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JEI JUS MANE MYLITE 9 MANO ĮSAKYMUS LAIKYKITE . 
AŠ MELSIU TĖVĄ 9 IR JIS DUOS JWS KITĄ PALINKS
MINTO JĄ, KURIS PRI3 JŪSŲ PASU—ZJ AMŽINAI , 
TIESOS DVASIĄ, KURIOS PASAULIS NEGALI PRIIMTI, 
NES JOS NEMATO IR NEPAŽĮSTA; BET JUS JĄ PAŽĮS
TATE, KADANGI JI_PASILIKS PAS JUS IR BUS JUMY
SE o NEPALIKSIU JŪSŲ NAŠLAIČIAIS; AS ATEISIU 
PAS JUS e DAR MAŽA yALANDŽLĖ_YRA9 IR PASAULIS 
DAUGIAU MANE NEREGES, BET JUS MANE REGESITE , 
NES AS ESU GYVAS, IR JUS BUSITE,GYVI. TĄ DIENĄ 
JUS PAEISITE, KAD AS ESU SAVO TEVUJE^ IR JUS 
MANYJE IR AS JUMYSE* KAS TURI MANO ĮSAKYMUS IR 
JUOS LAIKO, TAĘ MANE MYLI. O KĄS MANE MYLI, TĄ 
MANO TĖVAS MYLES; IR AS JI MYLĖSIU, IR PATS 
JAM APSIREIKŠIU. JONO 14, 15-21.
.os šventi atėjo o Jūs susirinkote, kad girdyti

apie pvasią, jos,veikimą, jos dovanas ir jos vaisius. Tai nėra 
lengva kalbėti apie šventą Dvasią® Mes negalime -jos jaučiamai pa
stebėti ir natūraliu budu regėti® Jėzus Nikodemui sakėg Vejas pučia 
kur jis nori ir tu berods girdi jo ūžimą, tačiau tu nežinai is kur 
jis'ateina ir kur jis eina® Taip yra ir su Dievo Dvasia. Kas Ązvel= 
gė I kalną, gilumą, iš kur šaltinistsavo pradžią turi? Kas žino tą 
vietą prie dangaus, kur atsiranda žaibas? Mes stovime čia prieš pa
slaptis® Todėl nėra sunku pasauliui Dvasią nuginčyti® Gražioji Sek
minių istorija aiškinama kaip Įsivaizdavimas ar išsigalvojimas.

Tačiau Dvasia yra. Apaštalų Datbų Nusidavimuose antrame per
skyrime ryškiai aprašomas jos atėjimas. Mes pastebime jos veikimą 
mūsų Širdyse, matome jos vaisius pas kitus krikščionis, girdime apie 
jos darbus is viso pasaulio kraštų® Pirmojoj Sekminių dienoj Šven
toji Dvasia pasireiškėkaip darbo, veikimo ir liudijimo dvasia apie 
JŠ7ų Kristų. Ji buvo jėga įsteigimui Dievo karalystės, ji buvo nar
sumas, kuris apsireiškia apaštalų liudijimuose. Dvasia atliko tą ir 
mums nesuprantamą veikimą, kad per Petro pamokslą 3000 žmonių pri
sidėjo® Šventą Dvasios, kuri taip smarkiai pasireiškė ir tokius ste
buklus padarė. Švenčiame dabar® Ir pas mus ir mumyse turi ji veikti 
naują gyvenimą ir Dievo darbus.. Pagal musų tekstą Sekminių švente 
mus nurodo pirmoj eilėje Į mūsų pareigą, antroj eilėj duoda ji mums 
paguodės ir trečioj eilej dovanoja mums naują viltį.

I. Kuris mane myli, laikysis mano žodžio. Jeigu jus mane myli
te g Ąsakymus mano laikykite^, sako jėzas savo mokiniams. Berods jie 
labai Jėzų mylėj® ir buvo del jo,viską palikę. Bet jie dar labai 
4~ iiškai galvojo, tikrosios meiles jiems trūko ir persekiojime jie 
apleidžia Jėzų® Kai samaritieciai atsisako Jėzui duoti pastogę, mo
kiniai geidauja, kad ant jų kristų ugnis iš dangaus. Jų meilė dar 
nebuvo visai tobula, todėl jie ir nesilaikė Jėzaus įotį sakymą - Tikt 
Šventoji Dvasia leido visiškai žėrėti jų širdims Jėzaus meilėje ir 
ji šu neiŠdildomis raidėmis įraše į jų širdis Jėzaus meilės įsaky
mus® Todėl jie pasidavė su kunu ir siela Jėzui ir jo darbui, tarną- 
vo be baimes jam ir jo darbui ir sulig jo įsakymais vaikščiojo tar
pe netikinčiųjų o Ir dabar noriu tave paklaustig Ar myli Jėzų? Tai 
kas jĄ nemylėtų, tą kilniausi iš žmonių vaikų, kuriame Isikunėjęs 
Dievo meilumas ir malonumas9 kurio darbas žemėje buvo tiktai meilė,
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gerumas ir susimilimas. Kas yra tas, kurį jis savo ištikimybe nebū
tu nugalėjęs. Ir tai dabar norisi paklausti, ar mūšiai meile yra tik
roji? Ar jis yra visiškai perėmusi mūsų širdį., ar yra ji ta varomo
ji jėga musiji visame veikime? Turbūt daug__kas iš mūsv turės švento
joj Sekminių šventėj prisipažinti, kad musų meile į <jėzų, taip vpat 
ir į mūsv artimą, buvo daugiau meilė žodžiais ir liežuviu, mažiau 
veiksmu ir tiesa. Kartę gavo vienas auksakalis tam tikrą kiekį auk
siniu pinigų, kad iš jų padirbtu kryžių. Kai jis gatavas buvo, kry
žius buvo sunkesnis, negu jam duotų pinigu svoris. Pas darbininkus 
buvo ieškoma priežasties iš kur tas svorio skirtumas susidaryti gą- 
lejo<, Pagaliau jauniausis mokinysvsakos AŠ žinau( kaip tai atsitiko. 
Pridėjau aš* savo auksinį pinigą iš taupomosios dėžutes, kurį buvau 
gavęs iš savo kūmos, ir maniau, kad per tai mano išganytojo paveiks
las dar kiek gražesnis pasidarys. Ar ir tuxnenori mokintis daugiau 
Jėzų mylėti? Ir kame pasireiškia meilė į Jėzų? Kame yra jo įsaky - 
mai? Tas yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau. Tai aš jums įsakau, kad vienas kitę mylėtumėte. Jono 15, 
1?. ,17 O , ( <

Sekmines mums primena meiles pareigą. Bet kaip tu gali parody
ti meiles, jeigu tavo širdis yra šalta ir kieta, jeigu neturi susi
milimo ir neištiesi geibstančios rankos? Tą turi atlikti Dvasia,tai 
yra Sekminių. Dvasios dovana. Kas nešioja Širdyje kerštą, tas neturi 
Dvasios. Kas nesugyvenamas yra, tas dar neragavo Dvasios. Kiek ne
santaikos yra musų parapijoje. Jokios švarios ir šventos Sekminių 
šventes negalime svęsti, nes ji suteršta įvairiu piktenybių. Reikia 
čia skusties su pranašu? Kodėl norite, jus sugaišti, jūs iš Izraelio 
namui Kiek vedusiųjų, kurie prie Dieve šventojo altoriaus viens an
tram prisiekė meilę, gyvena didžiausioj nesantaikoj, duodą vaikams 
pragaištingą pavyzdį ir Viešpaties parapijai pasipiktinimą. ' Kaip 
dažnai matau vieno kaimo kaimynus vienus pries kitus einant į teis
mą su degančiu geidavimu, vieni kitiems pakenkti. Reikia stebėties, 
koks didelis yra kerštas ir nesantaika, ir tas dedasi tarp Dievo 
tautos, tarp Jėzaus mokinių. Mes juk taip labai privalome meilės ir 
sugyvenimo. Musų gyvenimas yra kietas ir sunkus. Dažnai turime de
juoti, kad Viešpats palengvintų mūsų likimą. Čia yra mūsų_brolių 
meilė, kuri mus kelia, visus daro linksmais, palengvina musų liki
mą. Daug vargo palengvinama meile ir susimilimu. Nevisada reikalin
ga, kad tu ateitai pas vargstantį su dovanomis. Jeigu tu mažai ar 
visai nieko negali duoti, paspausk bent jo ranką, pasakyk linksmą , 
Šiltą žodį. Nebūk toks savimylis! Daugiau atsisakyk savo patogumų 
ir daugiau pasirūpink savo broliu. Taigi, daugiau meilės Viešpaties 
tarnyboje del sielų. Daugiau amžinybes darbo mūsų Dievui. Tas visas 
kūniškas, dorovinis ir dvasinis skurdas šaukiasi meilės. Kodėl tu 
toks tingus stovi? Ar tavo ausys yra kurčios, tavo akys aklos, tavo 
širdis is akmens? Kaino atsikaltinimas, ar ąs turiu būti mano bro
lio sargu? yra piktojo darbas. Kada Abraamo tarnaite Hagar buvo iš^ 
varyta į dykumą ir vandens pritruko, ji numetė savo vaiką į krumus 
ir nuėjo. Su neviltimi širdyje ji sake? AŠ negaliu matyti ‘berniuką 
mirštant! 0 tu? Dykumoje aplink tave yra pilna nuodėmes vaikų, kla
jojančių brolių, puolusių seserų, pražuvusių brolių ir dukrų/ Ne 
nusivylimo Šauksmas, bet meilės pasigendantis šauksmas turėtų tau 
širdį sudraskyti ir tau sakyti? aš negaliu matyti jų mirimo ir pra
žuvimo. AŠ turiu jiems padėti, turiu juosvgelbeti, nes jie yra ku - 
nas nuo mano kūno. Jie neša krikščionio, žmogaus ir mano tautos var
dą. Ar tai gal yra per daug? Ar kiti yra geresni! Laike vieno pro
fesoriaus paskaitos kilo gaisras ir visi saukė "gaisras" ir išbėgo 
lauk. Degantis namas buvo prie upės. Studentai bego su ki birais 
semti vandens. Jų tarpe buvo ir viemas silpnas, išblyškęs studen
tas. Jis stovėjo vandenyje ir profesorius jį pamatęs, sako: ko tu 
esi vandenyje? Jis atsiliepė? Taip. Juk yra reikalinga, kad vienas
--- -------------------------- - 3 ------------------ -------------
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stovėtą vandenyje. Kodėl neturėčiau aš tai būti? Taip, tas yra rei- 
linga ir tas yra tavo pareiga. Sekmines* Meile! Tada tu laikai Jė
zaus įsakymus!

