
l'pės bėgs į melsvą tolį, 
gervė lėks' ir,v’ėl'sftgrįš,' \ 
Nežinau tik aš motule, 
ar pabelsiu į duris.

Nežinau, kur man pareiti, 
Per sodelį takeliu, 
Tėviškėlė pasikeitus, 
Nėr sodelyje gėlių..

Kur sugrįžti, motinėle, 
Kas duris man atidarys? 
Nėr sodeluje alyvų, 
l'e to beržo nematyt...

Jei pareičiau, kas gi lauktų 
Prie vartelių geltonų.
Veltui tavo vardą šaukčiau- 
Tu toli, ten už kalnų...

Tu Urale, motinėle, 
Tėtis jau šaltuos kapuos... 
Kas paklos man patalėlį, 
Kas nuvargusį paguos?*..

Kas dalgelį lankoj traukiant 
Pradaigėlę išvartys?
Kas saulužę man pr miegant 
Iš sapnelio pribudins?

+ + + .

karingieji lietuviai." (K.Pakštaa).
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* Sp; ‘’.io men. 7 d. T i 1 ,-e u r įvyko Liežo apylenkės lietuviu infor= 
nacinis susirinkimas. Švietimo vadovas p.Sekmokas,Pranas'plačiai pain= 
formavo apie galimybes į Kanadą emigruoti - Abitibi bendrovės miškų 
darbams. Ten dabar statomi-nauji mūriniai barakai su visais moderniais 
įrengimais. Sault Ste.zarie miškai priklausą Abitibi bendrovei dabar 
yra kertami plačiu užsimojimu popiermalkių gamybai. Jie prie pat JAV 
sienos, atseit, klimato atžvilgiu nė kiek nešalčiau nei Lietuvoje. Pa= 
tariama suinteresuotiesiems nieko nelaukiant tvarkytis dokumentus ir 
ruoštis išvažiuoti. Vedusieji išvažiavę vieni savo čia paliktas šeimas 
galės atsiimti už trijų mėnesių, o bevaikės šeimos, jeigu žmonos su= "■ 
tinka dirbti virtuvėje ar skalbyklose, gali vykti kartu.

Vyrai nutarė imti tik lietuviškuosius užsienio pasus!
* Jau dabar iš anksto pradėkime tvarkytis savo dokumentus, kad galė= ’ ' 
tume lapkričio mėn. 25 d. visi susirinkti įLie žą-Tilleur 
Lietuvos karuomenės 'šventės minėjimą. Kartu bus ir > 
išvažiuojančių į Kanadą, viengungių atsisveikln i
m a s su Belgija.
* Lietuvio pasai jau gauti. Tą pačią gavimo dieną Lieže jų išplatinta ‘
20 štukų. \ ’ Dirbtinės odos viršeliais ir kainuoja po 20 fr. ir po =
pieriniaiis 10 fr. Gaunami "Gimtosios Šalies" redakcijoje ir pas val= 
dybos kasininką p.Banevičių, 66.Pairę du Horloz, Tilleur-Liege.
* Iš Liežo apylenkės IRC lėšomis išvyko K a n a d o n Mont= 
vilienė su šeima ir Vaitkutė Genė. Jasudavičiui Kostui sudarius doku= 
mentus ir apmokėjus kelionę išvyko Paulauskas Aleksas ir savais pini= 
gaiš Paškevičius Antanas su šeima.
* Spalio mėn.7 d. pas p.Žolpius įvyko P r ą n ų a'r’b e-i’ .links= 
inavakaris. Akordeonu grojo Benius Pakalenka, o Povilas Bružas padai= 
navo linksmų kupletų. Pranams pp,£ekmokui ir Žalimaičiui įteikta gy= 
vų gėlių..Įteikė Janina Pauli ūkonytė ir Irma Jonutytė.

v / .
* Isemigruosim kur ar ne, bet visi pasistenfekime įsigyti Liet u'=< 
vos Užsienio Pasus. Vokietijoj tiems, kurie jų netu= 
nėjo keičiant dokumentus į naujuosius norėta įrašyti "be pilietybės". 
Todėl, labai svarbu turėti patikimą lietuvišką dokumentą.
* Liežo apylenkės savišalpos būrelio susirinkimas įvy=» 
ko spalio 7 d. Tilleur. Kasa kelis 1artus sušelpė vieną tautietį, besi= 
mokantį amato invalidą, padėdama apmokėti būtą- ir maistą. Taip pat pri= 
sidėjo prie vienų laidotuvių. Nutarta pasiųsti Vokietijon 2000 fr. se= 
neliams ir ligoniams. Numatyta ateityje ten ir daugiau padėti.

