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NAUJĄ VAGĄ PRADEDANT!
Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu akivaizdoje savo 

Tėvo, danguje esančio. Bet kas manęs užsigins žmonių akivaizdoje, to ir aš užsi
ginsiu akivaizdoje savo Tėvo, danguje esančio.

Mato 10, 32—33.
Daug kas praėjusiose dienose turėjo didelės reikšmės, šiandien liko be ver

tės, nustojo savo galios. Įsakymas darbui — tarnybai, kuris krikščioniui yra 
duotas kaipo Dievo paliepimas, nėra atšauktas. Kaip tik atvirkščiai. Apgailėtina 
yra to žmogaus padėtis, kuris savo asmens laimėj — gerovėj mato savo gyveni
mo tikslą ir kuris jau iš anksto bijosi vis naujų nusivylimų. Dievo įsakymas tar
nybai yra aiškus ir grynas. Artimas, kuris manęs laukia, vis dar yra brolis, ku
riam esu aš įpareigotas padėti. Jis dar stovi šalia manęs. Uždavinys, kuris 
man paskirtas ir kuris kasdien manęs laukia, dar tebėra. Mūsų rūpesčiai del 
ateities mus klaidina ir baugina. Šiandien mes negalime nieko geresnio daryti, 
kaip savęs klausti: kur yra Dievo įsakymas šiai dienai? Kokį įsakymą Jis mau 
šiandien yra davęs? Kas ir bebūtų ateityje, viena yra tikra: įsakymas yra, 
užduotis paskirta, kiekvieną dieną laukia tarnyba. Krikščionio, kuris sau kelią į 
aukščiausią tikslą pasirinkęs, viltis yra didelė, toli nuo visų svajonių. Jo 
laikysena yra blaivi, nukreipta į mūsų kasdieninę pareigą — tarnybą Dievui.

Tu, prieglauda, viltie tvirta. 
Leisk savo žodžiui visada 
Mūs sielose taip degti, 
Kad tarptume jo šviesoje 
Ir tavo mokslo tiesoje 
Pajėgtume vis sekti. 
Budink, judink 
Iš gerumo tu stropumą mūsų sieloj, 
Kad klausytų Kristaus mielo.

Lietuvių Krikščionių Studentų
Sąjungos Prezidiumas.
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Kelią pradėjus
Mylimieji skaitytojai! Jūs atskleisite šio laikraštėlio „Sandora“ pirmuosius 

lapus ir ieškosite su įdomumu ką nors naujo, ypatingų minčių, pranešimų arba 
politinės pasaulėžiūros. Kai kurie norės paskaityti pamokslus ir rasti sau pasi
tenkinimo. Ko mes laikraštyje ieškosime, pareina nuo mūsų. Tačiau pats laik
raštis norėtų, kad mes jį skaitydami ir jame rašydami, pastebėtum patys save, 
kiek mes atviri, kiek mes norim viens kitą pažinti, suprasti, kiek galim vienas 
kitam atleisti, kiek mes teisingi, pasitikim vienas kitu. Rašydami bei skaityda
mi, pastebėsim ir kiek mes įsivaizdiname, pasididžiuojame, kitų neįvertiname, - 
bet už viską daugiau stengiamės teisybę apie save uždengti gražiais žodžiais, 
kartais net pamokslo pavidale. Bet vieną mes turime žinoti, kad pastangos 
nepasiseks uždengti teisybę apie mus ir mūsų padėtį, apie mūsų netikėjimą, ne
dorybę, nesantaiką gražiais žodžiais arba pavaduoti teisybę gražiais pamokini
mais, net moksliškais pažinimais arba pasakojimais apie kitus praeityje gyvenu
sius garbingus žmones. Be teisybės mes rašydami ir skaitydami nuobodžiausime 
ir visi gražieji pamokinimai nebus mums rašyti, bet kam kitam; niekas nenorės 
ir negalės tų pamokinimų priimti. Nuobodumas lydės mus. Gal ir kai kas ma
nys daug gero padaręs, kai parašys daug straipsnių arba laikraštį kelis kartus 
perskaitys. Teisybė bus visada viena — per mažai. Kas gali užtektinai 
patarnauti meilėje savo broliams arba skaitytojams? Kuris gali užbaigti savo 
kovą pats su savim? Neužtenka daug kartu skaityti, bet apmąstymas širdyje ati
dengia teisybę.

Su tokiomis mintimis Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjungos Lietuvių 
Skyriaus nariai, bendradarbiai ir jaunimas nori išleisti šį laikraštėli kaip tikros 
sandoros ieškojimą ir išpažinimą mūsų visų tarpe. Tarnaujant dieviškai teisybei 
mes nesistengsime patenkinti vienas kito pageidavimus^ bet padėsim vienas ki
tam, nešdami vienas kito naštą, kentėdami, melsdamiesi vienas už kitą. Tada 
tikrai per kelius atspausdintus bei perskaitytus nuoširdžius' žodžius bei pamo
kinimus patirsime tą dievišką teisybės galią, kuri raus jungs ir mūsų ryšius 
išlaikys. Tada šis laikraštėlis „Sandora“ tarnaus visų mūsų krašto žmonių vieny
bei ir su kiekvienu rašytoju ir skaitytoju užmegs ryšius ir kaskart atneš jiems 
tikrų dovanų. Niekas nežinos, iš kur tos dovanos, ar iš tolimos tėvynės, ar 
iš mylimų žmonių maldos, ar iš mano išgydytos sielos arba iš Dievo; bet visi 
patirs, kad jos yra Vieno duotos ir jos jungia mus tame Viename. Gali mus 
(išblaškyti žiaurūs vėjai, atskirti vandenynai bei pasaulio galybės, gali praeiti 
daugelis metų svetimuose kraštuose, bet Viešpaties dovanos pergali visas kliūtis, 
išvaduoja mus iš visų vergijų, pasaulio galingųjų, ir nuodėmės ir jungia mus iŠ 
visų kraštų vienam darbui ir tarnybai. Būkim vienas kitam Viešpaties dovana, 
atsiliepkim per šį laikraštėlį rašydami arba duodami apie save žinias, savo 
antrašą. Pasidalinkime tomis brangiomis ir amžinomis dovanomis, kurias Vieš
pats mums davė per mūsų tėvelius arba ir dabar einant sunkius pabėgėlių 
kelius. Pergalėkime savyje, pasitikėdami Viešpatimi, visą tą, kas mus skiria 
ir su džiaugmu ir pasitikėjimu suneškime jauni ir seni, mokyti ir nemokyti 
Šias širdies dovanas — auksą ugnimi valytą ir mes pamatysime Viešpaties garbę 
mūsų tarpe, garbę Jo parapijas. .

Kunigas J. Urdze,
- > t Pabaltiečių Krikščionių Studentų

•..... f k Sąjungos Generalinis Sekretorius.
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Sveikinimas
Šiais sunkiais laikais reikia daug dvasios jėgų, kurios trykšta iš tyrų šaltinių 

5r gali stiprinti naštų slegiamą ir abejonių blaškomą žemės keleivį. Kai pikta 
nešančios jėgos šiandien stiprius ginklus panaudoja, tai joms atremti, puola
muosius sustiprinti, tegalima tokiais ginklais, kurie kaldinti Dievo ugnies 
pagalba. Sunkiose sąlygose nauju vardu ir surėdymu pradėtas leisti laikraštis 
teskleidžia dvasią To, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Meldžiu Dievą, 
laiminti leidėjus,-kad jų darbas galėtų skaidrinti ir stiprinti laikraščio skaitytojų 
dvasią ir juos vestų prie To, kuriame mes esame vienu!

Kun. Senj. Lie. J. Pauperas

Jis pakėlė rankas ir laiminino juos
Tai Viešpaties atsisveikinimas su savo mokiniais prieš žengiant i dangų. Tai 

testamentas, kurį duoda ir palieka, tai atsisveikinimo dovana, kurią išdalino 
jiems, laimindamas. Išganytojas žengdamas dangun palaimino netik savo mo
kinius, bet ir kitus žmones. Nuo to laiko mes turime palaimintą žemę ir žmo
niją. Laimintojas yra pas mus ligi pasaulio galo. Jis yra amžinai gyvas, neišse
miamos Dievo malonės nešėjas, nenugalimų dangaus jėgų teikėjas. Dabar niekas 
nebeturi priežasties klausti ir nusiskųsti dėl palaiminimo. Virš kiekvieno Vieš
pats laiko savo laiminančias rankas. Jis laimina tik tuos, kurie leidžia save lai
minti. Su jo laiminimu yra taip, kaip su lietum, kuris nuteka pagal akmenį ir 
tik ten sudrėkina ir apvaisina, kur dirva jam prasiveria. Kas pasiduoda Jėzaus 
laiminančioms rankoms, tam palaimintas ir bet koks susikrimtimas; ir ligonių 
guolis lieka palaiminimo guoliu. Mirtis nėra pranykimas, bet dangunžengimas. 
Nes visa ką mes išgyvename ir perkenčiame, randasi po šio pažadėjimo ir 
jėgos žodžiu: Jis pakėlė s’avo rankas ir laimino juos. Nuo to nusiramina siela, 
-stiprėja širdis ir gerėja nuotaika.

Viešpatie, ką tu laimini, amžinai palaiminta!
Ir dabar, tiesa, turite nuliūdimo, bet vėl aš pamatysiu jus ir jūsų 
širdis džiaugsis. Jono 16, 22.

Visas mūsų gyvenimas yra ne kas kita, kaip nuolatinis atsisveikinimas. Kuo 
-senesni tampame, tuo labiau juntame tai. Vis tylesnis darosi mūsų kelias, vis 
vienišesnis tampa mūsų takas, viena ranka paskui kitą išslysta iš mūsų rankų. 
Būtų didžiausias nusiminimas, jei mus nepalaikytų viltis: mes ir vėl pasimatysi
me.

Labai keista, kad Biblijoje niekur nerandame pagrindo nusitikėjimui, kad 
mes ir vėl pasimatysime. Priešingai, Išganytojas kalba: Aš jus ir vėl pama
tysiu. Į dieviškumą turi būti nukreiptas mūsų žvilgsnis. Visų pirma turime 
mąstyti apie Dievą ir Kristų, jei liečiama amžinybė ir tada per Dievą ir 
Kristų asiminti mūsiškių, kurie pirm mūsų pesiekė amžinybę.

