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* AŠ NUGALĖJAU PASAULĮ! “
IŠ DIEVO ATEINANTI SILPNYBĖ YRA STIPRESNĖ UŽ ŽMONES.

( l.Korirt.1,25)
Kuomet paskutinieji musų. Viešpaties Jėzaus Kristaus žo

džiai nuskambėjo nuo kryžiaus Golgotos kalne Didžiojo penk
tadienio tamsybėje, tuomet atrodė būk Viešpats Dievas net 
savo viengįmusio Sūnaus atžvilgiu susilpnėjo, negalėdamas 
savo dievišku nutarimu pakeisti įvykių eigos. Kaip puikiai 
is tikrųjų, buvo Dievo reikalas pasauliovnugalėtas! Juk Ro
mos imperijos valdovai, aųgštieji bažnyčios pareigūnai,vy
riausieji kunigai., rašto žinovai, karaliai, belaisviai ir 
kareiviai -- jie visi susijungė savo neapykantoje tik tam 
vienam tikslui’, parodyti, kad jų, valia stipresne už die
viškąją. Visa jų galia, jų protas ir jėga buvo sukoncen
truota prieš meilės ir tiesos karalių tikslu sumalti jį 
po savo kojomis, Viešpats Jėzus Kristus turėjo eiti savo 
likimo keliu išjuoktas, sumuštas ir kankinamas tais, ku
riuos jis iki paskutinės gyvenimo akimirkos mylėjo. "Per
galė, pilna pergalė!" - taip skambėjo tomis dienomis be
dievių rūmuose ir pilnų klastos žmonių namuose. Kristaus 
kapas pasirodė jų akyse augšoiausias matomojo pasaulio 
jėgos ir teisybes Įrodymas. Jėzaus priešai galėjo paga
liau su nuraminta sąžine tris naktis miegoti: "Su tuo mes 
galutinai susitvarkėme!"

Taip atėjo Velykų rytas ir su juo atsirado stebuklin
gas nematomųjų jėgų veikimas. Žaibo greitumu buvo pašalin
tas grabą dengiantysis akmuo ,.. persigandę apsaugos^ ka
reiviai pabėgo ... Jėzus Kristus, nukryžiuotasis Viešpats, 
prisikėlė iš numirusių-ir neapsakomoje atsimainymo puiky
bėje, paskendęs visas dangiškame žibėjimej paliko kapo 
nakties tamsybę. Ant nuristo akmens atsisėdo nematomojo 
pasaulio pasiuntiniai, skelbdami nuo baimės drebantiems 
mokiniams linksmą žinia: "Jėzus Kristus yra prisikėlęs, 
jis vėl yra gyvas ... gyvas dėl Jūsų!" Triumfališkame sau
lės-tekėjime-pamatė Žmonija kitos saulės pasirodymą, sau
lės ... kuri niekuomet nebegalės nusileisti!

Taip greit ir taip lengvai Dievas nugalėjo, kuomet Jo 
valanda išmušė! Visos pastangos, kuriomis dvasiški ir pa
sauliški valdovai taip ilgai kankino save ilgais posė
džiais dienos ir nakties metu ... apkalbėjimais, grasini
mais ir kyšiais .,,, jos visos iškart pasirodė tik tušti 
žmonių valios ir galvojimo vaisiai! DieVo silpnybė Įrodė 
savo galingą pergalę virš pasaulio išminties ir jėgos!

. Kun. Vytautas Kurnatauskas
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OKS TARNAUJANTYSIS ŽMOGUS, M.LIUTERIS IŠREIŠKIA 
ŽODŽIAIS: "MANO ŠIRDYJE GYVENA TAS VIENAS, JĖZUS

IR APIE JĮ VIENĄ SUKASI VISOS MANO MINTYS." LIŪ

D.JL.M į J.JXLL AUll 

KĄ MES GALĖTUME 
KLAUSIAS JĖGAS!

YRA NUOSTABU, KAD DIEVAS SAVO ŽODYJE NEPATEIKIA TAU KO
KIŲ NORS REIKALAVIMŲ; JIS SĄVE MEILINGAI KALBINA, KAIP SA
VO VAIKĄ,. JIS PRIMENA SAVO. ŽODYJE, KĄ JIS YRA TAU GERO SU
TEIKĘS. JU.i.Jlb IŠIAIKC JAVO GYVYBĘ, JIS APRŪPINA TAVE Į- 
VA IR TOMIS GĖRYBĖMIS. JIS TAVE ĮSTATE Į SĄLYGAS, KURIOSE 
TU GALI GYVENTI LR VEIKTI. KAD ESI SVEIKAS, ŲALI DIRBTI, 
GALI DOMĖTIS MOKSLU, MUZIKA, MENU IR KITAIS ŽMOGAUS DVA
SIOS PASIREIŠKIMAIS, TAI VIS UŽDĖKOTINA JO GERUMUI.- AR 
NETURĖTŲ TAI „SAVAIME SEMI TAVO NUOLATINIS DĖKINGUMAS, KU
RIS PASIREIKŠTŲ TARNAVIMU JAM?

POVILAS RAGINA. VIENAME LAIŠKE TIKINČIUOSIUS PAŠVĘSTI 
SAVO KUNUo KAIP AUKĄ DIEVO TARNAVIMUI. MŪSŲ KŪNAS YRA Į- 
----------- ------------------------------ - ----------------x-------------dvasiiiės gamos.

VĘSTUME SAVO GE»

DIEVAS, KURIS SIEKIA VISĄ ŽMOGŲ IŠVADUOTI, NORI,KAD VI
SAS ŽMOGUS BŪTŲ JAM PAŠVĘSTAS. TAD TIKROJI ŽMOGAUS PASKIR
TIS YRA DIEVUI TARNAUTI VISOMIS PAJĖGOMIS. KOKIA DVASIA 
GYVENA TOKS TARNAUJANTYSIS ŽMOGUS, M. LIUTERIS IŠREIŠKIA 
TOKIAIS ŽODŽIAIS; "MANO ŠIRDYJE GYVENA TAS VIENAS, JĖZŪS 
KRIST US, xu xx> u 4, « jjjiuį. u ur\nux v juxxixxu.
TERIUI PASISVENTUS DIRBTI DIEVO TIKSLAMS, JAM REIKĖJO 
DAUG AUKOTIS, BET „TIESA BUVO JAM BRANGESNE NEGU JO ASMENS 
PATOGUMAI. - KRIKSGIONIS, GYVENDAMAS SIAME PASAULYJE,DAUG

MIEGA, SKAITO, LAVINASI, BEJ VISĄ TAI DARO KITA DVASIA.TI
KINTYS IS VYKDO IR SUNKIUS UŽDAVINIUS NUOŠIRDŽIA DVASIA,AT
SIDĖJĘS IR PASIŠVENTĘS. PASISVENTIMAS NESUPRASIINAS PASI
TRAUKIMU IŠ PASAULIO Į DYKUMAS IR VIENUMĄ. VIEŠPATS NORI, 
KAD MES KOVOTUME PASAULYJE, KUR VIS VARŽOMASI DĖL ĮTAKOS, 
GARBES PRIPAŽINIMO IR TURTŲ, NES PASITRAUKDAMI IS JO, MES 
NEVYKDOME TOS PASIUNTINYSTĖS, KURIĄS TRINTIEJI TURI VYKDY
TI. LIUTERIS YRA PASAKĘS LABAI REIKŠMINGĄ ŽODĮ: "KUR GYVE
NIMO PADUGNIŲ SRIUTOS TEKA, TEN REIKIA TVIRTŲ ŽMONIŲ. ŠVEN
TIEJI TURI MAIŠYTIS TARP NUODĖMININKŲ.«

NORS TU KASDIEN SUTINKI ŽMONES, KURIE YRA PAVEIKTI ŠIO 
PASAULIO DVASIOS, VISDĖIffO TU NETURI PASIDUOTI ŠIOS DVA
SIOS PAVERGIAMAS. TIKINTYSIS TURI KITOKIOMIS AKIMIS ZVĘLU
TI Į PASAULĮ NEGU NETIKINTIS. PASAULIETIŠKAI GALVOJĄ ŽMO
NĖS MĄSTO IR VERTINA VISKĄ ŠIUO MĄSTU: KIEK TAI BUS MAN 
NAUDINGA IR KIEK TAI PATARNAUS MANO INTERESAMS. O TAI YRA 
VIS DALYKAI, KURIE PASOTINA PILVĄ, PRIPILDO KIŠENES, JAU
DINA JAUSMUS IR VAIZDUOTĘ; TAI DALYKAI, KURIŲ SIEKIAMA PA
SAULYJE ... v '

BĘT TIKINTYSIS TURI AUGSTESNIUS TIKSLUS. - PATS KNIS
OSI, MAZGODAMAS SAVO MOKYTINIŲ KOJAS, KAD PĄMOKY-TUS ŽEMINI

TŲ JUOS VIENAS KITAM TARNAUTI.„TUOMI TAU LABAI VAIZDŽIAI 
PARODYTA, KAIP TŲ, TURI VEIKTI SIAME PASAULYJE, BŪTENT - 
NUOIANKIA IR PASISVENTUSIA DVASIA STENGTIS DAUG GERO NU
VEIKTI. DIEVUI IR ARTIMO GEROVEI.

................................ KUN. J.PAUPERAS
1

0O0
JEIGU GALIME PADETIx TAI IR TURIME, KITAIP NESAME VER

TI, KAD SAULES SPINDULĖLIS. MUS PALIESTŲ.
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RISIKĖLI- 
IAM IR NE

ŠTOSE SVENTESE 
KŪRIS MŪbŲ KEKE:

PAGARBINTAS TEESIE DIEVAS IR MŪSŲ VIEŠ
PATIES JĖZAUS KRISTAUS TĖVAS, KURS PAGAL 
DIDELĮ SAVO GAILESTINGUMĄ ATGIMDĖ MUS GY
VAJAI VIIOIAI JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLI
MU IS NUMIRUSIŲJŲ NEPRAGAISTANČIAM IR NE
SUTEPTAM IR NENUVYSTANČIAM PAVELDĖJIMUI, 
KURIS TAIKOMAS JUMS DANGUJE. 1.Petro 1,3

Velykos yra didžioji pergalės ir 
džiaugsmo šventė. Ji švenčiama po kentėjimų., 
po Didžiojo ketvirtadienio ir penktadienio 
ir kažkaip primena mums mūsų gyvenimo realy
bę, nes triumfai ir pergalės Švenčiamos tik 
po kentėjimų, kovų ir aukų. Velykų šventės 
yra tikras džiaugsmo ir paguodos šaltinis 
persekiojimų ir priespaudos laikais. Tai ma
tome ten, kur bažnyčios stovi po kryžiumi 
ir yra persekiojamos. Šviesios turi pasida
ryti ir mūsų, širdys, laisvos nuo liūdesio, 
keršto, nemeilingumo ir kietumo. Todėl ir 
senos Velykų liturgijos ragina krikščionis 
pakasti visų kartumų, pyktį ir nedraugišku
mą. ir leisti šviesti amžinajai meilės švie
sai. Todėl ten sakoma;

v "PRISIKĖLIMO DIENA! BŪKIME ŠVIESIAIS 
SIOSE ŠVENTĖSE IR APSIKABINKIME! PAVA

DINKIME’.BROLIU IR TĄ, KŪRIS MŪSŲ NEKENČIA. ATLEISKI!® VIENI KI
TIEMS DEL PRISIKĖLIMO IR TARKIME; KRISTUS PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRU
SIŲJŲ.*

0 Igtynų, liturgija gieda:
■ŠI ŠVENTA NAKTIS PAVARO VISUS NUSIŽENGIMUS, NUPLAUNA NUODĖ

MĖS IR DOVANOJĄ NEKALTYBĘ, IR DŽIAUGSMĄ PUOLUSIESIEMS IR LIŪD
NIESIEMS. JI IŠBLAŠKO VISA NEAPYKANTĄ, DUODA VIENYBĘ. IR PALEN
KIA GALINGUOSIUS."

