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SVEIKI

Bėga dienos, slenka metai, mainos laikai, mainomės ir mes. 
Nežiūrint taip nepastovaus gyvenimo jaučiamės liekę lietuviais, 
artimesni tarp savyjy, jaučiamės, kad tėvynės meilė mus vienija. 
Visus jungia bendras visy lietuvybės reikalas, noras likti lais
vais', sava kalba kalbėti, savas durnas dūmoti. Laisvės ilgesys ir 
kova už laisvę tėvynę mus sujungia ne tik čia Belgijoj, bet ir su 
likusiais tėvynėje ir su visam pasauly išblaškytais tremtiniais. 
Nevisai teisinga buty manyti, kad užtenka jaustis-lietuviu ir jau 
esi lietuvis. Reikia šiais laikais daugiau lietuvišky darby, kurie 
nuolat atnaujinty blėstančię tėvynės meilę mumyse ir musę jaunojo
je kartoje. Yra pastatyti lietuviškai laisvės kovai žmonės, kurie 
vadovauja, tačiau reikia visy musę, nuoširdaus prisidėjimo. Puiki 
proga kiekvienam padaryti gėrę lietuviškę darbę palaikant savo 
spausdintę žodį, savo spaudę. Spausdintas žodis atnaujina tėvynės 
meilę, prablaivina sunky gyvenimę naujomis viltimis, tarpusavy su
artina. Kur lietuviai tik nuemigravo, susispietę būrelyje tuoj rū
pinasi savo spauda. Bendromis jėgomis, lietuviška talka leidžia 
savo laikraštį ar informaciniy leidinuky, kurie jungty lietuvius, 
pranešinėty įvykius, nutarimus ir informuoty tautiečius apie gyve
nimę kituose kraštuose. Taip buvo Vokietijoje stovyklose, panašiai 
yra visose Šalyse. Nekalbant jau apie Amerikę, kur susikorė antra 
Lietuva, paimkim Kanadę, Angliję, Austrai!ję, Venecuelę net Nauja- 
ję Zelandiję? visur rasi lietuvius turinčius savo laikraštį. Taip 
buvo ir Belgijoje. "Gimtoji šalis" nors kukli, bet nuoširdžiai sa
va jau treti metai kas antra savaitė prašnekina.vyrus pavargusius 
nuo sunkaus darbo. Jinai buvo vienintelė veikli priemonė surasti 
ir pasiekti labiausiai nutolusius tautiečius, visus supažindinti 
su visais, pranešti mus liečiančius valdžios ir savus nutarimus, 
painformuoti sunkiai kalbančius svetima kalba apie politinius įvy
kius. "G. Š." mus rišo tarpusavy. Deja, paskutiniu laiku jos gyve
nimas pasunkėjo: našta užsisakytojai. Paskutiniame numeryje atsi-
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sveikino jos veiklus ilgalaikis redaktorius Dr. Kun. Gaida. Jaus
damas didelį jos įnašy Į musiji kulturinį gyvenimu nenorėjo, kad Jam 
išvykus ji liautasi ėjus, nes tuomet liktume be jokiy savy Žiniy, 
o kiti laikraščiai apie Belgijos lietuvius veik nieko nerašo. 
Prieš išvykdamas Kun. Gaida sušaukė Liuvenan G.S. bendradarbius 
ir po ilgoky pasitarimy nutarta, kad G.S. dar kol kas reikia leis
ti. Reikėjo tad rasti tam darbui žmoniy. Susirinkimas kone vien
balsiai pritarė minčiai, kad laikraštį leis bendrdarbiaujanti tri- 
jy asmeny grupė: T. J. Aranauskas, p. Stefa Mironaitė ir aš.

Brangus skaitytojai, tasai mus rišantis saitas dar nesutruko. 
G.S. dar kurį laikę jus lankys. Joje gal neužteksite dideliy daly- 
ky, kaip kity šaliy spaudoje, bet savo lietuviškomis mintimis, pa
tarimais, informacijomis, emigravusiy kitur tautiečiy įspudžiy at
pasakojimais, politinėmis žinutėmis ne vienam atstos sunkiai sugrie 
biamy knygy ir užpildys kultūringai laisvo laiko valandėlę. Sekma
dieniais Lietuvos kaime buvo nemažas džiaugsmas sulaukti spausdin- 
ty svečiy, nemažesnis malonumas ir dabar paimti į rankas savoj kal
boj apie mus rašantį laikraštį. Užtat supraskime, įvertinkime ir 
atjauskime kokia didelė ir brangi Dievo dovana turėti svetimoj ša
ly savo laikraštį, nors kukly bet savy.

Kaip ilgai G.S. skaitytojus lankys pareis nuo jy paČiy. Nei 
administratorius, nei redaktorius neturi pinigy iškasamy, bet kol 
prenumeratoriai keletą franky jai negailės ir jei užsisakanČiy pa
daugės skaitysite ir toliau. Šiuo metu žmonės iš Belgijos dingsta 
vienas už kito, tačiau, atrodo, nemažai liks. Todėl, jei vyrai 
savo gerais norais ir frankais G.S. užsisakys tiesiai ar per pla
tintojus ir jei kiekvienas skaitytojas suras po naują prenumerato- 
riy G. S. gyvuos. Patys dėl 36 fr. nenusigyvensim, užtat turėsim 
garbės ir naudos savo lietuvišku darbeliu. Daug ranky didžiy naš- 
ty kelia, vienykimės ne tik maldoje pas Dievy vienvkimės ir ben
drame darbe dėl Tėvynės spaudos srityje. Vėl drumsčiasi dangus, 
vėl gesta jaunos gyvybės, netikrumas rytojumi grūmoja. Nors ne-^ 
daug čia musy yra, bet galybė per ištvermingy vienybę. Likime iš
tikimi Dievui ir Tėvynei ir musy laisvės kovę prieš Dievo ir Tė
vynės pabaisas, musy triūsai Dievo palaiminti apsivainikuos perga
le auštant naujam rytojui.

Jūsy K. J. Dėdinas.

