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Ar yra kieno toks skausmas?...
..Jau vienuolika m. ,i t._aėjo, kai anuomet, pačiam žydinčios vasa = 

ros gražume, žaliuojant ir žydint visai šaliai, raudonoji šalna pa= 
kando tėvynės žiedą prasiskleidusi gyvenimui...
...Jau dešimt metų, praėjo, kai parklupusios tėvynės vaikus rausva** 
sis šiaurys išplėšė ir plėšia iš žemės gimtos.'..

Kas atsakys į mūs klausimą "Kodėl?1'Ar jie kaltesni už likusius, 
ar mes geresni už jau žuvusius? Kodėl mes kenčiame, o kitos tautos 
laimingai gyvuoja?

Sunku yra rasti tinkamą atsakymą į klausimus viršijančius žmo = 
gaus proto galias, čia jis neįstehgia atspėti visą priežasčią, 
dėl kurią kas įvyks, ar kurią pašėko ja seks nelaimės. Vienu esame 
tikri, kad blogis yra baudžiamas gyvenime. Taip, bet ar mes buvome 
prasikaltę? -Bet ar niekuo nenusikaltę? Ar nerastume didesnią ar 
mažesnią prasikaltimą prieš Dievą, Tėvynę ir Artimą ir pas mustiek 
privačiame gyvenime klausančią ir vadovaujančią, tiek bendruomenėj? 
Jei taip, ar mes tik dėl nepasotinamą kaimyną gobšumo kenčiame? 
0 pas kitus? -Sunku pasakyti kas ko laukia gyvenant tik trumpą lai= 
ką. Ar nebus Lietuvai kankinią kraujas gražesnio rytojaus laidas?- 
Juk naują laiką aušroje gyvenam!

Veltui gražiausios minėjimą kalbos ir raštai, jei jos minėjimą 
salėse lieka, o gyventume lyg nieko neatsimindami ir neprisiminda= 
mi aną nelaimingąją tremtinią. Veltui dejuosime ir juos minėsime, 
jei gyvenimo piktžoles nerausime. Gyvenime yra taip, kad vieni už 
kitus kenčia, vieni atkenčia, ką ir kiti negero padaro: visi už vi= 
sus! Atsakykime į aną"Kodėl?" iš meilės išvežtiesiems kasdien juos 
prisimindami kilnėjančiame gyvenime .ir darbuose.

1



sos selgi Joi-Iietuviai .’“šventė ir minėju Motinos dieną .-platesniu mastu. X 
įvent»»-Tllieur, Lieže, Limburgo lietuviai atvažiavo autobusu itin didelis" 
me skaičiuj.

Iškiialingoje pamaldose giedojo gausiai .susirinkę lietuviai, pamaldas 
atlaikėJ.Dėdinas. "Concordia" salėje vyko pati minėjimo programa, pra= 
vesta Liėžo įr limburgo esamų, meno pajėgų.. Atidarydamas minėjimą žodį tarė 
Lieso apyl. švie-timo vadovas Pr.Sekmokas, primindamas svarbą gerbti ir my= 
lėti savo motinas, 0 ypatingai visų, motiną Lietuvą. Prisimindami žuvusias 
ii tremtines motifs si si rinkusio ji susikaupė tylos minutėje. Diehos min
ties prasme kalbėjo Limburgo ir Liežo liėt.kapelionas.

Meninę dali.pra-lė <ę) seselės Agnietės paruošai Liežo mažieji lietuviukai. 
Vaikučiai sudainavo, p^oko savo motinėlėms ir galiausiai jas gėlėmis ir 
vainikais apdovanojo. kelių eilėraščiu motinai, pasipuošę tautiškais 
drabužėliais linburgiečiai vaikučiai pašoko ''Suktinį'', "Pasėjau linelius", 
"Noriu miego". Publika kat&čių svečiams ir jų mokytojai p.M.Ohoromanskie= 
nei nepagailėjo.

Suaugusių meną motinų garbei pradėjo Linksmieji Liežo Broliai serengie= 
olai:A.Draugelis smuiką, B.Pakalenka akordeonu, J.Zinkevičius gitara. Ply= 
šo publikos delnai už lietuviškąemFisliiąi jas. Limburgo suaugusieji atsive= 
žė visą teatrą,-suvaidino J.Gailiaus vieno veiksmo vaizdelį "Nėra gyvenimo'.’ 
Režisavo p,0.Trampienė, kuri vykusis! pavaizdavo lietuvišką motiną, palin
kusią nuo darbų, balta skarele užsigobusią. Kiti vaidino/C.Choromanekis, 
J .Gružauskas , B.Šlajienė, Br. Paškevičius.

Dar kartą pasigirdo Linksmieji Broliai nuotaikingomis melodijomis, po 
jų ir po atsisveikinimo žodžio iškilmės baigėsi Tautos Himnu.