Šitas griaudenimas mums labai reikalingas, nes daug saumeiliškumo ir že
miškumo glūdi mūsų amžinybės mintyte. Taip lengviai mes įsivaizduojame, kad 
būtis amžinybėje nėra kas kita, kaip tiesiogis mūsų žemiškojo gyvenimo ir vei
kimo tęsimas. Ir tokiems, kurie laiko save krikščionimis, yra vienintelis svar
biausias daiktas, kad jie ras savuosius. Apie Dievą ir Kristų jie nemąsto arba
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tik pripuolami tad daro. Jie visai užmiršta, kad pasimatymas su mūsiškiais be 
Dievo ir Išganytojo būtų baisiausias daiktas, kokį žmogus tik įsivaizduoti te
gali. Kad mes Jėzų pamatytume ir pas Ji rastume tuos, kurie per Jį tapo išga
nyti, tai turi būti svarbiausias siekimas ir mūsų amžinybės troškimas.

Aš visų jausmų galia,
Kolei gyvas būsiu čia,
Jį vis širdyje turėsiu: >
Nors sunyksiu jau visai, 
Jo laikysiuos vis tvirtai.

Prof. Dr. P. Jakubėnas

Reformatai ir ju tvarkymasis Lietuvoje
Šešioliktame šimtmetyje kilęs reformacijos judėjimas Vakarų Europoje grei

tai pasiekę Lietuvą ir, lyg liepsna, plito apimdamas didikų rūmus, klebonijas. 
Didikai pradėjo steigti naujos reformatų tikybos parapijas, kurios greitai susi
laukė reakcijos. Tokiu būdu reformatų parapijoms teko pakelti daug sunkumiį 
dėl savo egzistencijos. Daugis parapijų kovos nebeištvėrė, liko tik išmėtyti po 
visą Lietuvą reformatų kapai, apleistos koplytėlės; tuščios bažnyčios ir ne
maža įvairių padavimų apie buvusius reformatus ir jų darbus. Reformatų pa
rapijos mažesnėmis ar didesnėmis salelėmis įsistiprino kunigaikščių Radvilų val
domose žemėse apie Biržus, Vilnių ir toliau į pietus.

Vilniaus reformatų sinodo archyve užsiliko Jono Kalvino laiškas rašytas ku
nigaikščiam Radvilam, iš kur matome, kad kunigaikščiai Radvilai, įvesdami re
formatų tikėjimą, glaudžiai bendradarbiavo su to tikėjimo įkūrėju, garsiu „Že
nevos Popiežiumi“ Jonu Kalvinu.

Kunigaikščiai Radvilai širdingai rūpinosi reformatų tikybos įvedimu ir pa
laikymu. Pradžioje jų rūmuose Biržuose ir Vilniuje reformatai laikė pamaldas. 
Be to, jie statė bažnyčias, globojo parapijas, steigė fondus.

Vyriausis reformatų bažnyčios šeimininkas yra Sinodas. Jis buvo sudarytas 
tebesant dar gyviems reformatų bažnyčios Lietuvoje steigėjams Radvilams. Si
nodą sudaro reformatų kunigai ir kuratoriai. Kuratoriai yra asmenys, kurie turi 
ypatingų nuopelnų bažnyčiai. Anksčiau kuratoriais buvo tik bajorai. Jie buvo 
iki gyvos galvos sinodo pilnateisiai nariai. Kuratoriai sudarė sinodo daugumą 
ir suteikė jam pastovumą, tai sinodo branduolys. Sinodas susirinkdavo kartą į 
metus Vilniuje. Tačiau pasitaikydavo, kad susirinkdavo ir kituose miestuose. 
Posėdžiai tęsdavosi net po keletą sąvaičių. Vykdomasis organas — Kolegija bu
vo sinodo renkama iš 4 kunigų ir 4 kuratorių. Ligi pirmojo pasaulinio karo 
sinoduose vyravo lenkų kalba. Tačiau iš lietuviškų parapijų kunigų sinodas 
griežtai reikalavo lietuvių kalbos. Į sinodo išlaikomas mokyklas tomis pačiomis 
teisėmis buvo priimami lietuviai ir lenkai moksleiviai.

Pabaigoje praeitų šimtmečio, gerokai prieš pasaulinį karą, sinode įvyko žy
mių pasikeitimų. Nuo to laiko kuratoriais galėjo rinkti ir ne bajorus. Be to 
išrenkama kuratoriais nemaža lietuvių: broliai Jonas ir Martynas Yčai, J. Da
gia, J. Aukštuolis, M. Dilys ir kiti. Buvo įšventinti trys lietuviai kunigai: J. Še
petys, P. Jakubėnas ir A. Šernas. Sinodas suteikė sprendžiamąjį balsą parapijų 
delegatams, kurių dauguma buvo lietuviai. Tokiu būdu į sinodus įsiliejo didelis 
skaičius lietuvių. Amžiams bėgant, sinodas pasidarė didelių turtų paveldėtoju.
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Pamaldūs žmonės nemaža suaukojo sinodui namų, žemės sklypų, dvarų, pini
gų ir knygų. Sinodas didelė dali turto sunaudojo švietimui, steigdamas Įvairias 
mokyklas, bendrabučius ir kitą.

Paminėtina ilgai veikusi Kėdainių gimnazija. Daugelis senesnės kartos re
formatų kunigų ir veikėjų, kaip poetas aušrininkas St. Dagilis, gimnazijos mo
kytojas Plepys iš Klaumčių ir kiti, buvo Kėdainių gimnazijos mokiniai. 1831 m. 
Kėdainių gimnazijos direktorius ir daugelis mokinių buvo rusų apkaltinti, 
kaip pirmojo sukilimo dalyviai, ir rusų valdžios suimti ir ištremti į Sibiro 
aukso kasyklas. 1863 m. taip pat ištrėmė nemaža mokinių i Sibirą. Po antrojo 
sukilimo rusai Kėdainių gimnaziją uždarė, gimnazijos biblioteką ir kitus tur
tus išdalino rusų gimnazijoms. Gimnazijos namuose padarė kareivines. Daug 
vėliau sinodui .pavyko Įsteigti gimnaziją Slucke, kuri išsilaikė beveik iki pirmojo 
pasaulinio karo.

Nepriklausomos Lietuvos reformatų bažnyčioje Įvyko dideli pakeitimai. Vil
niaus sinodas su daugeliu parapijų, biblioteka, archyvu ir kitais bažnyčios 
turtais buvo atskirtas nuo lietuviškųjų Nepriklausomos Lietuvos pusėje likusių 
parapijų. Už demarkacijos linijos likęs Vilniaus sinodas veikė ir toliau, šioje 
pusėje reformatij parapijos liko be vadovybės.

1919 m. Nepriklausomos Lietuvos kunigai, kuratoriai ir parapijų delegatai 
sušaukė Švobiskyje sinodą, kuris pasivadino Nepriklausomos Lietuvos Reforma
tų Sinodu ir išrinko vykdomąjį organą — kolegiją. Kiekvienais metais birželio 
24 d. per Šventą Joną Nepriklausomos Lietuvos Reformatų Sinodai susirinkda
vo senoje kunigaikščių Radvilų sostinėje Biržuose ir posėdžiavo po 3 paras- 
Ligi antros bolševikų okupacijos sinodas padarė 25 susirinkimus Biržuose ir 
vieną nepaprastą posėdį Vilniuje. Dėka evangelikų teologijos fakulteto, sino
das susilaukė nemaža jaunų kunigų. Nepriklausomos Lietuvos metais reforma
tų sinodas padarė labai didelę pažangą bažnytiniame gyvenime. Be to išrinko 
apie šimtą vyrų ir moterų kuratorių, kurie daugiausiai buvo kilę iš kaimo. 
(Vilniaus sinodas moterų kuratoriais nerinkdavo). Sinodas sutvarkė karo ap
griautas bažnyčias ir kitus bažnytinius trobesius. Jis pakėlė reformatų veiklumą. 
Pastatė Kaune bažnyčią, šelpė moksleivius, padėjo visokiais būdais reformatų 
spaudai ir draugijoms. Sunku čia būtų visus nuveiktus darbus išvardinti. Pa
minėsiu tik pačius svarbiuosius. Vienas pagrindinis darbas buvo žurnalas „Pa- 
siuntinis“, kurį pradžioje leido ir redagavo Hypatija ir Martynas Yčai, vėliau 
kunigas Jonas Šepetys. „Mūsų Žodis“ leido sinodas, redagavo profesorius ku
nigas K. Kurnatauskas. „Sėjėjas“ leido ir redagavo prof, kunigas P. Jakubėnas, 
padedant sinodui. Sinodas išleido mokytojo A. Šlikos parašytą jaunimui vado
vėlį „Šventoji istorija“ ir kunigo Balčiausko ir mokytojo A. Šlikos redaguotą 
kaimo jaunimui „Jaunimo Vadovą“.

Per palyginti trumpą laiką išaugo dvi reformatų draugijos. Reformatų 
jaunimo draugija „Radvila“, buvo įkurta ir vadovaujama jauno kunigo A. 
Balčiausko. Draugija turėjo apie 20 skyrių. Steigė skaityklas, vaidybos būrelius 
kaimuose, rengė kaimo jaunimui vaidinimus ir kitokius pasilinksminimus, 
tvarkė kapus. Antra reformatų draugija buvo „Evangelikių Moterų Sąjunga“ 
ponių kuratorių K. Šepeticnės ir O. Mikelėnienės rūpesčiu įkurta ir vadovauja
ma. Sąjunga turėjo skyrius kiekvienoje parapijoje. Rengiamos buvo paskai
tos, steigiami vaikų darželiai, namų ruošos kursai ir kita. Kiekvienoje parapijoje 
buvo renkamos tarybos — valdybos. Vargonininkų rūpesčiu prie kiekvienos 
parapijos veikė bažnytiniai chorai.

Reikia pastebėti, kad Nepriklausomos Lietuvos sinodo darbas ėjo sklandžiai 
ir vieningai. Tautinio skirtumo nebuvo, nes visi lietuviai. Politinių klausi*

7



mų sinodas vengė, dirbo vieningai bepartyviai, tautininkai ir liaudininkai. 
1939 m. atgavus Vilnių, buvo sušauktas nepaprastas sinodas Vilniuje, kur abu 
sinodai susiliejo į vieną Nepriklausomos Lietuvos Sinodą su laikinuoju centru 
Biržuose. Nuo 1944 m. nebesusirenka sinodas nei Vilniuje, nei Biržuose.

