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Į—--RESIBAIGiA^Cj-Ų KALĖDŲ ------ --
Džiugu su besidžiaugiančiižis .džiaugtis sulaukus švenčių,' kurios -jtra. 

; laukiamos, kurios yra proga p a! s i, d a 1 i n t .i, turimu džiaugsmu su= 
į teikiant jo .mažiau turintiems.,: tuo pačiu padidinant ji pas save. Kalėdos 
į gyvenimo revoliucijos pradžia-daugiau dvasinėse srityse, o..jas tuoj se = 
j kontieji motai - likusiose žmogaus gyvenimo apraiškose. i.

Žmogui Įgimta, ilgėtis apie.laimę, kalbėti ir ieškoti džiaugsmo. Kitiems ■ 
I gyviems užtenka pasitenkinimoTikintieji į Dievą Įsitikinę, jog gyvenimo 
| laimė pareina‘nuo jo Ap.yęiždąsŲ netikintie ji-tįki Į Likimą ir i jo' neištruk= 
| štamą Lemti. Abiem gi'Atvo jais .žmogus yra didele dalimi savo laimės ir iš 
j jos plaukianbioiflžiaaigar; rurė jas .
| Netoli jau Naujųjų Motų, stulpelis kiekvieno gyvenimo pakalnyje. Bus la= 
| bai prasminga prie Kalėdų prakartėlės ir eglutės sustoti ir pagalvoti. Gi 
| pergalvoti ką mos atnešame prie jos gimusiam musu Gelbėtojui ir 
| kokius gyvenimo norus atrasime prie jos beiymant ir mastant.
į Lietuviai vykusiai praleido 1952. metus. BLB išlaikė gyvenimo uždavinį 
I |Vetiir - lietuvių gyvenimas Belgijoje gerasnesame nusikaltę nei pries 
i etos, nei prieš savos tautos dvasia,. Tuo galime džiaugtis ir •-^ūzdėgti 
| ant bendros eglutės Vaikeliui šviesią žvakutę,.

Nepilnas tašiau ir apytuštis gyvenimas jeigu tesidžiaugiama; tuo, kad- 
į nieko, ar nedaug, blogo1 padarėme . Užtat, šia įįktų išskaičiuoti' visus pas 
| kirų žmonių ir visos BLB veiklą, o tačiau užuot to, norisi pasikviesti Į 
f musų bendruomenę K a 1 ę d ų Senelį ir paprašyti Naujųjų Metų su= 
I tiktuvėms dovanų, kad kalėdiniai džiaugsmo linkėjimai neliktų tik linkė = 
| .jimai, ir nebūtų užmiršti, kaip po švenčių Kalėdų eglutė .
i Kalkime dalimi patys savą laimę i Tiek kiek galime.1

Kalėdų Senelis turėtų atnešti stiprią ir veiklią. BLB valdybą, kuri su= 
| gebėtų visūofiienės veikimų išlaikyti visuomet šilta ir judrų. Toji valdyba 
| sutrauktų Volonijos lietuvius į Limburgą, ar Lieza, ■kurssusįteikus palais 
| kyti lietuviška Švietimą ii lietuvybę * - Kalėdų Senelis turėtų aplankyti . 
1 tuos lietuvius, kurie sukorė Šeimos židinius (arba dar juos sukurs) su ne 
f lietuviais ir jiems įsąmoninti pareigą likti lietuviu ir aną pada= 
Į ryti lietuviu. Lietuvių tauta džiaugsis kiekvienu lietuviškai kalbančiu 
| svetimtaučiu. Jai skaudu, kad taip silpni lietuviai-iŠ taute ja.

Lauktina, kad Kalėdų Senelis aplankytų lietuviškas šeimas, savo dovanu 
| maiše rastų joms meilės, susiklausymo ir tvarkos ryšuliuką. Kai kam pri = 
J mintų Devintąjį Dievo įsakymą, o tėvams - rastų noro dovana priaugančius 
1 vaikučius lietuviškumo mokyti . Gal Senelis dar-maiše ras kambarių 
| puošmenų, paveikslų, gėlių, stalui padengti sveikesnių indų; salionėliui 
| gi lietuviškų knygų lentyną ir lietuviškų plokštelių rinkinį.

Jeigu viengungiai Kalėdų svečiui Seneliui neuždarys durų po nosie, ir 
i padabins kur gyvena ir pasidabins, Senelis paliks gyvenimo džiaugsmo lai= 
| mes ne :uz pinigus įgyjamos - tuomet jiems atliktu dalis uždarbio drabužiams, 
-f spaudai!, radijo aparatui, foto, motociklui ir žmoniško gyvenimo protui.
j Senelis galės padėti musu bendruomenės tautiečiams paversti linkėjimus 
| kaip Kūčių vidunakti vandeni į vyno, jei norėsime, nes sako: "Norinčiam 
f ir Dievas padeda!". Laimės norime, tereikia tik laimės norėti . Tada 
| bus džiaugsmo Kalėdų ir po Kalėdų ir per visus 1955 metus.

>4 - Kun. Jonas Dėdinas .;

2



< ■ ?■
■!

- --.M*.
■ r :,

*7#*■ A: , „
ms surašyti viso pasaulio žmones .
savo gimtąjį mies.tą.
nes, ėjo įš Galilė4-

lotu atsitiko, kad Romos imperatorius Augustas išleido isakynią/'Tiepda= 
"’■* ~--------- . - Ir. visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į

’ąjį mies.tą. Taip ir Juozapas, kadangi jis buvo kilęs iš Dovydo' gimi= 
USB, uju is Galilėjos šalies į Judėjos apylenkes, į’Bbvydo miestą - Betleju. 
Jis keliavo drauge su pažadėtaja moterimi Marija, kuri buvo nėščia.

„Ęerpdrsi.mįeėte nakvynei užeigos Juozapai su Marija apsistojo už miesto, gy= 
vuli-ų Jtvartelyje-. ■- Ir atsitiko, kad juodvįem tenai esant Marijai atėjo metas 

,g i m i 'savo sūnų, suvystė ji vystyklais ir

.nė bandą ir budėje nąkties metu. - Staiga Viešpaties

Štai 'aš ; jums

vulią 4 tvartelyje-. Ir 
. gimdyti; ir ji pagimdė 

. paguldė ėdžiose .
Apylenkėje piemenys

angelas atsistojo prie ją , o Jievo- skaistumas' apšvietė, juos nakties tamsoje. 
Jie labai: nusigando . 0 angelas tarė: "N. e b.i jokite ! Štai .-aš ' jums 
skelbiu dideli džiaugsmą, kurs bus ir visai tautai. . Šiandien jums 
gimė Šitame mieste išganyto -j as-, kurs yra laukiamas tautos ir pasaulis 
jau nuo seno, jis yra Viešpats. Eikite i tvartelį jo pagarbinti. Ir taš bus 
jums ženklas - rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir prakertoĮėję paguldyta"...

Ūmai prie kalbančio angelo atsirado daugybė dangiškąją angelą, kurie garbino
■ Dievą giedodami: ’'GARBjj pppypp AUKŠTYBĖSE IR ŽEMĖJE .

* / RAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS....! \'

Angelams pasišalinus nuo piemenų i dangų, jie sakė vienas kitam: "N u e i » 
k i m e ligi Betlėjaus ir pasižiūrėkime to, kas ten įvyko, ką Viešpats yra gi 
mums' paskelbęs. Jie. atėjo skubėdami ir rado Mariją ir Juozapą ir kūdikį prgul= 
dytą prakarteje. ' ' ■

- Ir Jėzui gimusBetle'ju je, Erodo dienomis, štai,Išminčiai atėjo iš Rytą į 
Jeruzalę ir klausė: - Kur tad yra’gimęs Žydą karalius? Mes rytuose .pamatėme jo 

•žvaigždę ir atėjome jo pagarbinti!
išgirdęs tai k'atalius Erodas nusigando, o. drauge- su juo ir visas 

sostinės miestas. Susišaukęs visus tautos vyresniuosius ir Rašto žinovus teira= 
vosi, kur galėjęs gimti busimasis žydą, tautos karalius. Užklaustieji atsakė:

-Bėtlėjuje, nes taip parašyta.pranašą jau nuo senu laiką.
Išminčiai išklausę karaiią iškeliavo link Betlejaus. Ir štai, žvaigždė, kurią 

buvo matę rytuose, vedė juos"ligi tos vietos, kur buvo vaikelis. Parakę žvaigždę 
• jie džiaugėsi. •' ■

Įėję į namus, jie rado vaikelį su motina Marija ir parpuolę, pagarbia 
n o ,jį. Paskui jie atidengė savo turtus ir vaikeliui davė aukso, smilkalą ir 
mir'osl kvė palu.

Evangeliją) •

SVO MOTINOS LOPŠINĖ ...

^1 į

Tyliau, tyliau, giedokit serafimai, 
Ir žvaigždes, ..jūs plazdenkite tyliau,
Ir aš be atdusio prie’Jo, prie mano džiaugsmo rymau, 
Kol rytmečio sviesi Žara išaus.

.ZNeZ&dinkit širdies jo, po kelionės,
5^ "Išganymo!!1 nešaukit pasmerkti,

Jūs alkanieji,neraudokit, "Duonos!"•.. 
"Stebuklo..." - jūs nemelskit, pariziejai papirkti.

1, "Laisves!"' pavergtieji, 
gyvasties, o jiem - mirties!" - kariai, 

parpuolus Galilėja,
- (B.Brazdžionis).

šftlrtV M ------•-------- v
VfidSi, nešaukit -"Keršto!1"
“Mums
Ir tu be reikalo, ir tu
Be atgailos be reikalo pakilsianti tarei4^' *hf •*
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SVEIKI SULAUKI ŠVENTŲ KALĖDŲ!
Kristaus gimino šventėse sveikiname visus Belgijos lietuvius. 
Ir šiemet garbindami prakartėlėje Vaikelį, maldaukime jo pa= 
šauliui taikos ,• Lietuvai laisvės, kad greičiau ateity, diena, 
kuomet angelas tars - n e b i jokite, štai, jums skelbiu 
didelį džiaugsmą, jau šaidtia jus laisvės varpai į namų židi = 
ni us .

Naujųjų . E e' tų džiugesnių linkime visiems tautiečiams. 
Tenesusilpne ja juose tėvynės žiburėliai ir žmoniškumo dorybės 
telydi visus mūšy, darbus ir pasišventimą.-

-Pranas Sekmokas, BLB V-os Pirm.
- Kun. Jonas Dėdinas, Sekretorių. .

Sveikinu visus Belgijos lietuvius 
ketais linkėdamas laimės ir saugotis 
kuo geriausio T. _B Jūsų Stepas

Siunčiu geriausius ^kalėdinius sveikinimus Belgijos lietuviams, 
o ypatingai Limburgiežiams. m, .

Tev. Ambrozijas . (J.A.V.)
J

su šv.Kalėdomis ir naujaip.
busimųjų karo veiksmų. Viso

t 
Paulauskas .(Kanada).

Kapelioniškus sveikinimus Belgijos lietuviams siunčia Kalėdų ir 
Naujųjų tetų dienose _

Tėv.J uozas Aranauskas, s.j.
. . . . *Linkiu visiems^Belgijos lietuviams gražių, laimingių, džiugių 

Kalėdų švenčių. As už jus meldžiuosi Visagalio ištvermės jums ten 
bekenciant. Visuomet prisimenąs. „ , l, . , ,

Generolas Grigaliūnas-Glovackis. .
(Kolumbija).

** . *

KARUOMENES ŠVENTE^LIEŽE. Lapkričio 30 d. gausokas lietuvių bu= 
relis po .pamaldų už žuvusius karius, Tilleur "Concordia" salėje pa= 
minėjo Lietuvos ^Karuo menės dieną. Lietuviai susikaupimu pagerbė lie = 
tuvius karius išklausydami "iVialdą dž tėvyne". Dienai pritaikintą žo = 
dį tarė BLB Pirm.Sekmokas.

Po.minėjimo taoje pat salėje įvyko "•issiaiskinamasis lietuvių 
susirinkimas". Visa diena praėjo labai pakilioje nuotaikoje, jau= 
ciant lietuvišką vieni kitų artumą.
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Paskutiniu laiku į Kanadą iš Liežo išvyko Klemensas 
Sinkevičius, Vokietijon iš Volonijos Bernardas Bu= 
dreika. •

Užsisakiusieji^lietuviškų plokštelių jau gavo 
vienį. dalį. Sekančios bus prisųstos kėliau. Iš JAV 
plokštelių leidėjai nebeatsiliepė į užFakyruT

Volonijos. lietuviai žinantieji Alfonso Kilikevi= 
čiaus adresą.', malonėkite pranešti "GŠ" adresu. Paieš= 
komas brolio iš Kanados.

Lietuvis Piščikas Jonas, dirbęs baldų įmonėje,... 
prasidėjus nedarbui buvo iš'jos atleistas, pirmo j. 
eilėje kaip' svetimtautis.

' Eisdeniečiai. Sigitas „ir. Dina Kleinai , sekdami . 'f 
laikraščiuose darbo paieškojimų skelbimus, rado gerų 

šokolado fabrike. -Savininkų labai gerbiami, kaip sųzi=darbę. Briuselyje
ningi ir darbštus lietuviai.
’Lapkričio 16 d. Slavinskų šeima sulaukė dukrelės Irenos Elenos. Pas

ikrikštyta- gruodžio 14 d. #
Sunkiai serga Ed. C i n z a s . "Vis dar guliu, -rašo jis, - Ban= 

džiau vaikščioti, bet vėl kojos tuštuma prisipildė.kraujo. Sįaip nėra• 
nepakeliama. Niekas manęs nelanko1 lyg bučiau raupsuotas. Jau pasiilgau 
darbo ir sveikų žmonių ir spaudos". Ligonio adresas: Hopital d'es‘An= 
glais; Salle 5; Lit 21.

Kun.J.Dėdino adresas nuo Kalėdų ligi Trijų Karalių : 56.Rue Ln Glain;y 
Glain; Liege.' ' ' * . ' ' ‘ •

"Gfe" adresu galite gauti šventėms LIETUVIŠKŲ KNYGŲ:
"GATVES BERNIUKO NUOTYKIAI, romanas, jaunimui ir senimai, 600 psl. 170fr. 
PETRAS IR LIUCIJA, romanas, 112 psl. 65 fr. "JAUNOJO DIDVYRIO KELIU",- 
Domininko Savijaus gyvenimo apsakymėliai, gausiai payeikkluota, 95 fr.
"AUŠRELE" - elementorius vaikučiams pamokyti lietuviškai, paveiksluotas, 
90 fr. v v v

Norintieji šventėms šių ar anksčiau skelbtų gauti knygų,' skubiausiai . 
tepraneša ir teužsisako. '• •

*
P a. m a. 1 d o s pramatomos: 1953 m. Sausio 4 d. Charleroi (14.rue 
du -aaboratoire) , 11 vai. - Kalėdų eglutė vaikučiams su Kalėdų Seneliu. 
Sausio 18 d. Dieze (bus pranešta, kur). Sausio 25 , Zwartberge, 11 vai.‘ 
Vasario 1 d. Eisdėne, 11 vai. Vasario 8 d. Tilleur, 12 vai, čia bus 
BLB metinis susirinkimas. • # •

Kalėdų pirmą dieną TiBeur parap.bažnyčiaję 12 vai. pamaldos ir 
Lietuviškos v e’ s t u V:ė s, Prano Žulimaicio ir Joanos 
Pauliūkonytės, abudu iš kontegnėe.

