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Jis joms tara s Nenusigąskite; jūs 
ieškote Jėzaus Nazarėno, kurs buvo pri
kaltas ant kryžiaus; Jis prisikėlė, jo 
nėra Čionai; štai vieta, kame jį buvo 
padėję

Kv. Morkaus 16, 1-8,

Velykų šventes žmonės supranta nevienodai; vieniems jos yra pa
vasariškas gamtos atbudimas ir jos prisikėlimas.naujam.vasaros gyve
nimui; kitiems gi Velykos yra Kristaus is mirusių prisikėlimo triumfas. 
Dideliu džiaugsmu ir nepaprastu pasitenkinimu apvaikscioja ir švenčia 
Velykas tikintieji krikščionys,, Kristaus iš mirusiu prisikėlimo diena 
yra ožiaugsmo diena! Kiekvieno tikinčio krikščionies širdyje bei lū- 
■puošė skamba džiaugsmingas Aleliuja! Kristus kėlusi Dievo Sūnus nuga
lėjo tamsybės jėgų galybę!

. .nenusigąskite!.... ”
Mielas jaunime! Mūsų Viešpaties bei 'Išganytojaus JAąaus Kristaus 

prisikėlimas yra kiekvienam iš mūsų tikėjimo pagrindu.. Jei Viešpats • 
nebūtą gyvas, tai negalėtų gyvuoti ir užsilaikyti krikščionybė, nega
lėtų tęstis per šimtmečius Kristaus mokslas,.

Aną Velykų rytą pranešė angelas atėjusioms pas. grabą moterims?. 
”a...Kodėl ieškote gyvo tarp mirusių? Nėra Jo čia, Jis prisikėlė!,, 
Kristus yra gyvas! Jis yra gyvas savo Dvasios galybe tikinčiųjų krikš
čionių tarpe, gyvas savo Bažnyčioje ant žemės! Apie tai liūdija ne tik 
Naujojo Testapento Evangelijos, bet tai patvirtina taip pat ir krikš
čioniškų bažnyčių egzistencija bei visuotina žmonijos istorija,. Nors 
Kristaus priešai ir norėtų Jį vėl nukryžiuoti ir amžinai palaidoti, 
tačiau Viešpats vis is naujo,' simboliškai tariant, savo Dvasios galy
be vėl kelias iš'mirties kapo ir apreiškia pasauliui savo gerbę, kaip 
mirties, nuodėmės- ir visų tamsybės jėgų Nugalėtojas» Šiuo atžvilgiu 
Velykų šventės yra džiaugsmo ir nugalėjimo šventes! Triumfuoja ne -tik 
gamta/ nugalėjusi žiemos retežius, bet džiaugiasi kiekviena tikinti 
siela bei širdis, kuri savo dvasia įstengia girdėti anuos žodžius:

.Nesibijokite!... .Ramybė jums!...,7' Tai žodžiai, kuriuos prisikė
lusia mūsų Išganytojas, prieš devyniolika su viršum šimtų metų, per 
savo angelą liūdinčias moteris ramino, .gi savo neramius bei sielvarte 
paskendusius mokytinius pats guodė.

Kaip anų pirmųjų Velykų metu, kalbėjo ramybės Viešpats betarpiš
kai saviesiems mokytiniams, taip Jis šiandieną kalba dvasiškai į visą 
krikščioniškąjį pasaulį. Tik anuo laiku šie Kristaus žodžiai sukėlė 
visų apaštalų širdyse tikrąjį bei nuoširdų -.džiaugsme.- gi šiandiena,, 
deja, žodžiais ’’Ramybė juosi” jau ne kiekvieno žmogaus sieloje randa 
atgarsio, ir ne kiekvienas džiaugiasi Velykų šventėmis pagal tikrąją 
jų prasmęc

Kristus, pagal savo dangiškojo Tėvo valią, priėmęs žmogiškąjį 
kūną ir atlikęs Jam skirtą misiją šiame pasaulyje", žmogiškomis akimis* 
ir protuSiferint ir_mąstant. užbaigė savo darbą, tardamas žodžius: 
Brians Dieve, mans Dieve, kodėl mane- apleidai!.,,./"
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Siu žodžiu tikros prasmės nesuprato ir nesupranta supasaulėjusio 
ir sumaterialAjusio žmogaus protas. Ją nesuprato net Jo tikrieji mo
kytiniai apaštalai., Jų širdyse su pirma Velykų dieną dar neprašvito 
džiaugsmo ir naujai atgimusios vilties bei realaus tikėjimo saulėj 
Pirmųjų Velykų diena apaštalai buvo labai neramūs; iki sielos gelmių 
pergyvendami ta. aukščiausio laipsnio tragediją, kuri juos buvo išti
kusi. Ju mintys dar tebebuvo labai ir labai liūdnos? gi jų žmogiškie
ji jausmai dar tebebuvo pilni baimės ir nusiminimo, Ju, Vadas ir Moky
tojas - Kristus, kuriam jie anksčiau absoliučiai pasitikėjo, kuri, jie 
laikė.Mesiju, nebebuvo jų tarpe,. Atrodo, kad iš ju, vilčių ir tikėjimo, 
palyginant, buvo likusios tik skeveldros jūroje sudaužyto laivo? kurio 
paskutines liekanas, negailestingos audros -sukeltos bangos? blaško ir 
skandina toliau,,., Todėl ir ne jie pirmieji išgirdo angelo žodžius: 
"Nesibi jokitei. , „ a ” Jie slėpėsi iš baimės, neatsilanke pirmųjų Velykų 
ryta, prię Kristaus kapo; jie buvo pasilikę, kaip avys 1 e kerdžiaus? 
kaip kariai be vado, kuriuos priešas ruošiasi taip pat sunaikinti., 
Mokytiniams, gal būt, atrodė, kad ju. visos viltys žuvo, kad jų pasi
tikėjimas bei tikėjimas Kristumi nuėjo niekais. Tai buvo liūdniousies 
laikas jų gyvenime. Baimė buvo nugalėjusi jų tikėjimą ir prisirišima, 
prie save Mokytojo, Jie jautėsi' kalti esą, nes apleido savo vada. Jo

ITuoširdžiai sveikiname gerbiamus mūsų skaitytojus 
VELYKŲ ŠVENČIU. proga ir linkine su Dievo 
pagelba stiprybės t rinesniame veikime ir gyvenime„ :

C "Jo R." Redakcija ir
Schwab, Gmund’c Jaunimo Ratelis

aji vienus net išdavė Jį, o kitas užsigynė Jo nepažys- 
»- gelbėdami savo kūnišką gyvybę,, Baimė nu-

kentėjimo metu, gi vienas net išdavė Jį, o kitas užsigynė Jo nepažys- 
te.s, likusieji išsislapstė, gelbėdami savo kūnišką gyvybę.. Baimė nu
galėjo meilę, pavojus perviršijo ištikimybę, Golgotoje prie Kristaus 
kryžiaus, iš vierfblikos, stovėjo tik vienas Jo mokytinis ir liūdėjo 
dėl savo Mokytojo mirties, gi kiti gal tik iš tolo sekė Jo kančias. 
Kyla klausimas: kodėl taip įvyko?Kodėl apaštalai taip greit apleido 
savo i/Iokytoją? Į tai galima "atsakyti paties Kristaus žodžiais: ”Jų 
dvasia,,buvo noringasįiet kūnas buvo silpnas.'*

Žmogaus protui, be gyvo tikėjimo į Dieve., stebuklingas Velykų 
įvykis yra sunkiai suprantamas; mūsų laiku, žmogaus protas pastebi tik 
to įvykio išdavas, būtent: plačiai pasklydus! po visa, pasaulį Kris
taus mokslą bei^Jo įdėjus. Kristus atnešė į šį pasaulį džiaugsmą,,, et-- 
nešė ramybę, tačiau "ne tokią, kokios siekia pasaulis, bet Jis davė ir 
duoda^pasauliui laisvų valią priimtina, ramybe., kuri yra aukštesnė už 
smogiškąją išminti, ramybe, ir džiaugsmą, kuri suteikiu, visiems į Kris
tų tikintiems ir Jo mokslą, pildantiems," nuodėmių atleidimą. Jis atneša 
pirmon,eilėn džiaugsme, bei’ ramybe, ne žmogaus kūnui, bet sielai.