Reformatų bažnyčia drauge su visa Lietuva pergyvena sunkiausius jos isto
rijoje laikus. Nėra vadovybės, išblaškyti visi bažnyčios nariai; kiek jų dabar 
yra tėvynėje sunku tikrai pasakyti. Turimomis žiniomis 4 kunigai gyvena tėvy
nėje, 2 mirė tremtyje, 6 tremtyje vakarinėje Vokietijoje. Kuratoriai 6 ištremti 
i Sibirą 1941 m., 2 veikliausi tremtyje mirė, 6 Amerikoje, 20 Vakarų Vokietijos 
stovyklose. Parapijonių reformatų Vakarų Vokietijoj maždaug 208, visi jie 
gyvena 41 stovyklose. Kiek už stovyklų privačiai gyvena, žinių nėra. Per vi
suotiną gyventojų surašymą 1923 m. reformatų buvo 10.678 tai yra 0,53 %
visų gyventojų. Kiek liks pasaulio audroms nutilus, sunku pasakyti. Su baime
žiūrime į ateitį. Bet atsigręžkim į praeitį, įvertinkime senolių darbus, kurie tu
rėjo nemaža sunkių nevilties valandų. Bet jie dirbo bendram labui. Atlikime ir
mes savo pareigą!

Dr. J. Mikelėnas.

„Sandora“
Laikraščio pavadinimas kai kuriems mūsų skaitytojams primins buvusią to pa

ties vardo seniausiąją Maž. Lietuvoje kultūrinę lietuvių evangelikų draugią 
„Sandora“. Šia proga norime gerb. skaitytojus daugiau supažindinti su organi
zacija, kuri Maž. Lietuvos lietuviams evangelikams turėjo didelės reikšmės ne 
tik kultūrinėje, bet ir religinėje srityje.

„Sandora“ 1904 m. įkūrė kunigas Lokis, kuris buvo ir pats pirmasis jos 
pirmininkas. Valdybą dar sudarė: p. Baltris iš Klausvaičių, Plonaitis is Bendi- 
kų, Sudergaitis iš Kinšų, Strėkis iš Jakštelių, Šiušelis ir Birškus iš Sudmantų 
ir Svaras iš Klaipėdos. Kunigui Lokiui išvykus į Indiją, „Sandoros4 pagrindi
niai veikėjai pasidarė kunigas dr. prof. Gaigalaitis ir mokytojas Eynars. 1905 m. 
prof. Gaigalaitis buvo išrinktas pirmininku, kuriuo išbuvo ligi 1939 m.

t „Sandoros“ pagrindinis tikslas buvo susieti visus evangelikus lietuvius 
~glaudžian bendrai! darban, vadovaujantis tautiniais ir tikybiniais auklėjimo pa
grindais. Draugija tikslų siekdama, kovojo prieš girtavimą, bedievystę ir visą 
eilę kitų negerovių. Be to, stengėsi, kad mokyklose evangelikų tėvų vaikai butų 
mokomi ir auklėjami evangeliškoje dvasioje, steigė sekmadienio mokyklas, vaikų 
darželius, prieglaudas, spausdino knygas, laikraščius, organizavo chorus, pa
skaitas, kursus, šelpė neturtingus gabius studentus ir kt.

1908 m. įsigijo Klaipėdoje namą, kur buvo įsteigta sekmadienio mokykla, 
knygynas, parduotuvė, daromi susirinkimai. Buvo suorganizuotas neturtingiems 
lietuviams studentams, ypatingai teologams, šelpti fondas, kuris dėl infliacijos 
neilgai išsilaikė. Be to, Tauragėje, Laugaliuose buvo našlaičių ir senelių prie
glauda, kur gyveno nemažas skaičius asmenų.

1924 m. „Sandora“ draugijos moterys susibūrė i „Moterų Pagalbą“, kurios 
tikslas buvo grynai šelpimas. 1932 m. jaunieji sandoriečiaį susiorganizavo į 
lietuvių evangelikų jaunimo draugiją „Jaunųjų Sandora“, kurios pagrindinis
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tikslas buvo susieti Mažosios Lietuvos lietuviškąjį evangeliškąjį jaunimą, auklėti 
ir ugdyti jame krikščioniškosios dorovės ir kultūros pradus. „Jaunųjų Sandora“ 
savo veikimą labai gražiai rutuliojo, 1938 m. turėjo apie 20 skyrių, 10 chorų, 
pučiamųjų ir stygipių instrumentų orkestrus ir kt. Jų garbės pirmininkas buvo 
prof. Gaigalaitis, uoliausi veikėjai E. Purvinas, U. ir K. Sprogytės, Sunius, Pa- 
reigis, Peteraitis, E. Tumas, Kurmis ir kiti. „Jaunųjų Sandora“ ypatingai dė
mesį kreipė į sekmadienio mokyklas, kurias steigė ten, kur tik didesnis skaičius 
buvo vaikų.

„Sandora“ išleido visą eilę prof. Gaigalaičio parašytų, redaguotų knygelių, 
įvairių knygų kitų autorių, mokykloms vadovėlių ir lt. Leido nuo 1905 m. „Pa
galba“, kuri 1939 m., vokiečiams okupavus Maž. Lietuvą, nustojo ėjusi. Reikia 
pastebėti, kad vokiečiai, norėdami greičiau savo piktus kėslus įgyvendinti, 
greitai uždarė visas lietuviškas organizacijas, jų turtus pagrobė, veikėjus suėmė, 
pasodino į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas. Prof. Gaigalaičiui pavyko iš
važiuoti į Lietuvą, iš kur vėliau karas jį nubloškė Vokietijon. Jis mirė 1945 m. 
ir palaidotas Bretten miestelio kapinėse. Prof. Gaigalaitis Maž. Lietuvai visada 
liks kaip taurus kovotojas, kultūrininkas, švietėjas savo tautiečių ir nepailstamas 
„Sandoros“ veikėjas.

A. Lymautas

Didžiajam Žmoniškumo Ugdytojui 80 metu
Didelės pagarbos vertas žmogus, kuris kilnios dvasios, didžios išminties 

vedinas, skleidžia giliu savo proto regėjimu šviesos spindulius, ugdydamas žmo
niškumo, meilės, pasiaukojimo ir tikėjimo į Dievą pradus.

Dr. Vydūnas yra viena tų asmenybių, kuris savo kūrybos brandžius žiedus 
paaukojo tauraus žmoniškumo ugdymui, tautinės sąmonės gaivinimui, lietuviškos 
kultūros palaikymui bei stiprinimui. Jo darbo ir kūrybos kelias yra kiaurai 
nusėtas idealistiniais žmoniškumo idėjos žiedais. Jis, nors savo darbe šakotas, 
— mokytojas, filosofas, kultūrininkas, rašytojas, dramaturgas, — tačiau kūrybo
je vientisinis — žmoniškumo idėjos ieškotojas, skelbėjas. Jo gausinguose ir tu
rininguose kūrybos veikalouse, kaip „Prabočių Šešėliai“, „Amžina Ugnis“, „Pa
saulio Gaisras“, „Sąmonė“ ir kt., spindi gilios ir didelės dvasinės vertybės, kurios 
mumyse žadina kilnius, religinius jausmus, liepsnoja mūsų širdyse neužgęstama 
tėvynės meile ir, lyg šviečiantis kelrodis, veda į visos žmonijos tobulėjimo 
kelią — Didįjį Amžinosios Meilės šaltinį.

Dr. Vydūnas, kaip kilni ir didi asmenybė, kaip didelės kultūros žmogus, 
tautinės sąmonės gaivintojas, jaunimo idealizmo skiepytojas, savo pavyzdžiu ir 
brandžios kūrybos veikalais rodė ir teberodo idealistinį kelią, kuris žadina 
mumyse didžios ir gilios žmoniškumo idėjos mintis. Jis, prigimties apdovano
tas dideliais gabumais, išmintimi, rimtu giliu regėjimu, darbštumu ir kūrybingu
mu, nusipelnė didelės pagarbos ne lik lietuvių, bet ir kitataučių tarpe. -

Nors daug vargo ir nelaimių pakėlė savo gyvenime, ypač nacių viešpatavi
mo metais, tačiau nepalūžo, tebėra blaivaus proto, jaunos dvasios, energingas,
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veiklus ir darbštus, Jis, gyvendamas tremtyje sunkios savo amžiaus naštos sle
giamas, aplankė visą eilę stovyklų, kur gyvu, giliu širdingu žodžiu skaidrino 
mūsų dvasinį gyvenimą.

Dr. Vydūnas, savo kūryba, kurios parašė daugiau 10 tomų, davė didelį įnašą 
į mūsų tautinio, kultūrinio gyvenimo lobyną. Jo nuopelnai Lietuvai yra labai 
dideli. Dėl to, palydint savo gražaus gyvenimo aštuoniasdešimt metų amžiny 
bėn, linkime kuo ilgiausiai gyventi mūsų tarpe ir duoti dar svaresnį, ir gra
žesnį savo kūrybos darbų vainiką, kurio žiedai skaidrintų ištuštintą Lietuvą.