II. Sekmines bet apsako mums ir didelį paguodą. Kada tu nori
Viešpačiui tarnauti ir jį mylėti ir matai, kad tavo jėgos yra silp
nos, tavo širdis šalta, tada tu gal gali nusiminti. Bet ne, Vieš
pats nori tau padėti. Jis nori tau siusti paguodos davėją., -kuris 
pas tave nuolat pasiliktu, tau drąsos ir linksmumo suteiktu, ir tau 
padėtu. Berods yra vienas ir kitas čia, kuris kenčia kentėjimus ir 
pagundas, kuris mielai norėtu būti laisvas nuo nuoda_es ir kaltės, 
kuris dūsauja, prašo ir stengiasi tapti tikru Dievo kūdikiu. Yra ir 
tokią. kurie jaučiasi apleistiv Dievo ir žmonių, kuriems sąžinė už- 
metinejimu.-^ daro ir nuteisia. Šitie turi, jeigix jie rimtai rūpinasi 
savo isge.'..,ėjimu. ir išganymu, savo silpnas akis pakelti į jėzą, sa
vo Išganytoją, kuris jiems prišaukia? AŠ nenoriu jusą palikti naš
laičiais^ aš ateinu pas jus. Pradžioj buvo tas žodis pasakytas mo
kiniams žiūrint į tą laiką po dangaus žengimo, kada jie vieni pasi
liko. Tačiau šis žodis tinka kiekvienam, kuris griėme krikšto malo
nę ir po to turėjo keliauti,sunkiais keliais. Jus nuliūdę, įbaugin
ti ir išvarginti, klausykitės tą šlovingą Viešpaties pranešimą, jis 
nenori jūsą apleisti, jis nori būti jusą paguoda, didžiausioj bėdoj 
nori jis paduoti geibstančią ranką, nori jus aprengti malone ir su
similimu, kad jusątburna butą pilna garbinimo ir šlovės. Malonusis 
Dievo metas prasidėjo, todėl džiau^kimes. Apsakykite tą sergantiems, 
kenčiaapiems ir mįrstantiems. (

( Musą tarne sėdi keli nuodėmes bernai, kurie^Sekminią išvilioti 
atėjo į bažnyčią pasiklausyti pamokslo. Mes nepažįstame ją t nuodė
mes, bet Viešpats jas žino ir jie patys jas ir žino. Nuodėmes tar
nyba juos spaudžia,pjie jaučiasi nelaimingi, jie^norėtą būti links
mi ir mielai norėtą, sau prisitaikinti tą žodį: AŠ nenoriu jus pa
likti našlaičiais. Ne^ Jeigu jus mylite nuodėmę ir nenorite ją pa
likti, tada jus neturėsite jokįos dalies karalystėje^, tada ir šis 
žodis jums negalioja. Kas nuodėmę daro, tas yra nuodėmės tarnas,tas 
nėra Jėzaus mokytinis ir jamvnetenka paguodos, jis yra šio pasaulio 
paikas ir myli pasaulį. Kas situos myliS(negali jėząi mylėti, jis 
ziūs su pasauliu ir jo linksmybėmis. Todėl išeikime iš draugystės 
pasaulietiškai^nusiteikusią. Pasaulis negali gauti dvasios, jis ją 
nemato ir nepažįsta. Tai prilyginama tam, lyg kad būnant ant jūros 
pritrūksta^geriamo vandens. Dvasiniuose reikaluose pasaulis yra ak
las. Jis užsidengia akis ir užsįkemsa ausis, jis nenori, kad Dievo 
Dvasia jį baustą.. Jokio Dievo nėra! Taip šiandien, kaip ir Dovydo 
laikais. Jeigu ir per bažnyčią Žmonią sąžine naujai atbunda ir Die
vas ne vieną kartą beldžiasi prie ją širdies durą, tačiau jie tam 
viskam užsidaro. Bet kartą ateina prąziutis ir jiems. Tada nebus 
jokios paguodos ir veltui bus Sekmines.

III. . Ar tu nori Sekmines švęsti be paguodos, be vilties?v Tai 
negali būtį tavo noras. įuk tu nenori lyg ant kokio siūbuojančio 
laivo per šį gyvenimąx va ziuoti f Tu norėtai turėti tvirtą pagrindą 
pę koją ir tvirtą įikejimą į Jezą Kristą, kad jis tave myli ir kad 
Tėvas taye myli. Jėzus ^ako: AŠ esu gyvas ir Jus turite būti gyvi. 
Tai yra šlovinga prisikėlimo yiltis: Nes tu nepaliksi, mano sielą 
pragare ir neleisi, kad ta^o šventasis sugestą (Psalme 16,107. Mes 
būsime su jo visada, tada daugiau nebus verksmo ir raudavimo^ašatos 
bus nušluostytos? Tevas_priims mus kaip savo sugrįžtančius sūnūs ir 
dyktaris į jo amžinus rumus. Kas mąne myli, tą mano tėvas mylės: ir 
aš jį myle^iUę Koks tai brangus pažadėjimas, kokie palaiminti žod
žiai! Tam žodžiai tiems, kurie rimtai stengiasi Dievą pažinti, jį 
mylėti ir pagal jo ^cįsakymus gyventi.(Tad į darbą, į meilės (darbą 
Dievui ir savo artimui. Juk yra Sekminės, veiksmo šventė, todėl ne
būkite tingus!
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v P^iekgyvenimo kelio sėdi daug neveikiančiu ir jie sako: Paža
dėtoj žemej noriu aŠ dar toli nukeliauti. Bet.jie neatsikelia. Ten 
sėdi be ramybes ir džiaugsmo esą, girtuokliai, tinginiai, užsirūs
tinę darbininkai, barniu ir vaidę mėgėjai, jaunuoliai, kurie pra- 
miega savo jaunystes ryto saulutę. Jie nesijaučia tikrai laimin
gais, jie yra aptingę, ęelkis, įavo išganytojas tave jaukiai Lai
kas yra trumpas- Trejybes Švente - Mirusięję Švente. Blogai, jeigu 
tu mirties patale žvelgsi atgal į gyvenimu, kuris tuščias buvo, ir 
turėsi tarti: AŠ juk vis norėjau, bet neprisirengiau. Šiandien 1
Dvasia tave ragina! Paklausyk! Dievas padeda silpniesiems. Todėl į 
kaitrios vasaros darbą. iš dangaus kritusi ugnis, turi musę, širdis 
uždegti. Dvasia veda mus į dangę., kuriame yra amžinos Sekminės,,

Šis pamokslas paimtas iš Prof. Dre 
Kun. Viliaus Gaigalaičio paliktę 
pamokslę.

X—X—X—X—X—X—X—X—X-X-X-X-X-X-X

SEKMINIŲ MALDA
Ateik į širdį mano, 
Brangiausiasis svety, 
Ir su malone savo 
Apsigyvenk many, .
0, Dvasia išminties» 
Aukščiausiojo būtybes, 
Tolygios didenybės. 
Galybės ir garbės!

Ateik, kad jėgą tavo 
Galėčiau aš pajust, 
Visa būtybe savo 
ĮŠ nuodėmię pabustj 
Atnaujink man mintis, 
Kad jau dorybię vaisię 
Tyroj atneštu dvasioj 
Manoji tau širdis.

Tu,,kaip Dvasia romumo, 
Tikėjimo, maldę 
Ir priešo nelabumo, 
Pavydo ir vaidę.
Padek mums, kad jau mes 
Vis elgtumės doringai, 
Gyvendami drausmingai, 
Klausydami tavęs.

Pasaulį visą didį 
Valdyk sava galia, 
Palenkdama mus širdį 
Sava Šventa valia. 
Vesk mus taikos keliu, 
Suglausk gi į vienybę, 
J meilę ir brolybę 
Tautas visę salię •
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\ » — ' VNepriklausomybes laikais m^isą tėvynė je Lietuvoje svęsdavome 

Motinos Dieną* Ją Švenčiame gražiausiu pavasario laike, gegules mė
nesyje, kada visa gyvybe gamtoje triumfuoja* Minime didžiausią ir 
amžiną pasaulio misteriją - motinystę. (Musiji širdys ir mintys kryp
sta į musą motinas, nes jos yra mums gėrio, meiles, pasiaukojimo , 
kantrumo, gailestingumo ir tiesos simboliu* Didieji pasaulio vyrai 
poetai, rašytojai, muzikai,•tapytojai ir valstybės_vadai su didele 
meile mini savo motinas* Daugelis šia tema yra sukurę nemirštamu 
kurinią, bet motinystės paslapties jie nepajėgė atskleisti ir at
spėti, nors iš jos sau sėmėsi įkvėpimo* Motinystė tai neišsemiamas 
Šaltinis, kaip neapimama ir neišsemiama yra meilė.ir gėris.Juk kas 
mes esame, kokį išauklėjimą ir religingumą turime, ar tai ne musą, 
brangią motinu nuopelnas* Laimingas vaikas, kuris gali augti gar
bingoje šeimoje, kurioje motina ir tėvas sandoroje ir meilėje gy
vena. Jis tvirtus dorinius ir religinius pagrindus turi jau iš 
pat mažens*

Kada kalbame apie motiną, negalime apsieiti ir kūdikio nepa
minėję, nes jos meilė su juo neperskiriamai, yra susijusi* Ji jį 
globoja ar rūpinasi nuojo gimimo, ligi ji savo akis užmerkia* Vai
ko gyvenimas nuolat keičiasi, jis auga, galvoja, vystosi, motina 
jį veda ir pataria jam. Ji jaučia be žodzią kada jam šalta, kada 
jis yra išalkęs arserga* Motina yra tyli ir kantri vargą nešėja 
visais amžiais, dažnai užmiršta ir tinkamai neįvertinta, bet visad 
ji yra galinga savo,(meile ir už savo vargą ir triūsą nereikalauja 
jokio atpildo * Ir iš tiesą niekas negali jai_už jos meilę ir pasi
aukojimą atlyginti* Didžiausia nelaimė yra kūdikiui motinos ne
tekti. Mūsą tautosaka, padavimai, pasakos ir dainos byloja apie 
sunkią našlaičio ir našlaites dalią*

Motina kiekvienam krikščioniui yra šventą sąvoka* Musą pirmą
sias maldeles ir giesmeles yra mus musą motinėlės išmokinusios *Jos 
lydėjo mus nuo pirmąją musą gyvenimo dieną ne tik kad, mes nesuki up 
tume ir mums neatsitiktą nelaimią^ bet ir saugojo mus, kad mūsą 
sielos nebūtą sugadintos ir stengėsi apsaugoti nuo blogumą ir pik- 
tenybią. Ji mus guodė musą varguose* Šventame Rašte motina su pa
garba minima. Ji yra dorybią mokytoja ir guodėja. Salemono pamoks
lo godžiuose skaitome; " Nepaniekink savo motinos įsakymą." (Pam * 
zodz. 1,8) ’’ Neišmintingas sūnūs yra savo motinos apmaudas" *(Pam * 
žodž. 10jl) " AŠ jus raminsiu, kaip motina ramina". C jėz. 66,13 )

Motina yra didinga kent e hipiuos e * Ji visa pernes, joks kelias 
nebus jei perstosimas, jokia našta neperąunki, kad tik savo sunui 
ar dukteriai padėti. Ir jei vaikas nusides ir visivjį, pasmerks,mo
tinos širdis bus su juo ir ji ras pateisinimo ir užuojautos jam* 
Sunki musą motiną tremtyje padątis,Šiais laikais, kai šeimos is - 
draskytos. Vieni vaikai likę tėvynėje Lietuvoje, kiti išsklaidyti 
po pasaulį, išemigravę ar kitur atskirai nuo tėvą gyvena. Bet ne- 
lengvesne motinelią padėtis likusią tėvynėje* Kas dieną, ar tai 
butą vakaras, naktis ar rytas, jos prisimena savo ištremto, žuvu
sio ar atsiskyrusio sunaus ar dukters. Ji norėtą gauti bent koki ą 
žinią, bet nesulaukia* Taip ji graužiasi ir kenčia* Kas gali jos 
širdžiai padėti. Vien maldoj prie Visagalio randa paguodos* Kas 
galėtą suskaityti, kiek daug yra dabar pasauly motiną keliančią 
rankas į dangą, kurios mielai sutiktą atiduoti savo gyvybę,kad su
mažintą skausmus savo vaiką* Mažai bus ją, kurios širdį nevers

( žiūrėk 8 puslapį) ----------------------------------------------------- 6 ------------------ 7-------------------------------
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Skaisčiam pavasarį , žaliam pavasarėlį 
šviesi saylutė ir dangus gilus y . , • 
ir tėviškės laukuos gražiausios žydi gėlės, 
baltais žiedais pasaulis šypsosi didus.
0 kas šviesesnis už saulute šviesią, 
o kas gražesnis už visas gėles?-_ 
kai vysta gėlės, spinduliai išblėsę, 
mamytes meilė vis žydės ir švies.
O kas didesnis už pasaulį didį, 
o kas gilesnis už gilias mares?- 
kiekvieną žingsnį rūpestingai lydi 
mamytės meilė, motinos širdis.
_ V —• i0 kur as busiu be tavęs, mamyte, 
o kur aš eisiu, mama, be tavęs?- 
tik tavo vardas auksu parašytas 
man visą amžiai švies.
Tu prie manęs nuo mažojo lopšelio 
per nakteles nemigusi buvai, 
tu_man gyvenimo papuošus tiesy, kelią 
liūliuosi meilėje, kaip lopšį liūliavai ...