Sekančiai rinkliavai pravesti aukų lapai išdalinti pp.Bružienė ir 
Šidlauski ene Liežo mioste; j?anl iukonienė ir Širvienė Montegnėe,Ans,Glain

< npkęlįa_į..°_pųsląpį ).
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BĖGČIAU- BEGČtXu* JEI- SALĖČIAU

(arba, kaip gyvena kitose šalyse išemigravusieji iš Belgijos) 

ffl 'rieš i'Į.ne guli porą laiškų iš Argentijos, kuriuos atsiuntė vienas 
ji! a M lietuvis neperseniai ten nuvažiavęs. Štai būdingesnės ištraukos iš 

tenykščio jo gyvenimo. " 
|į •’ ’’Sena 

rašinėt

dvi šeimos, sienos popierines
kad sunku.gyventi ir dirbti, dabar gi mielai grįžčiau atgal 

bet nors sekmadienį žmoniškai galėčiau pra= 
į kiną gi dar nebuvau nuėjęs, bet ir nepatogu ten eiti.

. Be gero šlipso ten neik, ir 
: biznieriai, turtuoliai. Sekmadie= 

nerime švęsti sako: "Vaikeliai, 

prezidento žmoną ir prašyti pa= ‘ 
ir daug vargingesnių nei mes. Bau= 

ir niekas į juos dėmesio nekreipia. Kiek čia teko
• • • -< . • Y _ . Y _ • ......... . ■* ■ —

gavau jūsų laišką. Acių. ..an la bai įdomu su jumis susi i
- nes kai gaunu iš jūsų laišką man prašvinta visas lilleur 

gyvenimas, -mes negalime pamiršti g e r a.i praleisto Belgijoje laiKo. 
Pas mus jokiu būdu neįmanoma taip dirbti ir gyventi kaip ten gyvenau, 
štai jau pusė metu dirbu ir neįstengiu nė poros batų sau ar žmonai nupir= 
kti, vos vaikučiams...Apskritai pasakius, jei pamatytum kaip čia mes gjr= 
veliame, tai plaukai atsistotų ant galvos kiek tik jų yra. lies nusipirko
me tik čiužinius, lovas nupirko amžinatilsi tėvukas, daugiau gi nieko ne= 
pirkome. Neturime nei stalo, nei kėdės, visiškai nieko daugiau. Jei ir 
pirkčiau, tai neturėčiau kur jų padėti. Gyvename kaip čigonai pas ūkinin= 
ką daržinėje...

Velykas praleidome labai linksmai. Nusipirkau vieną butelį olandiško 
šnapso, pasikviečiau Juozą ŠI. - pusę butelio išgėrėme, kitą pusę pasili
kome atvelykiui. Išgerti tai gana tankiai papuola - švogeris iškasė nau= 
ją šulinį, vanduo sūrus, tad iš puodukų ir gurkšnojame gardžiuodamiesi. . .

Žinote, manome sprukti į Kanadą, jei ne grįšime pas jus' atgal, Dabar 
daug lietuvių bėga iš čia. K.ums čia neįmanoma nusisamdyti butą, neuždir= 
bu tiek. Gyvenu su švogeriu vienam kambary. Sakau kambary - 4 metrai ant 
keturių, dvi šeimos, sienos popierinės...Keikiau ir keiksiu šį kraštą, 
keikiau ten, kad sunku gyventi ir dirbti, dabar gi mielai grįžčiau atgal 
ir dirbčiau tą sunkų darbą, 1 ' _•
leisti. Sakysim, 
Senieji lietuviai tokių dalykų nepripažįsta, 
išvis darbininko! į kiną nesilankb, tik 
niasi visi dirba. Jei jei mato, kad mes 
taip tai negyvensite !.. "

