
1



i

KARUOMENĖS ŠVENTEI'.
■ ' ■ . f •

PER AAŽIUS BUDĖJ? - LAISVI LAIkEJCN, 
PER AUKAS IR PASIŠVENTINA •

- (Įrašas Savanorių, medalyje).

mūsą karuomenės prisiminimas kiekvienam lietuviam, yra skaudus, 
nes jis atkuria mumyse Lietuvos armijos dramą. Lietuvos karuomenei, 
kuriai buvo nepagailėta valstybės lėšą jos parengimui ir apmokymui, 
į kurią visa tauta buvo sudėjusi savo laisvės apgynimo viltis, buvo 
lenta sudėti ginklus ir pasiduoti įsibrovusiems sovietams. N e s i = 
priešinti - tokia buvo Lietuvos vyriausybės politika, bet 
Lietuvos kariams tai reiškė sunky, ir skaudu įsakymą , nes 
jie sąmoningai žinojo, kad krašto gynyba yra ją pats pagrindinis 
uždavinys. Todėl šia prasme šios dienos šventė yra skaudaus prisi= 
minimo diena.

Lietuvos karuomenės egeistavimas- yra turėjęs nepaprastai svax» 
bios reikšmės krašto gyvenime. Kiekvienais metais tūkstančiai jau= 
ną Lietuvos vyrą išeidavo is karuomenės parengti krašto gynybai,su 
gilesniu patriotiamu, tinkamesni kasdieniniam darbui. Šiuo atžvilgiu 
mūsą karuomcnė visu tikslumu galėjo būti vadinami fisinio ir tauti
nio ugdymo organizacija.

Lietuvos karuomenė yra praeities įvykis; tai mūsą nepriklausomo 
gyvenimo duomuo, tačiau jo prisiminimas ir pagerbimas iškelia dar 
vieną svarbią mintį: Lietuvos savanoriai - tie pirmieji mūsą armi= 
jos kariai - savo krauju Lietuvai laisvę laimėjo, - reikės Lietu= 
vos kariui ir vėl ją išpirkti. Todėl ši šventė primena, kad laisvė1 
perkama BRANGIAUSIA AUKA ir ta pačia kaina g i n a = 
m a .

Sunku rasti tautą, kuri būtą mylėjusi savo karį tokia meile, ko= 
kią jam skyrė lietuviai. Visa mūsą tauta buvo taip ryškiai sutapi= 
si su savo kariais, kurie su dideliu džiaugsmu buvo laukiami mūsą 
kaimuose, mūsą miesteliuose, mūsą miestuose; laukdami saviškią, drau= 
gą ir kaimyną. Karius mylėjome - milituristais nebuvome !

Praeities įvykiai tegul mus moko, tegul stiprina, tačiau mūsą 
akys turi krypti pirmyn ir ateityn! Nedvejokime: 
Tėvynė bus laisva, bus dar darbštesnė., dar kultūringesnė, dar labiau 
savo laisvę mylės ir j ą g i n s !
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įiiekviena šventė pakelia žmogaus dvasių ijr nuotaiku - >u.ris liė= 

tuviams kiekviena tautinė šventė duoda pajusti, kąd esame mes lie= 
tuviai, tHdėl kiekviena tokia šventė mums_brangį. Mums.- brangi vie.= 
na iš didesnių, lietuviu istorijos dienų, ir švenčių tai mūšų, buvusios 
šauniosios. Karuomenės įkūrimo diena,, Lapkričio 
23-ji. ■’ ■ _

Anais nepriklausomybėatlaikais, ne tik kiekvienas karys-r bet v ir _ _ 
t kiekvienas lietuvis LopĮpyįžip 23-jų sutikdavo suy p a s į d i d"ž i -*

v i m u ! Ta . diena. įš.r^tiskė lietuvių narsumą už laisvę. Gyvenda= . 
mi dabar tremtyje tegal'iftž -tik prisiminti tą lietuvį karį,.įieip.rš= ■. ■: 
tarnai budėjusį už tautos gyvenimų. Mums šiandien liūdna ir ąkaūdu, . •'
kad tėvynė nelaisvėje, okupanto išblaškyta mūsų karuomenė. Ir ??iJ/j.‘įt 
dar skaudžiau, kad tai atsitiko uc dėl karuomenės kaltės. *

v < ‘ir
Lietuviai tarnavęvlietuviškose gretose prisimena, jog kariai,.nę£ji= 

vo ruošiami tik kariškai, vien tik ginklų vartoti, vien tik gražiu^’, 
sukinius daryti. Lietuvos karuomenėj rūpintasi jaunuosius vyrus-iš= 
auklėti ir paruošti visam civilini a^m gyvenimui. Drąsiai, 
galime tvirtinti, kad mūsų karuomenė lietuviškųjam jaunimui buvo gy= 
venimo mokykla, padėjusi įsigyti daug-žinių tiems, kurie savo mokslu 
baigė pradžios mokykla. Karuomenė ne tik mokė, bet ir brandino sava
me krašte tautiškai Lietuvos vyrų dvasių, auklėjo juose tėvynės mel=* 
lę ir jai pasiaukojimų.

šiandienų gi su liūdesiu palydime lietuvius jaunus vyrus išeinan=. 
čius tarnauti karuomenėn iš Lietuvos krašto., Kokion karuomenėn jau 
žinome. Šiandienų lietuvis, garbingas lietuvis, verčiamas atlikti 
jam negarbingus uždavinius: žudyti, tremti, nekęsti ne tik svetimų 
tautų žmones, bet net^ir savuosius. Šios kėruomenės dvasia lietu= 
viui svetimaužgniaužusi jo laisvę tarnauti saviems, užčiaupusi 
jo lūpas ir širdį savo tėvynės meilę rodyti saviems.