Šiais laikais dauguma žmonių gyvena baimėje. Svarbiausia 
priežastis yra, kad praleista du didieji karai ir bijomasi ateity 

trecio, kuris atomo amžiuje gali viską, su
naikinti, Bet^ir be karo žmogus gyvena ne*- 
saugiai, nes žinome, kad esame mirtingi žmo
nės. Taivatsispindi musų laikų filosofijoje. 
Pirmiau šviesuolių buvo vengiama kalbėti a- 
pie^mirtį ir mirimą. Pavyzdžiui, didysis vo
kiečių rašytojas Goethe vengdavo kalbėti a- 
pie mirtį. Ir tai buvo tipiška jo laikams. 
Buvo nepadoru apie mirtį, kalbėti, lyg kad 
buvo norima pasakyti - mirtis ir taip gana 
anksti ateina ir mes nenorime mintimis apie 
mirtį musų gyvenimo sugadinti. Šiandien su 
mirtimi kaip ir apsipratome. Karai daug ar
timų nunešė. Vien eismo nelaimėse Vak.Vokie- 
tijoje žūva^vienas žmogus vis kas 40 minu
čių. Todėl šia tema turime kalbėti ir nega
ilime ilgiau tylėti. Tai girdime ir šių die
nų taip vadinamojoje egzistencinėje filoso- 
jfijoje. Mes gyvename_ir gyvendami važiuoja

me į mirtį. Čia pagal sį protavimą ir yra musų gyvenimo prasmė, gi 
is to seka kita išvada, kurią galime patys išskaityti, kad gyveni
mas neturi prasmės, jis yra niekas."Niekas" lotyniškai reiškia "ni
hil". Nihilizmas yra musų dienų filosofijos požymis. Pagal šiągal-

“ 1 "■ I - I < H I I ......................  , , MM.! II M 2 8 — — I — I I Į IĮ.—  I III...................... Ill I ...
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voseną gyvenimas baigiasi mirtimi. Taigi gyvenimas yra be tikslo, 
jis yra niekingas. Tokiu būdu šis galvojimas baigiasi tarsi maiše 
arba gatvėje^ kuri "baigiasi ir neturi jokio išėjimo.

Krikščionis nesiremia šiuo išeities nešinančiu žmogišku pro
tavimu, nes ^is žino save Dievo globoje. Jis turi Dievą, kuris jį 
iš mirties išvaduoja. Mirtie, kur yra tavo gylys? Mirtis yra dide
lė galia. Bet jis, Visagalis, yra galingesnis. Dievas gi yra mir
ties ir gyvybės Viešpats. Ir šia turime aiškiai pasakyti, kad šis 
Dievas nėra žmonių išgalvotas ar idėjų, Die
vas ar kokios nors mistinės religijos Die
vas, nes dievaičiai yra silpni ir neturi 
gyvosios vilties«. Sis Dievas parodė savo 
galią, prikeldamas. Jėzų, Kristų iš mirusių
jų; kartu ir nugalėdamas mirtį, sis prisi
kėlimas buvo vienintelis įyykis, taip kaip 
Jėzus Kristus buvo ^vienintelis žmogus - 
Dievas ir žmogus, žmogus, kuriame pats Die
vas ve-’ki ir kalbėjo., . v

Tiesa,, šis Jėzus mirė ant kryžiaus, 
lai visi matė,, Jis buvo ir palaidotasBet 
trečią, dieną, kėlėsi jis ir vėl pasirodė mo
kytiniams, kalbėjo su jais ir net prie sta
lo sėdėjo. Jiems jis pasirodė ir jie matė 
jį prisikėlusį. Tai Velykų stebuklas ir Ve
lykų atsitikimas^ Jis kėlėsi sekmadienį, ir 
*?i diena vadinama Viešpaties diena. Savo 
prisikėlimu išganytojas suteikė mums amži
nojo gyvenimo viltį. Ir ši viltis, : ’ 
džia mums niekais nueiti,. Koks gi amžinas g 
vo karalystė, mes galime tik spėlioti ir iŠ 
yra uz mūsų, pasaulio ribų, ir kartu už musų įsivaizdavimo ribų,. Bet 
mes žinome, kad ten bus prisikėlusiųjų gyvenimas, kaip prisikėlęs 
išganytojas mums apreiškę,. Tai gyvenimas draugystėje su Dievų gy
venimas tobulybėje, nepažįstas vargų nuodėmių, nes "Šitai pirma 
praėjo ir visa nauja tapo", sako regėtojas Jonas.

JTors mes negalime įsivaizduoti ateities gyvenimo prisikėli
mų nes "mūsų žino jįmas yra iš dalies",bet 
tai netrukdo mumsvdžiaugtis! Mes žinome, 
kad tai - ką mes čia žemėje iš Jėzaus Kris
taus gavome - yra gyvenimas meilėje, gyve
nimas Dievo meilėje, gyvenimas Dievui ir 
mūsų artimui Žmogus yra Dievo sutvertas,į 
Dievą jis vėl turi grįžti. Po ilgų klajo
nių, ir netobulybių jis turi grįžti v atgal 
pas Dievą į tobuląjį gyvenimą Gi žmogus 
tūri' ir gilų pasiilgimą savo sieloje grįž
ti pas tą, į kurio veidą jis yra sutvertas. 
Giesmininkas gieda: Juk is Dievo tu esi, 
tai Dievop ir kreipkis!'- Jei mes norime 
būti prisikėlimo dalininkais, tai turime 
būti ir jo mirties dalininkais, nes vienas

sako apaštalas Povilas, nelei- 
““J---- —venimas, kokia yra Die-

dalies nuvokti.nes tai

su kitu susiję. Kas nenori su juo mirti, .
tas negali su juo gyventų Mirti, reiškia n
paduoti savo gyvenimą tarnybai to, kuris 
mus pirma mylėjo,padėti, pasitarnauti musų b
artimui ir atsisakyti savosios savimeilės. Per Kristaus kryžių ve
da kelias į prisikėlimą. Todėl mes turime būti Velykų žmonėmis,ku
rie turi viltį, ir nebijo kryžiaus ir vargų Kristus prisikėlė tJis 
tikrai prisikėlė. Todėl švęskime Velykas džiaugsmingai, nes mūsų 
kelias veda iš vargų į garbę ir pergalę. Exm, A.Keleriš
—— ———-----—   — •— 9Q ■ —————----------————————
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JAUKINAS GYVENIMO SŪKURIUOSE 
Rašo A.Vėlins, Čikaga

Kol žmogus yra gyvas,tol jis vis kruta, juda — ką nors veikia. 0 

kai jo judėjimas-krutėjimas ar veikimas pradeda apstoti,tai sako

me, kad jis jau pradeda pamažu skirtis iš gyvųjų, tarpo, Ir kai vi

sai nebėra jokios judėjimo ar krutėjimo žymės žmogaus organizme, 

tai jis jau ir laikomas mirusiu,Tokiu būdu būtų, galima sakyti, 

kad judėjimas esti vienas iš gyvybės žymiu,Nes Ši žymė ir yra 

kaip neatskiriama nuo gyvo sutvėrimo, lygiai kaip ir visas likimas. 

Kiekvienas judėjimas turi kurią, nors kryptį .Tiksliau sakant, kas 

nors juda ar teka kuria nors kryptimi,Žmogus,pavyzdžiui, jaučia 

savyje nuolatinį širdies plakimą ir savo kraujo tekėjimą gyslo

mis vis ta pačia Augščiausiojo nustatyta kryptimi.,

Kiekvienas judėjimas sutinka kliūčių, savo kelyjecMažos kliūtys — 

lengvai nugalimos .Tačiau su didesnėmis reikia kartais ir ilgiau 

pakovoti,Ir kiekviena tokia kliūtis palieka bet kuriam judėjimui 

savo žymę,žinoma, juo kliūtis bus buvusi didesnė,tuo ir žymė judė

jime pasiliks aiškesnė,Jei visai didelė kliūtis,tai kartais pats 

judėjimas priverčiamas pasirinkti sau kitą krypt į, 0 perdidėlė 

kliūtis sulaiko ir labai didelį antplūdį taip,kad visas judėji

mas,kuris tačiau negali sustoti,besiskverbdamas kitais keliais, 

kitomis kryptimis,pradeda suktis tam tikrais verpetais-sūkuriais. 

Tokie verpėtai-sūkuriai kartais išauga tokie dideli ir galingi, 

kad jie viską nuneša,kas tik arti jų pasitaiko,kažinkur į kokią 

bedugnę ir pražūtį.Kad taip ne tik gamtoje,bet ir žmogaus gyveni

me at s Įtinka, vis i esame mažiau ar daugiau pastebėję, iš daugybes 

gyvenimo pavyzdžių,

Amerikoje,pavyzdžiui,gyvenimas labai įvairus,ir jame judėjimo ga

na daug.Ir čia kiekvienas judėjimas sutinka savo kelyje kliūčių,
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kaip ir visur,Ir čia Tu neišvengsi tų gyvenimo sūkurių,kaip ir 

tremtyje ar savo paliktoje tėviškėje„Čia Tau grasia dar net di

desnis pavojus,nes oia daugiau sūkurių,kurie tiesiog plėšte plė

šia ir patį tvirčiausiąjį vienon ar kiton "bedugnėn. 

Gal pagyvenusiems žmonėms Šio moderniškojo pasaulio pavojai yra 

kiek įstabesni,tad ir leidžia save žymiai lengviau apsidrausti. 

Tašiau priaugančiai kartai jie lyg saldžiai migdantys nuodai,ku

rie,gal būt,tik kas kelintam beįeis iš to gilaus miego atsikelti. 

Daugiau kaip dešimt metų, tėvai iškentėjo daug baimės,matė daugel 

vargų.;užaugino vaikus nenormaliomis sąlygomis.Atvyko Amerikon, 

Anglijon,Australijon ar kiton laisvėn šalin,Cia greit užsibaigė 

ta baimė,tas skurdas ir tas netikrumas rytojaus diena.Ir vaikai 

tuojau pajuto.kad iš elgetos gyvenimo pasidarė kažkas naujo -lyg 

pasaka - beyeik ’karališkas* gyvenimas.Egzistencijos klausimo 

(būti,ar nebūti) lyg per naktį nebeliko.0 liko tik vienas šūkis: 

dabar gyvenk ir būk linksmas! Ir kodėl negyventi linksmiems po 

tiek liūdesio metųTKodėl gi atsilikti nuo vietos jaunimo pasilink

sminimo atžvilgiu? Jei iki šiol to viso nebuvo galima turėti,tai 

daber proga su kaupu atsiimti,Šitaip galvojančių yra ne vienas. 

