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Rugpjūčio mdn.
V metai.•
Nr.le. (?2).’

SĮ šventą ir gilę visę.tikįnoięję įsitikinimą, apgiedotą skambiausiomis 
giesmėmis ir gražiausiomis legendomis .apipintą,'būtent, 'kąH .. .rija su7siela 
ir kunu tuoj pat mirti*s tapo paimta į dangę., popiežius rijus J.II praeju= 
siaid.ritėtais lapkričiu J. d. iškilmingai paskelbi kaip tikėjimo dogmą tiesą, 
kurią kiekvienaskatallkas turi tikėti. Toji tiesa mokei birra, kad -arija •

,po mirties yra paimta į dangę- Šio ji ..ari jos-privelegi ja lepiau-■ 
ZLa ■LrVZT‘fc^ ypatingę jos privelegiję: 1. Iš Nekalto Erasidš jftmę. -
~,/T. nax I. ari ja liko .laisva nuo gimtosios’ nuodėmes ir mirties pase-kmię - 
n-ao .kurte tu® j po mirties ir kūno už si tarnauto s garbdo atidėjimo iki paskuti-

1’ m°’ kada vioi kelsis. 2- Iš jos Dievo motinystes: šis.me---
uinyst .s rysys rigas - ariją su Kristumi neleido jos kunui pasilikti žemo-te, 
b.u reika-ayo tuoj ^at suteikti ^arijos kunui prideramą gerbę. "Taksi, neį^ 
manoma,atrodo,atskirti ari ja ne tik siela bet ir kunu pasibaigus jos 
^al_. "*r*e.~- to , ^k’ur^ pradėjo, pagimdd , savim maitino, ran-.om? s
2’ šulniai glaudšy Iš tikruj.ę, .neįsivaizduojama,' kad diu=j .
-1.- ‘įf;a yl'?ua3’z ♦'^ajLas arijos sūnūs ir tob’jlai pildą Dievo' įsakymu?
';raaį ,;r'70 ir savo motinos. Taigi,' reikia tikėti
g.£: h-SWleMi Ui.p mkiinia

mi,, sigmos pHSkel.bj.mo rąsto),. ■ •
nr^’^yTV’v •nY1a-'irie dar didesniu džiaugsmu ir me ii* tikrai žis

2»4ut ji mums daug pafl6ti.
JJ.e j.uja,. aiHliują,.’ 'arija tiki a-? ‘ ' ’

pu-.ką- , a-clij’a! ;arija, .rija,

1,. šo gino: 
ima folinę

kur

kad

Paimta, džiaugiasi angelę 
lelija, L... ngaus karaliene

******** ***!*■* , -tv.****** **-v’* *%■

J auni a
ii ei j usią. ir miis banaiiii.ur • 
Paulius, ofj,.
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*
* A r t .1-n a iri ė s ,. Liepos’-mėn. ‘2'9'-d» Liežd apylenkės lietuviai suruo= 

. ...še>-, / xr.Sekmoko iniciatyva,pamaldas Seraingė. Pąi^ildose gausiai atsiįųnke..
tautiečiai vyrai, - moterų dalis tą dieną leidosi Tilleure anglies kasyklo= 
je į požemy, kur italai suruošė -iškilmingas apeigas-.- Po' pamaldų, Liežo apy= 
lenkės ir iš Limburgo-- bei' Charle.z'&i atvažiavusieji lietuviai susispietė gra= 
žįl-a’me miškelyje tięs Sėrąįngu. ■ 4ŽŪ0IU paunksnėje lietuvės šeimininkės visus 
pavaišino lietuviškais užkandžiais. Seraingo "Linksmieji Broliai"rA.Drauge= 
lis.„ąmuiku;'Zinkevičius - gitara, B.Rakklenka - akordeonu vokusiai pagroję 
lietuvišku šokių ir melodijų. Nusiteikę vyrai'rado progą, savo lietuvisiamis 
krūtinėmišatnuktelti dainą, Skambėjo visas, miškas nuo lietuviškų dainų ir 
linksmos nuotaikos. Atsisveikindamas kapelio rfeš palenkėjo -©Letuviams tokią., 
gražią nuotaiką palaikyti vi'puo s e 'tremties gyvenimo., sunkumuose, rasti dau= 
giau pj^ogų vieni su kitais suartėti - net tik lįežįečiai tarp savęs, bet"ir 
visos. Belgijos lietuviai. į’r.ęekmokui padėkojus savo dvas-io’s vadą išlydėjo 
su lietuvišku "Du-broliukai maršu" muzikantai ir plojimu visi susirinkusiem, 
ji, - Betemstant* visi kilnioje ir gražioje nuotaikoje skirstėsi. į.namus. 
Ilgimės daugiau tokių gražių lietuviškų gegužyhių. *' , *

