
Vyrai čia. ir ten*..!
— Į mane... lygiuok.... ramiai....

. Kaip granitas sustingo keturiasdešimties rinktiniu Tauro apygardos 
vyriai veidai.

Praskleidžiau palapinės angy ir stebėjau šias vyriai gretas. Mintimis 
grįžau dešimt mėty atgal į Nepriklausomos Lietuvos laikus ir pamažu pra- 
dėjau gretinti any. laiky Lietuvos karuomenės mokomąsias kuopas su šiyja, 
kovos mėty, kuopa, išorėje skirtumo nedaug: uniforma ir apranga ta pati, 
tik mes labiau diagonal^ mėgstam ir labiau linkę prie automaty. Tačiau 
pažvelgęs arčiau į šiuos partizanus laisvės kovotojus, jy veiduose įskai= 
tai tūkstančio dieny^ir naktų įbrėžtus pavojus, keliy desimčiy kautyniy 
pergyvenimus. Jy. gražiai sudėtus kūnus dažnai darkė didesni ar mažesni 
randai, - sutrupinti synariai, sužaloti nariai.

Ir jie nepabūgo šiy ženkly, jie nenusigando savo kraujo dėmiy mūšy, 
žemės veide.

Ir kaip mišrios šios eilės: studentai, gimnazistai, tarnauto jai,ūki= 
ninkaičiai ir darbininkai. Nesvetimi jy. eilėse nei dvasiškiai, nei vy= 
resnio amžiaus inteligentai, nei Nepriklausomybės laiky. kariai. Čia rasi 
ir ne vieny. Nepriklausomybės kovu savanorį. Visus juos subūrė ta pati tė= 

■’'ynės meilė ir pareiga ginti tėvy žemę ir savo seses - brolius. Ginti 
ir gintis, jaučiant didįjį laisvės ir žmogiškumo troškimy ir suprantant 
begalinį šios kovos sunkumę. Juose negęstamai rusena ta pati prabočiy 
dvasia, - mūšy laisvės sargyboje stovėjusi.

* ištrauka iš naujai išleistos knygos apie Lietuvos partizanus, 
kurioje smulkiai ir gražiai aprašomi partizanu darbai ir kovos už Lie= 
tuvy. ( iš "Partizanai už geležinės uždangos").
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* L i e ž a s . Lietuvos kamcmenės Įkūrimo dienos minėjimas. 
Kaip jau gana plačiai ir iš -inksto mūsų spaudoje ir p..kvietimais 
“buvo skelbta, k^ruomenės šventės minėjimas vyko Belgijs lietuvių, 
sostinėje Lieže. Iš ryto apsiniaukęs dangus, atrodo, atbaidė sve= 
čius iš tolimesnių Belgijos užkampių. - net nė Limburgo ilgai šven= 
tei ruošęsi nepasirodė. Visų minėjinų. pravedė ir programų išpildė 
liežiečiui lietuviai.

Po vietos kapeliono atlaikytų už Lietuvę mišių ir po vyrų su= 
giedotų pa. '.aidų, lietuviškoji visuomenė, žymiai sutirpusi nuolat 
emigruojant į užjūrius, susirinko jau lietuviams įprastoje minėji= 
mų salėje, prie "Concordia" svetainės. Prisimenant ankstesniuosius 
minėjimus ar šveiites, kada salės visi suolai būdavo užsėsti ir kam= 
pai prisigrūdę, šį kartę, nors kiek lietuvių yra kone visi dalyvu= 
vo, tačiau lengvai tilpo vienoje patalpos pusėje.

Atėjus valandai iškilmingų dalį atidaro p.Pr.Sekmokas kreipda= 
masis į lietuvius^šiltais ir nuoširdžiais žodžiais. Apibūdinęs lie= 
tuvių karuomenės šaunias gretas, šaunius vyrus kareivėlius ir skau= 
dų jų - 1■arsi Pilėnų gynėjų likimų, pakviečia visus sustoti ir pa= 
gerbti tylos minute žuvusiuosius už tėviškės laisvę.