Limburgas. Lietuvių kartotekos darbą baigė Zolderio liet.apy* 
lenkė. Lietuvių surašymą pravedė VI.Morkūnas.

Šiuo metu Waterschei, Zwartberge ir Winterslage lietuviai, nore ir šile 
tos vasaros metu, praveda šachmatų ir šaškių rungtynes. Žaidimams vadovauja 
J.Visockis, A.Skimbirauskas.ir A.Kunickas.

Pora Heuzdenc apylenkės lietuvių: Juškevičius,Z. ir Norkus,!, pasiuntė 
Vokietijoj maisto siuntinukų. Gražus pavyzdys ir kitiems.

Limburgo lietuviai vis labiau ninka i laikraščius. Šiuo metu ten prenu
meruoja "Brit-Lietuvio''-21 egz. "Tremties"-14, "Kario"-9, "Tėviškės Žibu= 
rių"-14, "Lietuvių Dienų"-2, "Šv.Pranciškaus Varpelio"-8, "Eglutės"-1, 
išsidalinama 20 egz . "Ladikų Lietuviams" , "Gimtosios Šalies"-52 egz. Daugelis 
prenumeruoja kitų laikraščių iš kitur, čia nepažymėtų, Yra vyrų prenumerub= 
janoių po keturius laikraščius, pav.St.Šidlauskas.-

Visais spaudos reikalais Limburge kreipkitės į savo apylenkių spaudos dt 
stovus ir seniūnus, Waterschei-Br.Paškevičių, Winterslage-P.Stričką ir 
Zwartberge-Pr.Aglinską, Zoldery-Vl.Morkūną, Eisdene-P.Bružą.

Stud.klier.J.Lukošiūnas, besimokinąs Malinę kun.Seminarijoje, išleido 
veikaliuką pavadintą "Ateitininkas Krikščionybės Paradoksų o viešoje'.' skir= 
tą Ateitininkų Bibliotekai. Spau-ečinta rotatoriumi.
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>Pranešimas. Šiuo metu Belgijos lietuviai registruojami PLB kartotek&i. 
Daugeliš~5aiminasi ir nenoriai pateikia savo asmens žinias. Kad išvengus 
nesusipratimu primenu tos kartotekos tikslą: 1.Sužinoti kiek esame lietuvią 
tremtyje, 2. padėti PLB kūrimui, J. Palengvinti susiieškojimui. Nereikės 
paieškojimus skelbti laikraščiuose ir būti netikru ar ieškomasis skelbimą 
paskaitys, bus galima per kartoteką tiesiai gauti ieškomojo adresą. Yra 
užpildomos trys kortelės, kurią viena lieka pas apylenkės-seniūną, antrc= 
ji liks BLB centre ir trečioji siunčiama į viso pasaulio LB kartoteką. Pas= 
taroji palaikys ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, kaip Raud.Kry= 
žiumi ir kitą tautybią kartotekomis. Nenorintieji apie save patiekti smul= 
kesnią žinią, pateikite nors adresą ir pavardę tiksliai.

V o 1 o n i j a . -Išvyko į- Kanadą p.E.Kračiką šeima iš Dour ir Fon=.. 
taine l’Evėąue lietuviai atsisveikino su uoliu veikėju p.Stasiu Druskių. 
Jis išlindo iš požemią ir išvyko gegužės 12 dieną į Kanadą? Susirinkę 
apylenkės lietuviai jo išleisti suruošė Monsieur DRUSKIO gyvenimo filmą 
ir sudainavo išleistuvią dainelią- "Sudiev Kvietkeli". J.Bapkauskas su 
šeima išvyko į Vokietiją.

Per Sekmines Pommeroeul lietuviai suruošė sueigą su gegužinėmis pa= 
maldomis. Svečią atvyko net iš Tournai, Dour ir Quaregnon. Ir šioje apy= 
lenkėje daugis ruošiasi Belgiją palikti.

Neseniai iš psichiatrinės ligoninės grįžo Jonas Korsakas. Tai jau tre= 
čias protinės ligos atsitikimas Hainaut-provincijoje. Laiminagai visi 
trys ^pasveiko. Pontaine l’Evėąue sunkai serga sniegeną parai y ž-i nmi p.pet= 
kevičius.