* i-'onįegnėe gyvenanti lietuvaitė Janina Paul i uk onytė,
16 m. lietuvaitė lankiusi "Karališkąjį Amatų Institutą" šiemet mokslo metus 
baigė pirmąją mokine. Už .-sportą ji tik viena iš visų mokinių buvo apdovąne= 
ta karališkuoju "Patria" medaliu. Šią darbščiąją lietuvaitę belgai apdovanp= 
jo piniginėmis ir kitomis dovanomis.. .

* Į Kanadą išvyko- musų tautietis A.. G u d ai t i. s , žaidęs. Liežo mies=
to C.P.L. ledo ritulio, klube. Šioje komandoje A.GUdaitįs žaidė vartininku, 
jo apsukrumo dėka minėtas klubas'išsikovpjo apylenkėjė pirmą vietą. Koman= • 
dai žaidžiant tarptautiniuose žaidimuose, tiek Šveicarijoje, tiek ?rancuzi= 
joje ar Olandijoje, vietos spauda 'visuomet, pamiriėdavo vartininką A.Gudaitį-, 
kaip lietuvį nuo -Balti job krantų ir įšiltais žodžiais atsiliepdavo apie Lie
tuvą. . ‘ '

* Rugpjūčio > d.. Watei’schei, Zwartberg ir ..ūnterslago lietuviai po' pdmal= 
dų susirinko p.A.Rinkio bute1 bendriems pietums ir lietuviškam pobūviui, ku= 
rį suorganizavo f.Kalmatavičienė padedama kaimynių lietuvių. Programoje be 
dainų ir įvairių žaidimų ar lietuviškų šokių, susirinkusie.jį išgirdo Valant 
ęiaųs pasakojimą apie "žemaičių vestuves'.' Vigą, laiką, grdįa. lietuviška muzi= 
ka iš magnetofono juostelių, .kur įgrojo Sėraingo "Linksmieji Broliai" ir An= 
tanas Vėjalis.

* Kurie -gaus Kanados imigracijos vizą, gali Kanadon vykti IRO laivais, 
tuo būdu, kad patys turi užsimokėti kelionės išlaidas. IRO laivai išplaukia 
iš Prancūzijos ir Vokietijos, kelionė vienam asmeniui kainuoja apie 7b'JO fr 
kai kitose^ląiVų bendrovėse siekia ligi 10.000 fr. IRC įsipareigoja oer 60 
dienų išvežti kiekvieną, kas tik šiuo keliu įmoka pinigus.
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* Apgaileštaudami.atsiprašome dėl pereitame numeryje įsivėlusios klai= 
dos.^Skyrelyja»Pas mus",•lle-fruvlškoe mokyklos vedėjai sės.Agnietei padėko= ' 
je išleistas žodis. Turi būtį "...Vargo Mokyklos vedėjai sės.Agnietei ir 
mokytojai sės.Laurerici jai;.G.S. redaktorius.