—..00OOO00..—

KAIP SOVIETAI ATSILYGINO
SAVO ŠALININKAMS UŽ JŲ "DEMOKRATINĮ" PASLAUGUMU.

Paskutiniy dieny didieji įvykiai nustelbė iki šiol pasaulio 
smalsumy ir dėmesį žadinusį vieny dalyky - tai Graikijos komunis- 
tiniy partizany likimas.

Graikijos pilietinio karo metu vakary Europos komunistai ir 
komunistuojantieji, kaip mums jau įprasta girdėti, labai didžiavo
si tos "demokratinės armijos" žygiais. Tuo laiku, kada komunisti
niai partizanai siautė, plėšė ir ugnimi naikino savo krašty, sau
valiavo, ardė šeimos židinius grobdami vaikus ir žudydami jy tė-
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vus, komunistinė spauda gyrė jų narsumų ir didvyriškumu.
Atrodė, kad tai "vargdienių išlaisvintojai" nebus ribų "su

sipratusios demokratijos" dėkingumui, ypatingai kada partizanų 
"nuopelnus" pripažino ir pats Stalinas.

Graikijos kariuomenei išvijus komunistus, išlikusieji dar 
virš 12 tūkstančių buvo išskirstyti komunistinėse valstybėse: Bul
garijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje.

Pasibaigus pilietinio karo siaubui Europoj, taip ir kitose 
pasaulio dalyse atslūgo įtempimas, sumažėjo baimė ir jau buvo pra
dedama visa apmiršti. Vien tik Graikijos vyriausybės beviltiškos 
pastangos ir kai kurių tarptautinių įstaigų rūpesčiai dėl sugrą
žinimo kelių šimtų tūkstančių pagrobtų iš tėvų židinio vaikų pri
mindavo pasauliui dar neapgijusius dėl šėlusios audros Balkanuose 
paliktus sužalojimus.

Kas gi ištiko buvusius "liaudies didvyrius"?
žinios apie partizanų likimų ilgų laikų buvo tik apytikslės, 

nes maža buvo priemonių joms patikrinti, kaip ir visoms kitoms 
žinioms kilusioms iš anapus geležinės uždangos. Buvo tik aiškiai 
nustatyta, kad jie išskirstyti uždarose stovyklose visu Jugosla
vijos pasieniu. Tose stovyklose jie turėjo būti perauklėti ir pa
rengti naujiems uždaviniams "liaudies ir fašistų pavergtų tautų 
gerovei". Bet "perauklėjimas" ėjo sunkiai, nes nuolat pasigirsdavo 
žinių apie neramumus tose stovyklose ir po to atliktus "liaudies . 
didvyrių" nuraminimus komunistams įprastu badu.

Vėliau Vakarų Europos spaudoje pasirodė jau tikslių žinių, 
kad apie trys tūkstančiai "perauklėtų" juros keliu buvo atgabenti 
į Stetinų ir paskirstyti naujose Lenkijos srityse. Pats atplukdy- 
mas ir išskirstymas buvo vykdomas didelių slaptingumu. Vienam ki
tam "perauklėtam" buvo suteiktos išvalytų "liaudies priešų" sody
bos, o visi kiti buvo išskirstyti po naujai įkurtus kolchozus. Ir 
nuo to laiko žinios agie paliktus Balkanuose partizanus vėl ėmė 
retėti. Atsitiktinos žinios dar skelbė kad daugumų anų komunisti
niai jau "nebepataisomi".

Ir tik paskutinėmis Graikijos tyrinėjimo įstaigos žiniomis, 
surinktomis Rumunijoje, ir prieš keletą savaičių paskelbtomis 
"Stratioka Nea" paaiškėjo tų nepataisomųjų likimas - jie sunaikin
ti arba mūsiškai tariant - iššaudyti.

Tas visa padaryta Maskvos įsakymu, bet atlikta kaip ir visa
da Rusijos bolševikams įprastu begėdiškumu, nes pats sunaikinimo 
sprendimas įvykdytas graikų komunistų vado Rumunijoje Tomas Geor- 
giou parašu.

Apie likimų likusių Bulgarijoje ir Vengrijoje žinių nėra,iš 
ten tylu.

Apie tai galima tik spėlioti.
V. D.

—. .ooOOOoo..—

- Tik pagalvokite, kokie būtumėte laimingi, jei viskų kų da
bar turite prarastumėte ir po to vėl atgautumėte.
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LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI i»
V. Kudirka

(Tęsinys iŠ 11, 12, 13 nr.)

Iš pradžią buvo net nuspręsta statyt visai naujų tiltų, tik
tai pradėjus žmonėms rėkt, turėjo pasitenkint ’’pataisymu’’.

Saukiasi viršininkas inžinierių, tų Nikčemnickį, ir sakosi 
norįs tų ir tų, taip ir taip padaryt. Inžinierius, žiūrint toks 
sau pelių perkūnas, o koks gabus pinigams griebt! Mato, kad šia 
sumanyta neteisybė, ne, - sutinkat prie to prisidėt ir dar pat
sai primena, kad vieškeliuose esę daug tiltelių, kuriuos galima 
butų apmaskolint* Žiūrėk tu! Tai neva lenkas, katalikas, o mas
koliams padeda maskolint Lietuvos tiltus! Dar žmonės šneka, kad 
lenkai einu išvien su lietuviais.

Pataisymų įkainojo 3000 rublių. Darbų paėmė pažįstamas jau 
mums žydas, inžinieriaus didžiausias bičiulis. !

Privežė baisybę medžiagos, mane vėl uždarė, ir prasidėjo 
darbas. Triukšmo buvo kur kas daugiau, nekaip pirmukart taisant.- 
Vyreli tu mano! Kaip ėmė draskyt mane, tai, sakau, bus man pasku
tinioji. Dar laimė, kad išgelbėjo mane inžinieriaus ir žydo go
dumas. Merzavcevas nė nesusiprato.

Matote, kad mažiau reiktų pirkt naujos medžiagos, tai įsakė 
darbininkams, žinoma, už geresnį užmokestį, naktimis tašyt ir 
obliuot senas išmestas mano dalis. Iš vakaro buvo jos senos, o 
iš ryto jau naujos ir tiko.