Kiek užgaišinęs kapelionas apie dabartinę padėtį Lietuvoje, - vie
toj jo net mašinos kalbėjoT perleido programos vedimų apylenkės kul= 
tūrinių reikalų vedėjui.

Bene gražiausius įspūdžius paliko sės.Agnietės Vargo mokyklos 
mokinių: I.ir B.JonutyČių, J.Pauliukonytės, Ir.Garskytės tautiš= 
kais drabužiais išsipuošusių lietuvaičių scenos vaizdelis: -"Prie 
nežinomojo Kareivio paminklo". Jos uždėjo ant gražiai paruošto 
akmeninio pamiklo gyvų vainikų, mūsų visų darbų ir norų išraiškų. 
Lietuvį kareivį pilnoje uniformoje vaizdavo Kuz.Žialpa.

Sesutė ir broliukas Gurskiai padeklemuvo eilėraščių apie Lietu= 
vos kareivėlius. Gana puikiai pasirodė ir labai gražiai sudainavo 
Seraingo ir Terril vyrų kvartetas. Šaunūs vyrai, gražūs balsai ke= 
Irose dainose tiesiog kėlė klausytojus aukštyn, pasirodo, kad šis 
kvartetas scenoje pasirodė pirmų kartų, linkėtina kad tai nebūtų 
paskutinis. Dainavo P.Bružas; Pakulenka; Diską,..; JlOcrniauskas.

Jau nuo seniai yra zinomie Lieže Seraingo Linksmieji Broliui, ži= 
nomos jų melodijos, be.ko neapsieita nė vienoje lietuvių išvykoje 
aiy šventėje. Lėja, likimus iškyrė vienų brolį - gitaristų J.Zinke= 
yicių išvykusį Kunedon, likusieji B.Pakalenka akordeonu ir Ant. 
parugelis smuiką vistiek už tris sugebėjo atlikti, L ė programa nera= 
sė ir niekas negalvojo, kad ir šiems Seraingo Broliams atsiras nau= 
ji varžovai: tai kaimo mizikuntai Pr.Salys smuiką ir VI.Ber Višius 
kaimiška armoska puikiai sutrenkę seniai girded tų rneiadijų.
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Nuotaikingo jumoro sukėlė p .Pauliaus Bružo režisuoti vaidinimai 
"Tekintojas", "Opera apie tėvo skrybėlę1'- kuri baidėsi komedija, na, 
o kur ir patys žiūrovai galėjo įsitikinti vaidybos vaisiais tai su= . 
maniai atliktas vaizdelis "Kavos pupelių mašina". Vaidino p^s D.Bru= 
žaS, Benius Jakalenka, J.Cėrnia'usko.e, P.Želvys ir V.Largaila.

Programa sekė nuotaikingai,- kai kada net su kaupu - tiliorietės 
lietuv-itės dainuodaiEOE Dipi,dainę kiek "nusidainavo" . . .toks jau 
dypukų gyvenimas—vis nusidainuoti.

iki gi -ntis pro gramai, įvyko savos kūrybos eilėraščių gražaus de= 
klemuvimp varžybos. Dalyvavo P.Šidlauskienė,J.Černiauskas, Vl.mule= 
vičius, B.Pakalenka ir patašai varžybų organizatorius Pr’.Sekmokas. 
Išrinktai specialiai komisijai-(L.Linkevičiui ė,. V.Balkaitis, P.Bru= 
žas ir sekretorė I.Jonutytė) sprendžiant dovanų. "r^rtizam.i už gele = 
žibės užd ngos" laimėjo B.Pakalenka. Linkėti n. , kad liežiečidi poetai 
nenustotų ir toliau rašę eilėraščių, nes pasirodė, kad yra tam turin= 
čių pašaukimų, pav.p.Šidlauskienės "Šiaudiniai barneliai".

Taip praėjo kelios valandos pakilioje nuo+aikoje, prisimenant lie= 
tuvius vyrus kareivėlius, jų darbas ir žygius mūsų dabartiniame 
gyvenime.
* N e t e k o m e Stp. Paulausko.