■ • ■*.* **
Tuoj prasidės Nauji ketai! -Lietuviai pasįstengkite be atskirų prašy= 

mų atsiteisti už paimtas knygas ir prenumeruotus be pinigų laikraščius! 
Ateinantiems 195-3 metams gausiai prenumeruokite lietuviškos spaudos. 
"GŠ" eis kartu su "Britanijos Lietuviu" - todėl svarba jį laiku prenume= 
ruoti ir platinti tarp dar neskaitančių. 1 •;

I
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Kiicių vakarienes tradicija giliai įaugusi į lietuvio Šeimos gyvenimą. Ne= 
žiūrint, lead daugelis su šia švente susijusiu-oųrtų bei prietarų jau nyksta,' 
bet šitos šeimos Šventes mintis lieka ta pati. Šitas vakaras giliu brolišku=
mo jausmu sujungia ne tik vienos šeimos narius, bet ir artimuosius via ir pa«* 
liktuosius ten. i. j- ,

Su ilgesiu laukdavau Kučiu, nes taip Žavėdavo tada baltai užtiestas stalas 
ir šieii s po staltiese. Kampe degdavo eglutes žvakutes ir jų prieblandoje po 
tėvo maldos lauždavom baltų plotkelę, linkėdavomes vieni kitiems Kalėdų lai= 
mėš ir džiaugsmo.. . -

Ir vėl Kūčios netoli, vėl gręžtame į vaikystės gražias dienas ir vėl sėsi= 
me prie balto stalo laužti plotkelės, linkėtis palaimos ir laukti vidunakčio 
į Bernelių Mišias kviečiančiu Varpų.

Kūčios! Gražaus džiaugsimo vakaras - jis ir susikaupimo, gal ir ašaros seniai 
meisspaustos vakaras. Tada pins tj susikaupimo ašara ir tarpusavio džiaugsmas 
žvakučių šviesoje ir spindės gražiu ir hezomisku širdyje czlai'.gsuu '.-Viešpatie, 
ateik Į musų tarpą ir lik su mumis. Lik su mumis užgimęs Eristauj su mumis, 
belaužiančiais Kūčių plotkelę. Mums truks ar motinos, ar tėvo, ar broliu ir se= 
sucių, truks ir saVųju, bet ju vieta gi Tau, o lietuviskasis Kristau,• Rupinto= 
jeli! ‘ lJt ■' . ■

Ir degs žvakutės ant šalai eglučių, ir jų Šviesa liesis atėjusi iš tėvynės, 
iš tremties ir iš visur, visur į vieną didelę šviesus

RAMYBĖ ŽEMĖJE GEROS VALIOS ŽMONĖMS .

•Kričių žioju i
SLIZIKAI s Imti- pusę stiklinės pieno, 2 kiaušinių trynius, Šaukštą 
sviesto, 10 gr.mielių, kiek kiltu, Šaukštą cukraus j truputi druskos ir vanilių 
jos. - Pieną jpa'šildžius, Įmaišyti šų dalimi miltų, Įdėti su trupučiu miltu 
išmaišius mieles ir leisti pakilti! Pakilus,sūdėti su cukrum ištrintus trynius, 

.druską.,vaniliją. Dėti daugiau miltų ir minkyti. Baigiant minkyti, sudėti iš'leis« 
ta sviesta. Dar gerai paminkyti, kol tešla nebelimpa prie ranku, ir padėti šil
tai kilti. Tada volioti piršto storumo rutulėlius, supjaustyti mažais gabalėliais 
pabarstyti aguonomis ir kepti.
AGUONĄ PIENAS: Imti tris ketvirčius stiklinės aguonų ir nuplikyti 
verdančiu vandeniu. Permalti kelis kartus per mašinėle, arba užpylus trupučiu 
vandens, moliniame inde trinti su mediniu maišik-liu, kol vanduo pasidarys baltas. 
Sutrintas aguonas atskiesti virintu vandeniu Įdėti cukraus sulig skonio ir, prieš 
duodant Į stalą, užpilti ant ŠliŽiku.

SILKĖS SU OBUOLIAIS: Gerai išmirkyti 4 silkes. Nuvalyti, iš= 
imti kaulus, o galvą ir uodegą nupjovus atidėti. Piftius smulkiai sukapoti. Su= 
tarkuoti 4 did. rūgščius obuolius. Sutarkuoti 6 šaukštus džiovinto pyrago ir 
juos persijoti. Patarkuoti pagal skonį svogūnų. Kapotas silkes, sutarimo gus obuo
lius, užplikintą pyragą, svogūnus ir ^.-6 aįiejaus šaukštus gerai kartų išminkyti 
Tešla suskirstyti į 4 dalis ir kiekvianą padalyti panašią i silkę. IŠ vieno galo 
pridėti galvą, iš kito uodegą. Iš viršaus užpilti truputi aliejaus ir leisti pa= 
stovėti, paskui pabarstytu tarkuotu pyragu. Tiekiant i stalą užpilti trupuęiu 
citrinos sulčių.
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.klaussydavos jų giesmių. .... . ' "
- Kaip malonu čia, - vienas kitam šaukė vaikai.

. Vienų, diena Milžinas parkeliavai namo. Prieš septynis metus išėjo aplankyti 
savo draugo Raganiaus it tą laiką pas jį išbuvo. Kai jis parėjo, pamatė sode 
žaidžiančius vaikus. u • ■

- Ką jus čia veikiat? - riktelėjo Milžinas ir vaikai spruko kas sau. - Sodas 
mano - tai mano. Lyg tai niekas nesuprastų. Aš neleisiu niekam daugiau jame, žaiski.

Taip Vi i?isodų aptvėrė aukšta tvora ir prikalė lenta su užrašus "Kas lįs
- tą čiupsiu!" • :
/ Vargšai vaikai nebeturėjo kur praleist? laisvas valandas.' Parėję iš mokyklos 

: baimingai slankiojo patvorių ir pro štakietus spoksojo vidun: "Kaip gražu tonai!".

Pavasaris laužėsi iš po ledo ir sniego. Laukai skendėjo žieduose ir paukščių 
'.čiulbesy. Tik Milžino sode buvo dar žiema, ten niekas nejudėjo. Nelėkė ten dainuo® 

ti paukščiai ir persikai, rodos, užmiršo•pražysti.
- Negaliu-suprasti kaip.čia yra, kad pavasaris toks vėlyvas, - mąstė Milžinas 

žiūrėdamas pro langą į baltą ir sušalusi sodą, - £>et vistik greit atleis^.pasala.
Pavasaris neatėjo. Neatėjo nei vasara. Ruduo visus vaisiais auksiniais apdovano® 

jo, Milžinui gi jokio. Ten vis dar buvo žiema.
Vieną rytą, Milžinui dar begulint lovoje, pasigirdo maloni inuzika.'Tai- turėjo 

starta už lango čiulbėti, - bet jau tiek laiko, kai joks paukštelis nepasirodė 
jo sode, - ir tai Milžinui atrodė gražiausia pasauly muzika.

- Mėgstu pavasarį, kad ir vėlyva, - ištarė Milžinas; šoko iš lovos ir pribėgo 
prie lango. Ir ka jis pamatė? *

• Nuostabus reginys! Per mazav išlaužą tvoroje vaikai šusliauzė vidun. Jie sliuo® 
gė į medžius ir sėdėjo ant šalį..Jau kiekviename medyje po vaikutį. 0 medžiai 
taip nudžiugo sulaukė vaikus, kad patys apsidengė žiedais ir lyg rankomis mosavo' 
šakomis.vįrš jų galvų. Paukščiai lėkė į sodą ir gėliukės lindo lauk per žalią žo= 
lo . Tai buvo miela.