* B ė m e šio! Liežo apylenkės: lietPvię Valdyba šaukia Belgijos lie= 
tuvię susiirinkįną š.fižnvl9i,d.Susidėjus daugeliui reikalu, atsirado reikalas 
ju.os bendromis j ė go mi s aptarti, persitvarkyti, apsvarstyti ateities veiklos 
gaires,^galimybes išvažiuoti. Suvažiavimas prasidės pamaldomis 12 vai. Til= 
leur bažnyčioje. Pamaldas, a+laikys Tėv. J-.Aranauskae SJ. Po paihaldę susirin= 
kimas ten pat esančioje salėje. Aptarus einamuosius klausimus seks meninė’ 
dalis. Kviečiame lietuvius ko gausiausiai suvažiuoti ir susirinkti.

* * G.Š." redakcijos adresu galima gauti,- šeimininkėms labai įdomią kny= 
,gą "Taupioji šeimininkė". Knygoje paduoti įvairiausi lietuviškę ir Kitokię 
Valgi ę gaminimo receptai. Knygos kaina ICC fr.

» * Rugpjūčio mėn. pradžioje sukako 5C metę, kai' belgių archeologas andrė
.. ..pumont surado Limbutgo provincijoje anglię. Šios srities visos kasyklos 

atitinkamai paminėjo šią sukaktį.’ Buvo atvažiavę belgę vyriausybės minis=
. trai. ir žymieji svečiai.,' Ministras pirmininkas p.Pholien savo kalboje labai 
įšiltais žodžiais dėkojo užsieniečiams dirbusiems ir dirbantiems Limburgo 

rd kasyklose. Pateiktomis' žiniomis,šiuo metu Limburgo anglies Kasyklos tie= 
-j~kį,ą trečdalį visos Belgijos anglies produkcijos - pereitais metais iškasta 

8.-115 .CCO tonę anglię. - . .
- z ~ . ** ** ** ******

Kapelionas turi žodį’... ;

’^B^įdosJ Rugpjūčio mėn. 15 d. (ppnžolinę) 11 vai. Lisdeno lietu- . 
.viams. Kadangi 19 d- ruošiamas suvažiavimas Tilleur (Lieže), todėl ta pa= 
oia proga ten bus lietuviams pamaldos’12 vai. Jas atlaikys Tėv.J.Aranauskas 
ir-K.J.Bėdinas. Kviečiu visus Liežo apylenkės lietuvius gausiai atsilan
kyti* Rugpjūčio 26 d. 11 vai. Zv/artberge, parapijos bažnyčio je . Rugs.ė jo ' 
2 dieną 11 vai. Vinterslagėą naujojoj koplytėlėje*

* Lietuvaitės vienuolės sesutės, esančios belgįę vienuolynuose sveiki= 
na lietuvius. Neseniai aplankiau Liežo apylenkėje ir Limburge gyvenąči’aF 
sesutes, jos domėjosi musę gyvenimu, apgailestavo mi'isę sunkia dalimi, vi-’ 
Šiems.lietuviams žada padėti tuo,kuo jos gali padėti - savo maldomis. Šio = 
se apylenkėse dabar yra 28 lietuvaitės sesutės. Dauguma ję atkeliavusios

• prieš^didžiąsias tėvynės nelaimes, norėtu pamatyti tėvynę ir domisi kiek= 
’.iena žinute apie Lietuvą’. .Kai kurios atvažiavusios į Belgiją prieš 26 me*w 
•tus. Keturios iš ję sunkoka1- serga. . '■ f . .• ... A . , ’ ’

■^Visiems^atsiuntusiems mtsįję intencija vartotę pašto ženklę nuoširdžiai 
dėkoju. Nuoširdus, ačię Irenai Kleinytei už visą, pundą surinkto alavinio .po
pieriaus.

■■ ■ *"Klysta tie,kurie utano, kad pasauli galimu pataisyti gerai organizuota 
socialine santvarka. Žmoniją policinės priemonės niekuomet neišmokys dary= 
ti gerą ir vengti blogio. Kad žmogų, s darytę gerą, reikia įog tuo butu * i.^ 
niai, valioje įsitikinęs". ’ . ■ ' * .. • ' r .