Ir tokių jau kelintas pakliuvo į tokį sūkurį,iš kurio tik nepa

prasta energija teišsisuksi.,Viena pramoga seka po kitos,o darbas 

bei poilsis suima likusias šio gyvenimo trumpas valandas taip, 

kad nebelieka laiko nė pagalvoti apie šios žemės tolimesnę kelio

nę. Nes jokia kelionė nepailgsta,jei esama linksmos kompanijos, 

Jaunasis,jaunoji, ar Tu bent kartą, apsižiūrėjai,kurioje kompani

joje Tu sėdi? Jie visi lygiai to paties trokšta,kaip ir Tu, Jie vi

si lygiai taip pat supranta: jei gyventi,tai bent gyvsnti.kol dar 

jaunas esi.Tau niekas negali uždrausti gyventi taip,kaip Tu nori, 

kaip Tau patinka,. Ir, iš tikrųjų taip Tu ir gyvensi, kaip Tau patin

ka, jei niekas Tavęs neužkrutins ir neduos progos atsibusti iš to 

saldaus,tašiau apgaulingo miego!
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KRETINGOS PU- 
RHPIJM MŪSŲ 
ŠIMTMETYJE

išbuvo Kretingoje iki 1908

Rašo kun. A.Gelžinius
- o -

neseniai Šiame laikraš
tyje BUVO STRAIPSNELIS 
r KAIP MUSŲ TĖVAI BAŽNY
ČIAS STATYDAVO".TEN BU
VO NUSVIESTA,KIEK TĖVAI 
TRIŪSO, VARGO IR AUKOJO, 
KOĮ> PASISTATĖ SAVO BAŽ
NYČIĄ.. TAI BUVO 1899 ME
TAIS. PAŽIŪRĖKIME DABAR, 
KAIP TOLIAU VYSTĖSI KRE
TINGOS EVANGELIKŲ PARA

PIJOS GYVENIMAS. -
- o -

DARBŠTUSIS KUNIGAS STRAU
MANAS

Bažnyčia buvo pasta
tyta labai darbštaus ir pavyz
dingo bei rūpestingo kunigo 
Straumano pastangomis, kuris 

išbuvo Kretingoje iki 1908 metų. Jis buvo ne vien.geras kunigas, 
bet ir pavyzdingas ūkininkas, nes pats valdė klebdnijos žemę. "Kai 
mes rytmetyje^važiuodavom į dirvas, mūsų kunigėlis, ilgais sopagais 
apsiavęs, grįždayo_jau iš laukų," taip.pasakodavo apie jį senieji.

kėjo, bet ‘per trumpą laiką išmoko lietuvių kalbą taip./ kad galėjo 
sakyti pamokslą, kaip tikras.lietuvis. Klebonijos žemė susidėjo iš 
įvairių sklypų, išmėtytų po visas dirvas. Kunigui Straumanui pasi- <~ - *   -*   -------_ 1 1---------------t---------• -  _   
m. ,i.a& buvo visų parapijiečių labai gerbiamas ir mylimas. Jis kovo
jo prieš visokias nedoroves, prieš girtuoklystę ir kitas žmonių 
silpnybes. Pats buvo griežtas abstinentas ( nevartojo alkoholio). 
Kai parapijietis ateidavo prie Sv.Vakarienės, griežtai graudendavo 
jį atsisakyti nuo degtinės vartojimo. Jis buvo įsteigęs abstinentų 
draugiją. Kai pasauliečiai kviesdavo jį į kokius nors pokylius,jis 
arba visai neidavo, arbs_nuėjęs^ir pasižiūrėjęs kas ten dedasi, 

bosnei tautybės. Kurti.
tais ) į Doblėnus, kur; ~ ~ _ _ _ _ w _ ______
gal sutvarkyta tiek dvasiškoje kie£ iųūkiškoje*srityje. Kretingos 
klebonui teko aptarnauti Gargždų, Švėkšnos ir Palangos fiiijas. 
Taip pat retkarčiais tekdavo laikyti pamaldas Darbėnuose. Keturis 
kartus per metus vykdavo Kretingos klebonas į Švėkšną. Vietinis 
kantorius ten kas sekmadienį pamokslininką ūda vo ir_priruošdavo vai
kus konfirmacijai. Švėkšnoje konfirmacija visada būdavo Joninių 
dieną. v •

Gargždų fiiijai kunigas Straumanas priruošė kantoriumi gabų 
ir darbštų parapijietį - poną Kavolį, kuris ten veikė iki antrojo 
pasaulinio karo ir dažnai minėdavo labai rūpestingą ir pavyzdingą 
kunigą Straumaną. Straumanas Latvijoje buvo išrinktas propstu (vys
kupu ) o Kai 1959 metais Latvijos arkivyskupas Grinbergas aplankė 
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčia^, Straumanas buvo jo pa
lydovu.

Kai jis iš Latvijos atvyko į Kretingą, lietuvių, kaltos nemo
kėjo, bet ‘per trumpą laiką išmoko lietuvių kalbą taip, kad galėjo 
saldyti pamokslą, kaip tikras. lietuvis. Klebonijos žemė susidėjo iš 
įvairių sklypų, išmėtytų po visas dirvas. Kunigui Straumanui pasi
sekė suvienyti sklypus taip, kad buvo lengviau žemę apdirbti.Strau- 
m :i.a& buvo visų parapijiečių labai gerbiamas ir mylimas. Jis kovo
jo prieš visokias nedoroves, prieš girtuoklystę ir kitas žmonių 
silpnybes. Pats buvo griežtas abstinentas ( nevartojo alkoholio). 
Kai parapijietis ateidavo prie Sv.Vakarienės, griežtai graudendavo 
jį atsisakyti nuo degtinės vartojimo. Jis buvo įsteigęs abstinentų 
draugiją. Kai pasauliečiai kviesdavo jį į kokius nors pokylius,jis 
arba visai neidavo, arba nuėjęs ir pasižiūrėjęs kas ten dedasi, 
tuoj vėl grįždavo namo. Bet, tačiau, gerbė jį visi, nežiūrint tiky- 

•_ į Straumanui išsikėlus ( turbūt 1908 me-
, krašte, Kretingos^parapija liko pavyzdin- 

į, Švėkšnos ir"Palangos f iii jas. “ 
iais tekdavo laikyti pamaldas Darbėnuose. Keturis

lekmadienį pamokslininką ūdavo ir_priruošdavo vai- 
Švėkšnoje konfirmacija visada būdavo Joninių
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PABUDINTA GAMTA
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 

Ir, žiemos Šaltos triūsus pargriaudama, juokės. 
Šalčių, pramonės su ledais sugaišti pagavo; 
Ir putodama sniegs visur į nieką, pavirto.

Tuo laukus orai drungni gaivindami, glostė
_ Ir žoleles^visokias iš numirusių,Šaukė.

Krūmai su silais visais išsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkiams, 
Vislab, kas ežere gyvendama peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą, buvo miegojus, 
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą, sveikint.

Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės.
Varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų, 
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo. 
Bet ir bitins jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užsimiršo. 
Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo - 
Ir lakstydami/Su birbynėms žaisti pradėjo;
0 vorai, ^kampuos sėdėdami, verpalus audė 
Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. 
Bet ir meškos ir vilkai Šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.

Krūmus ir girias visokios ošino dainos, 
0 laukus visur bei pievas^skambino garsai. 
Gegužės ir strazdai, sumišai lakstydami, žaidė 
Ir Sutverto j į, linksmai rykaudami, gyrė.
Kregždės su lengvais sparnais augstai pasikėlė 
Irgi bešūtydamos, nei kulkos, šaudė per orus, 
0 paskui valgius prastus be priprcvų, valgė 
Ir pasivalgiusios pliuškėjo pasaką savo.
Gervins, ik debesų juodų dyvinai kopinėdams 
Ir nei verkdams irgi dejuodams,skambino dangų; 
Bet tai ne verksmai, kad jis taip skambina šaukdams 
Be! jisvnor pamokint, kaip Dievo didė galybė 
Ir. paukštelių balsuos yr didiai stebuklinga.

K. Donelaitis
( Šiais metais suėjo lygiai 240 metų, kai 
gimė Kristijonas Donelaitis, Tolminkiemio 
parapijos kunigas. )

Nuotraukų. pus la py.Į e - keli vaizdeliai is Vasario 16 
Gimnazijos atidarymo Huttenfeldje.
Viršuje mat ome „ mokines, bešokančias choreografinį šo-^ 
kį "Kur bėga Šešupė".
Apačioje - gimnazijos choras minėjimo metu: TamaraKe- 
lerytė praneša kaip tik, kuri daina bus dainuojama.
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NAUJI LAIKAI - NAUJI PALINKIMAI
Ir kunigas Karolis Josefįs, kuris- Straumanui išsikėlus, per

ėmė Kretingos parapiją, atėjo iš kursą, krašto. Taip pat ir jam rei
kė jo visą, pirma išmokti lietuvių, kalbos į bet jam tai buvo sunkiau, 
nes jis buvo vokiečių, kilmės, gi latviui lengviau yra išmokti lie
tuvių kalbą, kaip vokiečiui. - Josef is taip pat buvo gerbiamas ir 
dorų kretingiškių mylimas kunigas, bet jis nebuvo toks stiprus ir 
energingas, kaip kunigas Straumanas. Tai buvo todėl, kad jis sirgo 
širdies liga ir negalėjo tiek pasidarbuoti. Jam teko pergyventi 
sunkius pirmojo pasaulinio karo metus ir pokarinį vargą bei skurdą, 
kai kartais buvo sunku pragyventi. Bę/to, kaip visur taip ir Kretin
goje, buvo po karo visokiu politinių, neramumų.

Antrame Šio šimtmečio dešimtmetyje atsirado,kaip kitose pa
rapijose ir Kretingoje,visokių neramumų tautiniais ir bažnytinės 
politikos sumetimais, nes tais laikais,kaip Vokietijoje taip ir 
Lietuvoje,pradėjo įsigalėti nacionalizmas, kuris atsiliepė ir baž
nyčios gyvenime. Tada įvairiose parapijose viena partija bažnyčios 
duris užrakindavo, kita vėl duris atplešdavo... Iki pirmojo pasau
linio karo Lietuvoje veikdavo kunigai, baigę, mokslus garsiame Dor
pato miesto ( Tartu, Estijoje ) universitete. Po pirmojo pasauli
nio karo atvyko į Lietuvą kunigai iš Vokietijos, daugumoje baigę 
pagonių pasiuntinystės mokyklas. Nors jie laisvainvertojo lietuvių 
kalbą ( nes dauguma jų buvo kilę iš Klaipėdos krašto ) ir gerai ga
lėjo įsigilinti į piėtistinį, surinkiminiską lietuvių evangelikų ti
kėjimo būdą, tačiau jie turėjo didelių sunkumų savo veikloje, nes 
visiškai neįsigilino į, jaunųjų lietuvių evangelikų tautines aspira
cijas ( pastangas ), Šio straipsnio rėmuose negalima nušviesti vi
sas aplinkybes, dėl kurių kilo įkyrios ir evangelikų bažnyčiai ne
malonios bei kenksmingos kovos. Nenorima smerkti vienų arba kitų. 
Trumpai suglaustais žodžiais galima tik tiek pasakyti, kad tuomet 
jaunieji evangelikų inteligentai per daug revoliuciniai pradėjo 
tautinio atbudinimo darbą evangelikų lietuvių tarpe, todėl kilo di- 
deįis^pasipriešinimas ne vien kunigą, bet ir parapijiečių tarpe. 
Bažnyčios kovą Lietuvos evangelikų tarpe kaikuriais atžvilgiais bū
tų tjalima^palyginti su bažnyčios kova Vokietijos evangelikų tarpe 
trečiame Šio šimtmečio dešimtmetyje, kada "vokiečių krikščionys" 
( Deutsche Christen ) kovojo su t. v. "išpažinimo frontu" ( Bekenrt- 
nisfront ).

VARGINGASIS LAIKOTARPIS
Bet dabar grįžkime atgal prie Kretingos parapijos. Kunigas 

Josefis, suvargęs ir nusilpęs, po įvairių kovų 1926 metais Kretin
goje mirė ir buvo ten. pat kapinėse palaidotas. Jis buvo pavyzdingai 
sutvarkęs Kretingos parapijos archyvą. Jo žmona Elisabeth, gimusi 
yon Kąde, parašė knygutę "Streiflichter aus dem Osten", kurioje nu
švietė kaikuriuos Kretingos parapijiečių papročius.

