
Tikiu į dieną didelę ir šviesią, ,
Tikiu - ne amžiais esemgj .siaus ruduo!’ 
Pakilk, žmogau, iš dulkiu ir puvėsiu, ' /
Pakilk, žmogau, ir žmogui ranką duok! 
JHHM# ****** ****** ******* ******* ******** ******* *******

************************************ ******************* ****** ***********
V metai Belgijos ' lietuvią , dvisavaitraštis. Nr. 15.

1951 m. rugpjūčio mėn. 1 d. •
***********************************************************************

š į_ę_n_p______

Mūsą dienos kaip knygos lapai verčiasi. Tu, Tėve, žinai, kokią rūpės~ 
čią jds prirašytos ir kokią atodūsiu. Kaip debesys dengia dvasią nežinia. 
Klės kaip jūreiviai iriamės, pirmyn iškankintom rankom. '

fos butą, Dieve, jei Tavo siunčiami giedros spinduliai negaivintą mūs; 
jei į ger^ vedanti Tava ranka neguostą.

Rūpintojėliu vis kuždi, fe. ip motina kūdikiui, mūs tautos dvasiai. Įau= 
ką ir sodybą kryžiuose byloji apie garbę, kurią gimdo skausmas, ir apie 
prisikėlimą, kuriam reikia mirties. Kvietizmus susimąstyti ties pakelėj 
minamu dobilu ir ties padaiigėm besistiepiančiu ąžuolu.

Kasdien suklupę keliam į Tave rankas - ir nerime, ir ilgesy, ir kan= 
čioje. Tavy ir atilsį pavargusią širdžią ir prieglobą varge atrandam.

Kai akys ž velgia į paskutinius saulės spindulius, kai žemės spalvą 
audinį ir dangaus margumą skliautą nudažo auksiniai ataudai, Viešpatie, 
prisimena dieviško grožio ir rimties kupini mūsą tėviškes vakarai. 
Tu kėlei mus aukščiau pilkos žemės, tamsius jausmus tirpdei, darei mus 
švelnius kaip lino žiedas.

Kaip lengva būdavo tada kalbėti į Tave be žodžią, tą paprastą mūsą 
žodžią! Tada, Viešpatie, buvai mūsą jaunystės dalis - neatskiriama ir ne= 
daloma.

Tavyje, Tėviškoji Valia, mes kelią ir vadovą čia atrandam.
• St.Yla.
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Petras Petkevičius.

Belgijos Lietuvią Bendruomenė, nespėjus užmiršti liūdno atsi= 
sveikinimo su Valentinu Gajausku, supylė naują kapąPetrui 
Petkevičiui Fontaine 1’Eveque kapinėse.
Velionies liūdi ne vien žmona ir vaikučiai, bet ir Belgijos 
ir viso pasaulio lietuviai. Velionis būva taurus ir giliai 
susipratęs lietuvis iš kurio daug tikėjosi visi tautiečiai. 

, Gimė 1920.10.23. d. Aus takią km, Biržą aps. Į Belgiją atvyko 
kartu 5su daugeliu lietuvią į anglių kasyklas 1947 m. Juokėsi kaęyklos mokyklo 
je, lankė šoferių kursus, buvo Fontaine-1 'Eveque.-apylenkes lietuvią pirminin 
ku. Velionis paliko žmoną, su dviem mažais vaikučiais įę brolį Kanadoje. Ilgą 
laiką sirgo sunkia smegenų-paralyžiaus liga ir pamalu geso šiam gyvenimui, 
A.A.Petras^mirė liepos mėn 17 d. Prieš mėn. laiko dar pats sunkiai įskaitomu 
raštu parašė lietuvią kapelionui laiškutį prašydamas, kad atvyktą jam suteik= . 
ti paskutiniuosius sakramentus, paruošti į Amžinąją Tėvynę...Jo palydėti su= 
sirinko Fontaine, Forchies, Courcelles apylenkią lietuviai. T.J.Aranauskas 
atlaikė gedulingas pamaldas kartu su lenką kapelionu. Palaidotas Fontaine 
l’Evėęue kapuose, kur jau ilsisi jo draugas ir tautietis Balys kažeikisj ne= 

•laimingai žuvęs automobilio nelaimėje.

+ Poniai Petkevičienei ir vaikučiams liūdintiems brangaus 
vyro ir gerojo tėvelio, Fontaine 1’Eveque lietuviu bendruomenei netekus an= 
tro tauraus tautiečio ir Pirmininko, reiškiame tikrą užuojautą

T.J.Aranauskas ir
Hainaut prov.Liet.Bendruomenė.

