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Rugsėjo Aštuntoji
"Lietuva Tėvyne, mūsv, - tu didvyriu žemė!" Tai ne tušti žodžiai - 

tai tiesa: Lietuva divyriŲ. šalis. Nuo amživ lietuviai sugeba ne tik 
arklą, bet ir kalaviją kur reikia pavartoti. Lietuviai - artojėliai 
ir didvyriai. Gyvenimu ir darbais šaunus vyrai. Lietuviu divyrišku= 
mas per visą istoriją nuo kunigaikščiu tiesiasi ligi mūšy. dieniu. Mes 
gi giriamės ir didžiuojamės mūsų. protėviais; besididžiuodami susimąs= 
tome...

0 mes ar didvyriai? Ar tik tie, kurie neatmenamuos laikuose gyveno, 
kurie kuokais sudaužydavo priešo mūrus ir galybę, ar tik tie didvyriai? 
Ar tik tie, kurie ilsisi aukštu, piliakalniu dugne, ar tik tie didvyriai? 
Ar tik tie, kurie kanklėmis ugdė lietuviuose žaliūkuose narsumą, ar tik 
tos, kurios rūtomis pasipuošusios kūreno amžinąją lietuviu ugnį, ar tik 

žemė yra didvyriu žemė?
Šiandieninis tremties gyvenimas mums yra toks, kad kiekvienas gali 

didvyriu tapti!...Tie, kurie Lietuvoje - tie didvyriai, o mes?
Lietuvio didvyriškumas yra meilėje savam kraštui ir artimo atjauti= 

me. Kiekvienas, kurs savo vaikučius moko lietuviu, kalbos yra didvyris. 
Perkąs ir palaikąs lietuvišką rašytą žodį yra didvyris knygnešys. Iš= 
tiesiąs vargstančiam ne tuščią ranką yra lietuviškasis krikščionis. 
Ateinąs į savas pamaldas ir, susi.rinkimus ar nepanašus į Kražių kovo= 
tojus gynusius savą tikėjimą.

"Visos jėgos tau Tėvyne, jėgos šiyjL dieniu didvyriu".
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V a ž i u o j a„I?_ .Vis d.'.ujos ir naujesnės žinios pasiekia mus iš 
Kan~doš’,’~Xiti"i7.u arTv.žiau tinkamos mbey. lūkesčiams. Paskutiniu laiku 
r" ut\s 1 išk..s, k uric me nusiskundžiamu, k-.d ne visi pilnai atsakėme į 
reirailinf us klausimus, kaip rašyta "G; S V nr.14.-Todėl, jeigu kas nepil= 
n-i atsakė į kl. usitus, p .t y s tu .si už tai atsakomybę. Kas patiekė rei= 
kalingas žinias, tęi prašymai nukreipti į ruinėtę. bendrovę, kuri kiekvie= 
n.:m ?.r )er konsulatu pasius pakvietimus. Išvažia.vim s bus tvarkomas 
p.-g.il Av.n..ėlos imigracinius. įstatymus, per Kanados konsul_.tę.. laiške ne 
visiškai aišku k^s apmokės kelionę. Iš visiįi išsireiškimu, atrodo, kad . 
kiekviena-, reikia, turėti po 30 dol. likusią dalį ( jei to reik.-s) ap= 
.jokės Kaxiados įstaigos. Butiru sąlyga turėti bent 30 dpi. Priimami tik 
viengungi i. Vedę tegali tik vieni vyrai emigruoti, nes Abitibi negali 
v.t..Įpinti. Žeimiu. G 1 tik keletas galės atvažiuoti su žmonomis, kurioms 

bus galina rasti darbo virtuvėje ir skalbyklose.
Šiomis dieno..lis jau daugelis gavo iš bendrovės kvietimus. Gavę juos 

neraišuodami užpildykite Kanados konsulate gaunamas blankas ir pasius* 
kite Konsul.-tui į Briuselį (xmbasasde Cąnadięnne, 230.rue Royale,Bru= 
xelles). Užklausus konsulate ar nesutiktu, nustatyti vienę. dien^. visiems 
vienu kartu pereiti komisiją, sutiko. Reikalinga paduoti norinčiu. šia 
tvark? emigruoti bendrę sąrašą. Todėl, malonėkite gavusieji is Kanados 
kvietimus pasiusti sava adresą K. J.dėdinui (15 .’dosrandstr. Vaterschei/L). 
bėra reikalo kiekvienom vykti į Briuselį į konsulatą parsivežti minėtą . 
blanką. Vienas gali daugeliui atvežti. Liraburgieči-.i ir kiti ją gali 
gauti Pas K.J.J^din^. v „ . . .

