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Sužydus pakluonėj ievos
Pavasarisžaliais vainikais pasipuošęs eina palaukėmis,-viskas sužysta; 
eina per žemę juodę,-ji sužaliuoja; paliečia žmogaus širdį,-jis naujam 
gyvenimui atsiskleidžia sava lūkesčiuose ir jausmuose.

Pavasaris įpusėjęs, kur tik nepažvelgsi ten gražu. Ir štai taip gra= 
žiu laiku sulaukę Sekminių ir antro gegužės sekmadienio švęsime kotinos 
Dieną. Kaip tinka visa tai-gražiaUsias laicas-gražios šventės.

Motina.! Koks tai šventas žodis. Pirmasis išmoktas žodis žemės gyveni= 
mo pavasarį, lydįs visas gyvenimo dienas, negęstąs net su mirtimi. Moti= 

, noje glūdi žmogaus stiprybė, joje glūdi ir tautos gaja. Palaimintas vai= 
į kutis turįs gerą mamą, palaiminta tauta, kurios motinos yra kilnios. Mo= 
i tina, kaip pavasaris, jos meilė įdiegia gyvybę mirusion sielon ir ji at = 
j gimsta. Tauta prisikels, jei joje bus pasiaukojančių motinų.

Tegul ši Motinos Diena nebūna tik viena diena. Visada prisiminkime 
j savo paliktas motules tėvynėje, prisiminkime taip, kad jos stiprintų.
klumpant po sunkiatremties našta. "Vaikeli, tik dar kantrybės, tik būk

- i geras Svetimam krašte. Nepamiršk savo senos motulės ir tėviškės žalios".
! Prie- svirties laukia mus motina sena. Ji mūsų meilė amžina.
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''<?&*•* Eis$enietis • C i p u k a :s Juozas balandžio 28 d.
• . Lieze susituokė su čiabuve flame mergaite. Jau“nji šei= 

j :'■ ;aa apsigyveno Lieže. Laimingos ateities!
Kaip jau pranešta, šiemet Plotinos Dienos minėjimas bus Lieže, Tilleur. 

Iš toliau atvykstantieji klauskite "Tilleur, ėglise parociale". Kviečiami 
visi Belgijos lietuviai į šią šventę per Sekmines, gegužės 13 d. Pamaldos 
prasidės 12 vai.

Balandžio 29 d. Hasselte, suruoštame akp.rd.eon6 mūžikos konkurse, dvyli
kametis 'zwartbergietis lietuvis Teodoras Jokšas laimėjo ketvirtos klasės 
pirmą vietą. Jaunasis akordeonistas apdovanotas aukso medaliu. Pažymėtina, 
kad tame konkurse dalyvavo visos Belgijos ir .Olandijos akordeonistai.

Belgijos lietuviu apylenkių seniūnai ir pirmininkai yra prašomi kreiptis 
į "Gimtosios ®l.ies" redakcija, kur gaus lietuvių, surašymui korteles. Nu= 
rodykite apytikrį lietuvių skaičių jūsų apylenkėje.

Lietuvių apylenkių seniūnai yra prašomi suregistruoti apylenkėse palai= 
dotuė lietuvius. Surinkite smulkias apie juos žinias, jų gimimo vietą, ka= 
da atvažiavo Belgijon, kokiose aplinkybėse miręs, kur palaidotas, kapo nu= 
merį, paminklo įrašą(jei galima-nuotrauką). Privačiai gyvenantieji ir ži= 
nantieji kur yra palaidota lietuvių, malonėkite apie juos surinkti žinias.

Emigracija į Kanadą suprastinta ta prasme, kad nebereikalaujama pasira= 
syti sutarties. Be kelionės išlaidų reikia turėti pinigų gyvenimo pradžiai, 
arba rasti kas garantuotų įsikūrimo galimybę. Gali garantuoti tiek atskiri 
asmenys, tiek firmos, kur numatoma gauti darbo. Visais dokumentus susitvar= 
kius iš karto gaunama vyža.

Daugėjame! Gegužės 7 d. pp.Burcikai, Tilleur, savo dviem dukrelėms sulau= 
kė sūnaus. Sveikiname tėvus, sūneliui Vincukui linkime sveikam ir dideliam 
užaugti.

Latvių vyskupas Mgr.B.Sloskans, po sunkios vidurių operacijos lėtai gy= 
ja. Tai jau penktoji panaši operacija. Šiuo metu ekselencija apsistojęs Liu= 
vene.

JAV naujai leidžiamas buvęs "Karys1.1 Laikraštis išeina kas mėnesį, gra= 
žiai iliustruotas, labai įdomus straipsniais, didelės apimties ir metams 
kainuoja 200 fr. Dar galima gauti pirmieji numeriai.
Galima gauti "Būk mums malonus" K.F.Bartkaus maldaknygė,-joje yra išverstos 
visų sekmadienių MišŽcMJfe ir daug kitų maldlj. Kaina 75 fr. Tėvams patariama 
įsigyti savo vaikučiams skaitymo ir rašymo pradžiamokslį, dvi dalys-75 fr. 
Iš spaudos išėjo "Už spygliuotų vielų"-kacetininko pergyvenimai, -125 fr.