Vytė Nemunėlis

o — o — o— o — o — o — o — o — o — o

( tąsa iš 6 puslapio ) 
skausmo kalavijas. Tai bus tos laimingos, kurios turi savo vaikus 
pas save arba jie netoli jos gyvena. ,

Ir Šią Motinos Dieną įvertiname visas motinas, likusiasx tė
vynėje ar esančias toli nuo jos. Jy^visy. širdys krypsta į tėvynę 
pas savus. Mūšy, vargai dar nesibaigė. Mes visi einame sunky, tau
toskryžiy kelią ir neŽinome? kada jis baikis. Bet kol turime mo
tinas, kurios vaikams ke^ią į Dievą rodo ir už savo vaikus auko
jasi, su viltimi galime žvelgti į ateitį.

z Kun. A. Keleris

Žmogus, kuris nesilaiko įstatymy, kuriuos Dievas gamtoje ir 
5o širdyje įrašė, naikina pasaulį ir patį save.

Mario von Gaili

Vaizdelyje - "MOTINA IR VAIKAS", Kathe Kollwitz
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Balo Andrius Gintautas
+ o +

Ją tikras pavadinimas yra : 
” Visokios naujos’Giesmės arba 
EvangeliSki Psalmai ..." Tačiau 
žmones trumpiau jas vadina: "Psal- 
minės", reiškia psalmynas. Nedaug 
beturime Psalminią. Jaunoji karta 
ir visai ją nebepažįsta. 0 _koks 
dvasios pakilimo šaltinis būdavo 
jos musą tėvams! Vargiai kokį na
mą užtikdavai, kuriame nebūtą bu
vę Psalminią. Kad ir vargingiau
sias nuomininkas, butelninkas, ir 
tas turėdavo, jeigu ne ft savo^pirk- 
tas, tai nors iš įevą paveldėtas.

Musą tėvai mėgdavo labai gie
doti . Giedodami jįe ysusilaukdavo 
paguodos varguose,.iskęsdavo leng
viau visokiu baimę,, pasimokydavo 
dorovingo elgesio, pasidalindavo 
tsiaugsmu, pasimelsdavo. Ne tik 
eštadienio vakarais ar sekmadie- 

, y. . . niais, bet ir šiaip ilgais rudensbei,žiemos vakarais giedodavo^ Ir ratelį sukdama tūla motinėlė ty
liai iš atminties giesmelę niuniodavo. Del to ir atsirado tiek daug 
giesmią pas mus. Šimtmečiais giesmes nusmelkdavo kitus raštus« Ne
visi giesmią kurijai buvo mokytį žmones, daugelis ją buvo paprasti 
zmoneliai, bemoksliai. Kaip mokėdavo, taip ir eiliuodavo.

Gražios buvo bažnytines giesmes ir gražūs bažnytiniai gies - 
mynai ( Pagerintos Giesmių Knygos arba "Giesminės"). Ją ir dabar 
dar pas išeivius bei tremtinius užtinkame. Bažnytinį giesmyną įsi
gydavo, ar dovanoms gaudavo konfirmacijos dienoje. Nuo jo nesiskir
davo niekada; ar į kareivius išeidamas, ar iškeliaudamas į kit’us 
kraštus, vis veždavosi su savim. Su juo ir į karstą atsiguldavo ir 
palaidojamas būdavo. Bet bažnytiniai giesmynai būdavo kunigu, tvar
komi, per ziiirime, taisomi ir papildomi. Per Šimtmečius vis^taip bu
vo* Del to ją giesmes ne visada atatinka autoriaus ar vertejo_ sa
vi škurnu!* Prastu žmonių, sukurtos giesmės retai kada ten pakliūdavo. 
Bet surinkimą žmonės mėgdavo labiau Psalmines. Jos ir išleistos su- 
rinkimininką rūpesčiu. " Kaip dabar jau pirm šįmtą metą, taip lietu
vininkę. didi dusią, pabudimai stojosi, ir taip širdyje pabudusiąjų. 
daug surinkimą, atsirado, tai ir lietuvininką keliems Pons Dievs ant 
to burną atvėrė, giedoti naujas giesmes kelįąose žodeliuose prie 
prakalbos tariama. Pirmąją laidą spaudai paruošė 1800 metais Kris
tijonas Mertikaitis, surinkęs įvairią autorią, o ir savo dar kelias 
pridegęs, 113 giesmią. Tai senos, dabar jau apie porą šimtą metą, 
giesmes. Ne visi autoriai nurodyti, kiti patys neišsidavė. Yra pa
minėti autoriai: Kristijonas Mertikaitis, Kristijonas Demkis, Mi - 
kelis JurkŠatis, kun, G. Ostermeyeris, kun. Lovynas. Be^tą dvieją 
kunigą - kiti "suįmistrai"- mokytojai. Antroji laida išėjo 1817 me
tais su 147 giesmėmis, trečioji laida jau apėmė 179 giesmes. 1825 
metais išėjo ketvirtoji laida su antrąja dalimi, o 1856 metais sep
tintoji laida su treciąja dalimi, viso 364 giesmėmis.K1876 metais 
išėjo dvyliktoji laida iš 404 giesmią. 1903 metais išėjo dar viena 
laida is 438 giesmią. Kiek po to dar išėjo, žinią trūksta. Šie da
viniai paimti is A.B. Klaipėdiškio (Anso BruoŽioj Prūsą Lietuvią 
Raštijos, o Vaclovas Biržiška "Aiduose" Nr. 18 is 1948 m. teigia ,
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V K Vkad Psalminiy per ne pilnus 100 mėty, išėjo ne mažiau 30 laidy.Kaip 
•Gan bebūty, Psalmines su kiekviena nauja laida vis didėjo. Jy pa
sisekimas žmonėse paskatino savo laiku Karaliaučiaus konsistoriją 
ir bažnytinį giesmyną naujai perredaguoti. S urinkimy_ žmonės buvo 
pamaldūs <> Pergyvendami "prisivertimus" bei dvasios būsenos pakili
mus , buvo apimti ir poetiškos nuotaikose Kas įmanė/kure savo gies
mes arba vertė is kity kalby - vokiečiy, kuršiy. Nors ne visas nau
jai sukurtąsias giesmes dėl jy menkos vertės įdėdavo į Psalmines , 
kaip tai matyti iš Psalminiy prakalbos, bet daug tokiy. kaimo poety 
giesmiy ten pakliūdavo» Tos giesmės*būdavo pagal laiko nuolaikas 
ir žmonėms suprantamos, tad ir jy mėgiamos. Kai kurios giesmes*bu
vo paimtos iš "Nusidavimy apie Evangelijos Praplatinimą tarp Zydy 
ir Pagony" o Jy tarpe daug buvo Fridrikįo Kelkio sukurty ar išvers- 
ty. Naujose laidose papildančios giesmės būdavo prie galo senosios 
laidos giesmiy pridedamos® Delvto sistemos Psalminėsę trūksta; tos pačios rūšies giesmės (kalėdines, velykinės, mirties, prisivertimo 
ir 1.1.) kartojasi įvairiose vietose.

iš giesmiy matytis ir autoriy sielos būsena. Vienur kalbama 
apie dangaus grožybę, apie pomirtinę linksmybę, kitur vėl apie pra
garo k-rčias. Vienur skundžiamasi karu, ma.ru, blogu orą, perkūnija, 
kitur vėl garbinamas Dievas už suteiktą malonę. Daug pamokinimy , 
daug zaginimy prisiversti. Žmogus galinčia rasti giesmiy visiems 
savo reikalams; darbą dirbant, sėkl| sėjant, keliaujant,gulint li
gos patale, rytais, vakarais, šventese ir tt. Kristijonas Demkis 
apeiliuoja ir ano meto baisius laikus. Jo kelias giesmes čia paduo
du. Ps. 86 jis nupasakoja sunkius laikus. Tai buvo karo metai,Die
vas, bausdamas žmones, atsiuntė į Prusy žemę pagonis, su kuriais 
niekas nesusikalba, daug jie sudegina, kitą karbaciais ( bizūnais, 
rimbais ) baudžia, ar pykėmis kazokiškomis perduria, javus atima, 
dėl to laukai lieka nedirbti ir daugeliui tenka jieskoti duonelės 
kitur. iš visuotinos istorijos žinome, kad anais laikais buvo sep- 
tyniy metu karas. 1757 metais rusai buvo užėmę Eytprusius. Gyven - 
tojai turėjo prisiekti rusams ištikimybę ir mokėti mokesčius.Prusy 
karaliui ^rickui II karą laimėjus, rusai 1762 metais iš Bytprusiy 
pasitraukė.
Ps. 86 iš 175S mėty;

Dieve, manę pristok, 
pagalbą dovanok, 
šį čėsą apmastyti! 
Mūs’ griekai įvede 
pagonis į žemę, 
kurie mus? tur draskyti.
Pradėjai pajėškot, 
musy griekus korot, 
kureis tavę raudinom; 
taČiau ilgay kentei, 
mums gero daug daveį, 
kaip tai mes patys žinom.
Ješkojei mus visus 
per daug šimtus metus, 
pakajy dovanodama; 
saugojei nuo mary, • 
apgyneį nuo badu, 
darei tai mus jėskodams. 

Karaliy raginai, 
kad šuiles duod tenay 
Prūsuos’ įbudavoti; 
davei mokįtojus, 
apšviestus klebonus, 
kurie mus tur jėškoti.
Po miestus ir kiemus 
įkalbini tu mus, 
kiekvieną Šventą dieną, 
ir dvase ta šventa 
kad nieks ję priima, 
ant uličiy dėjoja.
Menk žmones klauso tai, 
ką sako kunįgai, 
kits juokas tik beprovij, 
ir sako: žagre jy 
yr lengva, kunigy, v 
ne ką veik, mus be strosij.
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Kits veršį, svietę tą, 
iŠ naujo garbina, 
ir apie jį beskraida, 
kol godo ce saknis 
jam ęeržel per aįkis, 
ir Jezę taip išmainą. 
Kits kūno geiduliu, 
y r perimts kaip mielię, 
tik gėdos dar pabūgsta ; 
kits vėl’didžiavimu 
ir didžiu puikumu 
ne žino ney kaip dūksta.
Kits kito pasenę 
po akim be jėŠka, 
pats rastę akij laika, 
ir sudit jį visur, 
kur progę jis tik tur, 
gal koznę Dievo vaikę.
Kad tai vis apmastau, 
nieĮ* dyvai tai, sakau, 
£ad Dievs karais mus lanka 
sim tukstantig mete, 
ir septintam šimte, 
penk’dešimt sekmame.
At šimte žmones tus, 
tikray pagoniškus, 
į musę, prūsę, žemę, 
kureis nieks sukalba, 
ney gelbti kę malda, 
bet pustij mus įniršę.

