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*BelgijcB lietuvių, d. v i a a v a it ■& i.ia tr» 
1952 metai, birželio mėn. 1 <1.-------- jjr, io. (no).

SEKMINIŲ UGNIS.
v S e k m. i n 4 s - Sv. Dvasios atsiuntimo šventė:, viena di= 

džiausiu, o kartu ir mylimiausių lietuvio švenčių. Laukai dengia= 
si šviežiu žalumu ir žemė alsuoja nauja gyvybe. Lietuvoje pav&ae-- 
ris. Žalių, berželių šakomis papuošiami namai ir bęlto=. 
nu smėliu nubarstomi kiekio takeliai. Kiekvienas tų dienų dziu= 
gia širdimi skubėdavo bažnyčion, kad .kartu su atgimusia gamta, 
ir pats atgimtų Dievuje.

Karštai ir nuoširdžiai Sekminių dienų meldžiasi į šv. D v a a 
šią kiekvienas lietuvis, Niekad jis pats ir visas pasaulis ne= 
buvo tiek reikalingas šv.Dvasios malonės ir ugnies kaip dabar. 
Nes kita ugnis yra apėmusi mūsų 'tėvynę it pasaulį ir skandina sa= 
vo liepsnose: tai neapykantos ir keršto Ugnis, atėjusi ne iš dan= 
gaus, bet is pragaro.

Sekminių išvakarėse, - kaip sako šv.Raštas,- apaštalai buvo 
susirinkę į paskutinės vakarienės kambarį ir baimės apimti heži= 
no jo ką daryti, išgąstis ir ateities netikrumas viešpatavo, Ar tai 
nėra ir šiandieninio pasaulio vaizdas? _ .

Žmonės, kūrę šviesesnį rytojų ir dėl jo kovoję, grimsta atgal 
į tamsą ir neranda kelių iš jos išeiti. Žmonės kovoję už laisvę 
ir baimės pašalinimą, pajunta, kad juos dpima iš naujo ta pati 
baimė,.. Tai atsitiko todėl, kad tie, kurie kūrė naują pasaulį, 
užmiršo, kad tikroji taikos, ramybės ir teisingumo ir tvarkos? dva= 
šia yra šv.Dvasia, kuri atnešė pasauliui ne keršto ir žudynių, bet 
meilės ugnį.

- K. A. R. (Iš Br.li). .
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Sekminių, išvakarėse išpuošk! te žaliomis berželių šakomis 
savo gyvenvietes. Palaikant tremtyje lietuvišką tradiciją, tesu = 
kvimpa berželiais Belgijos lietuvio kambarys per Sekmines.

* ** *
L 0 N I J 0 S LIETUVIAI jau Pastaruoju lai=

ku išvykus keletą! į užmarius liko tik keliolika tautiečių Pommeroeul 
ir Charleroi apylenkėse. Vienintelė proga visiems susirinkti į vieną 
vietą tai kartas nuo karto vykstančios lietuviškos pamaldos.'

Gegužės 18 d. P_o m mero e u Į parapijos bažnyčioje susirinko 
kone visi apylcnE5š‘TieTuvIaI7"'5ražTai sugiedojo lietuvišką “Pulkim 
ant kelių“ ir gegužines pamaldas. . • . ; ‘

Po.pąmaldų.lietuviai išpirko lietuviškos spaudoZ,padaryta gamtoje . 
nuotraukų ir apylenkėa seniūno p.Vaičiūno bute po pietų susirinką tu= 
rėjo progos pasiklausyti lietuviškos kapeliono atsivežtos plokštelių 
muzikos ir padainuoti.

Pommeroeul apylenkėje net pora lietuvių turi nuosavus atomobilius. 
A.K a u p a s pirkęs kiek dėvėtą^ ir A. Kubilius visai naują 
“Volkswagen’ą“, kurį jau baigia išmokėti.

*
Gegužės 22 d. per Šeštines Charleroi mieste į pamaldas teatėjo vos 

keturi lietuviui iš apylenkės~ir~viemš~Iš Pommeroel. Apgailestautina, 
kad šioje apylenkėje lietuviškieji tarpusavio ryšiai baigia išsileisti.

Gegužės 18 d. Chatelet p. V a r nvų šeima atšventė savo vedybinio 
gyvavimo sesių metų sukaktį. Šios • seimos pastogėje jau nuo seno lai= 
ko yra susitelkusi lietuvių grupė, tai lyg lietuviška sala tarp svetimųjų

« «* «
Pagal išleistą atsišaukimą “SAVIŠALPOS SEKCIJAI” dosnių aukų atsiun= 

tė šie lietuviai* Al.Tenisohas, 100 fr. Ieva ir Gertrūda 
Skrinskytės- 200 fr. Sės. Magdelena Kontrimą itė- 
10G fr. Visiems nuoširdus dėkui!

* *♦ *
Dėmesio JAUNIMUI.! Lietuviai saleziečiai Italijoje atidarė; 

lietuviam gimnaziją ir amatų mokyklas. NeturtingiėjdUbus Išlaikomi vel= 
tul ir isAOkslinamii'. Kviečiami ir Belgijos jaunuoliai<-kurie norėtų 
stoti į saleziečių vadovaujamą institutą tasikreipiu į savo apylenkės 
kapėliožią. Amžius 10 — 30 metų. Mokykla pradėc veikti rudenį.