VI. Pauža.

Religijos vaidmuo Mažojoj Lietuvoje
Mažosios Lietuvos lietuviai yra pamaldūs. Tai parodė ne tik parapijų gyve

nimo statistika, bet tą faktą galėjo pastebėti kiekvienas, kuriam teko kiek ar
čiau pažinti to krašto žmones. Sekmadieniais galėjai matyti gausiais būriais 
pėsčius ir važiuotus vykstant į bažnytines pamaldas. Bet dar gausiau lietuvinin
kai lankė dvasiškus susirinkimus, kuriuose jų pačių broliai, pamaldūs artojai, 
vadinami Dievo žodžio sakytojai jiems aiškino išganymo tiesas. Šie susirinkimai 
buvo vadinami surinkimais, nes tikiama, kad žmonės Dievo žodžio klausyti 
susirenka ne savo noru, bet paraginti Dievo Dvasios. Surinkimai buvo krašto 
evangelikų bažnyčios siela, o patys surinkimininkai tipin^iausi krašto gyventojai, 
vokiečių dažniausiai „langbaarige Litauer“ vadinami. Jie nesišalino bažnyčios, 
bet buvo jos uoliausiai rėmėjai. Žodžio sakytojai savo įtaka stipriai veikė ku
nigus, kurie, didele dalimi, būdami kitataučiai, vis dėl to turėjo prisitaikinti to 
krašto žmonių maldingumo tradicijoms. Kaip Suomijos kaimuose pačių ūkinin
kų laikomos pamaldos išauklėjo kultūringą, dorą ir didelio sąžiningumo kai
miečių sluoksnį, taip Mažojoj Lietuvoj surinkimai atitinkamai formavo to 
krašto ūkininkų daugumą — lietuvius. Apie 1930 metus Klaipėdos krašte lietu
vių kalba surinkimus laikančių sakytojų skaičius siekė apie 70. Adventų, Ka
lėdų švenčių ir Užgavėnių laike iki Sekminių tuomet krašte buvo laikoma 
apie 300 surinkimų kas sąvaitę, Dėl to suprantama, jog pati surinkimų įtaka 
buvo didelė. 19 amžiuje nei laikraščiai, nei partijos neturėjo tokios didilės įta
kos į to krašto žmones, kaip surinkimai. Galima drąsiai tvirtinti, kad ne kiti 
kurie veiksmai, o dvasiškieji surinkimai išlaikė Mažosios Lietuvos gyventojų 
lietuviškumą. Kur išnyko surinkimai, ten išnyko lietuviškumas. Surinkimai Ma
žojoj Lietuvoj veikė daugiau, kaip 200 metų, iki nacių valdžios įsakymu 1939. 
m. jie buvo uždrausti. Vienas to įsakymo nepaklausęs sakytojas Kopūstas buvo 
patalpintas ir nužudytas koncentracijos stovykloje. Nacių kalėjimuose buvo 
laikoma visa eilė sakytojų, kurie bandė Dievo labiau negu žmonių klausyti.

Bet iŠ kur ir kaip kilo Mažojoj Lietuvoj surinkimai? Kol lietuviams Prūsų 
Lietuvoj Evangelija buvo skelbiama svetima kalba, tol jų širdys nebuvo uždeg
tos, tol jie garbindavo kaukus ir atnašaudavo vėlėms aukas. Bet kai tik pradė
jo motinos kalba jiems skelbiamą Dievo žodį geriau suprasti, tuoj jį pamilo 
visu savo lietuvišku nuoširdumu. Tada iš lėto pradėjo formuotis pats Mažosios
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Lietuvos lietuvių tipas: religingas, blaivus, taupus, konservatyvių pažiūrų žmo
gus. Ilgainiai religingumui stiprėti padėjo gausūs religiniai raštai. Salia 1547 
m. Mažvydo išleistojo katekizmo, 1735 m. buvo išleistas Jono Bretkūno vers
tasis Šventasis Raštas, o 1722 m. ir Lysiaus katekizmas. Vėliau buvo išversti 
ir išleisti žymiųjų pietistų raštai į lietuvių kalbą. Prof. V. Biržiška Rašytojų 
Kalendoriuje iki 1750 m. Mažojoj Lietuvoje rašiusiij lietuvių kalba, daugiausia 
religinius raštus, yra sužymėjęs arti pusantro šimto autorių. Stiprios įtakos į 
lietuvius darė ryšiai su Bohemijos maldingaisiais broliais. Su jais tokius ryšius 
palaikė kunigas Adomas Pridriks Šimelpenigis, Popclkių parapijos lietuvių 
klebonas. Lietuvius religingumui taip pat labai skatino 1732 m. i Rytų Prūsus 
apgyvendinti salcburgiečiai. Kun. A. P. Šimelpenigis, sakytojas Grencas, broliai 
Jurkšaičiai, mok. Mertikaitis ir sakytojas Jurkūnas buvo pirmieji ir žymiausi 
surinkimų kūrėjai. Lietuviai užsidegė karštu religingumu, kai jiems Dievo žodį 
ėmė skelbti jų pačių tautiečiai jų kalba ir jiems atitinkamu būdu. Atsirado 
savų giesmių ir originalių melodijų kūrėjai. Klimkus Grigolaitis, miręs 1825 m. 
Priekulės parapijoj, sukūrė 12 liaupsės giesmių, kurias, kaip pasakojama, gir, 
dėjęs, ekstazėje būdamas, angelus giedant, ir vėliau jas tik surašęs. Daugiausia 
giesmių surašė Kristijonas Demkis, broliai Jurkšaičiai, Jokūbas Kvandtas, kun. 
A. P. Šimelpenigis III, kun. Ostermejeris ir mok. Mertikaitis. Mažvydaą išleido 
pirmąsias giesmes. Vėliau jo išleistasis giesmynas vis buvo turtinamas. Šalia 
šio giesmyno, vadinamo „Pagerintos Giesmių Knygos“, surinkimų žmonės turėjo 
dar kitą giesmyną. Tai „psalminės“. Jame daug originaliai sukurtų giesmių su 
savomis lietuviškomis meliodijomis. Tuo surinkimai nusipelnė lietuvių kultūrai.

Pats surinkimų vaidmuo kultūros srityje nėra žymus, bet gilus. Mažojoj Lie
tuvoj nebuvo tokios dvasinės krizės ir sukrėtimų, ką pergyveno kiti kraštai. 
Surinkiminkai, melsdamies iš „Rojaus Darželio“ maldaknygės, savo dvasią, ap
saugojo lyg ramumo kupinam rojuje. Kiti ieškojo, blaškėsi, kovojo, o jie tyliai 
stengėsi išsaugoti, ką buvo paveldėję iš savo tėvų. Vokiečių valdžios įstaigos, 
kariuomenėje praleisti metai, žinoma, šiek tiek veikė vokiškumui palankiai. 
Bet kas liko ūkininku, tuo pačiu daugiau ar mažiau buvo įtrauktas į surinkimų 
judėjimą, liko konservatyvus ir priešingas modernėjančio gyvenimo įtakoms. 
Surinkimo žmonės smerkė šokius, dainas, rūkymą, svaigiųjų gėralų vartojimą 
ir puošnumą. Surinkiinininkai, būdami taupūs, ilgainiui sudarė lyg ir tam 
tikrą religingų, turtingų ūkininkų „kastą“. Tad vokiečiai kolonistai, patys bū
dami mažažemiai, bet taip gi ir dvarininkai dėl savo ištaigingo gyvenimo į 
surinkimininkus turėjo menkos įtakos. Saugodami senąsias religines tradicijas, 
senuosius papročius ir tikėjimo vertybes, jie daug nusipelnė lietuviškumui. 
Jie lietuviškumo saugotojai Lietuvos vakaruose. Išlaikė tuo, jog tėvų kalba mel
dėsi, Dievą garbino, mokė branginti „būrišką“ (lietuvišką) aprėdą, parūpino re
liginių raštų lietuvių kalba, sukūre daug giesmių ir melodijų ir palaikė žmonėse 
$yvas lietuviškas giesmes. Mažoji Lietuva amžių eigoje pergyveno daug audrų, 
bet lietuvninke, kaip ąžuole drūts prie Nemunėlio, ištvėrė tas audras, nes jo 
širdis buvo sutvirtinta Dievo žodyje. Ar jų ainiai taip ištvermingai ištvers da
barties sūkuringas audras?

Lie. Jonas Pauperis.
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LAIŠKAS MOTINAI
Ema Pilmonaitė

Brangi mūsų Motina! .2
Iš tolo norime prabilti Į Tave, Motule, ir išreikšti Tau mūsų karščiausią 

padėką ir meilę.
Mamyt, kas atlygins Tau už tavasias kančias, kas surinks tiek perlų, kiek 

Tu išliejai karčių ašarų mus augindama.
Dabar pavasaris. Jauni, gležnučiai pumpurai vis sparčiau keliasi į saulę. Žie

dų vainikai ir lapai paslepia šakų nuogumą, saulutė kasdieną malonesniais 
spinduliais glosto jų žalumą. Motule, Tavo rūpestingos akys ir rankos, Tavo 
negęstanti ir nepavargstanti širdies liepsna buvo toji saulė, kuri globojo, kuri 
savo meilės spinduliais liūliavo mūsų kūdikystės pumpurą ir sukrovė žavų jau
natvės žiedą.

Motina — Tu viena tesugebėjai gyveniman išnešti didžiąją dieviškosięs 
Meilės kibirkštį. Tu vienintelė, kuri pakėlė aukos naštą ir nesuklumpi, kai 
ties Tavim apsistojo liūdnaveidė kančia. Kiek kartų Tu mielai būtum atidavusi 
savo gyvybę, kad tik savo kūdikį išplėštum iš mirties rankų. Tu kenti dažnai 
alkį, kad vaikai to nejustų. Kiek džiaugsmo Tu jauti girdėdama krikštolinį savo 
kūdikių juoką, tačiau koks juodas sielvartas apgaubia Tavo sielą, kai tavieji 
vaikai nebesupranta Tavęs.

Motule, prisimeni, kokios puikios buvo pavasario dienos tėvynėje! Ir mūsų 
širdys tada dar buvo kūdikio; tyros ir permatomos kaip kristalas ir gyvenimas 
atrodė mums graži pasaka. Kai birželio saulutė priversdavo dauboje nurausti 
pirmąją skaisčiaskruostę žemuogė, mes, Tavo vaikai, kaip didelę, didelę brange
nybę atnešdavom ją Tau. Puikus, raudonas, pirmasis vasaros sukrautas vaisiu* 
pranykdavo Tavo lūpuose, o mes vėl lėkdavom į laukus patenkinti, kad at- 
sispyrėm pagundai ir pirmąją saulutės ir pačių rūpestingai sarpintą žemuogę at- 
nešėm Tau.

Taip, tai buvo gražios dienos, Motule! Šiandieną mes toli. Nebetirpsta saulė- 
kaitoi žemuogės ir žibuoklių mėlynumas ūkanotas, kaip ir svečios šalies dan
gus. Ir mes, Motule, jau nebe krikštolinės širdies kūdikiai! Nebe tie! Tačiau 
Tu ta pati! Dar labiau nubalo Tavo plaukai, dar gilesnės raukšlės išvagojo Tavo 
veidą ir rankas, tačiau širdis Tavo liko ta pati; mylinti, kenčianti ir atleidžianti.