Viename gi sodo kampe dar žiema, ten stove jo.toks mažutėlis vaikas, jog niekaip 
neįstengė prisiekti šakų ir įlipti ant jų atsisėsti. Jis bėginėjo apsukui ir gai® 
liai kukčiojo•

- Kopk, vaikuti, - tarė Medis, ir savo sakas prilenkė prie žemės taip žemai,
kiek tik galėjo. Vaikutis buyo dar permažas• Milžino širdis gi nerimo visą tai 
matant. . •■ . * ' *

- Koks buvau pavyduolis!- Dabar matau'kodėl rebuvorcia--pavasario. Aš pats tuoj 
įkelsiu vaikuti į medį ir tada nudraskysiu visas tvoras, vaikai galės Čia žaisti 
ir žaisti. Milžinas gailėjosi visą tai padaręs.

Atidaręs didžiąsias duris Milžinas išėjo į soda. Vaikai pamatą jį persigandę 
galvotrukČias spruko lauk; s'ode vėl pasidarė žiema.

Tik mažasis vaikutis nebėgo;■ Jo akys buvo taip aptekėjusios ašaromis, kad visųi 
nepastebėjo atžengsniuojančio Milžino. Milžinas sustojo už vaiko, paėmė atsargiai
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savo ranka ir įkėlė i medį. Ir medis susyk apsipylė žiedais, sulėkė paukščiukai*ir 
čiulbėjo,-mažasis vaikutis skėsčiojo rankutėmis ir plojo, apsikabino Milžino kak
lą ir pabučiavo. Atėjo ir kiti vaikai į soda ir su jais pavasaris.

- Tai jv.su sodas nuo dabar, vaikai, - Šyntolėjo'Milžinas. Paėmęs didžiuli. Jęir-
vi . suskaldė užtvertą tvora. 0 kai žmonės pietų metu grižo namo pamatė Milžinę.-,be= 
žaidžiantį su vaikais ir gražiausia soda, kadQtik butu kur mate. • ' > ■

Ištisą dieną vaikai; žaidė, ir vakarop ‘subėgo Milžinui pasakyti "Labanakt!".
- 0 kur jusu mažasis draugas? Tas, kurį i niodi’ įkėliau? Milžinas pamėgo vaikius*,

ką už jo pabučiavimą.'' ■ *
- Mes ’nežinome, - atsakė vaikai, - jis kažkur pabėgo.
- Pašiurkite? jam, 'kad nebijotą manęs ir ateitu rytoj, - pridūrė Milžinas. 

Bet vaįikaų sakėsi jo nepažįstą ir-nežiną kur gyvenąs ir niekuomet dar jo. anksčiau 
nematę.' Milžinas nusiminė.

Vos .parėjo/iŠ mokyklos, kiekvieną popieti vaikai bėgdavo žaisti su Milžinu. Mą= 
žojo vaikučio, kurį Milžinas taip pamilo vis nesimatė.

Motai slinko įr Milžinas užaugo labai didelis ir paseno. Nebegalėjo su vaikais 
kartu žaisti, atsisėdęs į didžiulę kėdę iš tolo stebėjo bekrykštaujančius sode vai
kus. Jis sau ramiai galvojo:"Turiu čia daug gražiu gėlių, bet išgvisų gražiausios • 
tai vaikai!".

■ . +
Vįe.ną žiemos rytą .apsirengęs žvilgterėjo pro langą.. Staiga,. .jis trynė nustebęs 

akis* žrurė-jo ir’žiurėjo. Tolimiausiame sodo kampe vienas medis pilnas balčiausių 
žiedu. Sakos lyg paauksuotos ’ir. sidabriniai vašiai kabėjo jose, o po juo stovėjo 
Milžino mylimasis vaikutis.

Galvotrūkčiais Milžinas šovė lauk į sodą visaš pradžiugęs. Bet kai pribėgo vi= 
sai arti’prie vaikučio, Milžino veidas paraudo iš pykčio*.

- Kas drįso tave sužeisti? -Tikrai, vaikučio delnuose matėsi vinių žymės, tas 
pat ir kojukėse.

- Kas įsd.rįso tave sužeisti? Sakyk man! Sakyk, kad galėčiau čiupęs savo dižiulį 
kardą tą. sutraiškinti.

- 0 ! 0 ne! - atsakė vaikutis. Šios žaizdos yra Meilės žaizdos.
- Kas tu esi? - paklausė Milžinas ir suklupo prieš vaikutį.
Vaikutis- nusišypsojo Milžinui ir tarė:
- Kadaise tu'man leidai žaisti sąvo sode, šiandien ateisi i mano sodą, į kojų,.’

Ir luomo t vaikai vėl subėgo pojpiotę į sodą, rado Milžiną, mirus Į begulinti po 
medžiu ir visą padengtą baltutėliais žiedais •

Oscar Wilde..
~———————-------------(Is anglu kalbos išvertė ’D .J.K.) .

Dsug lietuvių - nėr lietuvių...
St. P a u 1 a u s k a s rašo; "Pirmą kartą po DP įvažiavimo į Kanadą, Imigracijos 

ministeris Harris, priėmė mažumu laikraščiu atstovus ir pareiškė, kad imigracija 
Kanadon nėra uždaryta, bet imigrantai busią daugiau atrenkami. Šiemet esant nedarbui 
to įsileidžiama tik 160.000’. Kitiems metams numatyta 225-000.

Tėv.Aranauskas s.j. paskirtas Montrealio Aušros Vartų (čia vadinamą Py pultu) pa
rapijos vikaru. Didžiausias jo rūpestis- pastatydinti naują bažnyčią, nes dabartinė 

,-įsikurtisi buvusiuos sandėliuos ir vaizdas likes tas pats.
Man asmeniškai einasi nekaip. Nuo sunkaus,, darbo pertempiau strėnų raumenis ir 

lovoje gulėjau kaip stabo ištiktas j Trbčią sayaitė kaip nedirbu.
Nopriprantu prie organizacijų. Čia jų bent 16 sudarė LOK, o dabar kai reikia . . 

rinkti apyl. bendruomenės valdybą, nebėra, kandidatų (tas pats ir Toronto). Montroaly- 
je Karuomenės Šventės minėjime dalyVavo mažiau, negu kad dalyvaudavo "Concordia" 
salėjo... k — 1 — |
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. Naujas Posūkis B.LB-J©.
v Belgijos lietuviu archyve jau didžiulė krūva susirinko paskiru ’.'Gimtosios 
Saįies" numeriu, - juk jau penki metai, kaip Sis laikraštėlis lanko lietuvihr. 
"GS" tiesiog gyvo idealizmo triumfas lietuviškoje tremtyje. Ginus kelių, inio-ia® 
toriu sumanumu, idėjus leidėjams nemažai -pasišventimo, o prenumeratoriams mate® 
rialių norų,, šiandien1' galime tiesiog dįdžiuotįs sugebėjo išlaikyti ..savo 
laikrašti. • '

■Rankose pavarčius jos metu komplektus akyse stebuklas stojasi! Saujele lieįu® 
vių, o tiek geru noru ir dar daugiau tarpusavio susiklausymo vienam norui. "GS" 
ne pinigais išsilaikė, ne prenumeratorių, dideliu skaičiumi, bet lietuvišku 
idealizmu. '

. Bę.sidžiaugiant ir besididžiuojant, pastaraisiais laikais atėjo viešnia .mintis, 
ir-sųtapt'inai pas daugelį.. Pernai.prieš ja, buvo daugelis nusistatė, šiemet gi 
pasikeitus kaimyninėje Anglijoje "vidaus politikai", keičiasi daugelio galvose® 
nos ir pramatymai. Tiesa, kad Vokietija lyg.lietuvių motina (sic! ) buvo,.ra® 
ciau Anglija dukrelė! ~ ji mokyta dukrelė, ji leidžia lietuviškų laikraštį, ku= 
ris apima ne tik Vokietijos tautiečius, bet ir toli už Europos siekia^ Kų jau 
kalbėti apie Belgijos lietuvius, kurie kone kiekvienas šalia savo "GS" namuose 
laukdavo iš Anglijos savaitinio svečio "Britanijos Lietuvio".