* ## * -
H~Vdšarlė ffičii. 27 d. Briuselyje mirė E. Lange, ilgą laiką buvęs 
Lietuvoje ir dirbęs Kauno' elektros stotyje. 1946 m. atvyko Briuseliu ir

I ši& ligi mirties, kuri iš lėta-artinosi, nes velionis dar Kaune
['būdamas po stipraus persišaldymo gavo neišgydomą galvos gripą.

2



Velionis palaidotae Woluwe St.Pierre kapuose. Likusi žmona kukliai 
išlaikoma minėtos Elektros kompanijos. - Nuoširdžios užuojautos 
skausmo valandose.. ‘ ’ ,'<ų. „

4 ++ +
Birželio vmėn. 15 d. - Lietuvos skausmo dienas. -.tą—.-six: ; 

dieną gedėkime išvežtųjų lietuvių pradedant 1941 mi' Ligt dabar: / .mjaa 
Šią tautžudystėe dieną atitinkamai atžymėkime niūąų gyvenime ola ?
Belgijojėf Birželio 15 d. tebūna šiemet Gedulo,. •• -, 
ir sus i-kaupi m o sekmadieniu! Už žuvusius ir išvežt
tuosiUa pamaldos bus L i e ž e , birželio 15 d. 12 val.lilleur. - ’-•iv

* #* #
LIMBURGO LIETUVIAI po pamaldų Sekminių pirmą dieną, Wintersla= 

ge, ruošia iškilą-gegu ž^y n ę į žalią girelę prie 
ZwaTtbergo, Programoje - "Plaučių išdulkinimas miško paunksnėje".

*

gynėjo kalbo.fi ištrauka užtariant mišrias seimas tautiniu atžvilgiu 
Belgijos Lietuvio Teisme:

- i..Neseniai teko skaityti gana įdomų ir nuostabiai logišką 
straipsnį apie maišytas tautiniu atžvilgiu seimas. Staipsnio aktorių®, 
be abęjo; pats būdamas vedęs svetimtautę, stambiais žodžiais gina miš* 
rias seimas; dar daugiau - istoriniu asmenybių, faktais įrodinėja jų 
psichofizinį pranašumą sekančioje kartoje.

Neliesdamas nei teigiamų, nei neigiamų pusių noriu parodyti mūsų 
padėtį natūralioje šviesoje, be patriotinių ar religinių akinių: -
- Jau penkj. metai, kaip mūsų vyrai dirba požemiuose. Penki metai, kaip 
skuta bulves, plauna baltinius, lopo švarkus ir t.t. Metai slenka vie= 
naa po kito, paausiai pradeda pilkėti, o išsvajotoji ir giriama Nemuno 
mergaitė taip ir lieka svajonėse. Gera yra tautos trubadūrams rašyti 
aieksniriius straipsnius apie sūnus palaidūnus ir nutautėjimo pavojus, 
sėdint prie ugnelės ir siurbsnojant žmonos paduotą kavą. Tada, be abejo, 
šešėliuose likęs pasaulis yra pilnas negerovių ir absurdiškų nusikaltimų 
prieš tautą.

Žmogiškoji paskirtis reikalauja seimo a neatsižvelgdama į jokias ap* 
linkybes, taipogi meilė nežino jokių tautybės, rasės ar luomų -.skirt-■ ’ 
mo. Nieko nėra tragiško jeigu susituokiama su vokietaite, lenke ar -bei* 
ge. Kalbinis skirtumas šeimoje nepajėgs, nuslopinti asmenybės, kaip to= 
kiofi. Mes turime daugybę pavyzdžių mūsų tarpe<ir jie yra visi teigiami, 
išskyrus keletą atvejų. .

Baimė, kad. susituokus su svetimtaute, mes prarasime vieną tautinės 
bendruomenės narį yra be pagrindo. Kas norės grįžti Lietuvon, grįš ir 
su svetimtaute žmona, kas nenorės - to neprivers nė lietuviškai kalban* 
ti. Yra pasakyta ir visai teisingai, kad geriau turėti ir svetimtautę 
Žmoną, negu garbinti nacionalistinį-stabą liekant senberniu. Šių die= 
nų pasaulio chaosas, kurį galime pavadinti XX • a. tautų jaeauetymosi., 
stato naujų reikalavimų. Žį. C i n z a s .
- Ką jūs galvojate apie tai? *» , , - ‘ .
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ųjuAm StotMo ou*^i«iA6.
Sulaukusi 82 m. amžiaus šiemet mirė Vaikų. Darželiu steigėja, vi= 

same pasauly pagarsėjusi auklėtoja - Marija Montessori. 
19 m. sulaukus ji įsigijo medicinos daktarės laipsnį, vėlesniais :me= 
tais dar sekančius doktoratus: gamtos mokslų, pilologijos, filozofi= 
jos. Nuo 1900 m. ji pasišventė, ligotų vaikų auklėjimui ir 1906 m. 
skardšiaušiame Romos priemiestyje įkūrė pirmąjį "Casa dei bambini” 
- vąiku darželį, kuris greitai išsiplėtė į visą pasaulį.