Mamyt, atleisk! Atleisk kiekvieną šiurkštų žodį, kiekvieną skaudžią akimir
ką, kurią Tau suteikėm. Mylim Tave, mūsų Motina! Tu esi ta, kuri skiepijai 
mūsų širdysna meilę, kas gera ir gražu. Tu sakei, kad drugelis myli gyvenimą^ 
o medžiai ašaras turi. Tu pirmoji pakėlei mūsų žvilgsnį nuo žemės giedrų vaka
rą į žvaigždes ir sakei: — Ten dangus ir gyvena Dievulis. Tai Jis tai padarė, 
kad saulutė šviečia, gėlelės žydi ir paukšteliai čiulba. Jis davė mane ir tave; 
mylėk Jį! Tu buvai gyvas didžiosios Meilės pavyzdys mūsų mažame pasaulyje 
ir veltui šiandien pastangos surasti žodžius, kuriais galėtume išreikšti, kiek 
daug Tu mums davei ir kiek daug mes Tau skolingi. Tačiau vieną leisk mum# 
pasakyti, Motule — mes mylime Tave!

Tavo vaikai!
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Lietuviu Krikščioniu Studentu Sąjunga
Prieš pusę metų įsisteigė „Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjunga“ kaip 

skyrius „Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjungos“. Sąjungos tikslas yra estų, 
latvių ir lietuvių krikščionis studentus ir akademikus suvienyti krikščioniškoj 
dvasioj ir jų tarpusavius santykius ugydti; įeiti į kitų tautų studentų ir akade
mikų krikščionišką bendruomenę, tikslu pagilinti dvasinį gyvenimą; kviesti 
įsipareigojimui skelbti Dievo žodį savo aplinkumoje ir visame pasaulyje; dirbti 
vienos ekumeninės bažnyčios prasme ir vykdyti kitus uždavinius atitinkančius 
„Pasaulinės Krikščionių Studentų Sąjungos** tikslams.

Sąjunga nėra koks naujas kūrinys, bet tasa buvusios Pabaltyj „Krikšč. Stud. 
Sąjungos“. Per savo centrą, „Pasaulinė Krikšč. Stud. Sąjunga“ (Šveicarijoj), 
ji turi ryšių su daugiau 40 tautų studentais-akademikais. Sąjunga savo darbą 
yra padalinus Į keturias sekcijas: Studentų, jaunimo, vidaus misijos ir spaudos“. 
Pas. Krikšč. Stud. Sąjunga“ pažadėdama mums visokeriopą paramą, tikisi, kad 
mūsų darbas bus sėkmingas.

Sąjungos nariais gali būti visi imatrikuliuoti ir buvę studentai ir jau baigę 
studijas. Pažymėtina, kad mūsų sąjunga nėra uždara organizacija ir jos nariais 
gali būti ir kitų sąjungų nariai. Nuo s. m. liepos raėn. sąjunga leidžia savo 
mėnesini leidinį „Sandora“, kuriame bus diskutuojami visi sąjungos reikalai ir 
talpinamos informacijos. Kreipiamies j visą lietuvių krikščionišką akademinę 
benduomenę prašydami prisidėti prie šio kilnaus krikščioniško darbo ir pagal 
savo sugebėjimus mus paremti. Visi valdą plunksną prašomi rašyti mūsų laik
raščiui straipsnius, referatus ir tt. visais dvasiniais ir gyvenimiškais reikalais.

Naujų narių priėmimo ir visais kitais reikalais prašome kreiptis i „Liet. 
Krikšč. Stud. Sąjungos“ Prezidiumą, (24) Kiel-Wiek, Studentenlager 23.

Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjungos Prezidiumas.

Iš Pabaltiečių Krikščioniu Studentu Sąjungos veiklos
Gegužės 26—31 <1. turėjęs įvykti pabaltiečių studentų suvažiavimas ameri

kiečių srityje atidėtas liepos 15—19 d. Vieta numatyta Malkos stoyvkla prie 
Niirnbergo. Smulkesnios žinios bus sekančiame numeryje paskelbtos. Balandžio 
22 d. iki gegužės 14 d. įvyko ekomeniniam institute Bossey — Šveicarijoj
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tarptautiniai krikščioniško jaunimo vadų kursai. Sąjungą atstovavo generalinis 
sekr. kunigas Urdze. Be to dalyvavo iš visų trijų pabaltiečių tautų po vienas 
atstovas, jų tarpe Lietuvių Krikščionių Studentų Sąjungos pirm. V. Gelžinis. 
Apie tuos kursus sekantį kartą plačiau parašysime. Taip pat dalyvavo vienas 
sąjungos atstovas neseniai Rummelsburge prie Nūrnbergo įvykusiame vokiečių 
evangelikų studentų suvažiavime, kur su vokiečių krikščioniškais studentais 
užmegzti ryšiai. Generalinis sekretorius kun. Urdze išvyko į tarptautinį 
krikščioniško jaunimo suvažiavimą Bad Boll, kur laukiama apie 70 atstovų iš 
įvairių Europos tautų. Jau gautas ir kvietimas pasiųsti vieną atstovą i šių metų 
rugpiūčio mėn Amsterdame įvykstantį pausaulinį bažnyčių suvažiavimą, šie visi 
suvažiavimai be abejo įves ir mus dar daugiau į pasaulio bažnyčių šeimą. Pa
saulinė Studentų Pagalba atidarė Schwarzwalde studentų poilsio namą, kur ir 
mūsų nariai ras poilsiui vietos.

Pasaulio Krikščioniu 
Studentu

Sąjungos Vadovybe
Pirmoj e eilėje iŠ kairės į 

Icšine: Kiang W.e n - H a n, 
urmininko pavaduotojas, Kinija, 
Helen Morton, pirmininko 
pavaduotoja,U. S.-. A., W. A. 
V i g s e r ‘ t H o o f t pirmininkas, 
Olandija, Robert C. Mackie, 
generalinis sekretorius, Anglija.

Antroje eilėje: Reinhold 
von T h a d d e n, pirmininko pa
vaduotojas, Vokietija, Roland 
A. Elliott, iždininkas, U. S. A., 
Luther Tucker, iždininko 
pavaduotojas, U. S. A.

Dr. Willem Adolf Visser’t Hooft
Žmogus, kuris taip pagautus pašaukimo ir kuris taip susiliejęs su savo darbu, 

jog savo asmeninį gyvenimą laiko antraeiliu dalyku, yra Dr. Willem Adolf 
Visser’t Hooft, Pasaulio Ekumeninės Tarybos Generalinis Sekretorius, Ženevoje.

Visser*! Hooft dabar 48 metų. Jis gimė Haarlem mieste Olandijoje. 
Lankydamas gimnaziją ir bendraudamas su prof. Kraemer jis jau anksti 
patraukiamas krikščioniškos dvasios. Būdamas vėliau teologijos studentu, jis 
susitinka su Karl Barth ir tas padaro į jį labai didelę įtaką. 1924 metais jis
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yra YMCO‘s dvasiškojo aprūpinimo sekretorius. Būdamas 28 metų Įsigyja 
Leideno universiteto teologijos daktaro vardų ir pradeda dirbti Pasaulio 
Krikščionių Studentų Sąjungoje. Būdamas geras kalbėtojas, jis savo kalbos 
talentą išvysto iki aukščiausios tobulybės. Įvairios konferencijos ir suvažiavimai 
parodo visiems tą jam suteiktą Dievo dovaną. Su nepaprasta meile jis prisiriša 
prie studentiško jaunimo darbo visame pasaulyje. Kur jaunimas su Dr. Hooft 
ir susieitų, jis visuomet žino, kad .šitas pilno temperamento, niekada nenuobodus 
ir nereakcionieriškas olandas, supras jų bėdas ir problemas.

. 1933 m. jis tampa Pasaulio Krikščionių Studentų Sąjungos generaliniu 
sekretorium ir už penkių metų jos pirmininku. Šias svarbias pareigas jis perima 
didelių dvašiskų pasikeitimų metu. Vokietijoje nacizmas pradeda ir tikybiniame 
gyvenime realizuoti savo totalinį rėžimą. Toje „bažnytinėje kovoje“ Visser‘t 
Hooft gyvai ir asmeniškai dalyvauja. 1938 m. jis paskiriamas Pasaulinės 
Ekumeninės Tarybos generaliniu sekretroriumi. Jis visus savo patyrimus ir 
plačias pažintis panaudoja kovoje prieš sekularizmą. Jis gyvai skleidžia 
krikščionybės susibūrimo mintį ir prisideda tiek prie dvasinio darbo, tiek prie 
pokarinių praktiškų uždavinių ir problemų išsprendimo. Jis steigia ir remia 
didžiąsias ekumenės šalpos organizacijas, rūpinasi belaisviais ir milijonais 
pabėgėlių. Iš visų ekumeninių įrengimų mėgiamiausias yra Bossey institutas prie 
Ženevos ežero.

Pasaulis su padėka žiūri į Aberdeen teologijos garbės daktarą ir Budapešto 
teologijos profesorių honoris causa Visser‘t Hooft, kuris šiais sunkiais laikais, 
nepaprastu ištvermingumu ir pasišventimu kovoja už tautų geresnę ateitį ir 
bažnyčių subūrimą bendram veikimui. Ir mūsų Pabaltiečių Krikšč. Stud. Sąjunga 
jis labai susidomėjo ir jos veiklą jau įvairiais būdais yra parėmęs.

Naują barą pradedant
„Mūsų krikščionišką jaunimą reikia organizuoti prie mūsų sąjungos su 

rateliais įvairiose mūsų tremties parapijose. Jaunimo auklėjimas ir globa turi 
stovėti mūsų uždavinių pirmoje eilėje“.

Tokius bendrus nutarimus padarė Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjunga 
savo kongrese, įvykusiame Rendsburge pereitais metais spalių 4.—7. d. Toliau 
nutarta, kad Pabalt. Krikšč. Studentų Sąjunga turėtų jaunimui duoti tą, kas 
galėtų atitikti jo jaunąjai sielai ir jį jučiomis ar nejučiomis auklėti 
krikščioniškoje dvasioje; būtent darant ‘snuiisauead sunnpjej oiuiunuf pa8lcaįtas, 
biblijos valandėles, ruošiant šventes, suvažiavimus, steigiant chorus, vaikučiams 
sekmadienines mokyklas ir lt. kartu padedant bažnyčiai ir kunigams.