Arba vėl kitę metę toliau eiliuoja

Jie mus ce vargina, 
ir daug sudegina, 
kitę karbačeis bęude? 
ir pykeis bais aštreis, 
anais kazokiškais, 
tuls perdurts lauke kaukia.
Ir kas gal iŠkalbėt, 
kiek če vargu reget, 
per visę Šę žemelę• 
javai yr išimti, 
ir laukai gul pusti, 
ješk’ daug kitur duonelę.
Tav guodžiamės, Dieve, ~
rykštę bubiojame:
neskvertay mus ce baudi, 
o dekuy ypace^, 
kad rykšte a^emei,. 
kūrę tu mus ce kraupei.
Bet ne žiūrėk, prašau, 
Šeip rykšte mus tuojau 
skaudesne turi bęusti; 
nes didis puiks ^monię. 
gal grieęit su džiaugsmu, 
ney nor ce griekę jausti.
Del Kristaus bet meldžiu, 
Dieve, buk malonu tiems, 
kurie tavęs laukia!
Dek rykštę ant šal-ies, 
ir mesk ję ant ugnies, 
n’imk ję niekad į rankę.
• ••oeoececao*** * v ••••«•

UVJ.J.CLU. kad karas dar nesibaigia,
Prusai jau suyra, "gr^konai" veja juos (rusai, graikę, tikybos žmo
nes). Ima pavyzdžiu is I knygosMozės,^! persk., Jokūbo bėgimę iŠ 
savo uošvio Labono namę, kai Ręėįė pasiėmė slapta savo tėvo namę 
'3‘* .. _• Labonas - reikia suprasti užka

bi, bet ’’balvonais”, taip ir 
, tesaugodamas savo žemiškusvtur- 
jušę" (jušė - prasta sriuba,zu- 
juka, lenk, jucha).

dievus - ’’balvonus” ir juos šlepe, L 
riautojai. Raėlė ne savo siela rūpinosi 
dabar tūlas užmiršta siela ; ' ' '
telius, tokiam teks srėbti 
vies arba. krauju ir kruopę 

Ps. 871 
Ak dyvini daiktai, 
tai, Dieve, tu matai, 
kaip sviets yra sumišęs 
Kars tarpe įsikišęs, 
ney nor £asai nustoti; 
bet gėlbek ištrivoti. 
Praėjusiam mete 
jau karę mateme;% 
tę juše tūlas sį’ebe, 
o dar ir ne išvėmė, 
bet koris jam širdije, 
ir į savę berija, v v S^ai! sim naujam mete 
vęl karę matome, 
is naujo jis jau kyla,

rūpintis 
’’peklos 
sriuba,

ir Prusai jau suyra; 
grykonę. jie Še biją, 
kurie juos anday vija.
Bet dekuy tav didey, 
Labonę kad draudei, 
kursai mus vėl prinoksta 
tačiau tūlę pagloęta, 
meilingąją be kalbedams, 
balvonę ješkinėdamso 
Raėlę rods gana 
prie mus v. randama, 
kurie če pasikėlę, ( 
pris’verstis prasidėję, 
tėvo namę. užmirko, 
Jokubę šav nupiršo.
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Bet lygey kaip aną, 
ir mus' taip daromą, 
Laboną kad pamatoms 
oalvoną tuojau sįapom, 
per laukus^bėginejam, 
į gires važinėjam.
Izraėl to ne bo j, 
bet drasey jis Se sto j, 
balvoną jis ne zina, 
bet kitką jis ėe gina, 
avatę, savo dusę, ’ v 
toks ne srėbs peklos jusę.
Psalme 64: Brolei, sesers, 

eiliuoja jis ir apie save:

Taip tur but tikinčiam, 
karus be matančiam, 
priešais jis tur stovėti, 
Dievu nusitikėti, 
Jėzaus pelną laikyti, 
ir tą tik vis ganyti.
Balvonus meskim jau 
iŠ širdžią nu tuojau, 

. daugiaus jau ne kavokim, 
bet Dievui pasiduokim; 
žinos karus stabdyti, 
pakają padaryti.

* . .su Dievu! as nuo jusą jau einu-----

Kristijons yr vardas to, 
e kurs tą giesmę rasęs ėion, 

ne ant gyriaus jo paties, 
bet vis Dievui ant garbes. 
Kas tę giesmę nor papeikt, 
tą Dievs žinos kaip įveikt.

Kristijono Demkės/'giesmės" nepanašios į giesmes./os atatinka 
labiau paprastiems eilėraŠšiams. Tokią giesmią-eilėrašcią yra ir 
daugiau Psalminėse. Ps. 107 nežinomas eiliuotojas nupasakoja bai - 
siąsias pragaro kančias. Kiekvienam nedorovingam elgesiui,pasaulie
tiškam palinkiiiįui, numatyta priešinga -baisi- būklė pragare. Kelios 
eilutes pavyzdžiui:

V V-Eikste, žmones piktieji, 
griekihinkai drąsieji, 
eikste, klausykite, 
kurie Dievą prastojat, . 
kurie drausmes n’at^ojat, 
ką jus ten kęst turėsite.
Eikste drauge į peklą, 
ten duosu jums paveikslą 
sunkiausi per sulą., 
kurie neiŠdumoti 
kurie neismieroti, 
kaipdidey sunkus jie butu.
o • o o o o o oooooe«oooo<sooaeooo 

Puikystės jey veizdėsi, 
grožybės ne regėsi, 
sermėga bus miežiai, 
zarijosia gulėsi v 
ir kaip sterva smirdėsi, 
vis būdams nuogas amzinay. 

Kurie kas dien girtavo, 
viens antrą prisigavo, 
pasiragindami, 
tie pekloj skaudžey barsis, 
beje? kaip sūnys njausis, 
baisingay besimušdami. 
oooo«e«eeoeooQoeaoooo 

Ausys, kurios girdėjo, ' 
ir rods klausyt norėjo, 
dainas ir pasakas, 
girdės tenay keikimą, 
verksmą, šauksmą, kaukimą, 
ik' pasiliaus girdėjimas.
Tu niekur rimt galėsi 
iš smarvės, kad turėsi 
tulžį savo burnoj; y 
velnio skreplius laižysi, 
ir kaip aklas graibysi 
peklos baisiausojoje tamsoj.

Velnai įavę dalysis, 
viens is antro varžysis, 
Suplėšys į stukius;
ugnij bus kuns tirpytas, 
velną trįte sutrįtas, 
nesą jie tavo kotai bus.

’• « o • aeoooeoo a o eooooooe

Pagarsėjusi giesme buvo kunigo G. Ostermeyerio, kurią jis su
kūrė sakytojo Eridrikio Gręnco mirties proga: Kovą jau atlikta .... 
Grencas mirė 1826 metais. Ši giesmė buvo žmonių mėgiama iki musą, 
laiką. Daug kas, užsakydamas paminėti bažnyčioje savo mirusiuosius, 
prašydavo ir iš šios giesmės kelius posmelius paskaityti ar pagie
doti .
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Ps. 518s
Kova jau atlikta, 
Vainiką jau laimėjau, 
Linksmybę dangišką 
prie Jėzaus paveldėjau. 
Silkaię esmi dabįtas. 
Taip Jėzaus aprėdytas.
Dabar aš jau regiu 
to miesto, stay! grožybę, 
kurs visas spindž auksu. 
Ce perlę. yr puikybe.
Ak koks Šionay gražumas! 
Koks ce visur skaistumas!
Ak gražus man balsai 
6e priešais atskambėjo, 
kaip sveikino linksmay 
ir su džiaugsmu lydėjo 
pulkai jau kerubinu 
ir tukstant Serapiną.® • • • • •Jau, žeme, su Dievu, 
klastingatu būtybe! 
Jau man esi nieku.
aŠiau tavo gėrybę, 
alin, sviete buklusis! 
ion yr dangus gražusis. 

Todėl paliaukite verkt 
mano dėl mirimo 
Visi juk žmonės ce 
ant to be lauk likimo. 
Ger’, kurs jo veik sulaukia 
ir jezausp nusitraukia.
Todeley, mylimi 
jus mano, ne dejokit, 
manęs kad palikti. 
Jau vėl linksmi pastokit. 
Manę kurs duot jums lėmęs, 
tas pats manę atėmęs.
Jums dekuy bęt labay, 
kurie manę kavojot 
anksti kaip ir vėlay, 
manę vis pridabojot! 
Dabar manę kavoja 
Pons Jėzus, bey nesoja.
Jus brolei, liaukitės, 
bei sesers, ašaroti! 
Šie kaulai juk turės 
sutrešę vėl žaloti. 
Tad mums tikray taip stosis: 
vienš antrą vėl globosis.

Paplitusi labai buvo ir nežinomo autoriaus giesmele: Kristaus 
kraujas ir teisybė .... Šią giesmelę, ar bent pirmąjį jos posmelį, 
išmokindavo atmintinai motinėlės savo vaikužius kaipo pirmąją kū
dikio maldelę. Kasėjos neatsimena dar! Vakare gulti eidamas, atsi
klaupęs prie mamytės kelią, rankutes susiėmęs, kūdikis melsdavo-si: 

Ps. 158: 
Kristaus kraujas ir teisybe 
man geriausa ėst grožybe; 
su tuom dangun jau įstosu 
ir su juom ten ponavosu.
Ten aš gero ne stokosu, 
bet su Jėzum ponavosu; 
ten jo ronas aŠ buciuosu, 
ir jo kojeles globosu.

Paduodamas augšciau paminėtas giesmes, vietoje cz rašiau c , 
vietoje sz - s, vietoje w - v, vietoje u (daugiskaitos kilmininke) 
u, vietoje dz - dz, vietoje didelėmis raidėmis daiktavardžius -ma
žomis. Pačios kalbos netaisiau.v k

Daug giesmyną-giesmynėlią. sįmtmecią eigoje yra išėję iš apy - 
vartos ir virtę tik istorine medžiaga. Ir apie Psalmines galima tą 
patį pasakyti. Vargu kas jąi iš naujo beatspausdins.

o = o = o = o = o = o
0, brangi lietuviškoji, 
vŠventa kalba prigimtoji.
Uz žemčiūgus Tu brangesnė, 
Ir už viską meilingesnb.

J. Vištalis
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BIRŽELIO LIŪDESIO DIENAS PRISIMENANT
Birželio menesio 14 ir 15 dienos liks amžinai lietuvio atmin

tu kaip liūdesio dienos o Į940ymetą birželio mėn. 15 d. bolševiku 
kariuomene jėga okupavo musą salį ir įsijungė į Sovietą Sąjungąt, 
o 1941 metais birželio 14-15 dienomis tie patys bolševikai pradėjo 
naikinti musą tautą, masiškai isvezdami geriausius Lietuvos sūnūs 
ir dukteris į Sibirą ir kitus didžiulius Rusijos plotus. išvežimo 
vaizdai buvo baisūs- vyrai, moterys, vaikai, seneliai, visi naktį 
buvo iš miego išgąstingai prikelti ir turėjo per keliasdešimt mi
nusią sėsti į sunkvežimius, kurie vežė į geležinkelio stotis, vku
riose stovėjo prekiniai vagonai. Čia vyrai buvo atskirti nuo žmo
ną ir vaiką. 0 dažnai ir motinos atskirtos nuo vaiky, ir taip visi 
buvo suvaryti į atskirus vagonus, kurie pavažiavus kelįs šimtus 
kilometrą, nuo suėmimo vietą., buvo atkabinti ir vieni is ją ėjo į 
Šiaurę, kiti į rytus, treti į pietryčius. Didelė dalis šios var - 
gingos keliones dalyvią, būdami stati sugrusti vagonuose, kankina
mi karščio, troškulio ir bado, nebeišlaike ir mirė. Kurie gyvi nu
vyko į priverčiamo darbo stovyklas, akmens anglią ar rudos kasyklas 
į Sibiro miskus, tą didžiuma pirmais metais,nepernešę nepakenčiamo 
gyvenimo sąlygą, mirė. 1941 m. birželio mėn. 14—15 dienomįs buvo 
ištremta į Rusijos gilumą daugiau kaip 38 000 lietuvią. Is ją apie 
30 buvo seneliai ir vaikai. Nežinome,kuriam skaičiui buvo lemta 
grįžti ar bent gyviems išlikti Rusijos gilumoje.

Minėdami birželio į 4-15 dieną lietuvią tautos tragediją, nori
me pridurti, kad šie vežimai dar didesni buvo antros bolševiką oku
pacijos metu. Ir kiek mueą žmonią kenčia sunkią kūno ir dvasios 
vergystę, vienas Dievas įežino. Melskime Visagalį Dievą, kad jis mu
są bęolią ir seserą kančias sutrumpintą ir musą brangiai tėvynei 
išaustą laisves rytas ’.

