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Tautos siela
Šių eilučių autoriaus supratimu, tautos siela yra pastovus dvasinis 

pradas, kuriuo.- tauta yra gyva kaip tauta. Tas pradas yra irracionalinio 
pobūdžio, nesukontroliuojamas ir^svaimingas. Jis reiškiasi ne tik tautos . 
sąmonėje, bet ir pasąmonėje. Ypač pabrėžtina pastaro ji,nes ir naujųjų lai= 
kų psichologijai atskleidus pasirodė, kad sąmonės kontroliuojamas dvasi= 
nis gyvenimas tėra tik nežymi dalis to, kuris plazda mūsų pasąmonėje ir 
veikia.sąmoninguosius veiksmus. Jos veikimas pasireiškia ir kolektyve, pav. 
protiniu atžvilgiu labai skirtingi žmonės turi bendrų instinktų, aistrų, 
jausmų. Jausminėj srityje, pav. simpatijoj, ahtipatijo j, žymiausi žmonės 
retai teissiskiria is paprastuolių. Juo ryškiau pasąmonės veiksmingumas 
tautos apraiškose. Čia protiniu atžvilgiu skirtingiausi žmonės turi kažką 
juoą bendrai jungiančio. Tiek jausenoj, tiek troškimuose, tiek išraiškoje 
yra vienas jungiąs balsas, ateinąs iš kažkur. Tas kažkur yra ne kas kita, 
kaip tautos pasąmone, kurioje keroja kiekvieno tautos nario šaknys.

Tautos siela įgalina tautą išlikti gyva, ir tada, kai ji netenka saVo 
teritorijos bei erdvės. Tuo atveju ji nenustoja jungti išblaškytų tautos 
narių. Netekimas savo erdvės,^kaip išorinės jungties, turi būti atsvertas 
vidine jungtimi, apsireiškiančia ryškiu tautiniu sąmoningumu. 
. , „ . . .. Kun.Dr.P.Gaida.
(Ištrauka is neseniai išleistos jo knygos,"Išblokštasis žmogus").
***** * * * * * *****
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Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviui, karo valdininkui j 
Petrui Gajauskui ir buv. taip uoliai Liežo apyl. I 
lietuvių valdybos narei p. Anastazi jai Gajaus= ’ I 
kienei gilaus liūdesio^prislėgtiems, sūnui V a 1 e n t i= . ! 
n u i mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia Į

Liežo apyl. Bendruomenės Valdyba
+ Ponams Ga jausk^ams, didžio skausmo dienose, netekus bran= 

gaus Valentino, reiškiame širdingą užuojautą. ■ 
________ ________ __ Stasė ir Stepas Paulauskai .

+ Liūdesio valandose gedint sūnaus Valentino nuoširdžią 
užuojautą p. Ga jauskiįi šeimai reiškia

"Gimtoji Šalis".
* K' a u j a s kapas Liežo miesto kapinėse supiltas tautiečiui Va= 

lentinui Gajauskui. Pasirgęs 15 mėn. sunkia paralyžiaus ir viduriu liga,
t šis jaunuolis 25 metų amžiaus užgeso, .šiam gyvenimui-"liepos 9 d. Pašarvotas 

skendėjo gėlėse. Liepos 11 d. lietuvis kapelionas kun.J.Dėdinas velionį 
išlydėjo iš namų į parapijos bažnyčią, kur dalyvaujant lietuviškai visuo= 
menei^buvo atlaikytos gedulingos pamaldos už mirusioji vėlę. Po pamokslo 
iš bažnyčios paskutinėje kelionėje velionį į kapus palydėjo su gėlėmis ir 
vainikais lietuviai vaikučiai, moterys, vyrui ir belgai artimieji. Kapuose 
atsisveikinimo žodį lietuvių,visuomenės vardu tarė Pr.Sekmokas. Užbėrę ant 
karsto žemių ir gėlių atsisveikino su mirusiu- t tlydė jusie ji. 
Ilsėkis, jaunuoli, - tebūna tau lengva svetimoji žemelė.

* Malonėkite visi lietuviai darbininkai priklausą krikščioniškajam C.S.C. 
sindikatui pranešti savo adresus Pr.Sekmokui., (55-Chaussėe de Veviers, 
■Chaudfontaine, Liege). Bus bandoma sukurti šio sindikato lietuvišką sek= 
,ciją..

* Lieže, Tilleur, birželio mėn. 24 d. Valerija ir Leonas Lekai 
pirmajam sūnui sulaukė kesutėh Danutės. Laimingų metų linkime.