+r’Liūdinčią* P e t^k e^v i č i ą šeimai netekus brangaus vyro ir tė= 
vo nuoširdžiai užjaučia

Belgijos Lietuvią "GIMTOJI ŠALIS".

* Papildomai dėl lietuvišku užsienio pasą pranešama, kad visos šalys, kur/ 
yra mūsą diplomatinės atsovybės, pripažįsta Lietuvos užsienio pasus. Belgijos/ 
lietuviams juos išduoda: Lituanien Legation, 17.Essex Villas, London^ ¥7.8. 
England. Norint juos gauti, reikia užpildyti atitinkamą blanką, gaunamą pas 
kapelionus ir L.B.apylenkią pirmininkus. Užpildytą žinią tikrumą turi pa.tvire
tinti kapelionas ir pirmininkas. Pridėjus du anglą svarus, kanceliarinio mo= 
kesčio, pasiųsti minėtu adresu. Lietuvių Užsienio pasas galioja du metus.Jį 
turint ten pat galima gauti gimimo, vedybą metrikus, bei kitus reikalingus 
dokumentus. Turint šį pasą už kitus dokumentus imama po 10 šilingą. Paprašy
tai dokumentai gaunami per 10 dieną, tačiau, rugpjūčio mėn. esant atostogoms, 
atstovybės veikla bus ribota.
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T i 1 1 e u r, Lietuviškosios Ketvirtadienio Vargo Mokyklos 
vedėjai ir mokytojai seselei Laurencijai, liepos mėn. 26 d. 
baigus mokslo metus, už ne paprastą, pasišventimu auklėjant mū= 
sų vaikus būsimai Lietuvai, Širdingu padėką reiškia 

Tėvai ir Bendruomenės Valdyba.
* Emigracijos reikalai. Daugelis seniūnu, .kaip prašyta porei= 

tame "G.Š" numeryje jau išiuntė norinčiu važiuoti miškai darbams sąrašus. Ku= 
rie dar to nebūtų padarę prašomi skubiai tai padaryti. Pavieniai ir atskirai 
gyvenę siuskite savo žinias tiesiai Kanadon. Panašiai ir tie, kurie anksčiau 
atsiunti kun.J.Dėdino adresu. Jam prisiųstos žinios daugumoje nepilnos, todėl 
kaip reikalaujame siųskite minėtu adresu: J.Kardelis,7722.George str. Ville 
Lasalle, Montrėal 32. Q. Canada, šeimų persikėlimo klausimu dar laukiama ■ ■ ' • . 
atsakymo.

♦.Paieškok Leonas-Kuzmickas (133.Euclid avė; Toronto/Ont.Canada) 
savo sūnėnus Mečį ar Stasį Ivanauskus, kilusius iš Ukmergės miesto. 
Jie atvažiavę 1947 m. iš Vokietijos, esą 26 -30 m. amžiaus.

* Waterschei apylenkėje Br.Poškevičius suorganizavo lietuviškų knygų ir 
laikraščių biblioteką ir skaityklą. Apylenkės lietuviai norį pasirinkti spau= 
dos tesikreipia jo adresu. Gražus lietuviško žodžio palaikymo pavyzdys!

* Liepos 8 d. Zwartbergo lietuviai vadovaujami Pr.Aglinsko organizuotai 
dalyvavo Švč.Sakramento vietinėje belgų procesijoje su lietuviška trispalve. 
Palyginus su kitais metais, šiemet galėjo daugiau tautiečių prisidėti prie 
šios lietuvių reprezentatyvinės procesijos.

* Maisto. siUntinėliųiVbkietl jos-rėsantiemš i ligoniams džiovininkams-paeiun  ̂
*4sMiiierb2^gomlietuvi8EL viėnguhgiai: Sukauckas, Kunickas,Ant, Norvilą. Ii,

JErslovas,B, Strička,P, Kerutis,V, Kruišinskas,J. Vyrams geraširdžiams nuo= 
a rd i padėka! —Primename kitiems lietuviams, kad iš ministerijos gautieji 
leidimai siųsti siuntinukai galioja tik iki rugpjūčio mėn 8 d.