Nebeturi Lietuva karuomenės, kuri ginklu iškovotų jai laisvę, to= 
dėl ji ginklu pavergta. Esantieji už šio pavergimo ribų, mesųlietu= 
viai neturime vien tik nuogąstauti ir bodėtis baisenybėmis iš ten. 
Prieš mūsų pavergėjų galima gi kovoti n e v i e n ginklu. 
Tam mes būtume vistiek bejėgiai, - prieš geležį neatsilaikysime. 
O tačiau yra mums pareiga ne vien tik didžiuotis savo karuomene buvu= 
šia, bet formuoti lietuviškas gretas kovai su d v. asiniu gin= 
klu. šiuo ^ginklil galima-pulti ir gintisų pagaliau nugalėjus geleži
mi jis neišplėšiamas, nes įaugęs į lietuvio širdį ir kraujų. Ir jis 
tuo stipresni s, juo gyvesnė tėvynės meilė mumyse, juo noras būti 
laisvais ir lietuviais norinčiais grįžti tėvynėn neblėsta.

Belgijos lietuviai šiame krašte Lietuvos Karuomenės Įkūrimo šven= 
tų minėjo kasmet. Tai gražu! Minėsime ir šiemet! Vėl pro atmintį 
praslinks lietuviškos gretas, vėl sugaus atminty kariška^daina, vėl 
didžiuosimės partizanais - savanoriais kūrėjais, vėl didžiuosimės 
narsiais prabočiais ir kunigaikščiais. Vėl susirinksime pagerbti 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kovose, vėl didžiuosimės mūsų genero= 
lais ir vadais. Nulenksime mes galvas stebėdamiesi natansmu ir ištver® 
me tų, .kurie ,būdi kėvo jeųTėvynės Laisvės kovoje.

P-ranas SEKMOKAS .
’ r

BLB Pirmininkas.
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KAJtUO MENES ĮKŪRĮW ŠVENTĖS MINĖJIMAS LIEŽE.. _ i *. . A « 
id 3(5 d.- • ' • ’ 

Tilleur, parapijos bažnyčioje 12 vai. pamaldos už'žuvusius Lie= 
tuvos laisvės gyhėjus. Apie 13 vai."Concordia" salėje •lietuvis^ 
kas sųsėjimas. 16 vai. atvykus BLB Pirminkui Sekmokui - minėjimas.- 
Ta pačia. proga pasitariamasis susirinkimas, kur bus 
aptarti šių'metų užbaigimo reikalai ir kita.

-Apylenkės lįętuviąi kviečiami gausiai atsilankyti.

\ATIKANO RADIJAS APIE BELGIJOS LIETUVIUS .v : Beilgiję. aplankęs
lietuvis kunigas J, Jankaus kas- is Romos, grįžęs Romon, toliau stu= , 
dijuoti davė savo Įspūdžių pluoštą radijo.bangomis apie mūsų ir ., 
Olandijos lietuviu gyvenimu. Apgailėtina, kad dėl korespondencijos 
kliūčių nebuvo sužinota iš anksto Šių transliacijų laikas.

’ • • i * i I .J«**«**■ ■* 
Pereitą savaitę ZWARTBERGO anglies kasyklose sprogus dujoms žu= 

vo 10 čarbinirkų. Lietuviai liko ir šios bdisios nelaimės nepalies= 
ti.’ Žuvusieji yra belgai, italai ir vienas.vokietis.

LIeže po operacijos..-SERGA EtČINŠAS . Siu© ‘ metu pertraukęs sa= 
vo mokslą amatų mokykloje gydosi namuose. Jis rašo: "tono žaizdą pa= 
ragavusi ęaloio ir kitokią priedu - negyja. P.Gtfėbliauskai nusprėn=' . 
dė, kad as nepagysiu, tokiose w aplinkybėse., iri priglaudė pas, ,-save.i Ti= 
kėkimėa, kad pasveiksiu.greičiau. Laukiu:.vėl kraujo, ištraukimo.^ Vaite? 
ščioti negaliu ir, atrodo, kad greit, begalėsiu.. Prašau Tamstos? akaih’. 
tymo".- .

Jungtinių Šautų rpndiį skiį-įą PABĖGĖLIAIS pEMSI 751.405 dol. 
6ie pinigai bus panaudoti Vokietijoje, Austrijoje', Graikijoje, ita= ;. 
lijoje, Trieste, Vidur .Rytuose ir Tolimuosiuose Rytuosš1. Belgų vy= !* 
riausybė į šiuos , fondus < Įneš 40.000v£r. Tikimasi, kad ligi, metų -: 
galo iš visų šalių bus surinkta virš milijonų dol. ; į r -

Aggailėtina, kad pagal šį UNO Informacijų Centro pranešimą: iš ' v 
Briuselio, Belgijos pabėgėliai nėra įtraukti į. šelpiamųjų eilės.". ?. J

Norintieji paskaityti VOYAGE TO-FREEDOM , trijų lie tuvių, žvejų ■* 
pabėgimo istoriją -paveikslais ir parašais anglų kalbojen galite ją 
gauti "GŠ" adresu. Smalkiau Eltos žiniose.

Liežė siūloma.^ du , su baldais, ,mėn.800 f r. Kreiptis--
Mme .Gossette . 5.rue St ^Nicolay j Tilleur. ..Kambariai esą prie Palais 
stoties., ... •.

Tremtiniams mielai pasiruošęs pagelbėti belgų.advokatas: Yvon 
Salmon, 52.rue Darchiės; • Liege. ’

Teisiniais reikalais, socialinės pagelboe patarimais kreipkitės 
adresu: Aumonerie Cettholi'ąue, 8.Place Emile Dupont. Liege.. Tėlef 
23.96/88. Ten yra vokiečių, italų, lenkų kapelionai.ir padėjėjai." • • • • • ••••••«••••• •• • »• •-••••- •••.•••••••••••••••••- ’•*• *»*.• • • • • • • • • 

"PAYS NATAL" - Bulletin Pėriodiąue Lithuanian. Edita par La Section 
de la Presse Li th. et Mission Oath. * Viršelis Ses.WUrenci jos OSB-*’1 
♦Kūrybinis Skytius -Stud.J.NąyĮckas.* Visais laikraštėlio reikalais 
kreiptis: K.J.Dėdinas, 97.rue de la Brabanęonne; Louvain.Telef.22930.
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Tautinė ■!propaganda.—r-.
VARGO MOKYKLA TIESIA RANKAS Į. TAVE, LIETUVI - Paj2EK JAI!

