
g e g už esp i r’m’o j i
Pavasaris laukuos, pavasaris už langių!

Jau penktas pavasaris daugelį atranda angliai 
■kasio drabužiuose. Lietuvos sūriai krūtines su= 
raižytos juodais randais. . •

Darbas nėra pasmerkimas, nors žmogus yra 
pasmerktas dirbti. Tačiau kai reikia dirbti 
nemielą, nesavą ir privalomą•darbą jaučiamės 
esą savotiškai nubausti, tempią savotišką ir 
sunkiai suprantamą pasmerkimą.

Darbininkas yra kartu ir kovotojas. Kovo= 
p» to jas už savo teises ir už jam priklausomą 

atlyginimą, kuris neretai yra darbdavių. nu= 
sukamas. Ne prieš daug metų, darbininkija ir 
jos. vadai subruzdo ir teisėtai kelia balsą 
prieš labiausiai juos išnaudojančia ūkinę

■ sistemą kapitalizmą. ■ Dėja, verčiant kapita= * 
lizmą-pasinešta į kitą kraštutiniškumąidarbininko asmens laisvę sumechani= 
zuojantį komunizmą ir visą suvalstybinantį socijalizmą. Sunku išsikovoti 
tokį vidurį j 'kad darbininkas gautų darbą atitinkamą užmokestį vienas ar 
su seimą, pragyventi, įsikurti, susitaupyti ir kartu su darbdaviu spren= 
džiamuoju balsu aptarti darbovietės ir-savo gyvenimo rsįkalusę atitinkamai
su darbdaviu pasiskirstyti darbo gėrybes ir pelną.

Nors ir jaučiamės skriaudžiami ir ne sau dirbą,;tedirbą tik už kasdie- 
ninę duonutę, šuntą kasyklose, tačiau ar neturime geriau nei kitų daugelio 
\šalių darbininkai?! Tektų daugiai pagalvotivapie pritinkąmą uždarbio su= 
^naudojimą. Tiesa, kad mažai gauname,-daug uždibdami,-bet mokėkime ir tai 
^aip taupiai pasilaikyti ir sunkiai išleisti, kaip sunkai uždirbę. 
\ Gegužės Pirmoji! Pasijudkime darbo šventės die,- - ; ........
rią esą svari kovojančios darbininkijos dalis kovr^ "'’’ė 
jąnčios už savo teisėtas teises, atstovaukime lie= .. # 
tuvį darbininką tarp svetimųjų, ginkime savo rei= *
kalus, padėkime pagelbos reikalingiems, taupykime : .

•kas sutaupytina ir pasijusime nesą nereikalingi j ’•
darbo vergai ar vien tik darbo jėga, bet būsime ,
kuriančioji ir pasaulį gerinančioji darbininki= f • .• f...?
ja. Lietuviai darbininkai,būkime garbe Dievui, .
palaima tėvynei, paguoda artimui! Sunkūe-ię įte= 
savas darbas palengvė s į . ■ro.si'te -dėl ko gy ve.n.'ti ^kara airbti ir aukot i s.

A
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Limburgas. Balandžio 22 d.Zwartberge įvyko Zwartbergo, Waterschei ir 
Winterslago lietuviu susirinkimas. Ligi šiol buvusiam tų apylenkių pirmi= 
ninkui R.Trampui išvykstant Kanadon, susirinkimas išrinko kiekvienai apy= 
lenkei po seniūną ir jo pavaduotoją, einantį spaudos platintojo pareigas, 
Zwartberge išrinkti:C.Choromanskis ir Aglinskas,Pr. Waterschei-A.Mikalauskas 
ir Br.Paškevičius, Winterslage- P.Strička ir T.Margaitienė.

Visų apylenkių pirmininkai ir seniūnai yra prašomi surašyti:.'.savo•: apy= 
lenkėse gyvenančius tautiečius. Žinios reikalingos lietuvių, kartotekai. 
Atitinkamų kortelių ir instrukcijų reikalaukite "Gimtosios Šblies" redak= 
eijoje. Darbas yra skubus.

"Tremtis" (nr.40) skelbia, kad darbo kuopai Darmstadte reikalingi vyrai 
lietuviai, nesenesni J5 m.turį šoferio-mechaniko požymė jimą, Pradinis at= 
lyginimas-186 DM.ir visas išlaikymas. Kreiptis: P.Skučas,2nd Lt; (16)Darm= 
stadt; 8591 Lab.Serv.Company; Postfach 154; Allemagne. į sargybų dalinius 
britų zonoje lietuviai priimami net neturį DP statuso. Regištrūo±isiLitaui= 

‘sches Komitee; Baumstr.17; Bad Salzuflen; arba norintieji informacijų te= 
rašo* Sutkus,V; (23)Sengwarden, u.Welhe3mshaven; Marianer Kaseme,M.S.O. (WS)M

IRO veikla pratęsta ligi šių metų pabaigos.
Šiomis dienomis smarkiai mažėja lietuvių skaičius. Argentinon išvyko 

Sutkus,St.iš Waterschei, iš Liežo Vaina J. Kanadon, iš Forchies-Zavistaus= 
kds ir iš La Louviere-Žiurąuskas, Kanadon. Daugelis ruošiasi artimoj atei= 
tyje palikti Europą.