* Liežo apyl. lietuviams svarbu! Visuose teisiniuose, socialiniuose s’.m= 
kūmuose ir kituose reikaluose, kurių patys neįstengiate išrišti kreipkitės
į įsikūrusią katalikų kapelionų įstaigą, kur dirba atitinkamų sričių žinovai. 
Galima susikalbėti.įvairiomis kalbomis. Adresas;-Aumonerie Catholoąue pour 
Etrangers; 8. place Emile Dupont; Liege. Telef: 23«96.88.
Lietuvių kapeliono adresas vasaros metu: K.J.Dėdinas, 15.Bosrandstr.w»terschei 
Limb .

* Mažėja Hainaut lietuviai: neseniai lėktuvu Kanadon išvyko Kl.Jonikiv ir 
St.Šveikauskas, laivu - J.Gustas, B.Dabulskio šeima su IRO pašalpa per Bre= 
men, B.Erbrederio šeima Australijon. Išvykus p.Dabulskiui Pommeroeul liex, 
apylenkė neteko uolaus ir nenuildtamo veikėjo, - jo pareigas eina p.Jaronis.

--- * ^’usų mylimam sūnui ir broliui Valentinui mirus nuošir= 
džiausią pad3ką reiškiame gerb.kun.J.Dėdinui už visokeriopą pagalbą ir atiai= 
kytas uz velionįegedulinge.s pamaldas, L.B.Pirmininkui p.Pr.Sckmokui ir vi
siems tautiečiams dalyvavusiems pamaldose ir eisenoje į Kapus.

Liūdinti GAJAUSKU šeima.
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Netoli vieno kaimo, kur suseina keturi keliai, sj;6vj6 '^Raudonojo Bi= •' 
jūno'^užeiga. Namas buvo pusėtinai aptriušęs, langines suskilusios, pama= 
tai išpuvę? Viduje - pajuodę stalai, kelios suklypusios kėdės dar labiau 
suniūrino vaizdą netikėtai čia apsilankiusiam svečiui, kas, žinoma., reįai 
ir pasitaikydavo.

Saulė jau^buvo ant laidos, kai nuo stoties keliu prisiartino šlakuotas 
vyriškis, nešinąs sunkiu čemodaną. Užėjęs užeigon, nieko nematydamas šūk
telėjo, kad kas ateitu. Nieko. Namas atrodė tuščias - nė gyvos dvasios. 
Po kiek laiko sucypi laukujės durys, pasigirdo sunkūs žingsniai. Į salę 
įėjo tvito sudėjimo vyras.

-Labas vakaras. Neklydau nugirdęs, lyg kas mane šaukė, - pasakė atėjęs.
-Geras vakaras, -sveikinos keleivis, - ar negalėčiau pas jus pernd!k= 

voti? Sotyje sužinojau, kad paskutinis autobusas jau išvažiavęs, o kelias, 
tolimas. Butą gera čia sulaukti rytojaus. ’ • ...

‘-O taiį, mano pone. Visuomet rasiu jums vietos - turiu porą .laisvą lovą. 
Tačiau kiek sunkiau su vakariene: čia esu aš vienas, todėl nelaikau bufeto.

-Tai nieko! Visuomet rasiu kokį nors kąsnį pas save. Gal rasite gaba= 
lą sūrio, duonos, arba porą kiaušinią...

vBevakarieniaujant šiek tiek nugėrus, išvargusio keleivio liežuvis atsi= 
rišo. Ir visdi pasidarė laisvas, kai- antrojo butelio pasirodė dugnas... 
Vargšas liežuvis! •

-Pareičiau ir pėsčias namo,- aiškinos keleivis, - jeigu tik neturėčiau 
tiek,pinigą su savim. Mano kojos dar gerai vestą, o tik septynetas kilo= 
metrą, tačiau, matote/ nakties.metu su pinigais Draugu vienam bastytis. 
Čia keleivis uždėjo ranką ant krutinės ir šeimininkas pastebėjo, kad sve= 
čwo kišenė yra. tikrai išpūsta. Tai' jis tuoj pastebėjo kambarin atėjęs, • 
dabar jis neabejojo, jog čia pinigai sukimšti., .Jo akys sublizgėjo... Per; 
jas perlėkė liepsnėlė, kurios, apygirtis keleivis nepastebėjo tęsdamas to= . 
liau savo šneką: - . . * '

-Pardaviau keletą hektarą žemės ir už tuos pinigus žadu piltis skly= . 
pą juodžemib suseinačio su mano.ūkiu,

-Bet,- įsiterpė šeimininkas, -nė nesibijote tokios sumos su savim ne= 
šiotis? ,

-Žinoma, geriau palikti banke, bet jie man tytoj reikalingi. 0 paga
liau, ir ko man bijoti? Juk negi, pone, norėtum mane apvogti?..Ir nusijuo® 
kė garsiai. Nusijuokė ir šeimininkas, tačiaa, klastingu juoku.