Jos pagrindinė auklėjimo mintis yra iš ugdyti vaikuose tvarkos 
jausmą, vaiką išmokyti tvarkingumo. Tvarkingumowne tik mokykloje, kad 
ramus ir tylus sėdėtų, nepraši žengtų, bet kad išmoktų susikoncentruoti 
kokiam nors darbui, savistoviai išmoktų galvoti ir veikti ir savo Aš 
išlaikytų lygsvaroje-:

Montessori kaip gydytoja ir psichologė stebėjo daug vaikų ir iš to 
priėjo išvados, kad vaikai pirmiausiai pradeda rankomis moky= 
tis ii tik vėliau protu. Kilo jai mintis, kad reikia šią vaikuose esan= 
čią savybę panaudoti sudarant atitinkamų auklėjimo sistemų - kuri ir 
tapo visam auklėjime revoliucija, pamažu apėmė visą pasaulį.

1909 m. Montessori išleido pirmą savo veikalą - "Mokslinės pedago= 
gikos petodąi", kuris išgarsėjo visame pasaulyje ir šiandien jau į 
22 kalbas išverstas. 191? m. suorganizavo pirmąjį Montessori metodo 
mokytojų kurstą , kuriame dalyvavo iš visų pasaulio šemyuų auklėtojai. 

. Jqs metodas gal labiausiai yra išvystytas ir pritaikintas Olandijoje 
ir Belgijoje. ~

Jos auklėjo ypatingumas yra tame, kad vaikams, kurie gyvena suau
gusiųjų pasaulį, duoda progos turėti savistovų kaip suaugusią gyvenj= 
mą. Tokiame "Casa dei Bambini",- ji valkams paruošė visus daiktus, ku= 
riuos vartoja suaugusieji, tik pritaikintus vaikų ugi ui. Maži spalva* 
ti ir judamieji baldai, tikros šluotos, - viskas kaip pas suaugusius. 
Ir tai ne tik žaidimams skirta, bet vaikai gali tokius daiktus; panau* 
do t i naudingam užsiėmimui. Jeigu, vaikas nesusivaldo ir padauža-sutruks* 
tu jo indai, jgltlaSžs baldus, kyla triukšmas iš to ir vaikas mato ką 
negero padarė ir savaime turi įsidėmėti, jog daužyti ir ardyti tai jau 
negerai, reiklu susivaldyti ir palaikyti tvarką1

Vaikams yru padaroma dabar visokių žaidimų, kuriuos jūs jau gerai 
pažįstate, nors ir nevartodami, ar nežinodami Montessori vardo. Tai 
visokie maži „namų apyvokos/'reikmenys, sudėliojamieji žaidimai, judu= 
mieji arkliukai ir 1.1. Vaikai su dideliu užsidegimu gali juos panau® 
doti, mokytis statyti, bokštus, dėlioti dėžutes, staliukus. Visa yra 
spalvota, marga i r labai paprasta ir visiškai vaiko reikalavimams pri=
taikinta.

Marijos Montessori auklėjimo būdus iš pirmo pažvelgimo gali atrody® 
ti nuobodus ir sausas, vien tik proto įtakoje. Tačiau taip nėra, šiuo 
aąklė’jimo būdu vaiko sielos galios ir jo būsimieji gabumui iššaukiami 
ir taip gul|» jie vis labiau stiprėti. To įtakoje tiek tėvui, tiek mo= 
kyto jai guli pastebėti į ką yra jų vaikas linkęs. Ir tikred, kur tik 
užsiimama rimtu auklėjimu j Montessori metodas pasirenkama; jos sukurti 
vaikų darželiaivaikams pritaikintižaidimai. ■.«. '''■ '

Anot pačios Montessori, valstybės vyrai ir auklėtojai turėtų žinoti, 
kad svarbiausias socialinis klausimas tai išauklėti vaiką taip kad .ils 
pasirinktą gerą ii* atskirtų kas blogu. Valką auklėti - tai gražiausią 
rože puoselėti. jg radijau® paskaitos paruošė J. D.
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dahc- we seniau ?
Kodėl musą modernaus gyvenimo išradimai; geležinkelis, radijus, 

elektra, lėktuvui, fizikos,„chemijos mokslaivir kt. paskutiniais simt= 
mečiais sukurta, juk prieš simtus ir tūkstančius metiki buvo užtektinai 
gana mokytu žmonių, ir kodėk gi negalėjo jie viso to išrasti?

Žinoma, kad ir^pirmaisiais amžiais, ankstesniuose laikuos buvo daug 
mokytą žmonių., tačiau visiškai patenkinamo atsakymo į šį gldusimą 
neinu duoti.Reiktą '4 žmonijos istorijos- užkulisiu 'pažvelgti - ir to 
negili nei istorijos žinovus, nei filozofus. Tegalima.tik keletu ma= 
žuoliu atžvilgiu nurodyti kodėl taip greitu! išsivystė per paskutinius 
150 metą visu musą vadinamo ji "mokslo pažangu".

Mokslininku, pirmaisiais amžiais neperdaug buvo — vos keletas žmonių, 
galėjo visą savo laiką ir jėgas mokslui panaudoti, dabar gi milžiniš= 
ki mokslininkę skaičiai mokai iii darbuojasi ir didžiuliai ją nuveįkia= 
mi dabbai. Kur pirma vos vienas ar dešimtis kuriuo nors dalyku užsiėmė, 
dabar gali tūkstančiai tuo pat laiku panašią problemą nagrinėti.