Tu sakai man kreiptis pas Peronienę, 
gelbos? Hm?! Kiek čia yra vargstančių, 
gybė • po tiltais gyvena : (j
girdėti, t ai ji' padedanti įsikurti žydų šeimoms. Pagaliau dar svarbiau: 
jei norėsi'.prilįsti ligi Peronienės, tai paskaitys pamišėliu ir uždarys 
į beprotnamį. Taip jau ne vienam pasitaikė. Čia yra gana dideli tokie na= 
mai, kur sėdi apie 2C lietuvių. Ten yra net viena mūsų giminaitė ir jau 
šešti metai. Štai kaip atsitiko.- Jos vyras pradėjo su kokia tai boba drau= 
gauti ir, žinoma, žmona apibarė savo vyrą už tai. Vyras palaukė kelias 
dienas,^pakentėjo ir galiausiai kreipėsi į valdžios žmones pranešdamas, 
kad jo žmona"sudurniavo"...Tuoj pribuvo policija, suėmė nelaimingą moterį 
ir jau šešti metai ji ten. Niekas be vyro jos negali iš’ton išimti. Sakau, 
yra ir daugiau tokių lietuvių moterų, kurios kenčia taip dėl vyrų kaltės.

Čia netoks kraštas kur viehi kitiems pasigelbėtų, vieni kitus iš nelai.=s 
mės trauktą. Ir čia doleris vietoj meilės ir atjautimo..."

' Jūsų J,/S,
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S_V E T I lu S_Ą_L_I^A I JAV ARMIJOJE.

( iš JAV leidžiamą laikraščių ).
Galimybė įtraukti į^JAV ginkluotąsias pajėgas svetimšalius, o ypa= 'rįg 

tingai svetimšalius iš už geležinės uždangos, vis labiau ir labiau 
domina JAV visuomenę ir įvairių tautų emigracinius skyrius.

Senatorial Johnson ir Lodge suplanavo, kad būtų galima suargabizuo = '.>-į 
ti JAV karuomenės rėmuose Vokietijoje 25.COO vyrų svetimšalių korpusą. 
Įstoję gaus visas teises ir-aprūpinimą kaip amerikiečių, kariai. Pro
jektas yra visai realus - žinoma, jei bus kongreso priimtas. Atrodo, 
kad pasisekimas būtų neblogas.

Kitas projektas Įneštas kongresmano 'Flood, vargu ar ras pritarimo 
tiek amerikiečių, sluoksniuose, tiek atgarsio tarp svetimšalių. Sis se= 
natorius norėtų sudaryti bent 250.000 yyrų pajėgą, kurį kovotų gen. ‘ 
Eisenhoverio vadovaujamojoje karuomenėje.

Pastarasis projektas būtų mielai laukiamas, jeigu būtų garantuota 
laisvė ir nepriklausomybė Rusijos pavergtosioms tautoms.’Taigi, Lietu= 
vos, Latvijos, Estijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, Rumunijos vadovau= 
jautiems sluoksniams užtikrinti visišką nepriklausomybę ateityje; už= 5|| 
tikrinti nepriklausomybę toms tautoms,, kurių piliečių norėtų .gauti ame= 
rikiečiai savo karuomenei. Kol nebus tokių garantijų, gali atsirasti 
pavienių savanorių, bot sudaryti -2 5C .CC C vyrų armiją tėra tik svajonė, -į 
kuri'negali būti realizuota.

Sudarė Širvintų Zigmas.
* * _ ; _ **

...Saukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
Kad tamsiame vidunaktį nežuvę
Pakiltų x-ytmeciui gyventi ir žydėt(B.Brazdžionis)

Geriausias ž_m__o^g_a u s__d raugas .

žvejo = 
Pe r sirena 
uodegą

nesilei=

etę sumaniau laiveliu leistis į jūrą 
tinlas tvarkoje, laivelis pai'uoštas. 
savo šuniui, kuris visuomet linksmai 

vizguliuodams lydėdavo mane į jūrą.
Šį kartą jis piktai lojo, slankiojo pakrante ir jokiu būdu
prisisaūkiams į laivelį, bei piktumu nei gražumu jo neprišiviliojau. 