Seimininko smegenys užvirė, juose putojo mintys, kaip vanduo ant malū= 
no rato:-"Kad aš turėčiau tuos pinigus I . .Tuos pinigus!. .Nesėdėčiau šioj 
supuvusioj užeigoj besidairydamas svečią kaip^sausa žemė lietaus"... 
Jau penki metai jis keikė tą tarpininką jį įkalbėjusį pirkti šią vilko 
akį, kur kada-ne-kada tik ūkininkas užeina išmesti stiklo alaus. Iš retą 
automobilistą pajamą irgi nebuvo. Jeigu ne tas daržas, šeiminikas nė pats 
neišgyventą iš alinės. "0 kad turėčiau pinigą!..." Mestą jis šitą prakeik® 
tą karčiamą, mieste kavinę laikytą, ar prie dvaro pereitą. Ir šis naiyūė' 
svetys sakosi turįs pinigą?!...

-Ko man ir bijotis čia? Aš vienas išlipau šioje stotyje ir niekas nematė 
kur nuėjau. Ramiai pernakvosiu ir rytoj autobusu namo...

Vyrai kalbėjosi ligi vėlios išnakties. Seimininkas užvedė vos ant ko= 
ją nusilaikantį svetį laiptais- į kambarį^ kurs nė nenusirengęs krito lo=

*
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?on ir pradėjo knarkti. ~ 5 -
Seimininkas ne judėjo? įrėmęs •akis žiūrėjo į miegantįjį. žengė žingsią 

, artyn. A .bet lyg...nęm.ątoma fa^nka sulaikė jį.ą^arytį? ^Apsisprendė. Primokęs 
"prie lovos ištraukė"pagalvę, užmetė- miegančiam ant galvbs-. Sis suniurnėjo ė 

Šeimininkas stipriomis rankomis prispaudė pagalvę ant galvos ir svetys ns= 
gaudamas oro ėmė purtytis, blaškytas, Šeimininkas užgriuvo savo sunkiu kū= 
nu auką ir -ši iš lėto pradėjo ilsti, gesti, kol visai nurimo.Smaugikas atsį- 
traukė, pagalvė, nukrito-. Mirusiojo veidas kančios iškreiptas, nebealsąvo.

Nieko.nelaukdamas šeimininkas čiupo piniginę pilną banknotą. Kituose kiš 
seniuose terado cheminį pieštuką, kelis popiergalius, cigarečių. Iš vieno 
kišenio išbiro, keli lyg rožančiaus žirniukai. Smaugikas surinko juos ir 
vėl -supylė į maišiuką, ent kurio stebuklingi augalai nupaišyti, belapiai, 
ilgąis stiebais, kurią gale juokingai raudoni žiedai, šeimininkas, savo gy
venime tokią augalą nkekad nematęs. Maišelį įdėjo į lavono kišenę'ir us-- 
šimetęs -l&vpnę. išnešė į daržą. Neabejojo, kad kas jį matytą: daržas aukš
ta tvora, kaimynai visi miego.. Gale daržo smaugikas iškasė duobę ir įmetęs 
lavoną šake apžėrė žemėmis, sulygino pavirsią ir savo darbo pėdsakus. Jis 

'džiaugėsi, kad taip puikiai pavyko - niekas nežino, kad pas jį keleivis 
užėjo, ar kad nakvynei liko... Jis. palauks keliolika menešią, paskum va= 
žinos į miestą laimės šiais pinigais išbangytl. Grįžęs užeigon atsidaręs 
keleivio čemodaną apart poros baltintą nieko daugiau nerado, kaip kelioki= 
ką- maišei? ą visokiu sėklą. Uždaręs j:L nunešė upėn ir paleido pavandeniui. 
Čemodanas nuplaukė, dingo mėnulio šviesos prieblandoje...

■ r' l» *■ * «» M.

^Praslinko keletas savaišią." Pavasario metu padaugėjo užeinančią nugerti. 
Užeidavo ir ūkininką gausiau. Šeimininkas gyveno kaip paprastai sumanęs 
likti čia visą vasarį, nes apie dingusį jį niekas nesiteravo, niekas nepa= 
sigedo.'