Ir, pagaliau, išorinės priemonės neįsivaizduojamai gausesnės nei pir= 
meamiais amžiais. Dar labai svarbu žinoti ir tai į kad kaip fizikos 
moksluose, panašiai ir dvasiniuose yruvvadinamos "reakciją grandinės”. 
Yra išradimą, kurią vienas atveria neisnutuojams galimybes kities tos 
grandinės ir linijos išradimaiis. Kai Kolumbus atrado Ameriką žmonėms 
padvigubėjo pasaulis, panašiai su pirmaisiais atradimais ir išradimais 
atsiskleidė milžiniškas galimybės naujiems kuriamiesįems darbams, kur 
dabar beveik kasdien kas nors nauja surandama. Sakyčiau išradimas gena 
išradimą tokiu trumpu laiku if gins ligi tol, ko žmogaus^dvasia prieis 
šdoft darbo srities ribą. Po to - viskas sustos; Ir šis taškas, jei gu= 
liu tai pasakyti,vturėtą būti greit pasiektas.

Gi vėl neužmirština, kad pirmesnis!šiais laikais žmonės visai kitais 
dalykais domėjosi, negu miisą dienomis. Pav. žmogaus pažinimu ir Dievo 
gi pažinimu ir tas gil svarbiausia iš visą mtisą svarbiąją ieškomą iš= 
radimą, žinoma, ir labiausiai tinkamą pagalvoti ir šiandien. Nes kas gi 
gulėtą blaiviai žiūrėti į šiandieninės technikos pasėkas ir laimėjimus 
neprisiminęs seno posakio; "Kągi tau padės jei laimėtum ir visą pasaulį, 
bet tavo sielų kentėtą".

iTėi šiandien pažengėme jau tiek toli, kad "gromatas 
gauname ne po mėąesią, bet po' 3-4 dieną, tai netolimoje atąįtyje rei
kia tikėtis, laiškai iš Europe's į Ameriką ir iš' ten čia pasieks adresa
tą per kelius valandas. . \ \ ’V;.

,Konstruktoriai, išradę vokiečią V-l ir V-^2^raketas, pridaį^siąeįvukua 
ruošė tiek daug nuostolią, vėl dirba... Vokiečią "Raketą Tyrimo’i>nčtro= 
vė, pereitais metais įsteigta Bremene, neseniai paskelbė, dead yokį'eaią

•. pokarinė raketa jau paruošta Vokieti jo je. Ciu kalbama^aįie^-buiide.mąjį-. 
modelį pusantro metro ilgio raketos, kuri birželio mėnesį bus paleistua. "a* x

Kadangi sąjungininkai neleidžia vokiečiams gaminti bombones raketas, tai bandomas raketos yra skirtos pašto reikalams! Pirmoji ją pavadinta
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Kadangi vokiečiai sąjungininkų suvaržyti gaminti bombines raketas, 
dirbinu prie prie bandomųjų modelių pašto reikalams. Pirmasis jų puvu= 
dintas "Pvr-01" ir sūkonetruktuotas vieno iš V-l ir V-2 išradėju - 
A.Pueįlenbergo. Sis jo technikos kūrinys yra laikomas prototipu būsimų= 
jų Pašto raketą, kurie sulig Puellenbergo pareiškimu sieks apie 11 m. 
ilgia* gal ė® paimti pusę tonos pašto krovinį i* nulėkti tokį atstumą, 
koks yra tarp Londono ir Niujorko. w

Pašto rakietaa, apie kurias dabar konstruktoriai svajoja, bus is *pe= 
daliai įrengtos stoties tiesiai viršum iššautos į orę ir 450 km. aukš= 
tyje lėks pusantro km. greičiu per sekundę. Tokia raketa vairuojama ra= 
dijo bangomis Niujorku pasieksianti per 45 minutes.

Puellenfeergas mano, kad jo svajonė apie tarpkontinentinį pašto arusi = 
siekimąvvirs tikrove laike 5*10 metų. jDabartinis jo tikslas yra įrengti 
tokį pašto susisiekimą tarp Vokietijos ir Frizų salų Siaurės jūros pa= 
krantėje. Atstumas tarp tų vietovių apie 18 km.

- Galima tikėtis, kad ir filatelistai savo pašto ženklų, kolekcijų, 
albumuose taip pat galės atskleisti naujus puslapiu®, kur greta ženklų 
'•oro paštas" stovės ir ženkliukai su nauju užrašu "Raketų p a š= 
ta s ".

- Iš Gaze t van Auti, paruošė A. T.
*##* -> ##♦* ♦ #### # ****

“žn Žodį...
Mūsų jaunoji k-?rta žengia į gyvenimą. Visos Belgijos provincijose 

yra lietuvių seimų, auginančių jaunųjų lietuvįų. Priaugantieji vaiku* 
ciai - šeimos džiaugsmas, tėvų pasididžiavimas, tautos viltis.

Apgailestautina, kad daugelis lietuvių tėvų šeimų - laukia tol, 
kol jų vaikučiai patys ateis į bažnyčią ir paprašys, kad juos p a k r ik 
š t y t ų! Kodėl gi, ir kokiu pasiteisinimu galima šv. Krikšto sakra* 
mentę uždelsti? Pašvęskite vaikutį Dievui jo pirmose gyvenimo dienose, 
nuplaukite gimtosios nuodėmės nelaimę nuo jaunos sielos.