Švęsdami Velykų šventes, mielus jaunime, melskime Aukščiausiąjį 
Dievą., kad Jis mums suteiktų tikrąjį Velykų džiaugsmą, ir kad mes sa
vo širdyse jaustumėm ta, šventa, ramybę bei Kristaus dvasinį prisikėlimą. 
ŠioswVelykos, užmirštant visa, kasdienybės niūrumą, tesuteikia mums te
kį dz-iaugsmą, kokį suteikė prisikėlęs Išganyto jas” vėl pasirodęs savo 
mokytinių, terpei Gi mūsų ausyse ir širdyse tebūna girdimi Jo žodžiai?

o Nesibi jokit e! Ramybė jumsl,.. ”

Kun, P?. šlkUKEB^S
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Kun. A K S O T B A K I O įkalbos, pasakytos b -ndr se ~a- 
. maldose vietos vokiečių bažnyčioje š„ nu kcv' mėn., 4 d;1, 

santrauka. (1 Mozės 4,1’2 ir Jeremijo 17;12.13)"

”Be pastovios vietos ir bėgąs tu turi būti žemėje?.” Tai ždziai, 
kurie mums buvo visai svetimi ir nesuprantami, kada mes dar buvome tė
viškės namuose. Juk tėvu tėvai tiesiog šimtmečius pastoviai ir saugiai 
leido ir gyveno, ir mes ’gyvenome savo dienas. Rodėsi, kad kitaip 1 erei 
negalėjo. Nuo praamžių mūsų mielame, gražiame Pabaltijos pajūryj, musų 
brangioje tėviškėje gyventa.Tik stanga prieš' keletą, metų mirtini pavo
jai mus išjudino iš tų visų mūsų Įsitvirtinimų. Nenorėdami patekti po. 
visą, net žmogaus gyvybę naikinančią, raudonąja, galią, turėjome palikti 
savo turtus, savo atsakombngas tarnybas, savo gražius laukus, sav' gim
tine, - tėvynę.

Garbė visiems tiems, kurie išsižadėjote viską, kad tik savo vai
kus ir gyvybę išgelbėtumėti

Virš minėti Šv. Rašto žodžiai mums jau dabar prieinamesnių Bet 
gresiantis ir čia tas pats pttVojus neduoda mums ramybės, ir mes bėgame 
dar toliau - i visus pasaulio kraštus. Bet, deja, jau kalbama irn«t 
tvirtinama api’e naujus išrastus žmogaus naikinimui ginklus, prieš ku
riuos nei Amerika nei Australija saugi. Klausimus ar ir požeminiai na
mai suteiks žmonėms tinkamą saugumą, jei nebus visiškas žmonių sirdziu9 
minčių bei darbu pasikeitimas!? Deja, yra dar ir kitoks”bėgimas paste
bimas. Ir tai yra visuose pasaulio tautooe , kraštuose, taip pat ir si
ja salyjec C tai juk aklas-bėgimas! Bėgimas nuo tikrosios zm gaus atsa
komybės. nuo .sąžiningumo, nuo meilės darbų ir net nu t i k ė j i m o. 
Tai yra "tikrai bėgimas i požemi a i nužmoginimą, įjhusivylimą, Į savęs 
sunaikinimą - Į pražūti. ’ ' '

Anie visi mūsų pabėgėlių pulkai, nuo Baltijos iki Ju dujų jūrų 
ir kitur, nėra koks eilinis tąutų kraustymasis, bet mirties.signalas 
visai dar likusiai žmonijai! Smegau! Žemėje tu esi be ramybės ir pasto
vios vietos - tu esi bėglys! Tik Dangus tau gali duoti ramybės, įvirta 
pastoge, saugia, vieta, ir tikra gyvenimų! ’’Tik mūsų Šventovės., būtent 
karališkojo sosto dieviškosios sieves vietų, pasilieka tvirta visados,” 
(Jer. 4,12)o Visa geros valios žmonija, ypač šiame kentėjimo Įoike. 
yra nuo Golgotos kruvina meile ieškoma^ ir kviečiama ,i minėt'.^Šventovę., 
Anoji už žmonija, savo gyvybe, atiduodančioj! Asmenybė, anos išskėstos 
sužeistos rankos, anoji erškėčiais apvainikuota galva,., kviečia visus 
benamius pas save-: ’’Šikite pas mane visi, kurie vargstate.ir eg.-i-ęo ;p... 
sunkinti aš jums suteiksiu ramybę - aš jas atgaivinsiu”;. Čia yra 
” gyvųjų vandenų versmė” (JKR. 17^3), Kas šios versmės atsisako, 
tie bus išgėdinti, - bus ” i žeme. Įrašyti'’ (J«r i7s 13)<■. Tai yra pir
moji ir paskutinioji sąlyga ’gyvybei’ išlaikyti. Tik tuose Dievo namuose, 
gyvybės versmėse galime mes visos tautos dabartiniuose varguose ir rū
pesčiuose .. . rasti s a ugi o neramybė s pilnos ir pastovios vietos.

Tik siu Namų draugystėje mes galime rasti visų tautų žmonės '..entire 
broliško kalbą. Kur ji ir bebūtų mes randame joje savo brolius ir sę;je- 
ris, nes jų voiduose.mįntyse, darbuose atpažystame Kristaus pasireiš
kimą, Todėl visa, krikščionija ir dar laisvoji žmonija yra kyieči-'jna 
i draugystę, kur yra gyvenimas, .

Visi pabėgėliai įrodė, kad jie nori gyventi. T paties nemažiau 
trokšta dar savo žemiškose saugiuose namuose" tebegyvenančioji laisvoji 
žmonija,, Tai kodėl ne "bėgti” ten, kur gyvenimas.; k r tikras saugumas,

(Toliau 2q pslpo)
—------ -------------------------------------------------------------------- ---- -------------------------------- ------ ---------
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Prof. 3DMO SMITS

’’Mana mintys ne jūsų mintys ir jūsų keliai nęinano keliai", sa- 
” ' ko. Viešpats, "kaip dangus aukštesnis už žemą, taip ir mano keliai 

aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys už jūsų mintis," (Jez. 55,8-9)o 
Dievas dar ir apsireiškime lieka'paslaptim, kurios žmogus negali ni°- 

. .kuomet visiškai išaiškinti, nei suprasti, bet tiktai pagerbti* žavėtis 
v : ir dievinti-?- Semiantis apsireiškimu ir tiktai tup,-_m?s vis dėl to ga

lime spręsti apie-Dievą, bet sprendžiant apie Jį musų savoko-se ir kal
bose privalome turėti omenyje, .kad visi mūsų sprendimai -apie -Jo esme 
.yra žmoniškai apribj4bti\ Tie."gali išreikšti tiktai palyginimą,alegori* 

. ja, simboli? "meg' dabar matome Veidrodyje5 miglotai, bet tada veidas į 
■"'- veidą (I-. Korinto "l?/ 12)O Turėdami- šiuos žodžius-omenyje. mes galime

•• apie Dieve esmę kalbėti tiktai tiek, kiek. Jis'tą apreiškęs.
Mes Dievą-galime vadinti a s m e n, i, u.., nes ši* žodis išreiš- 

" '' kia giliausią ir tobuliausią vidujine vienybe, (Tokios didžios ir pas
laptingos vienybės, kokią turi žmogaus asmuo, neturi n«i viena būtybė 

' '-šiame matomajame pasaulyje). Tačiau turime.įsidėmėti, kad Dieve- asme
nybė neturi tų apribojimų ir netobulumų, kurie budingi kiekvieno žmo
gaus asmeniui.- Dievas yra tobuliausia absoliutinė a s m e - 
n. y !• ėv. Jis vienintelis yra amžinas, be pasikeitimų savyje, be permai
na,. be pradžios.ir galu laike, be išvietinime arba apribojimo erdvėje, 

" Jis' nepri-klaus'-.' priežastingumui ir gamtos nuostatų varžtui, bet Jis 
pątš viso priežastis ir pradžia,.