Tokiu atsišaukimu Vokieti jos PLB .kreipiasi- ‘į‘ mūsų lietuvius, 
prašydama paramos vieninteliai lietuvią gimnazijai Vokietijoje 
ir kelioms vargo mokykloms. Mokyklą išlaikymas atsieina nemažai, 
o lėšos' te gaunamo &> tik iš aukotoją.

Mokykloms išlaikyti aukos renkamos perkant "Per šviesu į lais= 
vę ženkliukus", kurie kainuoja po 50 et. 1 £r ir 5 fr. Ženkliukai 
lipinami ant vokų., knygą, laikraščią ir 1.1. Surinkti pinigai pa= 
gelbės vargstantiems neturtingiems mokiniams.

Kai kuriose apylenkėse , Limburge ,■ Lieže, šie ženkli ūkai buvo 
sėkmingai platinami. Limburge trys vyrai paaukojo gausią suma liet, 
gimnazijai. Pageidautina, kad ir kiti lietuviai paremtu šią 
misiją, daugiau pirkdami mokyklą, ženkliuką.

Minėtą ženkliuką galima gsytį.lGŠ" _adresu, Limburge pas Pr-Ag= 
Lįnskax Lieže platintoja p, M. Bružienė.

*
LIETUVIŲ TAUTINES MARTIROLOGIJOS SKYRIUS (-adresas:Jonas Rima= 

šauskas, 1847 E.86th Street; Cleveland 6.Ohio, USA) ATSIŠAUKIA:
Savo rašto pradžioje pasididžiavęs lietuvią atspara tėvynėje 

skyrius rašo: "Vakarą laisvajame pasaulyje išsiskirstę lietuviai 
dudaro, sakytume, lyg ir antrąjį mūsą kovos frontą 
-VAKARŲ FRONTĄ. Mes kiek skirtingomis kovos priemonėmis jungiamės 
grie likusiąją krašte ir istremtąją._Mūsą_balsąs, šaukiąs kovojan= 
ciąju ir mirštančiųjų vardu,, prįvalo pažadinti laisvojo pasaulio 
sąžinę ir jam atverti akis." ' ■

Martirologijos skyrius (martirologija - užsiima tautos kankiniu 
reikalu) renkąs dokumentus apie Lietuvos kankinius, neseniai išlei= 
do STOP GENOCIDE ženkliuką, vaizduojantį - prie stulpo pririštą 
kankinamą auką, tai mūsą tėvynės vaizdas. Ženkliukas pavestas pla= 
tinti viso pasaulio šalyse, kur yra lietuvią, taigi ir B e 1 g i = 
joje.

Ženklelis klijuojamas stačias ant visu laišką, voką, raštu, ypač 
tą, kurie skiriami svetimtaučiams.

Surinkti pinigai skiriami : 1- Plėsti Lietuvos tautžugystė’s pa=* 
rodą, 2-skelbti spausdinant visokiomis kalbomis atsišaukimus ir raš
tus apie Lietuvos žudymus, 3- remti bet kokį da£?bą prieš Lietuvos 
genocidą (tautžudystę). . ■

Be 1 g i. j o J e nusistatyta už ženkliukus pastovios kainos 
nenustatyti, bet’kiekvienas imantysis aukotą kiek gali ir 
imtą ženkliuką tiek, kiek pramato ją reikės. Jei kas įstengs, kaip 
Vokietijoje, paaukoti dienas uždarbį bus labai gražu, kas paaukos 
20 fr. irgi bus gerai. : . .

Ženkliukai gaunami aukščiau minėtais adresais.
- BLB Valdyba.

*
Radusieji svetimuose laikraščiuose straipsnią apie Lietuva ar 

lietuvius, malonėkite iškirti, pažymėti laikraščio datą ir vardą 
ir vokelyje atsiųsti "Gž"adresu. Pageidautina vertimas lietuviškai.
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VLIKas ir Vykdomoji Taryba sveikinti naujai išrinktoj . 
zidentą Geą.Eisenhoverį. * Romos politiką klube buvo pris caytas 
Lietuvos ministeris S.Lozoraitis Italijos rain.Pirmininkui. Re gaspe- 
riui. S.Lozoraitis padėkojo, kad savo kalboj parlamente prisiminė 
Lietuvą, pnvetgtą sovietu. * Ryšium su Šventąją metą jubiliejumi 
Popiežius Pijus XII apdovanpjo Lietuvos ndnisterį prie Šv.Sosto 
S.Girdvainį aukso kryžiaus ir Pasiuntinybės attachė S.Lozoraitį 
jun. bronzos kryžiaus ordinais.

"Argentinos L .Balsas" skelbia iš Indokinijos gautą laišką, kad 
ten žuvo 6 Prancūzę, svetimšalią legijone tarnavę lietuviai: Jonas 
Mickevičius, Vladas Levickas, Antanas Tomkus, Jonas Nemeika, An= 
dr-ius Vasiliauskas, ir Jonas Preisas. Pastarasis kaunietis. Kiti 
kilę iš Panevėžio ir Ukmergės. Be to yra 17 lietuvią patekusią 
komunistams į ne laisvę.

Sydney universiteto šachmatą čempijono titulą laimėjo lietuvis 
Patašius. * Danijos sostinės Kopenhagos Tautinis Daną muziejus 
prašo lietuvišką pinigą is Nepriklausomybės lai= 
ką- Turintieji ir norintieji ją paaukoti sięukite adresu: Bcn Kon~ 
gelige mont - og kedaillesnmling Nationnlmuseet, Kbberihavn, Danmark-.
* Lietuviu Kunigą Sąjunga Romoje išsirinko naują valdybą., ateityje 
numatoma šv.Kazimiero Kolegijoje tęsti mėnesinius pasikalbėjimus 
sielovados klausimais, taip praktiškai rengiantis komunistą grinu-- 
namo religinio gyvenimo atstatymui Lietuvoje. * Nemuno žemupyje 
ir Rytprūsiuose apsčiai privisę vilką, Jie labai drąsūs, ar
tinasi ligi priemiesčią ir drąsko naminius gyvulius, puola žmonos.*
* V .Grybaite-ko vadovaujama krepšininką (prancūzą) komanda laimėjo 
rungtynes prieš stipriausią’ prancūzą rinktinę. Prancūzą spauda šį 
lietuvį vadina "cc diable d:bomme" - žmogum velniūkščiu. *