Vedę vyrai, galį užmokėti savo šeimos pervežimo išlaidas ir turį kur . 
palikti Kanadoje šeinų. gali kartu rašytis ir tuo budu išvažiuoti. Taip 
pat tie, kurie gali kuriam laikui Belgijoje palikti šeimą, vėliau galės. 
j.j apsiimti. . , . , •

Bar kart4 paduodame klausimus į kuriuos kiekvienas turi būti atsakęs:- 
l.xav~-.rdė', Vardas; 2.Ginimo data; 3.Gi.amo vieta; 4.Tautybė, 5.r’iliety= 
bė, 6.Šeimos padėtis(šeimos sudėtis); 7.dabartinis adresas; 8.darbdavio 
Pavardė ir adresas. 9.dabartinis užsiėmimas; 1C.Profesija; 11.Parašys 
ti, kad turėsi 3C dol. vertės valiutos ir dirbsi pasirašęs sutartį 12 
mėn. miške. Yra atsakyta, kad visi turės po 30 dol. ir dirbs 12 mėn 
(ne 8, kaip anksčiau buvo minėta). Touėl, terašo tik^tie is n.-.ujo, ku= 
rie nepilnai atsakę į paduotus klausimus ir negavę iš Abitibi bendrovės 
kvietimo, (J.Kardelis, 7722. George str. Ville Lasalle; ..ontrėal, 2.Q. 
Gan..-La). v \ .

Ik.d, linkime visiems iš lėto ruoštis, pradėti taupyti pinigus, tvar
kytis dokumentus.
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Lie ž e, rugpjūčio mėn. 19 d. įvyko skelbtasis lietuvių^ susirinkimas. 
Po lietuviškų pamaldų, kur gausiai susirinko lietuviai, gražiai pagiedo= 
jbvk’ėletą giesmelių.ir po gilaus Tėtf.J.Aranauško pamokslo, -tautiečiai sv= 
’sirinko "Concordia’’ saloje. Susir?’.nkima atidarė kul t ūkinių reikalų vedė
jas Pr.Seklokas. Savo žodyje jis pirmiausiai užsiminė apie einamuosius 
reikalus: nario mokestį, savišalpos reikalus,ii’ kt. Apgailestavus, kad 
tautiečiai per kiekvieną susirinkimą visada kone vienbalsiai pritaria 
tiek nario mokesčio, tiek kitų rinkliavų rinkimui, o išėję iš svoririn= 
kimo neparodo savo dosnios ša-rd.tos, Pr.Sekmokas reikalavo, kad šį kartę, 
kiekvienas kelias ranką už tą įvykdytų gyvenime, mažiau.išmėtinėtų atė
jusiems rinkėjams už tai, kd. jie prašo vieno kito skatiko. Visi ir su 
tuo sutiko. Tėv.J.Aruna.uskui. norint palikti nario mokestį kartu su "G-š" 
prenumerata, kaip kad buvo ligi šiol, griežtokai protestavo "C-3" admi= 
nistratorius, motyvuodama, jog E1B kasa pasiima pinigus ir laikraščiui 
'nebelieka. Nutarta našio mokestį ir laikraštėlio pranumertaą atskirti. 
Savišalpos akcijoje konstatuotas staigus atslūgimas. Pirmos 
rinkliavos metu surinkta 5195 f r, paskutiniosios - 1425. Vienam grįža= 
šiam_iš Vokietijos ir ovabo’joJuciam a?’ šelpti ten likusius J.Kumpiė emę= 
sis žodžio pabrėžė, jog šelpti savo išgalėmis pagelios reikalingus yra 
nė tik lietuvio tautinė pareiga, bet ir krikščionio maoralinė prievolė. 
Mes galėjome jiems padėti, nepadėjome, o gal dėl to jie mirs. Argi tai 
mus no kiek ne jaudintų? Eun.J.Dėdinas informavo emigracijos reikalais. 
Jis pasidžiaugė, kad .nem.enkėja prenumeratorių atžvilgiu, priešin
gai, septyniais pakilo, nors lietuviai smarkiu tempu emigruoja.Tai dėka 
saunię spaudos platinto jų.. .šiuo metu išleidžiama 131 laikraštėlio nųi-oea- 
riei.'