Balandžio mėn pabaigoje Belgijoje atsilankė min.Dr.Bačkys iš Paryžiaus. 
Šiomis dienomis buvo atvykusi viešnia Dr.Deveikienė,J. iš Prancūzijos. 
Ji skaitė tdiptautiniame teisės istorijos mokslininką kongrese Lieže pa= 
skaitą apie Lietuvą: "Paskutinis atsivertimas Europoje teisiniu atžvilgiu'.’ 
Tai viena geriausią kalbą viso kongreso metu. -Nors viešnia neturėjo lai= 
ko plačiau susipažinti su Belgijos lietuviais, tačiau jos įspūdžiais gy= 
vename žymiai geriau negu Prancūzijos lietuviai, esame gerai apsirengęe 
turime kuo pasivaišinti. Atsilankiusi "Gimtosios Šalies" redakcijoje vieš= 
nia perdavė sveikinimus visiems Belgijos lietuviams. Daktarę Lieže malo= 
niai priėmė p.Širvienė.

Pamaldos lietuviams: Limburge- 27 d.gegužės mėn. 11 val.Zwart= 
berge; Birželio mėn 3d. 10 vai. Eisdene; Birželio mėn, 10 d. 12 vai. 
Lieze, Tilleur.

Ką tik iš spaudos išėjo seniai laukta, labai svarbi šeimininkėms kny= 
ga "Taupioji virėja", kaina 100 franką, labai gerame popieriuje. Knyga yra 
labai praktiška, itin patartina įsigyti lietuvėms šeimininkėms, norinčioms 
pasigaminti lietuvišką valgią,- nemažiau patartina tiems, kurie sau mais= 
tą. gaminasi savo jėgomis.

Vienas kitas nusiskundžia neradus politinią žinią skyrelio "Gimtosios 
Šalies" puslapiuose. Apgailestaujant tenka pasakyti, kad mūsą laikraštu= 
kas išeina gana retai, o šiandieniniame pasauly ryto įvykiai vakare jau 
pasenę, tai ką kalbėti apie laikraštuko informacijas, kurs vos dvi savai= 
tės pasirodo. BLB spaudos skyrius pataria rasti išeitį iš šios politinės 
painiavos prenumeruojant gana nebrangius kaimyninėse salyse pasirodančius 
lietuviškus laikraščius, k.a. "Tremtį","Britanijos Lietuvį".
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-Motina,’ a r T u ?;...
(Ištrauka iš kalbos Motinos Dienos minėjime Lieže).

tis į lietuvę Motiną pas mus ir jos kasdieniškam gy
venime paklausti to, ko taip.'ilgi si norinti atgimti sveika lietuviu tauta.

-Motina, ar tu papasakoji savo vaikučiams apie Lietuvą, tėvynę jų nors 
nematytą? Ar jie žino ką nors apie didžiavyrius, knygnešius ir partizanus?'

Motina, ar Tu pamokini vaikučius lietuviškai rašyti ir skaityti? 0 gal 
jie lietuviai beraščiai? Neturime lietuviškos mokyklos Belgijoje, bet Tu 
motule sek anų kaimiečių vargdienėlių pavyzdžiu, kurios vaikučius prie ra= 
telio mokė rašto. Užsakyk jiems laikraštukų, elementorių.

Motina, ar Tu žinai, kad Tavęs vaikui joks auklėtojas, joks mokytojas, 
joks kunigas neatstos? Sėk jaunutėje siejoje Dievo į Tėvynės ir Artimo mei
lės pavyzdžius,-ką. vaikutis jaunas išmoks, liks stiprybe jo gyvenimo au= 
drose. Čia prarastos progos neatgriebiamos niekados!

Motina, ar Tu leidi eiti, o gal ir vediesi savo vaikučius į taip vadi= 
namas filmas "iš gyvenimo"? Gyvenimo,kur rodomos žudynės, laisvoji meilė 
ardanti šeimos vienybę, ir /atleiskit už tiesų teisybės pasakymą/ apnuo= 
ginta moteris? Jei Tu, lietuve motinėle, saugai vaikutį nuo degtuko ugnies 
o leistum čia nesudrumstą ir nekaltą vaikučio sielą iš pat jaunystės apnuo= 
dyti svetimu sugedimu? Tu griautum iš pat maženėiės savo vaikų laimę.

Motina, o gal Tu savo vaikučius degtine pavaišini??? Jei taip, tai Tu
šavo rankomis pili nuodus į žmogų ir lietuvį. Lietuve motinėle, nesiar= 
tink alkoholiu atsiduodančiomis rankomis prie skaisčių vaikučio lupų!

Ir šiais laikais lieka baisus Kristaus pasmerkimas:"Jei kas papiktin= 
tų vieną iš šių mažutėlių, tam verta užnerti asilo sukamų girnų akmenį iv 
panardinti į jurų gilumą"...

Laiminga bus Lietuva, jei jos motinos bus kilnios! Jūsų vaikų ateitis- 
-Lietuvos ateitį, lems. Jūs lemkite savo vaikų ateitį.

K.J.Dėdinas.
... oo 0 oo ...

Apaštalas Paulius anuomet taip rašė savo ištikimiesiems apie gyvenime 
palaima nešančią meilę: "Jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet 
neturėčiau meilės, aš būčiau kaip žvangantis varis ir skambantis kimbo=
las.. .