"Palaiminti kenčiantie. ji, nes jie bus paguosti, ” - •
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KOKS ĮDOMUS PASAULIS..,! ' ' *

Svečiai iš pa dangių.
Rugpjūčio mėn. 1 dieną žemes taką perskrido kometa, kuri buvo 

\ atrasta šių metų, pradžioje, Ji dideliu graičiu artinosi pas mus
< ■ ' -žemei grėsė pavojus. Nors ji žemės taką perkryžiavo už pusantro 

milijono kilometrų, - tačiau šioks nuotolis padangėse skaitomas 
j- labai trumpu, taip kad kometa labai lengvai galėjo smogti mūsų 

žemei. . /
Trumpai pažvelkime-Į padanges kas ten darosi, kokie svečiai iš jų ldnko= 

si pas mus. Budintieji giedrios nakties metu pastebi 7-10 sušvytėjimų padan= 
gėse. Tai krintą meteorai, arba kaip seni žmonės sako -. krintačios žvaigždes. 
Kartais pasitaiko, kad nakties metu visas dangus švysčioję liepsnelėmis, to= 
mis krintančiomis žvaigždėmis. Būna taip, kad žemė beskried'ama padangėmis 
įlekia į meteorų sroves, r^iš didelių meteorų spiečių kai kurie pasuka link 
žemės. 0 tokių pasukančių.šiuo atveju būna labai daug. „Kaip tik šiuo metu 
tai^pasitaikė: rugpjūčio 8 - 14 dienomis naktimis krito eibės meteorų, nes 
žemė perlėkė meteorų kelią. . .

Kės matome meteoi?ud tik nakties metu,-tada, kada jiems degant matome jų 
šviesą. Jie krinta ir dienos metu, bet dienos šviesoje nematome sužybsinčios 
šviesos. Patirta, kad žemė yra daug daugiau iš erdvės bomborduojama, negu 
kad manome ar paprasta akimi matome. Radaro, aparatu tyrinėjant oro- sluoksnį 
esantį 80 - 200 km. aukštumoje (ionosferą) pastebėta, jog kas sekundę k r i n= 
ta virš 10.000 meteorų. Taigi, kasdien virš m i 1 i j a r= 
d o dangaus svečių sminga žemėn. Jų daugumas tėra tik žirnio didumo, pasie= 
kę oro sluoksnį įkaista ir švystelėję sudega. Pelenai lėtai sėda žemyn kaip 
dulkės ar lietaus lašeliuose. Žemę tokiu būdu auga. Jos svoris nuo paviršiaus 
ataušimo ligi dabar p- a.-, d-'į dėjo vienu bilijonu tonų.

.Žios krintančios n.kties žvaigždės yra sudužusių dangaus kūnų likučiai. 
Dėl tam tikrų priežasčių yra susprogusių planetų, - jų akmenys ir gabalai 
pabirę padangėse, skrieja kur papuola. Patekę į žemės traukimą, jie dideliu 
greičiu sminga žemyn, įkaitę sudega, l.eteorų akmenys nėra perdideli. Yra ta= 
čiau atsitikimų, kada žemėn smogė milžiniški meteorai, sunaikindami tūkstan= 
čius haktarų žemės plotus. Prieš keturius metus Kanadoje nukrito svečias iš 
dangaus- aplinkui išmušti gilūs ežerai. Prieš 40 metų kritęs meteoras Sibi= 
re sunaikino ištisus miško plotus i