Na už tai pataisymas atsiėjo tik 500 rublių.
Tokiu badu atgavau atgal daug lentų ir balkių, nors susilp

nintų, bet visgi savo ir drūtesnių už naujuosius priedus. Davė 
štai iŠ vienos pusės naujus polius; menkesnių dalių nė neminėsiu. 
Tai man poliai! Kreivi, ploni ir dargi įstatyti į žemę viršūnė
mis: mat, kad per vandenį nebūtų toks žymus jų plonumas. Ar tai 
jiems tiltų laikyt? Karvelidei dar per menki.

Taigi dabar aš jau toks ir tiltas.
Važiuoja tuščiomis, o aš šlubuoju, tarytum klubai; eina 

pėsčias - aš šlubuoju; šunelis greitai perbėgs - aš taipgi šlu
buoju. Sakau, kad nebočiau atgriebęs nors keleto savo senųjų da
lių, tai butų buvę po manęs.

Visi mato, kad aš niekai, o viršininkas nesirūpina. Jis ti
kisi, kad aš jau surnaskolintas, gyrėsi vyriausybei, ir jam to 
gana.

Kų aš sakau, gana? Negana?
Neseniai vėl išsitarė Maksimas Maksimoviči. us, kad jis ver

šius mane į pravoslavijų. Kaip tat atliks, sunku įspėt. Aš tik 
žinau, kad, verčiant į pravoslavijų, turi pravoslaviškai apkrik
štyt, t. y. panardint i vandenį...

Tad mane dėl to silpnino, kad aš panerčiau į Šešupę?
Išgrauš!
Kol bus tilte nors viena senoji mano dalelė, tokio krikšto 

nebus - išlaikysiu. 0 visų dalių, bičiuliai, permainyt nesuspė
site... Juk ir jus patys neamžini; nusmuksite, bevažinėdami per 
savo darbo tiltus.

—. .ooOOOoo..—
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TREMTINIO DAINA
Vlada Prosčiunaitė

Pavasarėjant kalnų pašlaitėm 
mes tylas vaikštom širdim tuščia, 
tik atminimų liepsnelės kaitrios 
nutiesia tiltus nuo ten į čia.

Baltais balandžiais svajonės 
grįžta 

ir glosto kryžių gimtam kieme, 
kada dar sesės laimingai krykštė 
ir kėlė brolį širdim ramia;

Kur varpo aidas dirvonais plaukė, 
kvepėjo rytų jauni beržai, 
kur lauknešėlių mamos dar laukė 
savoj sodyboj savi, vaikai.

Aruode glaudės prie grūdo grūdas, 
jaunystėj šaukės širdis širdies, 
per nakt merginos į margę rūbų 
raštus svajonių margų sudės...

Baltais balandžiais svajonės 
grįžta 

ir klauso girgžda kieme svirtis, 
tik sesės juokų seniai užmiršo, 
ir brolis niekad pareit nedrįs.

Sesuo užvožė kraitinę skrynių 
ir žino - niekad jos nedarys; 
kol dega kraujuj liepsna kauty?- 

nių, 
švelniai nešaukia širdies širdis

Ir dreba rankoj mamos rąžančius, 
ir virpa lupos ta pat malda - : 
kad tik ryt rytų miestelio aik

štėj 
sunaus negyvo nerastų dar.

Pavasarėjant kalnų pašlaitėm 
mes tylus vaikštom Širdim tuščia 
tik atminimų liepsnelės kaitrios 
nutiesia tiltus nuo ten į čia...

—..00OOO00,,—

KOKS PASAULIS ĮDOMUS.

Neretai atsitinka,, kad pietų vandenyse plaukiojančius laivus 
apninka eilės skėrių. Šie didoki rudi vabalai skrenda per juras 
į šiauresnius kraštus. Jurininkams tuomet nemaža darbo,sukritu
sius skėrius tenka nušluoti vandeniu, Pietų šalyse skėriai viena 
iš baisiausių ūkininkų nelaimių. Pasitaiko, kad ėdrus vabalai su
naikina visos srities derlių. Išlindę iš žemės jie milijonais ke
liauja per Šalį ir iš žalių apylinkių rudų dykumų palieka. Neleng
va prieš juos kovoti, nes jie labai vislus, keliauja nenumatyti- 
nomis kryptimis ir didžiausios daugybės pasipila.

Skėriai panašus į musų krašte esančius žaliuosius pievų žio
gelius. Patelės prie uodegos turi lenktų kalavijų, kurį įsmeigus 
žemėn padeda žemėje 30-40 kiaušinėlių. Po kiek laiko išlenda lauk 
jauni skėriukai, labai ėdrus bet be sparnų. Tuoj pat pradeda ke
liauti ir viskų graužti. Gerai maitinantis neužilgo išauga spar
nai, tuomet pakyla spiečių spiečiai, net dangų užtemdę ir skren
da į tolim-esnes šalis. Daug kur po jų nusileidimo iš derlingų 
laukų lieka tūkstančiai hektarų beribės stepės. Taip tai buvo 
Pietų Amerikoj, Turkijoj, Rusijoj. Geriausiai sekasi šį baisų 
priešų naikinti kol jis be sparnų. Jauniems skėriukams išlindus 
iš žemės ir patraukus kuria kryptimi, mobilizuojami civiliai žmo-
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nės ir kariuomenė ir stato slidžias metalines užtvaras. Skėriukai 
neįsikabina ir visi sukrinta, tuomet iškastose grabėse prie už
tvaru užkasami žeme ir taip sunaikinami. Yra skėriu ėdančiu ne 
vien augalus bet ir kitus mažus vabzdžius.

Skėriai gražiai ir nuostabiai čirškia. Ję balsas ne iŠ gerk
lės išeina. Jiems grojant burna uždaryta. Garsus išduoda braukda
mi ilgomis užpakalinėmįs kojytėmis per įtemptus sparnus, kurie 
skamba kaip smuiko stygos. Skėriai turi ir ausis, tačiau ne gal
voje. Ję ausys patalpintos pas mažuosius papilvėje, o pas suaugu
sius ilgosiose kojose.