Nauji Mėtai' jaujeių- - lietuvių pridurtų s" nauji metai -nauji ratai"- o kar= 
tu ir naujos mintys ir sumanymai su jais.

Pastaruoju laiku, po ilgų svarstymu, "BrL" virsta visos Europos lietuvių ben® 
dru savaitraščiu. Bus kiek pasipūtės (6 psl) ir prenumeruojamas kaip savo laikra® 
stis Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Italijoje, Švedijoje, Ta® 
nijoje ir visur Europoje (šiapus!)./lTuo šičia jau turime atvirai kalbėti... / 
Atrodo, kad bus galima tų plačiai siekiantį laikraštį padaryti ir B e 1 g i * - 
jos lietuviu laikraščiu.. Pagal susitarimus, kiekviena šalis jame 
įųres^taiji tikrų skiltį, įjūrių užpildys paskiri redaktoriai. Tiesiai sakant, ka 
igi oio spausdinome "GS", perkelsime spausdinti svetimoms marinoms į Angliję, 

bet bus žinios '"Pas Mus". 
. v

Pernai si mintis daugelio musų lietuvių buvo atmesta. Šiemet gi, pasikeitus 
sąlygoms, ji priimtina. Praktiškai gerai derinasi tuo, kad kone kiekvienas jau 
skaito "BrL". Todėl visai bus idealu, jeiprisiglausime 7 iprie' ;;:u visos Euro®
pos lietuviu' lapo ir mes su "GŠ".

I S R I S T I N I KLAUSIMAI .
1. Budingiems ir tik mums liečiančius reikalus BLB Valdyba ir Kapelionai 

tikisi atitinkamomis progomis pranešei. paskirais aplinkraščiais "Pamaldų pakvies?' 
timo" forma, kas- dažnai vistiek būdavo siuntinė jame Šalia "GS".

Didesnės-, šventes-- paminėti, buvę leidėjai tikisi išleisti neperiodinius ke= 
lių puslapių "svečius" , -

-2. lieka atviras klausimas. Kų. daryti su "Laiškais Lietuviams"?
Daugelis skaitytoju jais džiaugįasį ir nori ir toliau juos gauti; Paskutiniame 
Liežo liet.susirinkime išryškėjo dvi nuomonės: VIįMorkuno - kas nori juos gau= 
ti tegul primygtinai praneša, ir p.Bružienės, - reikia ir toliau visiems siun= 
tineti, o atsilyginti kiekvienasr •' išgalės. Daugeliui .linkstant prie pastaro® 
jo sprendimo B.L. Spaudos Sekciją mano' "LL" siuntinę.ti neuŽsiakius tik tisuo® 
met sąžiningai už "GS" atsiteisimiems. < • . . .
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Kaip"LL" kai kurie lietuviai įvertina, pacituosią pirmąjį atsiliepusį A. 

Ivietkausko atviruką;"Nuo šio laikraščio jokiu būdu neatsisakysiu, -^nesvarbu 
kiek jis ten kainuotą. Tai yra laikraštis, reikaliągas kiekvienoje šeimoje 
ir kurio neatstos joks kitas. Taigi, : mane 'oalite užrašyti į sekančiu metą
prenumeratorius"- Į tokius prenumeratorius1’pinigus iš anksto atsiųsdamas (ir už 
"GS") įsirašė Jonas Alaune.

Grįžtant prie pradėtos temos, liekamęs nusakytos linijos. Jei mieli Belgijos 
lietuviai turėtu kitokiu nuomoniuj p a s „i ū 1 y m ą ■ ar papildymą., - 
laiškai visuomet laukiami. ' ■ . >■

KAS DARYTI?
"BrL" reikia užsisakyti kiekvienam paskirai pas apylonkes spaudos atstovą ar 

Liet.Spaudos Sekcijos adresu ("GS") . Taip pat būtina asmeniškai .pratęsti pronu= 
moratas.

"BrL" - savaitraštis, 6 psl. bepartyvinis, metams 250 fr. Metu dalims atitin= 
karnai mažiau. .

Korespondencijas, pranešimus, rašinėlius ir panašius laikraštinius dalykus 
siųskite "GŠ" adresu, arba, ir tiesiai "BrL" adresu:. 45-Holland Park; London,W11. 
England. ,

Jeigu musu, bendruomenejo bus.padarytas ir visu priimtas naujas spaudos posu= 
kiš, '"GS" išeis dar du numeriai kartu prisiunftiant besibaigiančią Įjotu "LL".

Prenumeratos užv"bŠi"'bus skaitčnos už "BrL". Kad nuo pat mėtų pradžios gautu= 
mete naująjį laikraštį, malonėkite negaišdami jį užsisakyti. 

S’ kaitykime, 'švieskimės, kilkime !'
* t .

- BLB Liet. Spaudos Skyrius•
; Kun.J-Dėdinas .  .

L / ak ėj 7 m cj s 1953.1
Pasakojama, kaą vienų vakarą žmonės pamate aikštės vidū^iUyPinailtį 

neregį. Jis nešėsi žiburį.
Kai kurie praeiviui šypsojosi: jpį
- Argi aklam reikalinga šviesa? ■ įR.
- Ne dėl manęs,- tai jums, kad šviesoje geriau mane matytumėte ir 

kad neužgaučiau jūsą praeidamas, - atsakė aklasis,
* -

Daugelis iš musą panašus anam keleiviui ?u žiburiu, šviesa mums 
reikalinga, kad geriau save matytumėm, kiti jau užtektinai mus mato.

*
Betliejaus žvaigždė savo skaidrios meilės spinduliais teperskrodžia 

mūsą širdžią tamsą ir Naujieji 1953 metai tebūnieŠviesos - grįžimo į 
namus metai, kad nereiktą slankioti svetimose aikštėse su svetimais 
žiburiais rankose. - S A
„ ---------------------------------- . o o o o • ----------------------------------

x£PEupeno Sanatorijoje sergantis stud.Kaz .Petraitis prašo lietuvią, 
.ar kas negalėtą jam prisiąsti remunėlią ar šalmėčią, priskintą gamto= 
jc. Šie vaistai būtinai jam reikalingi, o vaistinėse perduodamieji 
nėra kaip reikia. 

--------- . -------- = O = o _ ----------- . 
Kalėdos! Ar jau pasiuntėte artimiesiems ir draugams sveikinimą? 

duokite vieni kitiems džiaugsmo patirti - tai pradžiugins ir jus pačius.
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aš, - tare Alyvmedis, - is= 
aliejaus., kuriuo mažam Vai= 
pateks kojukes. . ,
ką aŠ duosiu Kūdikėliui Jė= 
susimąstė Eglė.

(Legenda)
Ar kilo kam klausimas bepuošiant Kalėdų eglū 

tę, kodėl gi eglė'o ne .‘kitas medis tai dienai ■’ 
skiriamas. ' Tamsiai zal'iQeglute,. taip isdiA 
džiai stovinti žvakučių šviesoje jau nėra 
panaši i aną -paprastą augančia^ miške.