Norintieji už savo pinigus važiuoti Amerikon,iį JAV)gali darbo ir buto 
garantijas gauti pas Rev.J.V.Kluonius; 1975-25th Street; Detroit 16. Mich. 
USA. Šiuo metu Amerika palankiai priima naujuosius imigrantus. Besikrei= 
plautieji "šiuovadresu garantijų teprideda savo kapeliono pažymėjimą.

Kanadoj panagias garantijas suranda Juškaitis,A. 907.Duhdasstr.West; 
Toronto J./Ont. Canada. Nevėluokitės,-kiek pataupę rasite galimybę nesun= 
kiai išvažiuoti užjūrin. >

"Gimtosios Šalies" redakcijoje galima.gauti šių knygų: Lietuvių kalbos 
vadovas,-240 fr. Jobo drama,-60 fr. Didysis Inkvizitorius,(abudu A.Macei= 
nos),-48 fr. Paslaptis(eil)Grigaitytės,-56 fr. Galima užsisakyti:Naktis, 
Krūmine,-75 fr.apysaka; Altorių '■ šešėliuos, Putino,-200 fr.romanas;Lie= 
tuvos vaizdų^knygaj-dabar 150, vėliau 200 fr.lietuviškų vaizdų rinkinys; 
Partizanai už geležinės uždangos,Daumanto,-kaina dar nežinoma;Strėlė dan= 
guje, Radausko (eil). Kelionės,Tyruolio; Galima gauti labai gražių lie= 
tuviškų maldaknygių, auksiniais kraščiukais, odiniais viršeliais,labai pa= 
togaus formato, -"Ramybės ^Šaltinis", kaina 150 fr. Didelėmis raidėmis 
grauži^maldaknygė,-"Atlaidų šaltinis", kaina 175 fr.
Pranciškonų Metraštis, liečia pačius aktualiausius mūsų kultūrinius reikalus 
kaina 50 fr. Kur bakūžė samanota, ' -'ciulaičio, pasiskaitymai* kaina 100 fr. 
ŠvČ.P.Marijos apsireiškimai Liurdc, -50 fr.

Laikinoji Lietuvos vyriausybė nepataria stoti svetimon karuomenėn sava= 
noriais. Lietuvių interesai reikalauja jėgas taupyti savam kraštui.
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Kaip vadiniesi?
Vardas žmogui taip artimas ir savas , kaip ir kūnas su siela. Buvę Ra

ce tininkai pasakoja, kad būdavę labai skaudu, kai vietoj pavardės ir var= 
do kalinį numeriu pavadindavo. Nelaimingasis nustodavo buvęs žmogumi, lik 
davo tik beprasmis numeris. Tokie nelaimingieji jausdavęsi labiau apiplėš 
ti, nei tėvynę ir kitę praradę. Kaip brangintinas vardas!

Kad geriau suprastumėm vardo prasmę, štai keletas vertimų..
Alfonsas ,-"Stropusis',' ; Valė,-"Galingo ji ,Stiprio ji" ;
Eli jas,-"Viešpats mano Dievas"; Ona,-"Maloningo ji";
Emilis,-"Uolusis"; Regina,-"Karalienė";
Feliksas,-"Laimingasis"; Julė,-"Jaunutė?;
Jonas,-"Dievo dovana"; x Elena,"Šviečiančioji";
Paulius,-"Mažutis"; Genovait ė,-"Burtininkė".

— "Yra daiktų., kuriuos tegalime matyti tik apverktomis akimis".—

n m

_M_a_n_o___ y_y r a s s a k_o ...
4: Pasistenki viską sutvarkyti ir valgį paruošti prieš vyrui pareinant. 
Išvargęs po darbo, vakare, jis ilgisi gražios namų, tvarkos ir tavęs to = 
kios. Jei tu kasdien vis labiau apsileidi, jam skaudu. Skaudu ir namai 
jam svetimėja.
5. Nevisada saulutė spinduliuoja, ne visada su šypsena esi. Kai nesiseka
kas,^ar esi susinervinus pasistenk visa tai pakeisti malonia nuotaika 
prieš vyrui žengiant per slenkstį. Jis turi tave rasti patrauklia išvaiz= 
da. . Nebūtina čia tiek puošmenų., kiek skaidraus lengvo šypsnio,
malonaus rutikimo žodžio. Lauk jo pareinant.
6. Tenebūna tavo grožio priemonės barnių, priežastimi. Jei odos kremas jam 
nepatinka,-pasitepk iš vakaro. Jei plaukų garbanos jį erzina,- paslėpk 
jas po skarele. Prisimink, kad tavo bendrakeleivis mėgsta, kas maloniai 
kvepia. Tegul jį užburia tavo malonus kvepėjimas. Plaukai tebūna visad 
švaručiai^ir kvepią. Tuo labiau nebūk išorėje suskretus, dažnai keisk 
virtuvės rankšįuoščius ir priejuostes.
7. Tu esi vyro paguoda. Todėl būk pastabi ko jam trūksta. Nepagailėk ma= 
lonaus žodelio jam esant pavargus. Pasidalink mintimis, suprask jį. Jis 
tave vedė kaip jam mieliausią iš visų,- tad pasistenk tokia ir biįti. Ne 
vien kvepalais is? išore, lūpų, dažais ir garbanėlėmis sužavėsi savo vyrą, 
bet daugiau meile, prisirišimu, ištikimybe ir pastabumu. mp.žūoiū6š#a-;č«i- 
.’ykėliuose.
8. Jei nori iš šeimos piktumus, nesklandumą išginti duok progos, savo vy= 
rui tavyje ką nors nauja, ką nors malonaus atrasti. Parnešk gėlių, pa= 
aukok kokią dovanėlę, nusišypsok, paruošk skaniau valgį * Pasistenk tu 
visuomet perlaužti savo pyktį, tu nusileisk, susitaikink! Jis visa šir= 
dimi ilgisi, kad tu jo gyvenime paguodėja būtum.