Daugelis vaikučių ruošiami šv.K omuni j a i | Vaikutis suluu= 
kęft amžiaus,kada jau supranta kaip atskirti svč.Sakramentą nuo duo
nos,-galima ir reikia suteikti vaikučiui laime sulaukti dar nekaltoje, 
be nuodėmės širdyje Kristų. Pirma negu nuodėmė ir piktoji dvasia įeina 
į sielą,po krikšto, turi įeiti Sielos Savininkas.

Pirmosios Komunijos diena yra vienais gražiausių visam, gyvenime. 
Grasu, kad tėvai tą dieną kuo gražiausiai ir iškilmingiausiai paruoš* 
tų. Visi kartu ateitų bažnyčion, prieitų Komunijos, namuose gražiai 
sutiktų savo vaikutį.su Kristumi. Ta diena yra vaiko diena ir jo džiaug® 
amas tebūna stirnos džiaugsmas ir garbė.

Patartina, kad krikštui tėvai turėtų gražutį baltą drabužėlį ir sąąva 
žvakę, panašiai, Pirmajai Komunijai, baltą kaspinėlį su rūtelėmis, - 
tie daikčiukai turėtų likti visam gyvenimui to® iširi įminga® Krikšto ir 
Komunijos dienoe priminimui.'

Kun. Joną® Dėdinas,
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4Š Ah 000 rV),
' ~ Eolameno bandymo laukuose, Naujojoj Meksikoj pries kurį iką buvo 
didelis susijaudinimas. Stiprūs objektyvą stiklai išlydėjo staigiai 
kylantį aukštyn keturmotorį lėktuvą. Iš šio lėktutro po kelią minučią 
turėjo iššokti vienas žmogus pasiekus 14000 m. aukštį, t.y. iš stra= 
tosferos.

Stratosfera yra oro sluoksnis apgaubiąs žemę 10000 m. aukštyje. Ten 
visuomet lygi temperatūra -54°Cvšalčio ir oras labai skysta®, daug 
skystesnis nei ant aukščiausiu žemės kalnui. Tolimu skridimu ir spraus= 
miniai lėktuvai pasirenka skristi stratosfera, nes mažiau beklivdo 
oras, - gali sutaupytivdegalą ir greičiau lėkti. Kaip tik čia prasi= 
deda.klausimas, kaip išgelbėti lakūnus, kai lėktuvas sugenda, prade= 
da kristi ar kitaip išvedamas iš pusiausvyros.

Su paprastu parašiutu iš stratosferos neįmanoma iššokti. Parašiutas 
lėtai leistąsi^per lediniai šaltą orą žemyn ir £o juo kabantis žmogus 
būtą seniai sušalęs kol pasiektu žemę. Todėl kas is stratosferos nori 
iššokti, turi kiek galint greičiau nugalėti pavojingąją šalčio zoną - 
turi per ją laisvai kristi ir tik pažemėje^atidaryti parašiutą!

Jau porą kartą mėginta iš stratosferos šokti: vienas amerikiečią 
kapitonas, kuris, atrodo, prarado sąmone pirma negu spėjo patraukti 
parašiuto virvelę, jis mirė pirma nei kad atsimušė į žemę, šio nelai= 
mingojo kapitono draugas buvo laimingesnis - tačiau, jam iššokant iš 
lėktuvo užsikabino pirštinė ir jo dešinė ranku nušalo per kelias^se= 
kundes, laimei, jog kaire ranka įstengė krisdamas ištraukti parašiu= 
tą ir taip gyvas pasiekė žemę. Kadangi jis krisdamas prarado sąmonę, 
todėl jis nieko negalėjo papasakoti kaip jautėsi krisdamas.

Kad išvengus veltui pražudyti žmones tokie bandymai buvo sustabdyti. 
Amerikiečią Oro Pajėgą Institutus pradėjo tam rimčiau ruoštis.^Per 
keletą mėnesią sukonstruktuota šokimo kėdė, kuri turėjo būti išmestu 
iš lėktuvo su sėdinčiu lakūnu. Taip pasiektu dvieją dalyką - pirmu, 
lakūnas yra numetamas toliau nuo lėktuvo ir antra - kėdėje galima įtui= 
syti visus aparatus, kurie registruotą krintančio lakūno savijautą, 
reguliuotą kritimą ir pan.

Kol buvo ši kėdė konstruktuojama, reikėjo rasti iš amerikiečią pura= 
aiutįninką tinkamiausius šokimui vyrus. Tik nevedę savanoriai galėjo 
prisistatyti, - jie buvo griežtai tikrinami ir netinkamieji atmesti. 
Galiausiai teliko tik šeši vyrai, kuriems patikėjo šį šuolį iš strato.s= 
feros. Jie buvo ilgai mokomi kaip tvarkytis su^komplikuotais aparatais 
kritimo kėdėje, o kad atlaikytą kūnas - bužo išbandyti specialioje ka= 
mero je, kur temperatūra siekė 54 0 šalčio ir oras toks skystas kaip ir 
14000 m. aukštyje. Pagaliau viskas paruošta šokimui.