■ Lapkričio 2C d. paliko Beigi jos'padangę vienas iš veikliausių Liežo 
apylenkes lietuvių veikėjų Stepas Paulauskas, gyvenęs I'illeur. Atva
žiavęs kartu su kitais lietuviais 1947 m. kasti anglių darbo sutaX’= 
timi tik dviems metams, tegalėjo jas palikti tik dabar. P.Stp.Pau= 

.lauskas visų laikų buvo ne tik Liežo upyl.lietuvių"spiritus movens", 
viskų judinantis žmogus,bet jo veikla siekė visus Belgijos užkampius, 
kur tik bebuvo lietuviškų pėdsakų. Tiek spaudos platinime, tiek vi= 
šuo meniniuose reikaluose, tiek reikaluose prie belgų įs'kigų, tiek 
lietuvių kultūriniuose ir religiniuose darbuose jo veikta plačiu ba= 
ru. ■ Nežiūrint savo pasiaukojimo ir pasišventimo lietuvių geresniam 

’ gyvenimui, ne iš visų lietuvių jam teko sulaukti padėkos, priešin= 
. gai, - pavydo. Blogos valios dėka jo emigracinė byla užtruko virš me= 
tų. Jo išvykimas buvo netikėtai staigus, net nespėta suruošti plates
nio atsisveikinimo, arčiau gyvenantieji sužinoję, ’apie jo išvykimų 
susirinko palinkėti laimės ir uolios veiklos naujoje šalyje, tuo pa= 
čiu nuoširdumu ir šypsen... atsiduoti lietuvių reikalams visur. Jo du 
sūnūs 1-nkė Lietuvių V„rgo Kokyklų ’’illeur, o be jo žmonos skomį t. us 
sopr- no balso neapsėjo giesmininkai.

Linkime ilgamečiu! lietuvių bendruomenės pirmininkui ir t..uric.ni 
lietuviui sėkmės ir anoje šalyje, kad ateitų diena, k-d- Sakytume,- 
k. ip jis patsai r< šė d .zn-i ir atsisveikind-im.s minėjo,- iki p-si= 
matymo Lietuva je. • 
* Išvažiavus p.Stp.Paul-uskui, sp-udos platinimo perėmė KaZ.Žiulpa, 
34.Baire du Eorloz; Tilleur-Liege. Visais laikraščių ruimai..is kreip= 
tis minėju adresu.
* Graži:.i ve i.ei nti lietuviškos spaudos biblioteka.
■Ja+erschei apylenkėje Br.Daškevičiui pradėjus organizuoti ir perėmus 
tvarkyti Ant.Vėjeliui suorganizuot- lietuviška biblioteka. Šie vyrai 
rinkę iš visur lietuviškas knygas, ypatingai iš išvykstančiųjų ir 
g. .ujami įv.irių leidinių iš užsienio, -sud...rė g..&. gausįs. knygų len=
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Visos knygos gražiai aplenktos, kruopščiai prižiūrimos. Apylenkės 
lietuviui maloniai lankosi gauti spaudos kultūringai praleisti lais= 
vę. nuo darbo laikę.

lietuviškos bibliotekos organizavimas labai gražus kultūrinis įna
šas į musę vargingų ir suodinę gyve#imęB Būtų labai pageidautina.ir 
sveikintina, kad ir kitos lietuvių apylenkės pasektu panašių oavyz= 
džiu. Linkėtina, kad atsirastų "skraidanti skaitykla", kuri keliau= 
tų per apylenkos ir taip kiek-vienas kas tik norėtu galėtų paskaity= 
ti retų ir brangesnių leidinių ir laikraščių, nes ne visi įstengia 
nuosavuvybėn Įsigyti kiekvienų knygų ar leidinį.