• ' . /. ■ . -
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LIETUVOS TAKELIAI 
išdegintas saulės, nuo speigo užšalęs, 
Vis klojasi vingiais takelis begalis- 
Kalva ir pakalnes žaliuojančiu, pieva, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūną pramintas, bet vienas ... 
Jo tolį užburtą likimas jam lemia ... 
Nuo Šimtmečio koją įdubęs į žemę, 
Lietuvio takelis neturi kuo girtis- 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys. 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai ...
Jis sveikinavlygiai ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kai^ sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktįvirxatdaras ęlieną- 
Visiem^j kas ąįos žemes keliones nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta ...

Jurgis Baltrušaitis 
oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kantrumo didybę vertinu daugiau kaip ženklus ir stebuklus.
Gregoras Didysis, 540-640.
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112 OŽUV UEI2DŽIVS
Dietrichas Wassmannas buvo sūnus mažo ūki

ninko iš Hannoverio apylinkes,, Gimęs 1897 meK- 
tais, spaliy men. 28 d.. būdamas 14 mėty, baigė 
pradžios mokyklą ir išėjo pas ūkininką tarnauti 

v už berną e. Pirmame pasauliniame kare buvo jis 
kareiviu, kautynėse buvo žemėmis užverstas ir grįžo į namus su au
sy. defektu, kuris jį senatvėje labai vargino o Būdamas 23 mėty., nu
tarė būti misionierium,, Jis stojo į Hermannsbyj?go misijos mokyklą 
ir septynis metus studijavo lotyny, graiky, hebrajy ir angly, kal
bas ir teologiją. Su trisdešimts mėty, amžiaus buvo jis jau baigęs 
misionierio išmokslinimą ir 1927 metais jį išsiuntė į Abesiniją , 
kur krašto, vakarinėj daly j, tarp gaily, tautos, jis turėjo evange
liją skelbti. x

Maždaug tuo pačiu laiku, kada Wassmannas buvo kelionėje į 
Abesiniją, sėdėjo tarpe to kramto kopty kunigy seminarijos auklė- 
tiniy vienas įvažas berniukas, žiurėjo jiems per petį. į jy knygas 
ir piešė nusiziurėtus komplikuotus rašto ženklus į smėlį. Šio ber
niuko vardas buvo Daffa Djammi, kuris buvo sūnūs turtingo ūkininko, 
tačiau jis buvo per ankstikmiręs, kad būty galėjęs leisti ^uny į 
mokslus. Gailu tautos žmonės, kilniems Daffo seimą priklausė, yra 
taikingi Žmones hamity kilmės. (Prie hamity tauty. ir kalby dabar 
priskaitomos nesemitiškos tautos ir kalbos, kaip tai; senyjy egip- 
tiešiy likučiai Siaurės Afrikoje, berberai, gailai, somalai ir tt») 
Jie gyvena Abesinijos vakaruose, kalba savo kalbą ir.jai naudoja 
amhary raides, kurie Byty Abesinijoj gyvena ir semity kilmes yra. 
Amhary raštas yra vienas iŠ painiausiu pasaulio rašty ir turi 231 
įvairius ženklus. Dešimts mėty berniukas Daffa jį išmoko. Vieną 
dieną būdamas mieste pas arabą.pirklį nusipirko jis knygą gaily 
kalboj, kad savo kalbos raŠtoxžinojimą išmėginti. Tai buvo vienin
telė knyga, kurią pirklys turejoir ir tos knygos likimas buvo gana 
savotiškas. Ilgą laiką prieš tai pateko vienas mokytas gaily ver- 
gasvSvedijon irvten buvo pradėjęs išversti Naują Testamentą į jo 
krašto kalbą. Vėliau buvo si knyga atspausdinta^ Daffa ją pradėjo 
skaityti.

x Vokiečiy misionieriai, kurie atvyko į Wollego provinciją, tu
rėjo nelengvą pradžią. Gaily atstovas, vardu Hapte Mariam, jiems 
uždraudė misijos namus statyti. Tad pradžioj gyveno jie palapinėse, 
vėliau vietiniy gyventojy lūšnose. Nežiūrint visu sunkumy, wass
mannas leido savo sužadėtiniai atvykti ir juodu buvo jo misi jos 
draugo sutuokti. Jaunoji pora ir ąpsigyveno_iš šiaudy ir lapy pa
dirbto j pastogėj. Kai^po metu gimė pirmas kūdikis, sūnūs, tėvas jį 
užregistravo pas valdžios atstovą. £o keliu dienu gavo ne Wass
mannas, bet jo naujagimis sūnūs laišką. Hapte Mariam rašo vaikui, 
kad jis jam duodąs geidimą Wollega provincijoj pasistatyti tvirtą 
namą. Tai buvo pradžia misijos darbo tarp gaily.

Du metu dirbo misionieriai prie misijos namy statybos, iš viso 
buvo jy jau septynį: Wassmannas su žmona, dar kitas misionierius, 
vienas kalvis, medžio darbo žinovas, gydytojas ir sesutė. Jie sta
te ne tik namą, bet ir malimo malūną ir mažą ligoninę. Parapijos
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— v * 'gerbūvis pamažu augo. Ji atsistojo ant savo kojy.- Žeme buvo-apdir- 
bąma, k^vos krūmai augo prieš namą, bulvės ant lauko, gėlės ir ro
žes darže o Misijos pastatai buvo 1600 metry^virs QŪros lygio. Nuo 
gegužės iki spaliu menesio daug lyja ir^todėlvžeme yra ^abai der
linga o Vietiniai gyventojai su nusistebėjimu žiurėjo 4 svetimyjy 
darbą, kuris parode gerus vaisius. Apie misijos darbą buvo galima 
galvoti tik tada, kada Wassmannas išmoks gaily kalbą. Naktį po 
naktį sėdėjo jis savo studijy kambaryje ir mokinosi gaily, biblijoj 
suakiyjy amhariŠku raidžiy. Dar nė vieno gallieėio nebuvo jis pri
vertęs. Tiktai mažosios parapijos pavyzdys gerai veikė į žmones.

Abesinija yra koptisky. krikščioniu kraštas, kuriy krikštą ir 
evangeliky misionieriai pripažįsta. Tačiau ypatingai gallieŠiai yra 
burtininky įtakoje ir^giliai supančioti magisky tikėjimo prietary. 
Laikas, kada kopty bažnyčia karžygiškai kovojo prieš islamą, yra 
toli atgal, wassmannas nežinojo,tkad jaunas berniukas Daffa, kuris 
savanoriškai savo pagalbą pasiūlė misionieriams, laukia, kad bal
tasis vyras pagaliau savo burną atidaryty ir jam bei visiems ki - 
tiems isaiškinty, ka reiškia tos keistos pasakos Naujame Testamen
te. Dažnai vakare sėdėjo Daffa su misijos darbininkais, su jais_ 
kalbėdavosi ir kartais darydavo paslaptingus paklausimus. Jis bu - 
davo tarpais nekantrus. Wassmannas buvo labai nustebintas, kada jis 
vieną vakarą girdėjo Daffa taip meldžiantis:x"Viešpatie Danguje. 
Šitie balti vyrai atėjo, kad jie mums apie Jezy papasakoty. Vieš - 
patie, pramušk jiems galvą ir įdėk į ją musy žodžiuskad jie pa - 
galiau gaišty mums aęie jį papasakoti ... ” Jis pasiėmė berniuką 
ir Daffa jam prisipažino , kad jis nesąs tikras ožky kerdžius. Jis 
esąs atėjęs į misiją su viltimi^pagaliau tą išgirsti, ką jis vie
nas nesupranta. Wassmannas pasiėmė Daffą nuo ganyklos į namus, iš
mokino jį vokieČiy kalbos ir pats leidosi nuo Šito gabaus berniuko 
mokintis gaily kalbos. Jis buvo jame daugiau negu kalbos mokytoją 
suradęs. Daffa buvo pirmas krikščionis parapijoje ir^būdamas aštuo- 
noliką mėty buvo konfirmuotas.vPo dviejy mėty pasiėmė jis žmoną 
krikščionę iš savo tautos, padėjo misionieriui pamokslininkąuti ir 
paprastai dingdavo šeštadienį ir grįždavo pirmadienio ryte neišmie
gojęs. Savaitgalyje jis kaimuose papasakodavo tą, ką jis per sąvai- 
tę buvo.išmokęs. Daffa tapo pirmu gailu misionierium.

Abesinijos karas visą darbą užbaigė. Italai puolė Addis Abeba 
ir be pasigailėjimo sumušo abesinieciy armiją. Plėšįkyvgaujos su
sidarė krašte, vienas parapijos misionierius buvo užmuštas ir Ii - 
kusieji turėjo iš misijos lauko pasitraukti. Daffa pasiliko vienas. 
Labai retai bus koks nors tai vyras tiek mažai apie tai Žinojęs , 
ką jis laike septyniy mėty atlikęs buvo, kaip Dietrichas Wasser - 
mannas, kada jis 1935 metais apleido Abesiniją. Jis paliko nevien 
tik savo misiją, bet prarado ir jauniausią dukterį, kuri Khartume 
palaidota yra. Atrodė, lyg kad viskas, ką jis su tokiu dideliu at
sidavimu, uolumu, meile ir geležine valia atlikęs buvo, buvus vel
tui. Savo darbo dirvą apleido jis tada, kada tikėjosi susilaukti 
vaisią. Tikrumoje visKas, ką jis buvo padaręs, neliko nepastebėta.. 
Vietiniai gyventojaipergyveno italy okupaciją su naikinančiomis 
pasekmėmis, kurias išrankią kiekviena okupacija. Atsirado kolabo- 
ranty, kurie tautą iščiulpė. Darbo kolonos buvo spaudžiamos, kad 
keliy tinklą pastačius. Addis Abeba mieste įvyko skaudžios sker - 
dynės, per kurias kartą vieną dieną 8000 abesinieČiy nušauti, nu
durti ar sudeginti buvo. Šitos baisenybės ryškiai skyrėsi nuo prį- 
siminimy apie misionieriy taikingu kolonizacijos darbą.vKą apsakė 
baltasis vyras? Kas jam suteikė jegy ligonius gydyti, išalkusius 
pamaitinti,vbednus ^uŠelpti? ištikimasis Daffa tęsė darbą toliau. 
Italai siūlė jam dešimteriopą algą, jei jis ateitu, pas juos tar - 
nauti į kolonialinę administraciją. Daffa atsidake, sakydamas: 
"AŠ negaliu, nes mano ponams pažadėjau’’. ....... ...... ..„J
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Pasaulio Liuteronų Sąjungos ir tremties 
liuteronų ‘bažnyčių atstovų konferencija