* Akordeonistai ir kiti muzikos mėgėjai! Norintieji gauti- lietuvišku, 
šokiai, melodijų, gaidų, kreipkitės "Gimtosios Šalies" adresu.

*Paskutiniu laiku gauta nemažai knygų iš užsienio. Šiuo metu pas seniūnus 
ar spaudos platintojus galima gauti šias lietuviškas knygas: Kun.Pr.Gaidos 
parašyta "Išblokštasis žmogus", kaina 70 fr. Vaičiulaičio."Kur bakūžė sa= 
manota"-novelės, ICO fr. M.Twain, "Princas ir elgeta"- 45 fr. Krūmine,"Nak= 
tiš'Viršum širdies" -romanas, 75 fr. "Lietuvių kalbos vadovas"-360 fr.
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"Saleziečių Balsas" Mr.l, -50 fr. Nr.2f.17 fr. Pietario "Lapes pasaka"- -. 
-ypatingai patartina vaikams,-60 fr, Landsbergio "Proza" -pasiskaitymai,- 
-66 fr. Maceinos, "Jobo drama"-60 fr', IJDidysis Inkvizitoritis’' -48 ir, 
pranešame, kad daugelio, užsakytos ii? prašytos "Taupiosios Virėjos", dar 
nesulaukėme. Gavę tuoj išsiuntinėsime.
*** Pereitą savaitę gautas laiškas iš Kanados, pilnas vilčių, mums norin= 
tiems pasiekti Žaliuosius miškus. Buvo greitai išsiuntinėta seniūnams 
pranešimai suregistruoti norinčiuosius pasinaudoti paduotomis sąlygomis.

/Kadangi neviskas bpvo tinkamai nušviesta,-pav. šeimą, klausimas, kelio= 
nes išlaidą padengimas ir kt. buvo skubiai užklausta mumis besirūpinančią 
asmeną, kaip elgtis minėtais atvejais. Atsakymas gautas - atsiųstą ląiš= 
ką spausdiname ištisai.’ : ’ *•

Pranešimas "B e 1 g i jos lietuviams .
Kanadoje vis daugiau atsirandą7darbo ir susidaro-palankios sąlygos 

daugeliui tautiečių atvykti Kanadon. Paskutiniu laiku ABITIBI miškų eks- 
pistacijos bendrovė Kanadoje priima darbininkus miško kirtimo darbams 
■tokiomis sąlygomis: . ,

• ' Atvykstantis turi įsipareigoti mišką dirbti 12 mėnesių ir tai tesėti. 
Atlyginimas ir darbo sąlygos tos..-.pąčioš *kdip ^Kanados piliečiams darbi= 
pinkams, žinotina1,’kad'-miško . darbininkai'turės gyventi miške, speci jal’iai 

i įrengtuose; barakuose. Cįą jie gaus už tam tikrą iš jų darbo atskaitomą 
įmokestį visą.išlaikymą ir. patarnavimą. Po 12-kos mėn. darbo miške lieka 

’Visiška; laisvė: gali kur tik nori Kanados ribosi laisvai apsigyventi ir 
dąrbp. -pasirinktį. , ; ,

. ; Vykstant y ši s turi turėti 50 do l.^i tas kelionės išlaidas apmoka Emigra
cijos ministerija, . o kelionę nuo uoėib geležinkeliais" ir kitomis susisie= 
kimų priemonėmis apmoka Abitibi bendrovė, kuri'atvykstančius' maitina ir

. rūpinasi nuo, uosto ligi darbovietės. Šias išlaidas bęndroye išsiskaitys, 
vėliau iš gaunamo uždarbio. Vedamos derybos, kad neturintįė’ji minėtų 50 
■dol. nebūtų sukliudyti.

Kiek liečia atvykimą su šeimomis, ligi šiol turimomis žiniomis kelio= 
nę turėtų apmokėti Emigracijos ministerija, - jeigu atsikviečiamieji yra 
D.P. Dabar vedamos su bendrove derybos, kad galėtų atvykti bevaikės po= 
ros - stovyklose moterims rasis darbo. Tačiau sunkumas tas, kad stovyklo= 
se nebus kur dėti vaikus. Kurie gali šeimas palikti kuriam laikui Belgi= 
joje, gali vykti, -^vėliau iš Kanados atsiims paliktą šeimą.

Darbas : Pačioje pradžioje, 4 savaites, kol nauji darbininkai 
įpras į darbą bus mokama padieniui. Už 8 darbo valandas mokama 6,42 dol. 
Vėliau, įgudus į darbą - darbas akordinis.

