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ŽMONIVdį^V,;
Luko 5, 1-11.
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- ienas iš seniausiu žmonijos užsiėmimų šalia medžioklės yra 
žvejyba. 3į užsiėmimą žmonės migo per amžius ir iŠ jo maitino save ir 
savo seimas. Jis ne toks pavojingas, kaip medžioklėj nors žmogui te
ko kovoti su gamtos netikėtumais, kaip staigiai kylančiais vėjais ir 
audromis, bet pačios žuvys, palyginant su mišku žvėrimis ir gyvuliais, 
nebuvo jam 
pavoj ingos 
Jėzus mėgo 
žvejus, 
kaip ir ki
tus laukų 
darb'inin' - 
us ir sma- 
tinirkus. 
Žvejai bu
vo pirmie
ji jo- se; 
kej ai» Is 
viso įdo- 
mus dalyk
as , kad 
Jėzus Eyan- 
gėlijos 
Iijos platintojais.

Mes esame tačiau perdaug linkę laikyti krikščionybę teologų 
ir kunigų reikalu. Ir pati bažnyčia kai*kada atsiduria pavojuje tapti 
kunigų ir teologų bažnyčia. Todėl Dievas vis pažadina naujus žmones 
iš lajų tarpo, kurie paprastų, bet ryžtingu gyvenimu, karstu liudiji
mu ir maldingumu ją atnaujina. Ir taip krikščioniška bažnyčia tampa 
visuotina bažnyčia, kurioje visi jos nariai neša atsakomybę p^ ieš Die
vą už jos geroves ir ^.negeroves, o nn vien tik skelbėjai. Kiekvienas 
krikščionis yra per Švento Krikšto sakramentą ir konfirmaciją pašauk
tas mokyti ir mokytis ir geruose ir bloguose laikuose tvirtų Kristaus 
liudininkų,žodžiu ir darbu būni. '

^4Sie žvejai paliko tinklus, laivus, šeimas ir tėviškę ir se
kė savo Išganytoją. Kas juos paveikė? Juk kiti po gausios ir palaimin
tos žvejybos būtų džiaugėsi ir naudojęsi rankų darbu. Jie tačiau ne
vertino to viso, nes laikė tai laikinu dalyku* Susitikę su Jėzumi,pa
matė, kad jie rado tai, kas visad pasilieka, kas amžina. Jie suprato, 
kad jiems neikia atsisverti: likti žuvų gaudytojais ar tapti žmonių 
žvejais. Jie pasirinko ant^aji pašaukimą. Kaip šie Žvejai, taip. .. ir 
daugelis bažnyčios vyru ir moterų palike visa žemišką turtą sekė Kris
tų,' kad Dievui ir Žmonėms tarnautų kaip*jo žodžio ske‘lbėjai, kunigai, 
pasiuntiniai, diakonai ir diakonisės. Jų pavyzdžiu būna Jėzus, "kuris 
neturėjo kur savo galvos padėti"(Mato 8,20). Ne visi tačiau gali.Kris
tų šiuo keliu sekti. Bet mes esame pavadinti būti Dievo karalystės 
statytojais, Kristaus liudininkais ir padėjėjais savo broliams bei se
serims.

Kristaus sekimas r eikalauja pasiaukavimo. atsiskyrimo nuo_ 
pragaištingų malonumų ir savimeilės, nuo egoizmo. Žmonių Žvejais bū
ti, reiškia žmonėms ne tik žodžiu Evangeliją apie atleidžiančią, Kris
taus meil« nusidėjėliui žmogui apsakyti, bet ir pagelbėti visas kūniš-
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apsavgok !
0 Dieve, sergėk bočių žemę, 
Tegu jinai žydės ir bus tvirta, 
Tegu jai saulės amžių lemia, 
Apveiziu Tavo tėviška Šventa. 
Tegu tiesa, ramybė joj bujos 
Ir jos laukai vešės, javai banguos.

Palaimink, Dieve, mūsų Šalį, 
Tiesk jai vienybės, sandoros kelius, 
turtus jai daugink, krauk įai dalį, 
Kuri audroj, nei ugnyje nežus:. 
Tautos dorovės jėgos tad stiprės, 
Ir ji lengvai visas kovas laimės.

Šventa Dvasia tuos tepripildo, 
Kas rūpinas gerove mūs šalies, 
Jiems ši"dį meilė tesušildo, 
Kad p^>tenybių griautų buveinės, 
Tad būsime viena dvasia, Širdis, 
Gražiai švitės Tėvynės ateitis0

X-X-X-X-X-X

kas ir dvasiškas žmonių bėdas pašalintio Jėzus pats buvo ne tik prana
šas ir skelbėjas, bet žaip pat kūno ir sielos gydytojas. Jei mes esa
me pašaukti būti žmonių žvejais, tai mes norime žmones meilėje j ieško
ti ir prie Dievo vesti, kuris pats yra meilė. Mes nenorime žmonėms 
tam tikras dogmas užmesti ar juos dvasiniai pajungti. Čia ir yra dide
lis pavojus, kad daug bažnyčių nori prisivilioti žmogų į savo tarpų 
ir mano, kad dabar jau gana nadaryta, kad jis jų yra, *bet nežiūri,kad 
tara žmogui gerų pavyzdį duotų ir pamokytų, kad jis tikru krikščionimi 
taptų. Kaip pagal Jėzaus žodi "sabata yra žmogui padaryta, o ne 
žmogus s abatai"(Marko 2,27),‘taip ir ^bažnyčia yra žmogui, o ne žmogus 
bažnyčiai. Visiems aniems krikščioniškiems sielų gaudytojams, kurie 
žmones jieško, kad savo bažnyčių narių skaičių padidintų, turime pri
minti aštrius Jėzaus žodžius, mestus farizėjams: ”Bėda j‘umsjrašte mo
kytiems ir farizėjams, jūs veidmainiai, kurie jūs pereinat žemės ir 
jūras, kad į jūsų tikėjimų atverstumėte, bet kai jis jūsų tampa, tai 
padarote iš jo pragaro vaikų, du kart blogesnį, kaip jūs ‘esate”(Ma
to 23, 15). Žmones žvejoti,‘reiškia privesti žmogų prie Dievo, bet 
nepajūngti vienai ar kitai mokslo sistemai, nes Dievas yra arti kiek
vieno žmogaus, kuris moka jo jieškoti ir jį rasti. Kiekvienas žmogus 
savo keliu ir būdu Jiesko Dievo. Jis gyvena pagal Dievo jam duotas 
galias ir dovanas, Dievas kiekviena veda savo keliu. Tie keliai ta
čiau labai įvairūs. Todėl turime turėti pagalbos prieš kiekvienų žmo
gų, nes jis‘yra į Dievo veidą sutvertas. Mes nenorime jo dvasiniai pa
vergti, Dėt tik jam padėti. Dievas turi savo laikų, kuriame jis žmo
gų pavadina, kaip šiuos žvejus ir tada jie tampa jo žvejais, jo apaš
talais, Dievo karalystės statytojais ir’Evangel i jos skelbėjais. Tada 
žmogus niekovnesibijo, nes jis žino, kad tvirčiausia apsaugos pilis, 
yra mums Viešpats Dievas".

Kunigas A. Keleris 
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• KunTLic. J. Pauper as
Psalmė 37,4: "Turėk savo džiaugsmą Viešpatyje, kuris tau 
duos ’"octavo širdis geidžia".

ventas Rastas kreipiasi į visokio amžiaus žmones. Bet.ypa
čiai daug ko j is turi pasakyti jauniems žmonėms. Juk jaunys
tės laikas yra sėjos, planavimo ir veiklos laikas. Jaunat - 
vės simboliai - sveikata, judrumas, grožis, veiklumas,, Jau
nas turi daug planų: jis norėtų kainus perkelti; nepalikti 
nieko nepakeisto. Žmogui yra įgimta dirbti, veikti. Tad jau

nas žmogus natūraliai jaučia kaupiantis jėgas veržlumui; jis nori veis
ti, kurti. v v .