Dėmesio! Knygų mėgėjams proga! Norintieji gauti lietuviškų knygų(ir pa= 
remti spaudą) pigesne kaina teįsirašo į"Knygos Bičiulių Klubą"- Gabija, 
340 Union avė. Broklyn 11.N. Y. USA. Užmokėję 5dol (250 f r) gausite knygų 
už 8 dol (400 fr). štai jos: Krūmino,Naktis viršum širdies; Savicko,Raudo= 
ni.batukai; Mazalaitės, Mėnuo,vadinamas medaus; Jankaus, Apysaka; Dovydėno; 
Per Klausučių ulytėlę. >

Daugeliui "Gimtosios Šalies" skaitytojų pageidavimui prisitaikydami lai= 
kraštį leisime taip, kad gautumėte sekmadieniui. .... ;? ,.
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Kai sakoma, kad obuolys nuo obels netoli terieda, tai duoda tuo supras= 
ti, jog koks tėvas toks ir vaikas. Ar galima tai pasakyti apie motiną? Ne= 
labai, štai dėl ko. Motinos paprastutė išvaizda., . jos kukli išorė kurkdel 
neišreiškia. vifįųj slypinęių motinos dvasios dorybių. Motinos paprastume 
tuno jos galybė, jos.,.kūrybinė,: jėgą, galinti išauklėti: žmonijai milžinus.. 
Kas galėtų, sakyti, kad tos bemokslės, vargingos lietubė's kaimietės sugebe= 
jo Lietuvai išauginti tokius knygnešius, savanorius, partizanus.. Visa tai 
gali? motinos į jeigū. tik jos.i' .

Motinos veikla ugdanti vaikučiuose tėvynės meilę nesiriboja sava šali= 
mi. Palaiminta motina, jei ir svetur būdama sugeba dvelkti tėvynės laukais. 
Kai prieš 20-25 metus daugelis lietuvių, emigravo svetur, jų. tarpe daug 
radosi motinų.. Pasiskleidė jos pasaulio platumose, kai kurias matome čia- 
Belgijoje. Toli nuo Lietuvos jos augina sūnus ir dukteris ir jų. auginami 
vaikai skaito, rašo lietuviškai ir savo tėvų, gimton šalin stengiasi su= 
grįžti.' Garbė motinoms, sugebančioms čia gimusiuose vaikučiuose išugdyti' 
Lietuva besimaitinančią sielą. Kiek joms teko pastangų padėti norint apsau= 
goti vaiko sieloje tėvynės meilės daigą, kiek vargo pernešti jį tarp sve= 
timų auginant, tik jos pačios gali pasakyti.

Ogi dažnai matome šalia šių. vargo motinų, motinų iš DP eilių, kuriose 
blėsta meilė tėvynei. C jei jose blėsta, ką gero įdiegs į vaiko sielą? 
Yra motinų, kurios nieko'.nesi jaudina, kai jų vaikai tarpusavy jau sveti= 
ma kalba kalbasi. Ar tokia tremtinė motina nupirks vaikams elementorių, 
lietuvišką maldaknygę, laikraštuką užsakys, kad mažutėliai nenutaustų, 
labai abejotina. Jos turi pinigų nereikalingoms išlaidoms, tačiau vaikučių 
tautiškam auklėjimui niekada. Ką joms pasakytų senutė kaimietė iš "Aukso 
Altoriaus" mokanti skaityti vaikutį ir baimingai besidairąnti pro langą 
ari? "raudonsiūliai"neat jo ja Sibiran už lietuvišką žodį ištremti.

Kad Tėvynėje dabar taip didvyriškai lietuviškasis jaunimas okupantui 
priešinasi ar tai ne motinų nuopelnas? Kad moksleiviai verčiau kalėjimą 
nei komjaunimą pasirenka, kieno tai išauklėjimas? Kai 1941 m. Rainiuose 
buvo nukankinsi 73 lietuviai, jų tarpe daugiausiai buvo Telšių amatų^mo= 
kyklos mokinių, kalėjusių už Vasario 16 d.paminėjimą ir trispalvės iškėlim 
mą kapuose. Pilni Lietuvos kalėjimai jaunimo. Ar aiškinti už ką? Viena 
jaunutė gimnazistė rašo iš kalėjimo savo motinai:"Mamyte, Lietuvą labiau 
myliu nei gyvenimą". Pradžios mokyklos didvyris ašarotame laiške rašo sa= 
vo vakaruose esančiam tėvui:"Aš tau čia gėdos nepadarysiu..." Kokia garbė 
motinoms ugdančioms didvyrius, dvasios galiūnus. .