Vienas B 17 ameriekiečią bombonešis turėjo užkelti drąsuolį 14 km. 
Pasiekus 14000 m. šokėjas vilkosi paruoštus drabužius, atsisėdo į kė= 
dę buvo pririštas ir... Šiam šuoliui buvo pritaikinta ir drabužią ®pal= 
va - skaisčiui raudonas nailonas, - ai spalva turėjo padėti fotografams 
greitai nutverti dangaus melsvume bęsiartinantį lakūną. Ant galvos 
užmauta speciali kaip naro maskė le nedužtarno stikles. Visas kostiu= 
mas kaitintas elektra. Paskutinį kartą pagal paskutinį sąrašą dar kar= 
tą pertikrinta, ar viskas tvarkoje. . .Ar parašiutai ■tvarkoje,, ar veikia
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radi jaus siųstuvas - mat, šokėja* buvo Buriatas radijo bangomis su iet- 
me ir su lėktuvu. Viskas tvarkoj!^. Lakūnas davė ženklą.

- " Tę pat akymirka pasijutau lyg patrankos šovinys, - pasakojo jis
vėliau, - lekios oru, tada stabtelėjau ir pasijutau kabąs ore, kažkaip 
nemaloniai jaučiausi'.' Buvovnemalonu, nes kėdė mėtėsi ir traukėsi užpa= 
kalin. Kai lakūnas bandė- išlyginti kėdę, atsiliepė iš žemės radijumi, 
kad jau 2000 m. nukritęs. „ .

Jo laikrodis rodė 90 sekundžių, 100... 2 minutės... Iš instrumentu 
buvo galima matyti, kad jis krinta 286 km. greičiu. Vi so ^reikėjo kris= " 
ti 9 kilometrus! Reikėjo kiek galint greičiau iškristi iš pavojingo šalss 
čio. „Lakūnas vis tikrino ar parašiuto virvelės tvarko je... jeigu kartais 
parašiuto 5. atraukimeautomata s neveiktu. Stebėti aparatą. jam nereikė= 
jo - viekas buvo gražiausiai milimetro tikslumu sujungta radijo bango= 
mis su žeme: kritimo greitis, temperatūra,- kraujo spaudimas, deguonies 
suvartojimas, - kiekvienas įkvėpimas buvo tiksliausiai užregistruotas. 
Jo radijus veikė ir -jis kalbėjo:

- iiąn atrodo, — kalbėjo jis savo draugams, - lyg būčiau gerasis Die=
vulis ir žvelgčiau iš'aukšto’ sosto :į žemę.-.kDėja, manos sostas smar= 
kia krinta. w -

vStaiga smarkus smūgis - parašiutininkas pasiekė 4780 m. aukštį, čia 
mažiukas, ligi šiol nulaikęs lygsvarą kėdės, automatiškai išpešė lauk 
didįjį parašiutą ir kėdė pradėjo kyboti. 9 ki6. kritimas pasisekė!

Dabar jau galėjo kritėjas iššokti iš kėdės ir automatiškai būtią 
atsidaręs treciasis parašiutas, kuriuo butą. laimingai pasiekęs žemę. 
Taip ir buvo - dar kiek žemiau nukritus - automatiškai lakūnas buvo 
verstas is kėdės ir pakibo ant parašiuto. Po ki&t, laiko - statosferos 
keleįvia gulėjo pe’ršilęs ir išmuštas prakaito'ant'žemės. Jis prakaitavo 
ne is baimės bet kad jo drabužiai buvo nustatyti 54° šalčiui.

Pirmasis šuolis iš stratosferosvpasisekė!
Dar bus daug bandymą panašiems šuoliams - atsirandančią drąsuoliu 

dėka bus sukonętraktuotas stratosferas parašiutas, kuris išgelbės nevis* 
nam nelaimės istiktiktam lakūnui gyvybę

- Iš radijo paskaitos -# * ♦»# * *
* Kiekviena irstanti šeima yra - tautos medžio šaknies nukirtima*.*

4 * *** * 4

------ Klausyk tėvai, - kalbėjo gydytojas senam ir 
prisiekusiam "varlią ašarini" naikintojui, - tai visai rimtas reikalas. 
Tamsta turi atsisakyti degtinė* arba kitaip neteksi regėjimo.

- Kągi, pone daktare, - valandėlę pasvarstęs atsakė pačijunta*, -
aš esu jau senas, ir aš pagalvojau, kad gyvenime mačiau jau beveik visk$

!! • !l
Y-l-l 1.1. s 1 _ Pasakykite man,daktare, kokio* yra mano pasveikimo 
galimybės iš šios ligos? ų

- 100% ! Ir as jums paaiškinsiu, kodėl. Mat, statistikos rodo, kad
tik 9 iš 10-ties mLiffte taco. šios ligos, o 9 1» mano paoi jefcitą Jau'airė. 
Jūs gi esate dešimtas! .* . ♦

1.
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Veltui nuo skausmo jėgos mažįa,
Dainos užmiršti ftėgaliu... lfa,{
Ir vis sapnuoju gražų, kraštų, Jr/fyj • V M/
Ir vyzdį^v^Aiangun keliu. (K.K.Žitkus).;

LiETUViŠKŲ PLOKŠTELIŲ!
J ^Mcartų po paskaitos iš universiteto auditorijos su ke= 
Jj“'/Liais draugais pasukome į mano palėpę, h-truputį atsipusti 

įtempto darbo, tarpusavy pasišnekučiuoti. Šnekėti mums • 
--^.^""^/niekada netrukdavo ko, buvome visi iš skirtingiausių pa= 

šaulio kraštų: kinietis, vengras, ispanas ir aš - lietuvis. 
Kiekvienas rasdavome pas kitų įdomių kampelių, kurie ligi šiol nebuvo 
jokiuose geografijos, ar istorijos vadovėliuose aptikti.

vMano kolegossunkiui įsivaizdavo, kodėl gi negaliu gauti jau beveik 
dešimtis metųviš tėvynės laiško, jie manęs, klausė ar aš nepasiilgstųs 
pėliktos tėviškės, kas mane rišu labiausiai su ja.