Pasijutau ir aš pats keistai neramus. Laivelio vadovas tvirtino, kad 
viskas tv.arkojė, viskas paruošta, tačiau. . .aš nusprendžiau neplaukti. 
Draugai mane iskvalino, ypač, kad dieta buvo gražiai saulėta ir jokio 
debesėlio, nevėjuota^ir dešimtys kitų laivelių jau niro į tolį.

...Daugelis šių išplaukusių laivelių, o taip pat ir mano draugai 
niekuomet negrįš. Jiems išplaukus, po kelių valandų pakilo vėjas, įsį= 
siūbavo viesulu bangos ir baisus ciklonas nušlavė visas pakrantes.

Št?.i kaip mane išgelbėjo šuns nuojauta. į- ,IED„
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NIKaS .

! Viso pasaulio katalikų, spalio mėnesį kalbamoji malda yra 
roznacius, .arba rožių vainikas. Daugelis jį nuoširdžiai mel=

: dziasi nežinodami kaip ir kcid'a jis atsirado. Todėl pažvelg= 
sime, nors ir trumpai, į jo-kilmę.

Prieš 7CC metų pietų Europoje siautė dvi didelės kl-. idžiatikių sek= 
tos: albigensai ir valdensai. Pirmieji norėjo katalikų mokslų-neva pa= 
grynin+i ( todėl ir vadinami jie "grynieji";, skelbdami, kad nereikia

- Bažnyčios, nereikia kunigų, nei sakramentų. Jie nuėjo taip toli, kad 
net šeimyninį gyvenimų pradėjo neigti. Prievarta jie-vertė katalikus 
prisidėti prie jų mokslo, taip tad kilo nemaži karai su jais. Tačiau, 
Žarų nebuvo galima jų nugalėti, reikėjo kitų priemonių ieškoti. Dievo 
Apveizda šitų.priemonę ir davė, siųsdama šv.mornininkų - didįjį viduranr 
žiu.pamokslininkų. Savo pamokslais jis prisidėjo prie šių sektų sunai
kinimo . Bet svariausias ginklas buvo tik rožančius. Pagal padavimų

. šv.Domininkas turėjo regėjimų, kuriame jam apsireiškė ..arija įteikda= 

. ma rožančių su ši^is žodžiais:/Su-šituo ginklu nugalėsi klaidžiatiV 
kius".• Is to laiko ir kyla rožančius.

Ir vėlesniais laikais rožančius buvo didelė krikščionijos pt?.gel= 
ba kovojant su įvairiais priešais. Penkioliktame šimtmetyje Vokietijos 
imperatorius Fridrikas III. laimėjo dvi kovas rožančiaus maldos pagels 

■■ ba. T.-ip pat didysis mūšis su turkais prie Lepinto buvo laimėtas. pasi= 
■ tikint šia malda.

v Kaip mes matome ši malda yra jau 7CC m. kalbama, ir ji padariusi 
: , žaonijai daug gero. Buvo daug garsių žmonių praeityje ir dabar jų yra, 
r . kurie kasdien kalbėdavo rožnačių. Didysis išradėjas Galiliejus, arba 
V net karo vadai kalbėdavo šių Gaidų.

Kartų vienoje ligoninėje įgulėjo sužeistas kareivis. Jo kišenėje 
slaugytoja rado vienų rožančiaus dalį. Juokdamosi ji tarė kareiviui: 
"Tai.ir jūsų rožančius nuo karo nukentėjęs..?" Tuomet kareivis jai pa=

• . aiškino kaip buvo atsitikę: ' Mes buvome keliese apkasuose, aš kalbė=
;. jau rožančių - panašiai^ir mano draugai norėjo daryti, bet jų nei vie= 

nas neturėjo jo. Tada as padalinau savųjį jiems dalimis, ir štai vie = 
<7 na dalelė liko man".
a. Vienas is gražiausių mūsų vaikystės dienų prisiminimų bus bene tas, 

kada po sunkaus darbo paimdavo motina į savo sutrintas nuo darbo ran™ 
kas šį šventų rožančių ir tyliai pradėdavo kalbėti Ėvaika Kari ja. Daup* 

k •, gelio motinos yra likusios tėvynėje, - ir būkime tikri, kad jos ir da= 
bar tų patį rožančių leidžia per pirštus sudžiūvusius ir tyliai mel- 