Lietuvią i'adcralistą Sąjunga gavo Prancūzijos vyriausybės leidi= 
rną oficialiai veikti. Ten veikia ir jaunąją ^rįkšcionią.Remokratu 
Sąjunga.* Lapkričio 18 d. latviai atšventė savo tautos šventę- 
Lapkričio 11 d. lenkai minėje savo laisvės, šventę.*

A.Ciliga, buvęs Jugoslavą Kompartijos sulas parašė knygąį kur 
rašo ir apie baltus. Anot jo - kur statomi fabrikai ir gelezinke= 
lini, prakasam! kanalai, visur paliekama po 100.000 - 1.000.000 
tremtinią kaulą. Į Sov,Sąjungos pajėgumą ręikią kreipti rimtą dėme
sį, nes visose srityse padaryta didelė pažanga. Rytuose augt, nau
ja, baisi, techniniais pirmumais apsišarvavusi jėga.* Danu pasto
riui, neseniai aplenkusiam n^Lskvą buvę pranešta, k d Lietuvoje esą 
623 k it.kunigai, besirūpinančią 2 mil. kataliką religinis reikalais.
* Grįžę iš Lietuvos vokiečiui pasako ja: "Laisvės kovotoju 1945 iš
buvę apie 100.000 dabar belikę apie 2-3.000. Jie. dirbi labui orga
nizuotai ir susiklausydami, pasiskirstę apygardomis, . dėvi senąsias- 
lietuviškas uniformas.’Bolševikams niekuomet nėra pavykę, susekti 
ją vyr.būstinėsf * Lietuviai JaV-se išleido labai grąžą leidi
nuką - paveikslais vaizduojantį triją lietuvią žveją pabėgimą į 
laisvę,- Voyage to freedom.

--------------- j | ----------------------
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ŽODIS DARB4 PRADEDANT.. 
r

Susidomėjimas "Gimtąją Šalim" kąskartą didėja, todėl Redakcija 
deda pastangas, kad laikraštis tobulėtų, - būtų vis įdomesnis ir 
vertingesnis. Todėl su šiuo numeriu "GS" skiltyse yra įvedamas 
KŪRYBOS SKYRIUS, apie kurio pobūdį ir paskirtį tenka pasakyti Jke= 
letą_žodžių.

KŪRYBOS SKYRIAUS apimtis yra ribota, todėl joje negalėsime spaus
dinti ilgesnių, kuriniu. Teks pasitenkinti .tik ištraukomis ir trum= 
pais vaizdeliais.v Iš poezijos stengsimės patiekti vėlesniu lietu= 
vių poetui eilėraščius, duodami trumpas žinias apie pačius autorius 
ir jų. kūrybos pobūdį.

Bsame taip pat užsimoję šioje skiltyje talpinti ir naujųjų kny= 
gų apžvalgas, kad knygų mylėtojams butų lengviau pasirinkti ir bent 
kiek susipažinti su naujųjų veikalų turiniu bei. verte. Taip pat su 
ypatingu paskatinimu Redakcija kreipiasi į savo skaitytojus, pagei= 
daudaina, jog jų pačių kūryba didesne dalimi užimtų šių skiltį.

KŪRYBOS SKYRIUS yra svarbus trims atžvilgiais: Jis privalo ugdy= 
ti skaitytojų meninį skonį ir bupratįmą, plėsti ir tobulinti jų vi= 
dinę kultūrų ir duoti skaityto jams estetinio pasigėrėjimo.

"Grožis - menui, menas tobulesniam gyvenimo supratimui"
■f. '• (Prof.S.Šalkauskas).

. ; V , Y T AUTAS ® A 0 L R N 1 S

V.Mačernis gimė lg2C m; Šarnelyje, Žemaitijoje. 1V1O ILS 1 U.S ėjo 
Kaune ir Vilniuje. Mirė 194'5 m. savo tėviškėje, sulaukęs vos 25 
savo gyvenimo metų. Tai vienas geriausių mūsų jaunosios kartos 
poetų, pasižymėjęs-'nepaprastais gabumais, nors dar ne suspėjęs‘.iš- 
plėsti ir išvystyti savo kūrybinės galias. ■ '.

r . ' • » .

i/jačernis yra sukūręs "Vizijas" ir "Metų Sonetus". Jo "Vizijos-' 
buvo išleistos po jo mirties Romoje, o kai kurie sonetai - "Ai= ' 
duose". v

šio poeto kūryba pasižymi originalumu ir naujumu. Ypatingai iš
jo "Vizijų"dvelkia lyriškas skaidrumas, gaivumas ir vaizdų Tra
pumas: - tai ištisa lyrinių vaizdų galerija, kurioje jaučiama loru= 
gva melancholija ir liūdesys.

Kiti Mačernio eilėraščiai parašyti griežtesne, dažnai sonetų 
forma. Savo sonetuose poetas yra daug vėsesnis, nes juose ryški 
minties persvara ir abstraktumas.

Mačernio kūrybos įnašas į mūsų literatūrą yra svarbus ir dide= 
lis, užtikrindamas jaunam poetui pirmaujančią vietą mūsų moderniom 
je poezijoje.
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Kai išbundu vidunakty klaikiam ir ima širdį plakti, 
0 smilkiniais tiks’ent' •kon.čię,
Vėl užmiršti vaizdai, lyg pelkiy šviesos rudeninę naktį,

• ■ praeina pro mane. ...

Ir aš matau gimtinį šiaurės kelię 
į1 saulę degančius namus.
Ten pats vidudienis. ■ ‘
mergaitė skambina pietums varpeliais . ■
Ir jy skambėjimas toks linksmas ir saldus., ■

■Tokia- tyla! Ji, kaip kančios pribrendęs lašas,
Į kaitra sunkias pamažu. < . -s . I.. ./
Ir saulės spinduliai ant klevo lapy laša
Ir, lyg-medus, nutykšta tarp šaky..

Bet vakaruos antai jau temsta skliautuos...
Kažkur toli dundėjimus girdžiu..'..
Turbūt ateina vandenys ant medžiu kritusiy švies y nuplauta 
Ir atgaivint lauky.