Sėkmingam jaunimo darbo vadovavimui, prie Lietuvių Krikšč. Studentų 
Sąjungos įsteigta Jaunimo Referentūra, kuri dėl įvairių kliūčių, tik dabar pradėjo 
darbą. Ji informuos jaunimo ratelių valdybas ir teiks žinias bei paaiškinimus. 
Tad įvairiais klausimais ir neaiškumais ratelių valdyba arba nariai kreipiasi į 
jaunimo referentą.

„Sandoros“ redakcija paskyrė keletą puslapių ir jaunimo reikalams. Juose 
stengsimės kelti jaunimo veiklą krikščioniškoje ir tautinėje dvasioje. Tad kas 
turi šiokį ar tokį straipsnelį ar žinutę iš savo veikimo, prašome siųsti „Sandoros“ 
redakcijai.
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Brangus Jaunime!
Yra balsas Dievo žodį sakąs dykumoje:
„Taisykite kelią Viešpaties!“
Mark. 1,3. Metinis obalsis

Gyvename neramius laikus. Visose srityse matosi kovos. Naujos srovės eina 
per pasaulį, kurios stengiasi išrauti religiją. Šitas sroves sutinkame visur.

Ir mūši] tarpe yra tokių kurie pradeda abejingai žiūrėti į brangųjį tikėjimą. 
Ne maža inteligentų ir eilinių klaidžioja nebegalėdami rasti kelią į gyvąjį Dievą.

Mūsų svarbiausias darbas ir yra: žadinti sąmoningai tikėjimą jaunųjų bei 
senūjų širdyse ir mūsų darbais išjudinti jų dvasines gelmes. Jaunieji, kurie dar 
turime tvirtą parsiryžimą ir nusitikėimą Dievu, mėginkime sukurti sau ir kitiems 
naują ateitį neišsižadant savo tikybos ir papročių. Žinodami, kad vienam tai 
atsiekti neįmanoma, užmegzkime dar tampresnius ryšius tarp visų vienminčių 
seserų ir brolių. Būdami vieningi maldoje ir tikėjime, pamatysime ir liudysime 
tai, ką Viešpats daro mūsų tarpe. Tada nenuliūsime jeigu ir priešingumų rastųsi 
arba kiti mus nenorėtų suprasti.

„Ruoškite kelią Viešpačiui!“ sako mums metinis obalsis. Tai turbūt labai 
sunku? Tiesą,-tai reikalauja daug laiko, pasišventimo ir pasiaukavimo. Bet ar 
tai negražu, ar tai nežavi kiekvieną jauną sielą? Tad brangus jaunime, prašydami 
Dievo pagelbos pradėkime ir šitų naujų darbo metų barą. Būkime Kristaus 
kelio ruošėjais ir darbuotojais, o mūsų gerbiamus senesniuosius krikščionis mes 
maloniai prašome mums šitame darbe savo patarimais ir jėgomis padėti.

A. Kymantas, 
Jaunimo Referentas.

Lietuviu evang. jaunimui svetimuose kraštuose
Mielas Jaunime!

Dievas dovanojo mums dideles darbo galimybes. Norėdami pilnai išnaudoti 
tas dovanas, mes prašome lietuvių evangeliškąjį jaunimą kur jis ir būtų, atsiųsti 
mums savo antrašą ir kitas žinias. Turėdami Jūsų pilnus antrašus mes jus 
galėsime painformuoti apie mūsų darbą. Pasaulio Bažnyčių Jaunimo Departa
mento Ženevoje pagelba, padėsime jums užmegzti ryšius su kitų kraštų pasaulio 
krikšč. jaunimo sąjungomis. Taip pat duosime galimybę, tapti viso 
krikšč. jaunimo darbo nariais. „Sandoros4’ Redakcija

Lietuviu evang. jaunimui Šveicarijoje. Prancūzijoje ir Olandijoje
Š. m. rudenį numatoma suruošti Šveicarijoje, Prancūzijoje ir Olandijoje pa- 

haltiečių krikšč. jaunimo suvažiavimai.
Padedant vietinėms krikšč. jaunimo organizacijoms, Pabaltiečių Krikšč. 

Studentų Sąjunga yra atlikusi parengiamuosius darbus šitiems suvažiavimams ir 
džiaugiasi šita krikšč. jaunimo darbo galimybe svetimuose kraštuose.

Suvažiavimo tikslas — supažindinti tuose kraštuose išsisklaidžiusį jaunimą su 
dvasinę virŠkonfesinę bendradarbiavimo galimybę, ugdyti krikščioniškame darbe 
savo dvasios vertybes ir išlaikyti jas.

Krikšč. lietuvių evangelikų jaunimas, gyvenąs Šveicarijoje, Prancūzijoje ar 
Olandijoje ir norįs prisidėti prie krikšč. jaunimo darbo; dalyvauti suvažiavimuose 
ar įsigtyti artimesnių informacijų, prašomas pasiųsti savo darbo žinias ir 
pareiškimus sekančiu adresu: Ą. Kymantas, (2 4) Kūbeck, M e e s e n - 
K a s c r n c, Bl. 1, Germany.
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Lietuviu Evangeliku Vyriausios Bažnytinės Tarybos 
Pranešimas N r. 9

Emigracija. Tuo tarpu Vyr. Bažnyt. Taryba realiai gali padėti susi
tvarkyti emigracijai dokumentus tik amerikonų zonos lietuviams evangelikams. 
Turime pažadų, kad pakeitus emigracijos įstatymą, galėsime padėti ir kitoms 
zonoms. Sąrašus ruošiame visų zonų. Apytikriai žmonėms, neturintiems 
affidavitų, susitvarkyti dokumentus emigracijai j U. S. A. yra gana sunkus 
dalykas: atitinkamos organizacijos stato gana didelius reikalavimus. Inteli
gentams, nemokantiems anglų kalbos, ir šeimoms, turinčioms daugiau mažamečių 
vaikų, gauti affidavitus yra neįmanoma. Kiek lengviau yra išvykti į kitus 
Amerikos kontinento kraštus. Reikia tik turėti darbo sutartį ir pažymėjimą, 
kad krašto valdžia sutinka šeimą įsileisti. Todėl kiekvienam, kas tik gali, 
patartina tokiais dokumentais apsirūpinti. Gerai, jei giminės, pažįstami ar 
darbdaviai gali apmokėti kelionės išlaidas, tačiau tai nėra būtina. Ruošdama 
amerikonų zonos emigracinius sąrašus į U. S. A. ar Kanadą, Taryba duoda 
pirmenybę šeimoms, nes viengungiai ir šiaip turi daugiau galimybių išvykti. 
Sudarydama sąrašus, Taryba turi garantuoti, kad organizacijos statomi 
reikalavimai šeimoms yra patenkinti. Taryba buvo nemaloniai nustebinta, kai 
patyrė, kad visa eilė šeimų užpildė emigracinius blankus nesąžiningai: įrašyti 
neteisingi duomenys arba palikta neaiškumų. Dabar žinių patikrinimas užima 
daug brangaus laiko ir sudaro Tarybai papildomų išlaidų.

Dėl išvykimo į užjūrius, kol kas galime padėti tik DP statusą turintiesiems. 
Kas neturi DP statuso, jį gali tam tikromis sąlygomi įsigyti. Be to, patariame 
susitvarkyti ir kitus emigracijai reikalingus dokumentus: 1. Gimimo ir jungtuvių 
metrikus, išverčiant juos ir į anglų kalbą. 2. Mažiausiai po 9 paso formato 
nuotraukas ir 3. Specialybės dokumentus. Šeimoms, kurios galės tikėtis realios 
emigraciniu atveju paramos, bus pranešta atskirai ir nurodyta, kur kreiptis 
Taip pat pranešame, kad: 1) įsigijus DP statusą, 2) gavus affidavitus arba darbo 
sutartis, 3) išvykus visai šeimai arba net atskiriems jos nariams į užsienį, 4) dėl 
kitų kurių nors priežasčių pasikeitus šeimos padėčiai ar sudėčiai ir 5) pakeitus 
adresą, reikalinga kuo skubiausiai pranešti Vyr. Bažnyt. Tarybai, (16) Hanau, 
Lamboystr. 84. Tai turėtų būti kiekvieno interesas, be to, būtų išvengta 
bereikalingo darbo ir sutaupyta laiko. Emigracijos reikalai sudaro Tarybai daug 
papildomų rūpesčių ir darbų. Ne visi Tarybos nariai gali aktyviai dirbti. Šiuos 
papildomus darbus vykdyti buvo įmanoma tik sutikus būti nuolatiniu Vyr. Bažn*t. 
Tarybos reikalų vedėju p. Mykolui Zablockiu!, buvusiam eilė metų „Lietuvon 
Evangelikų Kelio“ redakcijos nariu ir sekretoriumi, nors tai sudaro Tarybai ir 
papildomų išlaidų. Tačiau svarbu yra tinkamai pasiruošti, kai atsidarys platesni 
vartai emigracijai, tai geresnes pozicijas laimės toji grupė, kuri bus geriau 
pasiruošusi.
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Nepaslaptis, kad visuomeniniam darbui atlikti reikalinga žmonių, sutinkančių 
aukotis. Kai Tarybai atsirado daug, ir realaus darbo, pasirodė, kad tokių žmonių 
turime labai maža. Tiesa inteligentų turime. Kai pereitais metais buvo kas dalinti, 
vien tik studentų užsiregistravo apie 100. Vien dėl stokos tinkami], norinčių 
nors šiek tiek visuomenės labui pasiaukoti žmonių, iki šiol nepavyko suorgani* 
zuoti šalpos komiteto, kuris taip reikalingas. Pasirodė, kad viltys, sudėtos 
i atskirus asmenis, nepasiteisino. Dar vis yra žmonių, kurie rūpinasi tik savo 
asmeniškais reikalais, manydami, kad dar ir kiti privalo jais rūpintis. Sėkmingai 
darbas eis tik tada, kada visi stosime darban. Todėl ir kviečia Taryba visus 
geros valios evangelikus, sutinkančius jai talkininkauti, atsiliepti.