Šiuo’ metu yra siuntinėjami paštu per rankas 14- asmenų "Aidai", 
"Ateitis", "Skautų Aidas'1. Jeigu atsirastų norinčių gauti tokios 
spaudos paskaityti -su sulygo, kad pasiųs sekančiam nurodytam lietu= 
viui, -malonėkite'savo adresus pranešti "Gimtai Šaliai".
* Manantieji ilgiau pasilikti Belgijoje, o ir norintieji gali žymiai 
pigesnėmis kainomis įsigyti knygų ir kitos spaudos prisirašę Į "Kny= 
gos Bičiulių Klubu"- Įmokėję 250 fr. gausite per vienus metus kny= 
gų už 400 i?r Tai yra ne tik naudinga, bet kartu paremiamu lietuvis® 
kų knygų leidimas. NDrio mokestis siunčiamas šiuo adresu: "Gabija", 
540 Union avenue; Brooklyn,11. N.Y. USA. arba per "Gimtųjų Šalį".
* L .pkričio 25 d. buvo .pakrikštytas TiĮleur bažnyčioje pp.Tamulių
sūnus Kęstutis Vladas. ' ’ ..
* Kanadon išvyko Stp.Paulauskas su šeima iš Tilleur, kelionės 
išlaidų dalį padengė IRO. Iš Zwartberg'o pp.Videikių šeima į JaV.
* J.A.V. vėl pradeda įsileisti daugiau imigrantų is Europos. Dauge®
lis mūšų tautiečių pasuko ta kryptimi, bet didesnių sunkumų. Norin® 
tiems išvažiuoti į JaV žinotinu: visų pirma reikia turėti vud. "dar® 
to įp buto garantijas", išduotas JAV gyvenančio žmogaus. Garantijas 
reikia greitai pristatyti JaV konsulatui Antverpene ir laukti kiek 
laiko kol pašauks toliau tvarkyti dokumentus. Dabar jau neilgai vi® 
sa tai trunka. ;w v

Neturintieji nei giminiųj nei pazįsstamų galinčių parūpinti vad. 
garantija, r? jeigu norite išvykti, tokių garantijų jums gali puru® 
pinti belgų "Caritas", kuri susirišus su "Caritas" institucijomis 
Amerikoje.Jos adresas: Caritas Catholics, 5.rue Guimard, Bruxelles. 
Šiame reikale gali pagelbėti ir Kun.J.Danauskas. Karitas sudarytų 
ar surastų garantijų dėka daugelis lietuvių pasiekė Amerikos žemy® 
nų ir neblogai kariasi.
* Įsigykite lietuviškos muzikos plokštelių -įkainos pakenčiamos. 
Laisvu laiku ir sekmadienį turėsite gražaus džiaugsmo. Prašykite 
plokštelių katalogų.

Sekančiais metais tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 
ir neprenumeruotų lietuviškos spaudo s : knygų ir Laikraščių. Daug yra 
laisvo 1-iko, spauda nebrangi: Galima prenumeruoti iš visų šalių ir 
visokių leidinių. Jau dabar užsisakykite pas spaudos atstovas ar per 
"Gimta Salį". Vyrai, nepamirškite "Kario"!
* Sekantis "Gimtosios Šalies" Nr.‘ išeis Kalėdoms.
"Pays natai" - Editė par lu Section de la Presse Lithuanienne". Visais 
laikraštėlio-.reikdlaio kreiptis:K..T.Dėdinas,97.rue de la Brabanęonne 
Louvain. * * * * *

• * •
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Irjžl ziupsnys įspūdžių., išv.ziuojautiems įdomių, <.pie kelionę į 
pažadėtųjų ■‘■v.zkLdos žemę...

Stp.R...ulauska.g rašo:
"Iš Briuselio į Bremen; Važiavome virš paros Liko. Išv.ziuoj...nt 
IRO tikrino,k..d duos visko, bet pasirodė, jog nei. m.isto nei vandens 
ned-vė. K..uangi saloms sustodavo ne stotyse, bet prieš ar už, ur= 
b... daug kur ma.nie vruodc.vo, t-i buvo pavojinga išeiti im.isto nusi= 
pirkti ar Vandens pasiieškoti.