Tikrai ateina jie. Po orę vaikosi perkūnijos oželiai 
lętiėsę giedančius sparnus.
Gėlės taurėj miegojęs vėjas kelias
Ir ima medžiai bust.

Ir štai pirmi lašai šiušena lapais, 
gainioja viesulas šnarenančias liūtis sodrias.
C nuo stogy žaltvykslėm čiurkšlės plepa, 
Upeliai sriūva į valka®.

melsvi žaibai vagoja skliautus. Šniokščia debesys ir žemė,
Ir dundesys vis nebaigia aidėt... ' •
Bet pamažu nušvinta.pašaliai sutemę,
Ir audros tyla, lygiai vandenys išsekusiaj versmėj...

,. .... ,...<. . a

Iš debesies suspindi.daulė ir vyturėliai juokias...
Žvelgi - rasotam pievom atbrenda pavakarys. 
0 ežero melduos pablūdusi lakštutė suokia, 
Q garsina sodus strazdy giesmė skambi.

Greit vakaras. Iš lauko grįžta tėvas į namus, kiemu atbėgę šunes, 
Ir vakarienės dūmai iš rzudono kamino jau driekias pažemiais.
Linguoja vėjas obely, viršūnėm, v
Ir krypstančiy langę stikluos jau paskutinės šviesoė baigia žaist.

Ramu jau tėviškėj. Mėnulis pro klevas į kiemę žiūri.
Kaktis rami ir dieviškai skaisti... v
Tik pas mane klaikus vidunaktis, tik pelenuos maža ugnelė gūri, 
Ir baisiai daužosi širdis.
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tas. ŽVAIGŽDĖTAS DANGUS Į.’’’'
Stebint dangų teleskopais pamatoma ne tik paprastas toli esančias 

žvaigždes, kurios-ėviee-ia -kai-p' saOlės -tik daug toliau esančios už l 
saulę,vbet pastebima žvaigždžių, kurios yra spiečius daugelio di= 
dėlių žvaigždžių. Mes su. savo -Saule gyvename Paukščių ; Tako pa= 
kraštyje. Paukščių lakąs ^danguje.,matoma šviesi žvaigždųų-ajuos ta, 
kurių sudaro daugybė žvaigždžių kaip saUlių. Jeigu: visų, šitų žvaig= 
ždzių spiečių palyginčiau kišęnįolaikrodžio formai,- tai musų Saulė 
randasi P Tako pakraštyje ties ten, kur sukasi se>vnd’hirikhs.

Iš kito dangaus krašto žiūrint į Plakų visos jį-.sudarančios žwig= 
ždės susiliet iv ir atrodytų lyg viena didžiulė žvaigždė. Panašiai ir 
mes is^žemės per teleskopus dangaus beribėse tolumose, daug dar to= 
liau už PTako matome žvaigždžių miglynąz, - dar kitus P Takuskurie pa= 
našios sudėties, kaip mūsiškis, pr.

Kai astronomai'(-žmonės, kurie-tiria žvaigždes-) atkreipė didžiuo= 
sius telekopus į padangių kraštus pastebėjo.keistenybę - • žvaig- 
ždės^nestovi vietojo, bet. juda . Ne tik kad juda, bet dideliu 
greičiu_tolinasi_nuo mūsųJ._Patirta, kad juo tolimesnės, žvaigždės, juo 
didesniu greičiu lekia ’ šalin, išeina, kad visus padangės plečiasi t-., 
ir tempiasi pu savimi paskiras žvaigždes ar jų spiečius. Teigi, dan= ’ 
gus nėra rainus ir sustingęs (-statiškas-), bet dinamiškas, visų lai= 
kų judus .-Panašiai juk juda ir mūsų žemė ir mėnulis, sukasi ir saulė-. 
Visas .žvaigždžių dangus,-kų męs vadinsime Visata,-yra kaip besisukąs 
vilkelis ant save kojos, dangūs yra įtemptame stovyje,.tam tikroje 
lygsvaroje.

Klausimas? kyla - AR YRA DANGAUS VISATOS RIBOS, kitaip sakant, sie= 
nos? - Taip. Bet jos kiek kitokios,^negu pratę manyti apie jas.

Mes sakėme,'kad—j-ute-- -tolimesnės žvaigždės, juo greičiau šalinasi 
nuo mūsų. ' Žvaigždės esančios už 2 milijardų šviesmečių lekia taip 
greitai tolyn, kaip greita yra šviesa, t.y. 300.000 km. per sekundę. 
Jeigu sprauaminiai naikintuvai skrenda 1000 km. greičiu į valandą, 
tai-didelis jau greitis. Gi šviesa virš mulijardo kartų greitesnė. 
Šviesa per sekundę aplėktų žemę 7 Įtartus.

Čia prasideda dar įdomesnis reikalas. Kai žvaigždė pradeda tolin= 
tis greičiau už šviesų, jos mes jau nebegalėsime niekuomet matyti nė- 
s.ū didžiausiais teleskopais, nes į_teleskopų__niękuomeT_noateistos 
žvaigždės spindulys .

išeina, kad padangių, arba Visatos ribos^yra ten, kur atsiremia 
mūsų matymas ir sustoja. Ten yra Visatos užuolaida, sakyčiau siena, 
ir kas dedasi už jos niekas per visų'amžinybę negalės pamatyti! Už 
2 milijardų šviesmečių ir randasi mūsų.matymo horizontas.

-Kaip tai toli? - Astronomijoje kilometrai yra pertrumpi. Ten 
ir tūkstančiai kilometrų per trumpas mastelis. Astronomai naudojasi 
kitu masteliu, tai būtent. tokiu nuotoliu, kiek šviesa nulekia per 
.metus laiko lėkdama 300.000 km. per sekundę. Kiek tai bus kilometrų.