Atsisveikinimo žodis.
Išvykdamas į Jungtines Valstybes noriu tarti Su Dievu visiems mieliems 

bendradarbiams, broliams kunigams, viešiems, kurie ne lengvose tremties 
sąlygose rėmė mūsų bažnytini darbą. Išvykęs už vandenyno palaikysiu santykius 
su jumis pasiliekantieji, už jus melsdamas ir stengdamasis jums padėti kuo tik 
bus galima. Paskutiniais metais mane maloniai jaudindavo mūsų parapijiečių 
meilė Kristui ir Jo bažnyčiai. Sąlygos buvo sunkios, bet nebuvome vieni. 
Salia mūsų buvo tikrasis guodėjas. Kur iš Jo jėgų sėmėmės, ten pasijutome 
sustiprinti. Kur nuo Jo nutolome, ten ir klaidų padarėme. Tad svarbiausia, kad 
tik nenutoltume nuo Kristaus, vis liktume Jo meilėje.

Nežinome kokiais keliais teks mums eiti. Tačiau būkime tikri, koks tas kelias 
ir bebūtų, kuriuo teks, eiti, jei tik eisime mokydamės iš Kristaus, tai tas kelias 
mus artins prie Dievo. Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventos 
Dvasios padėjimas tepasilieka su mumis visais! Kun. Lie. J. Pauperas.

Lietuviškos evangeliškos pamaldos ant Antianto.
Balandžio 19 d. iš Bremerhaveno laivu „Marine Flasher“ išplaukė 67 lietuviai, 

kurių tarpe buvo 23 evangelikai. Balandžio 25 d. sekmadieni laivas buvo 
perplaukęs didžiąją vandenyno dali ir buvo apie 1500 mylių nuo New Yorko. 
Kunigas J. Pauperas, paprašytas laivo vadovybės, laikė pamaldas, kuriose 
dalyvavo keletą šimtų keleivių. Pamaldos buvo laikomos lietuvių ir vokiečių 
kalba. Taigi ant Antianto buvo atlaikytos ‘pirmos lietuviškos evangeliškos 
pamaldos. Į New Yorką atvykusius pasitiko Įvairių organizacijų atstovai. 
Lietuviams patarimais ir darbu daug padėjo ponia E. Devenienė. Į Jungtines 
Valstybes minėtu laivu atvyko ir prof. K. Zaikauskas, buvęs Lietuvos Evangelikų 
Liuterionių Konsistorijos Prokuroras. Čikagoje apsigyveno kun. J. Pauperas. 
Ką tik atvykęs laikė lietuviškas pamaldas ir padarė pranešimą apie tremtiniu 
būklę Vokietijoje. Šalpą tremtiniams pradedama sustiprinti.

Čikagietis

IŠvielintųjų kunigų konferencija.
Balandžio 15 ir 16 d. YMCA Training Centre Homeburge įviko išvietintųjų 

kunigų konferencija, kuri tikybos reikalams atstovo prie Mil. Gov. kunigo Lac, 
sušaukta buvo. Konferencijoj dalyvavo: Pasaulio Bažnytinės Tarybos Ženevoj 
atstovas dr. Hong, Canterbury arkivyskupo atstovas kunigas Waddam, YMCA 
atstovai, Pasaulinės Liuterionių Sąjungos atstovai p. Senft ir Anderson bei 
p. Paterson-Morgan, Pasaulio Baž. Tarybos atstovas pabėgėlių reikalams. Taip 
pat dalyvavo visų britų srityje esančių tautybių išvietintieji kunigai. Kunigai
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Lac ir Waddam norėjo su kunigais ir jų darbu stovyklose geriau susipažindinti 
ir labai atydžiai išklausė išvietintųjų žmonių bažnyčių bėdas. Jie taip pat 
pranešė apie Anglijos bažnyčios (Church of England) sunkią padėtį, tačiau ji 
nori sulig išgale mums padėti. Labai didelį Įspūdį suvažiavimui padarė dr. Hong 
kalba, kurioj jis, iškėlė klausimą, ar šiandien, į taip kenčiančiai žmonijai, evan
gelija turi dar ką nois pasakyti. Dr. Hong pareiškė, kad kaip tik dabar, kur 
tokia didelė bėda yra ir beviltiškumas triumfuoja, evangelijos išgananti jėga 
gali žmonijai vidujinę ramybę duoti. Kiekviena bažnyčia trumpai pranešė apie 
savo parapijinį gyvenimą ir atskirų konfesijų atstovai galėjo užsienio 
Įgaliotiniams savo bėdas pranešti. Mes dvasiškiai, tikime kad šita konferecija 
mus vidujiniai pastiprino, kad su Dievo pagalba galėtumėm savo pareigas geriau 
atlikti. Kunigas P. Dilys

Sp akenbe r g. Spakenbergo stovyklos lietuvių evangelikų parapija turėjo 
vasario 8 d. didelę šventę. Lietuvių Evangelikų - Liuterionių Bažnyčios vice- 
senjoras kunigas Keleris konfirmavo 9 vaikus. Parapijos klebonas kunigai Dilys 
laikė liturgiją ir sakė pamokslą. Jis konfirmandų prašė likti visuomet ištikimais 
Dievui ir savo tikėjimui. Kunigas Keleris atliko iškilmingą konfirmacijos aktą. 
Po pamaldų konfirmandai priimti į jaunimo ratelį. Teduoda Dievas, kad mūsų 
naujieji parapijos nariai savo duotą pasižadėjimą niekad neužmirštų. P. D.

Hamburgas. Kovo 25. d. Hamburge mirė lenkų evangelikų DP ir CMLO 
narių kunigas Aleksandras Piaseckis. Velionis kartu buvo Lenkų Evangelikų 
Sąjungos Londone (ZEP) atstovas ir leidėjas lenkų evangeliškojo laikraščio 
.,Dobra Nowina“.

Kunigas Piaseckis gimė 1902 m. lapkričo 15 d. Lodže ir 1930. m. baigė Var
šuvos universiteto teologijos fakultetą. 1930. m. birželio 22 d. evangelikų-refor- 
matų superintendentas Semadeni Varšuvoj ji ordinaro ir paskyrė vikaru čekų 
reformatų parapijos Zelow prie Lodžo. Ten jis dirbo iki 1934. m. Tenka pa
sakyti, kad Zelow reformatų parapija buvo pati didžiausia visoj Lenkijoj ir 
todėl daug iš savo kunigo reikalavo. Per vienus metus kunigas Piaseckis išmoko 
čekų kalbą ir galėjo savo parapiją aptarnauti gimtojoj kalboj. 1934 m. pa
kviečiamas Lenkijoj likusio Lietuvos Reformatų Bažnyčios sinodo (Jednota Wi- 
lenska) ir skiriamas Vilniaus reformatų parapijos antru kunigu, o 1935 m. 
konsistorijos nariu. Mokiniams dėsto jis tikybą ir rūpinasi jaunimo reikalais. 
Savo dideliu iškalbingumu jis greitai įgyja didelių simpatijų parapijoj. Grąžinus 
Vilnių Lietuvai ir susijungus lietuvių ir lenkų „Unitas Lithuaniac“ dalioms, ku
nigas Piaseckis skiriamas Seirijų evangelikų- reformatų parapijos klebonu. Ka
ro metu ir jis turi Lietuvą apleisti. 1946 m. perima jis lenkiškai kalbančių evan
gelikų D. P. britų srityj dvasini aptarnavimą.

Kunigas Piaseckis turėjo ir litratūrinių gabumų. Jau Vilniuje leido jis 
„Szlakiem Reforinacji“ (Reformacijos Kelias), o tremtyje „Dobra Nowina*4. Kar
tu rašė jis daug eilėraščių, kuriuose atsispindi jo gilus tikėjimas į Dievą ir di
delis tėvynės ilgesys. Beveik iki paskutinios valandos rašo jis apie įvairius gyve
nimo įvykius. Su dideliu liūdesiu atsisveikino šių eilučių rašytojas, kuriam teko 
apie 25 metus su velioniui draugauti, balandžio I. d. Hamburg-Ohlsdorf ka
pinėse su kunigu Piaseckiu. Lenkijoj likusių namiškių, visame pasaulyje išsklai
dytų Vilniaus evangelikų - reformatų parapijos narių ir Lietuvos Reforma
tų Bažnyčios vardu. Propstas Bergas atsisveikino britų srities D. P. kunigų 
vardu. Prie kapo kalbėjo latvių prof. Šmits, Liuterionių Pasaulio Sąjungos at
stovas Senft ir lenkų, bei rusų ir ukrainiečių baptistų kunigas Golonko, kunigas 
J. Kurnatauskas ir kiti. Kunigas Povilas Dilys.
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Reppner. Reppnerio stovykloje gyvena gan didokas skaičius lietuvių evange
likų, bet kadangi tolokai nuo geležinkelio, tai negali su kitomis stovyklomis 
greitai susisiekti ir artimesnius santykius palaikyti. Vasario 16-sios minėjimo 
proga, vasario 15 d. laikė kunigas Keleris pamaldas ir po to paklausinėjo 
mokyklinio amžiaus vaikus tikybos. Labai gerai pasirodė Lebenstedto ir 
Reppnerio jungtinis bažnyčios choras, vedamas p. Vitlybo. Reppnerio lietuvių 
evangelikų kultūrinį gyvenimą labai rųpestingai tvarko mokytoja p. Hornaitė, 
kuri dėsto vaikams ir tikybą. Nuo 1947 m. veikia YMCA-os skyrius, kuriam 
vadovauja p. Dytrikas. Minėtos YMCA-os vardu rengiami dažni turnyrai, 
siunčiami atstovai į įvairius kursus ir gražiai vedamos p. Pakarklio biblijos 
valandėlės.