Psalmininkas ragina jaunus džiaugtis Viespatyje, .nes jis 
gali duoti, ko jauno širdis geidžia,. Kokius džiaugsmus gali jaunas 
gauti iš Viešpaties? Džiaugsmas gali kilti iš jaunųjų bendravimo.Zmo” 
gaus paskirtis nėra nėra būti vienišu, atsiskyrėliu. Jis vis priklau- 
sovkitų,’ savo tėvų, mokytojų, vyresniųjų. Jis yra savo tautos sakelė. 
Tikroji žmogaus vertė išryškėja santykije su kitui ar jis kitam pade
da, ar yra tik našta. Draugaujant su kitais galima-praturtinti savo 
sielą, taipgi į kito gyvenimą įnešti daugiau gyvumo. Geras draugas 
geriau kaip ramstis, sako Saliamonas. Geras draugas reta dovana. Juk 
blogi draugai daro blogą įtaka. Tad jaunam reikia jieškoti gerų drau- 
fų. kad kitų gera įtaka gerintų jo budo savumus, jog dar geriau apsi- 
lifuotų.

Džiaugsmas gali būti paklusnume. Paklusnumas tvirtina valią, 
ištvermingumą. Blogas karys tebus ir nevykęs generolas. Jei jaunas 
nesimoko paklusti, jis gali iškrypti. Tad daug jaunuolių tampa J'wilde 
Burschen", kai neišmoksta klausyti. Visi didieji vyrai daugumoje yra 
buvę ir drausmingi mokiniai. Pats Jėzus buvo paklusnus. Jis buvo sa
vo tėvams paklusnus. Jis buvo paklusnus dangiškajam Tėvui. Pasaulio 
didieji nori valdyti. Kristus buvo visame paklusnus.xJis yra didis sa
vo paklusnumu, savo tarnavimu kitiems. Jis moko mus paklusti noringai, 
kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas.

Jaunas jieško sau džiaugsmo pramogose. Pramogų yra visokių. 
Tad svarbu pasirinkti tinkamas pramogas. Jaunas nori judėti, žaisti. 
Tai jam įgimta iš mažens. Žaisdamas, veikdamas jis lavina savo jėgas, 
tvirtina save busimiems gyvenimo uždaviniams. Tad jaunatvė gali būti 
pilna gražių žaidimų, pilna tinkamo veikimo. Velnias stengiasi Dievą 
vaizduo+i, kad jis yra džiaugsmo priešas, o tik jis vienas tegalįs 
teikti jaunam džiaugsmo. Daug jaunų velnias pagauna tokia savo meške
re. Velnias savo kenksmingus džiaugsmus pridengia visokiais svaiga
lais ir blizgučiais. Jaunas tikisi daug laimėti, o iš/tikrųjų tik 
daug praranda.

Dėl pramogų reikia jauna perspėti. Mūsų pasaulis nebėra to
bulas. Negalima skintis visokių vaisių. Tarp gerų yra ir blogų pramo
gų. Tad Šventas Raštas labai i smintingaix mokina jauną,, sakydamas: 
džiaukis savo jaunyste, bet žinok," kad už viską turėsiuatsakyti Vieš
pačiui. Ką Dievas davė yra visa gera. Mes jo dovanas iškreipiame.Auk
sas kaipo toks geras. Bet jau negeras, kai pavergia žmogų. Taip ir 
jaunųjų pasilinksminimai gali būti tinkami ir geri, jei tarnauja jų 
būdui tvirtinti, juos auklėti. Pasaulyje yra ir piktų žmonių, kurie 
džiaugtųs, jei jaunieji pasirinktų sau netinkamus džiaugsmus.Džiaug
tųs ne vienas smuklininkas, jei jaunieji jam neštų savo pinigus ir mo
kėtų už jiems kenksmingus gėralus.

Švento Rašto siūlomi džiaugsmai didina pačias žmogaus gyvy
bės jėgas. Pasaulis pažįsta laikinas pramogas, džiaugsmus, kurie trum-
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Wilks provininks
Vilks, ansai visiems pažįstamas jėgerė girių, ; 

Kurs kytriai, pagiriais medžiodams, krūmuose Slapos 
Ir tarp kaimenių, daug pečenkų greitai padaro, 
Tas mėsininkas, vienąkart išalkęs bėgo iš krūmų; 
Bet, girdėkit, ne pirkt, ak, ne jis vogti iššoko 
Ir netoli tuojau pas upę ožka užspėjo, ,, 
Ale dar ne ožka, bet ožkaitė ji buvo.

Tuo j is ją, kaip vilks užpuolęs, barti pradėjo s 
"Tu bezliepycia, kam tu man mano vandenį drumstai? 
Ar nežinai, kaip andai aš tavo tėvą korojau, 
0 dar tu taip jau drįsti man gėrimą bjaurinti?T 
"Ak, ponužėl, meldžiu”, ožka drebėdama tarė, 
"AŠ amžinai dar tau nebjaurinau vandenį tavo; 
Dieve, mus saugok tokią šelmystę dalyti!
Mes kažin kur toli, vilkus matydamos, bėgam; 
Nes tu jau per daug išpūstijai giminę mūsų, 
Karvių ir arklių, avių ir kiaulių.visokių 
Ant laukų visur giriose daugel suėdei, 
0 taip jau per rugius ir momą mano suplėšei"o 
Bet jau vilks, per daug girdėdamas, kone padūko 
Ir, papykęs labai, iš keršto visas išpūtos 
"Tie”, tarė., "tu, bezliepycia, man laikyk savo snukį! 
Aš neteisia dar niekados nesūdijeu provą.
Ar nežinai, kaip tavo tėvs mano pievą nuganė, 
Irgi moma taip jau su vaikais žolg. nuėdė?
Bet irstai negana, širdis juk plyšte tur’ plyšti, 
Jūs, iškadlninkės, visur tik klastą padarot: 
Giriose mums medžius geriausius lupdamos darkot, 
Ogi namie čiepelius gražius isdykusios lupat, 
Ir daržovę, kytriai į daržą kopdamos. vagiate 
Todėl jau bis daugiau karalius draudžia laikyti, 
Irgi mane ant to akyliai liepė daboti.
Man pavelyta yr visus neprietelius bausti. 
Ir iskadininkams visur raspustsį uždrausti”. 
Taip pasigyręs, jisai tuojau ožkatę nutvėrė 
Ir, ant vietos ūmai sudraskęs, visą suėdė.

Taip ant svieto yr*a. Kas nor iškadą daryti, 
Tai bile ką, ūmai, kaip Šelims, gal numanyti 
Ir, kaip drąskasis vilks, perplėšti ir sudraskyti.