Darbas nėra tik miško kirtimas. Staliai, kalviai, virėjai,- mėcharii= 
kai ir kiti specijalistai galės rasti sau tinkamo’ darbo, bet' minėtos ben= 
drovės^žinioje ir, greičiausiai/miškuo se’.’ Tokie specijalistai turį kaip 
medkirčiai atvykti, o vėliau, vietoje išsiaiškins'savo specialybę..

Kis nori minėtomis, sąlygomis- vykti į Kanadą, prašomi tuč tuo jaus su= 
teikti-'šias-žinias/1-. Pavardė, Vardas, 2. Gimimo data, arba amžius, gi
mimo vieta-. 5’-Dabartinis adresas. -4-Dabartinis darbas, darbovietės adre.ses. 
(jei kartele- darbovietė nenorėtų išleisti - minėta bendrovė tartųsi su ja). 
5.Profesija, specijalybė ir dabartinis užsiėmimas.

Kas gali Kanadon vykti?: Įvažiavimas pigai veikiančias Kanados konsu
latų svetimšalių įsileidimo taisykles. Gali vykti tiek viengungiai, tiek

3



šeimos, kaip aukščiau minėta. Žinios pageidaujamos kolektyvinės, „visą vie* 
nu 1 kartu, pavieniai ir atekiau huo bendruomenės gyvenantie ji gali žinias 
vieni pasiųsti žemiau paduotu adresu.^

Kviečiami visų pirma lietuviai, Mažosios Lietuvos lietuviai, latviai, 
estai ir kiti. Labai norėčiau, kad kiek galint daugiau lietuviu, atvyktu 
į Kanadą, kviečiu ir tuos, kurie negali išvykti 4 JvA.V. Negarantuoju, kad 
nebus apsivylimu. Popieriaus pareikalavimas didėja, todėl ir miškuose dar
bšti plečiasi. Juo daugiau darbininku tuo geriau.. •?>

Rūpinamės kartu su p.Petru Adamoniu, kurs pats kelis metus dirbo minė= 
toje bendrovėje ir joje turi gerą vardą.

Visas žinias, geriau sąrašais tuo jau siuskite šiuo adresu: 
'.'Nepriklausoma Lietuvą'^ 7722; George street; Ville Lasalle; Montreal,?,Q. 
Canada. ■ '

>’ ./ pasirašė J.Kardelis..
■ '■ ' v

R e d. prierašas : Visų, apylenkių lietuviu seniūnai kviečiami 
nedelsiant t~ū~c t"ū~o"j-a u s surinkti savo apylenkėse esančių lie= 
tuvių norinčią išvykti Kanadon minėtas žinias, labai gražiai ir aiškiai 
surašyti ploname popieriuje, (ypatingai labai tiksliai adresus), Surinktus 
duomenis ..siųskite tiesiai Kanadon, paduotu adresu. Patartina, oro paštu.

Užkalbinkite savo kaimynus latvius, estus, ukrainiečius, rusus/ lenkus 
ir kitus, ir, jei bus norinčią, įrašykite į bendrą;sąrašą. Tiek seniūnai, 
tiek "Gimtosios Šalies" skaitytojai prašomi paimformuoti tuos lietuvius, 
kurią- . ši žinia nepasiektą, tuos; kurie neskaito "G.S", šeimų išvažiavi* 
mo reikalu vedame tolimesnius pasitarimus. Sužinoję palankesnių aplinkybių 
pranešime. Šiuo, me tu, manantieji išvažiuoti, rūpinkitės gauti IRO ,pažy= 
raėjimą, užsienio pasą, ir užpildykite emigracijos reikalingus formuliarus, 
blankas. Juos užpildą siųskite Kanados konsulatui (Ambassade Caiiadienne, 
230. rue Royale; Bruxelles"). Užsienio.pasą galite gauti: Bureau dės jpasse= 
ports, 133.rue du Midi, Bruxelles; tam reikalinga užpildyti tris formulia= 
rus, reikia turėti tris fotografijas ir IRO atestacijos lapiuką, gautą 
IRO centre (32. avenue des Beaux Arts, Bruxelles). Primėnam, kad IRO priš 
ma tik po pietą 14-18 vai. , . r •

Primename dar kartą, kad reikia viską daryti nieko nedelsiant.

*** 00O00 ***

Arabiška istorija .
Katinas ir mėsa. Vieną, dieną arabas Zeha nuėjo į turgų ir nusipirko tris 
švarūs-in3šoš7 Parėjęs namo sako savo žmonai: "Paruošk* mėsą vakarienei','. 
■Žmona..paėmė'-mėsą antJiešmo -kepti, o Zeha savo reikalais vėl išėjo į miee= 
tą. Moteris iškepus mėsą, būdama alkana ir nesulaukdama užgaištahoio vy= 
ro suvalgė visą mėsą...' ’ ■ ; '

Vakare pareina tuščiu skilviu Zeha ir:"Duok čia greit vakarienę!"-ta= 
ria nekantraudamas. Žmona nori išsisukti .:"Brangusis j visą mėsą katinas 
suėdė" -nemirkčiodama teisinas žmona...