Kokia tad nuostabi gamta savo mažuosiuose kuriniuose, kokios 
išminties reikėjo tokiam įvairumui sugalvoti.

Jonas Pal.

—..00OOO00..—

VEDUSIEMS IR BESIRENGIANTIEMS VESTI
Kiekvienas prieš sprendžiamu vedybę žingsnį tegul rimtai ap- 

sisvarsto. Kas į šiuos klausimus gali nuoširdžiai atsakyti taip 
tegul veda ir skubiai.

1. Ar įstengi būti didžiadvasiu ir mielai atleisti?
2. jir gali palaikyti gėrę upę susikivirčijus?
3. Ar gali nelaimę ramiai pakelti?
4. Ar gali praeitį, - netik savo, - palaidotu palikti?
5. Ar gali biiti linksmas ir draugiškas kasdieniniuose namę 

reikaliuose?
6. Ar įstengtum atsisakyti savo paskutinio žodžio?
7. Ar gali migdyti ir supti vaikę kai jis rėkia?
8. Ar gali linksmas, malonus ir atlaidus būti?
9. Ar įstengi nesakyti kas nesakytina?

10. Ar gali kasdien bent mažę nelauktę dŽiaugsmę suteikti?

—. .ooOOOoo.

KOD. ’L DEBESYS NENUKRENTA ?

Paprastai atsakoma, kad jie lengvesni už orę. Tai nevisiškai 
teisinga. Jeigu debesys yra iš garę, tuomet jie trečdaliu leng
vesni už orę, bet šiuo atveju debesys nebūty tokie įvairiaspal- . 
viai ir balti kaip mes juos matome, nes garai yra permatomi. Vi-, 
suomet kur mes tariamės matą garus, matome garuose esančius mažy
čius vandens lašiukus. Panašiai kaip ir migla debesys yra sudėti 
iš tokię vandens lašelyčię. Kodėl tad debesys nenukrenta žemyn, 
juk vanduo už orę yra sunkesnis? - Ištikręj^. gi debesys krenta • 
žemyn, tik neįstebimai pamažėliu. Orį tirinėtojai įrodė, kad de-‘ 
besę lašeliukai taip mažyčiai, jog ję reikia milijardais, kad 
gavus gramę vandens. Net sunkię metalę dulkės ilgokai išsilaiko 
ore. Dulkię didelis paviršius krintant veikia stabdomai, pan. 
kaip parašiutas. Išgarintas gramas vandens išsisklaido į milijar
dus lašelyčię, kurię storumas yra vos šimtoji milimetro, o visę
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bendras paviršius sudaro 60 kv.mt.
Lašeliukai ramiam ore kybodami vos kelis milimetrus per sekun 

dę pasmunka žemyn. Tašiau retai kada oras yra ramus. Debesys dau
giau priklauso nuo vėjy negu nuo žemės traukos. Kiekvienas vėjo 
pūstelėjimas kelia juos aukštyn ir debesys plaukia atokiai nuo 
žemės ore.

—..00OOO00..—

AR RŪKORIŲ DANTYS BLOGESNI ?

Stokholmo universitete, tyrinėjimuose įrodyta, kad danty 
ligos daug pareina nuo tabako vartojimo. Tabakas turi ypatybę 
sužeisti ir silpninti danty smegenis, žandikaulį ir išliuosuoti 
pašius dantis.IŠ* tyrinėtos grupės pasirodė, kad serganšiy 61 pro
centas buvo rūkoriai; iš to seka, kad rūkomas danty smegenis kaip 
nors tai paveikia. Toliau pasirodė, kad is smegeny suserga žandi
kaulis. Taip pat nustatyta, kad jaunuoliy ir pradedanšiy rūkyti 
danty smegeny erzinimas yra daug skausmingesnis negu seny rūko
rių . Apskritai pasakytina, kad rūkymas yra dantimis kenksmingas, 
tačiau nereiškia, kad nerukoriy dantys turėty būti visuomet svei
ki.

—..00OOO00..—

TĖVAMS

- Dažnai vaikai atsiima rykštes, kurias dėl netinkamo vaiky 
auklėjimo nusipelno gauti jy tėvai.

- Yra dvi auklėjimo taisyklės: turėti pagarbos savo vaiku
žiams ir nuosekliai juos į gyvenimu vesti.

- Prieš paliešiant vaiky reikia būti išorėje ir vidiniai 
švariam.

—..00OOO00..—

AR NE MAINYTU M EM ?
Atlanto vandenyno pietinėje dalyje, kyšo 12 klm. ilgio ir 

1 klm. plošio sala kurioj gyvena 193 žmonės. Vieny ar pory karty 
per metus aplanko saly angly laivas. Tuomet vyrai skuba irklinė
mis valtimis dainuodami artyn prie laivo. Gyventojai su laivo 
žmonėmis išsimaino gyvenimo reikmenis ir įvairias prekes. Laivui 
išplaukus visoj saloj pasirodo naujos mados. Apie krautuves, ki
nus ir grįstus kelius gyventojai tik iš pasakojimy šiek tiek nu
simano. Banky bankrotai jiems nesukelia rupesŠiy, nes nevartoja 
jokiy pinigy. Laiky jiems parodo saulutė. Gyvena akmeniniuose 
linais dengtuose namukuose, apsodintais gėlėmis ir bulvėmis. Sa
los gyventojai jokiu budu nesutinka persikelti gyventi į civili- 
zuoty pasaulį.
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Tarpe j y yra 30 kataliku, jiems laivas suteikia dar daugiau 
džiaugsmo, nes laive esantis kunigas suteikia šv. sakramentus. 
Sv. mišios ir jose Kristaus atėjimas į vienišu salę tai jyi did
žiausias džiaugsmas. Tokia padėtis gali mus katalikus supurtanti, 
Dievas kunigus įstatė tam, kad žmonės vesty išganyman. Kai mes 
kasdien turime kunigy, jiems ten mirštant artimiausias kunigas 
yra už 3000 km. per marias. Kol kas Sv. Dvasia palaiko mažame ka
taliku būrelyje gyvy, tykėjimy.