X-X-X-X-X-X
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pal tęsiasi. Bet Dievo Žodis mokina mus jieškoti nevystančių džiaugs
mų. Mokina sėti dvasioj, kad dagotume dvasios vaisių. Velnias duoda 
laikinus džiaugsmus, kurių pasekmė yra amžinos kančios. Dievas duoda 
džiaugsmą tik lašeliais, be* Jo teikiamas džiaugsmas vis auga. Tie, 
kurie surinkti į Dievo amžinus namus, tie džiaugsis per amžius. Pa
laimintųjų džiaugsmas tęsis visada. Tad j ieškokime džiaugsmų, kurie 
Dievo palaiminti, kurie mums nekliudo siekti amžinų džiaugsmų.

x-x-x-x-x-x
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ištrauka iš Garfield Alder knvsos:

5. Ar popiežius yra Petro pasekėjas ir Kristaus 
vietininkas?

’’Kiekvieno sutvėrimo išganymui reikalinga būti paklusniam 
Romos pipiežiui". Taip paskelbė įsakmiai popiežius Bonifacijus VII. 
+ odėl U* yra katalikų religinis ryšys^su popiežiumi,, Tod&Ljo - be sau 
lygaus - jėga ir pretenzija būti krikščionijos tėvų. Kodėl tas nesuda
ro mums jokio įspūdžio? Kadangi Jėzus yra pasakęs: ‘"Ir nė vieno neva
dinkite sau žemėje tėvu, nes vienas jūsų Tėvas/kurs yra danguje., Ne- 
sivadinkite mokytojais, nes jūsų mokytojas vienas, Kristus. Kas iŠ jū
sų didesnis, bus jųsų tarnas. Kas save augŠtina, bus pažemintas,© kas’ 
save žemina, bus iš’augštintas"“/Mato 23, 9-12/

Ar galima mus peikti, kad Kristaus žodis mums svarbesnis už 
Romos’tradicijas? PopiežiŠkumaš pats save pasiaugštino. Todėl jis yra 
nežiūrint savo laikinos didybės, po Dievo teismu.

Ar Kristus Įstatė Petra popiežium?
’’Išganytojas laikė trijų metų priruošė Petrą popiežium", ra

šo vienas kataliku tikybos vadovėlis. Tokiu praus Šimu ir pats Petras 
nemažai nustebtų.^Berods Petras mokinių tarpe suvaidino svarbų vaidme
nį. Dažnai buvo jis pirmas, jeigu reikė'davo klausimus statyti ir entu
ziastiškus pažadus duoti. Taip pat greitai jis nustodavo ūpo. Tą pa
kankamai Įrodo trigubas Viešpaties išsižadėjimas. x

‘Kad Jėzus šiam sv.vruoiančiam mokiniui galėjo sakyti: "Tu 
Petras, ir aš ant tos uolos pastatysiu savo Bažnyčią," /Mato 16,18/ = 
kas per Sekmines didingai pasirodė - rišasi su tuo, kad Kristus savo 
malonėje savo parapiją iš tikrų žmonių, su kurių vienų pradžia padarė 
o ne iš angelų stato. ‘ Berods tarp apaštalų Petras tapo pastat?ytas 
kaip pirmutinis kertinis akmuo, kada jis paliudyjo: "Tu Kristus, gyvo
jo Dievo Sūnus” /Mato 16, 16?. Po to ištarta įgaliavfmą nuodėmes^at
leisti ir sulaikyti Jėzus ne vien tiktai Petrui, bet visiems apašta
lams suteikė /Jono 20, 22-23/. Todėl^betkoks Petro, kaip asmens arba 
kaip kokios "dinastijos" steigėjo, išgarbinimas negali pareiti ne i
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apie kurį mes skaitome pirmame Petro laiške, 
vi lčiai"/l.Petro 1? 3/. Nežiūrint jo nuside- 

kaip išteisintam nusidėjėliui, pavedė savo erių-Viešpats jam,

klausimą. Tam pagunda pasirodė gan greiti popiežiaus istorijoje, bet 
visuomet buvo kaip tokia išpažinta ir atmesta.

Kaip Petras norėjo Viešpatį sulaikyti eiti kentėjimo kelią, 
ši * jam griežtai pasakė: ’’Eik nuo manęs,*šėtone; tu man papiktinimas, 
ne s tu mėgsti ne tai kas Dievo? bet .kas žmonių,! "/Mato 16 y 23/. Pana- 

>i vėliau Povilas Antiochijoj turėjo Petrą griežčiausiai perspėti, 
nes jam užmetinėjo, jog jis ne pagal Evangelijos tie-sas ikse ioj ę > ?
bet bijodamas įstatymiškųjų žydų veidmainiavęs /Galo 2, 11-14/,v"Di~ 
dysis gailestingumas", apie kurį mes skaitome pirmame Petro laiške, 
ir jį "atgimdę gyvajai vi lčiai"/l,Petro 1, 3/. Nežiūrint jo nusidė
jimų, Viešpats jam, kaip išteisintam nusidėjėliui, pavedė savo ėriu
kus ir avis ganytie Jis jam ir prižadėjo už jį melstis, kad nenusto
tų savo tikėjimo ir kada nors atsigręžęs stiprintų savo brolius/Lūko 
22, 32/. Tačiau "Vyriausiu Ganytoju" jis jį niekada nerpaskyrė. Vie
nintelė vieta Biblijoje, kurioje yra išsireiškimas "Vyriausias Gany
tojas", randasi pirmame Petro laiške ir aiškiai kalba apie Kristų,tą 
ateinantįjį/!.Petro 5, 4/.

Niekur jokių pėdsakų apie monarchlstinę .Petro valdymo gal-. 
ją,, Priešingai: pirmame laiške, kuris apaštalo Petro vardą neša,skel
biamo visuotina kunigystė visų Dievo vaikų/1.Petro 2, 9-10/. Ir jei
gu Jėzaus Kristaus Bažnyčioje valdymo pareigos buvo teisėtos Salia 
kitų pareigų /Rom. 12, 8/, tai Petkas niekada nevaldė virš kitų,, bet 
kaip brolis tarp brolių. Jeruzalėje jis veikė kartu su Jokūbu ir Jo
nu, kurie visi buvo vienodai "stulpais" vadinami. Apie jo darbuote 
Romoj Biblija nieko nepraneša.. Ji galėjo būti, bet panašiuose rėmuo
se. Povilas, kuris Romėnų laišką pasiuntė į pasaulio sostinę ir kurio 
tenykštis veikimas įrodomas Apaštalų darbais ir jo belaisves laiskuo- 
se, turėjo Romos parapijai didesnės reikšmės^ negu Petras. Tikra y- 
ra, kad apaštalas Povilas niekada nebuvo "Romos ji^mų vyskųpĮį’.o. Nau
jasis Testamentas skiria vyskupo ir’apaštalų pareigas /Ap._ 1,20.28/. 
kadangi Romos parapija jau seniai prieš Petro atsilankymą buvo įsikū
rusi, tai jis turėjo ten rasti vyskupų kolegiją,*tai^reiskia parapi
jos seniūnų. Monarchiniai valdanti 
ia pamėgdžiojant? ’’ėliau atsirado, 
visiškai svetimas/Fil. 1,1/o 

Jeigu "Petro popiežystė" yra 
žmogiška tradicija, kuri Švento 
Rašto liudiji neturi nė mažiau^o 
pagrindo, tai ir "Petro įpėdiniu- 
kystė" yra vėlesnis padarinys.Kas 
prie jos laikosi, visai nežino 
kas yra apaštalas.

Pagal Naująjį Testamentą a- 
paštalai buvo vienkartinis pasiro
dymas. Bažnyčia"pastatyta antv a- 
paštalų ir pranašų pamato, pačiam 

• Jėzui Kristui esant vyriausiuoju 
kertiniu akmenimi"/Efėz.2, 20/.Pa- 
grindinis pamatas ne s Įkartoj a, Pa
matas yra ir lieka pamatu. KaS ki
taip nori, tas tesirenka su "Nau
ja Apaštališkąja" sekta ir naujus 
apaštalus. Tačiau tai nėra pagal 
Jėzaus mintį.

