motina - Mare Macyte - apdovanota jgimta ismintimi, pasizymejo pavyzdinga tvarka namuose ir ukyje. Ji
buvo nerastinga, taciau moksl'llabai vertino ir jos rupescio deka visi 6 vaikai buvo ismokyti skaityti ir rasyti.
Seimoje vyravo tikejimo dvasia. Kiekvienas darbas buvo pradedamas maida.
Vaikysteje P. Jakubenas buv~ labai gyvas vaikas. Pirmoji busirnojo profesoriaus mokytoja buvo jo sesuo, kuri,
ziem'l verpdama, moke savo brolj pazinti raides, sudeti
zodj. TSmok((S skaityti zodzius, pradejo lankyti kairno daraktoriaus mokykl~ . Po to su broliu buvo nuve2tas i BirZt! liaudies mokykl~. Tuo metu, lietuviskos spaudos draudimo meta is, tai viename, tai kitame kaime pradejo pasirodyti slaptas lietuviskas laikrastis "Ausra". Prasvito ji
ir P. Jakubeno tevo namuose. Cia rinkdavosi zmones, vienas garsiai skaitydavo, kiti ramiai klausydavo. P. Jak.'llbenas buvo dar vaikas, taciau jo sieloje jau tada suvirpejo lietuviska styga. Jis pradejo galvoti ir suprasti, kokict
2al<i Z1nonems daro rusinirnas.
Biriq liaudies mokykl'l P. Jakubenas baige pirmuoju
mokiniu ir buvo pristatytas rastininku BirZt) paste su 5
rubliq menesio atlyginimu. Savo tamyba jis nebuvo pa-

tcnkintas, nes trosko toliau mokytis, baigti gimnazij'l ir
aukst~i moksl'l. Tevas pritare jo troskimui. 1887 m. isla ike egzaminus i Mintaujos girnnazijos antr'l klas~. Buvo pavyzdingo elgesio, labai darbstus, pirmaujantis
moksle mokinys, todd jau ketvirtoje klaseje gavo pamokq ir buvo atleidziamas nuo mokescio u2 moksl11. Nuo
penktos klases jis jau turejo pakankamai pamokq, todel
pats save islaike.
Apie 1890 m. toje gimnazijoje buvo jau nema2as burys lietuviq, todd P. Jakubenui ir kitam mokiniui Avizoniui kilo mintis jsteigti lietuviq draugijll "Kudikis", kurios tikslas biitq skleisti lietuviskll susipratimll ir svietiffi'l. Per atostogas va2iuodavo namo. Cia jis steigdavo
kilnojamus k:nygynelius ne tik savo namuose, bet ir visai apylinkei. Knygornis ir laikra5ciais aprupindavo knygnesiq karalius J. Bielinis.
1893 m. baige gimnazij'l. Pagaliau svajone issipilde:
brandos atestatas leido praverti aukStosios mokyklos duris. Pasirinko teologij'l. 1893 m. rugpjuCio 17 d. P. Jakubenas buvo jmatrikuliuotas Dorpato universiteto Evangclikq teologijos fakulteto studentu.
Ir universitete P. Jakubenas buvo vienas is pa2angiausiq studentq. Atsitiktinai susipa2ino su Vytautu Juske,·icium, k.'llriS tikrino dedes kun. Antano Juskcviciaus ZOdyno zodzius. Jiedu nuosirdziai susidraugavo ir Vytauto
motina savo bute liZleido P. Jakubenui vien'l kambarj.
Abu su Vytautu sumane steigti slaptl!lietuviq draugij(!.
Netrukus draugijct sudare sesi nariai. Visi buvo pilni entuziazmo ir pasiryz~ kaip jmanydami veikti, 2adindami
lietuviq taut'! pabusti is rniego. Nutare isleisti profesoriaus Jauniaus gramatik(!, kurioje buvo nustatyti kirciavirno desniai. Hektografavimo budu naktimis atspausdino 100 egz. Vienas egzempliorius buvo nusiqstas prof.
Jauniui.
Baigiamuosius egzaminus P. Jak'llbenas islaike labai
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Balandiio 11 d. sukako 125 metai, kai Vaitkunli kaime gime Lietuvos evangelik!i reformatli generalinis superintendentas, profesorius, kunigas
Povilas Jakubenas.
Tai dideles pagarbos ir meiles vertas imogus,
kurio vardq aukso raidemis reiketli jrasyti atminimo lentoje Birill evangelik!i reformatlj bainyCioje.

gerai. Fakultetas pripazino jam pirm~j mokslinj kandidato laipsnj su S<!lyga, kad dar parasyt11 disertacij'l, kuri'l
per sesis menesius ir parak 1899 m. univcrsitetll baige
garbes paZymejirnu. Tq paciq metq rugpjucio 6 d. Sinodo metu Vilniuje ordinuojamas ir paskiriamas antruoju
kunigu Biriq parapijai. P. Jakubenas praso Sinodo jam
leisti vykti i uisienj, kad ga!Ctl! jsigyti daugiau ziniq ir
susipa2inti su bainyCios praktine veikla. Prasymas patenkinamas ir jis vieneriems metams isvyko i Vokietij'l,
Erlangeno universite4. 1900 m. grjzo i Biriq parapij'l.
Su jaunatviska energija pasinere i idealaus sielos ganytojo, tamsybeje klaidziojanciq parapijieciq zadinimo ir
kultiiros veikl'l.
1904 m. atgavus spaud'l issipilde P. Jakubeno puoseleta svajone isleisti lietuvisk'l evangelikq reformatq kalendoriq, kurio pirmasis numeris "Kaimynas" pasirode
1905 m.
·
Didziulj susirupinirn'l jam kde zmoniq nerastingumas, todd 1908 m. isrupino is caro valdzios leidi m~
jsteigti Birfuose keturklasy miesto mokyklct-prr"·
Zij'l.
1908 m. P. Jakubeno veiklos deka jsteigtas ze~.;..:s ,, ""·'""
ratelis, kurio tikslas - skatinti ukininkus pa2angiau gy\·enti ir ukininkauti.
Kasmet leidziant kalcndoritl iskilo reikalas steigti
spaustuvt(. Prie sios idejos prisidejo Dumos atstovas Martynas Yeas, pramonininkas Jurgis Treciokas ir kiti.
P. Jakubenas buvo laimingas savo seimoje, ved<rs
svelni'l, svajing'l, muzikali'l zmon'l Halin'l Lipinskait<r,
kilusi'l is senos reformatq bajofl! gimines. Augino siinq
Vlad'l, busirn'l kompozitoriq, profesoriq (girnusj 1904
m.) ir dukr11 Halin'l, busim'l Evangelikq reformatq kolegijos prezidenty (gimusi'l 1908 m.). Siuo metu Halina
Diliene gyvena Cikagoje. T11 dziaugsm'l ir laimcr aptemde Pirmasis pasaulinis karas. Rust! valdZios jsakymu tu-3-