Tiibingenas. Nežiūrint žiemos atostogų universitete, vasario mėn. 1 d., vietos 
komiteto patalpose susirinko lietuviai evangelikai vietos parapijos reikalais. 
Po pradinės maldos, parapijos pirmininkas padarė metinę veiklos apyskaitą, 
kur pastebėjo, kad parapija dėl neturėjimo kunigo ir negausingumo para- 
pininkų, negalėjo darbą pilnai išrutulioti. Daugumą parapininkų sudaro stu
dentai. Buvo paskaityti Vyr. Bažnytinės Tarybos aplinkraščiai ir aptarta visa 
eilė parapijinių organizacinių reikalų. Taip pat buvo kalbėta ir studentų 
reikalais. Buvo paskaityti Liet. Studentų Evangelikų ir Pabaltiečių Krikšč. 
Stud. Sąjungų aplinkraščiai. Daugelis pageidavo sueiti kontaktan su pabaltiečiais 
studentais evangelikais ir vokiečių studentų evangelikų rateliais. Be to 
nusistatyta reguliariai laikyti lietuviškas pamaldas, kviečiant kunigą, žodžio 
sakytoją ir vietos studentus teologus.

Pabaltiečių Ekumeninio Komiteto posėdis.
Kovo 18 d. Augsburge Įvyko Pabaltiečių Ekum. Kom. posėdis, kur buvo 

pranešta, kad šiais metais pabaltiečių bažnyčios gaus 10 tonų popierio. Pernai 
buvo gauta 8 tonos. Kunigai gaus 20 dviračių keli jau atvežti. Svarstyta, kur 
nors gražioje aplinkėje įrengti būstą pabaltiečių kunigams pailsėti ir suruošti 
įvairius kursus. Britų srityje tiems kursams vadovaus latvių prof. Šmita. 
Nutarta parašyti memorandumą dėl pagreitinimo emigracijos į JAV ir Kanadą. 
Vakare buvo atlaikytos bendros pamaldos.

Varšuva. Lenkų Liuteronių Bažnyčia šiandien apima 210 parapijų ir 80 
filijų. Turi 146 000 sielų (prieš karą buvo 470 000), išlaiko 6 našlaičių ir 3 senelių 
prieglaudas. Tėra tik 70 kunigų. Varšuvoje veikia teologijos fakultetas. Veikia 
120 sekmadienio mokyk Išleidžiami keli bažnytiniai laikraščiai. Ruošiama 
išleisti naują giesmyną. Lenkų reformatų beliko tik apie 1300.

Ženeva. Evangelikų šalpos sąjungos išleido atsišaukimą į visus geros valios 
žmones, maldomis ir aukomis padėti pabėgėliams. „Mes ir vėl prašome kraštų 
vyriausybes, atidaryti duris emigracijai, įsileisti žmones, ne tik pigią darbo jėga44.

Londonas. Estų teolog. prof. dr. A. Vbobus pavyko po labai kropštaus darbo 
Talline ir Bonnoje pasiekti labai gerų tyrinėjimo rezultatų syrų, arabų, armeni| 
koptų, aigiptiečių ir etiopų senausių raštų aiškinime. Šis jo darbas turės didelės 
reikšmės aiškinant Naujo Testamento seniausius rankraščius. Prof. Voobus 
dabar dirbs Anglijos bibliotekose. '

Madridas. Evangelikų Ispanijoj tėra 7000. Jiems neleidžiama rinktis pamal
doms. Daugelis kunigų yra laikomi kalėjime. Evangelikų išleistos biblijos yra 
deginamos.

18

20



Bratislava. Prof. dr. J. Beblavy, didis lietuvy draugas, eilę metų Kaune mūsų 
teologams skaitęs paskaitas, dabar Bratislavos teologijos seminarijos dekanas, 
praneša, kad dabar jo vadovaujamoj seminarijoj yrai įsiregistravę80 teologijos 
studentų. Paskutiniais metais buvo įsteigta 16 naujų slovakų liuterionių parapijų, 
kurių nariais yra 30 000 Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Jugoslavijos ir 
sovietams priskirtos Karpato-Ukrainos repatriavę slovakai.

Ženeva. Jau rengiamasi vasarą įvykstančiai Pasaulio Bažnyčių Konferencijai 
Amsterdame. Studijų komisija pasiūlė šių temų klausimus svarstyti: 1. Bažnyčia 
Dievo išgelbėjimo plane; 2. Dievo išganymo planas ir žmonių liudijimas; 
3. Bažnyčia ir visuomeninės tvarkos irimas; 4. Bažnyčia ir tarptautiniai ryšiai.

New Yorkas. „Lutheran Herald“ pažymi, kad Liuterionių Bažnyčios įtaka 
į prostetantizmą JAV nėra didelė, o tai dėl to, kad liuterionys daugiausia kalba 
tautinėmis kalbomis, vokiškai. Tačiau pačios liuterionių bažnyčios esančios gerai 
susitvarkiusios, parapijos labai gyvos.

Londonas Anglų liuterionių parapijų yra apie 130. Parapininkai daugiausia 
vokiečių ir lenkų tautybės. Šiuo metu Anglijoje yra apie 30 000 latvių ir estų 
išvietintųjų darbams. Vienas estų kunigas aptarnauja Londono apylinkėje 
esančius savo“ tautiečius. Dėl liuterionių bažnyčios Anglijoje neorganizuotumo, 
pabaltiečių parapijiečių bažnytinis aptarnavimas ten yra ne lengvas.

Ževena. Prof. dr. H. Hong, Pasaulio Liuterionių Sąjungos atstovas, karo 
metais dirbęs belaisvių stovyklose JAV kaip YMCA įgaliotinis, dabar rūpinasi 
padėti išvietintiesiems ir pabėgėliams Vokietijoje. Jis rašo, kad rūpinasi I. R. O. 
globoje esančiais ir tos organizacijos neglobojamaisiais, taip pat ir Volksdeutsche. 
Jis padeda gauti kunigams leidimus, licenzijas religiniams raštams leisti ir 
popierį. Estų Liuterionių Bažnyčia išleido 4000 giesmynų, vengrai tikybos mokslo 
vodovėlį. Volksdeutsche grupei parama teikiama per Evgl. Hilfswerk, 
išvietintiems per Lutheran World Federation ir CRALOG. Jau dabar teikiama 
parama esanti žymi, nors specialiai ir neskelbiama, kad ji teikiama Pasaulio 
Liuterionių Sąjungos.

New Yorkas. Nesenai Rochester prie New York tusirinkę vokiškai kalbančių 
parapijų atstovai savo priimtoje rezoliucijoje pažymėjo, jog parapijos turi 
ruoštis priimti netolimoje ateityje atvykstančius gausius vokiečių tautybės 
liuterionių būrius, padėti jiems įsikurti. Prašyta JAV Liuterionių Bažnyčios 
padėti vokiškosioms parapijoms Amerikoje, kad jos galėtų sėkmingiau padėti 
savo tikėjimo broliams .

Paryžius. Susirinkę visos Prancūzijos liuterionių kunigai svarstė klausimą, 
kaip padėti 200.000 liuterionių įsikurti Prancūzijoje. 100.000 sudarysią vokie
čių karo belaisviai. Laukiama 50.000 vokiečių iš britų ir prancūzų zonų, taip 
pat 25.000 pabaltiečių. Pasaulio Liuterionii} Sąjunga pažadėjo remti prancūzų 
liuterionių bažnyčią, kiek bus reikalinga padėti įsikurti naujai atvykusioms.

Stockholmas. Švedų Tautinis Liuterionių Komitetas praneša, kad pagelbėti 
kenčiantiems tikėjimo broliams yra išleidęs apie 160.000 kronų. Iš šios sumos 
apie. 30.000 kronų duota Rytų Prūsų evangelikams mozūrams (lenkams).

New Yorkas. JAV Liuterionių Sąjungos gen. sekr. R. H. Long pareiškė, kad 
kiekvienas amerikietis liuterionis šalpos reikalams aukoja penkis dolerius, o pa
rapijų reikalams, misijoms ir mokykloms išlaikyti dar aukoja 25—30 dolerių per 
metus. ... -
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Skautu dvasios vadovu paskyrimai
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijos kvietimu, paskirti skautų-čių 

evangelikų dvasios vadovus L* S. S. Skaučių Seserijos ir Skautų Brolijos Vądį- 
jos.e ir tuntams, Lietuvių Evangelikų Liuterionių Bažnyčios Senjoras 1947. IX~ 
14 d. yra paskyręs dvasios vadovus:

1) L. S. S. Skautų Brolijos Vadi joje — vicesenjorą kunigą, A. Kelerį, (20) 
Rothenburg (Hannover, D. P. Baltic Camp.

2) L. S. S. Skaučių Seserijos Vadijoje — kunigą Ansą Traki, (13a) Schwein
furt, Litauisches Lager Kaserne, Block V1

3) Haniiover‘io . Oldenburgo ir Westfalijos apygardose esantiems tuntams 
■—■■ vicesenjorą kunigą A. Keleri

4) Sleswigo - Holsteino apygardoje esantiems tuntams kunigą Juozą Urdzę, 
(24a) Lubeck, M artist r. 96.

Pranešimas skaitytojams
„Sandoros“ pirmas numeris turėjo išeiti gegužės mėn. Bet dėl spaus

tuvės perkrovimo darbu, ji negalėjo laikraštėlį atspausdinti. Įvedus pinigų 
pakeitimą, mūsų finansinė pusė labai pasunkėjo. Kasoj buvę pinigai liko be 
vertes. Nežinia, kada ir kokiu procentu jie bus užvertinti. Spausdinimo ir 
išsiuntinėjimo išlaidas teko padengti skolintais naujais pinigais. Todėl prašome 

s mieluosius skaitytojus pradedant šiuo numeriu, atsiskaityti regulariai naujais 
pinigais.

Iš „Evangelikų Kelio“ likusią prenumeratą užskaitysime, kai pinigai bus 
užvertinti. „Sandora“ siuntinėjama visiems ,Evangelikų Kelio“ skaitytojams. 
Priimami dar ir nauji prenumeratoriai. Pasikeitus antrašams, prašome mus pain
formuoti.

Leidėjas: Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjunga Lietuvių Skyrius.
Atsakomasis redaktorius: Fr. Slenteris. „Sandora“ išeina vieną kartą j mėnesį. 
Redakcija: (24a) Lūbeck, Meesen-Kaserne, Block 7/69. Užakymus ir pinigus 

prašome siusti redakcijos adresu.

Kaina: Vokietijoj DM 1,—, Anglijoje 1¥1 šilingas, Amerikoje 30 centų 
Viršelis ir vinjetes A. Lymanto.
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