Nuo 1926 iki 1928 metų Kretingos parapija buvo be kunigo.At
važiuodavo tada pamaldoms ir apeigoms atlikti įvairus kunigai iš 
kaimyninių parapijų ir iš Klaipėdos krašto. Tada Lietuvos Evangeli
kų Liuteronų Konsistorija atsiuntė į Kretingą Kauno ir Marburgo ev 
teologijos fakultetuose mokslus ėjusį jauną kunigą Julių Stanaitį, 
kilusį iš pamaldžių namų Marijampolės parapijoje. Jis atrado Kretin
goje labai pakrikusią padėtį. Parapijoje buvo dvi partijos: viena 
palaikė Kauno konsistorijos pusę, kita jai priešinosi. Ir parapijos 
taryboje buvo dvivpartijos. Kunigo Stanaičio priešai nenorėjo duo
ti jam priklausančios algos. Tada jis išnuomavo du didelius klebo
nijos kambarius pradžios mokyklai patalpinti, vTokiu būdu Šiaip 
taip galėjo pragyventi. Darbo jis turėjo nemažai, nes šalia pamal- 

----------------------------------------- --------- 35 --------------------------------------------------
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div apeigų atlikimo, reikėjo jam dėstyti tikybą, pradžios mokyk
lose. Bet tai buvo mažas priedas pragyvenimui, nes ministerija už 
atliktą tikybos pamoką mokėdavo 5>60 litus. Kunigo veikla Kretingo- 
je, kaip ir kitose parapijose Lietuvoje, buvo nelengva. Kaip jau 
minėta, Kretingai priklausė kelios fiiijos. Kretingos parapija su
sidėjo iš 15 kaimų. Dažnai teko kunigui visą dieną išbūti laidotu
vėse kuriam nors kaime. Retai kas .prieš mirtį neprašydavo kunigo 
su šventu sakramentu. Tad reikėdavo dažnai ir nakčia važiuoti pas 
ligonį.

KAIP VYKDAVO KALĖDOJIMAI
Žiemos laike važiuodavo Kretingos parapijoje kunigai kalėdo

ti, t.y. aplankyti parapijiečius, paklausinėti vaikų, kiek močiu
tės juos išmokė katekizmo.vTa proga duodavo gaspadoriai kunigėliui 
tam tikrą duoklę grūdais, žirniais ir pinigais^ir tt. Palankus ūki
ninkas daugiau įpildavo į maišą, nepalankus mažiau, arba visai ku
nigo nepriimdavo.Su kunigu kartu važiuodavo parapijos atstovas 
( perdėtinis ). įžengus į trobą, atstovas užgiedodavo( dažniausia 
važiuodavo Adventų laike ): "Širdingai pritaisykit kožnas savo šir
dį*, arba "Ak, kaipgi aš vertingai galiu priimt tave”. Namiškiai 
tam pritardavo. Tada motina vaikučius būdavo sustačiusi jau visus 
į eilę pagal didumą ir sakydavo: "Pabučiuok kunigėliui ranką!" - 
Kunigai tokiam įpročiui, kuris pareina nuo katalikų, priešindavosi, 
bet vistiek be sėkmės. Vaikai išsigandę, motinos įbauginti, stovė
davo išbalę, bet atsakydavo puikiausiai visas katekizmo dalis. Jie 
daugiau tuomet mokėdavo katekizmo, negu šių laikų vaikai,kurie mo
kykloje mokosi tikybos. Atėję į konfirmacijos pamokas,_atmintinai 
mokėdavo visas penkias katekizmo dalis. - Ūkininkų sūnus, kurie 
veždavo atskirame vežime dovanas, tuo tarpu gaudydavo suaugusias 
gaspadoriaus dukras,^kad ir jos kunigėliui atsakytų įsakymus. Jos 
bėgdavo į klėtį ir užsisklęsdavo duris. Bet kaip tik pasirodys ko
kia mergaitė, tempdavo vaikinai ją pas kunigėlį. Kadangi atminti
nai mokytis reikėdavo visuomet labai rimtai, tai ir jos dar pui
kiai mokėdavo anksčiau išmoktus įsakymus.v

v Po visa ko susėsdavo visi prie gražiai visokiomis vaišėmis 
paruosto stalo. Prieš valgant sugiedodavo visi: "Peržegnok mus Die
ve Tėve savo šventąja dešine! Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, išrodyk 
mums meilę savo!"^Pavalgius giedodavo: "Jau Dievui^dėkavokim ir di- 
dę garbę duokim uz visas jo gėrybes, mums duotas iš augštybės",ar
ba kitą maldą.

Kretingoje sukalėdodavo kunigas per metus apie 40 centnerių 
natūrali jų t.y. kviečių, rugių ir kitų grūdų bet o, visokių kum
pių, rūkytos avienos arba kiaulienos, žirnių, svogūnu ir tt. 0 pi
nigais paprastai apie 100 litų. Jurbarke, Sudarge irjzvyriuose su
kalėdodavo kunigai iki 130 centnerių grūdų Kretingiškiai surinkda
vo kunigui Velykoms kaikada iki 400 kiaušinių!

KRETINGOS PARAPIJA PASKUTINIUOJU METU
1931 mts. lapkričio,,! dieną konsistorijos nutarimu kunigas 

Stanaitis buvo nukeltas į Žvyrių parapiją, o kunigas Gelžinius iš 
Žvyrių į Kretingą. Kadangi pastarajam parapija mokėdavo pilną algą, 
galėjo jis vėl iškraustyti iš klebonijos pradžios mokyklą.

1934 nrts. kretingiškiai šventė didelę bažnytinę šventę,į ku- 
rią^buvo atvykęs ir propstas Straumanas iš Latvijos. Bažnyčioje 
gražiai sugiedojo parapijos choras, vedamas vargonininkės Veros Ha- 
kaitės. Popiet kapinėse buvo pasiuntinystės šventė, kur pamokslus 
sakė keli kunigai ir sakytojai. Rinkliava buvovskirta apmokėti nau
jai aplink kapines pastatytam dvejų metrų augšcio. mūrui. v v

Už kelių metų buvo ir naujai perdengtas blokinis bažnyčios
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stogas.. Daugiausia lėšų tam tikslui suaukojo patys parapijiečiai. - 
Pašalpų suteikė ir Klaipėdos krašto Gustav-Adolf’o draugija. Beto, 
trečiame šio šimtmečio dešimtmetyje 'bažnyčia "buvo išdažyta. Ir ta
da didžiausią lėšų dalį aukojo patys parapijiečiai. Kunigas Gelži- 
nius nusiuntė aukų lapą kunigui Koriui į Čikagą, iš kur gauta virš 
200 litų. Klebonijoje "buvo įrengtas tuomet atskiras kambarys su at
skiru įėjimu konfirraandų ir chorų pamokoms. Kai lietuviškose pamal
dose pradėjo giedoti choras, senieji parapijiečiai atėjo pas kuni
gą ir protestavo prieš tai, sakydami, kad tai dar niekados nebuvo 
ir kad choro bažnyčioje nereikalinga. Taip pat protestavo jie, kai 
sužinojo,- kad ruošiamas naujas giesmynas literatūrine kalba lotynų 
raidėmis, sakydami, kad norima juos visus padaryti katalikais.Se
nieji priešinosi ir jaunųjų suruoštoms choro Šventėms su vaidini
mais ir loterijomis, bet su laiku priprato prie visa ko ir nusira
mino.

Kretingos parapija turėjo šalia fiiijų iš viso apie II50 
sielų, iš kurių buvo apie 950 lietuvių ir apie 200 vokiečių. Lietu
viškose pamaldose švenčių metu susirinkdavo apie 500, vokiškose a- 
pie 35 žmonės. Prie sv.Vakarienės eidavo per metus apie 1000 žmo
nių.

Kunigas Gelžinius važiuodavo kas antrą sekmadienį, popiet į 
Bajorų kalėjimą laikyti kaliniams pamaldas .Įsisteigus Klaipėdoje 
Amatų Mokyklai, teko jam dėstyti ten tikybą, o kai 1936 metais 
Klaipėdoje buvo įsteigtas Augstasis Pedagogikos Institutas, ^teko 
jam skaitytivten tikybos metodikos paskaitas. Surinkimų žmonės 
kviesdavo dažnai kunigą sekmadienį popiet atlaikyti kaime surinki
mą. Tokiu būdu darbo būdavo jam visada pakankamai. Dar daugiau dar
bo buvo kunigui Gelžiniui, kai jis 1937 metais Kauno sinode buvo 
išrinktas Senjoru ir konsistorijos nariu. Tada teko kas savaitę va
žiuoti į konsistorijos posėdžius. Vasaros metu važiuodavo jis vizi
tuoti parapijas, pavyzdžiui - Tauragės, Jurbarko, Žvyrių, Sudargu 
ir kitas parapijas. Tai buvo kelionės iki 400 kilometrų. Nūs Įkėlus 
pedagoginiam Institutui ( po Klaipėdos krašto prijungimo prie Vo
kietijos ) į’Panevėžį,vkunigas Gelžinius prašė instituto direkto
riaus paliuosuoti jį iš tų pareigų. Bet pastarajam prašant, važiuo
davo ir į Panevėžį. Gi galų gale nusikėlus pedagoginiam^institutui 
į Vilnių, kunigas Gelžinius tuoj po konsistorijos posėdžių važiuo
davo į Vilnių atlikti paskaitas. Kadangi jis valstybės prezidento 
aktu buvo patvirtintas konsistorijos viceprezidentu ( prezidentu 
buvo pasaulietis-neteologas, būtent medicinos daktaras Kr.Gudaitis) 
tad teko ir organizuoti kunigų konferencijas, kurios paprastai į- 
vykdavo du/kart per metus Kaune. Paskutine tokia visuotina kunigų 
konferencija, kurioje dalyvavo ir ev.reformatų kunigai, buvo Vil
niuje 1940 metais. Trumpam laikui konsistorija buvo paslsyrusi Kre
tingos parapijoje padėjėją kunigui Gelžiniui, tai buvo dabartinis 
kunigas Pelgendreheriš iš Hamburg-Alton’os, kuris tuomet ėjo vika
ro pareigas Kretingoje.

SAKYTOJAS IR KUNIGAS
Kai sovietų armija užėmė Lietuvą 1940 metais, 70 % Kretin

gos parapijiečių registravosi"repatrijacijai". Kartu su jais vyko 
ir kunigas Gelžinius Vokietijon. Kretingos parapijoje pasiliko da
bar tik kokią 250 sielų, kurias apsiėmė dvasiniai aptarnauti iš 
Klaipėdos atėjęs sakytojas Ansas Baltris. Pradžioje dirbo jis kan
toriaus darbą, bet vėliau, esant dideliam kunigų trukumui, buvo į- 
šventintas kunigu. Jis perėmė iš kunigo Gelžiniaus parapijos archy
vą, bažnytines knygas ir kitą inventorių. Kiek dabar žinoma, kuni
gas Baltris aptarnauja ir kitas parapijas Klaipėdos krašte. Dažnai 
nuvyksta ligi Priekulės, kur^konfirmuo ja vaikus ir laiko pamaldas 
su Sv.Vakarienę. - Tegu Viešpats Dievas pastiprina jį,kad dar il
gai galėtų tarnauti vargšams broliams ir seserims tėvynėje! 
■ ■ ■ ■■ ima ■■ i .m — ■ 1 »■ —  »n — 1— —» — — — — — — — m —
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Prieš daug daug metų gyveno Lietuvoje turtingas "bajoras. Jo 
laukai buvo platūs ir miškai tamsūs, o rūmai žibėjo auksu ir ginta
ru. Bet nelinksmas buvo bajoras, liūdnas jis vaikščiodavo per išti
sas dienas, "usiminęs bude Javo per kiauras naktis, besirūpindamas, 
kam paliks savo turtus.