Kun.J.Dėdino, dviejų metų, kunigystės proga Liežo lietuviai 
padovanojo J.Pauliukonytės išsiuvinėtą vytį. Susirinkimo .•* imtu.-giojor-. 
lietuviška muzika. Visos kalbos bVvo įregistruotos į garsines juosteles, 
kurios liks istorijos dokumentu.. Susirinkimo pabaigai buvo parodyta fil= 
ma iš Belgijos lietuvių gyvenimo. Baigiant, nors teko pasidžiaugti įau= 
siu lietuvių dalyvavimu pamaldose, to netenka pasakyti susirinkimo atve= 
ju - nemažas skaičius vaikinų^arti esančioje kavinėje rado įdomesnį bili= 
jardą ir kelios poniutės gardžiavosi belgišku alučiu.. .Sid»

Nutarta- kad kiekvienas lietuvis, gyveną Belgijos Lietuvių 
Bendruomenėje įpareigotas mokėti metinį 50 fri nario mokestį.

Ir kad, šiemet Rugsėjo Aštuntosios minėjimas bus Limburgo lietuvių 
surudstas..♦

Rugsėjo 9 d. kviečiami Belgijos lietuviai į Limburgą, Zwart= 
bergnn paminėti Lietuvių tautos šventės. Iš toliau atvykstantieji važiuo= 
kito .traukiniu ligi Hasselt. Ten teks sėsti tra-mvajun ir apie 50 min. 
važiuoti Genkos kryptimi ligi Zwartberg bažnyčios. Ten pat esančioje pa.= 
rupijos bažnyčioje 12 vai. pamaldos. Po pamaldų - šventės minėjimas ten 
pat. Kviečiame visus lietuvius į Limburgo padangę!!!

E i s d e n e per Žolinę apylenkės kone visi lietuviai po pamaldų 
p.P.Bružo iniciatyva susirinko seniūno bute lietuviškam pobūviui. Po šun= 
kių darbo^dienų, nuvargusios sielos džiaugėsi lietuviška muzika, tarpu
savio nuoširdumu, špiminikių skanumynais. Tai gražus tarpusavio bendra
darbiavimas, visų mielai lauktas, nors ne visų lankytas.*
* baimingi tie, kurie sugeba’rasti džiaugsmų ne už pinigus perkamų!*

* *• * •
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__ Į?_A_N_O^T_E__ ,A_P_Į_Ę__.ii<:_Z_
"Tėviškės Žiburiai" aprašo vieno bavaro, aiškiariagio pranašystes 

apie busimuosius įvykius. Šio vokiečio' nupasakoti įvykiai išsipildė 
kaip buvo nupasakoa, nors kaimynai iš jo juokėsi...