Jei pranašaučiau ir žinočiau visas paslaptis ir visokį mokslą; jei turė= 
čiau visą tikėjimą taip, kad galėčiau kalnus perkelti, o neturėčiau mei= 
lės, aš esu niekas.

Jei išdalinčiau visą mano turtą beturčiams pavalgydinti ir jei išduo= 
čiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko man nepadeda.

Meilė yra kantri, maloninga. Meilė nepavydi, nesielgia sauvalingai, ne= 
sipučia. Ji nesididžiuojanti, nejieško savo naudos, nesusierzina, neįtaria 
piktumu, nesidžiaugia neteisybe, o džiaugiasi tiesa; visa nukenčia, visa 
<iki, visa ko viliasi, visa pakeliai

Kokie gražūs žodžiai, kaip tinka ir mūsų dienose!...
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galima prisišaukt?, mirusius?

Pereituose "Gimtosios Šalies" numeriuose išvardinau keletą mirusiu pasi= 
jiodymų gyviesiems, kurie yra gana gerai dokumentuoti. Tai tik keletas iš 
daugelio išvardinti? pereitais metais pasirodžiusioje Klimsch-Grabinskiro 
knygoje "Ar Mirusieji gyvena?" /Leben die Toten?/ Šiame veikale yra nurody= 
ta kur galima rasti dokumentuojamus mirusių pasirodymų. įrodymus, kaip pav. 
minėtos vienuolės Geros rankos į deginimą s yra saugomas šv.Onos vienuolyne 
Pdlignoį'-Itadijo je;' Šiame'straipsmiukyje panagrinėsiu šio klausimo kitą pu= 
sę- ar gali gyvieji mirusius prisišaukti savo noru.

Kad mirusieji pasirodo tai jau aišku. Pasirodo, bet labai mažas skaičius' 
įr ne ■ kiekvienam. Jeigu jie negali savo noru pasirodyti., ar gali jie būti 
kieno nors prisišaukti? Čia klausimas dominąs šių. laikų kai kuriuos žmones. 
Spiritistai tvirtina, kad mirusių prisišaukimas yra galimas. Ar tai tiesa? 
Nėra lengva tikrai pasakyti, kiek yra tiesos įvairiuose spiritistų tvirti= 
nimuosė ir jų bandymuose, nes čia slypi gana daug visokių apgavimų. Atmetus, 
tačiau,visas apgavystes lieka faktų, kurie nėra lengvai išaiškinami įpras= 
tais metodais ir būdais.

Spiritizmo problemomis užsiima gana rimti mokslininkai katalikai- štai 
vieno anglų mokslo vyro J.Godefiey nuomonė:"Spiritistinių reiškinių kėlė jai 
yra dažniausiai dvasinės esybės. Dvasių įsikišimą tik tie šiandien bando nu= 
ginčyti, kurie reiškinius šios rūšies tik iš knygų ar paviršutiniškai pažįs= 
ta. Nusimanantieji tvirtina, kad atmetus dvasinį aiškinimąf dalykas lieka 
dar neaiškesnis. Reiktų žmogaus sielai /psichei/ priskirti tokias galias, 
kurios yra viršžmogiškump ir nėra įtikinamos. Vienas amerikietis profesorius 
(Dr.Hyslop) visą savo amžių praleidęs betyrinėdamas panašius spiritistintus 
reiškiniusrišo,kad tik bailys ir nemokša gali tvirtinti, jog nėra dvasinių 
reiškinių, žindimą, čia reikia atmesti visokios rūšies apgavystes, apsigavimą-, 
minčių kitam perdavimo galimybę, hypnoze, mieguistumo stovį, nevisai dar iš=’ 
tirtas pasąmonės galias".

Kiti reiškinai, pav. automatinis rašymas pradžioj pareina iš pasąmonės, 
tačiau, vėlesnėje stadijoje aiškiai įšryški dvasių įsiterpimas,-dvasios per= 
ima žmogaus sielos galias. Todėl šis reiškinys irgi neįeina į spiritizmo 
sritį, nes spiritizmas tyrinėja pačias dvasias, jų prigimtį ir tikslus. 
Negalima išaiškinti kai kurių reiškinių vien iš medijumo, spiritizmu užsi= 
imaneio žmogaus pasąmonės, nes pav.yra atsitikimų, kad maži vaikučiai atsa= 
ko į klausimus, apie ką jie jokio supratimo neturėjo, arba atsako svetimo= 
mis kalbomis, kurių jie niekada besimokę.