Kartą bag orui 7iiaė sūnus. Tėvai savo mažojo'turtų, paveldėto
jo garbei suruošė didelę puotų. Daug svečių iš arti^ir toli suva
žiavo pasidalinti laimingųjų tėvų džiaugsmu, pareikšti naujagimiui 
savo linkėjimų. Daug aukso, sidabro ir kitų brangenybių jie dovano
jo. Svečiams bepuotaujant, besilinksminant, įėjo tarnas ir pranešė, 
kad atvykusi elgeta, kuri verkdama prašanti išmaldos. Bajoras lie
pė pavargėlę gausiai apdovanoti, net pats įspraudė jai aukso gaba
lą į ranką. Tokią, nepaprastą džiaugsmo dieną nė vienas negalėjo 
liūdnas išeiti iš namų, kas jį aplankė. Bet^elgetos veidas nepra- 
linksmėjo. Moteris dar liūdniau ir rimčiau žiūrėjo į bajorą ir į 
svečius. Tuomet bajoras tarė: "Kam liūdėti, kada visi linksmi? Ma
nau, dėl dovanų jūs tikrai negalite skųstis?" - "Kaip tik dėl to, 
kad mano geradarį dar daug nelaimių laukia, rieda ašaros iš mano ar 
kių. Jūsų sūnų, dėl kurio ^gimimo jūs dabar džiaugiatės, užmuš žai
bas, , kai jam sukaks dvidešimt metui"

Bajoras pabalo, kaip drobė. Bet susivaldęs jis tuoj , ėmė 
juoktis iš keistų elgetos žodžių ir atsakė: "Nesirūpinkite, močiu
te, mano sūnus turį gyventi!" - "Duok Dieve," tarė moteris ir, dar 
kartą padėkojusi už dovanas, išėjo.

Berniukas augo sveikas pas savo dievotąją motutę. Po vienuo
likos metų mirė bajoro žmona. Vaikas liko vienas su savo tėvu, ku
ris nebuvo toks pamaldus, kaip mirusioji vaikelio mamytė. Turtinga
sis bajoras ligi tol dar niekuomet savo gyvenime nebuvo pagalvojęs 
apie Dievą, apie jo stebuklingą valdymą, todėl nesistengė nė į sa
vo sūnaus širdį skiepyti Dievo^roeilės. Priešingai, jis rūpinosi 
vaiko širdyje sužadinti meilę žemiškiems turtams. Bet geroji sėkla, 
motinos pasėta, jau pradėjo nešti vaisių. Ne vienas Šventojo Rašto 
posakis buvo giliai įstrigęs į jaunikaičio atmintį ir kalbėjo apie 
dangiškąjį tėvą. * ’ '

Nors ir be reikšmės^tuomet atrodė senosios elgetos žodžiai, 
tėvas jų tačiau negalėjo užmiršti. Juo artyn ėjo dvidešimtųjų metų- 
pabaiga, juo labiau jaudinos bajoras. "Gal senutė teisybę sakė? 
Kaip aš galėčiau tokį smūgį pakelti?" galvojo jis. Tokios mintys 
jį ėmė pagaliau nuolat kankinti.

Bajoras pasiryžo veikti. Jis susikvietė iš viso krašto ge
riausius meistrus ir liepė jiems iš didelių akmenų pastatyti milži
niškus rūmus su neišardomais požeminiais rūsiais. į Situs rūsius 
jis norėjo su savo sūnumi įeiti tuomet, kai jo sūnui sukaks dvide
šimt metų. Veltui jaunikaitis stengėsi tėvą* nuo tokio neišmintingo 
darbo atkalbėti, veltui jis kartojo mirusios motinos žodžius 
Viešpaties akis mato ir per storiausius mūrus, - tėvas jo neklausė.
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Atėjo ir bajoraičio dvidešimtosios gimtuvės. Skaisti saulu
tė kilo giedriu dangumi augŠtyn, glamonėdama savo karštais spindu
liais 'karališkus rūmus, kurie tik ką buvo baigti statyti. Nauja 
viltis kilo susirūpinusio tėvo širdyje. Bet dar.prieš pietus vaiz
das visai' pasikeitė. Nepaprastai tvanku pasidarė rūmuose ir duslus 
dundėjimas danguje pranašavo baisią audrą. Netrukus dangus apsi
niaukė tamsiais debesiais, gamtoje užviešpatavo baugivtamsa. Tėvas, 
baisiai išsigandęs, prašė savo sūną bėgti su juo į požeminius rū
sius, bet šis neklausė. Kai pirmieji lietaus lašai nukrito žemėn, 
sūnūs' nubėgo į sodo namelį, ir, pasiėmęs Šventąjį Rastą, skaitė 193 
psalmą, kuriame Šitaip parašyta:

Kur eisiu aš nuo tavo dvasios ir kur bėgsiu nuo tavo veido? 
Jei žengčiau į dangą, tai ir tu ola esi ...

‘ Tuo tarpu kirto žaibas, baisus trenksmas sudrebino žemą ir 
juodas dūmą stulpas pradėjo kilti iš naujų ją rūmą.

Tėvas nugriuvo be sąmonės žemėn. Kai jis atsibudo, rūmą jau. 
nebebuvo. Vietoj ją smilko griūvėsią krūva. Sūnus stovėjo šalia jo 
sveikas ir gyvas. Tuomet bajoras sudėjo rankas ir, tyliai į dangą 
žiūrėdamas, tarė: "Yra Dievas, geras Dievas ..." ,

- iš mok.Sohwarzieno rinkinėlio.
0O0 '

TAMSIOJE NAKTYJE TUPI ANT JUODO MARMORO 
JUODA SKRUZDĖLĖ - BET DIEVAS VISTIEK JĄ MATO!

Orientališkas priežodis
0O0

PAIKYSTĖS DIENOS - 
GRAŽIOS, MALONIOS! 
... jos staigia; aušo 
IR GREITAI GAISO, 

LEIDOSI jų saulelė.
Vydūnas
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JAUNIMAS PAKAITYJE
Švedijon atbėgę pabaltiečių pabėgėliai liudija, kad bažny

tinis gyvenimas šiuo metu Pabaltyje dar gyvas. Tiesa, yra keletas 
bažnyčių, paverstų teatrais ar daržinėmis. Gi didelis skaičius jų. 
dar naudojamas pradiniam tikslui. Paprastai gyventojai gali lanky
ti pamaldas. Negali tik partijos pareigūnai ir - jaunimas. Turbūt 
turėta mintyse mokslus einantįj4 jaunimą, iš viso, taip pasakoja 
pabėgėliai, jaunima's turi pakęsti ten*nemaža spaudimą. Būta atsi
tikimų, ^kad jaunuoliai buvo išmesti*iš mokyklų vien dėl to, kad 
prisipažindavo ėję sekmadienį bažnyčion.

ATSTATYTA VENTĖS RAGO PAUKŠČIU TYRINĖJIMO STO
TIS

Kuršių Neringoje nuo seno buvo Paukščių tyrinėjimo punktas, 
kuriam vadovavo žymūs vokiečių mokslininkai, karo metu iš ten pa
sitraukę. Dabar “Tiesa” rašo, jog “Žemės ūkio paruošų ministeri
jos Medžioklės ūkio valdyba įsteigė paukščių žiedavimo stotį Ven
tės *Rage„B Ankstyvą rudenį Ventės Rage pradėtas paukščių gaudymas 
ir žiedaviroas. Tam reikalui pastatyti dideli tinklai. Naujajai 
stočiai vadovauja mokslinis bendradarbis dr. A.Linkevičiūtė.

•Keleivis” Nr.(J0?31)
SVETIMIEJI AUKOJA VASARIO 16-TAJAI

Vasario 16 Gimnazijos naujosios buveinės atidarymo metu,be- 
sveikinant žymiems asmenims ir sąjungoms šią vienintelę pilną lie
tuvišką gimnaziją vakaruose, sveikino ir kun, H.Reuther iš Pasau
lio Liuteronų Sąjungos, Nesitenkindamas vien žodžiu, įteikė gimna
zijai ir dovanėlę ta pačia proga - DM 1 000 Čekį.

Neseniai pasiekė mūsų gimnaziją ir viena kvekerių auka 
( Friends Service Council ). Miss Eileen M. Taylor įteikė Vasario 
16-tajai dovaną - keletą rietimų lininės ir medvilninės medžiagos 
pakloderos ir kt. lovos baltiniams.

SKAITYKIME IR REMKIME LIETUVIŠKĄJA SPAUDĄ:
"MŪSŲ SPARNAI’1 - Krikščioniškos minties lietuvių evangelikų re

formatų žurnalas. Pasirodė jau Nr.5, apimąs taipgi 60 psį.Neturė
tų būti nė vieno evangeliko be šio gražaus ir turiningo žurnalo! 
Žurnalo antrašas: 4428 S. Western Av.,CHICAGO 9,111., U.S.A.

•EVANGELIJOS ŽODIS” - Šalia stiprinančių tikybinių straipsnių 
tilpo paskutiniuose numeriuose ir įdomus Martyno Nauburo mūsų e- 
vangelikų gyvenimo Maž.Lietuvoje aprašymas. Tvarko - kun. A.Tra
kia. Antrašas: J27 South LaSalle St.,CHICAGO 4,111., U.S.A.

■KELEIVIS" -„Mažosios Lietuvos Lietuvių Laikraštis. Likime išti
kimi savo tėviškei ir nenutraukime ryšio su savaisiais, užsisaky
dami jį! Antrašas: Keleivis-Verlag,Hegelstr.6,HANN0VER-Kleefeld,

.„ GERM.---------------------------------------------------40 ------------------------------- ---------------------
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aywNiMAs
IB

AIDAI IŠ TOLUMŲJŲ VAKARŲ

Deperdaugiausia 
naujienų, prasiskver
bia į rytus apie lie
tuvių, evangelikų, gy
venimą saulėtoje Ka
lifornijoje. Šiuo 
straipsneliu pabandy
siu "Jaunimo Ratelid1 
skaitytojams nupieš
ti bendrais bruožais 
ten esančių lietuvių

gyvenimo ir veiklos vaizdelį.
Maždaug prieš pusantrų metų 

Los Angelėje įsisteigė Lietuvių 
Evangelikų Sambūris, kurio tiks
las yra sujungti visus Los Ange
lėje esančius lietuvius evangeli
kus - liuteronus ir reformatus. 
Sambūris turi savo įstatus,kurie 
pirmoje eilėjevpabrėžia tikybos 
ir lietuvybės išlaikymą,veiksmuo
se vadovaujantis Kristaus Mokslu. 
Sambūris jau turėjo visą eilę su

rinkimų, kurie buvo pravedami 
privačiuose butuose. Susirinkda
vo tarp 35 - 4-0 žmonių, skaičiui 
kas kartą vis didėjant. Per pir
muosius susirinkimus buvo apta
riami , sambūrio įstatai, kuriems 
pagrinde, davė dr.P.Pamataitis.Į- 
statai vėliau balsavimo keliu bu
vo priimti. Sambūrio pirmininku 
išrinktas dr.Petras Pamataitis, 
teisininkas, vicepirmininku. - p. 
V.Tumas, sekretorium P.Jasiuko- 
nis, kuriam išvykus į karinę tar
nybą, jo pareigas perėmė panelė 
J.Pamataitytė. Iždininke yra po
nia Šereikienė.

Savo kunigo Los Angele j e netu
rima. Buvo kreiptasi į Čikagos 
liet.ev.parapijas, prašant kuni
go apsilankymo, tačiau didelis 
atstumas tarp to miesto ir Paci- 
fiko pakrančių £ virs 3000 km ) 
Šį reikalą nemažai apsunkina.Sam
būrio nariai, tačiau, įsitikinę, 

kad parapijos įsteigimui nebūti
nai reikia kunigo. Iš vienos a- 
merikieČių parapijos gautas pa
siūlymas religiniams susirinki
mams naudotis jos bažnyčia. Jai 
vadovauja Amerikos lietuvis ku
nigas. Tas pasiūlymas buvo nuo
širdžiai įvertintas,tačiau maž
daug 20 km atstumas tarp tos 
bažnyčios ir lietuvių daugumos 
gyvenamųjų vietų trukdo praves
ti ten susirinkimus.