Ar tris dienas laksčiau; kol ąp s i nok ė j c. u papildomus taksus už 
195C-51 metus, o to. visti niekas niekur neklausė. Daugelis bendra= 
kclinivių nebuvo jų mokėję- ir iš musų "uoliųjų belgų" visų laiką 
juokėsi. .

Vokietijoje viska.s-brangiau, negu Belgijoje, bet ir yra visko piį= 
nui. Ypač brangūs svetimi pinigai. Iš tikrųjų į Vokietija gulima įsi= 
vežti belgų frankų,- bet jie tik į Di.i tekeiciemi. Juodoj rinkoj sve= 
timų pinigų kainos labai aukštos.

Pereinamoje stovykloje muistos mums atrodė labai menkas. Sočiai 
prisivalgome, bet palikus valgyklų vėl norisi. .- labai nužai duoda 
riebalų. Visi 601 atvykę iš Belgijos maistų perkūnės "juodai": gabe= 
name maistų po skvernu pro stovyklos policijų, viešėti neštis maisto 
neleidžiama, arba. valgome .mieste. Rašau tv viską, nes gali dar ir 
daugiau lietuvių iš Belgijos pasukti į Kanadą. per Vokietijų.

DP. Vokietijoje jau visai baigiasi. Buvo likę urbi, nedarbingi, 
kuriuos dabar atsiima giminės, arba įvairus biznieriai, kurie čia 
kaip inkstai taukuose gyvena. Stovyklose išbuvę DP kūniškai labai 
sumenkę: veido spalva pageltus, lupos pamėlynavę. Jie patekę į per= 
einamų stovyklų džiaugiasi geru maistu, mums gi jo trūksta. Liekan= 
tiems Vokietijoje seneliams ir ligoniams, o taip put Diepholzo lie= 
tuviškai gimnazijai pugelb- būtinai reikalingu.

Visiems geriausių linkėjimų!"

įi.Choromdnskienė atsiliepė iš Kanados:
" iius sutalpinęs laivas"Goya" rugsėjo 22 d. 3 Vai. po piet pakėlė 
inkarus ir pasuko vakarų link. Palikome Europos žemelę, bet...tik 
laikinai...Vos pasiyrus šiuo IRO laivu kelias varsnas sugedo du varik
liai. Likome ant bangų. Laimei -į SOS pagelbos šauksmų atsiliepė po= 
ra greitosios pagelbos laivų, kurie mus atitempė atgalios Europon.

Rugsėjo 24 d. suremontuotu laivu vėl leidomės kur saulėjleidžiasi. 
Jau buvome gerokai įpusėję į Atlantu, kai nė iš šio, nei iš to, pasi= 
rodžius kelioms debesėliams, tuoj susiūdavo vandenys ir užkilo au= 
droš viesulai. Lūšių "Goya" kaip skiedrelė liūliavo bangų keteromis, 
o laivas 7000 tonų talpos! Suprantama, kad laivo^viduje nuotaika smu» 
ko, - išsigandome. 'juo lentynų lėkė čemodanai, iš lovų vaikai, svy= 
ravo žmonės, visk?o tik ūžė, tik braškėjo, nukentėjo ne tik keliai= 
vifiį, bet įr laivo žmonės - vienas daktaras begelbėdamas susižeidu= 
sį skaudžiui susižeidė g-Ivų. Kas dar^gulėjo valgyti,^Valgėme Savo 
kajutėse, nes valgykloje lėkštės šaukštai ir šakutės šoko Valsų ban=
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taktu. Visi tūno jom viduje, nes bangos šniokšti per visų laivę. api= 
pildamos dėnį.