Tiek daugelis čia esančių motinų, tiek kituos užmariuose nedaug vargo 
matė. Daugelis išbėgdamos pasiėmė šį tą daugiau, Vokietijoje nors vargas, 
bet bent "ersaz"kavos NEV visuomet parūpindavo ir dabar x yra .kuo skųs= 
tis, o tačiau patogus’ gyvenimas nevisuomet Lietuvai džiugus. Patogume ir p 
puošnume dingsta motina kaimietė, .kukli močiutė ugdanti dvasios nelūžtan= 
čius galiūnus. ' .. .

Lenkim galvas prieš motinas tremtines į Sibirą patekusias. Daugelį jų 
šalta žemelę priglaudė nuo tėviškės toli ir ant visados. Likusios dalinasi 
neskustą šutintą bulvę su savo sūneliu. Motina ten tą sausą rupų kąsnį 
savo meile pagardina. Motina ten ir didžiausio darbo sunkume randa laiko 
vaikui-apie Lietuvą papasakoti, lopšinės dainelę sudainuoti. Žilagalve 
didžioji tremtine motina, štai skaitau tavo sūnaus, šalčio ir alkio iškan= 
kinto, laišką iš Sibiro, laišką gražia lietuviška kalba,parašytą.\ Kalba, 
kurios tu savo vaikutį rašyti išmokei. Didžiausia garbė tau, motina, Sibire.

Stepas Paulauskas.
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Tu,. be abejo,gavai daug patarimu, iš draugų ir artimųjų pusės kaip lai= 

mingai tvarkytis naujame gyvenime. Gal šie mano žodžiai tau atrodys jau 
nebereikalingi, tačiau priimk juos iš tame reikale prityrusio tėvo.

Sūnau, tau ne vienas sakys, kad su žavia žmonele gyventi, tai lengviau= 
sias reikalas būtų, jeigu tik moterys būtų protingesnės!..Moterys, taigi 
ir tavo žmoniūkė. Netikėk! Moterys nėra to^ie tvariniai , kurie viską pro.= 
tų svarstytų. Jos turi kitų dovanų,-tai jų nuo jauta, intuicija.-- ’’Čia'yra jų 
vidinid labai jautrus radaro aparatas, kuriuo jos palaiko ryšį su;šiuo pa= 
šauliu ir su kitu. Moteris daugiau vadovaujasi savo širdies nuojauta, negu 
šaltu proto apskaičiavimu, pramatymu. Tu to netikėsi, kol nepergyvensi. 
Tad, sūnau, nesistegk savo gražių žmonelę į protų atvesti, kol. nesi supra= 
tęs jos vidaus troškimų, jos nuojautos.

^Bene tiesa, kad vyrai dėl savo vyriško išdidumo viduje , jaučia kokių tai 
tuštumų, junta vidinę neviltį savyje. Jie veda gražiausių mergaitę ir gerų 
įr nori jų dar geresne padaryti, pagal save geresne. Iš anksto aišku, kad 
tai nepasiseks! Kitas gi reikalas, jei tavo žmona stengsis tave pertaisy= 
ti,- jai didele dalimi pavyks, nes ji savo mot ė rieku-nUolankumu'tavo tuš= 
čių išdidumų' palenks į norimų dorybę.

Tu tuoj patirsi, kų kiekvienas vedus- puikiai žino, kad tavo didelė gy= 
venimo dalis praeis belaukiant. Aš apskaičiavau, kad nuo žmonos pasakymo 
"aš jau pasiruošus, • tik skarelę, užsigobiu ir ateinu’’ ligi jos atėjimo 
kiek praeįna" laiko. Jei aš būčiau tų laikų sunaudojęs skaitant, būčiau kny= 
gų knygas perskaitęs. Tačiau tu suprask jų, suprask ir nė -kiek neparodyk 
nepasitenkinimo,-šeimoje kantrybė brangesnė nei deimančiukai.

Tu, mielas sūnau, tuoj patirsi, kad tavo žmonų turi tokių sumanymų ir 
pagrindų, kokių tau niekad į galvų nebūtų.atėję, jei nebūtum vedęs. Tu sa= 
vo protu to niekuomet nepagalvotum. Tokie jos tau keisti sumanymai ir gal= 
vojimas jai kaip ant ekrano sušvinta, o tu vis nieko nepramatai. To nė ne= 
sist.enk suprasti, nes tai'virš mūsų jėgų, virš proto. Moteriai tai visai 
paprasta, jai tai iš širdies, iš jos intuicijos atsiranda. Ir kas tau daž= 
nai kvaila atrodo, po kiek laiko paaiškės, kad vis dėlto žmonas tiesa. Su= 
prask ir noriai išklausyk jos patarimų. Išklausykir paklausyk,, neapsiriksi.