Berods galėjo Povilas savo 
parapijos nariams s~ akyti: "Būkite 
mano įpėdiniais!"/l.Kor. 4, 16/. 
Panašiai gal ir Petras kalbėjo.

i vyskupas, koks, bažnytinę valdž- 
yra Naujojo Testamento pasauliui
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Tad dar ir šiandien Vurime pasekti apaštalu tikėjimą, meile ir vilt,į 
Tokia įpėdininkystė tačiau niekam le laiduojama tuomi, kad jis turi 
tą pačią tarnybos ir gyvenamąją vietą- kaip ir jo pirmtakūnas. Dva - 
šia neperduodama pagal tarnybą. Ji pučia, kur ji nori. Dvasios pil
niausias pamokslininkas negarantuoja už tai, kad jo įpėdinis turės 
tuos pačius vidujinius įgaliojimus, kaip ir jis pats. Taip pat ir 
Dievo Dvasia nesiriša nei prie Betlehemo, nei prie Nazareto, nei 
prie Jeruzalės, o dar mažiau prie Romos, Vitenbergo ar Ženevos. Di
džiausi vardai negarantuoja^už^laikymąsi prie dieviškosios linijos. 
Tą mums užtektinai irodo bažnyčios ir popiežių, įstorija.
x Popiežiaus neklaidingumo dogma, pagal Kurią popiežius ne
klaidingas, kuomet j is.kaip bažnyčios vyriausias ganytojas ir moky
tojas tikybos ir dorovės r eikaluose sprendžia ir prie ko visi tikin
tieji privalo laikytis, buvo jėzuitų iniciatyva 1870 metais Vatikano 
susirinkimo priimta. Bita dogma stovi griežčiausiame priešingume se
nosios bažnyčios tradicijoms, kurių, buvo laikomasi dar ir penkiolik
tame šimtmetyje, būtent, kad bažnyčios susirinkimai stovi augščiau 
popiežiaus. I šitą priešingumą nurodė ir "senkatalikai”,_kurie po po
piežiaus neklaidingumopaskelbimo susijungė į atskirą bažnytinę ben
druomenę ir palaiko ryšius su Romai nepriklausomomis rytų bažnyčio - 
mis bei anglikonų bažnyčia.

Daugiausia progos duoda mums tas pagalvoti j kad popiežius 
save vadina "Kristaus vietininku*« Tokie ir panašūs žmogaus isgarbi- 
nimai, kaip tai ant kelių puolimas, x žiedo bučiavimas ir svarbiausia 
aklas paklusnumas, išjungiant su Biblija jungiamą sąžinę /žiūrėk jė
zuitų įstatus/^ būtų buvę pirmųjų šimtmečių krikščionybėje neįmano
mi. Tegul ir šiandieninis popiežiaus išga^binimas oficialiai tiktai 
*11106551131 Dievo garbei” derėtų, bet praktiškai tai pasireiškia jau 
kaip žmogaus sudievinimas.

Tam įrodyti užteks prisiminti keletą pavyzdžių katalikiško- 
popiežiaus■iŠgarbinimo. Vienas svarbiausių neklaidingumo dogmos pa
skelbimo šalininkų, Louis Veuillot, pritaikino popiežiui žodžius Žy
dams 7, 26: ’’lies priderėjo, kad toks mums būtų vyriausias kunigas, 
šventas, nekaltas, nesuteptas, atskirtas nuo nusidėjėlių ir augštes- 
nis už dangų”. Kitas, Jacques Maritan +aip sako: ’’Nusižeminimas pried 
popiežių yra svarbus turinys krikščioniško dievotumo... popiežiuje 
randasi Jėzus Kristus dar kilnesniu būdu negu vargšuose ar kūdikiuo
se. Ką popiežiui darome, darome pačiam Kristui”. Mgr. de Sėgur sako: 
’’Krikščioniui popiežius yra antras Jėzus Kristus. Popiežiuje reiškia 
matyti daugiau negu žmogų, bet Jėzų Kristų".

Ar popiežius, kuris tokį iš garbinimą priima tik na jaukia i 
gretinamas p^ie ano "priešininko, kuris sėsis Dievo šventnamyje ir 
rodys save, lyg jis būtų Dievas?’’/!. Tesal. 2, 4/.

Apie 600 m. popiežius (Iregorius Didysis kovoje prieš Kon
stantinopolio patriarchą pareiškė: "Aš atvirai pasakau, kad kiekvie
nas, kuris save vadina "visa apimančiu kunigu” ar geidžia taip būti 
vadinamas, yra savo išdidume Antikristaus pirmtakūnas, kadangi jis' 
savo išdidžia laikysena virš kitų statosi. Jis pamėgdžioja tą, kuris 
paniekino angelų draugystę ir mėgino užkopti autokratijos/beribis 
valdymas/ viršunėn". _ *

/asmeniškas garbingumas paskutiniųjų popiežių, kurie ryškiai 
skiriasi nuo kitų seniau popiežiaus sostą užėmusių labai tamsių as
menų, nieko nepakeičia tame, kadjpagal Evangeliją ^ų teisėtumas nepa- 
keliamas^ir todėl turi būti griežtai atneštas. Ar Kristui reikalin
gas žemiškas vietininkas? Jam, kuris yra pažadėjęs: "Štai, aš esu su 
jumis visas dienas, iki pasaulio pabaigai"/Mato 28, 20/.

Kas namuose pats nonas, tam nereikalingas joks pavaduotojas.
/bus daugiau/ 
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V iršuJe'.Li e tuv ių 
Vasario 16 Gimnazi
jos Dypholce liet, 
ev.mokiniai klasėje 
su tikybos mok. 
p. JurkaiČiu. 
Viduryje? Dypholco 
Liet.Ev.Jaunimo Ra
telis iškyloje. 
Apačioje:Pineber go 
/Vokietijoje/Liet. 
Ev.Liut. Parapija 
su kun.D.Jurksfeiu 
viduryje.
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OŽKELI ASX
Kelias veda per lygumas.ir per 

kalnus. Lygumoje mažiau pasikeitimų, to
dėl atrodo ir lengviau eitio Į kaina sun 
kiau, o į pakalnę pavojingiau.- Nors tuo 
pačiu kelių, einant, ne visi keleiviai pa 
tenkinti ir tūlas nusiskundžia. Mes, gy- 

*£ y ..vendami tuos pačius sunkumus, eidami vi- 
si šiandien tuo pačiu keliu, labai nevie- 
nodai^atsiliepiam. Tai mamytei, kuriai 

’ *kare žuvo abu sūnūs, atrodo tas kelias 
;• labai staigus. Be paramos savo senatvėje 

- ji palikta viena, bet ji nenusiskandžia.
• Ji yra kitiems darpalaima. Eidama į kal

ną, ji sutinka Žmonių, kurie j ieškodami lengvesnio kelio, leidžiasi 
į pakalnę, praleisdami dienas kuo lengviausiai ir nematydami pavojų, 
kuf’ie grgsia. Jų tikslas prisitaikyti- sąlygoms, naudotis gyvenimu ir 
džiaugsmais. Kai kurie praidami pasijuokė ir negirdėjo mamytes svei
kinimo žodžiu. Kai kurie apgailestavo senelę, bet nedaug jų aistojo 
išklausyti jos žodžių, kodėl ji pasirinko tokį sunkų kelių, pati bū
dama varguolė.• • „ ' .■.

O'.. Čia. mes turime sustoti ir klausti - is ko gyvena mamyte, 
kur ji- eina, kodėl ji dar džiaugiasi? Yra taip, kad mes turėtume 
kryžkelėje ištirti, a^ mes jieškodami patogumų ne suklydome.