Tik dėl savo kuklumo ji išrintoji 
Kalėdų džiaugsmui. Tik paklausykite.

Kūdikėliui Jėzui gimūs. viskas’ atgijo 
Netik '„žmones,'.bėt -gyvuliai ir augalai • 
ėjo su dovanomis jį pasveikinti. Su= 
sitarė galinė,. Alyvmedis ir Eglė ap= 
lankyti Kūdikėlį. .

Palmė tarė: "Aš jam atiduosiu pae 
Šias geriausias savo šakas, gal "but 
jos "bus reikalingos Kūdikėliui švel= • 
niai pamojuoti, o beto., mano’ šakomis 
išpuoštas tvartelis daug gražesnis 
bus.

- 0
.Spaus iu 
kučiui

- 0 
zui? -

- Tu?. Tu nieko neturi, tavo spy= 
gliai per aštrus a •

Eglė nusiminė; - Jūsų tiesa, 
aš neturiu nieko gražaus.

Netoliese skrajojo angelas ir jis 
viską girdėjo, ką medžiai tarpusavy 
kalbėjosi. Jam labai pagailo vorgsės 
Eglės.

Temo. Danguje suspindo žvaigždės. Salta.Angelas pažvelgus aukštyn mostelėjo
sparneliu ir kelios žvaigždutės ėmė leistis žemyn. Jos vis leidosi, o angelas vie= 
na po kitos kabino ant vargšės^ir nelaimingos Eglės šakučių. Apšviestoji Eglė, prisi. 
a.rtimo prie Kūdikėlio. Jis grožėjosi ja!...

O

Ir nuo to laiko be eglutės jau ne Kalėdos. Ji papuošiama žvakutėmis ir viršuje 
„..blizga pakabinta didžiulė žvaigždė primenanti anas pirmąsias prie Prakartėlės

- Paruošė Sės, Agnietė, OSB.

POKALĖDINIAI VARPELIAI
KALĖDOS . Pagonių laikais tas .laikas buvo skirtas pagarbinti Švžsaį. ik= 

šcionybci gi - jos įsteigėjo atėjimas ant žemės. Gruodžio 21 d. pradeda ilgėti die= 
na ir saulė kopti .aukštyn link pavasario. Kalėdos Čia turi gilią prasmę. - Kalėdų 
dienojo kunigas turi teisę atnašauti trejas šv.Mišias.

Gruodžio 26-ji. Pirmas^ krikščionių kankinys šv. S t e p o n a s, savo tautie«= v 
cių akmenimis užmuštas už viašą Kristaus skelbimą, - už skelbime, tautai, kad Jėzus is , 
Nazareto buvo žmonių Gelbėtojau.,

Gruodžio 27-ji. Sv.J on a s Evangelistas. Vienintelis iš apaštalų- 
nevedęs, vienintelis iš Kristaus artimųjų nemiręs kankinio mirtimi. Imperatorius
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Domicijonas norė jo Joną ''"ii-vir.ti" smaloje* be,t.apaatnlhs .išėjp ’dar jaunesnis ir graa* rrix--. 
bosnis. Tada imperatorius ištrėmė. į to laiko Sibirą/'' P^tm^s^'s^-luy kurSparnšė Bažny= 
Šios ir žmonijos ateitį. (Apreiškimas Naujam^Testamente) •. Senatvėje v • savo pamoks= 
luošo vis kartodavo: "Mylėkitės, broliai, nes 'Viešpatsi jus- nylėjo" Žmonės be kantry= 
bes jo klausė: "Kodėl gi mums nieko daugiau nesalca-i^ *tįk mylėkitės"?"..' 0 sv.Jonas a ta 
sakė: "Tai Viešpaties įsakymas, ir jeigu jį užlaikysite bus visur viskas tvarkoje!".
w. Gruodžio 28-ji. Ni;ie, kaltieji B e r n e 1 -i a 'i . Šie pirmieji kankinių ;
ic e i<-i -buvo Stalino pirmtakuno Erodo klastingai is lotinų išplėšti. Manoma, kad 

jų buvę apie 20-J0. Romėnai sakydavo: "Geriau būti Erodo kiaule, negu žydu". Erodas, 
išžudė visus savo artimuosius pradedant žmona. Gulėdamas mirties patale liepė nužudy
ti 50 žymiausių piliečių, tikslu -kad jo mirties diena būtų liejamos asaręs.

Sausio 1—jį. Naujieji Metai. Tai' civilinių metų, pradžia, ir Jėzaus 
vardo dieha. Žydų tautoje turėjo būti kiekvienas berniukas aštunta dieną po gimimo, 
apipjaustytas ir taip priimtas į išrinktosios tautos geimą.. Apipjaustymo a.peigas at= 
likdavo pats tėvas, arba, t.yad. Mokei- Ta diena, buvo berniukui duodamas vardas.

Mes tankiai matome įrašus: .IX ir X - tai pirmosios .raidės "Jėzus Kristus" ęrai= ; 
kiškai. „THS“’ (Jesus Hominum Salvator) - Jėzus žmonių Išganyto ja-s .■ Nupaišytai žuvis • . 
irgi reiškia. Kristų.

Sausio 6-ji. Trys Karaliai.. Tie karaliai buvo astronomai, Žvaigždžiu 
stebėtojai, greicia-usiai arabais Kasparasj Melchijoras ir Baltazaras. Si šventė, tai 
pagoniškųjų tautų pripažinimas Kristaus kaip karaliaus ir Dievo.

Sausio 11-ji. Sv. Šeimos šventė . Dabar tas sekmadienis primena mo= 
terystės sakramentą:-"ką Dievas sujungė žmogus tene'perskiria!" . Mūsų šeimos turėtų, ... 
ir šiais laikais pa-vyzdžiu imti šventąja. Šeimynėlę, nes taip reikia šeimoje tarpu= 
savio me i 1 ė s, pa.sišventimo ir paklusnumo. Nuc?° pareina šeimos laimė. 0 laimin ,, 
gu būti juk visi nori. •

Sausio 18-25 d. Maldos savaitė . Šioje savaitėje viso pasaulio krik
ščionys (ir katalikai ir protestantai) meldžiasi, kad vėl galėtų visi susivieryti į 
vieną šventąja, katalikiškąja Kristaus įsteigitąja Bažnyčią. Savaitė prasideda šv. 
Petro popiežiaus švente. Kasdien meldžiamasi vis uz kitas šalis: Europą, Rusiją, Af= 
riką, Aziją ir't.t. Jai pradžia dąvė vienas anglikonų kunigas atsivertėlis. Tą savai 
tę visų krikščioniu' noras - laid būtu.ne daug bažnyčių, bet pagal Kristaus norą "vie= 
na avidė ir vienas Gary tojas". ■ ' . , ; .

Sausio 25-ji • Apaštalo Pauliaus, atsivertimas.. Žudant šv. 
Steponą, Saulius dabojo žudikų drabužius. Tada jis buvo dar jaunas. Jis buvo labai 
iškalbus ir gabus -..žydu veiksniai paskyrė jį sunaikinti Nazarėno sekėjus. Tą darbą 
Saulius puikiai atlikinėjo. Kartą jojo su būriu į-provincijos mifetą Damaską. Pakeliui 
lyg perkūnas-sušvito akinanti Šviesa, Saulius.ranka prisidengė akis, bet jau pervėlu, 
jau apakęs. Tup tarpu nukritęs nuoarklio išgirdo balsą:"Sauliau, kodėl tu mane per= ' 
sekioji?" - "Kas ,tū esi: tas?"-paklausė Saulius-. Ir balsas atsakė: "Tai Jėzus,kurį 
tu persekioji"., - Saulių nuvedė draugai į Damaską, '-Jis tori galvojot apie atsitikįmą 
ir galiausiai apsisprendė likti Pauliumi ir stoti Kristaus pusėje. Visokiausių nuo= 
tykiu pergyveno apkeliaudamas to laiko pasaulį ir skelbdamas Kristų, 
romėnai 6? m. nukirto Romoje jam galvą. /Pauliaus keleionės aprašytos 
"Apaštalų darbuose/.

kol galiausiai 
Fąu j.Testamenteų-

ošė Pauliu s , OEM

L'„............. ............. . .
V'-'-^Trie draug* Įtapo partizanam
X— Jamsaus eglyno gūdumoj, 
■■-‘K..., Šią šventą Kūčių naktį mena 
"-ą^KBotlėjaus himno pažadai.

|>2** ...... .......
'******i***M“’sh’vT... .