Tavo užduotis- būti šeimos geruoju angelu !

-"Vyrai pastato tiltus per upes plačiausias, geležinkelius per dyku= 
mas nutiesia, o tačiau noriai tvirtina.,kad ištrūkusią sagą įsisiūti tai 
jau virš jų jėgų..."

-"Vyro ir moters išsiauklėjimas pasirodo tame, kaip jie tarpusavy gin= 
čyjas". , ,
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__U_į_r_ų_s_i_e_ą_i__g_^_y_e_n_a_^

Prieš paskelbiant mirusį šventuoju, ilgai tiriamas jo 
gyvenimas,-ar tas žmogus gyveno šventai ar ne, ir be to 
reikalinga įrodyti moksliškai, kad tas šventasis po sa= 
vo mirties padarė bent porą moksliškai įrodomą, stebuklų.. 
Tai nėra lengvas uždavinys, nes dažnai matomi mirusieji 
tėra pamaldžios vaizduotės išdava. Būtina, kadpasirodymas 
būtų patvirtintas išoriniais reiškiniais, paV. staigiu iš= 
gijimu, ypatingų pėdsakų palikimu: įdegimai, iš nelaimės 
išvadavimu ir t.t.

Štai keletas patvirtintų ir gerai dokumentuotų mirusių= 
jų pasirodymų. Kartą vienas kunigas buvo pašauktas vienos moters į klini= 
ka, kad pakrikštytų mirštantį kūdykį. Kunigas nakčia atskubėjo klinikon, 
bet visų nustebimui čia nebuvo jokio silpno ligonio ir seselės nežinojo, 
kas kunigą galėjo iššaukti.' Atsitiktinai kunigas užėjo vienon palaton 
ir nustebęs pamatė, kad viena motina buvo užsmaugianti savo naujągimį... 
Laimei kunigas dar spėjo vaikutį pakrikštyti ir motiną atversti. Beeinant 
lauk, kunigas pastebėjo ant sienos kabantį vienos moters paveikslą, mo= 
terš, kuri jį iššaukė. Tai buvo mirusi ’.vienuolyno'-motina.- i i:..—- ■ • , kvtL 

Vieną sykį pas vieną kapelioną atėjo silpnas vaikutis. Kapelionas jį 
pavalgydino, sušildė ir, kadangi buvo našlaitis ir sirgo, pasilaikė savo 
namuose, kad pagydytų. Po kiek laiko berniukas nepernešdamas ligos mirė. 
Vieną vakarą kapelionas grįžo į namus ir kad greičiau pareitų,patraukė 
per užšalusią up^. Nelaimei, giliausioj vietoj stiga įlūžo ir taip, kad 
jokios vilties išsigelbėti nebuvo. Staiga benyrąs kapelionas pamatė atbė= 
gentį tą patį' berniuką, kurį jis globojo,-berniukas ištiesė skęstančiam 
ranką ir ištraukė iš mirties nasrų. .

Kristupas Kolumbas, atrasdamas Ameriką milijonams sielų atvėręs dan= 
gaus vartus yra laikomas kaip šventasis. Jis pagydė vieną šunslsUkąnd;.z-io= 
tą berniukąsirgusį jau penki metai. Nakčia Kristupas pasirodė berniuko 
kambary, prisilietė prie žaizdų, peržegnojo ir staiga visas visas kūnas 
ir lova liko švarūs. Prieš tai berniuko motina ilgai meldėsi į Kolumbą.

Pasirodymai iš skaistyklos.
Pagal katalikų mokslą ne visi mirusieji eina tiesiai dangun ar pasmer= 

kiman, bet daugelis sielų patenka skaistyklon. (Pal.Mt 12,32; 5,26-26).
Šv.Krizostomas. sako,„kodėl gi mūsų pakeltų rankų maldos drauge su ku= 

go auka negalėtų mirusias sielas sutaikinti su Dievu?" Per išmaldas ir au= 
kas atleidžiamos mirusių kalbės. Pats Liuteris rašė, kad sielos skaisty= 
klojer'ir mes esame kalti, jei joms nepadedame išmaldomis, maldomis, pas= 
ninkais. Žydai visus metus meldžiasi! už amžinybėn nukeliavusią sielą. 
Už mirusius maldų reikalingumą pripažįsta net netikintieji (Šopenhaueris'), 
štai keletas atsitikimų.