Dievas pats nematomas,, neapčiuopiamas, savo jėgoje ir veikime 
yra- visur ten. , kur niekas.Jo nejaučia., Jis veikia ir tada, kada atrodo, 
kad J-.- jau nebėra ir gyvenimą nustato tiktai Jam priešingos, šėtoniškos 
jėgos,Ir tuomet Jis gyvas, visagalis ir žino laiką, kada Jis 
sutriuškins savo priešus ir pakels. neteisingume prislėgtuosius,,

Dievfl-s yri visažinąs, kuris vienu žvilgsniu apima visas žvaigž- 
...džlu LegaJ-yt eg ir .žino kiekvieną smulkiausią dulkei ęa Kiekviena žmogaus 
'i-aslnptipgiausios mintys ir jausmai Jam žinomi. Lygiai kaip kiekvienas 
. dabarties akimirksnis' prieš Ją -atskleistas kaip tolimiausia praeitis, 
taip ir ateįtisj • ' - -

Dievo -'luotas -istatimiškųmas, kas įrašytas ir musų sąžinėje, liū-
- dijar kad Jis yra š v ° n. t. as ir t ° i s i n g a s, Jis musų tei

sėjas ir vertintojas^ prieš Jį sudreba visas pasaulis ir kiekvienas iš
sigąsta,. matydamas, savo- kaltas* Dievas nesileidžia pajuokiamas - Jis 
tois sąv.. žm. nes,, kiekvienas turi Jo bijotis ir Jį gėrbti.

Kristus apreiškęs, kad Dievas yra meilė (5>. Jono 4,&)a Jis 
myli net tuos, kurie nuo Jo nusikreipė, jei Jis mylėdamas kuri nors^ 
nubaudžia, tai Jis nori ji sau sugrąžinti kaipo savo vaiką.;, Mus mylė
damas Jis’atsiuntęs pasauliui savo Viengimą Sūnų, kad savu krauju Tas, 
mus nuvalytų nu., nuodėmių (Jono 4, dO). Šios meilės dėlei Dievas nutvė
ręs pasaulį. Sutverti nereiškia padaryti iš duotos medžiagos.- Sutverti 
reiškia paliepti būtybėms atsirasti ten, kur prieš tai nieko ne-’ 
buvd ■

Kaip praneša Biblija, Dievas pirmučiausia sutvėrė negyvąja gamtą, 
paskui žemesnes gyvasiąs 1 ūtybes, po to aukščiausias, o pagaliau’'sutvA-- 
rimų vainiką" žm-. gų.., Dievas tverdamas pasauli, davė jau gyvybę ir gro
žį, kad tas jame atsispindėtų ir atskleistų. garbę Sutvėrėjui (Dnv»Ge3p5)r 

'•Dievas su pasauliu nesielgia kaip namų statytojas, kuris namus 
pasistatęs pasišalintų., ir ime baigtųsi jo darbas" (Augustinas). Jis 
nU'-.-latcs darbuojasi pašaulyje5 rūpinasi kiekvienu, viską p ęi « -
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1 aik- ir va-i vau j a. (val- 
d ->) . Ji s r lipi naši ki ^k-.ri p nu 
sutvėrimu - liepia saulei, 
švięsti ir lietui lyti (M-z.- 
1, Ė, 22).. Jis liępia žydėti 
gėlėms 1 ai;k uos % maitina pa
dangių paukščius- 'Mat 6. 2<- 
ir tl.), kiekvienas Įvykis 
Jo lentas: "Mūsų.-plaukai ant 
galvos suskaityti" (Lok "2. 
7). Labiau -už visus kitus su<- 
tvėrimus Dievui rūpi žm ilgs.? 
Dievo tėviškos akys atkreip
tos Į mus. "Jame rnpG gyvena
ma, judame ir <j.p prl.
17, 28), Jo rankose mūsų gi
nimas (J02c 10, S)., gyveni
mas (Jobo 'K), 12), skausmai 
(D. Go 56} 9). reikalai (Mat. 
6, 25)j paskutinis akimirks
nis (Jok<. 14. 5? Dievas, 
nors nepažintas., viešpatauja

taipgi ant tautų ir valstybių. Vienų tautą Jis. panaudoja vienam tiks
lui, kita kitam, kaip sau draugingasias taip ir priesingasias tautas. 
Jis save laiku parinko IzraęlĮ, kad ši tauta neštų tikrąją tikėjimą, 
vienam tikrajam, amžinajam Dievui, kad saugotu, Jo 'Įstatymus ir iš jos 
gimtų Kristus..Tačiau Pievas ypatingiems tikslams prieš Izraeli panau
dojo ir asiriečių ir babiloniečių tautas, kad tos nubaustų Izraeli už 
jo neištikimybę ir stabmeldyste,, kad šios nelaimes jį, perauklėtų ir grą
žintų Dievui. Vėliau, kada žydai savo širdies užkietėjime buvo Kristų 
visiškai atmetę, Dievas pametė ir juos ir pasirinko kitas tautus, kad 
tos neštu, toliau šventąjį paveldėjimą,, dieviškosios paluiL.cs pažadą, 
Taip pat Yi eve’s elgiasi ir su šių dienų valstybėmis ir tautomis' vie
nas jis baudžia, kad jas auklėtų ir patrauktu, prie gavęs., -kitas panas- 
do ja kaippo bausmės rykštę, kad paskui vėl jų sulaužytų Arčiausiai Tė
vo širdžiaiyra ištikimieji ir dievobaimingieji žmonės "kas lygiai <ai.p 
ir žmonijos branduolis, dėlei kurio Dievas iki šiol pasauli sutv-rąs 
ir užlaikęs’’.. Dievas jiems sako: "Nebijok, aš būsiu su tavimi, nepulk 
Į bevilti, aš’ egu tavo Dievas" (Jez. .41, 10). Todėl męs žinome.

"tiems, kurie rieve myli visi reikalai išeina Į gera," 'lom„ b, 2fj)-.

Tėviškė benamiams (tąsa is 43 pslp.) •* ./

kur amžiams tvirti namai, anot Dro Mo LIUTVKIO , kur tvirtoji apse.ug s 
oilisc 0 čia juk yra visuotinoji krikščioniu Bažnyčia, kuria -net proga-- 
rc-vartai nepergalės, tuo mažiau paskutinieji žmogui naikinti išradimai 
Atsinaujinę Kristuje, kuris yra tas gyvenimo šaltinis, sustiprinsime 

c save, meilės darbus., išbudinsime atsakomybe, dėl savęs, dėl sav artiia. , 
dėl savo tautos irf.del visos žmoni jos* Tuomet nukris vergijos pančiai, 
nuo žmonių ir tautų., "Bus ■'risi išgėdinti ir i žemę Įrašyti? kurie Dir
va ir tos dieviškosios.Šventovės utsisakcd

"Tai ryšio dvasioje žodžiuose ir darbuose beĮęškt-darni susijunki
me Išgelbėtojo maldcjė-f. ’’i. .Teįvyksta-Tavo, vali a, kaip danguje, taip

• ir. žemėje! Teateinie T ", y.-o.^.k a raly s t ėi!-
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KAIP GALI VISOS MŪSŲ DIENOS

’TILHAUI HOpACKER
(Iš vok, kalbos vertė J, Pareigis)

Toks yra musu klausimas-, Mes į tai atsakome3 kad iš vienos pusės J 
tada, jei mes kiekviena' diena užsivilktumėme sekmadieniui skirta, dra
buži,