• 4-V
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kiekvienas skaityto jos gali sužinoti. Paimkite gabaliuką popieriaus ♦ 
r .ir padauginkite, sviesos .greitį - 300.000 ;knu' iš 6Q sek. dair^iŠ 60 ‘

miri.^dąr. iš 24 vai.' dar iš 365 dienų.. Gausite nuotolį, kilometrų ♦ 
skaičių kiek, šviesa nueina per metus. Dabar padauginkite gautų 
skaičių iš 2 milijardų (2.000.000.000) ir gausite nuotolį kilometrais

• ligi^dangaus krašto, kur baigiasi musų matoma Visata. Sį skaičių už= 
sirašykite ant kalendorių ir į užrašus, nes tai svarbus skaičius.

Taigi, kas dedasi už šios ribos, mums lieka, viskas paslėpta.
Jeigu Visata - dangus plečiasi, tai prieš milijardus metų visos 

žvaigždės turėjo būti visai arti susispaudusios. Jeigu laiką. supran= 
tame, kaip nuolatinį keitimąsi, laikas, tad, nėra begaliniai be pra= 
džius. Turėjo būti kada laikas prasidėjo. Jis prasidėjo, kai pasau= 
lis pradėjo judėti. Čia yra jo PRADŽIOS klausimas. Arba 
pasaulis - visa jo medžiaga - buvo nejudanti ir kas nors: ją įjudino, 
arba is karto kas ją^sutvėręs paleido judėti. Pasaulio pradžia turė= 

. jo būti maždaug prieš porą milijardų metų.

v. KAIP SUSIDARĖ DANGAUS ŽVAIGŽDES IR ŽVAIGŽDŽIU SPIEČIAI (arba Paukšt 
.čių Takai) ? . ■

Štai kelios gražesnės teorijos ir*samprotavimai> Grynvičo obaer= 
vatorijos (vista, kur stebimos žvaigždės moksliškai) profesoriaus 
Namo nuomone., pradžioje įvyko didelis sprogimas , kuris su= 
ardė ir išsvaidė' gabalais pradžioj buvusį didžiulį medžiagos gabalą. 
Iš tų paskirų gabalų atsirado paskiros žvaigždės ir saulės.

; BėĮgų mokslininko, Liuzeno universiteto profesoriaus kun.Lemetro 
išve'dzio jinaa yra toks. Pradžioje buvo vienas didžiulis atomas pripila 
dęs. visą, tuo laiku nedidelę erdvą, šis atomas po sukūrimo buvęs labai 
nepastovus ir pradėjęs skilti į atskiras dalis. Šios dalys iš eilės 
vėl skilo ir trupėjo. Taip atsirado iš paskirų dalių žvaigždės. Kuo= 
met dalys buvo- skilti per mažos, skilimas-sustojo. Tačiau kai kurie 
atomai dar ir dabar nesiliovę skilę, “pav. ■ Uranijaus atomai, kurie su= 
daro Visatos skilimo liekanas.

VISATOS PABAIGA. Jeigu kartą skilimas prasidėjo, turi ateiti jam 
ir galas, jis turi karta sustoti. Mokslininko Edingtcno supratimu 
mūsų pasaulis yra lyg užtrauktas laikrodis. Jis eis tol, kol spyruog= 
lė temps. Gi ji sustos kai pasaulis sušals. Visatoje yra dėsnis, kad 
jos šiluma kas kart vis mazta (tas dėsnis vadinamas entropijos^ var= 
du). Visata šaldama virsta ųetvarkinga (desorganizucjasi), taip sa= 
kant,tvarkos vietą užima atsitiktinumas • Aas pirma 
buvo tvarkinga ir sistema, šąlant išvirsta į netvarką ir chaosą. Kuo= 
mėlt tvarka visai suirs, bus viskas sušąlę, baigsis: laikas ir visas 
Visatos judėjimas sustos, šis stovis turės ateiti ribotame leike ir 
Visata turi būti ribota erdviškai.
(B.d.) - Paruošė iš BBB paskaitos J .Palėpė.

Anglijoje medikams pavyko padaryti keistą operaciją, kuri žada daug 
kuo pakeisti ateitį. Daktaro peilio dėka jau pavyksta įskiepyti iš ki= 
tai1 išpjautos odos gabaliuką į sužeistą veidą. Operacijos ddbar pasi= 
seka taip, kad nė rando žymės nelieka. Anglų daktarams pavyko net už= 
konservuoti išpjautą odą. Tokiu būdu po kiek laiko ją galima vėl įau= 
ginti, arba ir kitam žmogui įskiepyti. Ir Čia prasideda galimybės... 
pav. 40 metų moteriai_bus galima įauginti šešiolikinės lūpas.

G "r
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GEROS VALIOS-VEIKLIU. NOR1,;.'
BAŽNYTINIUS KETUS

.................. .* ‘J 'r ’ a *d *e *d 'a 'n' t ’ I.........................

Nauji Metai ne visur sausio 1 d. žydai metus pradeda rugpjūčio 
mėn. Senovės romėnai - gegužės, dabar gi - sausio gi krikš?cia= 
nys (R.Kat) pirmu advento sekmadieniu pradeda bažnyčios-Naujus JMe= 
tus, Šiemet tai išpuola lapkričio 30 d.

Bažnyčios mėty, kalendoriuje nemažai atžymėta raudony, dieny - šven= 
čiy primenančią. Kristaus gyvenimo svarbesnes datas. Tai,' Kalėdos, 
Trys Karaliai, Velykos.. .Kiekvieną B.mėty, dieną puošia koks nors šven= 
tojo vardas - pagal tai žmonės švenčia savo vardines. Tos raudonos 
šventės ir džiugios vardinės primena, kad esame laukiami ten, kur 
bus amžina šventė, ar ji būty raudona linksma, ar juoda*