ž. džiasi uz savo, po platų pasaulį išblaškytuosius vaikus.
Ir mes čia galime rasti gražių maldų tremties dienose. Baigiu su 

vienu atsitikimu iš nesenos praeities. Tai buvo 1941 metais, pirmo™ 
n siomis karo dienomis vienas profesorius buvo nekaltai pastytas sušau= 

dymui prie sienos. Bet jis ramiai kalbėjo rožančių ir paskutinįjį aki= 
mirksnį jis buvo paleistas. Rožančius išgelbėjo jo gyvybę.

Galima būtų prirašyti iš gyvenimo visų eilę pavyzdžių, bet visi jie 
' kalba aiškiai vienų ir tų patį: branginkime rožan- 

?"> 3 i a u s malda. , .
Augustinas Steigvįla.
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_?^X?_§_^O_T_J_J_^___Ą_P_Ą-Š_T_Ą_L^_S_^ 
( misijų sekmadienio proga. ).

z

’. e 8&lo daug ja.uua.iji vyrui ir mergaičių, ir šiandieninias laikais 
( aukojasi krikščioniškojo tikėjimo plėtimui pagonių kraštuose.

/'-'j Rugelis jų palieka savo tėvynę, namus ir artimuosius savano= 
r;*-škai ir daugelis jų daugiau nabegrįšta nameliai. Koks gyveni= 

.. laukia jaunųjų misijonierių suriku jo nemačius ir įsivaiz=
uoti. Užteks kelių minčių tam apie vienų misijonierių.

Belgijos šiaurėje, Kampines lygumoje gimė 1840 metais vienas raupsuo= 
tųjų misi joni erius Tėvas Damijonas. Paūgėjęs jis kartę, išgirdo pamoksle 
žodžius:"Jei nori būti laimingas, eik parduok viską ką turi, ir sek mane'.' 
Jais susižavėjęs stoja vienuolynan. Ilgokai jaunuolis . studijavo Liuvene, 
kai jo brolį Pamfilą Havajų vyskupas pasikviečia į savo misijas. Prieš 
pat . isyaziuo j ant Pamfilas smarkiai susirgo drugiu, jo vie tcuw;avaneriu 
pęsisiūlo jaunesnysis brolis Damijonas. Skausmingai atsisveikinęs su’mo= 
liną, penkis mėnesius burlaiviu —bangavo į Honolulu uostą. Havajuose jo = - 
zia jusros audra nebuvo perstipri ir joks kalnas peraukštas besidarbuos ' 
■jant Damijonui sielų gerovei.

dienos vyskupui kviečiant Tėvas Damijonas savanoriškai stoja į raupsuo= 
tų._ų misijas, kad palengvintų šių nelaimingųjų gyvenimą. Raupsai tai baisi 
liga. Ja sergąs yra,tarsi,gyvas lavonas. Raupsais sergąs ima gyvas pūti, 
nukrinta nuo kūno nariai: renino s, kojos pirštai. Raupsais įsisirgusio .‘kū= 
nas būna vienų žaizdų, taip kad, kartais, teikiant paskutinį patepimą, vos 
besurandama sveika kūno dalis. Baigiąs savo gyvenimo dienas raupsuotasis 
tik iš.kvėpavimo atpažįstamas, kad dar gyva būtybė o ne lavonas. Ir tie 
gyyeiji lavonai istisus metus kenčia baisias kančias, iš kurių tik mirtis 
teisvaduoja. Ir štai pas juos jaunasis misijonierius.