Užklupus audrai, pro langus pradėjo svebtis vanduo, - išgųstis^- 
ir vaikai ir mes pradėjo rėkti, kad iaiv&s jau skęstu! Triukšmų iš= 
girdę laivo sargai sulėkė į vidų pas mus. Jie aklinai uždarė langus 
ir prašė laikytis šaltai ir nebijoti. Bet kur tau - laivo apačioje^ 
pasirodė vanduo, žmonėms teko net braidyti koridoriuje apačioje. Vėl 
nusigandome rimtai - skęstame. Matrosai mus tikino, kad taip reikia, 
laivas įleidžiamas porę. metrui gilyn, jog bangos netiek mėtyty. Aš 
nežinau ar tai tiesa, bet į prausyklų ir po audros nebuvo galima ap=. 
siautom sausom kojom Įeiti, reikėjo bristi...Laivas buvo pasuktas 
kita linkme, kad išvengus didelio bangų mėtymo. Tik po ^audros, kai 
jau pradėjome kiek šėlČiau galvoti, laivo žmonės pranešė, jog visai 
nedaug trūko ligi susitikimo su žuvytėmis. i

Perspėju - kurie važiuosite IRO parama ir laivais nesivilkite ge= 
rais drabužiais ir batukais! nes viską sugadinsite, žino-ma., kurie 
važiuoja savais pinigais, tie turi daugiau patogumų, - nereikia nors 
po vandenį braidžioti!!.

Važiuojant pasiimkite viską kų tik galite, ypač gilias sriubai lėk= 
štes, nes čia tokių nevartoja ir negaunama pirkti. Neimkitekitę. in= 
dę - jie Čia pigus.” Toliau keli patarimai šeimininkėms:” Čia bran= 
goki kastuvai, grėbliai, šepečiai. Baltiniams virinti katilų čia ne= 
vartoja, skalbimo milteliai lebai geri..."!

"Daug sveikinimų visiems Zwartbergo lietuviams!".
* * * * * *

EMIGRAGI JOS

Vašingtono vyriausybės dėka, 22-jų tautų, priklausančių laisvam 
vakarų pasauliui, atsotavai susirinko lapkričio 26 d. Briuselyje ap= 
tarti opiuosius tremtinių klausimus. Ši konferencija tęsis 15 dienų, 
bet jau dabar galima duoti einamųjų reikalų apžvalgę.

Kaip žinoma, IRO, tcukstant išteklių, savo veiklų baigia šių metų 
gruodžio 31 d. Ketvid-U motų bėgyje IRO nuveikė milžiniškų darbų, pa= 
dėjusi išeini grūsti virš milijoną asmenų. Nereiškia, kad IRO pasibai= 

"gimu emigrantų butų jau baigti tvarkyti.
Neseniai vakarų valstybės sutarė įkurti naujų organizacijų, nepri

klausančią UNO, kadangi UNO narių skaičiuje yra isrukomuni etinės val= 
stybės. Taigi, naujoji organized ja tarės visai laisvas rankas.

Jau dabar yra žinoma, kad naujoji organizacija, kuri dar neturi 
vardo 1952 me tais.numato perkelti 11.5000 pabėgėlių, kurių didelis 
skaičius nebuvo IRO aprūpinami. Neturėdama, užtektinai išteklių, ši 
oragnizacija mokes tik dalį kelionės išlaidų, likusi dalis turės bū= 
ti padengiama pačių pabėgėlių ilgo išsimokėjimo terminu.

115000 asmenų perkėlimas kainuos 3O-4-Q milijonų dol. sumų, kurių 
sudės dalyvaujančios valstybės. JAV jau dabar įneša 10 mil.dol.85% 
pinigų bus skiriama emigracijos išlaidoms, likusieji administraci
jos reikalams.

Daugiausiai imigrantų įsileis Kanada, JAV, Australija, Venesuela 
Argentic, ir kitos valstybės. "Citė^ 10 .11.51.
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Garbe? Jėzui Advente ! --------------------------—-— ---------- •----------
LAIŠKAS KIEK 7 1 J.N.A.M,.