Rauperto ir daugelio katalikų ir kitatikių mokslininkų nuomone, kad dva= 
suos, kurios spiritistams leidžiasi prisišaukiamos yra demonai. Tai sumate= 
rialejusios inteligencijos, dvasios, jos ilgai kalba su jomis užsiimančiais, 
padaro daug juokų, pasirodo daug žinančios ir karJais mokslininkus spiritism 
tus kvailiais ~ išvadina. Štai atsitikimas. Pasakoja minė-tas Raupert. Aš tyri
nėjau pasireiškiančių dvasių capatybę-kas jos yra. Mano namuose susiririkda= 
vo bent dešimt asmenų panašių' stebėjimų tikslu ir jie raštu tvirtina apie 
įvairiausius reiškinius. Pav. dienos šviesoje grojo nematomos rankos -į pija- 
ninu, kurs buvo uždarytes ir užrakintas. Nematomos rankos sulaužė stalą irt?. 
Aš norėjau sužinoti, kas ^oji dvasia yra, k±eno ji. Vieną vakarą ji atėjv.s 
pasisekė esantis mano prieš trumpą laiką^miręs draugas, gerai daugeliui su
sirinkusių pažįstamas. Jis draugišku žodžiu pasisveikino ir daug papasakojo 
iš savo gyvenimo, apie savo ligą, mirtį ir taip tiksliai, kad nė vienas nė= 
abejojome draugo dvasia. Kad jis nematytų ir neišskaitytų mūsų minčių iš mū= 
sų galvų, aš jo paprašiau, kad jis pats papasakotų mūsų neklausiamas. Dvasia 
ilgai viską aiškiai ir tikslia nupasakodavo. Vieną vakarą, tačiau, ji pasa= 
kė tokių dalykų, ko mano draugo gyvenime negalėjo nė būti. Aš tai jai paste-
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b6jau;. Dvasią nutilo. Tuomet aš atsistojęs iškilmingai jos paklausiau: 
"Dievo vardu aš tavęs klausiu, pasakyk ar-esi miręs mano draugas". Visą 
didžiausiam nustebimui išgirdome atsakant:"Ne". Tuomet vėl užklausiau: 
"Dievo vardu aš tavęs klausiu, pasakyk iš kur gavai visas tas žinias, kur 
papasakojai ir taip mus apgaudinėji?". Ji atsakė: "Iš jiisą kvailu galviu 
Jus tai ramiai, šyviai sėdite, kad ašjpuikiai galiu jūsą galvose skaity= 
ti jūsą mintis, kaip Naujojo Testamento puslapį"* Dvasia pasakojo tą, ką 
aš žinojau mintyse apie mano draugą.

žinant, kad spiritistu prisišaukiamos dvasios yra demonai, nesunkiai 
suprantama, kodėl jos daugiausiai tą pasakoja, kas^yra prieš bažnyčią ir 
krikščionybę. Jos dažnai panaudoja šventus išsireiškimus, kai ką teisingai 
pasako ir taip dar labiau sukalidina jomis užsiimdnčius žmones. Jeigu ne 
demonas o žmogaus dvasia ateitu, ji pagelbėtą žmonėms tiesos siekti, bū= 
tą vaizduojama mokslininku ir filozoją drabužiu įsisukus, o ne su kanopo= 
mis ir ragais. Ją pasisakymai yra griauną katalikiškąjį tikėjimą,- vietoj 
tikėjimo statą protą. Dažnai jos tvirtina net mirusią, kataliką vardu, kad 
nei skaistyklos, nei pragaro nesą.

Kai kurie vokiečią mokslininkai spiritistai mano (Rembacher),kad yra 
galimas dalykas prisišaukti mirusią sielą, ypač tuo atveju, kai ji pasi
sako kienu esanti.

Dvasios ne tik ateina pas spiritistą medijumą, kalbasi su juo, bet ir 
pasinaudodamos žmogaus ranka gali rašyti. Rašyti tai ką dvasia diktuoja, 
kaip ji ranką vedžioja. Dvasios sau tokį-žmogą prisitraukia nejučiomis. 
Pradžioj pasako kiek tiesos, žmoguje kyla noras sužinoti dar daugiau ir 
taip jis noriai dvasiai pasiveda, štai. Vienas jaunas anglą karininkas 
su draugais iš nuobodumo užsiiminėjo panašiu rašinėjimu. Jis nedaug apie 
tai nusivokė ir nedaug pranešamomis mintimis tikėjo. Kai pradėjo išsipil= 
dyti ką dvasia jam parašydavo, jame kilo žingeidumas. Pradėjo rašyti, ra= 
syti nesustodamas. Pasidarė taip, Kad jis nebegalėdavo į rankas imti jo= 
kio aštraus daikto, nes kažkokia jėga versdavo ranką tuo daiktu susižeis= 
ti. Pagaliau, buvo priverstas ore ranka rašyti ir skaityti iš vidaus eiran= 
čiu kažkokiu balsu. Jaunuolis buvo dvasios apsėstas. Kokius nelankė nerv= 
vą daktarus- viskas veltui. Savo klaiką gyvenimą jaunuolis užbaigė savi= 
žudyste.