Nuvykęs į 'blukus, randa apie 8CC raupsuotųjų labai vargingoje sielos 
ir kūno padėtyje. Parūpina jiems tinkamesnio,maisto į drabužių, pastat/di
na švaresnių.pastogių, išrūpina iš valdžios jiems pašalpą. -

Geras is jo ir gydytojas bei slaugyto jas. Per ištisus 14 metų jis kas 
savaitė lanko savo ligonius, perrišinėja žaizdas, plauna pūvančius kūnus, 
amputuoja puvėsius ir taip prailgina nelaimingųjų dienas. Dar daugiau 
uz kūno sveikatą sielojasi jų dvasine gerove, jj^ugelį jis atvertė tikėji= 
many daugybę išlydėjo amžinybėn. Patarnaujant raupsuotiesiems, kūno ir 
sielos reikaluose, ypač būdavo sunku pakęsti tvaikus pūvančiųjų'oras * Ji 
labai vargindavo galvos skausmai. Sutvarkė Damijonas ir laidotuves - još 
virto rimta religine apeiga. Jis pats dirbdavo karstus ir per pusantro 
tūzstančio duobių iškasęs. Parinkęs gabesnių nelaimingųjų sudarė dainos 
ir muzikos chorą, ir orchestrą - taip nelaimingieji. užmiršta bent kiek sa= 
vo skaudžią dalią.

Tat nenuostabu, kad vienas,. tolokuose lankęsis protestantas pastebi: 
"Vargu ar yra kur, didesnis džiaugmas, kaip Kolukuose". C patys raupsuotie= > 
ji tvirtina: "Nes nenorėtumėm bū-ti sveiki, jei dėl to mums reiktų palikti 
l-olukus ir tėvą^Dami joną". Taip vienos mylinčios širdies dėka, Kolūkai, 
anksčiau buvęs žemės pragaru, virsta žemės rojumi.

Ir po 12 metų darbuotės pasirodo ir pas T.Damijoną raupsų ženklai. Nenu= 
simena. Liga vis labiau plečiasi. Nebepriima patarimo grįžti tėvynėn ir 
pasigydyti - darbuojasi dar uoliau kiek jėgų tik turi, o nebeišgydoma li= 
ga- pragaištingai griūna jauną kūną...
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( kadaise ir be jos apsieita ).
eras yra ne vien ti piešti ir dainuoti, bet^ir valgyti. Jus žino= 
te, kad ia? valgymas valgymui nelygu. Pavyzdžiui, galima valgyti 
be įrankiui, kaip senovėje, galima ir su jais. Čia ir prasideda 
menas.

;i, maistą iš lėkštės reikia nešti burnon šakute, ir gi išlenkta= 
puse. Ji nekeistina iš vienos rankos į kitą. Niekados, tačiau, ne= 

galima šakutę tiek į burną sulandyti, jog atrodytą ir ją kartu su kąs= 
niu prarys. Taip pat netinka pusę šakutės pakrovimo nukąsti, o kitą dali 
atgal į 'lėkštę padėti. Taip pat netinka šakute mosikuoti, nors ir norė-* 
turn savo ranka priduoti žodžiams svarumo.

Jus žinote, kad šakutė nevisada buvo vartojama. Ligi 16 šimtmečio pa= 
baigos visos tautos, išskyros italus, ir visi luomai sau maistą prista= 
ty-Įavo burnon pirštais. Galima lengvai įsivaizduoti, kad valgymas tuo
met tai tik juokai buvo. Taip,tačiau, nėra. Ir tada rankos pirštą varto
jimo maišyklės buvo labai griežtos, kaip kad šiandien su šakute. Tik pa
klausykit ką rašo anuometiniai valgymo vadovėliai. Vaikams buvo įgrasin
ta su ta pačia ranka, su. kurio, valgai, niekuomet negalima nosies išsi = 
krapštyti. 1480 m. Jonas Sulpicijus rašė: Valgyti nepridera abiems ran= 
komis iš karto, taipgi nepridera abidvi rankas kartu į dubenį sukišti. 
. esą reikią imti tik trimis pirštais. Jo nuomone yra neišsiauklėjimąs 
ta pačia valgomąja ranka krapštyti galvą bevalgant. To laiko mokslinin= 
kas Erazmas priduria, kad nemandagu pavalgius pirštus nusilaižyti ar į 
skvernus nusišluostyti. Prancūzą garsus politikas, kardinolas Rišeljo 
net užpyko, kai jo kancleris pavalgęs pirštus nusiplovė mėsos padaže.