Bad Soden’e

Mūsų bendradarbis Vytis Kle
mas Bogotoje, Kolumbijoje
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Kai' 1939 metais misionieriai g£įzo į midijos darbo;;:...' vietą 
Wolle^a krašte, rado jie parapiją is dviej# šimtą; prisivertus!# 
krikščioni#o Krašte buvo didelis džiaugsmas® Ir tada Wassmannas pir
mą kartą suprato,'kad jis neveltui buvo dirbęs® Sekė trys metai kie- 
taus atstatymo darbo® Italai dalyvavo pasauliniame kare® Greitai pa
sirodė, 'kad jie nėra pajėgus j# koloniją laikyti® Nors ir su vokie
čiais liuteronais 4tai# kataliką! nelabai draugiškai buvo pasielgę, 
taci.au. dabar buvo jie bendrai uždaryti į vieną internuotą, stovyklą. 
Wassmannas, varginamas nepakeliamą, ausies skausmą, kuriuos jis kan- 
triai nuo 1918 metą kęntė, galėjo gręžti Vokietijon® Jo žmona ir 
vaikai jį palydėjo® Išskyrus jauniausį, visi jo vaikai yra girną Abe
sinijoj ® Vokietijoje jis laiką naudojo pamokslus sakydamas ir be to 
rase vieną knygą® Jo viršininkai pastebėjo, su kopia ramybe ir šal
tumu, jis neše Vokietiją užgulusią sunkią krizą® Is savo darbo vie
natvėj buvo jis vieną parsinešęs, tikėjimą į tai, kad veltui niekas 
nedaroma ir jis mokėjo savo tikėjimą ir kitiems perduoti® T. ikimas 
jo gailą parapijos jam labai prie Širdies gulėjo® Tik šešis metus 
po karo užbaigos galejfi jis grįžti į Aire misijos stotį® Jis grįžo 
be savo žmonos® Kada jis po antro grįžimo vietoje vieno du Šimkui 
krikŠČionią atrado, tai dabar buvo j# astuoni tūkstančiai. Daffa 
Djammi buvo j# vyskupas® "Atrodo, kyg kad mes gyventumem apaštalą 
laikus" rašo Wassmannas® Buvo lyg kad laikrodis butą apie 1900 metą 
atgal atsuktas. Per visą gailą kraštą buvo ėjęs krikščioniškas at - 
budimas® Buvo įvykęs stebuklas, nesulyginamas su bet kokiais kitais 
stebuklais. Kada Wassmannas pirmą kartą į Šį kraštą atvyko, tik apie 
5 procentai gyventoją mokėjo skaityti® Dabar jau skaitė 60 procentai. 
Gailą biblija buvo atspausdinta net akląją ženklais ir vienas aklas 
tapo keliaujančiu pamokslininku ir per tai kartu ir misionierium. 
Kada jam buvo duota vilties, jog operacijos keliu galėtą jis atgau
ti aki# šviesą, jis to atsisakė ® "AŠ nenoriu pasaulio daugiau maty
ti, ^nes jis mane tiktai suvedžioja® Ką dabar matau, yra daug kartą 
gražiau!" pareiškė jis® Burtininkai ir magikai prašė krikšto ir pa
mokinimo. Stebuklingą pagijimą, kaipvtai ^ventame Pašte aprašyta , 
įvyko. Misijos vadovybė į tai skeptiškai žiūrėdama, klausė Wass - 
manną ir Daffą dėl šitą įvyki#® Daffa atsakė?"Kristus yra juk gyvas! 
Kodėl tik anais laikais butą galėję stebuklai įvykti"? Wassmannas 
trumpai atsakė? "Stebuklai yra pas mus kasdienis dalykas".

Daffa Djammi dalyvavo 1952 metais Pasaulio Liuteroną Sąjungos 
visuotiname suvažiavime Hannoveryje® Jo pasirodymas iššaukė pas 
senuosius susižavėjimą ir pas jaunimą triukšmingą džiaugsmą. Jis į 
viską žiurėjo saitai, tačiau susižavint kraštu, iš kurio jo mokyto
jas kilęs, bet ir atviromis akimis į vakarį# kraštą materializmą, 
kurį jis gerai permatė. Ne vieną akimirksnį Daffa neužmiršo, kas jo 
mokytojas buvo, kas pirmas savo pavyzdžiu iššaukė Vakarą Abesinijoj 
šį atbudimą? Dietrichas Wassmannas. Jo skausmas buvo didelis, kada 
nenuilstamas Wassmannas susirgo nepagydoma liga ir 1954 m® sausio 
men® 7 <jl® Wollega krašte mir^® Mirė Sis vienišas misionierius, 
tūkstančiais kilometrą atskirtas nuo savo žmonos, su kuria jis 25' 
metus bendrai*praleido® Jo seniausis sūnūs yra Abesinijoj ir dirba 
ten misijoj. Sį kraštą, kuriame jis gimė ir su kurio kalba jis už
augo, skaito jis sav® tėvynė.

Wassmanno didybė gludi ne jo ypatinguose darbuose, bet jo kietoj 
valioj tą užduotį*atlikti, kuriai jis nuo pat jaunystės jautėsi pa
sauktu. Daug stebetino yra šiame pranesime_atpasakota ir skeptikas 
abejos, ar visi daviniai tikri yra® Ar nebūtą galima, kad ir šiais 
laikais vienas vyras dar stebuklus darytą? Ar misionieriaus ir ožką 
kerdžiaus susitikimas, kuris taię nekaltai prasidėjo, nėra reiškinys 
atydumo, kaip Wassermannas stengėsi duotus ženki ng suprast? Tai yra 
įrodymas šio vyro didybes, kurį reikia priskaityti prie žymiausią 
misionierią. Paimta is " Sonntagsblatt".
—----------------——------—-----------. 18 ——---------- - ---------------- ---------------
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MĮĘĘ_Ansąs_bąltrįs
Gauta liūdna žinia, kad. vienas mūšy zymyjy^bažnyčios veikėjy, 

kunigas-diakonas Ansas Baltris 1954 m. saufšo men. 29 d. Kretingo
je atsiskyrė su Šiuo pasauliu. Ansas Baltris, gimęs 1884 m. gruod
žio men. 12 d. Letuky kaime, Klaipėdos apskrityje, buvo kilęs iš 
žinomos lietuviškos seimos. Jo tėvas buvo žodžio sakytojas Senojo 
Surinkimo. Sūnūs Ansas ėjo tėvo pramintais keliais. Ilgus metus 
buvo jis laikraštininkas ir Mažosios Lietuvos atgimimo veikėjas. 
Tam tikrą laiką jis redagavo "Apžvalgą”, "Prusy Lietuviu Balsą'J ir 
"Bytoęy". Iki 1923 mėty velionis gyvenovTilžėje. Tada persikėlė į 
Klaipėdą, kur tapo Senojo Surinkimo žodžio sakytoju. Veliau.net 
pastatė surinkimui salę. Kas nepažino Anso Baltrio? Jis yra daug 
keliavęs po kraštą, laikydamas surinkimus ir kartu keldamas beix 
žadindamas tautinį ^sąmoningumą. 1939 metais turėjo jis iš Klaipė
dos išsikelti į Didžiąją Lietuvą. Apsigyveno jis Kretingoje. Pasku
tinio karo metu? kada dauguma kunigu is Lietuvos buvo išvykę, 1941 
metais A. Baltris buvo įšventintas kunigu-dįakonu. Antrą kartą„už
ėmus sovietams tėvynę, velionis nepasitraukė iš Kretingos ir iš 
ten aptarnavo dalį Klaipėdos Krašto. Jis buvo jautrios sielos, tie
sos, atvirumoxir^gilaus krikščioniško tikėjimo žmogus. Tebūnie jam 
.lengva tėviškės žemelė, kurią jis taip mylėjo!

+ + + + + + •
j-up sieliu is Anso Baltrio gyvenimo

Tai mus stebina, bet tai yra tiesa, kad daugelio žmonių būdo 
savumai išryškėja jiems pasitraukus_iš gyvenimo. Kiekvienas mąsto 
ir veikia savo budu.^Tad tuo savo būdu ir ypatingumu yra vertingas 
savo tautai ir jį pažinojusiai bendruomenei. Ansas Baltris buvo 
vienas ty, kuris kitus veikė savo budo ypatumu. Jis buvo labai 
jautrus tautos gyvenimo klausimais. Prisimenu vieną tokį nuotykį. 
Jei neklystu, tai buvo 1921 ar 1922 mėty, vasarą, kai ant Gedimino 
kalno buvo suruošta tautinė švente. Labai gyvai čia reiškėsi Adomas 
Brakas. Taslabiausiai išryškėjo, kai lietaus debeys pradėjo niauk
tis ir reikėjo skubinti į Dovily didžiąją parengimo salą. Prieš tai 
paskelbiant A. Brakas sąmoningai juokavo, kad musy protėviai, ka - 
daise gyvenę pilyse, nebijoję nei lietaus, nei jokiy oro atmainy, 
kai dabar mes patys esą išlepinti ir dėvime švelnius rubus, tai 
tenka bijotis net lietaus. Brakas paskelbė, kad salėje kalbėsiąs 
Ansas Baltris.

Būdamas l^7 mėty berniukas, atvažiavęs 12 kilometry kelią pa
būti lietuviy šventeje, stebėjaus, kad užeinant lietui tik del vie
nos sakytinos prakalbos šventė perkeliama į salę. Prisįrinkus pil
nai salei žmoniy, prabyla pagarsintasis kalbėtojas; mažiukas plau
kai sušukuoti šepečio būdu,, balsas virpantis, jautrus, kažkaip gi
liai įsirašantis į klausytojy širdis. Kalbėtojas naudoja daug vaiz- 
dy, alegorijy ir simboliy. Kalba apie lietuviy tautos pergyvenimus 
praeityje. Kalba apie pergyventus tris sunkius laikotarpiusjkardo, 
maro ir dvasinio maro slogas. Kardo dienos, kai kryžeiviai, briau- 
damiesiį lietuviy žemes, naikinę juos kardu. Po to užėjęs maras, 
išnaikinęs veik du trečdalius gyventojy.0 tada nugalėtojai bandę 
lietuvius naikinti užkrečiant juos dvasišku maru. Bet tie skaudus 
trys tautos vaiky išgyventi laikotarpiai žymi tris grabo naktis, 
kai Kristus gulėjo žemės prieglobstyje ir po to galingai kėlėsi iš 
kapo. Esą šiandien, sako kalbėtojas, esame liudininkai, kad, iš - 
kentėjusi tris kentėjimo ir marinimoxir žudymo laikotarpius, mūšy 
tauta keliasi is grabo. Lyg kokiaxslėpininga dvasia užvaldė kl an- 
sytoįjus. Nesigirdi, rodos, net kvėpavimo, tik^daugelio akyse bliz
ga asaros. Kalbėtojas giliu įsijautimu palietė visy širdis.

Kun. J e Pauperas
---- -------------------- --------------------------- 19 ------------------------------------ ------------
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1954 metą Vokietijos Evangeliką Bažnyčios suvažiavimas Leipcige
Nuo pat pradžios‘buvo pageidavimas, kad^Bažnyčios suvažiavi - 

mas netik vien vakaruose, bet ir rytuose galėtą įvykti. Jau Ber 
lyne buvo apie tai plačiai galvojama, Stuttgarto suvažiavime buvo 
tai pakartota ir bendras pergyvenimas Hamburge tą mintį sustiprino. 
Kad vienybes ir bendrumo gaivališką troškimą išpildžius, Bažnyčios 
suvažiavimo prezidiumas pereitais metais nutarė atsisakyti nuo sa
vo nusistatymo tik kas antrą metą tą suvažiavimą sušaukti ir jį 
jau 1954 metais Rytą. Vokietijoje šaukti. Pagal bendrą nusistatymą 
Bažnyčios suvažiavimas turėjo būti sušauktas tiktai 1955 metais . 
Kaip susirinkimo,vieta numatytas Pytą. Zonos didžiausi^ miestas — 
Leipcigas. Atrodė? kad Rytą Zonos valdžia tam pritarė. Tačiau vė- 
liauviskilo susisiekimo, technišką, ir politiniu sunkumą. Bažnyčios 
suvažiavimo prezidiumas visvien laikėsi savo plano ir tąsė paruo
šimo darbus. Ir dabar jau aiškiai nusistatyta, kad Bažnyčios suva
žiavimas įvyksta nuo liepos 7 iki 11 d. Leipcige. .