Štai iš ko pažinsi laimingų vedusį vyrų.
1. Laimingas vyras niekuomet nekritikuoja žmonos, kai’.ši prakaituodama sten= 
giasi į čemodanų dvigubai sutalpinti, nei kad į jį telpa.
2. Kai tavo žmona šiek tiek per toli nuslysta puošmenų sąskaitose, arba šio= 
se sąskaitose, kaip daugelis moterų nesugeba tiksliai apskaičiuoti, nesi= 
birk jos ir neišmėtinėk. Būk jai dosnus ir didžiaširdis. Neapsivilsi!
5; Laimines vyras ^neprisiima atsakomybės už tvarką namuose. Jis verčiau- 
pasakys:"Mieloji, čia tai tavo sritis, tavo valdžia!" Taip žmonų jaučiasi 
laiminga, ji visuomet reikalinga ir užimta taip, kad be jos neapseisi.
4. Didelis turtas šeimoje tai "kurtumasLaimingas vyras daugelį kartų "ne= 
girdi".jojširatančios žmonelės"adatuotų"žodžių. Šis kurtumas dėl menknie= 
kių tai laimės, turtas šeimoje.
5. Geriausias vyro laimės įrodymas yra tas, kad jo žmona laiminga, o ši lai= 
minga todėl, kad jos vyras laimingas.

Tavo senas tėvas.
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tai atsitikimas, datuotas 1943 m. spalio mėn. 3 d. įvy= 

kęs „karo metu Francūzįjo,je, Nantes mieste.
' .rxt\ Pasakoja viėnaš'vSfa.fitb: lciebdhas,' 'kad jo parapija buvus taip 

didele, jog ir su trimis pagalbininkais kunigais nespėdavo 
atlikti religinius patarnavimus parapijiečiams ir jų. yi= 
su aplankyti. Tekdavę gana dažnai darbuotis ligi išnakčių. 
Vis pasako ja:"Vienų vakarų grįžau gana vėlai namo. Buvo jau 

t. . ___ nakties 12 vai. kai baigiau kalbėti brevi joriaius maldas. Be =
užveržiant maldaknygę kažkas lauke stipriai paskambino durų skambutį,kad 
net aš krūptelėjau. Tarnaitė atidarė duris ir aš prie durų pamačiau stovin= 
čių senyvų moteriškę, kuri, susirūpinusiu veidu manęs prašė ateiti aplanky= 
ti vienų tuo’j mirsiantį įigonį . Aš norėjau atidėti rytojui, tuoj po mišių 
aplankyti, kai lankysiu visus ligonius. Moteriškė apgailestavo taip truk= 
danti ir varginanti pavargusį kunigų, tačiau^visu rimtumu, maldavo šio ap= 
lankymo rytojui neatidėti - As jai padaviau užrašų knygutę ir ji pažymėjo 
ligonio adresų:37.Dekarto gatvė, antras aukštas. Nudžiugusi grųžino pieštu= 
kų,-aš pažadėjau už 20 minučių ten pribūti. Moteris džiugi tarė:"Tegul Die = 
vas jums už artimo meilę atlygina" ir dingo nakties tamsoje. -

Užsimetęs ploščių ant pečių, pasiėmęs šv.aliejų išskubėjau. Sustabdę vo
kiečių patrulis patikrino mano dokumentus, praleido ir aš. skubėjau uara= • 
šytan.adresan. Radau keleto- aukštų namų, antram aukšte, vienam lange žibė= 
jo„šviesa grojo radijas. Pro neužrakintas duris įėjau, laiptais pasie= 
kiau antrų aukštų, "prie minėto kambario mane pasitiko .jaunas^ vyras. Pasa= 
kiau savo reilaLų. Jaunuolis nustebo, pasirodo, kad čia nėra jokio ligonio. 
Aš jam parodžiau užrašytų adresų. Vaikinas permetęs eilutes akimis,trupu= 
tį sumišęs tarė:"Raštų pažįstu; lyg būtų mano...bet aš čia vienas gyvenu, 
jokio ligonio nėra visam name*!. Man abe jo jant kų daryti, -vaikinas pakvietė 
pas save į šiltų kambarį, paruošė kavos ir besikalbant maloniai prisipaži= 
no norėjęs kunigų seniai.sutikti, tačiau vis nepriėirengęs. Jis išsipasako= 
jo viso gyvenimo atsitikimus, atliko išpažintį ir aš jam daviau išpažinties 
absolucijų. Mane Išleisdamas, nurodė kitų "Departo'J panašiai skambančių gat= 
vę ir aš ten nuskubėjau. "Beeinant- iškart ■ sirenos užkaukia oro pavojų ir 
vos po kelių minučių sugriaudžia padangės -ant miesto.pasipila bombų ir fos= 
foro ugnis. Departo 37 numerio neradau, nes gatvė baigėsi 16 numeriu; Viskas 
degė. Po aliarmo skubėjau - įperrišimo punktų, nes reikėjo mirštantiems su
teikti paskutinį dvasinį patarnavimų. Iš visur nešė sužeistuosius, visa kli= 
nika vaitojo. Teikiau paskutiniuosius sakramentus. Staiga iš nustebimo pa= 
šokau, krūptelėjo ir sanitaras. Prieš mane gulėjo miręs vaikinas, kurį prieš 
keliolikų minučių išklaasiau išpažinties...Vos prieš keliolikų minučių bu
vo gyvybės pilnas. Jo žodžiai suskambo mano ausyse!'jūs klystate, čia nėra 
jokio ligonio. Jis tada juokėsi linksmas, 6 tačiau ant amžinybės kranto ir 
jis to nežinojo. Dievo gailestingumas leido jam prieųmirtį atlikti išpažink’ 
tį.^Ištraukiau jo dokumentinę norėdamas rasti pavardę. Radau. Darbo kortelėje 
įrašyta B.N. 21 met^L. Tarp įvairių raščiukų radau dvi foto. Viena maždaug 
40 metų moters.. .Pašokau, ta pati, kur~v.nkar^vakare mane iššaukė pas greit 
mirsiantį ligonį. K^-toj nuotraukos pusėje Parašyta "Mama". Sekančioje matėsi 
pašarvota moteris, sunertomis rankomis, ant jų rožančius...Ta pati...Radau 
jos laiškų rašytų savo sūnui- ta pati rašysena,kaip kad man į knygutę įra= 
šė adresų. Jokios abejonės- tai buvo jaunuolio motina, grįžusi iš amžiny= 
bes gelbėti savo sūnaus...