Zeha sugavo katiną, pakabino ant bezmėno ir - katinas svėrė lygiai tris 
svarus. Supykus teškia žmonai: "0 .tu boba pamestoji, jeigu čia ewris 
sos, tai kur katinas? Jeigu svoris, katino, tai kur mėea???"...

Ad^»Ai-kal anakas .
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. '' ’ hpžįūrįnt visękių.. aiškinimų, baiijtinimų dėl nuodingų svaigų-"..

Vaitojimo, "jų slapto ji: prekyba tiek-kėko ■metu-tiek^po karo
V /’;#c«r> daugiau pakilo užuot šUmažėjus. Ir tai todėl, kad žmogus jų^ 

*■- page lba. nori išbėgti iš liūdnos kasdieninės tikrovės, užmirš=
prįpeg£ius įr varguS suskurdamas svaigalais "dirbtinį roji/'.

Šių. nuodingų svaigalų įtaka siekia kuriamąsias žmogaus jėgas, jas sujau= 
dina "ir jų veikimą sūp‘t'ab.do. Pavojus gi tame yra, kad žmogus, kurs kartų 
paėmė nuodingų svaigalų, negali nuo jų atprasti, neranda kelio atgal.-Ir 
geriausi gydymo metodai nevisada įstengia žmogų pilnai nuo tokių svaigalų 
atpratinti. Štai.keletas tokių svaigalų.

A 1 k'o h o I i s . Tai vienas labiausiai mėgiamų ir vienas iš. seniausių= 
, jų svaigalų. Su saiku nugeriant jis suteikia linksmų, viekų. pamirštančių 

nuotaikų, kuri, tačiau, išsipagiriojant visiškai nusmunka., todėl atsiran= 
'da prislėgtas ūpas, nemalonuman žmogus iš naujo įkrinta. Alkoholiu apsvai= 
ginta dvasia neilgam pakyla, ji tuoj supliūška ir visos jėgos smunka. Re= 
tds nugėrimas nelabai kenksmingas, gi dažnas alkoholio vartojimas sugrau= 
žia dvasių: "girtuoklis" apsileidęs savo pareigose, šeimos reikaluose, 
palaidoja savo sveikatų, sugyvenimą su žmonėmis. Įspūdinga, kad kultūrin= 
gose tautose chroniškų"girtuoklių" skaičius atitinka visiškai negeriančių 

• skaičiui.
Mažiausiai pusė girtuoklių tampa dvasinio susilpnėjimo aukomis,, kurio 

pasėkoje nebeįstengia alkoholiui atsispirti. Kelis metus daugoka! nugeriant 
atsiranda nenumaldomas snapso troškimas, proto susilpimas ir to pasėkoje 
bjaurūs vaizduotės vaizdai kyla galvoje. Ypatinga girtuoklių rūšis yra 
"perijodiškas" gėrikas - toks žmogus ilgokų laikų gali visai blaivus gy= 
venti, kad po.to dar stipriau pradėtų gerti. Užgeriant metilinią alkoho= 
lioįgalima smarkiai apsinuodyti, kurio pasėkoje suparaližiuojam! plaučiai 
ir žmogus uždūsta, arba apnuodijami akių nervai ir nustojama regėjimo.

: G, hloro formas . Tai narkozė vartojama užmigdyti prieš operaci= 
jas.. Yra žmonių, kurie uosto chloroformų iš bonkučių, arba įsipilę į nosi= 
nes garus įkvėpuoja. Pašėko ja iš lėto lyg apkarstama, nustoja veikti sų= 
monė, nejaučiama nei sielos, nei kūno skausmų. Šitokie chloroformo"uodi= 
kai" psitaiko gana retai, ir tai daugiausiai vaistininkų ir gydyto jų. tar= 
pe. Pasėkos: sunkūs kūno sužalojimai ir ankstyvas pasenimas.