Didžiausia gyventoją dalis yra matrosy ir kareiviu palikuo-> 
niai, iš 1817 mėty ties ten nuskendusio laivo. Apie pirmąjį pa- t 
saulinį kary jie sužinojo praėjus 2 metams^po paliauby! Apie an-, 
tryjį praėjus dviems mėnesiams nuo jo pradžios. Nors saloj buvo 
radio aparatas, bet jam sugedus niekas neįstengė jo sutaisyti. 
Yra taip gyvenanŠiy atsiskyrusiy nuo pasaulio, bet laimingy žmo- 
niy.

—. .ooOOOoo..—

KAI KAS iŠ KAI KUR
- Liepos 9 d. Bavarijoj atlaikė pirmąsias Mišias naujai 

įšvęstas lietuvis kun. Alfonsas Butkus.JTy pašiy dieny Šveicari
joj primicijos šventė kun. Juozas Barzdžius. Romoje pradžioje 
mėty buvo keturi lietuviai kunigai įšventinti.

- Padidėjo popiežiaus valstybė. Kaip žinoma, Vatikano vals
tybė užėmė viso 44 ha. ploty. Sumanius pastatyti stipresnę radijo 
stotį, kad pramušus soviety radijo trukdymus, italy valdžia pri
skyrė Vatikanui 10 ha. teritorijos.

- Kad Trumano asmeninis stebėtojas prie Vatikano Tajrloris, 
dar Rozvelto paskirtas, paskutiniu metu buvo atšauktas iŠ Romos, 
aiškinama tuo, kad J.V. stiprėja protestanty įtaka. Jie prispyrę 
Trumany, kad jis savo stebėtojy atšaukty. Dabar eina tyli kova 
tarp JV. kataliky ir protestanty dėl paskyrimo ar nepaskyrimo 
naujo atstovo prie Vatikano.

- Vokietijos sovietinėje zonoje įrengiami naujos koncentra
cijos stovyklos. Ligi 1950 m. per jas perėjo 186.000 vokiešiy, 
kuriy 96.000 nepakėlė bado ir ligy. 70 % kaliniy džiovininkai. 
Moters kas savaitė vedamos "Šokti" su rūsy kariais. Stovyklose 
yra nemaža ir anerikieciy bei brity apkaltinty šnipinėjimu.

- Sovietinės spaudos žiniomis, Lietuvoje jau 65 % ukiy kol
chozuose. Dabar jau kuriamos kolchozams sodybos. Tam valdžia 
paskyrė 400 mil. rubliy paskolos.

- Stalino talkininkai. Britanijoje pastorius Waterson orga
nizuoja "taikos pasninkautojy" syjudį. Jis kreipėsi į Trumany, 
kad sustabdyty vandenilio bombos gamyby. Syjudis pasiskelbė taip 
pat savo "slaptaisiais ryšiais" siysiys atsisaukimy į Rusijos 
gyventojus, kad jie neberemty sovietinio ginklavimosi. Geriausia, 
Žinoma, buty patiems pasninkautojams, jei pasninkavimas jy trum
pus ir naivius protus apšviesty.
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- Britanijos atstovu romuose yra 21 katalikas, jy 15 darbie- 
čiy. Vyriausybėje yra viešyjy darby ministeris Stokes katalikas. 
IŠ vadovaujantiy konservatoriy, Hollis, yra katalikas. Metodisty . 
parlamente yra 30, jy 26 darbiečiai. Babtisty 4, jy 2 darbiečiai. 
Zydy 23, visi darbiečiai.

- Sventyjy mėty komitetas lietuviams priimti Romoje kviečia 
tautiečius j. maldos ir auky žygį už šv. Tėvę ir šv. Mėty intenci
jomis. "Tebūna šv. Metai, visiems apsiplovimo ir šventėjimo? vidi
nio gyvenimo ir atsilyginimo laikas, didelio grįžimo prie Dievo
ir didelio atleidimo metas." tieji vykti Romon kreipkitės į 
savo kapelionus.

—.-ooOOOoo..—

TEISINGAS ATSIGAIVINIMAS
Poilsio ieško kiekvienas pavargęs žmogus, bet dažnai ieško 

klaidingam kelyje. Karštagalviskai puldamas į išsiblaškymus, erzi
nančius pasilinksminimus, prie stikliuko ar į kavinės kompanijas., 
Pavargęs kūnas tokiu budu nebeatsilsi, o tik vienas nuovargis pa
keičiamas kitu. Visiems žinoma, kad vieny darby pakeitus kitu at
siilsima, nes ligi tol ilsėjusios kimo dalys įjungiamos ir 
žmogus jaučiasi lyg atgimęs. Tas ypatingai tinka tada, kuomet ran
dame sau nauja mėgiamy ir malony uzsiėmimy. Geriausias vaistas 
pavargus nuo darbo duodantis muskulams ir galvai lengvumo yra gi
lus ir ramus miegas. Kiekvienas yra patyręs, kad po neramios ir 
nemiegotos nakties jaučiamasi pusiau žmogumi.

Musy gyvenimas yra sunkus ir darbas nejaukus. Musy kūnas yra 
išvargintas ir siela nuolatinio pavojaus įtempta. Visas žmogus 
sunkios tremties palaužtas. Todėl mums reikia daugiau ramesnio 
laiko ir sveikesni© poilsio norint būti kiek galint sveikesniais • 
kimu ir dvasia, kad kiek galint sveikesniais išlikti tėvynei.