Jau senas yra mūsų, krikščioniu^paprotys, kad mes sekmadieni lin
kę pažymėti ir iškelti per tai, kad apsivelkame geresni drabuži, įJuo 
koją iki galvos būna jie atnaujinti. Visos darbo savaitės prakaltos ir 
dulkės būna nukratomos, ir taip mūsų, išviršinis žmogus pasirodo ge
riau, kitaip^sakant sekmadieniškai, 0 kodėl ir neturėtumėme Viešpaties 
dienoje ir išviršiniai geriau pasipuošti ir tuomi šitaJo diena> iš ki
tų savaitės dienu iškelti? Vienok pasaulis ir šita^ gražu ir kilnu pa
protį, kaip ir viską, ką jis tik benutvertų,, sutepė? ir nešvariu padarė, 
Noras žmogui ypatigai įsidabinti ir pasipuošti ji išnaudoja savo tiks
lams ir nuveda per tai'i, nuodėme, įr visokias įpvailystes. Bet vis dėl 
to. iš tam tikro taško žiūrint glūdi tame gražus ir simbolinis pagrin
das, kuris taip pat turi savo teisių,. Atnaujinimas dvasios ir nueįtei- 
kimo, prie kurio sekmadieniais mes ir einame, turi būti per tai isreis- 
kiajyias, nusivelkant drabuži nuodėmės ir užsivelkant nauju žmogumi„ Juk 
ir Svų Raštas kalba apie išganymo rūbą ir teisybės sermėgą, (Sak? „3,4 - 
Jez> 61,10), kuriuose vien.tik prieš Dievą, galime stoti. Toliau Šv0 
Raštap pataria ttpsiviBrti balta drabuži, kad nepasirodytu musu nuogys- 
tšs gėda (APRa Jono 3,18)# ' ' s ■

0 koks yra„dabar tas tikrasis sekmadienio drabužis, kuri mes už
sivilkti turim? Sv« Povilas sako mums savo laiške* tagi apsivilkite 
kaip išrinktieji Dieve. šventieji ir mylimieji, nuoširdžia mielnfeirdin- 
gyst-% meilingumu, kantrumu ,pakarnyste ir romumu, Bet ant viso to ap
sivilkite meile, kuri yra tobulybės ryšys.,„Šitokiame puošnume Jie nori 
matyti tikinčiuosius vaikštant# Tai turi būti drabužis garbėn, kuriuo
se mes toriai Dievą ir prieš žmones turime pasirodyti j prieš Dievą, kaip 
išrinktieji, atnaujinti per Kristą, Jo kraujo mazgoti, Jo Dvasios pa
šventinti, ir Jame kaip mieli Dievo vaikai# Prieš žmones -■ kaip netur
tini meilėje, gitas, mano mielieji, yra tikrasis, šėtanadienio drabužis, 
kuriuose meg kas dieną musą gyvenime turime vaikščioti, ir kuriuose 
mes vis ir vėl atsinaujinti„turine, • - ■ .

Kodėl didesnė dalis musą gyvenimo atrodo tokia kasdienine., tokia 
džiaugsmo ir malonės tuščia? Kodai plaukiame mes nesulaikomoje ©rievė
je, tokioje.neatgaivinančioje siu laiką vienumoje toliau, nebandydami 
ieškoti gyvaus patyrimo Viešpatie® meilingume ir artybėje, Jo; orumo. 
Jo ramybė©, Jo jėgos ir gailestingumo, Jo paguodos- ir vilties? Kodėl 
mūsą žemiškas paisukimas pavirst® sunkia našta, apsiėjimas su oonemis. 
toko slegia© įr suvadžiojus? Yra vienas atsakymasl

Wl*, kad mes užmirštame du svarbius dalykus; Ič vienos pusė©, 
tikrąjį sefcmodienlo drabuži, kasdieniniame apsivilkime, pamirštame at- 
nsujint'i tikėjime, musą ilrinkimui per Kristą, musu draugystėje ©u Juo- 
mi, Dievo numylėtinio, ir mūsų vaikystėje ir malonėje, kurioje mes per 
Ji su Dievu stovime. Tenepasilieka Bita visa šlovė ir maloni, kurią mes 
Jame Ir per Ji, turime ir ragauti galime, ir kurioje visa mūsą ramybe*, 
dziąugsmag ir paguoda yra, paprastai, lyg koks drabužis spintoje tik 
šventėms pakarota©, bet mus kas dien te gaivina, kasdien per mus pačius 
.ir per mūsų., pačiu skurdą te perneša ir te pripildo mus džiaugsmu ir ge
ra nuotaikai
-_______ 21------------------ ---- , -__________ ___ ____ „
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TU PRISIKELS S K A R Ž Y G

(tąsa is 21. puslapio)., "
Iš kitos pusės, nes .taip miepai^išsiskiriame is -anos Meilės, 

kuri noriai neša,. noriai'.laukia, pakenčia. ir.kievi'eno nuodėmininko pa
sigaili, ištvirkvrsiuosius su -utdAingUmd,' pasididžiuojančiuosius su 
nuolaidumu, kerštinguosius su mi*»laėirdipgystp„.. ąilpnuo’sius su kantru
mu neša.j Be anos, meilės musu, gyvenimas, tampą.neb'Ąatgaivin'ahtis, be 
džiaugsmo, -Žasdiepinis gyvenimas, tampa be nSsdmoI’Irvbe paząngo's.

Tegul taip. rrebiun.a» mano mielieji į • Visos musu, dienos turi sekma
dieniais tapti,-TddėIJ'apsivilkite kasdien dr.abuži'tikėjimo ir. meiles. 
Vaikščiokite Kristaus teisybėje?^kuri pas Uievš galioja, vaikščiokite 
meilėje,, kuri Dievui patinka ir žmogų vertingą, padaro,. (Bus daugiau).
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Atetyje gerbiamus,mūsa "Jo Re" skaityta jus stengsimės supažin-, 
dinti su kai kuriais iš žymiųjų, mūsų, tautos veikėju, o ypač kilusiu, is 
lipto evangeliku, šeimų. Ši karta m^s' Jums pteistengsime kai ką parašy
ti apie M A R t" Y N A( IvI A Ž V XZ D A^'į pirmosios mūsų, li°tuvišk--si<. s 
knygos autoriuj jo gyvenimą, ir darbą..

Žinių, apie MARTYNA, MAŽVYDĄ. turime palyginus nedauge Iš j rastu 
kalbos sprendžiant, jis tur^tiųbuti kilą^ iš Didžiosios Lietuv. s; iš 
žemaiti jos. Jo metu buvo draudžiama viešai skelbti Do Lietuvoje ev-n- 
gėliškąjį moksle. Kas ji, skelbė, turėjo apleisti sava kraštu ir ieško
ti kitur "prieglaudos. T-'lrp kitu žymiu, Do Lietuvos veikėju pabėgėlių^ 
ka-ip ABRAOMAS KULVIETIS (mires' 1545 m,), STANISLOVAS RApAILIONIS (mi-- 
rę3 1545. Ve 1.5 do Karaliaučiuje), JURGIS ZABLOCKIS, buvo ir M: MA.Z-- 
VYDASo M. MAŽVYDAS hercogo ALBR3CHT0 brandenburgiečio lėšomis Kara
liaučiaus universitete apie du metus studijavo teologija., 1549 metais 
jis'b'ūVb paskirtas Ragainės klebonu. Mirė ‘1562 metc-is,. 'Bestudi ju . la
mas Karaliaučiuje išleido pirmąja lietuviškąją knyga.