Musmiris . Sibire ir Meksikoje vartojamas svaigalų vietoje. Su= 
valgomas arba.geriamos išspaustos sultys. Po stipraus galvos skausmo per= 
simaino pojūčiai, jaučiamasi patekus į gražesnį pasaulį...Mūsų organizmas 
tokių "triukų" neparneša, -• vietoj "gražesnio pasaulio" seka stiprus apsi= 
nuodijimas.

d.a.s įsa s- . Vakarinėje Azijoje gaunamas iš kanapinio medžio sakų. 
Sumaišius su.tabaku ar ppijumu rūkomas pypkėse. Jis paplitęs tarp islamo 
tautų, "Vakarinė je Azijoje ir Žieminėje Afrikoje. Meksikoje jis vadi mmos 
Marihuani vardu.^Apsvaigimo reiškiniai skirtingi tarp tautų: europiečiai 
tampa labai neramūs, servuoti; azijatai ir afrikiečiai paskęsta palainrin= 

. to malonumo sustingime, -prieš apsvaigstant vaidenasi labai gražūs sapnai, 
kuriuos su malonumu pabudus prisimenama. Gausus vartojimas žmogų susmukdo.
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s ut ingi na, padaro abejingą, pasyvų. Šio svaigalo mugėjai savo gyvenimą 
užMigia^kaip vagys ir elgetos. Kultūringoėe tautose šis'svaigalas daug • 
kur. griežtai uždraustas. . . , ’

H ę. r o „i n. a s . Tai baltį ( kartus milteliai atrasti' prieš 50 metų 
ir-pavartoti prieš kosulį. Dabar jis įš Vaistų sąrašo išbrauktas. Pavartos 
jus bent 5 kartus jau nebeįstengiama nuo jo atprasti. Spekuliantai už jį 
pelno šimteriopai, ligi tūkstanteriopos kainos paima. Seniau buvo valgo= 
mas tablečių pavidale, arba kaip milteliai įuostom!. Dabar įšvikščiamas 
po oda. Jis pakelia nuotaiką, žmogus’ieško draugų, pasidaro šnekus, malo= 
niai nervus paveikia ligi, mieguistumo. Blogiausia tai, kad heroinas su= 
silpnina valią ir darbingumą.

K o f e i n ai s , kurio 1% randasi kavos pupelėse, yra vienas iš pa= 
doriausių^nuodingųjų svaigalų. Jis išblaško nuovargį, pakeliia dvasinių 
jėgų darbštumą. Sveikiems žmonėms kofeinas beveik nežalingas. Pergausus 
vartojimas silpnina širdį, sukelia baimės jausmus, drebulį, vėmimą.

Kokainas pagaminamas iš kokaino medienos Pietų Amerikoje bespal 
vių ir beskonių kristalų formoje. Įuostytas kokainas sukelia malonią nuo= 
taiką ir laimės jausmą, pakelia judrumą, įsivaizdavimą savo didybės prieš 
kitus, Baigiasi visišku ūpo praradimu. įropoję šis svaigalas baigiamas iš= 
naikinti, tik uostuose dar teužtinkamas. Jo pavojingumas slypi nervų su= 
naikinime privedant prie pamišimo, jausmų atbukimo ir ankstyvo pražilimo.

M' € s k a 1 in a s gaunamas iš meksikietiškos arbatos. Šiuo metu pa= 
plites J.A.V. Įšvirkštus po oda jaučiamas baisus skausmas, po to prieš 
akis atsiveria nenujausti gražaus pasaulio vaisiai. Visos juslės pakeliamos 
į fantastines erdves. Pavojus nė tiek sveikatos sužalojime, kiek pojūčių 
atbukime, - to pasėkoje žmogus pasidaro bet kokiam darbui netinkamas. Kas 
kartą apsisvaigino meskalinu, to ir teieško F

Morfi jus pagaminamas iš aguonų pieno, įšvirkščiamas į muskulus. 
Jį labiausiai mėgsta silpnavaliai, nervuotieji, isterikai. Morfijus sukelia 
malonius jausmus ir palengvina rūpesčius, tačiaus šis malonumas brangiai 
užmokamas: netenkama valios ir charakterio. Po kelių metų morfijaus varto= 
jimo žmogų jau reikia gabenti į ligoninę. Pasibaisėtinas alkis jaučiamas 
tų kurie negauna morfijaus, jie verkia ir šaukia ir klykia ligi pamišimo.

Nikotinas mažai pavojingas, kol rūkomas tabake. Daug pavojin= 
gesnis kramtant. Palyginus su alkoholio šio svaigalo nuodingumas žymiai 
žemesnis, nors gausus rūkymas, kaip paskutinė laiku patirta, yra priežas= 
tis kitoms ligoms, ypatingai plaučių vėžiui. Nikotino rūkymo tikslas, kiek 
jo sąmoningai siekiams, yra nervų nuraminimas.
, Opi jumas gaunamas iš ore išdžiovintų aguonų sulčių, žinomas nuo 
senovės, tačiau, tik 17 Šimtmetyje pradėtas rūkyti Kinijoje ir Indonezijoje- 
Užtraukus gerokai opijumo dūmo žmogus svajingoje laimėje paskęsta, užmiega. 
Pabundant nuotaika apverktina. Dažnesnis ppijumo rūkymas priveda prie pa= 
šių išdavų kaip ir morfijumas. Tiek Kinijoj, tiek Indonezijoj šis svaiga= 
las griežtai uždraustas.