Kitas atsitikimas. Jauna amerikiečio spiritisto tyrinėtojo žmona pra= 
dėjo "susirašinėti" su savo mirusia motina. Šis užsiėmimas taip pavergė 
jauną moterį, kad ji nieko nebeveikė šeimoje tik rašė ir rašė ir tame nu= 
siramindavo. Šeimos geri santykiai pairo. Vyras paėmęs jos pirštinę krei= 
pėsi į garsą spiritizmo medijumą, kurs iš pirštinės pasakė, kad jos sa= 
vininkas yre apsėstas nežinomos dvasios. Pagaliau, jaunąją ponią "motina" 
pradėjo kviestis pas save, ateiti. Bandė porą kartą nusižudyti, bet išgel= 
bėjo. Atgabenta į nervą kliniką dar ilaęai kovojo su verčiamu rašymu. Jos 
gyvenimo džiaugsmas liko sugriautas. ( bus daugiau).

J.Pal.
...Tas kurs tyrinėja, teleskopu padanges ir neranda Dievo, neras nė 

žmogaus dvasios tyrinėdamas žmogaus smegenis mikroskopu.
...Jus, kurie norite išemigruoti, pasistenkie pirma, kad Dievas įąmi,= 

gruotą į jūsą širdie...
Viltis - tai budinčią sapnas...
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> Kaip ___
< Kiekvienas žmogus stengiasi išlaikyti ir neprarasti savo''gero vardo", 

nes su geru vardu yra surištas jo pasisekimas visuomenėje. Iš tiesiu gi, 
ne vardas žmogių kilnina, bet priešingai-žmogus vardą. Šia "gero vardo-' 
iPraeme žmogaus vardas, arba'tiksliau pasakant pavardė,įgauna tam tikrą 
pagarbos atspalvį. Kiti žmonės pagarbiai atsiliepia apie "gero vardo." ne= 
šioto ją, savininką, pagarbiai, nes to vertos yra jo gyvenimo dorybės? '

Ar atsimenate gi ką reiškia jūsų, vardai? Perskaitę neužmirškite čia 
paduodamą vertimu.

Aloyzas,-"Visažinąs", Angelė,-"Angeliško ji",
Augustinas,-"Prakilnusis", Jieva,-"Gyvenimo davėja",
Edvardas r"Nuosavybės saugoto jas".Elzbieta,-"Dievas pažadėjo", 
Enrikas.-"Pasiturįs", Jedvyga,-"Kovotoja",
Eugenijus.-"Kilnusis.Riteriškas",MagdeIena,-"Taurioji".

,,. oo O oo ...
..."Nepriklausomumo ir garbės jausmas testovi musiji akyse aukščiau*, nei 
gyvenimo rūpestėliai"... Q0 Q QQ

__K_o_k_s_ į d o_m_u_s_ P_ą_s_ą_u_l_i_s_iiJL_
■a Banginiu žve jyba.

Šiuo metu Pietų Ašigalio vandenyse darbuojasi banginiu 
T* žve jai. Čia jie suplakusia įvairių žemės užkampių^.-Aštuo=

nios grupes žvejų iš Amerikos, Rusijos, Anglijos, Jatoni= 
-X. -rįį; jos ir k.t? Valstybių. per . 10.000 vyrų. įgula 800-eė 

laivų gaudo' banginius.
Tokios žvejybos prieš kęlioliką metų būdavo surištos su daugybe pavo

jų, daugelio jūreivių mirtimi. Nesant atitinkamų .įrankių greitai sučiupti 
ir likviduoti banginį, šis uodegos smūgiu į šipulius sutrupindavo jį puo
lusį laivą. Žvejai žūdavo. Šiandien banginiai gaudomi specialiai paruoštais 
ir itin stipriais laivais. Susijungę keletas tokių laivų įveikia jūros mil= 
žinus..

Dabar banginius gaudo moderniškiausias prietaisais. Stiprūs ir nedūž= 
tą laivai yra aprūpinti lėktuvais, kurie pakilę nuo laiVo ieško jūros pa
viršiuje kur plūduriuoja koks banginis. Lėktuvai radijo bangomis praneša 
laivui, o šis skuba į nurodytą vietą čiupti savo grobio, kurio ieško iš 
laivo stiebo lizdo jūreivis žiūronų pagelba. Banginį nėra sunku pastebėti, 
nes jis pats save išsiduoda. Štai kaip. Banginis nors ir gyvena vandenyje 
kaip žuvis, kvėpuoja gi plaučiais. Kartas nuo karto jis iškiša-vandens pa= 
viršiun savo "nosį% didžiausia jėga išpučia iš plaučiu vandens garus ir 
sugedusį orą švirkšle ligi 6 m. aukščio ir įkvepia šviežio, tyro oro. Lai= 
vo stiebe sėdintis pastebėjęs tokią šniurkšiu praneša kapitonui kryptį 
ir laivas pilnu geru neria link banginio. Banginis, žinoma,pritraukęs oro 
atsargų neriasi gilyn, paviršiuje jokios žymės. Budrus kapitonas, tačiau, 
laukia, iš patirties numano ties kur vargšelis banginis vėl kyštels savo 
nosį.