Prieš keturis šimtus metu pirma karta, spausdintu 
žpdžiu "Lietuvininkump ir S z' e m a i c z i u m / 
prabilo MARTYNAS MAŽVYDAS - VAITKŪNAS. C a t ė c h i s n u s a 
P r a s t y S z a d e i yra pirmoji lietuviškoji knyga ir 1547 m.,; 
spusio man. 8 d, - musu knygos ir lietuviu rašomosios kalbos gimtuvės* 
nors lietuviškai rašančiųjų. butą ir man k s c i r. u Tačiau 
nei Stanislovas SVBTKUS RAPAILIONIS, išvertais i lietuviu, kalbą, kelias 
dyasinas giesmes, kuriu, viena pasirodo jo vardu 1570 m. MAŽVYDO " Gir s- 
mype »», hbi’JURGIS ZABLOCKIS, davės Mažvydo Katekizmui vienos giesmės 
vertina, (Litaaia nauieij suguldita"...), nei kiti MAŽVYDO reikšmės 
lietuviu tautui ir jas kultūrai nesumažina, bet ir jie patys išryškė
ja MAŽVYDO pastangų, vaisingame apipavidalinimo. MAZVYDOkatekizmas 
pravėrė lietuviu, šnekamajai kalbai duris kultūros pasaulin-. įvedė ją 
kitų, kalbu, še imot; nes kalba (per ja, ir tauta) teat si skleidžia vis-je 
pilnumoje'vien tik sukūrusi savo raštiją.

Vi®nu Katekizmu MAŽVYDAS nesitenkina* 
Jis veria daug plačiau kultūros duris lietuviu, tautaic Jis 1549 m?. 9 
jau savo vardu (Katekizmas bevardis ir jo tikrąjį vertėja ir autoriau 
tik iš MAŽVYDO pusbrolio B, VllBnSO sužinome), išspausdina taip pat 
Karaliaučiuje Giesme s. Ambrabeijnus įr 1559 m., 
pasirodė taip pat bevardi, jo Rorma Chrikstima. 1566 ir 1570 ma jau 
MAŽVYDUI mirus (1565. V. 21, Ragainėje, j.-2 pusbrolis BALTRAMIEJUS’ VI- 
LENTaS spausdina rankraštyje paliktas G e s m e s C h r i k s b zo
niškas, 1579 m. Buck i. ridionan įsideda dar MAŽVYDO 
Trumps kl ausims kurie prij'im Sacramen
ts Altoriaus, ir 1589 m. JONAS BRETKŪNAS išleidžia Para
phrasis perm© nit įna p otersus malda,, 
MAŽVYDO prad^ta,jį darba, vėliau tąsia kiti Mažo Lietuvos Pprote.stė ri
tei rašyto jai o ' ' ' „ • ,

MAŽVYDAS troško, kad lietuviams pamokslai butu sakomi lietuviš
kai. nkad ir mūsų, dienose visur, kur tik gyvena lietuviai bažnyčiose 
viešpatautu v i 'e n tik musu, prigimtoji lietiu- 
viškbj'i kalba, kad yįėn tik lietuviškoje kalboje Dievo 
žodis apsakinėtas būtų.", ' ■ - .'■■■

——-------------------————————-----------25 —------------ ---------- --------------------------- .
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Tu sukurti moki, 
moki ir sugriaut. 
Kas begali Tavo 
norui prieštaraut?

A SMK L E

Tave buvau praradąs 
netekąs as Tavęs, 
kurs visuose laikuose 
neužmiršai manąs,

Šventas Tavo žodis, 
nuostabūs darbai - 
Trokštu Tave liaupsint 
visad, amžinai.

Ak, Tėve gailestingas, 
pasigailėk manęs!
N ukl yd u si ą_ a vėl es 
priglausk vėl prie savęs

Gi Tu esi Šviesybė, 
o aš - didi tamsa... 
Palaimink mano žygi, 
kurs veda i Tave-.

aš didžiai nuodėmingas 
Tavęs nesupratau.
Už šita savo darbą 
T^va, atsiprašau.

Duok vėl ,kad aš s 
ir garbinčiau Tave 
Tavęs•k ad n epr ar a sč ia u, 
kol susitiksime

Tada,, .gerasis T 
priglausk mane šiltai 
kad garbinti galėčiau 
Tave aš amžinai!

Imbshausėnas 1950 m. vasario 18 d

Visiems mieliems Jaunimo Katelių 
pirmininkams, K a t e 1 i ą n a r i a m s ir 
visam e v „ jaunimui linkiu tikro
sios gyvybės, pi 1 n ę bei p a 1 a i n i n t '.ę 
VELYKŲ, Įnik ą .
, Kun. A. T H A K I S

Vyr. liet, evangeliku jaunimo dvasios v°d°v

Schwabisch Gmūnd, ;• Velykos 1950. l^to 28, 6 l
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- į vakaras, 
Aš sėdžiu sunkiuose kariškuose ratubse ir t ran -

gimtinės-pilki debesys,, ru
dens spalvomis turtingi miškeliai ir kuržomiečiu rėžiu 
kupstai. Esu apstulbęs kaip vaik ,s, kurion gaila numylė
tu žaidimo laikų.

Viską palikti. Viską! Sykiu paimti galina tiktai 
neužgesinama gailesti, po to, kai viskas paliekama.'

Neverkiu dėl žuvusių batų, kailinių, pianino ir 
knygų lentynos.

lie!
'Gaila m?.n yra juglos, senojo Dikerniekų miško ir 

Annenieko romantiškų miško lenkų.'
11 "Kada tu ateisi atgal?" --klausia manęs pakelės

beržas -P ai dabar yra ^geltoni, bet pavasarį jie vėl bus žalio 0
tau tačiau, labai patinka žali beržo lapai..."

Bet mano ;lūpose yra įsėdęs tylumas. Nespėju nieko atsakyti. .Mojų 
beržui ranka, kaip mylimam -draugui. Ir tuomet pajuntu, kaip plaka man šir
dyje susikrovęs gimtinės ilgesys, -smulkiais perlais. Gainioju jį ir trau
kiuosi tolyn, "neš kito kelio jau nėra. ’ -

"Kada tu ateisi atgal?" - klausia manęs senasis azuolas pakalnėj a 
Jo šakos, kaip milžino raukos išsitiesusios p’er kelią. Ar palieka namuo
se jis? Ar norėtų sulaukti jis karo audras pakelėje? -

Nežinau. ’
Mano lupose vėl tylumas. Neatsakau ir nejaučiu nieko, nes gimtinės 

sienų artumoje, kiekvienas Žodis yra, bereikalingas.
Sunkieji ratai skiria, putus, suplaktuose dumbluose.
"I vakarus, į vakarus" - ūžia motoras gailestingai- ir vienodai.
Pėdų po pėdos, Įcilometr-a, po kilometro, užima mašinos savo negai

lestingame greitume.
Toliau, toliau, toliau...
Jūroje pranyksta gimtojo-krašto kontūrai.

pasislepia debesyse.
Keliai kaip viltingos gyvatės palieku už manęs ir tuomet, visvien, 

vėl priekyje. .
lelioki, toliau, toliau...

v Ir štai - virš galvos Ei-an yra svetimi debesys, -aplinkui svetimi 
žmonės, esu praradęs savo gimtinę. v

-Ir Čia pakelėje auga beržai ir ąžuolui. Čia pat, sveiki ąžuolų miš
kai. Bet aš nemokti su jais susikalbėti." svetima n-an jų kalba, visviės, ax* 
juos sveikini ar ne. Esu vienas. - v

Kiekviena ryta su vėju i-r debesinis siunčiu neužbaigta atsakymų, 
saviesiems gimtinės draugams:

"AŠ ateisiu, ateisiu. Dar tiltai ateičiai nėra pabaigti. Bet pa
baigs sykį ir juos. Ir tada- aš pareisiu. If-an bus, tas pats, ar bus beržo 
lapai geltoni ar ž-ydėjino Žalumoj. Kaip-seni pažystami mes susitiksime 
vėl prie Dauguvos, Gaujos ir Juglos."