Du draugai susitarė, kad kai kuris mirs, likusysis per. metus savaite= 
ja aukos dvejas šventas mišias už^sielą. Draugas mirė. Gyvasis kurį lai= 
ką tesėjęs pažadą vėliau jį pamiršo. Vieną kartą, staiga pasirodo miru= 
sysis ir skaudžiai priekaištauja už pažado nepildymą, nęs jis esantis 
skaistykos kančiose, o mišių maldos daug sušvelnina kančias .

j 797 m. Korsikoje gimė Margarita Geste.. Mažai esant palindo po nagu 
žuvies ašaka ir,užsikrėtus kraujui,nevaldė visos rankos. Vėliau susižie= 
d.?vo, bet apsirgo krūtinės vėžiu. Karštai meldė Marijos sveikatos ir iš=
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gijo. Tuomet ji įstojo vienuolynan, kur vedė labai pamaldų ir neturto gy® 
venimą, taip kad tapo visoms vienuolėms pavyzdžiu. Miegodavo ant šiaudu, 
visaip save vargindavosi ir turtą, beturčiams dalindavo.' Ji buvo vienuoly= 
no vyresniąją. Vieną penktadienį rašydama laišką staiga mirė. Vienuolės

• galvojo ją atskiram kape palaidoti, tačiau palaidojo bendruose'kąpuoeer.. 
Tuoj, po jos mirties gretimuose kambariuose pasigirsdavo skausmingas bal
sas- dejuodavo, kažkas valiodavo. Vienuoles manė, kad taip atrodo ir ne
kreipė į tai dėmesio. Vaitojimai vis kartodavosi. Kilo baimė. Dvi drąsiau® 
sios sesutės nutarė tai ištirti. Nuėjo į baltintą kambarį, kur daugiausiai 
dejuodavo»’Kiek palaukusios ištikrąją išgirsta dejavimą. iTuo netikėdemos 
iškrėtė visas baltinių spintas ieškodamos uždarytos katės ar kito ko. Ne
rado,-o vis dejavo. -"Jėzau, Marija, čia nieko nėra",-ištarė viena vienus?= 
lių nieko ke» vditotų nerasdama. Vos tik tai ištarė pasigirdo balsas: 
-"Kokios kančios, koks kentėjimas!" Vienuolės neišsigando o susigriebus 
sios paklausė, dėl ko tai. Balsas paaiškino, kad tai dėl neturto. Netur® 
to, nes kai kurioms vienuolėms ji buvo per atlaidi šiame turto klausime 
ir dabar dėl to turinti skaudžiai kentėti...Tai buvo mirusiosios vyrės* 
nesės balsas. Besikalbant kambarys prisipildė diimų ir juose pasirodė nii= 
rusiosios pavidalas, kuri artinosi durų link. Prie durą ji tarė: "Ką tau 
parodau, tai didelė malonė. Aš niekuomet nebegrįšiu čia, o kad žinotum’ 
jog tikrai aš čia buvau, tau palieku ženklą"...Ir taip stipriai smogė į 
duris, kad jose liko rankoj įdegimas. Durnai išsiskleidė ir kambarys liko 
kaip buvęs.

Visam vienuolyne kilo išgąstis. Vienuolės pradėjo nepaliaujamai už 
velionę melstis. Mačiusioji vienuolė bandė sesutes raminti, tačiau jau 
per vėlai, visos buvo susijaudinusios. Bandė ženklą ištrinti, kad kitos 
nematytą įdegysios dėmės, veltui,žymė buvo labai gili. Patikrinus su mi= 
rusiosios ranka, ženklas pilnai atitiko velionės ranką.

Vakare mačiusioji vienuolė rengėsi gulti. Tačiau panorėjo prieš gulant 
sukalbėti septynias atgailos psalmes uz nelaimingąją sesutę. Vos tik at=> 
kalbėjo ir jai pasirodė mirusioji labai linksma. Si užklausė:"Margarita, 
kodėl tu tokia linksma?" -"0 dėl tą septynią psalmių...kurias tu už ma= 
ne sukalbėjai. Kokia man paguoda. Prie Dievo sosto jos pasigailėjimo man 
išmaldavo. AŠ dėkoju tau ir visomc sesutėms už prisiminimą manęs maldose. 
Dievas manęs dėl jūsų maldy pasigailėjo, buvau jo gailestingumo pasmerk* 
ta 40 metą skaistyklos kančioms, dabar gi bausm^ sumažino 15 metą. Tu gal= 
voji iš durą žymę ištrinti? Niekuomet' to ’.neįetengai nei viena, nei su 
kitomis. Tai yra malonė ir įrodymas, kad aš ten buvau, kitaip tu' lokiu 
bildu nebūtum tikėjus. Dievas savo žmonėmis matai ^patenkintas, dėl ją nuo* 
dėmią. Ateis valanda; kai jis savo keršto indą išlies ir visi daug ken= 
tęs. Ir tu turėsi daug kentėti, bet aš melsiuosi už tave ir Dievas tavęs 
pasigailės. Buk ištikima savo įžaduose!"