Kitas dangaus svečias tai k o m e t o,, s . Jos lekia erdvėse tam tikrais 
kreivais takais, lankais. Kometa atro’do taip: pryšaky didžiulėjgalvą, užpa= 
kaly ilgiausia uodega. Tarsi bužongalvis. Jos galva sudaryta iš didžiulių 
akmenų masės ia? dujų. Galva atrodo labai didelės apijities, o gi masės neper= 
-daug. Vieno’ Prancūzų mokslininko apskaičiavimu 1910 metais pasirodžiusios 
kometos galva būtų sutalpinusi 79C.OOC žemįų, jos masę būtų fealėta suspausti 
į 150 km. skersmens rutulį. Dar Įdomiau su kometos uodega. Si, lyg šluota 
per padanges besidriekianti, 150.000,000,’km. ilgio uodega galima lengvai į 
rankinį čemodanuką sutalpinti.’Keista atrodo, bet tiesa, nes uodega yra iš 
skystų dujų.

Kometa pradžioj pastebima, kaip šviesus debesiukas, kurio vidury šviesus 
taškas. Jai besiartinant į saulę, saulės spinduliai taip stipriai spaudžia 
kometos dujas, įįad dujos pradeda tiestis už galvos. Taip nusidriekia uodega- 

Ka-ip atsiranda kometos? Yra daug nuomonių ir tvirti= 
mų. Prancūzų astronomas Lagranžas mano, kad kometos atitrukusios nuo kai kuriu 
planetų iš jų besiveržiant didžiuliems ugniakalniams. Nuomonė, patvirtinama 
tuo, jog kai kurion kometos akele įa apie kai kurias planetas.

•Tonas Palėpė.
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Gyvenant politinio pabėgėlio gyvenimą ir kovojant dėl kasdieninės duo= 
nos kąsnio ir įmanomesnės buities, tautiniai kultūrinis ir visuomeninis 
darbas smarkiai nukenčia. Kiekviena diena mums neša tiek moralinius, tiek 
medžiaginius nuostolius.

Nežiūrint ir niūriu tremties valandą, ir tokiame gyvenime yra šviesiu 
žiburėliu tarp mūsų. Tik pažvelgkime! Kanadon išvykęs kun.Dr.Gaida, tiek 
daug^nemalonumų patyręs dėl lietuviškos veiklos čia, nuvykęs Kanadon nenu= 
leidžia rankų. Malonu rasti žinutę, kad buvęs mūsų kapelionas beprofeso= 
kaudamas Kanadoje, skaitė kanadiečiams paskaitą apie Lietuvą ir gautą už 
tai pelną paaukojo Diepholzo lietuviu gimnazijos reikalams. Buvęs Briuselio 
apylenkes lietuvių, pirmininkas p.Pauzuolis, nuvykęs Kaxiadon įsijungė įsijun= 
gė į visuomeninį darbą: skaito paskaitas, ruošia minėjimus, rašo montažus 
ir pan. Limburge buvęs Eisdeao ap,yl.lietuvių pirmininkas p.J.Remeikis laksto 
ir ieško čia likusiesiems darbo ir buto garantijų, kad tik kiek galint dau
giau tautiečių galėtų persikelti Kanadon.

Ogi ar nerasime tarp mūsų panašių entuziastų? Šiandien norisi paminėti 
dar tebešviečiantį Liežo apyl. lietuvišką žiburėlį benediktinę seselę Ag= 
nietę. Pažvelkime į jos nuveiktą kultūrinį darbą. 1947 metų gale, kai mūsų 
šeimos su savo vaikučiais atvyko Belgijon, tarėmės su kun.dr.Gaida, ar tik 
neįkūrus lietuvišką mokyklą, klinčiai įgyvendinti jis surado Lietuvoj diplo = 
muotą pedagogę auklėtoją seselę Agnietę. Kasyklos vadovybė Tilleur davė ne 
tik pastogę, bet ir reikalingiausią mokyklos inventorių parūpino: stalus, 
suolus rašymui lentą ir taip nuo 1948 metų Velykų pradėjo veikti lietuviško= 
ji mokykla. Pradžioje atsirado 10 mokyklinio amžiaus vaikučių ir veik tiek 
priešmokyklinio amžiaus besiveržiančių lietuviškon mokyklon. Su šiais mažu= 
čiais darbavosi seselė Laurencija. Ji juos lavino, lietuviškų žaidimų mokė.