/ iš latviu kalbos vertė A. II. / 
---------------------------------------------------------- 2> ~-------------------------------------------- —---------
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IS KITU R A.T 3 L I U

Šis tas apie DISPHOLZ’o Jo Rateli

Pavasarėjant ir medaliams sprogstant, pradedame,”iš šaltos žie
mos miego pabudę/’, po truputi krutėti. Kaip pavasaris, išgindamas'pas
kutiniuosius užsilikusius žiemos pėdsakus, reformuoja gamtą, taip ir 
mes savo Ratelyje įvedėmė keletą reformų, Iki šiol' susirinkdavome tik 
vien*X kartą savaitėje Biblijos valandėlėm, dabar gi du.

Darbas iŠ pradžių nebuvo sklandus, nesenai; jos reformos paprastai 
vis sunkiau prigyja, tačiau šiandieną jau jaučiamės gana tvirti ir prie 
naujos tvarkos pripratę.

Reikib paminėti,” kad mūsų Ratelis nėra vienas mažiausių. Virš 
dvidešimts narių šiuo metu, kai ’daugumo, musų brolių ir sesių kasdien 
vis. ’’skrieja” pėr”platųjį prūdą” rodo, kad s’tovyklo’je visgi’didelis 
nuošimtis yra mūsų tikybos žmonių. Viešai pasirodyti tuo tarpu neturė
jome progos, gi ir’ trūksta ti&kamų jėgų. Taciou, kiek tai liečia Rate
lio daria, beveik visi esame patenkinti, ir stengsimės tol dirbti, kol 
sąlygos leis.

Tuo pirma karta ir baigsime, Tad broliai ir sesės budėkime 
Kristuje, ‘ . :/ .

Diepholz’o Jaunimo Ratelis

X Į’ . e t 7>
- . I

Kelios žinios iš M3E!lNG3N’o Jaunimo Ratelio ■ '■' ■ ........ — 1 ■ ■■ " * 1 ■ "* " ■ ■■■—• ■■ - ...... ——• J#.
■ _ Daug kam 'gal. jau žinoma,-kad ir Memmingene prieš nekurį_.laiką 

įsikūrė nedidelis,.jaunimo Ratelis. Iki 1949 metu stovykloje'evangelikų 
kaįp ir nebuvo. Likviduojant IRO stovyklas, pirmučiausia į Memmingen'ą 
atvyko būrelis iš Hessfeld’o. "Gegužės 24yd. atvyko dalis’Kassel'io 
liet, StJV.-- gyventoju, kurių tarpe ir nemaža evangelikų. Jų tada jau bu
vo virs 100J’Buvo išrinkta taryba, kuri rūpinosi Bažnyčios* reikalais.

Praslinkus keliems mėnesiams, nedidelė dalis musu jaunimo da
lyvavo Berchtesgaden'o L. S.C. įvykusiose Biblijos kursuo’se. Jiems pusi- 

' ■baigus, ir jaunimui sugrįžus į’namus, J. Genutis padarė trumpą praneši
mą kursuose nedalyvavusiems. Ilgai_nelaukdamas jis pradėjo organizuoti 
Jaunimo Rateli., Praeitų metų rugpiūčio mėn. 7 dieną, vadovaujant kune 
J, STANAIČIUI,” galutina’i suformuotas Ratelis, kuriam pirmininkauti pa
siėmė ir dar pirmininkauja J. Genutis, kuris tai pat veda Sekmadienio 
Mokyklą ir yra parapijos įgaliotinis. v’

Jaunimo Ratelis susirenka kiekvieną sekmadienį'10 valandą. Atlai- 
komOE trumpos pamaldėlės ir kartų Biblijos valandėlės kurias praveda 
Ratelio pirmininkas. Ratelis turi’ savo, patalpą, kuri naudojama ir pa
rtijos reikalams. Pradžioje -jaunimui tekdavo-’susirinkti.mokyklos pa
talpose,, Jaunimo Ratelio suėjimuose dalyvauja taip pat ir nemaža dalis 
^erapijįečiu
1 / ■’ spalio mėn. 5 d. iš Hanau į Memmingen’ą atsikėlė^kun.
J» ęTAKAiTIS,, Jo įkurtuves atšvęstos parapijos ir jaunimo suruoštomis 
Vaišėmis, Kunigui'įteįktos gėlės. Jaunimui ir Sekmadienio Mokyklai 
UUO to laiko vadovauja. kun. J. STANAITIS. Kai kunigas išvyksta aptar- 
n&uti kitas parapijas, jį pavaduoja J. R., pirmininkas.

Gavėnių laike Jaunimo Ratelis su parapija kiekvieną penktadienio 
Vakare turėjo pamaldas. Apmastytas Jėzaus Kristaus kentėjimo laikas ir 
taip pat apftabtyti Jo 7 žodžiai kalbėti nuo kryžiaus. ' .
**———.»•**••*——————————---—— 2 G —
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Pradžioje Ratelyjp buvo 20 narių, b»t ^migracijai vis didėjant, 
beliko tiktai 12 aktyviųjų, 5 vyrai ir 7 mergaitės# Bet tai jaunimai 
neatima viltisc

Tai'tiek ir būtų šiam kartai apie Memmingen'o Jaunimo Rat°lĮ#
Jo Genutis

MALDŲ SAVAITĖ
S C H W A B o G. M U 17 D »e

•7 . . -
Siu motų kovo mėnesio paskutinė sa vaitą Schwab# Gmūnd’o lietuj- 

viu ovangniiku parapija, kaip ir visos kitos parapijos tremtyje, turė
jo Maldų Savaitę . Siejo, savaitė j e apsvarstyta tomą? "Dieve.vagia ir mu
su gyvenimas'’. Kės vakarą ą. valandą parapija susirinkdavcvKaria's.. atlai
kydavo vietinis kunigas k# T. RAKI S. Paskiru yakhr u .temos buvo to
kios? '■■■'. į:. '

III- 26 - Dievo Įsakymai .ir mūsų gyvenimas,' ' '
III# 27 - Moterystė ir šeima,
III# 28 - Meilė į artimą, ‘ .
III# 29 - Meilė į Jėzų- Kristų,-.
III, 30 - Malda ir atgaila,
Ule 3'1 - Sanderos šventė su vietos vokiečių parapija,,
IV# 1 -Nuodėmių atleidimas gyvenimas ir išganymas,
penktadieni, Š#m. kovo 31 dieną, kaip jau minėta, buvo Sandoros 

šventė su vietos vokiečiu parapija^lietuvių evangelikų tremtinių baž
nytėlėje, Dalyvavo visi mieste vok, parapijų kunigai, ‘taryba, bažnyti
nių organizacijų atstovai ir, liet# parapijos nustebimui, vokiečių 
dūdų orkestras, 'susidedąs iš 16 asmenų# Orkestras palydėjo.' giesmėms ir 
sugrojo keletą bažnytinių veikalėlių,, Ne tik bažnytėlėje^ bet ir viso
je stovykloje nuaidėjo tvirtas dūdų‘garsas# Orkestras pažadė jo patar-' 
nauti ir kitoms pamaldoms# * v . v ■

Vok, parapijos klebonas savo' pamoksle pažymėjo, kad Bažnyčia ■ 
yra virs tautybių skirtumo, vienijanti ir lemianti mūsų ateiti#

Didžiosios* Savaitės antradieni liet, ey, vparąnija. buvo "pakvies
ta kartu su kaimynine latvių parapija į vokiečių bažnyčią# Po latvių 
klebono Į susirinkusius prabilo kun# AZ T R A K *1 S , list# par# klebo
nas# Jis kalbėjo temas ’’Bažnyčia - tėviškė .benamiams” (Tcs kalbos san
trauką atspausdinomejl8 puslapyje), ' .

. „ “ Susiderinimo šventės tikslas buvo arčia u Susipažinti su vokiečių
Bažnyčia, kad h igiantis IRO Čia pasiliekantieji ir tolia u galėtų su ja 
bendra-uti ir jos pagalba ir toližųįjgnlėtų išlaikyti savo bažnyčią,

-ja-nie-

ANGLIJA •

Pasaulinės Bažnyčių Tarybos atsišaukimas-
Komunizmas su krikščionybe nesuderinama.