Visuomet atsakydavau - Lietuva dainų kraštas, todėl . daina mane 
suriša su tėviške gal neblogiau nei jūsų laiškai. Jie stebėdavosi, - 
aš jiems turėdavau dainuoti. Mano laimei galėjau daugiau pavaizduo= 
ti Lietuvę keibcislietuviškų plokštelių melodijomis-

Nemanau, jog mano moksladraugiai butų pajutę tų kų aš jiems taip 
stengdavausi pasakoti - Lietuva dainų šalis, lietuviai dainuodavo dirb= 
darni sutaritinėmis, pabaigtuvėse, lietuviai giedodavo dienomis ir nak= 
timis prie mirusio per šermenis ir giesmėmis per laukus palydėdavo į 
kapus, lietuviai susirinkdavo giesmele prašyti ^palaimos prie laukų 
kryžių per Kryžiaus Dienas prieš Šeštines.

Aš jaučiau,^kad tos kelios, jau kiek aptrintos lietuviškosvplokšte= 
lėsvtai tik mažutis trupinėlis visos mano pasakos apie dainų šalį, 
- aš lyg gėdindavausi jas groti, vos kelios dainelės... Dėja, daugiau 
jų nebeturėjau! •

Ne sugriebtas Turtas.
Aš tikiu, jog daugeliui iš mūsų čia gyvenančių yra pasitaikę pana= 

ši į mano aprašytų padėtis. Nekartų norisi svetimiesiems kų nors tik= 
rai lietuviško pagroti, leisti išgirsti. Dainuoti ne visi sugebame, 

čia ir baigiasi. mūsų reprezentacija. Pagaliau, nekartų norisi ir 
mums patiems susirinkus į būrelį pasiklausyti lietuviškų senai jau 
girdėtų, gyvenimų atnaujinančių melodijų, norisi jų ir mūsų vaiku= 
ciams leisti paklausyti. Mes turime radijų ir patefonų, mes neturi= 
me lietuviškų olokštelių.

Neturi mūsų lietuviai įrašę į plokšteles skambių dainų, nė gies«= 
mių šventų. Ir norisi paklausti, ar nėra tik nesugriebtas turtas, jei= 
gu nesugebėta ar nesuskubta įamžinti plokštelėse lietuviškos dainos 
chorus ir ansamblius nuo Mumau ligi Plensburgp, nuo Wiesbadeng ligi 
Puidos. Nejaugi jų daina "dausų platybėje pranyko, nutilo žodžiai 
ir gaida"? - Ar neveltui mūsų kompozitorių dainos ir kompozicijos 
vargonams, pijaninams, smuikams? - Jos flūlyja leidyklose,^knygynuose 
ant pijaninų, bet jos nebylės - jomis negalime mes vargo ^žmonės pasi= 
naudoti. Argi mūsų dvasios ir kultūros lobis turėjo jau žūti mums?!
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Lie tu v- i e k e s n i. o. Lietuviškumo 
Pereitu vasarą, gavai! iš vienos leidyklos Amerikoje (JAV), žinoma, 

iš lietuviškos leidyklos, per trisdešimts lietuvišku plokštelių - vi® 
sas, kiek ten jų buvo, pagaminta. - Oi,’varge, varge, vargeli mano! - 
išskyrus keliolikų nesinorėtų likusias lietuviškomis pavadinti! Sudža® 
zuotix jausmo^polkos, neaiškios kilmės ir išpildymo dainelės...žinoma, 
ant visų^plokštelių buvo (bent) lietuviški užrašai. Per patefono gal= 
vutę veržėsi lauk pigus amerikoniško gyvenimo dienos reikalavimai, ir 
gal net pelnas. Gi, kur mūsų iiauragiai, “‘arijošiai, Vasiliauskai., 
Kuprevičiui, Kuprevičiūtės, Matiekaičiai, kur mūsų Čiurlionis',--Nauja® 
lisj Banaitis, kur musų taip įvertintas ."Čiurlionis", "Dainava", - ? 
Dė-ja, mes jų ne tik nematome, mes jų ir negirdime, nors turėtume ir 
galėtume girdėti mes ir musų priaugantis jaunimas!!!

Štai kuomi mes galėtume savo Tėvynę .reprezentuoti, kiekvienas, galė= 
tų ir ne menininku būdamas, štai kuo mes lietuviai galėtume įrodyti 
savo kultūrų ir dvasios pakilimųv .Briuselio, Hamburgo ir kiti radijai 
dažnai duoda įvairių tautų liaudies muzikos valandėles j - įvairių tau® 
tų: ispanų, italų, fraheūzų...norvegų, rusų...ir niekad lietuvių!