Nebūtina kad poilsis butu nieko neveikimas. Maloniai mus gai
vina gražioj gamtoj pasivaikščiojimas, dviračiais ar tolimesnės 
ekskursijos, sportavimas, vanduo ir saulė tyriame ore. Maloniai ' 
ir blaiviai praleista pokalbio valandėlė su artimiausiais žmonė- 1 
mis lieka džiugus prisiminimas. Laikraštis, įdomi knyga, ar šiaip 
koks nors protinio darbo užsiėmimas, laišky rašymas, paišymas, 
dainos, drožinėjimas, šaškės šakmatai ir kiti žaidimai ar panašus 
darbeliai, yra antras vaistas gydantis tremties skaudžius kirčius. 
Juo labiau gyvenimas mus plaka, tuo labiau stenkimės surasti lai
ko vidinei ramybei ir muskuly atsileidimui, kad nereikty "susukta 
dūšia ir veidu" visos dienos laisvę laikę dar labiau išvargti. 
Tokios ramybės priduoda, pav. apgalvotas dienos sudalinimas, lai
ku kėlimas, tvarkingas susitvarkymas, pavalgymas iš lėto ir pra- 
matymas kaip vaisingiau išnaudoti laisvę laikę, pav. kiek laiko 
skaitysiu, rašysiu, kada nueisiu į kinę, kada užsuksiu bažnyčion, 
kaip praleisiu šventadienį. Yra svarbu išvengti jaudinančiy tar
pusavio kivirčy, pykčio, - vietoj to per visę dienę išlaikyti 

dziugię sielę, ir tvirtę valię, kad nepasileidus į nesveiko atsigdi 
vinimo srovę. Bronius Arlauskas.
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PAS /VOS
Liepos 16 d. susirinko Liuvenan buv. "Gimtosios Šalies" re

daktoriaus sušaukti bendradarbiai, skaitytojai, leidėjai ir "Sė
jos" draugijos nariai. Susirinkus 13 asmenų^iŠ visų Belgijos 
provincijų, Dr. P. Gaida atsisveikindamas iš redaktoriaus parei
gu pad ėko j o visiems bendradarbiams Švietimo srity ir iškėlė to- 
'Iimesnį laikraščio likimo klausimu. Redaktoriaus nuomone G.S. 
gali ir toliau panašiai, kaip ligi šiol eiti. Bendradarbiu už
tenka, daugiau ar mažiau mielai laukiama ir skaitoma. Iš admi
nistratoriaus pusės teko nemaža nusiskundimo išgirsti. Dabar yra 
184 prenumeratoriai ir 35 numeriai siunčiami nemokamai. Ligi 
šiol G. S. išgyvena dar iš savęs. Daug sunkumų yra iš pačių pre
numeratorių pusės dėl vėlyvo atsiskaitymo ar dėl neprisiruošimo 
atsiskaityti. Toliau adm. V. Banevičius pramato, kad sekančiam 
ketvirtyje prenumeratorių skaičius kris mažiausiai ligi 150. 
Tuomet G. S. leidimas neįmanomas ir neapsimoka nes tektų leisti 
su deficitu. Administratorius nusiskųsdamas sunkumais iš prenume
ratorių pusės nebenori kitam ketvirty eiti savo pareigų. Išvaži
nė jus "Sėjos" draugijos nariams, ar patiems pasitraukus ir atsi- 
ėmus įnašų G. S. piniginė basė prapuola. Tegalėtų tik iš prenume
ratorių išsilaikyti. Nežiūrint nepramatomų piniginių išteklių 
dauguma susirinkusių gyvai remia mintį, kad reikia Belgijos lie
tuviams savo laikraščio. Dar reikia bent šį ketvirtį leisti, nes 
tam yra santaupų. Dėl toliau, nesant "Sėjos" paramos, pasiūlyta 
Belgijos Lietuvių Bendruomenei perimti leidimų, tačiau komitete 
esant tik T. J. Aranauskui, o kitiems nariams rengiantis išva
žiuoti, pasiūlymas lieka beprasmis. Pasiūlymų išleisti paskutinį 
G. S. numerį, o likusius pinigus pervesti kultūriniams reikalams 
pakeitė ir priėmė kitu pasiulymu, kad bus išleisti šio ketvirčio 
5 numeriai, o toliau priklausys nuo pačių prenumeratorių skai
čiaus ir jų gerų norų. Atsiklausus platintojų ir skaitytojų pasi
rodė, kad G.S. visi mėgsta noriai skaityti, tik nevisi užsisakyti. 
Daugumas skolinasi ir leidžia per rankas, o reiktų bent kiek dau
giau, kad skaito ir prenumeruotų. Administratoriui dar liekant 
pareigose buvo priimtas kompromisu Tėv. J. Aranausko pasiūlymas 
laikraštį redaguoti Kun. J. Dėdinui, T. J. Aranauskui ir p-lei 
St. Mironaitei.

Po susirinkimo visus dalyvius sesutės lietuvaitės benedikti
nės pavaišino arbatėle ir lietuviškais užkandžiais prie rūtomis 
papuošto stalo. P. Dabulskiui susirinkimų užfiksavus foto kamera 
ir p. Sulskienei pravedus,susirinkusieji pilnomis krūtinėmis buv. 
redaktoriui užtraukė laimingai kelionei ilgiausių mstų.

Centro Valdybos nario mokesči ai. 
Smarkiai mažėjant Belgijos lietuviams musų organizacinis gyveni
mas visai irsta. Už š. m. I ketvirtį CV-bai prisiuntė viso tik 
dvi apylinkės priklausartį procentų iš nario mokesčio - iš Eisde- 

no apylinkės p. Jonas Remeikas ir Pommeroeul - p. Benius Dabuls
kis. Laukiama, kad atsirastų ir kitose vietose iniciatorių, kurie
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parinktų nario mokesčius ir kartu su įmokėjusiųjų sųraŠu, pri
klausantį 75 5o, persiųstų C.V.-bai. Nario mokestis renkamas tik 1 
už 3 mėn. po 30,- frankų, kaip ir 1948 ir 1949 metais.

- Birželio 5 d. Čikagoje mirė pade utinis Lietuvos preziden
tas Dr. K. Grinius, sulaukęs 83 m. amžiaus.