Kartą ;du'jaunuoliai eidami vėlai vakare, ^nebežinodami tik
rojo- kelio pamatė kelvedį iš tolo. Jie labai pasidžiaugė ir skubėjo 
prie jo,- bet priėjų nustebo, kad tai nebuvo kelrodis, kurio jie taip 
jieSkojb - tai buvo kryžius. Jie nutilo, neišdrįso pasakyti, kad ap
sigavo, bet jie jautėsi dabar kaip ir saugiau. Kaip senųjų mamytę 
šiandien stovykloje, taip per jaunimą, kuris sustojo savo gyvenimo 
kryžkelėje po kryžiumi, mes girdime Žodžius: As esu keliąs. Taip ta
re kartą Vienas savo mokytiniams i-’’ šiandien tas pats į mus. kalba, 
kur mes ir nebūtume. Jis yra vienintelis kelias, vedąs muš i vienybę 
ir gyvastį. „ - w ■

Visi žodžiai tarti be meilės, be dvasios yra_tusti. Kalba
me vieną kalbą, bet nesusikalbame, jeigu negirdime Viešpaties balso. 
Syvenam vienam kambaryje, bet, nepažįstame vienas kito, jeigu nepažįs
tame Viešpaties. Norime viens kitam padėti,_bet nepriimdami Viešpa- 
ties^agalbos, nieko neįstengiame. Jeigu Viešpats yra mano kelias,ta
da aš surandu visus savo draugus ir neprietelius.- Jis mane veda ten 
kur-sunkiausiai, veda3 kur aš turiu atleisti ir kur turiu pats atlei
dimo prašyti. Pasikeičia sąlygos tuo, kad pasiteičia mano širdis,nes 
Viešpats^mane suderino ir dabar nebegrgsia pavojus, nes Jis atleido 
man nuodėmes. Kad kaip sunkus atrodytu kelias, Jis vis man yra prie
šakyje. Nėra pasaulyje tos vietelės, kur Jėzus nebūtu mano priešaky- 

-je. Einant šalia bedugnės, ašffte žinočiau kur savo koją padėti, jeigu 
jis nęnutvertų mano ranką ir nenudžiugintą mano širdį. Jis mane ir 
kai aš vienas, noriu eiti, turiu kentėti, nes Jis mane nepaleidžia. 
Jeigu su juom einu, džiaugiuos, nes_esu Jo šviesoje ir man apreikšta 
Dangiško Tėvo meilė ir gyvasties ryšys su mano artimaisiais, ar jie 
dar gyvi būtų ar jau ilsėtųsi. Nes čia gyvasties kelias, vedąs ir 
per mi-r-tį! « n

ištikymybė Jam mane veda ir man parodo, kad as nieko nėu- 
stojau, kas Viešpaties man duota buvo, ar tai palaima to mamytės pa- 

/pabaiga 92 psl./
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LIEWVISKOS EVEWROS GEN
II HRS VOKIETIJOJE <

Diepholz -(JR)- Jau vieną ka^tą buvome rasę Šio laikraščio pus
lapiuose apie lietuvių Gimnaziją Dypholce0 Tai buvo dar vos gimnazi
jai įsisteigus. Iki šiol daug kas pasikeitė. Siame straipsnyje bandy
sime supažindinti JR skaitytojus su šiandienine Lietuvių, Gimnazija 
Dypholce. „

Pis'm susipažindami su dabartine gimnazija, pažvelgsime į 
netolimą jos praeitį. 1951 metais per Vasario 16 įvyko oficialus gim
nazijos atidarymas, pavadinant ją "Lietuvių,Vasario 16 Gimnazija’’,, Į 
iškilmingą Nepriklausomybės Šventės minėjimą ir gimnazijos atidary
mą atsilankė daug Žymių asmenybių^ dalyvavo ir vokiečių vyriausybės 
atstovai, nekalbant jau apie vokiečių sevaitinių apžvalgų bendroves.

Gimnazijos direktoriumi ti o metu buvo Dr. A. Palaitiš.Mo
kinių skaičius prašoko tik penkiasdešimt; pamažu jis betgi didėjo ir 
Šiandien gimnaziją lanko jau 115 mokinių. Pedagogų klausimas tada ir
gi-nebuvo išspręstas, bet laikui bėgant jis pakrypo į teigiamąją pu
sę. Didžiausį galvosūkį gimnazijos vadovybei ir PLB Vokietijos Kraš
to Valdybai sudarė ir sudaro gimnazijos išlaikymas.

Metę trumpą Žvilgsnį į gimnazijos praeitį, grįžkime vėl 
prie šių dienų. Šiandien, kaip aukščiau minėta, aktualiausias klau
simas, tai gimnazijos išlaikymas. Prie jo apsistosime truputį ilgiau. 
Visos viltys išlaikyti gimnaziją dedamos į užjūrio lietuvius. Tik dė
ka jų aukų gimnazija dar Šiandien egzistuoja. Už šita gyvybiniai 
svarbaus lietuviško reikalo supratimą tenka jiems nuoširdi ir gili 
padėka. Paskutiniu metu pradėta organizuoti gimnazijos rėmėjų būre
liai JAV ir kituose kraštuose. Iš viso tokių būrelių yra jaU virš 40. 
Kiekvienas būrelis apsiima išlaikyti po vieną Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos mokinį, siųsdamas jai už jį kiekvieną mėnesį po 20 dole
rių. Tikimasi tokių būrelių ir daugiau suorganizuoti,vkad tokiu būdu 
užtikrinus visų mokinių, o tuo pačiu ir gimnazijos, išlaikyną.

Vokietijos Saksonijos krašto Švietimo Ministerija pripaži
no Lietuvių Vasario 16 Gimnaziją Dypholce lygiateise vokiečių augš- 
tesnėms mokykloms(Oberschule’ms).' Gimnazijos Direktorius dabar yra 
visiems žinomas rašytojas A.Giedrius-Giedraitis. Nuo pat pradžios 
veikia visos 8 klasės, dėstomoji kalba - lietuvių. Gimnazijos kryp
tis realinė.

Prieš Velykas baigėsi pirmieji mokslo metai. Kartu buvo 
išleista ir pirmoji laida, susidedanti tik iš trijų driturientų.Kuk- 
li,~bet gera pradžia. Du iš jų jau įmatrikuliavo Bonnos universite
tas. Tai parodo, kad lietuvių ^imnazi^os išduotus atestatus pripažįs
ta ir-vokiečių universitetai. Siu molslo metų pabaigoje gimnazija ne 
išleis abiturientų, nes pridėta dar devintą klase.

Pamokos tęsiasi nuo 8 iki 13 valandos. Popiet laisvalai
kis. Jį mokiniai praleidžia daugiausia užsiimdami įvairiomis sporto 
sakomis, kaip antai tinkliniu, krepšiniu, lengvąją atletika ir kt. 
Berniukų mokinių tarpe ypač kultivuojamas sportas yra krepšinis. Ne
seniai gimnazijos krepšinio rinktinė sulošė lygiomis su stipria Bon
nos universiteto krepšinio rinktine. Tuoj po rungtynių mūsiškius pa
kvietė į t^ijų Vokietijos universitetų krepšinio turnyrą. Džiugu ma
tyti tokį lietuvišką sportininkų prieauglį.

Salia gimnazijos aktyviai veikia ir skautai, kurių yra 
virš šimto(dauguma mokiniai). Jie visi priklauso "Aušros" tuntui.Kiek- 
vieną sekmadienį skautai ir gimnazijos mokiniai ne skautai, aidint 
Tautos Šimnuį pakelia lietuviškąją trispalve prie gimnazijos pastato. 