—Motinos meilė stipresnė už mirtį, tai nemirštanti meilė.—
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J.S.Turgenevas, r „ nr . . .Gyvieji ka,n kiniai.
-Tu vis viena ir viena, kaip gi gali mlfltis sutrukdyt!, kad nelįstų. gal= * 

von? Negi visą laiką miegi? •' J ' ’
-Ne pone. Ne visada aš galiu miegoti. Nėr didelią skausmų., bet kažkoks 

jausmas viduje ir kąąlupąa^peleidžia kaip reikiant užmigti. Guliu ir nemąs= 
tau'.. Juntu, kad esu gyva, kvėpuo'^ bįt.utės dūzgia,,
ant stogo karveliai burkuo ja, ^užsuka perekšlė su viščiukais trupinią'paši-- : 
rinkti, žvirbliš ar kita paukštelis atlekia,- man visa tai labai .malonu; 
užpernai kregždes susilipino lizdelį ir vaikučius išsiperėjo. Kaip buvo 
įdomu-įlėks, papenės mažuosius ir vė1 lauk. Tuo antroji pribūna; kai kada 
nepataiko pro duria-prąlekia, 0 vaikučiai čirkšdami atidarę snarus laukia... 
Aš jų. labai laukiau sekančiais metais, .bet,sako, medžiotojas jas nušovė... 
Kokie tie medžiotojai tiaurūš.'

-Aę kregždžių nešaudau,-skubiai pasiaiškinau.
-Vieną kartą,-ji vėl pradejo,-turėjau daug juoko. Pro praviras duris 

įsmuko kiškis,turbūt šuną vejamas. Visai: arti manęs atsisėdo,, uostinėja ir 
lyg, r karininkas ūsus kraipo. Kiek palaukęs apsižiūrėjo ir tiesiai pro duris. 
Toks, jis juokingas...Ji žvilgterėjo į .mane,-Ar tai nemalonumas? -Aš nusi= 
šypso jau, ji pakramtė sudžiūvusias lūpas.

žiemą, žinoma,, man blogiau. Tamsu, o žvakės gaila uždegti, pagaliau ir 
kam? Skaityti'nemoku, knygą čia nėr. Dvasininkas Aleksiejus atnešė kalen= 
dorių., bet vėl pasiėmė pamatęs-, kad nieko iš’ to man nėr. Nors tamsu, bet 
yra ko klausytis,-svirplys čirškia,- peliukė graužia. Nėr ko nė galvoti.

Meldžiuosi,-tęsė atsidusus,’ bet mažai temoku maldą. Tačiau kam Dievą 
trukdyti? Ką galiu iš jo prašyti? Jis geriau žino, ko man reikia. Prisiun= 
tė man kryžią-reiškia mane myli. Taip jau mums skirta. Sukalbu Tėve mūsą, 
Sveika Marija it vėl be jokios minties guliu. Ir gerai. . ■

..AŠ nejudėjau ir netrukdžiau tylos po jos žodžių Praėjo dvi minutės. Ty= 
Įėjau. Šios suakmenėjusios būtubės baisios kan*čioš manė - sujaudinoį" Ji”kėHtė= 
jo be jokio nusivylimo ir skundo. Išsiblaškiau...

-Klausyk, Lukerija,-susigriebęs pradėjau,-štai ką aš tau patariu. Nori, 
nuvešiu geron miesto ligoninėn? Kas žino, o gal dar pagydys. Pagaliau,nors 
viena nenuobodžiausi... ...