Pakeitus temą ir kalbant a- 
pie lietuvių privatų gyvenimą 
Los Angelėje, galiu pasakyti, 
kad jis vyksta gana normaliai. 
Daugumas jau turi savo namus ir 
automobilius, be kurių šiame 
didmiestyje, kuris turi virš 3 
milijonų gyventojų, sunku apsi
eiti, nes miestas be galo pla
čiai išsiskleidęs. Lietuviai 
dažnai susirenka pobūviams,pik
nikams ir religiniams susirinki
mams. Lietuviai evangelikai lan
ko amerikiečių protestantų baž
nyčias. Sambūrio ribose buvo į- 
steigtas ir jaunimo ratelis,ku
rio veikla, visdėlto, nepilnai 
išsivystė, Jriežastys įvairios: 
daugumas studijuoja ir dirba, 
vieni dienomis - kiti naktimis, 
keli nariai paimti į dėdės Šamo 
kariuomenę, o galiausiai - nema
ži atstumai tarp pavienių narių. 
Dariai pasimato beveik kas sa
vaitę, tačiau ne oficialiam su
sirinkimui, bet kokiame pobūvy
je drauge su katalikišku jauni
mu.

Paskutiniu laiku buvo iškilu
si mintis su kitomis lietuvių e- 
vangelikų parapijomis susiriši i 
technikos pagelba - būtent užra
šyti pamokslus ir giesmes ant 
megnetofonų juostų ir pasiųsti 
Šias į parapijas be kunigų,kaip 
irios Angelės. Tikimės, kad ši 
idėja išaugins vaisių.

Jas-
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ŠIS BEI TAS IŠ ZIONO PARAPIJOS 
JAUNIMO VEIKLOS ČIKAGOJE

«
Jau keletą kartų.

"būro rašyta apie Zio- 
no Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Parapi
jos Jaunįmo Ratelio 
veiklą, Sį kartą pa
duosime daugiau asme
ninių. žinių, is rate
lio veikloje pasižy
mėjusių valdybos na
rių ar darbuotojų.

Ratelio veiklai iš eilės vado
vavo mokytojas Alfredas Vėlius, 
Viktoras Mieliulis, o dabar jau 
antri metai'vadovauja iš Leben- 
stedt’o atvykęs Juozas Šikšnius. 
Per paskutinius trejus metus ra
telis yra surengęs ^daug švenčių, 
ir suruošus'daug iškylų.- Narių 
tarpe išsivystė ąeri pažinties 
ir draugystės ryšiai. Per pasku
tinius trejus metus 15 rateli© 
narių apsivedė ^arba ištekėjo ir 
beveik be išimčių sukūrė grynai 
evangelikįškas šeimas. Tokį tei
giamą reiškinį verta atžymėti. 
Gal dau^ padėjo ir pačios aplink 
kybės; čia Čikagoje gyvena daug 
iš tremties atvykusių evangelikų 
liuteronų jaunuolių. Čia kiek 
prasigyvenę, pradėjo kurti Šei
mas. 0 kai buvo iš ko pasirinkti, 
tai ir pasirinkta iš savo tikėji
mo žmonių tarpo! Bet sukurti gra
žias šeimas reikia ir tinkamų są
lygų: prasilavinusieji pasirenka 
sau lygius gyvenimo draugus.Tai
gi reikšmės turi ir pats išsi
mokslinimas. Su čia gimusiais ve
dybų partneriais tesituokta maža. 
Atrodo, kad atvykęs jaunimas iš
laikė savo tautiniouatsparumo eg
zaminus, žiūrint pačios Ziono pa
rapijos perspektyvomis. Bet buvo 
ir pasidarbuota: buvo skaitoma 
ne maža paskaitų, gyva buvo cho
ro veikla, o gal daugiausia^reiš
kė ratelyje vyravusi draugiškumo 
ir nuoširdumo dvasia. - Čia^išei- 
vijoje draugavimas su savo žmonė
mis yra labai vertintinas veiks— 
nys, nes neleidžia įsilieti į ki
tataučiais ir kitatikiais išmar
gintą masę. Tad lietu
vių parapijos ir 

lietuviu. šeimos 
yra tie keliai, 
kuriais tenka ei
ti i? e iv i j o,j e ’ gy
venantiems mūsų 
žmonėms, norint 
išsaugoti savo ti
kėjimą i^ savo tau- 
t i s k u m ą ( Red.pabrėžta)

Taip pat geras veiksnys šioms 
savybėms išlaikyti yra sava spau
da. Tad ratelio narių ir kitų 
tarpe uoliai yra platinamas laik
raštėlis "Jaunimo Ratelis".Pasku
tinį mėnesį, ratelio pirmininkas 
J Šikšnius išplatino laikrašte'lį 
už 14 dolerių. Ilgainiui žadama 
dar labiau sustiprinti laikraštė
lio platinimų.

Ratelio Dalyvis.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS RŪMU 
ATIDARYMAS

Vasario 16 Gimna- 
1 zijos rūmų atidary-

Y mas įvyko per Liėtu-
v Yos ^epi^latisonybės

šventę.
Čia aprašysiu kan- 

f vjL/ tu ir Nepriklausomy- 
X. bės šventės minėjimą,

kadangi tie abu daly-
W/7 V\ kai buvo vienas su
v kitu surišti.Jau va

sario 16 išvakarėse susilaukė 
gimnazija svečių. Vieni jų buvo 
amerikiečių darbo kuopų lietu
viai iŠ Kaiserslautern*o. Su sa
vimi atsivežė jie ir dovanėlių 
mokiniams, žinoma - kaip kariš
kiai- peilių!

Vakare įvyko išskirtinai moki
niams suruoštas minėjimas.

Atidarius gimnazijos direkto
riui minėjimą, skaitė paskaitėlę 
mok.V.Natkevičius, Jis apibudino 
bendrais bruožais nepriklausomy
bės laikotarpio gyvenimą ir baig
damas iškėlė idealus, kurie lie
tuviškam jaunimui yra brangus. 
Meninę dalį išpildė gimnazijos 
mokiniai. Buvo pašokta keli tau
tiniai šokiai, vienas choreogra
finis ( choreografija = šokių,ba
leto menas. Red.) šokis - “Kur 
bėga Šešupė", montažas, pasakyta 
eilėraščių ir kt.; muz.A.Motga-
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bio vedamas ginnazfl jos chorai po ■ 
dainavo gražiu lieturiškų dairų, 
Tuoroi ir buvo užbaigtas m.kinlrma 
skirtas minėjimas,

Vasario lb ryte skautai pakšlj 
pirmą kartą prie naujųjų rūmų vė
liavas, Taip pat ir gimnazijos 
bokšte suplevėsavo trispalvė,Tuoj 
po vėliavos pakėlimo įvyko pamal
dos. Evangelikams pamaldas atlai
kė kun.simukėnaSc Po plotą įvyku
sioje P1SS "Aušros" tunt?) suiigS"
je davė trys skautės kand.ir vie
nas skautas kand, įžodį. Sueigą į- 
rašė į juostas ^Amerikos Balsas’ 
Pavakaryje, kai eventit? rūmus ka
taliką vyskupas Padolskic, mūsų 
jaunimas buvo susirinkęs kaime 
bažnytėlėje, kur fcun Slmukėnas 
pravedė pamaldėles , - Vakare v®l 
įvyko minėjimas ir oficialusis 
gimnazijos rūmų atidarymas.. į mi
nė j imą-atidarymą atsilankė daug 
svečių, parėlgtluų, net vienas Bon- 
n’os vyriausybės atstovėsi Tarp 
daugelio sakcnMį prakalbų ir linkė
jimų buvo skaitomi raštu atsiųsti 
sveikinimai iš Vckietljos Ir užjū
rio, Minėjimo meninė dalis buvo 
ta pati kaip ir per pirmąjį minė
jimą (žiūrėk pirmąjį nuotraukų 
psl. Red. )<, vigą minėjime progra
mą užrašė"Amerikos Balsas" Buvo 
atvykęs iš:amerikiečių kariuome- 
nė« balinių Vokietijoje ir Povi
las Jasiūkonis, kuris kaipgi užra
šė minėjimą į juostas, kad vėliau 
Amerikoje galėtų transliuoti p ;• 
lietuviškus radijo Fusvalfindžius, 
I minėjimąljuvo atvykę keli vokie
čių laikraščių korespondentai ir 
reporteriai; Šie gi neliko nepasi- 
reiškę Buvo galima matyti nuo
traukų- ir straipsnių vokiškuose 
laikraščiuose kalbėtu dalyku. Gi 
Sildwestfunk* o klausytojai susilau
kė ir specialų reportažą.

. oCc
Ta pačia proga paminėsiu ke- 

liais žodžiais ir Vasario 16 Gim
nazijos Liet, Et Jaunimo Ratelį .- 
Užmegsti ryšiai šiuo metu su vie
tos vokiečių ev. jaunimo rateliu 
Mūsiškiai lankosi vokiečių ev. ra
telio suėjimuose, o vokiečiai atei
na pas mus, Matosi tikrai puikus 
sugyvenimas. Tai tikrai sveikinti
nas reiškinys, nes tuo suteikiama 

galimybė pasikeisti mintimis ir 
bondrft) išsiaiškinti kylančius 
tikybinius klausimus, o ir supa
žindinti su musą lietuvių -rū
pesniais Vietos vokiečių ev,pa
rapijos kunigas taipgi susidomė
jęs mūsų jaunino ratelio veikla.

Kas šiaip geru? Pamažu prade
da jau mus gaubti ir rinkiminė 
nuotaika, nes neužilgo ir mokslo 
rastų galas’ Gi tuomet sena,tvir
ta ir įsipaišiusi tradicija ver
čia "versti’ ratelio valdybą,

-sk-

EIEVJ iOBJS IERINA TAUTAS

* m., vasario 5 d. 
<Eethel’yje prie Bie- 

lafulds,o susirinka 
visų trijų pabaltie- 
5ių evangelikų bažny. 
*ių atstovai kartu 
r r su Pabaltijo vo
kiečių bažnyčių vado, 
vyto- Tikslas viso 
t o būvu;

„ paržvelgti ligšio
linį šių bažnyčių veikimą ir

c apmąstyti dabar t n? 
niu metu visiems teikiamas ben
dras užduotis,

Balyvlų tarpe matėsi
o estų picįstas Anuver iš 

Švedijos,
u latvių, props t as Sandaras 

Ir kunigai Rozitis ir A- 
oakuks'

G jŠ mūsų bažnyčios - 
kun.J. urdzė

o vokiečių kunigai dr.Erejj 
dzGirgensrns,Valteris, 
RusasJc-kilis, Borde- 
liu? ir.prcbstas Burohar- 
dar

Ec bandžos Biblijos valand’- 
lės ir maldos susirinkusieji iš
pažino. kad Ilgšiui mūsų bažnyti
nis t,?yen;įm-*s visdšlto buvo kar
tais įtakotas ąvai?ią politiškų 
siekimų "ūr 1 ažnytiniųs ginčus 
Buvo sudaiyta na maža žalos dva
siškam gy-snimui. latvi jos probs- 
tas pataikė vieną pavyzdį. Temos 
bažnyčios nusavinimą Rygoje.Kers 
ir Latvijos vyskupas Irbė, prie-
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žindėmesis tam tikslui daromam 
politiškam spaudimui iš tam tik
rą valstybės organą pusės, atsi
statydino - minėtoji bažnyčia bu
vo vistiek nusavinta vokiečiams. 
Esą, mūsąbažnyčių pasipriešini
mą politiškam bei valstybiniam 
spaudimui labai silpnina musą pa
čią nevieningumas . - iš vokiečių 
pusės buvo išpažinta, kad turėta 
daug egoizmo bei tautišką sieki
mą v ir sy j ima^ religiniame ^gyveni
me, - Bet visdėlto pripažinta, 
kad tarp pabaltieoią ir vokiecią 
turėta ir daugel artimą ryšių, gi 
tarp atskirą kunigą būta ret tik
ro krikščioniško bendradarbiavi- 
mo.