Štai kaip šitas žmogus nupasakoja busimąjį karį. "Karas bus ir jiįfr 
musiji tėvynei atneš daug vargo, nelaimi^ ir kančių, ir daugybė šio^krąį^ 
to žmonių bus visai išnaikinti'.' Dėl karo pradžios jis pasakė:" Iš ptfa® 
džių^bus nužudyti trys vadovaujantieji valstybių vyrai. Per musų kra£= 
tužpuolikai žygiuos trimis kolonomis į vakarus. Viena šių kolonų eis 
pagal Dunojų iš Čekijos ir vėliau susijungs su kitomis dviem. Karuomd= 
nė žygiuos labai greitai ir netrukus atsidurs ties Reinu. Čia, šitov 
je vietoje bus priešo vyriausioji būstinė - jis parodė pirštu žemėlapį 
je į nusakytą vieją. Čia yra bažnyčia, kurios altorius ne į rytus, kai<p 
paprastai atsuktas, bet į žiemius. Tada aš matau iš pietų, iš labai dl?» 
dėlių smėlynų ( turbūt Saharos dykumos?) pakylant daug balandžių (lėk3* 
tuvai?) kurie skris į šiaurę ir matau, kaip vienas jų nuneš ant vyriai^ 
sios priešo būstinės mažą juodą dėžutę. Vietoje, kur dėžutė nukris, ąs 
matau didžiulę juodą dėmę. Čia nebėra daugiau nei medžių, nei žolėc. 
Nebėra žmonių ir nieko gyvo. Jie nuskris, kur žygiuoja trečioji kardei 
menės grupė ir viską atkirs. Niekas iš priešo nebesugrįš - visi bus su*= 
naikinti. Aš taip pat matau atskrendančią iš rytų šalies, kurie nuskrįs 
į vaaarus ir ant didelių vandenų numes,ką įąi baisaus. Vanduo pakiis į 
vįršų kaip koks stulpas ir vėl nugrius viską nušluodamas. Bus žemėę dre
bėjimas iff didelė sala bus pusiau sunaikinta ( Anglija?). Šis žy^iė il= 
gai netrusks. Aš ma tau tris brūkšnius: gal tai bus trys dienos, 
tai trys savitės o gal trys mėnesiai. Tačiau nebijokite, mūsų krašto 
nuo Uatzmano ligi Wandelsteino šis sunaikinimas nepalies, nes mus glb= 
boja Altotingo stebūkli.uoji Dievo liotiha. Kitur bus blogai". Toliau 
jis pasakė:" Didelis miestas su aukštu geležiniu stulpu visas dega(įa= 
ryžius?), -bet jį padegs savi žmonės, ne tie kur atžygiuos iš rytų. 
Aš tikrai žinau, fed miestas bus su žeme sulygintas. Italijoje bus j,a= 
bai blogai, bus nužudyta daug žmonių, bet šventasis Tėvas pabėgs; žuą 
d,.ug dvasiškių ir bus sugriautos bažnyčios. Bet vėliau popiežius sugrįš 
ir. karūnuos tris karalius. Iš pradžių bus labai blogai/ bet vėliau pa=* 
mažu visko atsiras. Išnaikintose vietose bus tiek daug žemės, kad kiek= 
vianas gaus jos tiek, kiek tik norės, nes nebebus žmonių. Rytų kraš= 
tuose bus labai baisu ir žmonės ėsis kaip žvėrys, bet galop kryžius 1 
laimės ir vėl bus garbinamas'.' Paklaustas kaip išrodo ta dėžutė, kurią 
lėktuvas numes, jis pasakė:"Dydžio maždaug 25x25 cm. juoda.. Tai vel= 
nio trupinys. Kaip ji sprogsta, tai pasirodo geltonos ir žalios dul= 
kės ar dūmai, kurie nukrenta žemėn ir viską sunaikina. Žmonės nuo tų 
dūmų visai pajuoduoja ir mėsa nuo kaulų nukrenta. Tokie tai baisūs nuo = 
dei". Kaip žinome atominė bomba kiek kitaip išrodo. Gal būt tai bus tie 
naujieji atominiai ginklai, kuriuos amerikiečiai gamina, kurie bus ga= 
litui panaudoti sekančiame kare.

šį pranašą kreipiasi daugybės žmonių,r bet jis priima tik tokius, 
kurįemš pagelba tiktai reikalinga. Jis pasako apie ^Sibire esančius 
belaisvius , padeda policijai susekti piktadarius. Už patarnavimą neima 
nė cento. geriausias jam a.-tįygiminias, jci padūko ja»a: "Vergeli' s Gott" 
-Teatlygina, tau Dievas!"
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Apie savo aiškiariagio dovaną jis taip papasakojo. 1928 m. jis dir= 