Laivo denyje yra įtaisyta specijali patranka su parengta banginiui nu= 
durti ietimi. Ši ietis gryno plieno, smaigalyje įtaisytas sprogstamasis 
užtaisas, pririšta kelių kilometrų ilgio plienine virve prie laivo. Vietoj 
ieties sprogmens, dažnai banginiui pasiunčia labai stiprią elektros srovę.
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Laive įtempimas-vyrai dantis sukandę laukia. Štai išnyra banginio masė, 
žaibo greičiu nustatoma patranka-šūvis ir ietis švilpia oru, baisiai įsmjn= 
ga į kūną, sprogimas-sužeistas banginis persigandęs neria į gelmes. Neria 
kartu ir įsmigusi ietis, nes ji pririšta ant ilgos virvės. Elektros smūgiai 
auką kertą taip, kad. ši 30 metrą ilgio žuvis galiausiai netekusį jėgą šuo 
stoja. Laive gi tuomet lėtučiai pradeda sukti ratus ir palengva traukti ar
tyn laimikį,-ietis giliai įstrigus neišsitraukia iš banginio. Pagaliau pa= 
viršiuj. Specijaliais oro maišais po banginiu pakištais sulaiko, kad sun= 
ki žuvies masė nebegrimstą. Pamažėli peršilę jūreiviai laimikį tempia į 
"virtuvę"...

Virtuvė, tai grupė laivių, kuriose sudoroja mėsą. Specijaliu būdu banginį 
užtempia ant laivo denio ir mėsininkai pasistotą kopiečias didžiuliais pei= 
liais pradeda mėsinėti. Banginio labai riebūs lašiniai, ligi 30 cm.storumo. 
Lašinius lupą nuo pečią link uodegos ir lupa kaip bananą. Atluptas paltis 
pjausto smulkesniais gabalais, tada šutina ir verda garu, kol jie išsilei= 
džia į riebalus- taip gaunami žuvą taukai. Likusius mėsgalius ir itin rie= 
bius kaulus vėl lydo ir spirgina. Kas lieka tą sudegina, pelenais tręšia 
laukus.

Didelė nauda iš banginio. Si "žuvytė" sveria ligi 100 toną, arba 2000 
centnerią,ilgio ligi 30 metrą. Vien liežuvis sveria 40 centnerią. IŠ viso 
banginio išlydo ligi 30 toną riebalą. Riebalą didesnę dalį gabena į muilo 
ir margarino fabrikus, nes tai puiki žaliava. Kas metai pagauna apie 300 
banginią. Valstybės yra susitarusios, kiek kurią žvejai gali pasigauti ban= 
ginią. Šios sutarties laikosi,nes daugiau žvejojant greit pritrūktą jšią mil= 
žiną.

Užbaigus žvejybos sezoną, laivai grįžta į Pietą Afrikos uostus ir laukia 
sekančią metą. — • .

Paruošė J.Vikis.

;;."Jūs pašalinkite piktą iš savo pačią tarpo",-apaštalas Paulius.

Taip tik Amerikoj gali būti...
Vienas Šikagietis nusipirko cigarą dėžę ir apdraudė ją nuo gaisro. 

Kai surūkė visus cigarus iš tos dėžės, surinkęs ją nuorūkas nuėjo į draudi= 
m<a agentūrą reikalaudamas nuostolią padengimo. Šio j i, Žinoma., nei girdėti 
apie tai nenorėjo. Nukentėjusis nuo ugnies agentūrą apskundė teime ir laimė= 
jo:-agentūra turėjo padengti"nuostolius". ..

Tačiau agentūra nesijautė suriesta į ožio ragą...JI apskundė savo kli= 
jantą tam pačiam teisme, kad "jis sąmoningai uždegęs apdraustus daiktus". 
Ir tikrai... teismas"padegėją" nuteisė pusei metą kalėjimo...

y_f_ą_^į_a_s__2RERUM__N0VARUM^?_
Dažnai spaudoje kalbama apie "Rerum novarum". Kas tai yra? -Tai yra 

popiežiaus Leono XII raštas, kurį jis išleido apginti darbininką teisėms 
apginti nuo kapitalistą išnaudojimo. Šiemet sukanka 60 m. nuo to drąsaus 
šv.Tėvo balso.