Po dvieją savaičių kita vienuolė prieš guldama atkalbėjo "Mizerere" 
atgailos psalmę už mirusią ją. Vos atsigulė ir išgirdo ją vardu šaukianti 
Pakilus ji pamatė nuo klaupkos kylančią švieselę^nušvietusią visą kam= 
barį ir išgirdo balsą: "Kančios dieną miriau, kančios dieną įeinu į gar«= 
bę...Nešk kantriai kryžią ir iškentėk skausmus! Gyvuok, gyvuok, gyvuok!" 

Vienuolė abtisė mirė lapkričio 5;d.-penktadienį, o 19 d.įėjo į dangaus 
laimę. -Nenustebtina, kad Dievas ir taip uolius vienuolius baudžia to= 
kiomis ilgomis kančiomis. Reikia prisimini?!, kad ji mirė staiga, o gerai 
ruošiantis mirčiai ir per paskutinį patepimą daug nuodėmių atleidžiama. 
Tuo laiku kasdieninė Komunija nebuvo praktikoje, kuri tiek, atleidžia nuo* 
dėmią. Dievas tai padarė, kad kiti atjaustų mirusius su meile maldose.
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i_kį®Š§_S]^šįaičiaij_į_Lįežg_žemaičiai.^.
otina, man tavo vardą gėlės mena, Motina, kas ga= 
man pasauly būt brangesnio už tave?!

Kiekvienais metais pirmąjį ar antrąjį gegužės 
men sekmadienį švenčiame ir minime motinos dieną. 
Ją ruošiamės ir šiemet kilniai paminėti. Paliko= 
me motinėles ten toli, susirink^ čia visi. pakėl=

kime jausmus, prisiminikime savo motinas. Šiais metais motinos dienos minė= 
jimas ruošiamas Lieže. Iškilmės prasidės pamaldomis Tilleur bažnyčioje, 
12 vai. Po ją. dienos atitinkama programa ten pat esančioje salėje.

Po minėjimo įvyks vieno Liežo apylenkės lietuvio garbės teismas,- tai 
pirmas toks mūsą, tremtyje atsitikimas. Teh bus visiems .įdomu. Ne tik įdomu 
bet ir svarbu visiems tai pamatyti.

Kviečiami visi Belgijos lietuviai primą Sefaminią dieną (geg.lj d) su= 
gūžėti į Liežą, į taip svarbą, minėjimą ir įdomą lietuvio teismą.. Nemoka^ 
mą bilietą visi turime, pasinaudokime dvieją dieną, švenčią proga, -minėki= 
me ir pasižmonėkime. -Malonėkite pranešti apie šią šventę tiems, kurie šio 
laikrašio neskaito.

i. u k_o_s___i_r__ do s n u m o !
Jau kartą., prabilau į jus, malonūs lietuviai, per šio laikraščio pusla= 

pius, dabar vėl griebiuosi žodžio panašiu reikalu. Kviečiu visą apylenkiąi 
valdybas savo rajonuose rasti.’.' ; i labdaros tikslui sumanią žmonią; ku= 
rie- parinktą vargstantiems tautiečiams šelpti auką pinigais ar rastą kas 
pasiąstą siuntinuką nelaimingiesiems. Niekas čia tenedelsia!

C kad tokią žmonią yra, kurie noriai šiam tikslui padirbėtą, pamačiau 
Liežo apylenkėje. Štai lietuvės moterys Šidlauskienė, Širvienė, Grabliaus= 
kienė ir Pauliukonienė palikusios namą triūsą lanko noriai visus lietuvius.

0 kad tokią žmonią yra, kurie noriai šį labdaros darbą paremia pagal 
išgales skatiku, kiekvienas noriai paaukoja, irgi Liežo lietuvią apylen= 
kėje pamačiau. Tiktai vienas tautietis iš Trooz atsisakė šiam tikslui ge= 
raširdiškumo parodyti, sako-jūs jau per vėlai su tuo pradėjote. Laimė, tik 
vienas kam per vėlai. Kiti gerai supranta, kad daugelis ligonią, paliegė= . 
lią, senuką laukia ašarotomis akimis ir širdimi^kas ištiestą dosnią ranką-. 
Atskirai gyvenantieji šiam tikslui aukas tesiunčia ne KV iždininkui, bet * 
Savišalpos sekcijos iždininkui:J.Bareikas, 64.Pairę du Horloz,Tilleur-Liege.