bęs pas vieną ūkininką prie šulinio ■kasiw. ' k?±e?tą.,.^0,rtraukos metu sekly= 
Čioje jis pastebėjęs nepaprastai grąžą ‘‘.Dievo >> etines pdveikslą, kuris 
jam labai patikęs. Jis ilgai į jį žiūrėjęs. Bežiūrint jis pastebėjęs, 
kad BieVo lotina išėjusi iš paveikslo įkastą. Ten pasisukinusi ir jam 
labai meiliai nusišypso jusi. Kada jis iš išgąsčio pasitrynęs akis, Die= 
vo _ otinos paveikslas vėl sau ’ramiausiai kabojęs ant sienos. Kuo to lai= 
ko jis įgavo dovaną matyti daiktus, ko kiti nemato ir nusakyti visai 
nepažįstamiems žmonėms ją praeitį, daba*tį ir ateitį* Jis sakosi, kad 
ko nors paklaustas pirma turi gerai susikaupti, susikoncentruoti, $as= 
kui jis matąs lyg kokiame paveiksle ar kine vaizdus ir asmenis, kuri ą 
jis visai nepažįsta ir nešino, bet gali apievjuos papasakoti.

Pranašystės lieka pranašystėmis, ar jos išsipildys valia tikėti ir 
netikėti, bet pasiskaityti tikrai įdomu.

Iš "Tėviškės žiburių." Kr.84-85.
.s .- ■ -.■■■ ** ■ -:(■*

' i * . f **...'* * ■' . ** * ' *■ t* - ;ą.’- f-r> f ft

"Kiekas tiek tiesos ir taip atvirai nepasakys tiesiai į akis apie 
tave, kaip veidrodis; tačiau būtų, labai neprotinga, jei ta teisybė tau 
nepatiktų, ir sudaužytum už tai veidrodį"...

** ** **
A_u_k_s a s Baugiausiai šio tauriojo metalo tiekia Rusija, Australia 
ja7~KatiforAija, o ypatingai daug Pietų. Afrika. Aukso krislelius iš įvai
rią rūdžių, išgauna cheminiu būdu. Elektros pagelba galima gauti ligi 
99% tyro aukso. Apskaičiuotą, kad vandenynuose yra apie 26 mil.toną aukso

Grynas auksas yra labai minkštas. Papuošalams norint gauti kietesnio, 
jis sumaišomas su variu. Seniau auksas per pasaulį riedėjo auksinią pi= 
nigą pavidale, dabar gi daugiausiai " rudyja" galingą valstybių, banką • .... 
rūsiuose. Ir šiandien auksas nemažiau svarbus papuošalams, kaip žmoni
jos istorijos pradžioje prieš kelioliką tūkstanČią metą.

Auksas nepaprastai tąsus. Tik įsivaizduokite: vieno gramo aukso tru= 
piniūką galima ištęsti į triją km. ilgio siūulą. Kemažau kalus: galima 
išplakti tokius plonučius lapus, kad sudėjus ją 1CCO vienas ant kito, 
dar nebūtą rašomojo popierio storumo.

šiandien jau galima auksą pagaminti atominiu būdu iš kitą metalą, 
jau išsipildė senovės alchemiką svajonė išgauti auksą maišant įvairias 
medžiagas. Gaila tik, k*d toks auksas yra radioaktyvus, labai pavojin= 
g?.s gyvybei !

« ** **

Atrodo, kdd protingai žmonės galvoju sakydami: " Pasakyk man kaip 
tu šventes šventi, aš pasakysiu kas tu per žmogus esi!" šventės įsimai* 
šo į pilkas ir vargingas dienas, kaip gėlės pakelėje, kaip pavėsis kai= 
toje. Šventės tai tyresnio oro įkvėpimas į kūno ir dvasinius plaučius. 
Šventės tai dvasinis atsikvėpimas, tai kūninis poilsis. Per šventes tu= 
rimą laiko daugiau pagalvoti apie rimtesnius gyvenimo klausimus, leis= 
ti galvai ir širdžiai nurimti.

Gimimo diena, vardadienis,, šeimos šventės, religinės, ir tautinės šven= 
tės tai lyg tvorelė apie gyvenimo* darželįGimtadieniai' - tai lyg kilo= 
metrą stulpai gyvenimo kelyje.