Visi susirinkusieji pritarė 
ir tam, kad musą bažnyčią istori
jos aprašymas nevisuomet buvęs 
ębjektyvus tautiniu atžvilgiu. 
Čia būtinai sudarytina visą ketu
rių tautybių tikinčiųjų kunigą 
komisija, kuri rūpintųsi pabal- 
tiečių bažnyčią istorijos parašy
mu. Labai gaila, kad patys geriau
si pabaltiečiai istorikai yra mi
rę arba ištremti į Sibirą, o mū
są tarpe maža i kunigų, kurie ga
lėtą įvykdyti šitą taip labai 
svarbą pasiūlymą.

Svarstant antrąjį, dienotvar
kės punktą,buvo štai kas vienbal- 
čiai nutarta:

1. Įteikti Pasaulio Liuteroną 
Sąjungai raštą asimiliacijos klau
simu. Ten turi būti paaiškinta, 
kad

* mes, pabaltiečiai krikščio
nys evangelikai, išpažįstame ti
kėjimo bendrystę ir su tikinčiai
siais tėviškėje, kurie šiandieną 
priespaudos jungo slopinami; mes 
jaučiame tikybinę atsakomybą už 
Dievo mums paskirtąsias užduotis 
vakaruose: pasiruošti Dievo kara
lystės tarnybai, kur tik bebūtu-, 
me, ir būti pasiruošusiems sugrįs
ti į tėviškę, atėjus laikui, ir 
ten tarnauti savajai bažnyčiai; 
todėl prašome Pasaulio Liuteroną 
Sąjungą atkreipti dėmesį į tai 
ir paremti pabaltieoią tremties 
bažnyčias savo kalbos ir papro- 
čią išlaikymo pastangose."

2. Dažyti bendrus žygius pa- 
baltiečią aprūpinimo (Fiirsorge) 

reikaluose Vokietijoje. Atsako- 
mingų aprūpintoją (Fursorger)pa- 
.reigoms turėtą būti pakviečiami 
asmenys ir iš pabaltieoią tarpo. 
Kaip žinia, ligšiol vokiecią na
minėje pasiuntinystėje veikė 
vien tiktai vokiečiai.

J. Suruošti ben
drą pabaltieoią 
ir Pabaltijo vo
ki e o i ą jau n^i m o 
suvažiavimą š. m. 
rugpjūčio 4 -^8 d d.

Suvažiavimo vieta - Pabaltie- 
cią Krikščionių Studentą Sąjun
gos bendrabutis Annaberg'e prie
Bad Godesberg’o.

Suvažiavimo tema: "KRISTAUS 
BAŽNYČIA ŠIŲ DIENŲ KLAUSIMUOSE" 
( Gemeinde Jesu in der jetzigen 
Auseinandersetzung ).

iš kiekvienos tautinės gru
pės galės atvykti 10 asmenų,tai
gi ir iš lietuvių. Kelionės iš
laidos Vokietijoje bus padengtos, 
išlaikymas veltui.

Tegu Dievas laimina šiuos, ge
rus siekimus, testiprina musų 
tikėjimą ir teugdo vieningumą, 
bažnytiniame gyvenime!

Kun. J.Urdzė

Kį VEIKIA SEKMADIENIO MOKYKIĖ- 
DIEPHOLZ'E ?

Pastabus skaity
tojas bus atradęs 
praeitame^nume ry j e 
gan ilgą, žinutę a-~ 
pie sekmadienio mo
kyklą veikimą Vokie
tijoje. Deja, ten 
buvo kelios mokyklė
lės tik trumpai pa
minėtos. Kas liečia 
Diepholz’o sekmadie

nio mokyklėlę, tai norime šiuo- 
mi papildyti. Duokime žodį jos 
vedėjui p.Jokūbui Kavoliai: 

"Mūsą sekmadienio mokyklėlė
je atsilanko paprastai 11 vaiku
čių. Susirenkame kas sekmadienį - 
vieną sekmadienį priešpiet nuo 
11-12 vai.,kitą sekmadienį gi 
susirenkame popiet nuo 15-16
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Kretingos miestelio vaizdas. Tolumoje matosi ev. 
parapijos bažnyčia,kryžiuku pažymėta.

Marės Šereikienes laidotu
vės Čikagoje. Kairėje sto

vi kur. Pauper as 
Kalėdų eglutė Neustadt’o 
sekmadienio mokyklėlėje.Ma

tome tėvus įr svečius.

Kalėdų eglutė Lubeok' o sekmadienio mokyk
lėlėje. Viduryje - mokyklėlės vedėja Her

ta Kalvaitytė.
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vai, Kaip praeina suėjimai? pra
dedame giesme ir maldele, -tada 
aiškinamas Šv.Raštas,pasiklauso
me ir iŠ palydovo, taip pat iš 
nupaveiksluotų • širdžių knygučių? 
3iaip dar naudojamės šalia gies-. 
tyno Maž.Katekizmu, Iš maldelių 
vaikai žino: maldelę pirm valgio, 
maldelę, po valgio. IŠ giesmių:

1. Už ranku imk meilingai;
2. Pranaše didis;
3„Dieve Tėve danguje;
4,Jėzau eik pirma.
Kokie sunkumai vargina šiame 

darbe, ko pasigendame ir ko pagei
dautumėme ?-

neturime tam tikrų sekmadie
nio mokyklai vadovėlių,, Labai bū
tų reikalinga kokių nors pagalbi
nių knygučių!n Gal kas galėtų pa
dėti?

' PRISIMEKOT MARĘ SEREIKIEKĘ

1953 nrt. gruodžio 
13 d, pasimirė,sulau-

Į ■ kusi 76 metus, viena
L musų senosios kartos

bažnyčios narė Marė 
/oOtglf Šereikienč, gimusi 

Paulikaitė. Ji gyve- 
no pas savo dukterį.

'' \ ir žentą-Martą ir
Jurgi. Bakšus Ameriko
je, Čikagos mieste. 

Gimusi buvo Pasešūvių kaime, Ba
takių parapijoje. Jaunuose metuo
se išvyko į Ameriką, kur sukurė 
šeimą ir susilaukė 4 vaikų.Trum
pai prieš 1914 metų karą grįžo 
Lietuvon. Karo metu vyras buvo 
paimtas rusų kariuomenėn. Viena 
pasilikusi su 4 mažais vaikais, 
turėjo sunkų gyvenimą. Po karo, 
grįžus vyrui iš belaisvės, nusi
pirko prie Batakių stoties namą. 
Ten gimė jiems dar du vaikai^Vė- 
liau pasistatė kelis namus ir ma
nė galėsią ten savo amžių baigti. 
Bet Dievo keliai kitaip vedą. Pas
kutinio karo pasėkoje teko Serei- 
kienei su dukra ir žentu Bakšu 
apleisti tėviškę ir po daugel 
vargų, atsidūrus Vakarų Vokieti
joje, pastoviau apsigyventi V/eh- 
nen’o stovykloje. Senatvė ir li
gos sunkino jos gyvenimą. Jau iš 
seniau sūnus Albertas, Jonas ir 
Mikas buvo Amerikoje,. Čikagos 

mieste. Pas juos motinos širdis 
ir traukė. Ten gyveno ir jos se
suo Eva Valutienė. Sereikienė ry
žosi.tolimai kelionei pas Saviš
kius ir 1947 m, gruodžio 13 d. 
8,30 vai. vakare buvo savo Vaikų 
pasitikta Čikagos geležinkelio 
stotyje. lygiai po 6 metų, 1953m. 
gruodžio 13 d, vakare, užmerkė a- 
kis amžinam miegui. Čikagoje pri
klausė Ziono Lietuvių Liuteronų 
Parapijai ir gruodžio 16 d. buvo 
kunigo J,Paupero palaid/ot a.Lie
tuvoje liko vyras, sūnus Juozas 
ir duktė Ema Kaujokienė.

Mūsų mirusios draugsesers gy
venimas buvo pilnas vargų ir sun
kumų, Bet ji turėjo tvirtą krikš
čionišką tikėjimą, TaS ją palai
kė ir stiprino varguose ir senat
vėje, Vaikams negalėjo palikti 
jokių turtųPer visas keliones 
išsaugojo iš Lietuvos pasiimtas 
mišknyges, kurias ji iki paskuti
nės valandos skaitė savo didžiau
siu žemišku turtu ir mirdama pa
liko dukteriai Martai. Vaikams 
buvo ji gera ir pamaldi motina.

Jau saldžiai miegok, 
Jėzų ola mylėjai,< 
Jį karštai globok. 
Prie širdies jį.-dejai, 
Tau dabar gerai, 
Jį turi amznai.

KELIOS NUOTRUPOS iŠ MŪSŲ PARA
PIJŲ VOKIETIJOJE

A
 Hanau. Kai kurie 

radTJoTElausytojai 
Vak.Vokietijoje gal 
buvo šiek tiek nuste
binti, kai išgirdo

Ik prieš kiek laiko baž- 
rytinių žinių prane-

I I Šimuose ir lietuvių 
evangelikų vardą. Gi 
dalykas yra toks: 

Vokiečių pabėgė
liai vienoje Hanau miesto dalyje 
skurdo jau ilgą laiką, neturėda
mi savos bažnjhiėlės. Tekdavo pa
maldas laikyti vis paprastame ba
rakėlyje - viename vaikų daržely, 
je. Kaip žinia, lietuviams trem
tiniams Vokietijoje taipgi kliū
davo paprastai savo pamaldėlėms 
j ieškot is barakų. Taip ir Čia.
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Tad "barakėliu dalinosi vokiečiai 
pabėgėliai su lietuviais evangeli
kais iš Hanau miesto ir apylinkės 
Su^ laiku išsivystė tarp jų. drau
giški^ santykiai. - Ilgainiui gi 
vokiečių "bažnytinei valdžiai parū
po ir šių visų pabėgėlių aptarna
vimas ir nutarta pastatyti bažny
čių kaip reikiant. Šių metų vasa
rio 7m d .'"įvyko šios pastatytos 
bažnyčios šventinimas. Jame daly
vavo vyskupas (landėsbischof) is 
Kassel’io," pėnki vokiečių kunigai, 
o iš lietuvių evangelikų, pusės - 
kun,Petras Šimukėnas .Bažnyčia bu
vo pilna žmonių: Šalia, vokiečių 
pabėgėlių buvo susirinkę ir visi 
lietuviai^evangelikai iš to kraš
to. Mat, šia" nauja bažnytėlė - 
kaip ir iš radijo pranešimo aiškė
jo - galės naudotis mūsų parapi
jiečiai visuomet ir savo lietuviš
koms pamaldoms. Su kun. Buschbeck, 
vokiečių pabėgėlių parapijos kuni
gu, santykiai yra malonūs. Tokiu 
būdu musų žmonės Hanauje susilau
kė "savo," naujos bažnyčios.

Hanau’eir apylinkėje šiuo metu 
yra dar 53 mūsų žmones, dideli ir 
maži. 1953 metų bėgyje įvyko iš 
viso 8vlietuviskos pamaldos, 2 iš 
jų su Sv.Vakariene. Jas visas at
laikė iš Wiesbaden’o atvykęs kun. 
Šimukėnas.Parapijos tarybos reika
lus, atsisakius p.P.Gavėniai,šiuo 
r-ūu tvarko p.B.Gudaitis.

Hannover*is. Praeitų metų tre
čių Kalėdų dienat po pamaldų lietu
vių evangelikų parapijų Hannovery- 
je turėjo savo susirinkimų. Buvu
siam parapijos pirmininkui mirus, 
atsirado reikalas susirūpinti to
limesniu lietuviškos parapijos gy
vavimu. Todėl šio susirinkimo pro
ga buvo renkama naujos parapijos 
taryba. Į naujai išrinktąjų tary
bų įeina:

o Emilis Redeckis;
o Marija Bekerienė; 
o Adomas Ilgaudas. 
Tolimesnioje parapijos susirin

kimo eigoje buvo svarstomos gali
mybės, kaip geriau būtų galima pa
remti lietuvių evangelikiškų spau-

v labai malonu, kad — nors ir ma
ža parapija -^bet visdėlto vienam 
darbuotojui ispuolus, jo vieton 
stoja keli kiti. Ir "JR" mano,kad

turime budėti savo tėviškės pa
likimo saugojime. ..............