Toks tai didelis ir nenumaldomas žmogaus laimės troškimas, kad net nuo= 
dingomis priemonėmis jo siekiams, n®tsižvelgiant kas po to seks sau ir ki= 
tiems. Kaip įvairi žmonija, taip įvairus laimės supratimas ir kaliai į ją.

Paruošė J.Pal.
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K_o_k_s_~j_d ___

NE VIEN KūClU NAKTĮ KALBA GYVIAI.. .
Yra mokslininkų, pramokusių, gyvulių kalbos ir 

parašiusių atitinkamų vadovėlių bei žodynų. Vie
nas tokių žinomiausių veikalų yra ’'Beždžionių 
žodynas"- jo pagelba galima neblogai sekti šim= 
panzių pašnekėsį. Pav.Beždžioniškas "uh, uh" mū= 
siškai reiškia • "labžji dieną'’mano mielas!" Arba: 
"Em-em-gak-em-em!" mūsiškai reikštų "Eik po kel= 
mais šalin!"... Patirta, kad šimpanzėms užtenka 
300 žodžių savo reikalams suvesti. Tiė "žodžiai"

tėra savotiškas niurzgimas ar baubimas, tačiau bandoma manyti, kad pir= 
moji žmonių kalba bus panaši buvus...

Panašiai kaip mažas vaikas visu kūnu - rankomis ir kojomis kalba, kal= 
ba panašiai ir gyvuliai. Jie' savo norus pasako ir akimis ir ausimis ir 
liežuviu ir uodega. Tik įsižiūrėkite į katinėlį, - ar ne graudžiau miaua 
kia laukdamas pieno, o jei kas nors paglosto paplaukiui tuoj murkuoja. 
Na, o kai šuo pasipainioja, arba kai bu'kaimyno katinu turi nesuvestų rei= 
kalų, ką tas mielas katinėlis "kalba" nė klausti nereikia.

Ar gyvuliai ir to.iij simkiai išmoksta savo kalbos kaip mes savosios? 
Ką gi darys mažasis geltonsnapis, kai jam nuo ryto ligi vakaro motina ant 
lizdo krašto tuos pačius garsus tečiulba, įsiklausęs per ilgą laiką patsai 
imasi melodijos. Tyrimuose pasirodė, kad ir be motinos nuolatinės melodi= 
jos mažas, paukščiukas "iš savę's"iraasi giedoti. 0 žmogaus vaikas ar išmok= 
tų gudrios kalbos jos negird ėdama???

0 gi ausys?! Ką mes girdime iš gyvulių kalbos? Labai nedaug! Pav. Labai 
jautriu mikrofonu nustatyta, kad Juodgūžėl^er 2,5 .sekundės iščiulba 35 to= 
nūs. 0 mažytis Karaliukas per 11 sek. sučiulba .113 tonų. 0 ką mes savo au= 
simi girdime? Vos 5 tonus sugebame atskirti, šie 5 tenai prašvilpia, tie= 
sa, gražiai pro mūsų ausis, atrodo ištisas balsas, kai ištikrųjų tarp at= 
skirų tonų yra trumputėliai poilsiai, - lyg telegrafuotų. To mes nepajun= 
tame. Daugelio tonų visai negirdima. Kaip tad mes galime suprasti ką gy= 
vųlėliai ar paukšteliai kalbasi tarpusavy, jei mes esame kurti...Arba, 
skėrys savo balsiŪku vos 8 oktavose išsitenka, - nagi pabandykite kas šį 
meną nors dalino, atsiekti!.. .Taigi, visose pievose, miškeliose trykšta me= 
lodijos, operetės ir operos puikiausios o mes?;..nei jų žodžių, nei melo= 
dijos nesuvokiame.