Ar tinkamai, lietuviškai, žmoniškai ir kilniai švenčiame šventes?
-------- ooo 0 ooo --------
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K_a_r_e_i_v_ė_l_i_a_i_
Vienas eiūsų. vyriai užklausė lietuvį ryšii^i karininkę, prie amerikiečiu 

darbo kuopiu ar nebūtu galima stoti į-darbo kuopas iš Belgijos. (Jautas 
toks atsakymas: ' • ' '

"Amerikiečiu zonoje mes turime sudarę tautines sargybą irojiarbo kuopas. 
Jos atlieka visus darbus, kuriuos mums stato amerikiečiai. Vyrai: priima= 
mi nuo 20 - 35 metui amžiaus, sveiki, nevedę. Mėnesinis atlyginimas pa=- 
galvužimamą vietą. 186 - 600 DM. Iš tos sumos visi išskaitymai pagal vo= 
kiečiu įstatymus. • -

Prieš porą mėnesiu amerikiečiai numatė tam tikrą dalį iš kuopu pa= 
siimti savo karuomenėn. Komisija jau eina, bet kol kas dar nežinoma 
kas priimtas ir kada turės išvykti.

Kiekvienas stojęs čia turi turėti asmens dokumentus, Kennkart’ę ar 
D.P. statusą.

Vyrai jeigu nori iš Belgijos išvykti ir stoti į lietuviukas kuopas 
turi visiįi pirma, nuvykti į Liudrcisgsburg'ą, kad ten išgautu D.P.statu
są. Kiek man žinoma išgauti yra visai lengva. Antrašas: IRO Control 
Center; Stuttgardcr str. 35. Ludwigsburg. Išgavę ten reikiamus doku= 
mentus, turi atvykti tiesiai'pas mane (Capt .'J .’Venckus, Panze rkate rne ' ■ 
BĮ 4. Z.407, Kaiserslautern). Čia patrikrinus sveikatą busite priimami,' 
į kuopas".

pasirašė Capt.J.Venskus, 
Liason Offiser.

T_a_i_k a Jokia taika tarp tautini ir tarpusavio gyvenime nėra įmanoma 
5e"taikingos galvosenos ir pagarbos kitam žmogui. Žmonėse niekas gal 
tiek negali taikos įskiepyti kaip motinos. Jos čia daug daugiau gali 
pasidarbuoti ir nuveikti taikos labui, - daugiau nei gudriausi diplo
matai. Motinos ta iką gali sodinti jaunoje vaiko širdyje. Vaiko auklė
jimas yra^jo gyvenimo vystymasis, - o kadangi šiandieniniai vaikai yra 
rytojaus žmonės, jie turės tai ką m o t i n- o s sėja šiandien 
į jv sielas. Todėl, šiandien kurkime rytojaus taiką.

Nereikia nė kalbėti vaikui apie taikos reikalingumą - užtenka to, 
kad jis jau mato, kaip jo motina stengiasi su visais taikingai sugyven= 
ti, kaip ji pamoko savo vaikutį, jog jis su sesute ar broliuku gražiai 
pasidalintu. ką nors malonaus. Vaikui lieka neišdildomas įspūdis visam 
gyvenimui matyti, kaip yra didelė dorybė kitam suteikti džiaugsmo. Ki= 
tam padarant malonumą, pačiam iš to džiaugsmas. - ~ .

* * * ■
Kapelionas turi žodį..

Pamaldo s. Pereitame numeryje buvo pranešta, kact Rugsėjo 2 d. 
pamaldos bus Winterslage, susidėjus gi aplinkybėms tenka rusėjo 2 d. 
Pamaldoms kviesti lietuvius į Zoderio koplytėlę 11 vai; to>dšl'y«i^ter= 
slage pamaldos apšaukiamo s. Rugsėjo 9 d. Tautos Šventės pamaldos Zwart= 
bergc 12 vai. Rugsėjo 16 d. 11 vai. Eisdene.
Rugsėjo 7 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis: - kas 9 pirmuosius mėne= 
się penktadienius. priima šv.Komunija, tam švq.Jėzaus Širdis yra pažadėk 
jus laimingą mirtį. 8 d. -Marijos gimimo; 12 d.-Marijos vardo dienos.

•. a
. ■
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Lietuvio P a s a -s .
Neseniai VLIKas išleido "Lietuvio Pasą". Tai mažutis leidinukas,šva= 

riai įrištas, pirmame puslapyje vieta asmens žinioms, toliau "Lietuvio 
charta" ir pagaliau laisvi lapukai "Tautos Fondo" reikalams lipinti au= 
kų ženkliukus. Pasas kainuos: gražesnieji 20 f r. paprastesnieji 10 fr.