0 Viešpatie, nejau apvilsi?
Nejau,melavo'angelai?...
Suteik ranybė! Mes pailsem.
Gera valia?!...- Tu ją matai. .„.L,

(iž "Aušros Vartų)
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Nuostabus pasaulis 
tas dangus žvaigždėtas

Pereito numerio Siame straipsnyje suminėti mums neįprasti duomenys apie 
dangų,, būtent, kad: 1.mes gyvename su saule vienoje Žvaigždžiu krūvoje, kuri 
panaši kišeninio laikrodžio išvaizdai ir vadinasi Paukščių. Takas• 2. Tokių . , 
Žvaigždžiu susispietimų, arba PT, yra dhug.' Jie taip toli, kad susilieja ju ' . 
paskiru žvaigždžių šviesa į vienų spindulį ir atrodo lyg vienas Šviesus taškas. 
Tik,didžiaisiais teleskopais galima spiečiuje įžiūrėti Žvaigždžių spiečių.
5. Šie Žvaigždžiu sniečiai vieni nuo kitų tolinasi. Juo toliau vieni nuo kitu, 
tuo greičiau lekia šalin. 4- Dangaus (visatos) ribos -kraštai- yra ten, kur 
besitolinacios žvaigždės lekia sviesos greičiu ir jų ja.u nebematome. 5-Visatos 
žvaigždės'susidarė, iš sprogimo pasėkoje išblaškytų medžiagos dalių. 6. Visata 
baigsis viskam sušalus ir virtus'tvarkai į chaosą,-netvarka.

PROTĄ. S NERIMSTA.
Minėtos visatos atsiradimą. aiŠkinacios teorijos nėra pilnos ir neviska iŠ® 

aiŠkinacios. Modernioji mokslininkai jomis nepatenkinti ieško naujų. Paskuti® 
niašs metais Anglijoje, Kembridžo universiteto astronomai Bone ir Gol išvedė 
visai naują pasaulio atsiradimo aiČkinimą. Šie samprotavimai vadinasi " N e s i= 
liaujančio tvėrimo teorija".

Pagal minėtų mokslininkų išvedžiojimus visata nėra ribota- Ji beribiai is= 
siplėtusi ir esanti beribiame ląike. ^.tseit, visas dangus yra beribis ir laiko 
atžvilgiu neturėjo pradžios ir niekuomet nesibaigs.

Dangaus PT tyrinėjimai leidžia pastebėti didelį visatos vienalytiškumą (ho= 
mogoniskuma) - dangaus kūnai visur tų pačių ypatybių* Tisą, vienur kitur erdvė® 
jo susispietusios žvaigždės i PT, tačiau visata atrodytų panaši nesvarbu iš ku= 
rio visatos krašto į ją žiūrėtum. Ir tas panašumas yra nesikeičiantis, kaip 
kad nekinta gamtos (fizikos) dėsniai* Visatoje nesikeičia nė esančios modziag 
gos tankumas, tirštumas. Pagal teoriją, jis . negali keistis. Visa®
ta nuolat plečiasi paskiriems PT tolinantis, dahgaus-visątos sutelktos medžią® 
gos tankumas turėtų mažėti. į išlekinnčių žvaigždžių medžiagos vietą, visatoje 
yra nuolatos sutveriama n‘a u ja medžiaga’,— kuri ir pa
laiko vidutinį medžiagos tankumą, (kiekį) visatoje. Aiškiai sakant, dėl ičlekian® 
čių žvaigždžių dangus lengvėtu palyginus su jo didumu, gi sutveriant gaujos 
medžiagos-dangaus svoris išlaikomas visuomet tas pats•

Naujai s u t v e r i'drm o.s medžiagos kiekį galima len= 
gvai apskaičiuoti . Kas 500.000 metų, viename kubiniame metre 
erdvės sutveriamas vienas vandenilio atomas. Tai yra taip mažai, kad jokie ste= 
bėjimai to' neįžiūri. Tačiau, paėmus visą dangų — naujos medžiagos susidaro bai= 
sus kiekis: 50.000 saulių į sekundą! - IŠ šios naujai atsiradusios erdvė® • 
se (intergalaktinės) medžiagos turi susidaryti, susikondensuoti naujos zvaig® 
ždės, Žvaigždžiu sistemos^ - panašiai, kaip kad atsirado mūsų PT. — Mūsų ma= 
tomoje erdvėje yra gal apie 10 milijardu P Takų. Erdvei besiplečiant, jie isle® 
kia ir dingsta vienas po kito iš mūsų akių už visatos horizonto, akiračio.

AMŽINA JAUNYSTĖ-

Sena, legenda nusakoja, kad esąs paukštis Feniksas, kuris kai pasensta, uz= 
degęssavo lizdą jame sudega. Po to iŠ pelenų atgimsta jaunas ir gražus. Pauk® 
Štiš nemiršta ir nepasensta. ’ ■ ... v.

Pagal nuolatinio tvėrimo mokslą pasaulis nesensta ir nesikeičia ta prasme, 
jog kiek žvaigždžių išlekia už horizonto, tiek jų atsiranda sutvėrimo pasėkoje. 
Dangus-visata šiandien neperdaug kitaip atrodo kaip praeityje ir kaip bus to®
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limiausiuose amžiuose. Mažmožiai nuolat kinta, tačiau v' ' . dangaus visatos 
paveikslas išlieka toks pat, panašiai juk nuolat keičiasi fontane vandens la= * 
Šai, bet trykštančio fontano Išvaizda ta pąti. Dangus nesenstąl , ,

-Pagal naująją teoriją .nesunku išrišti ir,.visatos' ' sailmo- <įėsAi ■ Entropiją). 
Visata gi sąla kai kuriose vietose, bet nutolstančios šąlančios žvaigždės is= 
sigabena ir saistančią medžiaga. Dangus tad palaiko vienodą šilumos kiekį iš 
naujai sutveriamos medžiagos. ' ■ - . ;>J.. . ,

V IS.? .DA R TOLIAU. -'-į"?, ' • '

Dangus ne vienodo amžiaus. Vieni Paukščiu Takai.tik pre'dęda" vystytis, kiti 
jau amžiaus viduryje, kiti lekia šalin į savo senatvįę. Galiausiai liksime vieni 
musu PTake, ir šis PT aitronomaaSbus nuobodus ir .per gerai ištirtas .- Tai atsi= 
tiks, astronomiškai kalbant, neperužilgo, už trigubo žemės amžiaus,.- 10 mili= 
jardą metą,. • . -r-

Protas smelkiasi ir uz visatos akiračio. » Kas atsitinka su1 ten, pradings^ 
taačiomis žvaigždėmis ? -.