- Pries mirdamas prancūzų socialistų vadas Leonas Bliumas
telegrafavo Italijos ministerial pirmininkui prašydamas neišmai
nyti pabaltiečius į italų karo belaisvius. ‘ .i

-’’Tremties” pranešimu nuo liepos 1 d. visus negalinčius emi
gruoti DP perėmė vokiečių įstaigos. DP nustoja savo vardo ir bus 
vadinami "užsieniečiais”, gaus vokiškus dokumentus. Vietoj mais
to, tremtiniai galės gauti maistpinigius: viengungiai 40 DM mėne
siui; vyras 37, žmona 25 ir vaikai po 20 DM. Už stovyklose gyve
nimų teks užsimokėti. Drabužių ir avalynės vokiečiai neduos.

Į

RELIGINES ŽINUTES ■
1949 m. 720 amerikiečių jūreivių, kurių didelė dalis dalyva

vo paskutiniame kare įstojo į vienuolynus ar kunigų seminarijas.

- Rusų zonos Berlyne protestavo katalikiškasis jainimas 
prieš religijos mokymo panaikinimų iš mokyklų.

- Šveicarijoj įkurta pasaulinė katalikų spaudos sųjunga.

- Ligi šiol Oberamergau vykstančius Kristaus kančios pavaiz
davimus aplankė virš 150.000 žmonių, 50.000 atvyko iš Amerikos,

- Materializmo ir bedievybės prislėgtame pasauly artėja pro
testantai ir katalikai. Vis daugiau ieškoma kas vienus jungia su 
kitais o ne kas skiria. Ateina diena, kai visi vienoj Eklezijoj 
garbins vienų Dievų ir žmones pamilusį Kristų, kuris mus atpirko 
ir parodė kaip dangun patekti.

- Rumunijoj suimta per 2000 kunigų ir vienuolių; religiniuop 
se namuose daromos kratos.

—..ooOOOoo..—

- Nepamirškite palaikyti taip gražaus lietuviško papročio - 
per žolinę atsineškite į pamaldas gėlių. Kunigas jas pašventins , 
jomis pasipuošite savo kambariukus ir parodysite meilės Marijai.

—..ooOOOoo..—

- Pasibaisėtinai arti musų civilizacijos žlugimas, kai vai
kai ir jaunimas musų sugadintuos laikuos regi kokias nedorybes 
daro jų tėvai.
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Korėjos fronte.- Birželio 25 d. prasidėjusi 
komunistu ofenzyva nesulaikomai stumiasi pirmyn. Keletą kartę 
amerikiečiai bandė priešpuoliais ir sudarant gynimosi linijas 
puolimus sulaikyti. Ligi šiol nepavyko niekur , net prie didelės 
Kūmo upės, kur komunistai gana nesunkiai sulaužė amerikiečię už-> 
tvaras. Dabar liko paskutinė gynimosi linija kalnuose, į kur ame*- 
rikiečiai traukiasi. Amerikiečiams tenka kovoti vienam prieš 20 
vyry. Komunistinė armija puikiausiai paruošta, apginkluota moder
niausiais rūsy sprausminiais lėktuvais ir 60 to. tankais. Ypatini- 
gai gyvai veikia amerikiečiy užnugary komunistiniai partizanai 
apsimetę pabėgėliais.Komunistę armijai daug kur vadovauja rūsy 
karininkai ir prityrę karo patarėjai. Amerikiečiy keturmotoriai 
lėktuvai šimtais tony bombomis išdaužo šiaurės Korėjoj kelius, 
kariuomenės telkinius. Karo laivai remia sausumos veiksmus. Ligi 
šiol amerikiečiai telkė savo pajėgas, neseniai pribuvo dvi nau
jos divizijos, tačiau komunistai spaudžia ir jos. Amerikiečiy 
kariuomenės vadas Dyn Tejone dingo be žinios; šiam mieste buvo 
dideli mūšiai. Amerikiečiai per apsupimus nustoja daug savo vyry'; 
Komunistiniai puolimai krypsta į paskutinį amerikiečiy Puzano 
uosty.

Mac Arturas, vadovaująs karo veiksmams pareiškė, kad komu- 
nisty "žaibo karas" nepavyko ir jie kary pralošę, nes dabar ame
rikiečiai gauny iŠ viso pasaulio paramos ir nebusiy iš Korėjos 
išvyti.

Syryšy su Korėjos konfliktu Indijos ministeris pirmininkas 
pasiuntė sovietams ir amerikiečiams notas, siūlydamas baigti ka
ry susitarimo budu; taip kad komunistai turėty atsitraukti j bu
vusias ribas, o j UNO buty priimtas komunistinės Kinijos atsto
vas vietoj čankaišeko atstovo. Stalinas pasiulymy priėmė nesvy
ruodamas, lyg nieko nežinoty apie kary, gi Acheson’as atmetė, 
nes negalima išmanyti vieny tautę ir per tai pritarti agresijai,. 
Pandit Neru labai pasipiktino sovietams paskelbus be jo atsiklau- 
simo pasięsty noty.

Trumano kalba ir greitas amerikiečiy mobilizavimas oro, že
mės ir jury pajėgę nuogąstaujantį pasaulį apramino.

Liepos 19 d. senate kalbėjo J.A.V. prezidentas Trumanas. 
Kalba buvo su nekantrumu laukiama syryšyje su pastaraisiais įvy
kiais Korėjoje. Visas jo pranešimas apėmė tris punktus: 1) Sus
tiprinti Korėjos gynimy, 2) sustiprinti J.A.V. saugumy ir 3) 
stiprinti ir remti visas laisvąsias tautas. Trumanui paprašius 
kongresas jam suteikė itin plačias veikimo galias be tiesioginio 
senato atsiklausimo. Korėjos frontui remti išleistas įsakymas 
šaukti juru ir oro pajėgę atsarginius mažiausiai ligi 200.000 
vyry. Mobilizacija jau pradėta. Tautos fronte pačioje J.A.V. bus' 
suvaržomas privačię prekiy vartojimas, padidinti mokesčiai ir 
viskas pavesta valstybės kontrolei. Iš pareikalauty naujy 10 mi
ll jardy dol. ginklavimuisi, kongresas ty pat vakary, tuoj po kal>- 
bos paskyrė 1,2 milijardus. Užsimindamas Soviety Rusijy priminėj

U’ \ ■
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Ifad sovietu laikysena visai kę kitę rodo, negu ję vedama taikos 
politika paremta Mukiais.