Lietuvos laisvinimo darbas vykdomas ne vien likusiųjų Lietuvoje par= 
tizanų, bet ir vakaruose esančiu, mūsų politiku, šiomis dienomis Lietu= 
vos reikalai stovi visiškai kitoje šviesoje nei prieš porą mėty. Tai dė= 
ka įvairiu vadovaujančiu vyriai žygiai pas svetimu valstybių valdžios žmo = 
nes, dėka įvairių, leidinių apie Lietuvą ir jos baisią nelaimę kitomis 
kalbomis, - mūsų politikų pastangų dėka diena iš dienos jaučiamės sti= 
prėją ir randą vis daugiau užtarėjų mūsų reikaluose dabar ir būsimuosiuo= 
se sprendžiant iškilšiančius neaiškumus tarp mūsų ir kaimynų.

Visokia' tautos vadavimo veikla yra reikalinga piniginės paramos. 
Ir vadovaujančių asmenų kelionės ir įvairūs leidiniai kainuoja, - mi= 
lijonierių neturime savo tarpe, kurie plačiu mostu padengtų tokias įš= 
das, - reikia jn-ms patiems varguoliams savo skatikėliais prie , to, darbo, 
prisidėti. Dažnai gaila duoti sunkiai uždirbtą pinigą,-: nesinori jo iš= 
lėisti, kai pats nematai tuoj kas iš to seka. Ir tik dėl to gaila, kad 
nematai tuoj; tie, kurie dirba tautos laisvės labui, tie mato ko= 
kia sVarba nepramesti šiuo mėtų progos Lietuvą užsienyje iš= 
garsinti. Tad, kiekvieno šiam tikslui auka yra žingsnis į laisvę.

"Tautos Fondas" reikalingas piniginės paramos ir iš mūsų. Jisai is= 
leido minėtus pasitikus, kur bus galima surašyti kiek kas aukojo. Tas 
įrašas liks lietuvio susipratimo ir padėties supratimo ženklu. Tas liks 
visam laikui, ir tam laikui, kai galėsime grįžti į laisvą tėvynę.

U - -V
(( * * * t * ' • F ’ r

Lietuvoje kun.Tumas Vaižgantas, rašytoja ir Vytauto Didžiojo bažny= 
cios klebonas, Kaune, buvo lengvo juoko ir sąmojaus jumoristas. Kiekvie= 
na proga ir kiekvienam rasdavo tinkamą žodį. Kita Lietuvos asmenybė 
Dr.J.Šliupas buvo ateistinės bedieviškosios pakraipos veikėjas, sklei= 
dęs Lietuvos inteligentijos tarpe laisvamanybę. Vieno susirinkimo me= 
tu, kur buvo' susėję! visioKatui©! plunksnos darbininkai, paskutinis pa= 
beldė į duris ir įgriuvo pusiau uždusęs kun.Tumas. Atsiprašęs už nepra= 
tytą pavėlavimą sveikinosi su visais Priėjęs prie Dr.J. Šliūpo, paėmė 
jo ranką, apkabino jį, pabučiavo ir, visiems sužiurus, tarė jam:

- Tave, Jonai, aš myliu ir mylėsiu, o tavo raštus kaip deginau taip 
ie deginsiu...

* * *

Patarimai tėvams:
Visa paslaptis išmintingai auklėti vaikus yra ta, -ži= 

noti kada prarasti kantrybę.
Mažųjų pasaulyje, kur vaikai gyvena, niekas nėra taip 

ryškiai pastebima kaip neteisingumas.
Palaiminti namai, kur girdėti vaikų kojų trepsenimas.

"Leiskite mažutėlius prie manąs, ne«• tokių, danga.ua ka= 
ralystė" 5Kristaus žodžiai).

r i *j * *• • * * *V w vMty V
::*******#’ .
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11.rue Joyeases Entrees. 
L o u v a i n /Belgique.

"Gimtoji Šalis" 
Periodique Lithuanien.

Kr.Arciiives Bibl.Lith. 
22.Karl Spltteleetr. 
B e r n e .
-------- ---------Suisse.
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