-------- ---------------- - / ----------------------

PIRMASIS ADVENTO SEKMADIENIS - (lapkričio 30) - tai lyg būty. pasaulio 
pradžios diena, kudme'ū ne po ilgo, •«ien&„mūay gentie® šeima, adomas 
ir Ieva2 pradėjo laukti To, kas juos grąžintu atgal į rojy. "Adventas 
tad reiškia lietuviškai "laukimas". - Kristus atėjo ant žemės,- žmo
nės ne su dideliu noru jį sutiko, nes į rojy nevedė ant žemės, o lie
pė gyventi kur esi gimęs. Anot Jo, tik darykite Dievo -valią, nedary-- 
kite nuodėmės, mylėkitės ir bus rojus! - Ir"dabar žmonės-; kad ir 
lietuviair nepcrdaug'Taukia Kristaus savo sielose. Nenuostabu, jog 
šio sekmadienio evangelija pasakoja apie pasaulio teisimą, ku.r į Ro= 
ją nueis tik tie (ir iš lio-tuviy. tarpo), kurie lankė kalinius, ligo
nius, šelpė vargšus, ramino liūdinčius, buvo gailestingi, skaistūs 
ir laukė Vaikelio Kristaus savo ir artimo sielėse.
ČV.BARBORA -(gruodžio 4 d) - ANGLIAKASIŲ GLOBĖJA,' padedanti išveng= 
ti staigios ir nelaimingos mirties kūno r daugiau - sielos mirties. 
Ją matėte pavaizduotą su kiekiku ir ostija rankose, o šalia jos - ka= 
lavijas ir trikampis bokštas. Ką tai reiškia turi kiekvienas žinoti.

Pagal padavime, jos tėvas (pagonis) norėdamas apsaugoti .nuo žmonių 
negerą, norą, uždarė viename aukštame pilies bokšte - ji buvo ’ labai 
graži mergaitė. Būdama uždaryta ir nesant tėvui., ji liepė, kad’padarjr 
tu sienoje trečią langą į jos'kambarį, - ji. slaptai priėmė Kristaus 
mokslą, juo susižavėjo ir šv.Trejybės garbei norėjo tad trečio lango. 
Grįžęs tėvas smarkiai pyko ir širdo, kai nepasisekė dukters, šventos 
mergaitės, išleisti už netikinčio pagonio vyro. Ilgai kankino tą 
mergaitę tėvas bokšte badu, bet ji mylėjo Kristy, ir Kristus stebuklin
gai ją ostija maitino ir girdė is’kie liko. „Pritrūko -tėvui kantrybės 
ir jis, main pasakos Rudbarzdis, savo tėviška ranka durtuvu nukirto 
jaunos mergaitės gyvybę.

- Gražus pavyzdys prisiversti dažniau ateiti prie altoriaus sulaum 
ti Komunijoje Kristaus, kas būtina katalikui advente!
GRUODŽIO 8-JI - MARIJOS ^NEKALTO PRASIDĖJIMO švente 

Tikėjimas sako, kad iš motinos gimstąs vaikas ir šiais laikais yra 
toks, kaip gimė Kainas, pirmasis vaikas iš motinos Ievos - su nuodė
me. ši nuodėmė nėra vaiko kaltė, bet visqs žmonijos toks likimas, bū-
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ti eti teV.ų-'kalte/,-kaip, kad ir dabar tėvų kalte dažnai pėieLna vaikams*. 
Marįjdi nereikėjo krikšto - Ji buvo be kaltės pradėta ir kaip angelas, 
'skalbti. Dievas Tėvas, nore jo, kad gimsiantis Betlejuje Sūnūs,-kurs yė= 
lin'd taip sujudins pasaulį,—gimtai iš moters be nuodėmės- . -

Po-garsių karijos■apsireiškimų Lįurde prieš 10(3 mėtį. Nek.Prus Įdėjimo 
šventė j-prddė ta žiloj senovė J,-paskelbtu švęsti visam' kutai „pdsaūlįui.

0 lietuviai? Ar garbins Mariją advente rarotų, mišiose? Ar. įsigys 
Marijos,garbei medalikėlį, turės, dažniau rankose, rožančių? •. . ; r,

GRUODŽIO .14 d.. .„- ^TRETYSIS 'ADVENTO SEKMADIENIS ..- Anuo metu 
vienamQPalestinos šalies kampe šv.Jonas sakė žydams: -"Kristus jau 
.a, r. t i !.Tik’pasiskubinkite daryti atgailą ir jį sutikti!” - I r anuo= 
met:.r vieni ruošėsi, kiti - apsigalvojo kad tai neverta jiems..,

■' GRUODŽIO 17. 19- 20 d." M E-T Ų KETVIRTIS^ metų ketvirčiai 
■ ir penktadieniai lietuviams tiek žinomi, kad draudžiama tada valgyti

mėsos. Ne vienas klausia : ’"Jeigu"leidžiama užsitepti storai riebalų 
ant duonos ir^valgyti, kodėl draudžia mėsą valgyti, kad ir kūdą?" - 
Broliai, jus/žinote, kad sunkiai dirbantiems ir- jų šeiiiiomš Belgijos 
vyskupai leidžia' minėtomis dinomis valgyti mėsos,. Pasninko-pre.smė_yra 
ne mė sa, bet a t -g a--j 1 a! - Kristus norėjo, kad-^o~paseke jai-£rikš=

. cionys. kartais ..parodytvų Jam meilę g e' ,r a : v a 1 i a ką nors .gero pa- 
.. darydami ■-įduodami'išmaldosmelsdamiesi ir't.t. betir-ta pačia gera 
/■Vaida laisvai ko nors nedarytųr net kas leista. Vieni pasišvenčia .ai= 
-s-įjo’ms; ątsišąky darni . tėvynės”, -kiti aukojasi ligoninėse, tsęti laikoj.

skaistaus gyvenimo į’Ęur-iė to negali .padaryti yra progų atsisakyti iats® 
vai, kad. paro'dy tip 'darbais savo gerus kataliko norus ir.-meilę ■ Dievui.

nedaryti ir to,.’kaą nieko-blogo nebūtų padarius. Vaikas is. atgailos 
ir meilės galiinėvdįgyti'isaldainių, . o. suaugęs - mėsos. Dabar-k-..! . lei
džiama valgyti mėso's ’ gali pėisninkauti ..susilaikydamas pąvi .vie.ną vaka-- 
rą-'.nuo š okių į kar tais .nuo kino,, sykiais, nuo stikliuko;, užeidamas prie 
■aitoriau^.-'i p.'šiokią dieną ir į. t. - Krikščionys gyvenime. ..riet’iri-leist: '.s. 
ne šėmi/pavėjui, /' bet kiek daugiau gerais 'darbais • irodyti..>,są.vo -/krikščio - 
nybėj meile ir prisirišimą prie. -Dievo', ' ' . ' ,

■ Atrodo nesuklysiu sakydamas, kad tie, kurie nelaiko minėtų penkta-: 
.’dienių ir metų kaįvirčių: - tie nė' kitaip nepasninkauja ir neatgailoja.