Pr.Sękmokas,- - Savišalpos sekcija.
Redakcijos prierašas. Kad lietusiai nėra šalti ir abejingi vargan patekusią 
lietuvią atžvilgiu matytis iš Zolderio ir Eisdeno vyrą. Daugelis iš ten pa
siuntė Vokietijon džiovininkams maisto siuntinuką. Gaila, kad kai kur nie= 
kas tam neatsideda. Labai pageidautina, kad apylenkią seniūnai pravestą šį 
darbą. Daug kur nėra tokią pasiaukojusią moterą kaip Lieže, kai kur jokios 
moters nesurasi. Reikia rasti vyrą, kurie parinktą visokiomis progomis au= 
ką, pav. kad ir tuoj po "palučkos"... Kas norėtą pasiąsti maisto siuntinu= 
ką Vokietijon teparašo "Gimtosios šalies" administracijon,-čia galės gal • 
reikiamus formularus, juos užpildys ir pasiuntę Briuselin lengvai gaus lei= 
dimą. Administracijoje yra pusėtinas skaičius lietuvią džiovininką adresą; 
kas norėtą pasiąsti dovanėlę o nežino kam, tepraneša,-bus užpildytas Lormu- 
liaras ir nurodyta kam siąsti. Galima pasiąsti iki 5 kg. maisto. Parsiunti= 
mo išlaidos geležinkeliu neviršija 50 fr.

Amžinybėn nusineši ašaras. Ašaras, kurias kitiems išspaudei-jos tave slėgs;
. kurias kitiems nušluostė!,— jos bus tau palaima*
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J.S.Turgenevas,
__G_y_y_i_e_j_i____ K a n_k_i_n_i_a_i_^_

Iš rusų, kalbos vertė S-dė.
i-v.. Prancūzų-priežodis sako: "Nepavydėtina yra sauso žvejo ir šlapio medžio= 
tojo išvaizda". Ar tai tiesa negaliu pasakyti, nes niekad-nežvajo jau ir žve-. 
jo įrankių neturėjau rankose. Kad medžiotojui vanduo ir lietus yra nėmąl'o= 
nuraas pats pergyvenau. Buvo taip. Išvykau su Ermolajevu į Bolevsko apskri
tį medžioti tetervinų. Lietus pylė nuo rytmečio aušros be sustojimo. I;ę ką 
nedarėm, kad nuo jo apsisaugojus? Ir neperšlapamais drabužiais įsisiautėja.
ir po šakomis lindome, slėpėmės nuo kertančių Lašų. Nieko negelbėjo. Apsiaus 
tai netik, kad šaldyti trukdė, bet ir keliose vietose praleido vandenį. Po 
medžiais netiek lašėdavo, bet kaip siūpteldavo susilaikęs lapuose vanduo 
vienu kartu, kaip iš triūbos apliedavo. Vanduo sunkėsi kaklaraiščiu ir sn= 
veno nugara..."Tai jau paskutinis darbas",-tarė Ermolajevas.

-Ne, Petro Petrovičiau,-riktelėjo jisai pagaliau,-šiandien tai nemedžio- 
jimas! Parakas peršlapęs, šunims prilytos uoslės. TfųJ Ir užsiėmimas!.

-0 ką gi darųti^-užklausiau aš.
-0 štai. Važiuojame į Aleksejevką. Žinai kur? į jūsų žmonai priklausan= 

tį ūkį. Nuo čia tik apie aštuonis varstus tebus. Ten pernakvosim ir rytoj...
-Čia sugrįšim?
-Ne, čia tai negrįšim. Aš žinau daug geresnių tetervinių vietų už Alek= 

se.jevkds. -
Daugiau aš draugo neklausinėjau. Važiavome tiesiai į minėtą kaimelį, kurį 

tą pačią dieną ir pasiekėme. Kad šie ūkis mano žmonai priklausė, iki šiai 
dienai aš ‘nė nujautimo neturėjau. Ir buvo ten gana švarus butelis, neapgy
ventas, kur aš naktį praleidau gana jaukiai.

Sekantį rytą pabudau anksti. Saulė buvo ką tik patekėjus, danguje jokio 
debesėlio, aplinka dvelkė neapsakomu gamtos grožiu ir kvepėjo.

Bekinkant arklius aš nuėjau paklajoti į buvusį vaisių sodą. Dabar jis 
buvo ..išlaukė jęs , apaugęs krūmokšniais ir piktžolėmis...Kaip■gera tyrame 
ore klausyti vyturėlio giesmelės! Turbūtvirftjor.sparųeįiaį rasoti,, kaip* jo 
balsėlisv*kuršamę jautėsi rasos spindėjimas... Nusiėmęs kepurę, atsikvėpęs 
pilna krūtine traukiau orą. Už šia udinės tvoros., negilaus prūdo pakrantė
je dunksojo bitynas, į kurį tiesėsi, siauras piktžolėmis ir dilgėlėmis ap
augęs takutis. Ant dilgėlių ir žolių kabojo, Dievas žino nuo kada ..ir iš kur 
apjuodę ±r.;eų<ięiūvę kanapių pluoštai.