Vieną, popietę į alinę užsuko keistai besidairęs keliauninkas. Atsigė= 
ręs parodė šeimininkuivieno žmogaus nuotrauką. Šeimininkas atpažino sa= 
vo aukos paveikslą, tačiau,^nė kiek nesusijaudino, nė širdis nesuplakė 
smarkiau. Kągi? Pasakė nepažįstamą jam nematęs ir baigta.

' Tai buvo artimiatfeios policijos agentes ieškąs dingusio gėlią augintojo. 
Šeimininkas turėjo omenyje, kad svečias tikėjo jo pasakymu, bet vistik 
šis vizitas jame nerimą sukėlė- nejaugi jis į tariamas?...

Praėjus kiek laiko, vėl užėjo tas pats^policijos^agentas išgerti alaus. 
Be girk.? nedarnas dairėsi pro langus. Sode žolės, darže, kurs, gerokai apleis= 
tas piktzoiią krūmai. Staiga jis pastebi keistą gėlę tarp žolią. Gėlę, ku= 
ries niekas neturėjo, kaip tik dingęs sodininkas...Policninkas suraukė 
antakius, bemalnąiai pasijuto ir šeimininkas'dėl keistą svečio žvilgsnią 
į užkaltą., kad niekas įeitą daržą.

Is tikrąją - daržo gale, per piktžoles stiepėsi keistai raudonos, bela= 
pės gėlės. Tos pačios, kurios buvo ant maišelio nupaišytos ir kurią ligi 
šiol šeimininkas nepastebėjo...

Tai buvo kelios dešimtys gyvą liudininką baisaus šeimininko prasižen= 
gimo.^Sėklos patekusios drėgnon žemėn išleido šaknis ir išaugo į viršą, 
kad išduotą kruvinę, pilrta.alar.į -į tei-sineumo rankas.

Penio g ė Ad. Mikalauskas.
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MES. N E M IRT I & I
(tąsa iš pirmųjų numerių).

.mirusi©jitėra tįk mums mirę... ,Tc.rp savęs,, savyj© ir dėl 
jie nėra mirę..Mūsų. akims jie mirę, nes sutrūnijo jų nu -J Dievo

i V*’ tomusis kūną 
Gyvenimas nėra stovįs dalykas, jis - dvasiniu galių. pasireiš= 

kimas. Pa žinimas, kaip dvasinė galia turi sielą atpalaiduoti 
ir padaryti savistovią. Savistovi siela jaučiasi sąmoninga* Są= 

' moningumas ir pasąmone nurodo ir įtikina mus nemirtingais esant. 
Nemirtingumu tikėjimas lubat^j^ųA-idinei prigimčiai. Psichologiškai 

nėra įmanoma, šį tikėjimų sugriauti - mūšų sielos alksta amžinybės. Ne= 
žiūrint visokių prieštaravimų ir visokių kelių šią tiesą paneigti ar apei= 
ti nemirtingumo jausmas iš žmogaus krūtinės neišraunamai sako : mes ne= 
mirtingi! žmogus savy jaučiasi esanti no vien gamtinė būtybė, bet savo 
kūrybišku protu ir dorovine laisve priklausąs gyvenimo tvarkai augštes=

. nei už paprastus daiktų pasaulio mechanizmus. Anot Šilerio:"Mano širdy 
šiandien byloja, kad kam tai geresniam esame gimę"...

Rusų rašytojas Dostojevskis savo "Demonuose" taip grindžia Bemirtingu= 
mo tikėjimą: "Mano nemirtingumas ir dėl to yra reikalingas, nes DieVas 
būtų neteisus, kai mano sieloje jam įsiliepsnojusi meilė turėtų užgesti 
ant visados...Meilė gi yra aukščiau kaip būtis, meilė būties vainikas, 
kaip tad gyvenimas nebūtų jai pavertas?.."^

Mes patys sau nemirtigumo neįrodoma, tačiau savo viduje dažnai išgir®=» 
tame balsą - esu nemirtingas. Išgirstame būdami moksle, mene, meilėje, 
mąstyme ar tyloje susikaupę. Tokie susikaupimo momentai iškelia virš 
laiko ir erdvės mano "aš". Netikintieji, jei jie būtų garbingi, turėtų 
su anglų rašytoju . Šekspyru prisipažinti: "Aš matau gyvenimą iš mirties 
tuščių akių bespindintį". Niekas tačiau negali pilnai įrodyti, kad esa= 
me mirtingi. Daugybės nelaimingųjų, pavergtųjų ir kenčiančiųjų nemirtin= 
gurno viltis yra vienintelis gyvenimo tikslas, kur jiems teisingai bus 
atsilyginta.