Kokių nuostabių dalykų atrasta! Pav. Juodasis strazdas prieš užeinant 
audrai kad išsitiesia čiulbėti, tai ir lakštingalai yra ko klausytis.Pa= 
tirta, kad kai kurie svirpliai pagal savo "cirp-cirp" greitumą temperatū= 
rą net laipsnio ketvi.rčio tikslumu pasako. Gyvulių kalba mums paslapčių 
paslaptis atidengia - skruzdžių kalba ūseliais, bičių svirduliuojančių ju= 
dėsiu kalba, kuria medaus ieškotojai praneša namo grįžę, kad ten ii? ten 
aptiko tiek ir tiek žydinčių gėlių. Taigi. Ogi šikšnosparnis kaip naktį 
mato skaidyti? Jisjriato ausimis! Tai savotiškas radaro aparatas. Lėkdamas 
skleidžia labai dažnas garso bangas (mes jų negirdime), kurios atsimušu= 
šios pakeliui į daiktus grįžta į jo ausis ir pasako kur yra kliūtis, kur 
pasukti. Dar nuostabiau -n lėtinės peteliškės, Šikšnospainio skanumynas, 
savo storoka oda "išgirdę? šikšnosparnio bangų "užkalbinimą" sminga že= 
nym, kol pralekia pavojus...

Tad, ar kas drįs dar abejoti gyvulėlių kalba?...
Paruošė J .D.
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L_i e 5 u _ s _t a š k a s_.

Mokslo metus i užbaigus lietuviškoje "Vargo Mokykloje”.
Susidarius gausokai lietuviu kolonijai Liežo apylenkėje ir kai lie= 

tuviai vaikučiai pradėjo lankyti vietines mokyklas, ne vienam lietuviui 
kilo galvoje mintis: "ar mūsų vaikučiai lietuviukai užaugs, ar ne?". Tie= 
sa, su tėvais vaikučiai lietuviškai kalbas, nes tėvai kitaip nemoka, bet 
su savo mažaisiais draugais svetimtaučiais francūzų kalboje išsiverčia 
puikiausiai. Tas tai nieko kol su svetimtaučiais taip kalbasi., bot kai 
tarpusavy lietuviukai ėmė daugiau’.ftancūziškai nei lietuviškai kalbėtis 
susirūpino tėvai lietuviaivsavo lietuviškais vaikučiais, "ir kas tik bus, 
sako, -mūsų vaikai lietuviškai nei skaityti, ne i rašyti nebemoka".

Tilleur'e gyvenančios lietuvių, šeimos rado gerą išeitį - įkūrė lietu= 
viską mokyklą, kuri šiemet užbaigė savo trečiuosius mokslo motus. Ši var= 
go mokyklų įkurta 1948 metais. Pradžioje lankė 15 mokinių, šiuo metu randa= 
si 12, kurių amžiaus skirtumas eina nuo keturių, ligi trylikos metų.

Nei lietus, nei šaltis su šilima lietuviškosios mokyklos nesutrukdo. 
Ketvirtadieniais pc pietų, kai belgų mokyklose popietė laisva, susirenka 
lietuviškasis jaunimas kur nors didesniame barako ^mnuty je ir šviečiasi. 
Jei vienas patalpas kas nors atsako - keliaugainė ’kitur. Tai nesunku, mo= 
kinukams ddug nereikia.: randi kur nors atsisėsti, pasidėti sąsiuvinį ir 
to pakanka.

Mano mažieji "studenčiukai” menkas žinias atsineša į mękyklą, - žinoma, 
lietuviškai menkas. Kartą vieną pipirą paklausiau per tikybos pamoką:

-Kas gyvena danguje?
-Dievas, Marija, šv.Juozapas,- atsakė šisai.
-0 kas dar?, - vėl paklausiau.
-Le s ange s į
-...o kaip jie lietuviškai vadinasi?
-Lietuviškai?..Lietuviškai aš nežinau, - pasiteisino plonas balsiukas.
Kartų vėl ėmėmės diktantą rašyti. Lėtai diktuoju, lėtai vingiuojąs! 

lietuviškos raidės, žodžiai, sakiniai sąsiuviniuose. Po kelių valandų 
taisau. Na, ir įdomu: karas parašyta -"caras”; žąsis -"jasis"; žemė - 
-"gernė" ir t.t....lietuviški žodžiai, francūziškos raidės.

Panašus dalykas skaitant : naikučiai lietuviškus žodžius francūziškai 
kirčiuoja, francūziškai taria. Vieną sykį Tėvynės pažinimo pamokoje už= 
klausiau: "Kas yra Kaunas?" Atsakymas taip skambėjo: "Tai labai didelė 
upė..!" 0 kai vieną kartą prisiminėme mūsų išvežtuosius kenčiančius Sibi= 
rd, paklausiau : "Ar jūs, vaikučiai, žinote kur yra Sibiras?" Ir kągi - 
-Lietuvo je...