Ji truputį pajudino antakius. •
-Oi ne. Ne. Nevežkite manęs jokion ligoninėn. Nejudinkite manęs. Ten aš 

dar labiau kentėčiau. Kur jau mane begydyti. Vieną kartą buvo atvažiavęs gydy 
to jas. Užsimanė mane apžiūrėti. Aš prašiau, tik dėl Dievo meilės nejudinki= 
te manęs. Kur tau. Sako, aš esu mokslininkas, moksliškai tiriu, esu ordinu 
apdovanotas, nė nebandyk man priešintis. Patampė patampė . mano sąnarius, ma= 
no ligą moksliškai pabadino ir taip įšvažiavo. Visą savaitę-suko visus mano 
kaulus. , . •; ...... .

Sakote, kad as .viena čia būnu. Ne, ne visuomet' viena. Mane aplanko viena 
ūkininkaitė. Ji man visko pripasakoja, jaoką prikalba... Oi,oi, nelieskite
manęs, nevežkite ligoninėn. Ačią jums, jūs esate labai geras, bet tik neju= 
dinkite manęs.

• -Kaip nori, kaip sau nori. Aš tik tavo naudai tai daryčiau.
-Žinau, pone, kad mano naudai. Žinau, kas gi gali kitam padėti? Kas jo *si 

din įeis? Pats sau padėka, žmogau! Jūs nepatikėsite, aš guliu viena ir man 
rodosi, kad be manęs nieko daugiau nėra pasaulyje. Imu tuomet sbajoti...

-Apie ką tu tuomet svajoji?
<•0 tai nepasakyčiau, neišaiškinčiau. Lyg kas prie manęs prisiartina, lyg 

tai debesėlis prisilies...Vaidenasi, kad žmonės pas mane nieko daugiau apa* 
mano nelaimės ne jaučia...Ji sunkiai atsiduso.

-Kaip matau, pone, jūs mane labai užjaučiate. Perdaug užjaučiate. Prisi=
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menate kokia aš buvau linksma. Merga kaip audra. 0 žinote ką aš ir dabar dai~- 
nuo ju.

.. >Dainas?.. Tu... , •
-Taip. Senas choro dainas, šventas■giesmes ir kitas. AŠ ją daug mokėjau 

ir nepamiršau. Nedainuoju tik vSokią dainą -mano dabartiniame padėjime josy 
netinka.

-Kaip gi jas dainuoji... mintimis? .
-Mintyje ir balsu. Balsiai tai negaliu, Kaip jau sakiau, viena naš

laitė mane aplanko. Aš ją išmokiau keturias daineles.. Jus netikite? 
Lukterkit, aš jums tuoj...

Ji patraukė orą. Mintis, kad šis žmogaus būtybė rengėsi dainuoti,ma
nyje sukėlė šiaury įspūdį. Akymirkoje, kurioje nespėjau žodžio ištarti, 
mano ausyse pasigirdo vos įklausoma meliodija. Balsas buvo švarus ir 
ryžtingas. Ji dainavo sutelkdama visas jėgas. Aš jau nebejaučiau pasibai
sėjimo. Neapsakomas skausmas man širdį suspaudė.

-Nebegaliu, - ištarė ji,- jėgą trūksta... Labai: aš susijaudinau jus 
pamačiusi. Apsidžiaugiau.,.

Ji užmerkė akis. AŠ uždėjau rc.nką ant jos kaulėtą pirštą. Jos siauri 
akią įdubimai sublizgėjo .ašaromis.

-Kokia aš9.-prasitąr= ji, ir pravėrusi akis stengėsi nuo ją pašalin- 
‘ Jti ašaras." Ar : negėda? Seniau to su manimi neatsitikdavo... tačiau nuo 

tos dienos, kai mane aplankė pereitą vasarą Poliukovas, nuo tada verkiu.
Luša pasipasakojo apie save sapnus. Patylėjusi ji pradėjo.
-Mačiau sapne, o gal tai buvo apsireiškimas,rodos, šioje pat vietoje 

, atėjo., mano mirę tėvai ir žemai nusilenkė pries mane. Su manim jie nekal= 
ta; ^aš užklausiau, kodėl jie prieš mane taip nusilenkę. Jie atsakė, kad 
"Tu šiame pasaulyje daug kentėjai, per tai ne Tik oe.vn vėlei palengvinai, 
bet ir mums žymią kančią dalį nuėmei. Aname pasaulyje mums pasidarė cteuc 
lengviau. Savo nuodėmes tu jau išpirkai,dabar savo kentėjimais išperki 
mūsiškes'.' . Tai pasakę jie nusilenkė ir dingo. Temačiau tik sienas. Susijau= 
dinau, kaip tai galėjo man atsitikti. Apie tai pasipasakojau dvasininkui. 
Jis nusprendė, jog čia ne apsireiškimas, nes tik šventiesiems apsireiški= 
mai pasitaiko.