< KonfeMu atžvilgiu imant yra 50 » evangelikai, o likusie-
(pabaiga g 2 pusi.)
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■ssz- M0L40T0 ^^vv-ouifcvuvm-os •=:
Po ilgesnės pertraukos Mažo- VLIKo sveikinimą nuoširdžiais žo- 

sios Lietuvos Tarybos Prezidiumas džiaiso Jis pabrėžė, kad Mažo ir 
buvo sušaukęs Kristaus Dangunžen- Didžo Lietuvos lietuvius jungia 
gimo šventės metu, 1952 m0 gegužės draugiški, giminingi^ir rezisten- 
mėno 22 do Liubeke Tarybos šuva ~ ciniai rysiaio Vokiečiai ir rusai 
žiavimą tikslu atlikti Įvairius norėjo mums išplėšti motinos kai- 
organizacinius reikalus‘bei ap~ bąo Raudonasis priešas naikina be 
tarti svarbius klausimus. Kai ku~ pasigailėjimo mūsą brolius ir se
rie atstovai atvyko jau iš vakaro, seris ir tėvynėj nori palikti tik 
kiti suvažiavimo dienos ryte.Tuo- tuščią žeme. Tie didieji pavojai 
jaus po 9 valo darybos Pirininkas dar'glaudžiau'Jungia musu širdis 
po Simonaitis atidarė suvažiavimą ir rankas bendram tėvynės laisvi“ 
patiekdamas dienotvarke ir kvies“ nimo darbuio Jis rągino nepailsti 
damas Fro Šlenterį s ekr e t ori autis ir nenuleisti rankųo Toliau gauti 
Jis sveikino visus dalyvius ir y- sveikinimai iŠ Tarybos gąrbės na- 
patingai VLIKo Pirmininką kun„Kru- rio Dro Vydūno Lietuvos Diplomą- 
pav^čią, kuris rado laiko ir gali- tijoS Šefo ministro Lozoraičio, 
mybę dalyvauti suvažiavimes P^i- Lietuvos Geno Konsulo New Yorke 
siminta visą mirusiųjų Mažo Lietu- Jono Budrio, Latvių-Lietuvių Vie~ 
vos veikėju,* kaip tai ‘ponios Stik- nybės Centro Valdybos Pirmomagist- 
liorienės, Sibire mirusio dailinin- ro Bračs, buvusio Tarybos nario 
ko 'domo Brako ir kitųo Ją atmin- Ao Puskepalaičio iš Amerikos- ir 
tis pagerbta atsistojimui‘tylos Bostono Evangeliką Draugijose 
minuteio Seniausias suvažiavimo da- Vieton išemigravusią Tarybos 
lyvis, sakytojas Anusis Pėterai- narių suvažiavimas priėmė prezid- 
t'is, sukalbėjo maldą, kurioje jis iumo pasiūlytus naujus narius„Ta- 
prašė Dievą laiminti suvažiavimą rybos Pirmo~pranešė apie atliktus 
ir,, kad jis‘tarnautą mūsą tautos darbus, MoL0Bičiulių Draugijos 
labui o Suvažiavime ‘dalyvavo 18 Ta- y e iklą, užjūriuose ir Šalpos darbą 
rybos nariu ir keli svečiai, , t Šalpos srityje,susilaukta daug

VLIKo‘Pirmininkas perdavė paramos iš BALFo ir LRKO Kalbėta 

ji katalikai. Gimnazijoje pastebimas puikus sugyvenimas tas*p abeją 
konfesiją mokinių, Šelpia gimnaziją taip pat abeją konfesiją asmenys 
ir organizacijos o6 Tikrai puikus sugyvenimo pavyzdys, iŠ kurio daug 
kam reikėtų pasimokyti..

Kodėl nesugyventi? Juk esame visi tos pačios motinos tėvy
nės vaikai, kalbame ta pačia^tėvu kalba ir einame tuo pačiu tremties 
keliuo Tėvynė pavergta., Priešas deda visas pastangas, kad kuo grei= 
ciau išnaikinti mūsą tautą□ Tokiu metu intin svarbu darnus sugyveni
mas ir vienybė, nes - kaip sako lietuviu priežodis - vienybėje galy
bė.

Paskutiniais mėnesiais apie gimnaziją pradėjo rašyti vokie
čių spauda., Pavyzdžiui, populiarus "Die Welt” patalpino gan išsamų 
straipsnį, nekalbant jau apie lokalinius laikraščiuso Po to atvyko 
iš Miuncheno vieno žurnalo redakcijos siestas reporteris ir prieš 
tai buvo net "New York Times" žurnalistaso

Dėl vietos stokos negalime išsamiau aprašyti Lietuviu Vasa
rio 16 Gimnaziją., Kad^gerbo skaitytojai galėtų susidaryti pilnesnį 
vaizdą apie tai, kas čia parašyta, sekančiame‘jR numeryje patalpinsi
me seriją, nuotraukų iš gimnazijos gyvenimo o

-X“

Tautieti, kiekviena Tavo auka Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijai*yra Įnašas Į bendrą lietuvių tautos kova už jos laisvę ir 
šviesią ateitie
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ir Mažo Ld.ef.wos spaudos reikalais 
’’Keleivi” norima ir toliau i šiai“ 
kyti. Tarybos narys teiso M. Bra- 
kas plačiai kalbėjo apie Tėvynės 
laisvinimo institucijų pastangas.

Po bendrų pietų* *14 valo bu
vo Aegedien .bažnyčioj e pamaldos, 
kuriąs laikė buvęs Rusnės parapi
jos kunigas M. Klumbys. Pamaldose 
dalyvavo daug lietuvių evangelikų 
iš Liubeko miesto ir apylinkės.Po 
pamaldų toliau vyko pasitarimai. 
Suvažiavimas patvirtino vieton iš
vykusių prezidiumo nariu naujais 
nariais p. M, Braką, V. 'Endrikai- 
ti ir V, Banaiti, išrinkta^ir re
vizijos komisija. Buvo plačiai 
kalbama lietuviškų kolonijų klau
simu. Nutarta ši klausima ir to
liau kelti atatinkamose vokiečių 
Įstaigose. Kalbėtasi ir kitais 
svarbiais M.L. klausimais. Vien
balsiai priimtos sekančios rezo
liucijos t _ 'i
1. M.L.T. plenumas,1 išklausęs pre
zidiumo ■ pranešama dpie savo’veik- 
la ir darbus - ypač kiek tai lie
čia bendradarbiavima su Lietuvos 
laisvės labui dirbančiais veiks
niais - išreiškė prezidiumui pil
na pasitikėjimą ir įgaliojimų to
liau žengti einamuoju keliu.LioLoT. 
suvažiavimas pageidauja ir ragis? 
na prie glaudesnio bendradarbiavi
mo su visais Lietuvos laisvei dir- 
banČ iais veiksniais.
2. M.L.T. suvažiavimas kviečia ir 
Įgalioja prezidiumą visomis Įma
nomomis priemonėmis tęsti sustip
rinta kova už ^.Lietuvos krašto 
išlaisvinimą nuo bolševikinio jun
go, tuo sudarant galimybę visiems 
M.Lietuvos gyventojams, nežiūrint 
jU kilmės skirtumų, grįžti | savo 
tėvynę.
3. Tūkstančiai M. Lietuvos gyven
tojų po karo pabaigos 1945 m. li
ko bolševikinio teroro ir žiaurio
mis aukomis. Badas epidemijos ir 
mirtis siautė vadinamoje Kalinin
grado srityje, iš kurios žmonės 
terado tik vieną i§eiJi - kelią, 
Lietuvon. Jie ten rado‘išsigelbė
jimą nuo nelaimių pas okupuotos 
Lietuvos gyventojus. Šimtai iš 
Lietuvos grįžusiu, lietuvių ir ne 
lietuvių kilmės i‘oLietuvos‘gyven
tojų, vako Vokietijoje, laiškais, 

pareiškimais per radio ir per spau
dą yra skelbę savo padėką lietuvių 
tautai už ju‘išgelbėjimą*nuo tik-4

M.LoT. suvažiavimas iš savo 
pusės, dėkoja D.Lietuvos broliams 
ir sesėms, kurie, patys smurto ir 
teroro akivaizdoje stovėdami,pri
glaudę šitas raudonojo teroro au-s 
kas. M.L.T. suvažiavimas ypač 
sveikina tuos brolius bei seses o- 
kupuotoje Lietuvoje, kurie ištie
sė pagalbos ranka ir dar šiandien 
padeda savo kraujo broliams ir 
kaimynams, M.Lietuvos gyventojams 
krikščioniškosios^meilės ir visu 
priespaudoje esančių europiečiu 4 
vienybės Įausmo vedini.