CHIOHSSTliR’is (UP)» Oentrinė Pasaulio Bažnyčių Tarybos valdyba 
apeliavo Į visus krikščionis ir paragino juos tvirtai žiūrėti totali- 
terinėn doktrinom i akis# Apeliacija vardan 153 bažnyčių, 44 valstybė
se centrinės valdytos buvo priimta. Su susirūpinimu nustatyta, kad di~ 
delis skaičius krikščionių savo religiniame veikime būna vis daugiau . 
trugdomi.. Tątaliterinės do'ktrinos yra klaidingas mokslas, nes jis moko, 
kad viskas žmogui yra leidžiama, kad tuomi pasiektų tam tikrų sociali
nių ij? politinių tikslų# (Schwabische Post)*
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ATSIŠAUKIMAS

Stovykliniam gyvenimui baigiantis'ir musu tikybos broliams ir 
sesėms išsivažinėjant., yra kilęs gyvas reikalas s u si d. meti 
mūsų, jaunimo tolimesne padėtimi., kad dabar vyk st a nei .ji ^mi-- 
gracija nereikštų mūsų jaunimo veiki .-s gal.ą būtinai r M, kai, i n- 
ga suregistruoti visus jaunuolius, .liekančius Vokietijojes o 
taip pat išvažiavusiuosius, dėl tolimesnės veiki -s išvystimOr

Todėl kreipiuosi i visus Ii ,e tuvi ų evangelikų parapijų- tarybų 
pirmininkus; . Jaunimo Ratelių'vadovus, taip pat i., pavienius 
jaunuolius, neatidėliojant pasiusti man viso jaunimo adresus, 
kuriuos reiktų per pažystamus ir gimines‘paieškoti •> Ypatingai 
"visų tų. kurie pavieniai ir t Ii nu. stovyklų gyvena, nežiū
rint ar jie'anksčiau stovykloje gyveno ar-' nė Siuskite taip 
pat ir išemigravusio jaunimo adresus,-kad vėliau galėtume be 

. sutrugdymų pradėtj. tenai veikla., $ežin--darni adresu; negalėsime 
toliau dir'.tic

.Be to kreipiu-si i visus lietuvius evangelikus, kurie lieka 
Vokietijoje, prisidėti prie mūsų num at m- s-velki ?s rėmime,., 
Jūsų man prisiųstas adresas., liudys kaip-, prisidėjimą prie 
mūsų judėjimo^

Tikėkimės Viešpaties -Dievo padėjimu^

■ Adresus ir žinias prašau siųsti sekančiu .adx.egu; 
H A N N 0 V 3 R ; .KJ.. ag e smarku 2? •

■ - • ’ w/‘ B 3 NbD -Į ■ K-.;A S

+ .}• o i- i- > . I t ” ' + -s -s- <

SGBWAB<. GMĮJND*as~ ' ' /'U.,

Schwab., Gmund’tr Lie tuvių Evangelikų Jauuim ■ Ratelis š.,ma Vely
kų antrą dieną, su sav choru aplankė miestų ligoni nę, Sergantiesiems 
parapijiečiams'’jaunimas atnešė vi et s parapi,j,,s aV aukotus maisto pro
duktus irlgėlių. Sugiedojus chorui keletą, giesmių buyo paskaityta tos 
dienos 3vange.liąa .ir sutrauktai atpasak...-tas pamokslo turmyse Atsilan
kymas ilginis, ypač v:i ona apyseni,, žm ,.gųą kur?, s nęturoj-. j.k j. ų. artimų 
sau. žmonių., sujaudino iki' ašarų.,..

.Tj'odel l.š savo pusės Schwt Gmūndę J., Rate.lxs pras kad ir kiti 
vifepsmirštu savo ligonių nes iš vienys .pasės it ^Kristus, yra pasakąs^ 
kad .'pąguodc.s ir'gkąu<.-.iuoslu-;pagų stumėmę;. o is kitas pusės tai darydami 
patys pajausite džiau.gšrtb savo širdyse. ■ • ja-nis- .
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Yra lietuvių evangelikų parapija su 140 narių. Turi Jeruzalės 
bažnyčią, kuri pa’statyta lietuvių evangelikų pastangomis. Ten kuni
gauja liet. kun. ULKUS. Kas sekmadieni jis laiko pamaldas lietuviu 
kalba. Beto minėtas kunigas mėnesyje‘karta aplanko East St. Louiš 
parapijiečius, kurių yra apie 20 suaugusių, ir atlaiko ten bažnyčioje 
pamaldas. Parapijos Tarybai čia vadovauja liet. p. DIRVTLIS. IŠ trem
tinių yra jau atvykę apie JO asmenų. Jie turi savo komitetą, kuriam va
dovauja p. K. KIKUTIS.Jųe turi ir savo chorą, kuriam vadovauja p.^pau- 
likaitis. Giedama bažnyci<.osp ir dainuojama lietuvių šventėse. Bažny
čios Taryba su komitetu palaiko glaudžius ryšius. Visi tremtiniai tu
ri darbus, daugumoje, berods,.fizinius. Prie bažnyčios veikia liet# 
sekmadienio mokykla, kuriai sėkmingai vadovauja ponia mokytoja. 
KIKUTIBNE, Apie vietos Jaunimo patelį iki šiol dar nieko negirdėti. 
Bet galime pasidžiaugti jau tokia didele veiklą, ypač parapijos trem
tiniu Šaipos darbu»

E S L I N G 1 N
Latvių arkivyskupo GRŪNBERG'o 80 metų gimimo sukaktis Jjuvo iš

kilmingai paminėta, Sukaktuvių^iškilmėse dalyvavo apie J00 žmonių; 
visas L’7p štabas, eksiliniu Bažnyčių atstovai, Tiirtemberg’o vyskupas 
KAUK’ as. Sekė Įvairios sveikinimo ka'lbos, buvo Įteikiamos dovanos.

■ Lietuvius atstovavo .vic. senj, kun. ANSAS*TRAMS. Jis pasakė 
atatinkama, kalbą ir įteikė jubilatui knyga su irašu: ’’Lithuanian, 
Through the Ages”.

. Vyriausias vok. evangelikų vyskupas DIBLLIJUS iš Berlyno pasiun
tė sveikinimą., kuriame labai užj’aucia pabaltieČius ir taip pat tujų, 
kurie dabar savo tėvynėje vaitoja ir vargsta, kąsdami sovietų junga.

W 7. H K m
Senj. kun. KELKRIS ruošiasi kelionei į Angliją., kur numato ap

lankyti ten gyvenančiuosius lietuvius evangelikus.

H A N N 0 V T? R
Vietinėje lietuvių stovykloje evangelikų jaunimo iki šiol kaip 

ir nebuvo. Balis vietinių jaunuoliu mokėsi amatų mokykloje, kiti dar 
buvo visai jaunučiai, tokiu būdu stovykloje nebuvo kam jaunimo rateli 
pravesti. . . v

Bet laikui bėgant ir grizus moksleiviams iš mokyklų, buvo geli — 
ftB S.E1. kovo mėnesio pradžioje Įsteigti Jaunimo Ratelį. 'Žinome, 
Žnrių skaičius nedidelis, nes yra dar jaunuolių, kurie tai veiklai nuO5 
aliai laikosi. Bet dabartiniai Ratelio nariai ’darbštus ir pasiryžk— 

liti, kad reikia tikėtis ju eugebėjimu pritraukti ir savo draugus.
Batelis susirenka kas antra sekmadieni. Pravedamos- Biblijos
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ir menesyje kertą nutarta pasikviesti paskaitir 
Ratelis gana jaunas, bet reikia tikėtis jo pa

valandėlės, diskusijos 
ninką paskaitoms. Nors 
žangumu. V, B,

S C H W A B . G M U N
• Velykų rytą 6 vai, .atlaikytos pamaldos Kristaus'prisikėlimo prog;