Seselės Agnietės vedamos mokyklos pamatą sudarė šie vaikučiai:Tilleur, 
Burčikų šeimos Marytė, Birutė, Edziukas ir Verutė; Žolpių: Ieva, Irma, Rūta 
ir Janina; Viliūnų Marta; Banevičių: Irma ir Brigita; Paulauskų Stasiukas; 
Montvilų Pijus. Pradžioje į šią mokyklinę bendruomenę lietuvės motinos sa= 
vo vaikučius ir iš kitų apylenkių atvesdavo. Būtent, iš Seraingo: Gricių Ja= 
nut^,Gudaičių Jūratę, Draugelių Gražiną. Iš Glain: Račinsky Romuką, Venske= 
vičių Putonę ir Jūratę. Tais pat 1948 metais.Griciams išvažiavus Kahadon, 
kitiems kitur persikėlus, vaikučius tėvai teatvesdavo iš kitų apylenkių tik 
prieš kokius nors kultūrinius minėjimus.

Seselės Laurencijos darželį lankė šie lietuviukai: Sadauskų Dalia ir Lo = 
reta; Mažeikių Stasiukas; Paulauskų Kęstutis ir vienas kitas kai kada atvyk= 
davo iš kitur.

Pamokos būdavo porą kartų savaitėje: ketvirtadienio ir sekmadienio popie= 
čiais, kada lietuviai vaikučiai bųėavo. laisvi nuo belgų mokyklų. Seselės atvy 
tolimą kelią iš savo vienuolyno į mokyklą atvažiuodavo tramvajumi. Kelionės 
išlaidoms padengti sumesdavo tėvai, ua mokytojavimą, nieko negaudavo, niekas 
nemokėdavo. - '■

Pradėjus lietuviams vis labiau ir labiau skirstytis į kitas šalis mokyk= 
la silpo. 1949 m. Burčikams su trimis vaikučiais išvykus į J.A.V. mokykla 
skaudų nuostolį patyrė. Netrukus po to Žolpių Ieva su Irma ir Viliūnų Mar= 
ta išėjo tarnauti, - mokykla visai sumenko. Teko turimus mokiniukus sujung= 
ti į vieną mokyklą, nežiūrint amžiaus skirtumo. Tada teatvažiuodavo tik se=
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selė Agnietė, -painokos būdavo tik ketvirtadienio popietėmis. Sekė dar sunkės 
kesnis smūgis - 1950 metais plečiant Horloz kasyklą, mokyklos turėtas patal= 
pas atsiėmė kasykla sandėliui. Teko glaustis prie seimu. Pradžioje pas Bur= 
qikus, o šiems susilaukus Vincelio, pas ŽžoJ.pus.

Žvelgiant atgal į nuvarytą darbo barą, tenka su pasigėrėjimu sakyti, kad 
ši mokyklėlė išvarė mums lietuviams nepaprastos svarbos brangią kultūrom v<fa»- 
gą! Apie 20 priaugančios kartos lietuviu moka lietuviškai skaityti ir re.= 
syti, įgiję pagrindines ..istorijos ir geografijos žinias apie Lietuvą. Lie = 
tuvūškęi'jai; vį^uokentea? pro'granlą.'visuose ‘kuitūri=
niud^e-miriČjimuose ir parėilgimuose.

Tenka apgailestauti, kad moi-dpAi’okykla silpnai teremta piniginė parama. 
Minėjimų, pelną paimdavo visada tuščia bendruomenės kasa, tik vieno minėji= 
mo surinktas pelnas buvo paskirtas vaikučiams nupirkti Lietuvišku knygų* 
Už scenoje pasirodymą, veikučiašonnevisada tekdavo po šokolado gabaliuką ai* 
saldainį. Vaikučiai, tačiau, visuomet mielai eidavo scenos pašokti,'padaiauo 
nuoti, mus lietuvį akai pradžiuginti-.-, ■■■.< - =- =• .’ -•.. .