Europoj.- Maskva stengiasi gynimosi jėgas suskaldy
ti telkdama kariuomenę prie Jugoslavijos ir perkeldinėdama pajė
gas rytę Vokietijoj. Spauda mano, kad po Korėjos sekantis nera
mumu židinys bus Jugoslavija ar Turkija. Vakarę pasaulis atsis- 
tatęs Maršai*© plano pagelba susigriebė sparčiai ginkluotis. 
Churchill’is pasaulinio karo dar nepramatęs.

Belgija . -Po ilgai užtrukusio ruošimosi išspręsti 
karaliaus klausimę, liepos 20 d. prieš balsuojant karaliauti už
draudimo panaikinimę 189 liberalę ir socialistę atstovai iŠ sa
lės išėjo. Katalikę partija viena valdanti priėmė įstatymę, kad 
karalius gali grįžti. Po 6 metus trukusios tremties Leopoldas III 
22 d. anksti rytę atskrido lėktuvu iš Šveicarijos į Briuselį. 
Kartu grįžo sosto įpėdinis Boduenas, kurio itin nori kairiosios 
partijos reikalaujančios Leopoldę sostę perleisti sunui. Kiek { 
anksčiau prie karaliaus rumę sprogo bomba. Kairiosios partijos 
atsisakė bendradarbiauti Leopoldo vyriausybėje ir žada atvirai 
priešintis.

TRUMPAI IS VISUR

-Lenkę armija, oro, jurę ir žemės pajėgos yra rusę maršalo 
Rokosovskio performuotos pagal so vietę. modelį.

- Pietę Afrikoje uždraudžiama komunistinė propaganda ir 
partija; už to nesilaikymę baus ligi 10 m. kalėjimo.

- Speciali amerikiečię misija iš 200 asmenę tiria ūkiškus 
ir kariškus reikalus Pietinėj Azijoje.

- Turkijos radijo pranešimu, Vengrijos-Jugoslavijos pasieny 
sutelkta 6 divizijos sovietę kariuomenės. Turkai susirūpinę Per
sijos likimu, kurię rusai gali pulti norėdami užgrobti naftos 
šaltinius taip reikalingus karui vesti.

- Kinę komunistę kariuomenė iš pietę keliama į Mandžuriję, 
lyg šiaurinės Korėjos invazijai sustiprinti; kita dalis keliama 
į Indokinijos pasienį.

- Sov. Rusija vėl pasiuntė D. Britanijai, Prancūzijai ir 
J.A.V. notę Triesto reikalu, kaltindama tuos kraštus, kad jie, 
laikydami Trieste savo kariuomenę, laužę taikos sutartį su Ita
lija.

- Slezvigo-Holsteino krašto parlamento rinkimus laimėjo de
šiniosios partijos. Smuko socialistai ir komunistai.

- Rytinėje Vokietijoje sklinda gandai, kad vad. liaudies po
licijos daliniai siunčiami talkon į komunistinę Korėję.
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- Gen. Mac Arthuras leido Japonijos vyriausybei savo polici

ją padidinti iki 75.000 vyry..

- Pagal amerikiečiy apskaičiavimą Atlanto pakto valstybės 
yra tokio pajėgumo palyginus su sovietais: 43 divizijos kariuome
nės prieš 170 rusu div; 14.000 karo lėktuvy prieš 16.000; 5000 
tanky, prieš 40.000; karo laivy 546 prieš 427; plieno kasmet paga
mina 114 mil. to. prieš 30 mil. to.; 400 atominiy bomby prieš 25.

- Vakary Berlyne buvo suimti iš ryty zonos atsiysti propa
gandistai platinę lapelius ir rinkę parašus prieš panaudojimą 
atominės bombos. Britai, per neapsižiūrėjimu, buvo tam davę lei
dimu,

- Greitu laiku gaus iš Amerikos ginkly ir Ispanija, Irlandi- 
ja, Izraelis ir Araby valstybės.

- Rumunijoj par kom. partijos valymą išmesta iŠ partijos 
viso 20 % nariy, daugiausiai darbininky.

- Izraelis pasiūlė 65.000 dol. atlyginimo už Raud. Kryžiaus 
tarpininko graf. Bernadette's bandžiusio sutaikinti arabus su 
žydais Palestinoje nužudymu.

- 100 studenty rūsy zonos Berlyne buvo užpuolę brity zonoj 
kalėjimą, kur buvo uždaryta keletas jy komunistiniy draugy.

- Šveicarai sunkiai prieinamuose kalnuose ir ežery dugnuose 
krauna maisto atsargas ir stiprinasi gintis kalnuose.

- Vokiečiai pasiuntė į Strasburgo Europoj parlamentą, savo 
atstovus.

- Nusavintą vokieČiy turtą Japonijoje amerikiečiai leidžia 
dalimis grąžantis.

- J.A.V.-se sulaikytas’ vieniems metams armijos išmobiliza- 
vimas, vietoj to šaukiami atsarginiai.

- Bus baudžiami Saar’o krašte nemažiau vieno mėnesio tie, 
kurie ves propagandą už Saar’o prijungimą kam nors arba piktai 
šnekės.

- Italy kariuomenė padidinama ligi 250.000 vyry.

- Apskaičiuota, kad JAV-se per metus vidutiniškai žmogus 
mato kiny 39 kartus, Anglijoj 29, o Sov. Rusijoj 3.

- Vokiečiams leista atsistatyti prekybinį ir keleivinį lai
vyną.

- Komunistai Korėjoje prarado apie 18000 vyry kariuomenės.
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GIMTOJI SALIS, dvisavaitinis lietuviu laikraštis Belgijoj.

Prenumeratos kaina — 36 fr. trims men. Atskiras nr. — 6 fr.

Leidžia < SĖJOS » Draugija.

Imprimeur gėrant V. BANEVIČIUS
66, Pairę du Horloz, Tilleur-lez-Liėge.

16


	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0013
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0014
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0015
	C1BC10000363631-1950-nr14-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0016