• Advento pirmam sekine, dieni ui, 1951 m.
..............................................................................mmwwm'iwi....«,»•»»... .............»««<...... •>»»>«•» »W‘ ■■

3_?__?_H—N_Į_Ę_K_Ą_p_O_S___N_E_G_I_R_D_E_J_A_I_?_

...išjunk radiją valandėlei, kad nuiilty. ta laukinė muzika; sudrausk 
vaikus, kad ne triukšmauty; liepk žmonai .nevartoti vi tuvėje . indu.,-

Atydžioi pasiklausyk,' kažkas stovi už dūry. iyg beldžiasi, „ , 
Tik įsiklausyk!
Girdžiu švelny alsavimą. Jo rūbai šlama. Jis lengvai piršty ga= 

lais barškina-į duris.
Tikrai KAŽKAS stovi už dury, ir beldžiasi. "Štai, aš stoviu prie 

įėjimo ir beldžiuosi:,jei kas išgirs mano balsą ie atidarys man duris 
aš pas jį įeisiu.ir su juo vaišinsiuosi ir jis su manim.

-Neties?. ,
- Imk, atsiversk šv.Rašto apreiškimo skyriy gale Naujojo Testa= 

mento ir skaityk 3 skyrimo 20 eilutę.
Greitai kelkis. Eik, ir atidaryk fam duris, įsileisk į vidy, pri= 

imk jį išskėstomis rankomis; visk širdimis

Taip. Jėzus Kristus barškina į mūšy barako, į mūšy namo, kambario 
duris. Ne tik dabar, ne tik šiandien per šį laišką: Jis beldėsi į žmo
niją prieš savo atėjimą. Jis klebino žmoniy širdies duris jau beveik 
2000 mėty. Bet ar tas izmogus išgirdo Jo balsą mortapiky dūzgime, fa= 
briky^raty ošime, gyvenimo triukšmo: prie radijo, kavinės garsuose, 
šokančiąjy klegesyje?...

Ne. Jis neišgirdo JO ir net apie jį nieko negirdėjo 2000 mėty, Ar 
tai galimas daiktas ? *

Tai ką čia pasakosius atsitiko pirmajame didžiajame Kure. Kapelio= 
nas Tėvas Lenoir buvo staiga pašauktas prie sunkiai sužeisto kario, 
kurio visa krūtinė buvo apsiliejusi krauju. - Aš tuo jau jum suteikiau 
absoliuciją ir paskutinį patepimą, — pasakoja kapelionas. Sanitarui 
paliko jo gyvenimo likučius gulėti vietoje.

Bet štai, palengva atsiveria jo didelės akys. Jis atgavo sąmonę 
ir aš galėjau su juo susikalbėti. Jis man skundžiasi savo skausmais 
ir pasakoja apie savo "žygį'.' - Bandė nusižudyti.

"aš buvau visai nuilsęs, negalėjau pakelti kojy. Bandžiau užsimes^ 
ti kuprinę, bet man ėdė krūtinėje ir kojos linko... Kodėl gi aukotis 
kitiems, ginti tėvynę?.,.. Tam aš neįstojau į karuomenę ! Nemaniau, 
kad karuomenėje bus taip sunku, tai ir užtaisiau šūvį sau į krutiną! 
Bet, idijotas, blogai pataikiau!"

■ Jis man dar prisipažino,. kad neseniai išstojo iš pataisos namy, 
kur buvo uždarytas 13 mėty, ;ir įstojo į karuomenę.

- Matai, - sakau, - kaip gerai, kad blogai pataikei! Vietoje, kad 
tave dievas nubausty, jis- tau atleido šią kaltę ir daug kity.

Jis pasižiūrėjo į mane, lyg nieko nesuprasdamas.
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- Tu myli Dievą ? - paklausiali jo.
Jis pakraipo gnlvęir dėjosi nieko nesuprantą.
Ą Bet tu.iesi krikščionis ?
Vol jis nieko nesupranta, kraipo galvą.
aš jam parodžiau kryžių: Tu,, žinai,kas čia?
Vistiek jis atrodo nieko nežinąs. , |(
- ui tu niekados nebuvai bažnyčioje ?
- 0 ne i - gynėsi jis, lyg būčiau baręs. - Kai aš dar mažas buvau, 

vieną diena ėjau su motina pro bažnyčią. Ji man parodė ir tarė: ’’.datai, 
neik niekados tenai, į tą masinę: ten kunigužiai ėda mažus vaikus!"