Ką gi reikėjo daryti? Visomis mums išgalimomis priemonėmis lopėme sp.va= 
gas, platinome turimas žinias. Ir lopėme visus mokslo metus. Kone visą 
dėmesį kreipėme į lietuvių kalbą - jos taisyklingą tarseną, skaitymą ir 
rašymą. Reikėjo atgriebti tai kas vaikams būtų žuvę belankant fre.noūziš= 
kas mokyklas, kurias jie kasdien lankė, darė nemažą pažangą, taip kad jiems 
ten girdima kalba pasidarė sava. Tarpusavy vaikai kalbėjosi irgi fran= 
cūziškai...

Si mūsų ketvirtadienio Vargo Mokykla turėjo stoti grumtynėms su nely=
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giu priešu. Kovojom ir laimėjom ir laimime! Didesnieji vaikučiai paskaito 
lietuviškai ir rašo neblogai,

Tose šeimose, kur tėvai tik lietuviškai kalba, vaikai greitai įsigilina 
į lietuviu kalbą ir savo gimtosios kalbos niekuomet neužmirš. Tačiau, ' 
kas bus su mišriu šeiniu vaikais nelengva ( o gal ir lengva) atspėti.

Tai tiesa, kad mūsų mokykla neskaitlinga mokiniais, tačiau kiek ten yra 
gerini norų! Kiekvieno minėjimo proga ir švenčiu programose pasirodydavome 
lietuviškajai visuomenei. Jeigu nevisada mūsų mažųjų programa norimai pą= 
tenkina žiūrovų susidomėjimą,^mums tai dovanotina, - programoje dalyvauja *. 
visa mokykla "in corpore". Amžius mums nesvarbu, jei tik vaikutis moka ge= 
rai apsisukti, jau ir artistas!

iviums netiek svarbu scenoje sužavėti žiūrovus, svarbiau buvo tam pasiruo = 
Šimas. Tame buvo puiki proga įsijausti į lietuviško meno dvasią: giedam, 
dainuojam, deklamuojam, žaidžiam šokam tik lietuviškai. Kaip gražu - tik 
lietuviškai!

Bebaigiant mokslo metus buvo kuo pasidžiaugti. Vaikučių pasiryžimu įgy= 
tos naujos mokslo žinios, lietuviškos kalbos gilesnis išmokimas yra gra= 
žūs darbo ir vaikučių norų bei pasiryžimo lankyti ketvirtadiehio mokyklą, 
atsisakant ketvirtadienio peilsio popietės vaisiai.

Jei tik gerasis Dievas leis tikimės vėl susitikti, susirinkti naujuose 
mokslo metuose.

Lietuviškos mokyklos vedėja sės.Agnietė O.S.B.

KAULIO^ ‘ TURI icJĄ.-
P a^m a 1 d o s lietuviams: Liepos 15 d. 10 vai. Eisdene; 29 d.12 vai. 
Liežo apylenkės lietuviams Tilleur bažnyčioje. Liepos 21 d. yra belgų tau= 
tos šventė, nedirbama.Tą dieną kviečiu viso LimHurgo lietuvius ir iš to= 
liau, vykti į Marijos šventovę Scherpenheuvel (Montaigu), kuri randasi pa= 
keliui tarp Has’selt ir Liuveno. Iš Hasselto traukinys išeina 12,20 vai. 
Atvažiavus į Zichem persėsti Scherpenheuvel kryptimi. Si šventovė labai 
stebuklinga ir garsi nuo kelių šimtų metų. Kviečiu limburgiečius gausiai 
dalyvauti, nes ji randas pačrūih Limburge, o kelionė nesudarys jokių sunku= 
mų,- grįšime pavakarėje.
Pagalvoti : "Šio laiko kentėjimai negali lygintis su garbe būsi= 
mąja, kuri bus mumyse apreikšta'.'
*"Ar jūs nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus sąnariai?"
*"Jūsų sąnariai yra šventovė jumyse esančios šv.Dvasios, kurią turite iš 
Dievo ir nebeesate savo pačių. Garbinkite išnešiokite Diev^ savo kūne".

iš šv.Pauliaus laiškų.
Misi jonieriai! Pereitą kartą rašiau, kad tiek dideli, tiek ma= 
ži rinktų alavinį popierį, kuris bus nemaža pagelbą-vaikučiams našlaičiams 
misijoąe.^Šiuo kartu noriu priminti kitą panašią pagelbą. Tai iš voko iš= 
kirpti pašto ženklai. Atsiųskite juos,-nenumeskite nė vieno voko su pašto 
ženklu. Tuo mažu dalykėliu padarysite didelį-gerą darbelį! Tik noro!

*"Pays Natai" - pėriodiąue lithuanien. Adresas: ll.rue Joyeuses Entrės, 
Louvain. Editė par la Section de la Presse Lithuanienne. Trims mėn -20 fr.
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