■’ į GRUODŽIO'Pr' d. į -r t ą g į g 'ADVENTO SEKMADIENIU/
■ ’..D -Šeimininkės-' keĮfašližikus , vyrai ieško Kūčių stalai šieno, kviečio

' grūdo ir eglučių.: Kalėdos jau kvepia. Namai išpustyti žiba kaip nau= 
'jaš-pinigas. - Kunigai meldžiasi, kad Kristus,-kurio gimtadienį, žmonės 

■ taip -stropiai'šy’ęšti ruošias.,-pažvelgtų į atgailaujančias ir nužemin= 
tas’ š'irdis. v jv 7 ~~~ ~ ~ ~ ; ' '

' Lietuvių širdys nužemintos - tai tiesa. Ar jos atgailaujančios? - 
■-•V ' Sp'ręškite patys iš to kiek jūsų apylinkėse sulauks Kristaus Kalėdose 
• advente- priėmę Komuniją, atlikę .išpažintį - ir-sielą padarę žibančią 

kaip./pinigą.n 0,Kristau, kad: tokių lietuvių būtų daug! . .
a ■ ' . V v ’ '

' P a m a 1 d o s : Lapkr. 30 d. 12 vai.-TILLEUR, parap.baznycioje.
jGruodž.7d.llval. CHARLEROI (14.rue'du Laboratoirę).

*** Kapeliononoras - advente suseikite visi į lietuv.pamaldas ir 
artinkitės prie šv.Sakramentų.. Visiems linkiu gražios rarotų nuo='

. ----- ----- ----------------------- Kun. Jonas Dėdinas.:
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Viena vokietaitė grįžusi iš Lietuvos pasakoja: - 1950 m. gruodžio 
mėn. pas vieną ūkininkę per vestuves įėjo uniformuotis partizanas su 
pistoletu rankoje, be kaukės. Jis įsukė^orchestrų! groti jo garbei mar= 
są. Pats gi laikydamas rankoje sąrašą iš eilės iš eilės visą klausinė^ 
jo dokumentu, vis žiūrėdamas ęąrašan. Apsistojo ties vienu 17 m.berniuk 
ku iš kito kaimo, Patįrkrinęs sąrašą, berniukui liepė klauptis prieš 
Kurijos paveikslą ir melstis - kai persižegnos po maldos, bus nušau= 
tas.wKaitė - jo brolis esąs stribu vyr.leitenantas ir dalyvavęs 3 šei= 
mą išvežime Sibiran, taip pat ir šio partizano motinos. Jaunuolio tš= 
vnms, buvusiems vestuvėse, išdrožė pamokslą, ypač motinai: "Motin, mo= 
tin, kokius vaikus išauginai?... ir.t.t." Vaikiną gerokai primušęs, pa= 
grasino niekur nesidėti ir brolį įspėti, išėjo.’ . .

Iš Vokietijoj leidžiamą "Informaciją".
* * *

VEDUSI EliS:
Vedusieji turi turėti gerus dantia. - kad viską galėtu perkąsti. Jie 

turi turėti gerus pirštus , nes pro juos reiks dažnai žiūrėti. Turėti 
kietą nugarą - kad viską pernešti nesulinkus. Vedusioms reikia gero 
skrandžio - ir kiečiausiems trupiniams suvirškinti. Kad jiems nt.trūk= 
tą stipriu kn.ją pirštą - ant ją dažnai reikės šeimoje vaikščioti.

*• *
ESU LIŪDNA - kaip nusikratyti tos melancholijos?

Jei nori turėti ramybės viduje - rask malonią min= 
tį. Nuo pikto gyvenimo nelaimią gali apsisaugoti pasiatatęs gražius rū= 
mus iš minčią, kuriuose ramiai galėsi prisiglausti. Tikrai, kergi pri= 
aiMnimai gyvenimo šviesią valandėlių, gražūs etraipshiai, patarimai ir 
garbingi išsitarimai ir mintys -^juk tai deimančiukai brahgūs, tai gin= 
turo karoliai. Jie nieko nekainuoja, nesugraužia joks skausmas, joks ne= 
turtas ne uždusina. Čia,tai rūmai ne rankomis statyti, kuriuose gali sie= 
ln netrukdoma gyventi ir žydėti.

_ 2 A _I S 1 ■ A I : Inaijoje yra 
viekas kaimas, kur daugiau gyVačią,nei žmonią. įmonės mokina gyvates 
žekti pagal fleitos taktą. lakiįa jos ilgus kaklus iš dėžės ir linguos 
ja sykiu su muzikantu - toks taiv ją šokis.. To kaimo gyventojai keliau= 
ja per visą Indiją su šiais šliužais ant nugaros ir stebina žmones.

Vos pradedą kalbėti berniukas mokomas groti fleita, o mergiukės mai= 
tinti baisias barškuoles ir mirtinai pavojingas kobras. Kaime vaikai ne 
lėlėmis ir arklikais žaidžia bet... Jie kartu valgo pieag iš vieno in= 
do ir niekuomet savo draugų nesupykinet. žmonės žino priės nuodus poslape 
tį ir ją tik tėvas sūnui^pasako. Išlaikę motus pagautą gyvatę, vėl nunę= 
ša miškan lygiai į tą pačią^vietą ir paleidžia pėbučiavę, Gyvatės tegan 
11 gyventi tik miške - pas žmones ir gerai maitinamos nusibaigia-

Keisti žmonės - gali su gyvatėmis sugyventi, kiti tarp savęs nesugyvena
• • •• • • •

MĖGIAMAS KITŲ būsi jei - : 1 .Nuoširdžiai išklausysi kito pa= 
sakoj-f mus ir jį suprasi; 2,-Visuomet linksmas su kitais; 3 .-mažiausiai 
apie save kalbėsi; 4.-Kitą-vadinsi jo titulais; 5.-Kalbėsi kitiems įdo= 
mius dalykus.
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