Tai pirmą kartą, kad toks bažnytinis suvažiavimas įvyks Rytą 
Zonoje. Kad valdžia tam davė savo'surikimą, įrodo, kokį pasitikę - 
jimą Bažnyčios suvažiavimas įsigijo. Jis visada stengėsi praktiškai 
tą įgyvendinti, kas politikams nepavykdavo. Kiekvienas toks šuva - šlavimas gauna savo išvaizdą pagal tą kraštą, kuriame_jis įvyksta. 
Pytuose turės jis kitaip atrodytj/negu vakaruose. Turbut pirmoj vie
toj bus čia biblijos darbas, „pamaldos', šventa Vakariene, giedoji - 
mas ir malda. Bažnyčios suvažiavimo obalsis yra paimtas iš Romėną 
12,12 ir taip skamba? ’’Linksmi bukite viltyje’" Suvažiavimo pro - 
grama suskirstyta į Šešis skyrius? Bažnyčia, šeima, tauta, darbas, 
kaimas ir didmiestis. Kaip žinia, praeitais metais toks suvažiavi
mas įvyko Hamburge, kur buvo apie 15 000 krikščionią atvykę iš Ry
tą Zonos. Dabar bus atvirkščiai. Vakariečiai vyks į rytus. Norisi 
manyti, kad„komunistai bandys propagandinia^ iškreipti šį suvažia
vimą. Vokiečiai evangelikai gi pasiryžę neužsiimti politiniais da
lykais, o stiprinti save tikėjime ir viltyje. _

EVANGELIJA JUGOSLAVIJOJ
„ Apie neseniai Jugoslavijoj įvykusį gyventoją surašinėjimą . 
švedą laikraštis "Svenska Dagbladet" taip rašo: Gyventojus surasi- 
nbjant buvo patiektas klausimas apie priklausymą bažnyčiai ir ar 
tikima į Dievą,ynors ir bažnyčia priesvtoklus klausimus protestavo. 
Suvedus surašinėjimo davinius, pasirodė, kad 87 procentai visą gy
ventoją prisipažino tikinčiais ir tik 15 procentą pasisakė esą be
dieviais. Bažnytiniuose sluogsniuose manoma, kad šie 13 procentai 
sąsideda is komunistą partijos na^-ią ir armijos karininką, kurie y 
t ei savoZpoziciją kitaip ir negalėjo pasisakyti. Evangeliski krikš- 
iohys džiaugiasi, kad jie galėjo savo asmenišką nusistatymą dėl .

savo tikėjimo viešai pareikšti. Tikimasi, kad po tokią nelauktą 
davinią valdžia turės pakeisti savo nusistatymą prieš bažnyčias?
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Keistai yra augimas evangelistu bažnyčiy Jugoslavijoje Anksčiau jos, 
šalia oficialiai pripažinty stačiatikiy ir Romos kataliky bazny - 
šios, užėmė išimties vietą, bet šiandien turi lygias teises kaip 
ir šios. Po atsisakymo nuo Vatikano, dvasinis gyvenimas Jugoslavi
joj yra tokioj vystymosi padėtyj, kurią daugelis vietos ir užsie - 
nio stebėtojy pavadina ’’pavėluota reformacija”. Evangeliškos bažny
čios vyra perpildytos, taip kad pamaldy skaičių, reikia padvigubinti. 
Žmonės ateina į bažnyčias, kad išgirdus biblisko mokslo ir nusi - 
pirkus biblijy.

GRAŽUS TARPKONEESINIS PASIREIŠKIMAS
Pereitais metais įvyko labai nemalonus dalykas šventinant 

cukraus fabriką Ochsenfurte, kada Wurzburgo kataliky vyskupas at - 
sisake kartu su evangeliky ar%štesniu dvasiškiu šventinimą atlikti. 
Netrukus po to Koblenz-Pfaffendorf buvo gražiai sutariant pašven - 
tintas naujas Reino tiltas. Rheinland-Pfalz krašto, kuris kaip ir 
Koblenzo miestas^ yra daugumoj kataliky apgyventas, ministeris pir
mininkas pakvietė kataliky vyskupą Dr..Wehr iš Triėr ir evangeliky 
bažnyčios tarėją sachsse tilto pagfentinimą atlikti. Abiejy konfe - 
sijy^dvasiškiai davė savo sutikimą nestatant jbkiy sąlygą.. iškilmes 
pradėtos choro giedojimu ir orkestro muzika. Koblenz vyr. burmis
trui pasveikinus svečius, sekė vysk. Dr. Wehr trumpa kalba. Baigiant 
pasakė, kadvdabar jis nori pašventinimą atlikti. Su savo palydovais 
vyskupas nuėjo prie kaspino, kuris dar tiltą uždarė, sukalbėjo ten 
lotyniškai kelias maldas ir trumpomis, ne į akį krintančiomis,cere
monijomis pašventino tiltą. Tada^kun. Sachsse pasakė trumpą žodį ir 
maldą. Žodžiais:^Mes perduodame šį tiltą jo tikslui vardan Dievo 
Tėvo, Sunaus ir Šventosios Dvasios” baięė jis. Vyskupas Dr. Wehr ’ 
kartu šalia stovėjo. Malonu, kad nežiūrėta į daugumą, bet kad abi 
konfesijos lygiu budu galėjo dalyvauti. Tam mus įpareigoja bendras 
krikŠčioniy vardas.

' - RUOŠIAMASI EVANSTONUI
Dabar vis labiau ir labiau ruošiasi didelė krikščioniškojo 

pasaulio dalis Evanstono suvažiavimui (Pasaulio Bažnyčiy Tarybos 
pilnaties susirinkimui) bei jo temai (Nukryžiuotasis Viešpats - 
viltis pasauliui). Suvažiavimas įvyks, kaip jau žinia, šiy mėty 
rugpiučio mėnesyje 15-30 dienomis. Jame 750 dalyviy atstovaus maž
daug kokią 168 miliony protestantą ir ortodoksy krikšcioniy. Lie - 
tuviy Evang. Reformaty Bažnyčią, kaip jau pranešėme, atstovaus prof, 
dr. K. Kūrnatauskas, kun. P. Dilys irvJulius Slavėnas^. Veik visos 
šiy dieną, protestantiškojo pasaulio įžymesnės asmenybės dalyvaus 
Evanstone, pavyzdžiui vokieciy ev. vyskupas Otto Dibelius, Canter
bury arkivyskupas, norvegą, vyskupas Berggrav, vyskupai G. Bromley, 
gnam ir Henry Knox Sherril, be to, teologas Reinholdas Niebuhy.
musis reformaty teologas Karl Barth negalės gi dalyvauti, nes yra 

labaivsusirūpinąs savo ruošiamosios knygos apie dogmatiką užbaigimu. 
Kaip žinia, jis jau 67 mėty amžiaus.

PASAULIO LIUTERONŲ SĄJUNGOS 
oficialus organas "Lutherische Rundschau” leidžiamas dviejose lai
dose, vpkieČiy ir angly kalboje (angliška laida: Lutheran World). 
Laikraštis išeiną kas tris menesius. Jame rašoma apie teologines 
problemas, bažnyčiy darbą, Pasaulio Liuterony Sąjungos veiklą ir 
naujai pasirodžiusias knygas. Redaktorium yra kun. Dr. Hans Bolews- 
ki. prenumerata metams DM 6.-. užsisakyti galima laikraštį sekančiu 
antrašu: Sonntagsblatt-Verlag, (24a) Hamburg-Kleinflottbek, 
Jaenischstrasse 48.
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* /Majų. GYVINI MAS
IB fieihfa,

TREMTIES BAŽNYČIŲ KONFERENCIJA .
Šo m. kovo men. 22 ir 23 d.Bad 

Soden prie Frankfurto įvyko trem
ties liuteroną bažnyčią atstovą 
konferencija o Pats Bad Soden yra 
gražus kurortas. Ten randasi namą, 
prie kurią yra marmorinės lentelės 
su užrašais, kad ten gyveno ir gy
dėsi Rusijos, Vengrijos ir kitą 
Šalią kunigaikščiai, didikai ar 
šiaip žymūs žmonės. Teko matyti 
vilas, kuriose nekurį laiką gyve
no Rusijos caro šeima, Levas Tol
stojus, Mendelssohn-Bartholdy ir 
kiti. Dauę yra vilą ar n§mą,kurie 
tokiais užrašais pasipuošę. Šią 
konferenciją sukvietė LWF ątstovas, 
aptarnaująs tremties bažnyčias Vo
kietijoje, kun. G© Dietrich. Joje 
buvq aptarti tremties bažnyčią 
dvasinio aptarnavimo reikalai,kaip 
tai; Pamaldos, sekmadienio mokyk
los, apeigą registravimas (jung- 
tuvią, krikštą ir laidojimą),baž
nytine spauda, teologijos studen
tą išmokslinimas, emigracija,baž
nytinis darbas ir jo sunkumai ir 
kita. Dalyvavo iš LWF kun. Diet- 
rich, Dr. Solberg, kun. Mau,kun. 
Bik, kuno Reuther, Pavuls, Lat- 
vią arkivysk. Grūnbergs, vienas 
propstas ir dū kunigai, estą du 
kunigai, lenką du kunigai, vienas 
vengru kunigas, vienas vokiečiu 
bažnyčios atstovas. Musą bažnyčią 
ętstoyavo kun. Keleris ir kunigas 
Simukėnas. Kiekvienos bažnyčios 
atstovaį padarė pranešimus apie 
savo bažnyčią padėtį.

MIRĖ 
v x
Čikagoje mirė Jonas Smetonius, 

kunigo Pa up ero uošvis, atvykęs
į USA is tremties. Velionis paliko Žmoną ir dukrą. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais J. Smetonius yra 
buvęs Jurbarko pašto viršininku 
nuo 1920 metą.

OOOOOUO4
Kiekvienas lietuvis evangelikas,•kur jis ir gyventą, skaito pirmoj 
eiį^j evangelrską laikraštį "Jaunimo Ratelis". Namai be savo laik
raščio ir knygą - lyg be sviesos ir šilimos.

SEKMADIENIO MOKYKLŲ- VADOVŲ SUES AI
LWF pastangomis j balandžio 21 

iki 23 dienomis Augustdorfo sto
vykloje prie Detmoldo,buvo su
ruošti kursai sekmadienio mokyklą 
vedėjams bei pagalbininkams is 
Žemutinės Saksonijos krašto. Da
lyvavo justai g latviai ir lietuCS 
viaio Is lietuvią dalyvavo? Jo
kūbas Kavolis iš Diepholzo? Lena 
Zandavaitė iš Watenstedto ir Si
mas Jurkšaitis iš Wehnen. Kun. 
A o Keleris skaitė paskaitą apie 
lietuvišką sekmadienio mokyklą 
ir vaiką pamaldas . Buvo įvairiu 
paskaitą, diskusiją ir pasitari
mą praktiškais sekmadienio mo
kyklos darbo klausimais.
+ Toronto paraęi^oje kun. Dr. M. 
Kavolis sutuokė šventos moterys
tes ryšiais Joną Dambarsą su Ma
rija Stundžiene ir Mpntrealyj 
Kostą Leipą su Lena Sulmistraite. • 
+ Buvusio Batakią^parapijos var
gonininko Jono'Grėverio, gyvenan
čio Philadelfijos mieste Ameriko
je, duktė Rūta buvo šį pavasarį 
konfirmuota o Grėyeris dirba vie
noj baŽnytinią rūbą siuvykloje.
+ Studentas Gustavas Brunonas 
Timpa, dabar tarnaujaę amerikie- 
čią armijoj, išėjo 8 sąvaičią 
virimo kursus? . Tą kursą tikslas 
išmokyti atrinktus asmenis būti 
specialistais armijos virėjais. 
+ Juozo Palioko, kilusio iš Ba- 
takią parapijos, dabar gyvenan
čio Cleveland mieste Amerikoje, 
dukterys Marta ir Anė konfirmuo
tos balandžio 11 d.
+ Lietuvią Skautą Sąjungos 35 
metą sukakties proga Tarybos Pir
mi j a tarpe kitą, apdovanojo bu
vusį Jaunimu Ratelio redaktorią 
Kasparą Dikšaitį Tėvynės Sūnaus 
žymeniu .
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PASIRYŽIMAS ATNEŠA LAIMĖJIMU

Tokia antrašte 
tilpo "Europos Lie
tuvyje" žinutė apie 
viena,, jauna* Danijos 
lietuvi - Ringolda* 
Kaufmaną. Pastara
sis išlaikė š«m.ko
vo mėnesyje dirigen- 
to-kapelmeisterio 
egzaminus Danijos 
Karališkoje Konser-

Kopenhagoje. Ringol- 
yra

vatorijoje
das yra kilęs nuo Biržą ir 
senas "JR" skaitytojas. Susipa
žinkime su kokiais rūpesčiais te
ko jam pasigrumti.