Suvažiavimas p^a’ejo darniai 
ir darbingoj nuotaikoj. Svarbes- 
nios suvažiavimo ir pamaldų dalys 
buvo užrašytos magnetofonu4 i juos
teles ir panaudotos Amerikos Bal
so Ii etuviškoms-transliac ij oms. 
Tarybos pirm. p. Simonaičiui padė
kojus suvažiavimo šeimininkui p. 
Endrikaičiui ir dalyviams už visa 
darbą, jis vakare užbaigtas Tau
tos Himnu. t-

Zl.

X=-X—X-X

Kelias (atkelta iš 87 psl.) 

daryto darbo, ar tai gimtame kraš
te likę mylimi žmonės, nors jie 
ir mirę būtų. Nustojau tik tiek, 
kiek išsižadėjau Viešpaties. Tada 
išsižadėjau ir savo,mylimųjų,tuo
met jie man mirė, išsižadėjau gim 
tojo krašto ir neturiu palaimos, 
išsižadėjau jo darbo, nes neisten 
giu darbo naštos pakelti. 4 “

Todėl nutverkime Jėzaus ran
ka, taip kaip jis mums yra nutvė
ręs ir eikime paskui Ji. Jis vie 
nas, vienintelis kelias, vedąs i 
vienybę, i tėviškę, vedąs vaikus4 
pas Tėvą danguje. Tegu kelionėje 
džiaugiasi mūsų širdis, kai Jis 
kalba i mus: As ESU KELIAS I

Kun. J.U.

X—X -X -X- X-X-X -X -X-X-X -X -X -X-X-X -x
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PINEBERGOfVok.) PARAPIJA

Du metus lanko kun. Jurkatis 
mūsų parapija. Dėl lėšų stokos 
niekuomet negalėjome jį tinkamai 
priimti. Kunigas dažniausia atva
žiuodavo vakarais. atlaikęs pa
maldas kukliai pavakarieniaudavo 
t- nernakvojęs pas mane arba Pi- 
ne'be-r’go vokiečių kunigą tęsdavo 
toliau kelionę po stovyklas. Jo
kio atlyginimo jis už savo darbą 
negavo. ' - -

P«” šom« Sekmines Pinebergo 
Liet® Sv. Parapija suruošė tin
kamesni bent vienkartini kun.Jur- 
kačio priėmimą. Kunigas‘atvyko w 
Sekminių antrą dieną popiet, ^ries 

.pamaldas parapija su kunigu nusi- 
■ f o to gr af av o.

Į pamaldas atsilankė visi 
lietuviai evangelikai; nemažai ir 
lietuvių katalikų,, latvių bei uk
rainiečių atėjo, o kiek vėliau 
ir vokiečių ev. kunigas Schinme1- 
pfennigo

Pamaldų metu grojo vargonai. 
Jos buvo atlaikytos kun. Jurkačio 
lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Po pamaldų visi ‘liet. ev. ir 
svečiai buvo pakviesti į arbatė
lę, kurią suruošė parapija (nau? 
jai įrengtoje stovyklos svečių 
patalpoje. Mūsų moterys tikrai 
gražiai stalą papuošė.

Parapijos Pirmininkas inž.A. 
Funkas savo kalboje padėkojo vi
sos parapijos vardu kun. Jur kai
čių! už dvasišką aprūpinimą.tei
kiama parapijai.* Pirmininkas pa
brėžė, kad liet.ev. Įvertina jo 
darbą ir,puikiai supranta,kad to
kiame amžiuje kunigui nėra leng
va atvykti iš Kulmbacho i Pineber- 
gą? nežiūrint ar lyja, ar šąla; 
kunigas visuomet punktualiai nu
statytu laiku aplankydavo parapi
ja, visuomet pilnas energijos. 

Šiuo savo kukliu priėmimu parapi- 
j iečiai nori išreikšti gilių padė
ką ir palinkėti kun. JurkaČiui 
ilgų metų ir geros sveikatos, kad 
ir toliau galėtų lankyti lietusius 
išsklaidytus po ‘visas stovyklas. 
Inž. A. Funkas padėkojo LWF atsto
vui p. Bergesonui,! World Council 
of Churches atstovui Miss Pye ir 
Hamburgo kunigui Hennigsuifvisi 
buy c pakviesti?, bet if galėjo atvy
ti) už suteiktą materialine para
mą šiam priėmimui suruošti. To
liau buvo perskaityti kun.senj.A. 
Kelerio, Evangelisches Ililfsvzerk 
ir kun. Hennigso Sveikinimo laiš° 
kai. Kun. senj. A. Keleris apgai
lestavo, kad negalįs dalyvauti 
priėmime, nes kaip tik tuo metu 
turis, vykti i Angliją. Pc to kun. 
Ju^k^tis padėkojo už jam suruošta 
priėmimą. Teprisiminė, kaip jis 
pries ke‘leta metų dėl senatvės bu
vo išėjęs i pensiją ir neturėjo 
darbo. Galvojo, kad "jau prasidėjęs 
jo gyvenimo vakaras. Bet vieną 
kartą sutikęs kelionėje lietuvi, 
iš kurio jis sužinojo, kad Įvai
riose Vokietijos vietose stovyklo
se gyveną lietuviai e/angelikai, 
neturi galimybės klausyti pamaldų 
gimtąja kalba. "Štai tavo darbas* 
paties Dievo tau paskirtas" - pa
manęs kunigas sau. Nuo to laike 
j is‘Įsijungė Į darba ir pradėjo 
lankyti savo tautiečius. Trumpą 
kalbą pasakė dar kun. Schimmel- 
pfennig, ku^is padėkojo už pakvie
timą ir palinkėjo kun. Jurka'čiūi1’ 
geros sveikatos ir daug jėgų to
limesniam darbui.

Arbatėlės metu p. Funkienė 
išdalino lietuviams vaikučiams iš 
Norvegijos gautas dovanėles.

Inž. Aolunkas

X“X~X-X
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1500 ŽODŽIU ...
■ '-'-į:,. į ; g"l? v.. ■< ■

Aukso pakrantė - Kad palengvinus 
krikščioniško mokslo skelbimą tarp vie
tiniu gyventojų, parašė metodistų kuni
gas Charles Kingsley Williams Naująjį 
TesOamentą, susidedantį tik 1500 papras
tu anglišku žodžiu. ? - .

X-X-X-X 
v , ■ ***'*' ’ ■ v/'*•*.'* • ** • *' , ' J‘ *

ŽELĖS DREBĖJIMAS
Didelis žemės drebėjimas vidurinė

je Japonijoje sugriovė apie 350 namų. 
Žuvusių žmonių mažiausiai devyni, o su
žeistų ‘134.

X-X-X-X

VERTINGAS VAINIKAS
Norvegijos sostinėje vienų laido- 

tuvių metu pametė vfe^na panelė savo 
vasarinę naują skrybėlę. Skrybėlę rado?

kaip vėliau paaiškėjo, kapinių tarnas, kuris ją palaikė brangiu vai
niku ir padėjo ant, grabo.