Pasukau takeliu link bityno. Ten stūksojo šiaudinis nameliukas, kur. -į. 
žiemos metui’auneša. avilius. Priėjęs žvilgterėjau per pusiau praviras san= 
dėliuko duris,-tamsu, tylu, sausa, žydinčiomis pirmomis ir mėtomis atsi= 
duoda vidus. Kampe guolis, o jame apklotu pridengta kažkokia į žmogų pa
naši būtybė guli...Jau buvau beeinąs atgal, kai staiga pasigirdo silpnas 
ir užkimęs balsas:

-Pene,pone! Petro Petrovičiau!
Aš sustojau. ,
-Petro Petrovičiau!Prašome .arčiau!-pakarto jo balsas iš kampe esančio 

guolio.
AŠ apstulbau nustebęs,-prisiartinau. Prieš mane gulėjo žmogus. Bet kaš 

tai? Visai sudžiūvusi galva, pajuodus, tamsi. Nosis siaura kaip peilio aš= 
manys. 0 lūpų beveik nė nesimato. Baltuoja pro jas dantys, spindi akys, iš 
po skarelės driekias geltoni plaukai. Ant krūtinės sunertos rankos, o pir
štai sudžiūvę kaip pagaliukai. Jie irgi bespalviai, pajuodę. Nei pridėsi.
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nei atimsi-vaizdas kaip senovės paveiksluose. Tėmyjau viską. Veide matėsi 
buvę grožis, tačiau dabar siaubingai atrodė, Dar labiau pasibaisėjau, kai pa= 
mačiau, kad ta būtybė nori-nusišypsoti ir nebepajėgia.

-Pone, nebegalite manęs nė pažinti?-sušnibždėjo balsas, einąs pro melo-* 
niai pravertas-^ lūpas. Taip, ir kaipgi pažintumėt dabar! A|- Lukėri ja.. .Pri= 
simenat, jūsų žmonos vedamam chore soliste dainavau.

-Lukerija?...Tai tu?..Ar gali būti?..
-Taip, tai aš, pone. As.,, aš Lukeriją! .< ■
Aš nebežinojau nė ką sakjiti. Kaip stabo ištiktas žiūrėjau į mane atkreip= 

tae .tamsaus veido sunkai valdomas akis. Ar tai gali būti? ši. mumija -Luke= 
rija? Pirmoji viso kaimo gražuolė? Aukšta, sveikai linksma, šokėja, daini= 
ninkė!? Jos^viso kaimo vaikinai varžėsi, dėl kurios ir aš dūsavau, nors 
tada vos šešiolikametis tebuvau.

-Prisimenu, Lukerija,- pagaliau ištariau. Kas tai yra, kas su tavim atsi= 
tiko?

-Nelaimė mana, ištiko.^Tačiau nesijaudinkie ir neliūdėkite dėl tokios ma= 
no padėties.’Sėskitės arčiau manęs, kitaip negirdėsite mano balso,-matote 
kokia balsinga pasidariau...Aš labai džiaugiuosi jus pamačius. Kaip čia ' 
Aleksejevkon patekote?

Ji kalbėjo labai .tyliai ir silpnai, tačiau nesustodama.
-Mane Jermolajevas, tas medžiotojas, čia atvežė, bet papasakoki- gi tu 

man...
-Apie mano vargą papasakoti? Tai atsitiko jau seniai, prieš šešis ar 

septynis metus. Tada buvau susižiedavus su Vasilim Poliakovu,-pamenate, 
toksai augalotas, garbiniuotais plaukais. Jūsų tuo laiku nebebuvo kaime, 
buvote išvykas mokytis Maskvon. Mes labai mylėjomės. Buvo pavasaris. Jis 
niekad mon is galvos neišeidavo. Kartą aš ilgai negalėjau užmigti. Aušo o 

■oš vis budėjau. Prisimenu; lakštutė taip nuostabiai čiulbėjo sode...Neiš= 
s i.laikius ėmiau ir išėjau priebutin jos pasiklausyti. Čiulba, čiulba...Tuo 
laiku man kas tai pasivaideno...kas tai tyliai Vasiliaus balsu šūktelėjo: 
■’Luša".. .Pasisukau šonan, ir būdama užsisvajojus, pasvirau ir kritau nuo 
priebučio ant žemės. Rodos nelabai užsigavau, atsikėlus nuėjau savo kamba= 
riukan, bet jaučiau ką tai trūkus viduje.•.Leiskite atgauti kvapą...

Ji nutilo, aš sujaudintas^stebėjau. Man buvo tas nuostabu, kad ką ji 
čia pasakojo, pasakojo be liūdesio ir atodūsių, kone linksmai, nesiskundė 
ir nelaukė užuojautos.

-Nuo to įvykio,- vėl tęsė toliau,-ėmiau nevalgyti ir pradėjau džiūti. 
Tamsėjau, vos kėliaus, vos kojas bevaldžiau. Negalėjau nei sėdėti, nei sto= 
vėti, rodos, tik gulėčiau ir gulėčiau. Nesinori nei valgyti, nei gerti. 
Ėjo vis blogyn. Jūsų geroji žmona aprodė gydytojams, nusiuntė ligoninėn. 
Nieko geriau. Joks gydytojas negalėjo pasakyti kas yra su manimi. Ir ką 
Jie nedarė su manimi? Nugarą įkaitinta geležimi degino, dėjo ledus. Viskas 
veltui. Galop visai sustingau. Tie ponai nusprendė, kad manęs nėra ko gydy= 
ti. Išsiuntė namo, nes ligoninėje luošą nereikia. Pasiuntė mane čia, pas gi= 
mines. Matote kaip gyvenu!..Ji vėl nutilo ir visomis išgalėmis stengėsi nu= 
sišypsoti.