■ Muziką pradėjo studijuoti dar 
1948 metais minėtoje konservato
rijoje smuiko klasėje. Teko la
vintis sunkiose sa*lygose. Tuo me
tu gyveno tremtinių stovykloje. 
Tame pačiame kambaryje gyveno vi
so 14 vyrą - studentų, kurie stu
dijavo kalbas, techniką ir kt., . 
todėl nesunku suprasti jo žodžius. 
- "kartais būdavai tiesiog išve
jamas iš kambario, nuvarytas į 
tolimiausia* barako kampą, kur ne- 
apšildytam kambarėly teko 'čirš- 
kyti' smuiku.- Bet, nežiūrint to, 
visu kambario draugą nuoširdumas 
ir studiją rimtumo supratimas da
vė man jėgą ir noro dirbti."

Salia smuiko 1949 metaisv ėmė 
mokytis groti vargonais. Nežiū
rint gyvenimo sunkumą^ pavyko 
dar 1951 metais - pusės norma
laus studiją laiko metu - išlai
kyti ir smuikininko ir vargoni
ninko egzaminus.

Neturint Danijos pilietybės, 
užsieniečiui muzikui reikia būti 
prasilavinusiam platesnėse srity
se, kad būtą vilties gauti darbo. 
Todėl teko pasiruošti solfedžės 
mokytojo valstybiniams egzaminams, 
kuriuos išlaikė 1951 metais.

Baigęs konservatoriją su tik
rai geromis rekomendacijomis, nu
sprendė pasiekti dirigento-kapel- 
meisterio laipsnį. Ir vėl 6ve«je- 
rią metą studijos. .

.Neturėdamas lėšų studijoms, 
ėmė dairytis darbo - vargoninin
ko vietos. Vilties nedaug, nes 
vien Kopenhagoje buvo 100 bedar-

t>iu vargonininką. Ketvirtą, sykį 
bejįeškant, nusišypsojo laimė, 
iš 50 kandidatų, tarpo išrinko 
jį. Buvo tikrai laimingas tą die
ną, kai reikėjo eiti pas mini
sters padėkos audijencijon.

Turbūt jis ir yra šiuo metu 
Kopenhagos jauniausias vargoni
ninkas. ^R ingo Ida s dabar yra 25 
metu* amžiaus.

vTaip pagerėjus ekonominei pa- 
uėčiai, tęsė toliau savo studi
jas, pasiekdamas dabar dirigen
to laipsnį.

Bet ir ateityje norėtą lavin
tis, tobulintis toliau.

Linkime Bingoldui pergalėti 
ir ateities sunkumus.'

"KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO ŪKIS"-

Toks yra sąjun- 
tos vardas, kuri 

iuo metu nori su
teikt i^O-čiai pa- 
baltiecią Vokietijo
je darbą bei pasto
gę, kurioje jie jaw 
tusi "namuose".Reut- 

JL lashof'e prie Kulm
bach'o, Bavarijoje, 
tam tikslui įtaiso

mas JO ha ūkis. Įsigytas trakto
rius. Numatyta laikyti 6 kar
ves, 50 kiaulių, 100 vištą, ša
šą. Ten gyvenantieji dirbtą že
mės ūkyje, paukštininkystėje ir 
gautą pastogę, maiste* ir kišen
pinigių. Ypač norėta padėti iš 
tb sanatoriją išėjusiems žmonėms. 
Patį ūkį veda šiuo metu agr.dr. 
Jakobsons. Šios sąjungos pirmi
ninkas yra kun. J.Urdzė, kuris 
suinteresuotuosius plačiau apie 
visą tai painformuotų.

Ta pačia proga paminėtinas 
dar kitas dalykas:

Anksčiau, steigiant berniuką 
amato mokintą bendrabutį Anna- 
berg'e prie Bad Godesberg'o,bu
vo manyta ir steigti ateity Ba
varijoje tokio pat tikslo ben
drabutį mergaitėms. Dabar tenka 
pranešti, kad tai bent kol kas 
negalės įvykti. .

0O0
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PAVASARIO SVEIKINIMAS iŠ KOLUMBI
JOS TROPIKŲ

Štai ir vėl artėja pavasaris; 
tirpsta sidabrinių pūkų, batalio
nai po jaunutės saulės auksiniu 
kardu; niūrioji žiema kapituliuo
ja.

Kol kas dar nesilta,tačiau jau 
džiugu aplinkumoje ir kai kuri 
ankstyba gėlytė jau pasiryžo šyp
sotis draug su linksmute saulute.

Šviesiai melsvame dangaus 
skliaute, kuris it agvamarinas 
Baubia po savimi mieląjį pasaulį, 
tai ir vėl vyturėlis: Čy-

ru-vyru-cir ,..! Jaunutę eglaitę 
genys - tak-tak-tak - vargina, o 
vabalai, nugi kaip ir visada, po 
sąmanomis atkutę, apkiautusiai 
rangosi. Kur tik pažvelgsi, links
mai merkia akį gamta, o draug su 
ja atgimusi širdis juokiasi,džiau
giasi o . .

Tai Tavo pavasaris, brangus 
"JR"! Tu greitu laiku jį gyvensi, 
jausi ir juo tyrai džiaugsies. Aš 
gi tik mintimis, prisiminimų ir 
vaikystės įspūdžių vedamas, buvau 
atvykęs jaunojo Tavo pavasario at
lankyti.

0 dabar kas? - Juokiasi iš ma
nęs lieknos palmės, tyčiojasi kak
tusai ir bendrai šnibžda visa tro
pikų gamta: "Ekscentrikas, pakvai
šėlis!" Mat, mielas "JR", pas ma
ne šiuo metu vasara; karsta, sau
sa ir tvanku. Žmonės ir gyvuliai, 
net augalų dauguma,sudarovvargin- 
gą. įspūdį turistui ( tam žmogui, 
kuris karts nuo karto lengvu akių 
šuoliu meta daug nusimanančio ste
bėtojo žvilgsnį į mūsų tropinį pa
saulį) .

Asmeniškai jaučiuosi laimingas 
tik tuomet, kai tenka pakilti į 
oro marias augštai virš debesų 
( žiūrėk "JR" Nr.4J/44,vlJO psl.! 
- Red.), nes ir mano pašvaistėje 
dangus skaidrus ir mėlynas taip, 
kaip pas Tave, "JR", mylimojoje 

Europoje. Pakilęs augštybėn,lai
kinai pamirštu purvinąjį pasau
lį, visas pigias intrygąs. Ta
čiau, tai galutinė laime! Praei
na tos dienos augštybėse ir vėl 
it nerangus vabalas nutupiu ant 
to paties "mėšlyno"; ir vėl_ten- 
ka gyventi, džiaugtis ir liūdėti 
draug su likusiu pasauliu.

Pradeda temti. Dar pusvalan
dis, gal kiek daugiau, ir gulti 
tenka, gi Tu, brangus "JR", iš
vysi saulės Šviesa, tuo'pačiu.me
tu, kai aš, užmerkęs akis po 
kaitrios dienos rūpesčių, įženg
siu saęnų karalystėn. Manoji 
saulelė jau nusileido Tavęs pra
džiuginti, gi Tavoji naktis,ku
rios apsiausta, jau^regiu už kal
nų, tesuveda mano švelniausius 
jausmus su Tavo rytojaus dar
bais !

"Una primavera de felicidad!" 
- laimingo pavasario linki Tau 

Tavo Vytis Klemas.
Bogota, 1954 m.kovo 7 čl.

000000000000000000000000

PADĖKA
Studentui Alg. GINTAUTUI, a- 

biturijentui Kasparui DIKSAICIUI 
ir Povilui JASIUKONIUI nuošir
džiai dėkoju už jų didelį atsi- 
davima, ir pasišventimą, redaguo
jant, iliustruojant ir admini
struojant "JAUNIMO RATELį" .Trem
ties bažnytinio gyvenimo labui 
atliko jie didelį darbų.

Kun. A.Keleris
Liet. Evarg.Liut. Bažnyčios • 
Tremtyje Senjoras

+ Balandžio 11 d. Lubeck’e, da
lyvaujant senj.kur.Keleriui,iš
rinkta nauja Lubeck*o Parapijos 
Taryba. Jų sudaro: 
. Hermanas ENSINAS — pirmininkas 

Emilija BORMONIENE - pirm.pav. 
Adomas MEILĖ - sekretorius 
Jurgis ANSKAITIS;- kasininkas 
Mare GROSMANTIENE - narė.

Jų* darbams linkime Dievo palai
mos!

KURS VEIKLUS TIKRAI, ‘ ”
TAS DIRBA, KUR JIS STOVI,- 
BY TIK SIRDINGS JO DARBAS!
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LEIDĖJŲ ŽODIS
Aplinkybėms susidėjus, tenka man su šiuo numeriu perimti 

"JAUNIMO RATELIO" leidimo tvarkymą. Esu labai dėkingas tiems 
jaunuoliams, kurie su tokiu dideliu pasišventimu jį ikšiol 
leido, Juį, ir kitų mielų bendradarbių talka ir pagalba tikiuos 
taip gražiai išvystyta., darbe,, toliau tęsti.Visus bendradarbius 
nuoširdžiai prašau ir toliau su straipsniais ir žiniomis man 
padėti. Jūsų Pr.Šlenteris

. AUKŲ PAKVITAVIMAS 
Mus pasiekė šios aukos: 
Ringoldas Kaufmenas, Danija, 10 
Ernstas Gložaitis, Anglija, 10 
A.Titlius, Australija • 
Ą.Lipšys, Heidesheim • 
Lubeck'o parapija 
Vienas, prašęs neskelb
ti pavardės
A. Jonušąitis, Gikago 
( Tėviškės Parapijos 
Jaunimo Ratelis)
Per p.Jurgį Paulikaitį 
Toronte, aukojo: 
R.Bleisgytė
B. Buntines

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams dėkoja nuoširdžiai 
• "JAUNIMO RATELIS"

t a rpt.pa st o kuponų 
tarpt.pašto kuponų

- DM 5.- Dr. kun. Kav o 1 is - 3.- dol.
- DM10.- A,Naujokas - 2.50dol.
- DM 3.20 L.Šernąitė - 3.- dol.

I.Kasiulis - 2.50dol.
- DM 2.- A.Usvaltas -3.- dol.

• cP.Usvaltas. - 2.50dol.
I,Plieksite -3.- dol.

9•-dol. W .Wendel - 2.50dol.
A-’ J. Paul ike it is - 3.- dol.

2.50dol.
2.50dol.
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JAUNIMO RATELIS - lietuviu evangeliku jaunimo laikraštis YOUTH CIRCLE - Lithuanian Evangelical Youth Publication 
Leidžiamas lietuviu evangeliku, tremtyje.
Laikraščio turinį, ir administraciją tvarko Fr. Šlenteris .
StraipsniaL, žinios ir kita medžiaga bei aukos laikraščio 
palaikymui siunčiama šiuo antrašu:
Fr. Šlenteris, (23) Wehnen, Post Ofen uber Oldenburg (Old), 
Germany .
Redakcija taiso rankraščius pagal savo nuožiūrą. Autoriaus 
pageidavimai gerbiami.
Laikraštis palaikomas aukomis. Jis gaunamas per kiekvieną 
liet. ev. jaunimo ratelio vadovą, ”JR" platintoją arba tiesiog iŠ administracijos. Aukas priima kiekvienas jaunimo 
ratelio vadovas, "JR” platintojas arba tiesiog atimini at-ra- 
cija-; jos yra dar viešai pakvituojamos sekančiame numeryje.

Paper and printing for this circular has been provided by 
the Lutheran World Federation as a remembrance from Luthe
ran Churches throughout the world.
Popierius ir spausdinimas šiam leidiniui gautas iš Pašau- 
lio Liuteroną Sąjungos kaip sveikinimas iš Pasaulio Liute
roną Bažnyčią. >
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