Webren’as. Wehnen’o parapi
jos narys "Leonardas Dreseris,74 
metų amžiaus, po trumpos ligos 
pasimirė sausio mėn. 22 d. ir 
palaidotas sausio 27 d. Ofen’o 
kapinėse. Stovykloje pasiliko 
jo dvi dukterys.

Vienų Wehnen’o parapijai pri
klaususių šeimų šių metų pradžio
je ištiko skaudi nelaimė.Beva
žiuojant p. Klein šičia ros į naujų
jų gimnazijos vietovę Huttenfel- 
d‘e, kur p.Kleinaitieneibuvo pa
siūlytas darbas gimnazijos vir
tuvė j e, pa keliui prie Bonn’os iš
krito iš traukinio jų 8 metų 
mergaitė ir užsimušė. Tai buvo 
skaudus smūgis tėvams.

Hamburg1as. Sausio 27 d.mirė 
Anė Cerkienė. Palaidota kun.He
lerio Hamburg’e Ohlsdorf’o kapi
nėse. Mirusioji keletu metų la
bai sunkiai sįrgo. Pasiliko vy
ras Endrikis Cerkus, sūrus - Va
sario 16 Gimnazijos mokinys -ir 
dvi dukterys Anglijoje.

PRISIMINKIME DAR KALĖDŲ SENE
LĮ!

Nors jau ir lau
kia Velykos už durų, 
visdėlto grįškime 
mintimis dar ir prie 
praėjusių švenčių - 
juo labiau, kad ži
nutės apie jas ne 
pilkos, bet paveiks
luotos ( žiūrėk an
trąjį nuotraukų psl) 

Lubeck’o sekma
dienio mokyklos kalėdinis vaka
rėlis įvyko antrų Kalėdų dienų, 
prasidedamas giesmele ir malda.
Po to vienas "vyras" pasveikino 
visus susirinkusiuosius (tėve
lius ir svečius). Keturi vaiku
čiai pagiedojo "Ateikit vaike
liai" giesmės pirmuosius posme
lius, paskutiniuosius pagelbėjo 
jiems giedoti visi vaikučiai.Se
kė eilutės, giesmės. Ir štai 
taip begiedant, atsirado iš kaž
kur ir du angeliukai. Jie laimi
no giedodami vaikučius ir jų tė
velius. Gi prieš pat galų atėjo
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ir pats angelais su žvakute ranko
je ir paaiškino vaikučiams, kodėl 
pas juos atėjęs. Tuomet jau Kalė
dų senelis - pastovėjęs ilgoką 
laiką už durų - nebeiškentė ir į- 
klibeno į salę, žinoma -^ne •tuš
čias’'! Na, tai ir buvo džiaugsmo! 
Vakarėlis baigėsi giesme "Tyli 
naktis" ir paliko vaikučius ir tė
velius ir visus kitus giedrioje, 
šviesioje nuotaikoje ...

Neustadt' o sekmadienio mokyklė
lė s Kalėdų eglutė buvo atšvęsta 
Naujųjų Metų dienoje^ Po pietų 4. 
vai. susirinko vaikučiai ir tėve
liai YMOA-os patalpose prie gra
žiai papuoštos eglutės ir "skaniai’ 
padengtų stalelių. Vaikučiai pasa
kė eilėraščių ir pagiedojo gerai 
išmoktų giesmių. Buvo paskaitytos 
pasakos, ir bendrai sugiedota gra
žių giesmių bei sudainuota kele
tas dainelių. Subuvimui baigian
tis, vaikučiams buvo įteiktos do
vanėlės. išsiskirstyta namo padė
kos pilna širdimi ir pakeltu ūpu. 
Ponas Pareigia - šios mokyklėlės 
vedėjas - dėkoje visų, va r du malo
niesiems aukotojams užjūryje, ku
rie savo dovanomis buvo taip gau
siai sušelpę ir tik kurių dėka bu- . . . _ , -
vo galima suruošti tą jaukią Kalė- ^®^°v®^tivienam mokinių bure, 
dų eglutę.

+ Povilas Jasiukonis, pirmasis 
šio laikraščio redaktorius, su
grįžo atgal į Vokietij% užbaig
ti Čia savo karinę prievolę ame
rikiečių kariuomenėje. los Ange
lėm j e buvo spėjęs jau Ii metų 
studijuoti filmų gamybos techni
ką. Jis ir dabar gyvai domisi 
mūsų evangelikų gyvenimu ir yra 
pasiruošęs veikti, 
+ Kun.Vytautas Kurnatauskas iš- 
buvo nuo pr.m,lapkričio mėnesio 
ligi š.m.vasario mėnesio plau
čių sanatorijoje*netoli Wiesba
den' o. Dabar jaučiasi vėl svei
kas ir dirba savo parapijoje. 
+ Ansas Dumpys, kaip patyrėme, 
pakeitė teologijos studijas stu
dijomis iš sooiologijos,psicho
logijos ir filosofijos srities. 
Konkretusis studijų tikslas dar 
netvirtas. Studijuoja Mlnneso- 
tos universitete.- Tenka Šalia 
mokslo ir Šiaip daug pasldarbuo- 

—f užsidirbti studijoms lesų;

liui YMOA-oje.
+ Herbertas Neįmanąs rašo is Da- 

IS PRAEITŲ METŲ LIET. EV. REFORMA- nijos,- kad baigia"lankyti šiuo 
TŲ SINODO NUTARIMŲ metu vieną YMOA-os darbui pri

ruošiamąją mokyklą, kurioje ga-
2. jglau įsigilinti į Dievo 

Žodį, ir susipažinti su krikščio
niškuoju darbu, "Aš to jau se
niai buvau pasiilgęs,"rašo jis, 
"troškau, kad geriau galėčiau 
Viešpačiui tarnauti ir per tai 
kitiems Žmonėms,ypač jaunimui, 
padėt i ,,«"
+ Psa p.Bosingiua.Diepholz1 e. Ka
lėdų senelis buvo gan stropus: 
jis atnešė kaip tik Kalėdų metu 
mežam Martynužfcui dar mažesnę 
sesutę,

KASPINO VA ID INIMtiiĮŲ. T IN
KARO TŲ VEEEKOMB, KA LEDOMS ?

1. Vilniaus Gener. 
Superintendentas,teol.

i prof,ir filosofijos 
■ dr.,kun.K.Kurnatsus
kas išrinktas Lietu
vos Ev.Reformetų Baž- . 
nyoios Generaliniu Su- 
perintendentUjtaigi mū
sų ref.bažnyčios vy
riausiuoju kunigu.

2. Į Pasaulio Re
formatų Sąjungos suvažiavimą, ku
ris įvyks Prinoeton'e (VII.2? - 
VIII.5,S.m.),išrinkt i:prof,dr, K. 
Kupnet euska s.kur. P. Dily s,kurat orė 
H,Zurierė,krt,dr.M.Devenis ir krt. 
K.Klybas.

J. Į Pasaulio Bažnyčių Tarybos 
pilnaties susirinkime, Evanston'e 
(VIII.15 - VIII.31,s.w.)/žiūr."JH’ 
ITr. (45/M-6)146 psl./ išrinkt i; prof, 
dr. K. Kurna tauškė s, kun. P. Dily s ir 
Julius Slavėnas.

IABAI TRŪKSTA I GAI KAS GA
LĖTŲ IŠVERSTI IB KITŲ KAL

BŲ? BRASO® SIŲSTI:
J. Bare Įgis, NEUSTADT/Holst, 
Vordervlek 1/81, GERMANY
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A.Vėlius

s
3,-
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kun.A.Gelžinius
Ko Donelaitis

1 dol 
2,-

-,70
”,70

5.
6.

9;
10 o

25 cent 
cent 
cent 
dol.

1. "Aš nugaiš ji
2. Tarnauti is
3-

au pasaulįl” 
Tarnauti iš dėkingumo . 

Velykoms ............................
Jaunimas gyvenimo sūkuriuo
se o o......... ,............... .. .................
Kretingos parapija mūsų 
šimtmetyje ................ 
Pabudinta gamta ......................
PranaŠyjtė ...........................
... iŠ viso pasaulio ............
Mūsų gyvenimas ir veikla .. 
Turinys ................ ........................

kun. V. Kurnatauska s 
kun.J.Pauperas 
Kun. A. Ke lexis

psl.26
" 27
tt 28
n 30
tt 32« 34

38
40

tt 41
tt 49

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Spausdino P.L.S-. (U?P) spaustuvė Munohen'e, Vokietijoje 
Iliustravo Alg.G. 
Tiražas 800 egz.

x-x-x-x-x-x-x-x-x

Mieli Skaitytojai!
Šiuo numeriu tenka at
sisveikinti, nes moks
lo dalykai verčia tai 

daryti. Džiugu pranešti, kad šį darbą pasižadėjo kiti tęs
ti; jiems ir linkiu Viešpaties palaimos jų tolimesnėje
tarnystėje!

Visus bendradarbius kviečiu nuoširdžiai ir toliau, siųs
ti straipsnius bei žinias ir aukas tuo tarpu ligšioliniu 
antrašu ligi bus pasisakyta šiuo reikalu iš naujųjų tvar
kytojų pusės. __ ._u Jūsų Alg.Gintautas

v ATSKU PAKVITAVIMAS
Mus pasiekė sios aukos:
P.Gavėnia,Hanau - DM 
E.SimokaitiSjH. - DM 
E.Titliūs,Hanau - DM 
H.Butzkat,Hanau - DM 
M.Sėdaitiene,H. - DM 
E.Gudaitis,H. - DM 
Ruth Gaigalat,

Stromberg - DM 
VI.Jakūbėnas, 

Čikaga - 
Diepholz'o parap.-DM
Visiems aukotojams ‘ir aukų rinkėjams dėkoja nuoširdžiai 
ir linki nepailsti - "JAUNIMO RATELIS"

J.Variakojis.Cik 
St.Neimanas,Cik. - 21 
P.Bružas,Cikagav - 50 
Victor Karosas,C.- 5 
Andrius Titlius, 

Canberra - 10 
(tarpt.pašto kuponais)
Kun.Lie.J.Paupera s 
ir Ziono Liet.Ev.Jau
nimo Ratelis,Cik.- 20 dol
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JAUKINO RATELIS - lietuvių evangelikų jainimo la: 
YOUTH CIRCLE - Lithuanian Evangelical Youth Publication.
Straipsniai, žinios ir kita medžiaga siunčiama šiuo antra-

Alg.Gintautas, /22c/MEJTOEK (Rhld. ),Gartenstr.9/ Germany 
Šio numerio administraciniai reikalai atliekami taipgi 
šiuo antrašu.-Redakcija taiso rankraščius pagal savo 
nuožiūrą. Autoriaus pageidavimai gerbiami.
Laikraštis palaikomas aukomis. Jis gaunamas per kiekvieną 
liet. ev. jaunimo ratelio vadovą, "JR" platintoją, arba tie
siog iš administracijos. Aukas priima kiekvienas jaunimo 
ratelio vadovas, ■JR’platintojas arba tiesiog administra
cija; jos yra dar viešai pakvituojamos sekančiame numeryje.

Paper and printing for this circular has been provided by 
the Lutheran V/orld Federation as a remembrance from Luthe

ran Churches throughout the world.
Popierius ir spausdinimas šiam leidiniui gautas iš Pasau
lio Liuteronų Sąjungos kaip sveikiniTnas iŠ Pasaulio Liute

ronų Bažnyčių.
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