-Tai žiauru,-ištariau aš, ir nesugriebdamas ką toliau pridėti užklausiau: 
-C kaip su tavo Vasiliumi?-šis klausimas buvo labai kvailas.
Ji pasisuko šonan.
-Kas Poliakovui?..Paliūdėjo, pajudėjo ir vedė kitą mergaitę iš Gliunogo 

kaimo...Žinote šį kaimą? Nuo mūsų nepertoliausiai. Ji-Agrafika. Nors jis ma= 
ne labai mylėjo, bet, žinote, žmogus senberniu neliKS. Kokia begalėjau jam 
drauge būti? Rado sau gražią ir gerą žmoną ir vaikučių jau turįs. Dabar jis
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Ukvedžiauja čia pas kaimyną. Dėkui Dievui, jam labai gerai einasi.
6Ir taip tu vis guli ir guli?- vėl užkla usiau.
-O taip, jau septyni metai kai guliu. Vasarą čia, o kai šalčiai užeina 

priepirtin perneša.
-0 kas gi tave-slaugo, prižiūri? ••
-Yra ir čia gerą žmonių. Neapleidžia manęs. Tačiau nėra vargo mane slau=; 

gyti,-beveik nieko nevalgau, vandens dubenėlis čia pat ir vieną ranką val= 
dydama jį lengvai pasiekiu. Netoliese yra viena našlaitė, kuri mane aplan= 
ko. Ar nesutikote jos? Ką tik čia buvo. Ji tokia gerutė- atneša gėlių,- o 
aš taip mėgstu gėles! Gaila, nėra čia gėlių darželio-buvo, bet išdžiūvo. 
Tačiau ir laukinės skaniai kvepia, net skaniau nei darželinės...

-Ar neliūdna čia te u, vargšele?
-0 ką darysi. Pradžioj buvo liūdna, ilgainiui apsipratau. Išmokau ken= 

tėti ir nieko dabar. Kitiems dar blogiau būna.
-Ką, kaip tai?
-Kitas nė guoliui vietos neturi. Kiti ir kurti ir akli, o aš, ačių Die= 

vui, ir matau ir girdžiu. Po žemele kurmis rausiasi -aš girdžiu, Pelė kur 
nors graužia girdžiu. Užuodžiu. Žydi grikiai, jau. .aš žinau, juntu, nė sa= 
kyti nereikia-kveptekia iš ten vėjelis ir užuodžiu. Nėr man ko Dievo rūs
tinti, daugeliui daug sunkiau. Paiimkit tik-sveikas žmogus tuoj nusideda, 
nuo manęs gi nuodėmės pačios- pasišalino. Per mednešį dvasiškis Aleksiejus 
spaviedodamas pasakė:"Tu nė sakyti neturi ko, negi tu gali tokioj padėtyj 
padaryti nuodėmę?" Bet aš gi ja m atsakiau,-’’n .mintiės.'.nuodėmė?". ^Gerai, 
sako, bet tai ne mirtina nuodėmė. Taip,- tęsė ji toliau,- mintimis aš ma= 
žai nusidedu. Pripratinau save negalvoti, nieko neprisiminti,-laikas grei= 
čiau praeina. (bus daugiau).

ir supjaustyti 
štoje krosnyje

_ V_į_ę_n_g_u_n_g_i_o j £ n:
Kepti obuoliai. Obuolius nuplauti, drėgnus 
suvynioti į popierį ir kepti orkaitėje: jie netrūkinės 
ir netiek raukšlėsis. Į stalą duoti su cukrumi ir grie= 
tinėle.
Trapūs sausainiukai. Paimti: pusę puode= 
lio sviesto ar kitą riebalą, tris puodelius miltą, pus= 
antro šaukšto druskos, pusę šaukštuko sodęs, šaukštą im= 
biero. Syrupą užvirinti. Atskirai sudėti riebalus ir už= 
pilti verdantį syrupą. Ant viršaus užpilti miltus, druską 
ir imbierą, išmaišyti ie leisti ataušti. Plonai iškočioti 

norima forma, sudėti keptuVėn išteptą riebalais. Kepti kar= 
apie 5 min. _ _ooooOoooo

Trys ponai kulverčiomis įlėkė į peroną. Traukinys jau pajudėjęs iš vietos. 
Du geraširdžiai gelžkeliečiai atidarę paskutinio vagono duris sugrūdo po
rą keleivią, trečiąjį nespėjo vagonan įversti.
-Labai dėkui, mano ponai, už pageIbą,..bet tie du mane ligi čia atlydėjo, 
o važiuoti man reikėjo... *

"Gimtoji Šalis"-Belgijos lietuvią dvisavaitinis laikraštis.
Redakcijos ir administracijos reikalais kreiptis: J.Dėdinas, 23-rue Prėd. 

Lints, Louvain. Editė par les Aumoniers de la Mission Cath.Lithuanienne. 
_T.rį^ą_^|n;__20_fri___________ _________

—Maža tauta, daugiau kaip kuri kita Dievo pagelbos reikalinga.—
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