vKartą vėl sapnavau,-tęsė ji. Rodos sėdžiu pakelėje, rankoje lazda, ant 
pečią tarba, galvą skarele apsirišus. Man reikia kažkur toli keliauti. Pro 
šalį praeina daug keleivią,-tyliai, be noro, visi viena kryptimi. Visi su= 
sirūęiną, vieni į kitus panašūs, štai iš vis’ išsiskiria moteris,-visa gal= 
va uz visus aukštesnė, skirtingais drabužiais, žodžiu,ne mūsiškė. Jos vei= 
das liesas ir žiaurus, nuo jos visi šalinasi. Priėjo prie manęs, sustojo, 
žiūri...kaip sakalo didelėmis, geltonomis akimis. "Kas tu esi'j-paklausiau.

"Tavo mirtis"-ji atsakė. Neišsigandau; priešingai,džiaugiausi. Toliau ji 
pridūrė , u-gaila, Lukerija, bet šiuo kartu tavęs nebegaliu'paimti. Sudie'.' 
Man taip liūdna pasidarė. "Paiimk,-sakau,-motinėle paiimk'J Ji atsisukus man 
paskyrė laiką, bet : .supratau neaiškiai...po Petrinią...tai ir pabudau. 
Tokie nuostabūs sapnai mane lanko.

Įsmeigus akis Į viršą užsigalvojo.
-Man didžiausias vargas, kai visą savaitę neužmiegu. Pernai viena aplan= 

kiusi ponia paliko vaistą. Labai padėjo, gerai miegojau. Gaila, vaistai 
seniai jau pasibaigė...Nežinote, kas tai per vaistai ir kur ją galima gau= 
ti?

Matyt, tai buvo opijumas. Aš pažadėjau ją surasti,kartu parodžiau jai 
dėl visą kančią užuojautos.

-Kokios čia mano kančios?!- .Simeonas Stolpika tai kentėjo-trisdešimts
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metų, ant stulpo stovėjo. Kitas įsikasė ligi krūtinės į žemes, skruzdės jam 
akis išėdė. Arba vėl, pasakojo Vienas pakeleivis, buvo tokia šalis, kurią 
užėmė priešai ir visaip kankiiio gyventojus ir žudė. Ką nedarė žmonės o iš = 
sivaduoti neįstengė. Atsirado šventa mergaitė;ir suginė priešus į jūrą. Da= 
bar,-sako ji,-sudeginkite mane. Tai mano pažadas, kad taip turiu už tautą 
mirti. Ją gyvą sudegino, tauta išsilaisvino. Ct, Čia tai pasiryžimas, tai 
kančios...o as?

Kiek patylėjęs paklausiau, kiek jai metų.
-Dvidešimts aštuoni ar devyni. Trisdešimties:, nėra. Bet ką čia metus 

Skaičiuoti, verčiau aš jums papasakosiu...
Ji dusliai sukosėjuš atsiduso.
-Tu daug kalbi,-pastebėjau,- tas gali pakenkti.
-Tai tiesa,- vos girdimai sušnibždėjo. Kai^.jūs išeisite, pasilsėsiu iki 

valios. Dabar man maloniau širdyje...
Aš atsisveikinau. Dar kartą prižadėjau gauti vaistų ir paklausiau ko dar 

jai trūktų.
-Nieko man daugiau nereikia. Visukuo esu patenkinta,-sutelkusi jėgas at= 

sakė; Dieve,duok visiems sveikatos. Pakalbėkite su ponia, gal ji sumažintų 
ūkininkams duokles. Čia nekokia žemė ir jie sunkiai kuriasi. Jie už jus 
pasimelstų...Maų nieko. Esu visu kuo patenkinta.

Pažadėjau jos prašymą išpildyti. Pas duris ji man šuktelėjo: 
-Atsimenate,-vos judindama lūpas kalbėjo,-kokius gražius plaukus nešio= 

jau, kokius ilgus, ligi kelių. Turėjau nukirpti. Dovanokite, aš nebegaliu 
Saugiau.-!.. • •

Prieš-išvykdamas iš kaimelio š’nektelėjau su ūkvedžiu. Pasirodo, žmonės 
ją"gyvuoju numirėliu"vadina. Tokia ji rami, niekam nedrumsčia ramybės, jo= 
kių užuojautų nepageidauja, už viską dėkinga. "Dievo užmiršta,-taip ięsita= 
rč ūkvedys,-turbūt už nuodėmes, bet tai ne mums spręsti".

Po keletos savaičių išgirdau, kad Lukerija mirė. Mirtis atėjo po Petri= 
nių. Žmonės pasakojo, kad mirties dieną ji girdėjo varpo balsą, bet ne nuo 
cerkvės pusės, o iš viršaus; turbūt nedrįso pasakyti iš dangaus.