Einantieji per kapus pajuskite gilią prasmę to ką dažnai kalbate:Ti= 
kiu į amžinąjį gyvenimą. Per laidotuvių ašaras ir atsiskyrimo liūdesy 
vistiek spindi "Iki pasimatymo". Kapuose palaidota tik tai^kas žemei 
priklauso, tik gendanti žmogaus dalis, kuri bus į negendančiu pakeista. 
Žmogaus dvasinė didybė nėra mirus, štai gražus kapo įrašas išrėiškiąs 
šią gilią tiesą: "Jūs klystate. Ne čia mirusioji gyvena. Kaip aprėbtų 
mažutis karėtas meilę motinos'.* Mūsų mirusieji jau pradėję tikrąjį gyve= ' 
nimą, į kurį mums dar lieka "iki pasimatymo". Siela nenustoja savo buvi= 
mo pagrindo kūnui į karstą atgulus, nes sielos gyvenimas nėra kūno gy= 
vavimu pagrįstas.

Nemirtingumo žinia yra didelė žmonijai geradarybė. Ji guodžia nuliū= 
dime, pakelia nelaimėse mūs dvasią, artimajam mirštent skausmą viltimi 
atmiešia, jog vėl suseisime, ji guodžia ir stiprina žemės nedatekliuose.

Gamtos mokslai ir jų tikslūs metodai šioje srityje nėra pritaikomi, 
nes šičia yra dvasiniai mokslai. Tačiau gi nėra tarp gamtos mokslų ir 
okultizmo priešingybės. Ateinančiais laikais išsivysčius dvasiniame 
mokslams bus galima įrodyti panašias tikėjimo tiesas. įPabaiga).

- Paruošė J.Pal.
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A r__J.įL®__ ________________________ B_2JL-£-£_Į_š_k_a i
,_g_u_l_v_o_j_a_t_e_?___

Kartą vienas francūzy mokslininkas išsireiškė, kad norint pažinti vyrą, 
reikia pažinti moterį jame...Keistas pasakymas, tačiau jame daug tiesos. Pas
kutiniai psichologijos tyrinėjimai parodė, kad vyriškumas ir moteriškumas ne 
tiek daug bendro turi su išorine išvaizda: balsu, rėdimosi mada ir t.t. kdip 
kad esame linkę manyti. Vyriškumas priklauso daugiau nuo to, kaip jaučiama, 
galvojama, •atsiliepiama į išorines apystovas ir gyvenimą. Panašiai ir mote- . 
riškumas.

Kiekviena būtis turi savy sau atitinkamas būdo ypatybes, pav.vyras vy~. 
riško būdo, moteris moteriško. Tačiau pasirodo, kad maža, ir labai maža tė~ 
rd visiškai vyrišku vyry ir visiškai moterišky motery. Kiekvienas yra atmieš=, 
tas priešingos lyties būdo savybėmis. Gyvenime jaučiame, kad nevisai norma= 
lu perdaug vyriškas vyras, panašiai su moterimi.

Vedyby atveju nėra tiesa, kad visai vyriškas vyras ir tik moteriška mote= 
ris būty'tikrai laimingi, nors vedybiniam gyvenime jie vienas^kitam turi ati3 
stoti tą, ko kitam trūksta. Moteris savo meilumu ątsveri^vyro šaltumą ir vy= 
ro kietas būdas moteriškam, dažnai perdideliam švelnumui tampa lyg rėmai, lyg 
kūnui nugurkaulis. Gyvenime pasirodo, jog laimingesnės yra tos šeimos, kur 
vyras yra kiek sumoterėjęs: domisi namy židiniu, vaikais, o žmona nusimano 
vesti vyriškus reikalus.

Yra santykis tarp užimamos vietos, profesijos ir būdo savybių. Pasirodo, 
kad vyry vyriškiausia profesija yra inžinieriai ir architektai. Po jy seka 
teisininkai, prekybininkai, bankininkai, tarnautojai. Dar mažiau vyriški tai 
profesoriai, medikai, dantistai, šoferiai, žemdirbiai. Pagaliau, rašytojai, 
artistai ir pan. yra moteriškos sielos.