Nepaprastos padėkos susilaukia Gosson-Horloz kasyklų grupės direktorius
- inž.Desard ir. užsieniečiu.administratorius p'.Peeters, visada parėmę šią 

mokyklą. Ūžė jus • šalčiams jie davė pečiuką ir nemokamai- anglių* Per visus 
tris metus berengiant mokyklos vaikučiams Kalėdų eglutę, ją medžiagiškai 
sušelpė.-gi kada tik b ubo Tilleur bendri pietus ar pobūvis jie nemokamai

' fperlėisdav© patalpas, reikalingą inventorių, stikliukus, stiklus ir indus i 
’ ■ 'Šia, proga tenka pastebėti labai nemalonią klaidą patekusią "G. S" 15: ari 
kur tėvu įr EB. valdybos padėkoje mokyklos vedėjai sės. Agnietei išleistas 

•, jos vardas.
Naujieji mokslo metai seselei Agnietei atneš nauju rūpesčiu* Nors lietu= 

viu vaikučiu skaičius pas mus smarkiai sumažėjo ir dar mažės, bet gi sunkus 
darbas bus mišriose šeimose. Tėvas gali ir didžiausias patriotas būti, var= 
gu ar pajėgs vaikučius lietuviais išauginti jei motina yra svetimtautė ir 
kai gyvenama svetimame krašte.

Tokie tai šviežią žiburėliai pas mus ir tarp mūs. Jie veikia tykiai, bet 
jU. darbas labai vertingas. Negaliu nutylėti sės. Agnietės nuopelnu savi= 
šalpoje, bet apie tai bus galima.plačiau tik laisvoje Lietuvoje pakalbėti.

• •§tepas Paulauskas.
* o * * o *

* Šviesa, kuria šviečiame kitiems ir save apšviečiame! ** * **v *Nbri šeimoje palaikyti ramybę?! Nori palaikyti jos vienybę?! Moterie, 
įvertink savo vyrą, įvertink jo asmenybę - jis tuo džiaugsis ir tau bus . 
džiaugsmo, lyras nėra tavo nuotaiku žaislas, bet rimtas gyvenimo draugas. 
Abu šeimos asmenys tepaišoovienas antro reikalus ir sumanymus.. Gražu kai 
abudu pasitaria draugėje prieš’ ką nors darant. Moteris tebūna gudri. tąupy= 
to ja, kad reikalui esant gyvenimo draugui nupirktu dovanėlę. Šeimos šventas, 
ar tai vardadieniai, ar tai gimtadieniai, o’ypatingai vestuvių dienos sukak= 
tį švęskite kartu visa šeima-. '... . • ' . *
* Vaikąs nenori pamokymu iš gyvenimo, bet pavyzdžiu! Motinoje vaikas prade= 
damas auklėti. Motina be žodžiu savo vaikui perduoda gyvenimą. Jei šeimoje 
blogi pavyzdžiai žodžiai vaiko nepagerins, - žodžiai be gyvenimo per mink= 
štas kaltas kietam mat^-rlsilui. *
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- p-~?' ;.Nekartą dejuojame ir skundžiamas vieni kitiems neparaodomu nuo= 
's &j&r širdumu. Trūksta; ne vieno supratimu, ko tai kas vienus su kitais 

/_i—- artimiau surištų* Ko tai ? Dažnai mes patys nebežinome.
Kartą Emersonas^ patyręs žmonių, žinovas rašė: "Žiedai ir brag= 

akmeniai nėra dovanos, geriausiu atveju blogos sąžinės ženklas.
Tikrai gera dovana tai tavęs dalis". Ar tai tiesa? Gal.būt- Dažna?'. paprastu- 
šiai^daiktai daugiau draugiškosšilumos priduoda nei auksas ant pirštų. Auk= 
sas šaltas bejausmis. Dažnai užtenka draugui parašyti, ant atviruko porą ei= 
lučių., įdėti į voką ir užklijavus grąžų pašto ženk’liiką pasiųsti. Paprasta 
atvirutė gali labai malonia?'. nuteikti adresatą. Nusiusi draugui - pąstiprin= 
si draugystę,. pasiusi svetimam - užmegs! pažintį. Pigi priemonė bet kaip 
gražiai galima ja perduoti ir parodyti savą nuoširdumą.