Vertė Širvintų Zigmas.

—"Duok,Dieve, man vaikišką širdį tikėti; motinišką mylėti; vyrišką veikti".

—"Moterystė- yra tai auklėjimo vieta, kurion patekdamas, kiekvienas galipats 
sau prižiūrėtoją išsirinkti". „ „ „ „ • • •

Į. visas šalis skirstosi Belgijos lietuviai. Kiekvienas ieško sau naujos 
pastogės,-daugelis jau išvyko, kiti pakeliui į laimės šalį. Lieka tik vie= 
na "Gimtoji Šalis" sau rami, palinki važiuojantiems gero vėjo ir taip to= 
liau aplanko liekančiuosius. Ji nebesiruošia emigruoti, ji nori ligi pasku= 
tinio lietuvio čia likti, ji ir toliau lankys kiekvieną ją pasikviečiantį, 
jam^naujienų ir žinučių pabylos ... Tačiau, vargšelė smarkiai 'lailiesė jo " , 
ypač paskutiniu laiku...Vis tai dėl savo nelabai ištikimų vaikučių-prenu= 
meratorių, kurie mielai ją"pasimelžia",bet pašerti tai nė žiupsnio...Kai 
kurie , jau antras trimestras ir jokio prenumeratos grašio, jai nebeaj;siun= 
čia. Kiti skaito, skaito ir išpurpsi per mareles už laikraščiuką neatsily= 
ginę. Lieka tuščia^vieta sąskaitose,— o tai jau ne į sveikatą, liąsėja. 
Mielos sesės, dosnus broliai, remkite skatikais savo spaudą, nelilęite jai 
skolingi, atsiteiskite jos adresu ar peh spaudos platintojus. ,, , .. x

° -Dėkinga "GŠ".
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Pasilinksminimai tik tie geri ir eitini, kurie atgaivina; t.y. suteikia 
šviežios jėgos ir drąsos. Jeigu jie tave susilpnina ir bailiu padaro, jie 
tėra turėtų jėgų, išeikvojimas.

Iš gyvenimo.. .Vieną kartą į specijalią šunų, krautuvą užeina elegantiška 
ponia^ir prašo tokio ir tokio ilgio, pločio, storio megstuką savo šuniui. 
Padavėjas ilgokai kuičiasi ir nesuranda tinkama. Pagaliau pataria poniai:

-Ar negalėtumėte savo šuniuką į krautuvą atsigabenti, pritaikinčiau.
-Ne, ne. Šito negaliu. Aš noriu jam padaryti jo gimimi dienoje netikė= 

tuma... oooo
Elgeta, tai žmonėms Dievo pasiųstas artimo meilės kontrolierius.

oooo
Vieną® sykį paklydęs laivas priplaukė salą vien žmogėdrų apgyventą. Koks 

kapitono nustebimas, kai jis išvydo saloj baltąjį misijonierių...
-Kaip tai galima, kad tavęs,tėve, žmogėdros nesuėdė?-klausia kapitonas.
-Nieko taip nuostabaus, ipano pone,-atsakė užklaustasis,-viena mano koja 

medinę,aptraukta kamščio žieve. Kai atplaukiaupą.ispas šiuos žmones, išpjo= 
visu gabalą kojos ir daviau karaliui paragauti. Šis tuoj į burną., kramtė, 
kramtė-, seilėje seilėje ir galų gale išspjovė.. .Pripažino, kdd mano kūnas 
pirkiotas kepsniui...

_K a i p_ v a d į_u_i_e s i_?
Krikščioniui vardas yra daug daugiau už paprastą registracijos formalumą^. 

Jam vardas primena krikšto dieną, krikšto malonę^ Per krikštą žmogus įrašo= 
mas į amžinybės knygas. Štai keletas vardų vertimų. Radęs nepamiršk!

Albertas,-"Kilnusis" . Teresė,-"Medžioto ja" ,
T.gnas,-"Ugninis" , Zosė,-"Išmintis" ,
Steponas,-"Vainikas", Marija,-"Ponia", "Marių Žvaigž^š^
Vincas,-"Pergalėto jas". Matilda,-"Galingo ji Kovotoja" .
Zigmas,-"Pergalė". OC Darbora,-"Užsienietė".

"Gimtoji Šalis"- Belgijos lietuvių dvisavaitraštis.
Redakcijos ir Administracijos adresas:-J.Dėdinas, ll.rue Joyeusea.

Entrees, Louvain. Trims mėn.-20 fr.
Leidžia BLB Švietimo Skyrius. Editė par la Section de la Presse li= 

thuanienne.
-"Maža tauta privalo savo senolių gerbimą 'susieti su pagarba moteriai. 
Musų motinos, žmonos, mūsų sesutės, visos moterys yra tos pagarbos vertos, 
nes jos savy slepia neišmatuojamus didvyriškumo turtus".

Motta.
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