- Tu niekados negirdėjai kalbant apie gėręjį Dievą ? - klausinėjau 
jį toliau.

- Ne, niekados.
- Tu žinai, kad mes negalime mirti kaip šunęs, kad po minties yra ki

tas gyvenimas ?
Jis tik pakraipė galvą ir žiūrėjo į mane įbedęsuakis.
aš jam paaiškinau apie teisingąjį Dievę, nuodėmę, Išganytoję Jėzą 

Kristą ir sakramentus. Nuostabiu būdu Viešpats apšvietė šio vargšo sie= 
lę ir pasigailėjo tos nežinojimo aukos. Jis atidarė pilnas nustebimo 
akis ir susijaudinęs sušuko; "^r taip iš tikrąją yra?!.. 0 kad aš būčiau 
žinojęs!" Jis mane prašė krikšto ir maldavo, kad jam suteikčiau pirmęję 
šventę Komuniją.

Ta nelaiminga siela, kuri nieko nežinojo apie pasaulio Išganytoją 
Jėzą Kristę, pažino JĮ paskutinę gyvenimo valandą, ir buvo išganyta.

*
Kiek yra tokią, dar ir šiandien? - Gal ir TU esi vienas iš tokią?
.n? TU niekados negirdėjai, kpip Dievas paruošė žmoniją atėjimui, kaip 

pranašai benam Testamente nusakė Jo atėjimą ir kaip jie verkė ir šaukė 
visos žmonijos vardu, kad Doevas pasigailėtą pagaliau ir siąstą r.esiję?

Jau adomo nupuolimo metu Dievas jam parodė ateisiantį atpirkėją iš 
moteriškės. Paskiau pasirinko žydą tautę, iš kurios turėjo gimti Gelbė
tojas. Apie Jį kalbėjo ?'ozė kaip apie pranašą, Dovydas Jį karaliumi va
dino, Psalmistas vaizdavo Jį Dievu, Kristumi(Pateptuoju),Pasiąstuoju. 
Pranašai dar aiškiau ir tiksliau išpranašavo atėjimo laiką ir gyvenimo 
smuikeanos aplinkybes: kad Jo tėvynė bus Galilėja, gimtinė Betlėjus,mer
gelė bus Jo motina. Jis bus išrinktosios tautos paniekintas ir atmestas, 
kaip avinėlis nužudytas, Jo rūbus pasidalins, Jo rankos ir kojos bus per 
vertos, actu ir tulžimi bus girdytas. Bet, nors Jis mirs, tačiau Jo ka= 
pas bus garbingas ir Jo kūnas nematys puvimo, Jis sėcis Jehovos 
ir viešpataus per amžius. Ir viskas išsipildė^Kaip pranašauta.

Jis, kaip niekas kitas ligi šiol galingas žodžiais ir darbais mokė 
žmones, darė stebuklus dieviška galybe, daugino duoną, mirusius prikėlė, 
nutildė jūras. Jis išsirinko 12 apaštalą savo mokslui toliau skelbti ir 
teikti sakramentus, irgaliausiai savo mirtimi^ir prisikėlimu atpirko pa= 
šaulį iš nuodėmią. A Jo įsteigtoji Bažnyčia skelbia išganymą per Jėzą 
Kristę visame pasaulyje jau beveik 2000 metą. Visur skelbiamas palaimą 
nešąs Kristaus*mokslas, vyksta stebuklai Liurde, Patimoje, tūkstančiai 
bažnyčią skambina varpais: skelbiams išganymas visam pasauliui. Ir taip 
bus ligi pasaulio pabaigai.

Kr tu apie tai nieko negirdėjai? - Bent dabar išgirsk iš mano lū= 
pą. Eik gyvenk pagal Kristaus mokslą, kad ir TU rastum išganymą. . 
"Štai dabar malonės metas, šat dabar išganymo diena!" - skelbia tautą 
apaštalas Paulius.................................. ... Tėvas J.ARiJUUSKKS S. J.
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