Iš moteriškyjy profesijy vyriškiausios yra medikės ir gailestingosios se= 
sutės. Po jy seka sekretorės, namy prižiūrėtojos. Gi moteriškiausios iš n»= • 
tery tai siuvėjos, raštininkės ( mašinėle) ir tarnaitės. ■

Vaiky auklėjime daug lemia tėvy nusistatymas. Jeigu šeimos tėvas yra labai 
griežtas, vaikams nenuolaidus, vaikučiai labiau prie motinos palinksta. Pa= 
našiai vaikai šliejasi labiau prie tėvo, kai motina, oavo- mažuosius dažniau 
beržine nei geru žodžiu maitina.

Nieko baisaus ir nuostabaus jei 1 -vyShS " ' atrasty "bobiško" būdo per=
daug! Dėl to nėra ko jaudintis. Mūšy gyvenimas yra taip komplikuotds, kad ne= 
retai mišrus būdas yra pasisekimo priežastis. Ogi,pagaliau, žinotina, kad mo= 
teris ir vyras kartu sudaro pilnutinį žmogy!

Nesunku pastebėti kas kokiy savybiy daugiau turįs. Tam tikslui statomi tam 
tikri,klausimai. Nuo duoto atsakymo priklauso būdas, arba, tiksliau sakant 
nuo būdo prxklauso atsakymai. Būdinga ir tai, kad sakant kokį žodį, vyras ir 
moteris skirtingai apie jį pagalvoja. Pav. "Daržas" - vyras galvos apie pikt
žoles jame, moteris gi apie gėles. Arba "anglys" — vyras prisimins kasyklos 
tailes, moteris piety virimą, arba anglis rūsyje.

Štai eilė klausimą, kurie bus kaip^pavyzdys paduotoms mintims.
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Kiekvieno klausimo gale stovi raidės: už A skaitykite vieną tašką, už B 
du. Atsakykite nuoširdžiai visus klausimus, taškus rašykite ant popieriuko ir, 
nesirūpinkite kiek taškų surinksite. Gale suskaičiuokite, ;
1. Ar norėtumėte dirbti: A.-pas gėrę darbdavį?, . - v . v

.. į-v. hf-.; : ■ ■ ' B.-savistoviai?? /‘/.'•ž- V-«,: •
2. Kaipūj’ums atrodo,‘ žmoni ja gali .pagerėti : A.-pėr religiją?

: ■ - • ’" '.■r!! ■ ’r‘’’ ' 4 ' B.-per mokslą?
3. Ką labiau mėgstate: A.-muzikę?

B.-sportą?
4. Jei pirktumėte automobilį, į ką daugiausiai dėmesio kreiptumėt: A.->į išvaizdą?

B.-į motorą?
5. Kaip pasirenkate: A.-patys ką nuspręsti?

B.-laukti kol kiti nuspręs?
6. Nuo ko žmogaus pasisekimas priklauso: A.-nuo jo išvaizdos?

B.-nuo jo asmeninės vertės?
7..Ar esate jautrus ( jautri):A.-taip?

B .-ne?
8.Kas labiau patinka skaityti: A.eilėraščius ir poeziją?

B.-kriminalinius romanus?
9«Ar-labai bijoties ugnies: A.-taip^

• ■ B,-ne? ’
10. Kas sudomino jus labiau: A.menas? •

• B.-politika?. . -
11. Ar storžieviška kalba, su keiksmais, jums: A.-patinka?

B.-ne? . . . - '
12. Ką. pasirinktumėte: A.-būti vidutiniu žmogumi? ~ ” *' ■ • ;

■■ B.- būti garsenybe, visur išgarsėti?
13. Kokį pasirinktumėte šunį: A.-lieso sudėjimo?

B.-storą, kudlotą? '
14. Ar mėgstate suėjimus ir kompanijas: A.-taip?

B.-ne?
15. Ar kada nore verkėte kine: A;- taip?

' B.- ne? • ' .
■ 16.Ar suprantate juokus,- "per dantį traukimą": A.-taip?

• • ' B.-ne ? ' ■
17. Ko labiausiai moteriai reiktu.: A.-puošnumo?

B.-išmintingumo? . .
18. Ar pakenčiate žmones, kurie kitus apšneku: A.-taip? '

B.-ne? . •.
19. Pasirinktumėte pardavinėti: A.-krautuvės name, viduje?

B.-gatvėjo tarp žmonių?
20. Jei jums sugenda elektra, ką darote: A.-ieškote monterio?