^Šiuo pigiu būdu sau draugų rasti, naudojamės daug per retai. Ne dėl to, kad 
nežinotume to, bet kad esame išsiblaškę. Mes džiaugiamės gavę laišką iš drau= 
go ar pažystamo, bet retai pagalvojame, jog ir jis džiaugtųsi nuo mūs ką tai 
panašaus gavęsI Gal ir tas mūsų amžinas atidėliojimas čia kaltas! Nekartą 
norime pasveikinti artimuosius vardo dienos proga, gimtadienio šventėje, mo
kyklą baigus, užuojautą.pareikšti nelaimėje ligoje, palinkėti laimės vestu= 
vių dienos proga, pasveikinti pasisekus darbe, parašyti iš Kanados ten gerai 
įsikūrus ir taip toliau, ir taip toliau. Visokių atsitikimų yrą žmogaus gy
venime, visokių progų pasitaiko, visokių švenčių ateina - norėdamas-visada 
gali parašyti keletą eilučių geram prieteliui. Tačiau, gaila, dažnai tas !'ry= 
toj", Visą gadina. Praėjus kiek laiko graužiamės: " ot neprisiiterčiau - da= 
bar jau pervėlai"...

Menkutis, rodos, daiktelis tas laiškas ar atvirutė, bet joje yra tavo pa
ties dalelytė. Jame yra tavo raštas, nors ir labai kreivas būtų1-? ^et tavo. 
Pašto ženkliukas ie atvirutė taip nebrangūs. Negi jau noro nerastum jų nusi= 
pirkti iš anksto keliolika, kad laikui atėjus paėmei iš stalčiaus ir para= 
šęs bent porą žodžiukų, ar bent tik pasirasęs pasiųstum savo bičiuliui, gera= 
dariui, net ir artimam kaimynui. Nevienas drovisi, sveikinti savo kaimyną var
do dienoje dėl to, kad neturi ko dovanoti: - brangios dovanos neįstengia sa
vo ,sutaupomas nupirkti, o su paprastą gėdijasi pasirodyti... Štai išeitis- 
- neįstengi brangios dovanos, paaukok dalelą savęs! Parašyk laiškutį. svei= 
kinimą, bus daug vertesnė dovana nei aukse.s, nei štooei-is.

Taigi, raskime progų, pridėkime noro ir per tai nuteiksime vieni kitus 
sunkioje,tremtyje giedresniais džiaugsmais. Malonu gauti tau laiškutį, pada= 
ryk ir kitam tą malonumą! Pasiųsk ne vien savo prieteliui, pasiųsk žodelį 
rašytą ir,tam su kuriuo nenori susitikti, su kuriuo esi,taip sakant, "susi= 
pyk^s". Užpykęs imk ir parašyk jam‘malonų žodį. Aptekime vieni su kitais 
gražiais ir žydinčiais keliais.

Paruošė Bronius Poškevičius.
*•* « *-» ♦ **

* Kaip juodi atrodą deimantai prieš tyrą ir skaistų veido grožį!*

♦ Nes aš darau ne gerą, kurio noriu, bet piktą kurio nenoriu. 0 jei aš tai 
darau, ko nenoriu, darau jau nebe ai, bet gyvenanti manyje nyodėmė. Taigi,
aš randu tokį įstatymą, kad, kai aš nj>ri-u daryti. gerą, prie manęs yra priki» 
bęs piktumas. * •( Apaštalas kaulius}..
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