Tai mes gyrėmės ligi šiol tik pries lietuvius savo muzikos menu ir 
liaudies dainomis, bet neatskleidėme savos kultūros.kitiems tokia pa® 
prasta ir visiems prieinama modernaus gyvenimo priemone, kaip plokšte® 
lės. Apgailėtina! Verčiau rašyti,trumpesnius straipsnius apie lietuvių 
tautos kultūrinius laimėjimus;ir juos ramstyti statistikos kolonomis,- 
bet užtat išleisti tikrai lietuviškų plokštelių, leisti prabilti kri® 
viams, vaidiloms, iš kapų milžinų seneliams, vaidilutėms, prabočiams 
divyriams, laisvės gynėjams, mūsų dainos kūrėjams!

Laimėti jaunimų!
Jeigu mes galėtume lietuviškomis plokštelėmis reprezentuoti® prieš 

svetimuosius, patys atsigaivinti ir grįžti^mintimis gyviau į tų šalį 
kurių sapnuose lankome, tuo labiau, lietuviškąją muzika turėtume a u® 
kieti mūsų jauni mų! '

Nemažiau kaip "Katekizmo", "Aušrelės"^ "Lietuvos Istorijos*(kurių 
niekur negauname!) - mums reikia lietuviškos muzikos. Varganas yra 
mokymas ir pasakojimas apie gražiųjų Lietuvą šeimos, mažiesiems, jei® 

- gu tėvai klausosi (ir sukasi} rumbus, žambus, foks.us, kartas nuo karto 
nudailina "Ajajai Marija..." Mes neturime kuo reprezentuotis prieš 
mūsų priaugančių kartų. Čia mūsų tautinio auklėjimo 
neužgydoma opa. Mūsų motinos šiais laikais nevisada gali dainuoti vai® 
kuolams, tačiau būtina rasti priemonių kitaip įskiepinti jaunose sielo® 
se lietuviškų dvasios.kultūrų: dainas, giesmes, muzikų. Kas geriau 
lėto tiktų jei’ne lietuviškos plokštelės!

Kas dla ryti?
Padėtis panaši visur, kaip pas mus, taip i«F *UujU£>«« pasauliuose. 

Kodėl gi negalėtų turtingesnieji j>Mmerįko®'.lietuv-i^.į pradėti leisti' 
lietuviškų plokštelįų?rfi. Negi mūsų dainininkai ir menininkai drožtų® 
si įdainuoti, padainuoti kad ir tų paprastų, bet lietuviškų dainelįų? 
Reikia tik iniciatorių — muzikhešių, i!? vėl pakilsime į naujesnį gyve® 
nimų mes ir mūsų tautos priaugantis žiedas. X

> Kun. J. D ė d i n a s . \

10



f

yra pjaunamas šienas?

pasaulyje gyvūnas, 
dydis?

(TJilvosukis Nr.lJ
. ' Kuriems Lietuvis kunigaikš=
čiams yra suteikti vardai "Didysis"? Už ką? 
Kur jie palaidoti?
Ur.14. Kokiame menesyje

ir. 15.
Keks didžiausias

kur jis gyvena, koks jo
----- uždaviniai vertinami po 2 taškus.** * •#*

DM 2046. Lietuvos Himnas, ir Malda uzt Tėvynę.
DM 20ji. Prezidento Smetonos maršas, ir Tėvynės garsai.
EK 1121. Aluntos polka ir lietuvišką liaudies dainą rinkiny®., Cakordl.
EM 1056. Mandruolis — polka ir Šok mergyte, - polka. X
EM 1044. Sugrįžimas ir Ant tėvelio dvaro (choro dainos)J X

Plokštelės gaminamos Londone, kainuos po 48 f r (maždaug) ir gaunamos 
po 4-5 savaičių nuo užsisakymo. / Bufi daugiau/. .

♦♦ ** **

Kikvieno Belgijos Lietuvio pareiga prenumeruoti ir skaityti lietu= 
viekus laikraščius. - Tik laukiniai laikraščią neskaito!

"Skautą Aidas" - mėnesinis, metams 100 ir. "Ateitis" — metams - 150fr 
"Darbininkas" - dOkartsav. , iš JAV. pūsm.- 150 f r. "Britanijos Lietuvi e-’1 
- savaitinis, metams 240 fr. "Tėviškės- Žiburiai" - pusm.-IJO fr? 
"Varpelis" — 100 fr.metams.

*# ## *#

Tik įsivaizduokit koks didelis skir= 
turnas pirkti gėles ir patiems užsiauginus (ar pievoje) pasiskinti!!

- Neakinti gėles saulėtam vidudienį, nuskintas neštis namo įvyniojus 
į šlapią skarelę, namie įkišti kotelius į karštą vandenį ir palikti kol 
atauš, tada užpilti šviežią vandeniu. Gėles, iš kurią koteliu sunkiasi 
pienas (pav.aguonos), yra geru atviroje liepsnoje padeginti (kotelius) 
bent pusę minutės pries dedant į šaltą vandenį. - Tai nėravgėliukiu kon=? 
kinimas (o kai skini?!) bet būdas jas ilgiau žydinčias išlaikyti.

"Pays natai" pėriodiąue lithuanien. Editė par la Section de 
la Presse Lithuanienne et Mission Cathollque. Visais laikraštėlio rei= 
kalaus kreiptis: K.J.Dėdinas, 97.rue de la Brebenoonnę; Louvain.

# Pusei metą -.60 fr.
**«,*>**, f*** ,

11



12


	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1952-nr10-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012