. B.-patys taisote?
21. Mėgstate senienas: n.-taip?

B.- ne?
22. Ar mėgstate žmonių, išmintingesnių kaip jūs, kompaniją: A.-taip?

B.-ne?
23. Ar pabudę sunkiui keliatės: A.taip?

B.-ne?
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24. Ar palieto vyno dėmė ant staltieses jus: A.-užpykina?
B.-nekreipiate dėmesio?

25. Ar gaila skęstančio vabaliuko: A.-taip?
B. -ne?

Baigę klausimus, paverskite raidžiu vertę taškais ir visus A taškus 
sudėkite atskirai ir B taškus atskirai. Pagaliau sudėkite abejus sumas. 
Kurie surinko 25-51 taškų yra labui moteriško būdo. Surinkę 32-36 vidu= 
tįniškai moteriškas būdas. 37-43 gera lygsvara tarp vyriško ir moteriško 
būdo. 44-47 vyriškas. 48-50 labai, net per daug vyrišku savybių.

Tad, pamėginkite save ištirti, per tai pažinsite save geriau ir ge=s 
ridla rasite sau tinkama gyvenimo takelį.

lę R.D.

*** 0 ***
* Piktos šnekos gadina gerus papročius* 

Ant palinkusio karklo visos ožkos kopia**** 0 ***

Ko G ! i d O t <1C i Ll!> dį -
Puma 1 d o s! Gautas tokio turinio laiškas: "...ar nebūtu pravartu 
pamaldas suruošti ne Tilleur, bet Serainge? Ir štai dėl ko! Tilleur mus 
lietuvius tiek vietiniai žmonės ,tiek valdžios^atstovaijtiek bažnyčios 
kunigai,mus - kaip katalikus krilgpionis geraijžžno ir pažįsta . Gi Seraing, 
yra. tokia vietovė, kur labai gausu komunistinio elemento. Būtų labai ge
ra ir tikslu mums lietuviams virtinei valdžiai pasirodyti esą komunizmui 
priešingi. Be to, ten yra nemaža lietuviu. , kuriems tolokai atvykti į 
Tilleur. Esant Serainge pamaldoms susirinks vietiniai ir tie, kurie vi= 
suomet lanko pamaldas.Pasikalbant su tenykščiu klebonu, pasirodė, kad 
.jis mus laikąs težkokiais ortodoksais. Man įrodžius jog mes esame tokie 
pat katalikai kaip jie, jis mielai sutiko leisti Seraingo bažnyčioje da= 
lyti pamaldas. Po pamaldų, gi , ten esančiame labai gražiame miškelyje 
padarytume lirtuvišką.geguzynę, kur griežtų Seraingo"linksmieji broliai. 
Serengiškiai irgi labai norėtų lietuviškų pamaldų pas save. Ten nuvažiuot 
jama tokiu keliu: iš Liežo - žaliuoju tramvajam su užrašu "Liege - Sc-raing" 
iki "Place Perėė'". 3ia išlipus grįžti^100 m. atgalios ir kairėje tuoj 
pat gatvėį*, kurioje^už keletos namų bažnyčia. Atvykstntieji tepsiima ir 
patiesalus, nes gegužinė bus ant žolės..(Pr.S).
Mintis nebloga - gražu tinkamai reprezentuotis, gražu ir gretimuose para= 
pijęs pakraščiuose susirinkti pasimelsti. Todėl, kviečiu visus Liežo apyl. 
lietuvius pirmąjį atostogų sekmadienį lietuviškoms pamaldoms į Seraingą: J 
Laikas ka?p mums įprasta: 29 d. liepos, 12 vai. (Svarbu: kaip to
liau rašo laiške "jeigu ligi pietų būtų lietingas oras, ar bent gerokai 
apsiniaukę, susirinkti Tilleur 12 vai. ir ten salėje bus lietuviška filmą 
su lietuviško muzikali).

Rugpjūčio 5 d.11 vai. IVaterscheiTklinikose; 12 d.11 vai.Zolderyje; 15 d. 
11 vai. nėr Žolinę Eisdene. Lietuviško pamaldumo!

mmMM »M» mm

"Pays Natai"- ėditė par la Section de la Presse Lithuanienne.
*.)(. .JĮ. * **■*-»**»*** WW M H- u 4. ■* Jr
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"Gimtoji' šalis" 
P^riodiąue _Lithuąnien__

tor
22.Karl Spittelestr 
B e r h e . — —     " —orei

10


	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1951-nr15-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010