To rašto reikšmė didelė. Krikščioniškais pagrindais tvarkyti darbinin= 
kijos reikalus nelengva. Kyla net aštrią kovą už d rbininką teises. Pav. 
Kanadoje, kataliką Darbo sąjungos sekretorius Rocque buvo net areštuotas 
ir įkisžas į kalėjimą už veiklą streike. Nežiūrint visokią statomą kliū= 
čią Bažnyčios mokslas kovoju už darbininką teises randa visur pritarimo
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I* Geros ž i n i o s . Neseniai išvykęs iš Belgijos į Kanadą Jonas 
Zaleckis, dabar išėjo dirbti pas fermerį, kad galėtu daugiau parūpinti ga
rantiją ir paramos norintiems atvykti į Kanadą. "Nė vienam, kuris kreip= 
sis į mane, neatsisakysiu padėti"- rašo jis. Norintieji gauti jo paramos, 
turi prisiųsti BLB rekomendacijas.

J.Zaleckis prašo greitai atsiliepti Stasį Tamulį, Antaną Banaitį, ir 
Bruno Dapkų., jiems kelionė jau apmokėta. Taip pat prašo atsiliepti p.P. 
Savokaitę.

Adresas: A.Vilkas,-J.Zaleckis, R.R.l. La SALETTE, Ontario, Canada.

o o o o oo o

Lieže turėjęs per Sekmines įvykti vieno lietuvio teismas dėl techni= 
nių klinčių atidėtas vėlesniam laikui. Skundų gi prieš Belgijos lietuvį 
ateina net iš tolimų kraštų. Štai.

"Kanadoje randasi daug gerų fermerių, kurie Belgijos lietuviams ne tik 
parūpina garantijų darbui, bet ir pinigais pagelbsti jiems atvykti. Deja,’ 
kai kurie tokie geraširdžiai ūkininkai patyrė nemalonumų. Pavardžių nemi^ 
nint tenka nusiskęti keletu lietuvių, kuriems padarius garantijas ir su= 
tdrtis ir kelionę apmokėjus atsisakė vykti į Kanadą, girdi, ten to ir to 
trūksta. Tai vienas iš Limburgo provincijos, kitas iš Charlroi. Kai kurie 
iš atvykusių nebenori atsilyginti už kelionės išlaidų apmokėjimą ir pan. 
Manau, kad tokių klaidų daugiau nepasitaikys'.'

-Jonas Zaleckis, La Salette, Kanada.
Tenka pridurti, kad vieni kiti bando tai vienur,tai kitur gauti darbo 

garantijas. Randa žmonių apsiimančių šiuos reikalus sutvarkyti ir kai pra= 
deda tvarkyti ten, ieškantysis radę^kitur geriau vėl kreipiasi su panašiu 
prašymu. Žmogui leista pasirinkti kur geriau, kiekvienas ieško laimės, ta= 
čiau, reikia būti "supratlyviu" ir tuoj pranešti pirmajam geradariui, kad 
dėl tam tikrų priežasčių negalėsi jo geraširdiškumu pasinaudoti. Reikia 
pranešti, atsiprašyti ir padėkoti,-tokiu būdu nepadarysite jam nereikalin= 
go vargo ir išlaidų.

0000000000

Buvo numatyta suruošti per Jonines-ekskursiją į Banneux, .kviečiant da= 
lyvauti visos Belgijos lietuvius. Kadangi Volonijos lietuviai prašo palauk= 
ti jų atostogų dienų, kuomet jie bus laisvesni, šios dienos suvažiavimas 
atidėtas ligi atskiro pranešimo. Ta pačia proga turėjęs būti 1941 m. iš= 
vežtųjų minėjimas Banneux šventovėje ir Lietuvos 700 metų Krikšto sukak= 
tuvių šventė nukeliama.

Kviečiame visus pritaupytifrankų ir atostogų dienų šiai progai, kad ga= 
lėtume gausiausiai dalyvauti šiemetiniame Belgijos lietuvių sąskrydyje.

"Gimtoji Šalis'.' Leidžia BLB . 
Spaudos skyrius. Rcdakci= : 
jos ir administracijos adrea, 
sas: K. J .''Dėdinas, 11. rue 
Joyeuses Entrėes.Louvain

Trims mėn 20 fr.

t "Pays natal"- Bulletin pė= 
riodique lithuanien. 
Editė par la Section de 
la presse litliuanienne. 
11.rue J.Entrėes,Louvain.

e
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"Gimtoji Šalis"
Bulletin pėriodi^ue lithuanien

11.rue Joyeuses Entries, .
L o u v a i n Belgique

^ Archives Bibl .Li
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