' M . . ' - . ■. ' <

X-X-X-X 
- • <. t ,

DRAUDIMAS
Viename BerchtesgadenofVokie 

tijoje) apylinkes kurorte užrašy
ta ant skelbimų lentos sekantis 
pranešimas: "Vaikščioti su degant 
čia pypke tvartuose, tualetuose... 
ir kitose pasilinksminimo vietose 
draudžiama".

x-x-x-x

DU KORESPONDENTAI
Didelis japonų dienraštis 

"Ašahi" pasiuntė vienuolikametį 
berniuką ir dvylikametę mergaitę 
į Helzinkio olimpijadą, apie ku
rią jie turi rašyti reportažus to 
die‘nrašcio vaikų skyriui.

x-x-x-x

ĮKLIMPO
Kai kuriose Briuselio miesto 

dalyse buvo sustabdytas judėji
mas, kadangi pakrauti sunkvežimiai

įklimpo i gatvių grindinio sma
lą, kuri ištirpo nuo didelio karš
čio.

x-x-x-x

RADO KAWE
Neseniai viename Vokietijos 

mieste į Radybų biurą buvo prista
tyta karvėo Nepaprastas radinys, 
kurio savininko dar nepavyko su
rasti, sudaro tarnautojams nemažą 
galvosūkį. Kuris iš tarnautojų tu
ri karvę prižiūrėti ir kam prikla
uso pienas?

x-x-x-x

TRUMPESNIS KELIAS
vSAS susisiekimo bendrovė pra

ves Š.m. rugpiūčio mėnesyje pir
mą skridimą su keleiviais išAme
rikos į Europą per šiaurės ašiga
lį. Oro linijos ilgumas tarp Los 
Angeles ir Stokholmo yra žymiai 
trumpesnis negu per Atlanta.
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Hanoveris
1952 metų Pasaulinės Liutero

nų.' Sąjungos siuvažiavimo Hanovery
je proga Išleis Vokietijos nnštas 
C. mil^nus žalios spalvos ženk
lų su Liuterio atvaizdu.

X-X-X-X

Sovietų pareigūnai nesutiko 
išduoti LV/F viceprezidentui vysko 
0 r d a s z Budapešte vĮzą vykti 
i LV/F suvažiav imu Hanovery  j e.

č>

' ■ X-X-X-X

Her mans burga s
Hermansburgo misijos šventės 

metu, kurioje dalyvyvo 18 000 žmo
nių, pranešė vietinių g?yventojų 
kunigas Daffa apie ilcurimą visos 
eilės krikščioniškų*parapijų savo 
tėvynėje Abesinijoje.

X-X-X-X

Olandija
Sulyg apklausinėjimo dovi“ 

niais, 64 % Olandijos suaugusių 
gyventojų kalba malda prieš valgi, 
gi 32 % ne, ‘

X-X-X-X

Amerika

Amerikos Liuteronų Bažnyčios 
konf er enc ij a Mineapolyje nūs tatė, 
JAV pasekmėje gyventojų prieaug
lio kas devynios valandos reika
linga vis vieną naują bažnyčią.

Kolumbija

Evangelikų Sąjunga pietų Ame
rikos respublikoje praneša apie 
28 naujus incidentus, kurie Įvyko 
po gegužės mėno 1d. Viena protes
tantų bažnyčią katalikiški fana- 
tikai susprogdiną dinamitu; kito- 
j e vietoje nenuoramos, verždamiesi 
Į bažnyčią,bandą nužudyti kunigą.

X-X-X-X

S s r b i j a
Serbijos Ortodoksų Bažnyčios 

vyskupų tarybą nutarė nepripažin
ti jugoslavų valdžios remiamą 
"Ortodoksų Kunigu Sąjungų".

x-x-x-x

Č e k o s lovakija

Vienas Pragos ministras „ 
smalkiai puolė radio kalboje Če
koslovakijos bažnyčias, pavadinda
mas biblijinę istoriją, pasaulio 
sutvėrimą ir virsgamtinės būtybės 
egzistenciją "senoviška legenda".

X-X-X-X

Helzinkis
Olimpijados metu vokiečių 

dalyviams bus laikomos ryto ir va
karo pamaldėlės.

X-X-X-X

Sovietų Rusijoje jaučiama 
vėl agresija priesvortodoksų baž
nyčia. Matyt, krikščioniškasjnoks- 
las kenkia "socialiniam gerbūviui’.
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V o k i e t i j a

Senio rugpiūČio meru 27-31 d. 
d. įvyks Stuttgarte Vokiečių Ev; 
Bažnyčios Diena. Dienos moto:"-Pa
sirinkite gyvenimą". Laukiama iš 
rusų zonos apie 20 000 dalyvių, 
bet vokiečių laikraščiai abejoja 
ar sovietų pareigūnai išduos tarp- 
zoninius kelionės pasus, nes pask
utinieji politiniai Įvykiai įtem
pė santykius tarp vako ir rytų Vo
kietijos.

Į Bažnyčios Dieną atvyks sve
čių ir iš užsienio, kaip antai I- 
talijos, Šveicarijos, Austrijos, 
Prancūzijos, Anglijos, JAV, Afri
kos ir net rytų Azijos.

x-x-x-x

Australija
Jungt. Australijos Ev.-Liute

ronų Bažnyčia (IIEI£A) ir Australi
jos Ev.. Liuteronų Bažnyčia (ELCA) 
jau daugiau kaip 100 metų atsisky
rusios. Per paskutinius 11 metų 
dėdamos pastangos suvienyti abi 
bažnyčias imant pagrindu Liuterio 
mokslą. Tikimasi sekančiais pa
siekti visiška abfejų bažnyčių su
vienijimą. Neseniai "pavyko susi
tarti vienu kontroversiniu klausi
mu: šv.Rašto įkvėpimas. Du klausi
mai laukia dar išsprendimo: moks
lo apie Antikristą reikšme ir 
UELCA Įstojimas i P0L0S0 ELCA pa
laiko glaudžius ryšius su Missou
ri Sinodu JAV ir vadovaudamasi 
teologiniais pagrindais atmeta į- 
stojima i P.L.S.

X-X-X-X

Italija
Pakartotinai kreipėsi Itali

jos Evangeliškų Bažnyčių Sąjunga 
per savo prezidentą Dro E. Sbaffį 
Į vyriausybę, prašydamas galutinai 
sutvarkyti "mažąjį konkordatą",ku
ris užtikrintų religijos laisvę. 
Daug šitie žygiai nepadėjo. Nau
jausiame pareiškime vyriausybei 
minima visa eilė netolerantiškų 
pasireiškimų ir net jėgos panaudo-

\ ALp(LKA)5211 
j imu, kurie įvyko ne 1952, Nr. 7/8 
niausiu metu® Taip p /
ši, kad naujai ruoši .. _____
mas apie pasalinima valstybei pa
vojingų politinių, akcijų, gali 
prisidėti ir‘prie religijos lais
ves susiaurinimo, ^Tokiąi padėčiai 
susidarius, kreipėsi IĖBS 'Taryba 
Į vyriausybės Šefą, prašydama už 
tikrinimo, kad būtų*saugojamos 
ir evangeliškų krikščionių tei- - i
sės, kurios valstybės konstitu- • 
cijoje nuštatyttos. Kartu Taryba | 
iteikė savo piliečių politinio 
lojališkumo garantiją'.

X-X-X-X

Anglija
Matydami Canterbury ir Nork 

arkivyskupai vis didėjantį ku
nigų trūkumą Anglijoje, kreipėsi 
ypatingu ganytojišku laišku į 

parapijas, kuriame prašoma vi
sus prisidėti prie tos svarbios 
problemos išsprendimo.

1914 metais šitose bažnyti
nėse provincijose buvo 18 000 
aktyvių kunigų, o 1949 metais,ne 
žiūrint didelio parapijų prieaug
lio, tik 14 000. Daug didžiųjų 
parapijų nėra tinkamai aprūpin
tos. Ypatingai sunku rasti kuni
gų kaimų parapijoms.

X-X-X-X

San Francisco
Šiame mieste susitarė maža 

baltųjų parapija su didele bažny
čia ir‘didele juodųjų parapija 
su nuolat perpildyta bažnytėle 
susijungti Į vieną presbiterijo- 
nų bažnyčios parapiją, kuriai a- „ 
teityje leista*naudotis didžiąją 
Westminster bažnyčia mieste. Va- r 
dovaujantls dvasiškis bus negrų - *
parapijos kunigas, kurio asisten- į 
tas bus baltašis.

x»x~x-x
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