Velykų pirmą, t,y, šr.m, balandžio 9 dieną, 10 vai, įvyko .konfir
macija, 11 vaiku, 9 berniukai ir 2 mergaitės, pirmą, syki Šventė Sv, 
Vakarienę. Jaunuolius ir jaunuoles konfirmacijai paruošė ir juos kon
firmavo Icun, A, TRAKIS,

Konfirmacijos iškilmingose pamaldose vietinis Jaunimo Ratelio 
choras, vedamas V, Trakįp sugiedojo keistą giesmių^,-kaip.-tai: ”0 kaip 
sielos išganingos” ir ’’.Šventas, šventas*..'. ’

LWP konfIrmantus apdovanojo drabužiai
Vęlyku antrosios dienos vakare Jaunimo Ratelis suruošė naujų ne

rių priėmimą- su mažom vaišėm, kurias parengs patys Jo R„ 
ėmime atsilankė kalėtas svečiu, ją tarpe kun. A, IRAKIS}- 
mą prabilo 'keletą sveiki nirto žodžių*

s

ir kiek maistų, ■ 
j i-

Ųariai,.: Pri
kuria į-' jauni-

H-

ISPANIJA
Ispanijos protestantai vienu -memorandumu generolui, 

kalavo leidimo, L-’ J’ ”1 
leistu statyti nauju koplyčių, 
drausta. T \
lėtų, būti atlaikomos privačiuose namuose ir, jei neatsirastų, kitur 
vietos.,-kapinėse, kur jos be jokių trugdymu galėtų būti atlaikomos. 
Reikalavo;, kad-leistų vėl- atidaryti ir naujai organizuoti evangeliškas 
mokyklai, kad atsižvelgtų į' ev. mokinių sąžinės 1-isvę ir k d leistų 
evangeliku bažnytiniams spaudos organams laisvai- pasirodyti* pasirašiu
sieji memorandume užtikrino, kad jie yra loynlus valstybės piliečiai, 
bet vis gi. jų jau nuo 1959 metų-pakartotinai panaudotos pastangos 
rasti vyriausybėje pritarimo liko be pasėkų, .

' \ Stankui rei-
kad jiems vėl leistu naudotis savo koplyčiomis, ir kad 

‘ ’ į kas vietinės valdžios; šiuo metu yra už-
Toli.au jie reikalavo’ užtikrinimo, kad .evangelikų p maldo s ga-

r asti vyri ausyb ė j p
t

Katarinos bažnyčia,-kuri iki šiol buvo bendrai 
naudoj -na, tap’ o d n bar d i' ,ę"; v n a m-i 
o r t o d o k s. ų parapijos 

tieji daugumoje ’yra kilę iš Pabaltijo, Balt.gudijos ir Baikal 
biųOv- ArkivyskupasvSTEPĘAN- LJASCHl’VSK*. (Hamburg-s) -pašventino vieną d 
Ii *0z altoriaus e sočios Sv* Katarinos krypt o s'į, kuri siena, yra atskir
ta nuo dievnamic^ kaip po s ventErQkopGv}c;ply-;i'\> Evangelikų liute
ronu Liibeck’o Bažnyčios vyskupas. PAUTKR savo sveikinimo kalboje pažy
mėjo', kad tokia vienybė, su kuria tos trys didžiosios konfesijos čia 
po vienu stogu sugyvena, visame pasaulyje iki šiol tik Grobo božnyčic- 
jeį j-ėruzn-lė je ir.. Užgimimo' 'bažnyčioj e. : Betlė j aje tėbėre, žinoma*

Lubeck’o St, 
:u ir katalikų 
graiku-

evnn- 
u

kurios tikin- 
mo vai st y-

= -x-r =■•== = == = = = = =:== = = = = = = :
” J A U N ISO R A T 3 L I S” leidžia Schwab* (žJind’o Lietuviu 
Evangelikų.Jaunimo P.atelisc Ats* redaktorius P; Jrsiukonis.-, išeina“ 
2 kart mėnesyje., Red* adresas: Schwab* Gm-ndą Bismarckkašerne 11/5..: 
US Zona* Medžiaga ir pinigas siusti? Bismnrckkasethe‘5/76*

Šio numerio kaina 40 Dpf*
____„__________ _____ _____--u_____ 30 ——-------------------------- įe,.______—---------

b
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ALp(LKA)5211
1950, Nr. 3 - 4

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. S I M U K 3 N U I prisiuntusiam, 
mums tokį^įdomų, turininga, ir stiprybės suteikianti rasini Velykų pro
ga, Tikimas, kad gerbiamas* kun.. musu ir toliau nepamirs,

Kun. A, SAKIU I^taip pat nuoširdžiai dėkojame už kalbos, 
pasakytos vokiečiu parapijai š.m. kovo J1 d.,. santrauka ir už Įdomias 
žinias iŠ pasauli* ir Įvairiu vietovių.

+ 4* 4-
P. J. P A R 3 I G I U I už' staipsni dėkojame. Tinku. Prašau siusti tę
sinius, la--ūksime.

+ + + v
P. V. B E N D I K U 1 , Liet. Ev. Bazn. T ar. nariui jaunimo rei

kalams, Atsišaukimą patalpinome, AČiu už Žinias. Laukiame daugiau.
* 4- 4- v + y v v

• Vu K L 3 M U I dėkojame už eilėraštį ir uz žinute apie Diep- 
holz’o Patelį. Jūsų pasiūlymas,įvesti literarinį skyrelį, visai neblo
gas, bet tai''priklauso nuo musu ‘financinės padėties. Mes negalime pe?o 
daug laikraštėlį išplėsti. Su popieriumi apsieiname taupiai. Laikraštė
lio rėmuose 4 - *5 lapai. Pirmuose puslapiuose* patalpinami pamokančio - 
turinio straipsniai, likusiuose įvairios žinios, informuot jos ir red., 
pranešimai. Literarinius dalykėlius spausdinsime tik tuo^atveju, jei lik
tų vietos ajjba dvigubuose numeriuose, kaip ši karta. 'Neužmirškite mūsų 
ir toliauo

v Nuvsirdziai dėkojame VN e hvn e nvo Jaunimo Rateliu 
ypač jos vadovui p. J. PREIKŠAI C I U I, kuris pasisiūlė, prisi
dėti prie šio'laikraštėlio platinimo. 30 egsemplioriu 2-rojo ir'JO - 
Velykinio 'dvigubo) numerio jau pakeliui.

" - + + + y • v v ''
Gerbiamų musu platintojų ir skaitytoju nuoširdžiai prašome uz 

laikraštėlius atsiskaityti, jei* galima, jau iki šių metų balandžio 
25 dienos ( Nr, 1 ir 2 kaina 15 Dpf. ; Nr. J-4 kaina 40 Lpf.,) Ateityje 
medžiaga ir pinigus siusti šiuo adresu ”J. R.", Schwab. Gmiind/ Blsmarck- 
kaserne'5/76, •

v + v»+ + v . v
Sis dvigubas numeris išėjo kiek pavėluotai. Uz teišprašome muxs 

atleisti, tai tikrai nebuvo mūsų kalte. Buvo keletas priezaseiili kiek 
pavėluotai gavome Šiam numeriui medžiaga ir svarbiausia tai, kad atso 
redaktorius pačiam darbo viduryje buvo pasaukta^ į komisija ir laik- 

rcstuka baigė redaguoti ir spausdinti tiktai sugrįžęs is ten.
• + + , +

PADĖKA. Nuoširdžiai dėkojame Schwab., Gmūnd’o lietuvių 
evangeliku parapijai, parėmusiai ’’Jaunimo Rateli” 1J LM pinigine auka.

Redakci j a
+ + v + v, , d i.

Sekantis ”J. R.’’ numeris iseis šio menesįc gale arba kito mene
sio pradžioje. Medžiaga siusti kiek galima anksčiau! Siuskite daugiau 
Žinių.4
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