Už 2000 milijardų Šviesmečiu kas darosi niekuomet negalėsime' pasakyti, nes 
iš ten šviesa niekuomet neateis. Mes negalime manyti, kad pradingusios žvaig= 
ždęs kada nors vėl priartėtu., jog vėl kada nors jas pastebėtume. Su persų po= 

•etų ir žvaigždžių draugu Oman Kajan galime sakyti; "Kaip keistai Nė vienas 
nakties meteoru,' pralėkusiu prieš mus negrįžta atgalios , Mes . ję .kelią ras= 
tume, jei eitume jo keliais! P .... '. i .... ■ ‘

Jei kylą -klausimas : - I š .ko gi J s u t v e' r i ■ a m a 
n a .u j o ji. , m e d Ž i a g a '? turime .atsakyti -11 n i e,- k o i Gry= 
gąi iš nieko! Turime priimti, kad vyksta grynas tvėrimas, prieš kurį nieko nė= 
ra. Jei . taip nebutu, turėtume-priimti, kad pries porą milijardų metų buvo vie= 
nas kūrimo aktas ,.

Naujoji medžiaga - • • sutveriama greičiausiai vandenilio atomų for=
moję, - jie yra paprasčiausi iŠ visų atomu ir svarbiausioji visatoje medžiaga, 
šis tvėrimas vyksta atsitiktinai, ne pagal kokius dėsnius. Medžiaga atsiranda 
visur vienodai (statistiškai- apskaičiuojant) imant vidurkį, bet tačiau, tir= 
šėiau kai kur, kad galėtų, pradėti susidaryti ir kondensuotis naujos žvaigž
dės . * ■

I Š V A U 0 s:- "N 3 Z I N 0 M E !"

Žmogaus nemarus protas būtinai nori ką tik įstengia pastebėti, nori aiškiai 
ir ryškiai .ištirti, kad viskas butų aišku. Kitaip jis alksta nopasotinaii(£tie= 

sos.
■ Ar nuolatinio tvėrimo teorija leisis kadą įrodoma, mes'negalime.pašalyti. 

Nemažiau sunku įsivaizduoti dahgų-visatą be"pradžios įr be pabaigos, sunku 
suprasti jos amžiną buvimą. Žmogaus dvasia klausia "kas yra tas, kas tveria 
nauja medžiaga ir naujas žvaigždes iš nieko?"

Žmogaus protas gal niekuomet neišspręs' visko, nes vienos tiesos ir aiškumo 
besiekiant ir prisiekus nejučiomis atsiranda ’Šalia daugelis kitų neaiškumų. 
Ligšioliniai gamtos mokslai medžiagą rado negyvąbesielę ir joje gamtos nesi= 
keičiančius dėsniusviską vykstant pagal apskaičiuojamus įstatymus iŠ anksto. 
Moderniųjų dvasios mokslų (psichologijos ir kt) įtakoje į gamtos mokslus įeina 
naujas atspalvis - tam tikras medžiagos gyvumas, kuris pliką gamtos moks
lu "Nežinome" išryškina proto ieškoma prasme, kad turi būti Pirmoji Priežastis.

Io 1'ad.ijkj pas—e.ites t—-ir pumose o .raiėpė •

Gyvenimas ' - a tėti, mokėt taip,' kaip į jį leisiesi! Juokiesi tu -
ir jis Šypsosi! Rauki kaktą - ir jis į tave niauriai žvilgčioja! Dainuoji - 
užkariauni .draugus, 'galvoji -tavo mintys realizuojasi panašiais vaizdais. 
Mįjrli gyvenimą, ieškai jame gėrio - geri, draugai apsupa tave ir gamta apdova= 
no ja turtais.
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K r. 1 e d u šventėse siunčiu daug sveikinimu ir linkėjimu,Naujuose metuose 
jfeeros šelmes visiems Zwartberge gyvenantiems lietuviams.

A pry 1 e n k ė s seniūnas.

Malonus sveikinimai, linksmi ir laimingi Naujieji Metai visiems pažįstamiems, 
studentams, angliakasiams ir bendro likimo draugams.

-Pranas Aglinskas .

Malonioms "GS" skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams didžiose Šventėse šiuo 
numeriu siunčiame lietuviškai nuoširdžius sveikinimus iš Redakcijos.

Kalėdų šventės tesustiprina lietuviškus pendrai praleisto gyvenimo ryšius* su 
išvykusiais iš musų tarpo lietviais, skaitytojais.

- "Gimtosios Šalies" Leidėjai.

DŽIUGU ! Amerikoje išeinantieji "LIETUVIŲ DIENOS" ir "MARGUTIS" isi= 
dėjo ilgoka musų gyvenimo aprašyme su daugeliu nuotraulu - iš Ltmburgo, Liežo, 
Volonijos, Malino. x, z

rlCbpi Kbi r4 Kt t1| g.
Visiems "Kortapiko KibirrkŠčiu" rėmėjams šventėse šilta it skanaus pasisek 

kimo! . ' c

- Amerikos prezidentes Linkolnas klausiantiems ko reikia, kad gyvenimas no= 
butu grasūs,atsakydavo ': "Nesirūpink perdaug likimu. Valgyk J kartus i dionn. 
Nepykink savo žmonos. Neapvilk tavim pasitikinčiu Žmonių. Pasistenk niekuomet 
nepersistengti".

- Iš Amerikos atvyk 
s teituose: l.„ ______
Herr

•ikos atvykęs fermeris giriasi vokiečiui: "Ot, mister, turiu farmą 
Kol .automobiliu ja apvažiuoju trunka 10 valandų. - "Nenusimink, 

ts.akė vokietis, - prieš karę, ir aš turėjau tokį automobilį.,.."
- (iš "Audros Vartų) -

- JAV vienas jaunas vyrukas buvo pašauktas i karuomenę. Vaikinas norėjo pa= 
tekti į aviaciją ir tapti lakūnu, tačiau labai‘bijojo Įstojamųjų patikrinimu, 
nes buvo kiek perlcngvas. Trumpai prieš komisijos laiką vyrukas suvnlgė puse 
kilogramo džiovintu slyvų, išgėrė keliųlijka stiklinių vandens• ir, didvyriškai 
kentėdamas skilvio skausmus, nužingsniavo i komisijos biistine. Gydytojas ji ru= 
pestingai apžiurėjo, pastatė-ant svarstyklių ir pagaliau pareiškė:
- Tik pusė’ kilogramo tetrūksta iki mažiausio reikiamo svorio. Bet aš jums ga= 
liu padėti: bėk, tamsta, greiatai namo, suvalgyk pus.g kg. slyvų džiovintų ir uŽ= 
gerk vandens daug; Tuomet mes vėl pabandysim... zT« ....— \ ±s sB.TGjL'uISS ) —

SKAIČIŲ GUDRYBĖ. . v ... ,
1 Sakykite knm nors: Paimk savo gyvų brolių skaičių. - fa=,

daugink iš 2. - Pridėk ?• - Padauginkite iš 15. - Pridėk gyvu seserų skaičių. 
-Padaugink iŠ 10. - Pridėkite mirusių brolių ir sesučių skaičių. - Atimkite 
150- — Galutinis pasakytas skaičius, rodys: šimtų skaitlinė: brolius; desim= 
čiu - sesrris; paskutioji - mirusiuosius. - , , . . , ,• ’ J Pabandykitel 

"Gintoji Šalis" 1952 n.gruodžio ’25 d.>V.metai. Nr.24 (124). - PPays Natai" 
-Binensuel Lithuanian. Edita par la Section de la Prosse. Lithuanienne et In Mis= 
sion Oath. - Visais laikraštėlio reikalais kreįtis: K.J.Dėdinas; 97.rue de la 
Brabanęonne; Louvain. Telef.229.JOViršelio vinjetės sėsLaurencijos OSB.

15



v

Sul

' v. *#,,: (£ >

16


	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0015
	C1BC10000363631-1952-nr24-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0016