Angle Tomo Koryato nuomone šakutės tėvynė - Italija. Apie 1611 m. 
anglą karalienė Elzbieta turėjo savo rūmuose kelias ęakutes, bet jos te= 
buvo tik kaip meno dalykiukai. Jas karalienei padovanojo užsieniečiai 
ir graži tai dovanėlė: viena lengvai paauksuota, kita iš kristalo ir auk= 
su aptraukta, papuošta žioruojančiu grenato brangakmeniu. Auksinės ir si= 
d..brinės šakutės buvo „ Prancūzą karalią šaukštdėčiuose. Jas naudojo tik 
mėlynėms ir kitoms dažančioms uogoms valgyti, kad nenusidažius ranką.

. Kodėl gi šakutės negreit paplito visam pasauly? Yra dvi priežastys. 
Iki 18 šimtmečio, kada jau jas pardavinėdavo didesniais kiekiais, li-n. 
to leiio jos buvo sunkiai gaunamos. Iki to laiko - jos meno išdirbiniai, 
nes ją kotai turėjo^būti labai gražiai išpuošti: pav. reikėjo juos iš 
drariklio kauloišdrožti ir sidabru išgraviruoti. Arba net iš aukso su 
perlais išpuošti, čakučią kotai vaizduodavo moteris? to laiko drabužiuo = 
se, Adomą ir Ievą, Kristą^su apaštalais, o ypatingai šventą Joną, Taip 
gražiai ir brangiai išdrožinėtas šakutes tik turingieji teįstengdavo 
įsigyti•

Antroji priežastis - nusistatymas; prieš šįvįrankį. Ji turėjo ilgai 
kovoti už savo paplitimą žmonėse. Taip pavyzdžiui, vienas pamėgsliniukas 
pasmerkė šakutę ir tuos kurie maistą ne pirštais bando valgyti, anot jo 
tai.Dievo Apveizdos pa juokinąs. .. Rytiečiai kartais ją atstumia ir dabar 
sakydami, kad su ja galėjo daugelis-valgyti, ji gailėjo priešo ranko= 
se būti, buvus...
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Draugelienė ir Kriaunaitis Serainge; Varanavičius La Bruck ir Trooz; 
Tilleur - Visockis ir Žiulpys. Būreliui vadovauja Sekmokas Branas.

Visi noriai ištieskime dosniu ranką., vargstančiam artimui.
* Limburgo lietuvių apylinkėse šiuo metu baigiams rinkti nario 
mokestis ir savišalpos reikalu rinkliava. Tuo pačiu bus i šėla= 
linamos BLB nario knygutes kurie jų neturi, ir sutvarkomos tų, kurie 
moka nario mokestį ir ruošiasi emigruoti. Kadangi ne visiems patogu 
siųsti ■ aisto siuntinukus Vokietijos vargstantiems lietuviams, daugelis

. aukoja J ą pačią vertę pinigais, t.y. 150-250 fr. Visus šiuos reikalus 
tvarko apylenkių seniūnai.
* Šiemet Liuvene studijas pradėjo trys lietuviai studentai.
P.Povilaitis baigiamuosiuose metuose studijuoja prekybinę inžineriją, 
K.Petraitis, naujai atvažiavęs is Irlan^ijos socialinius ir politinius

■ mokslus ir E-J.Dė.din?,s pedagogiką ir sociologiją.
Kalino dvasinėj kunigų, seminarijoj, rugsėjo 30 d. dijakonato 

šventimus gavo klier.Juozas Lukošiūnas. Saint-Trond'e studijuojąs lie= 
tuvis pranciškonas fr.Paulius Baltakis rugsėjo 16 d. įšventintas sub- 
di jakonu.
* Vokietijos lietuvių, savaitraštis "Tremtis" rašąs visais gyvybiniais 
mūsų tautos klausimais vis dar eina. Belgijoje 2 men. kaina 50 fr. 
Užsisakyti pas atstovą: Gt.Paulauskas, 81.Pairę du Horloz; Tilleur - 
-Liege.

Dėmesio buvusiems kariams!!! JaV leidžiamas lietuviškas karių lai~ 
Kraštas "Karys”. Labai įdomus, rašąs kariniais ir kitais klausimais, 
gerame popieriuje, gausiai iliustruotas ir metams tik 200 fr. Užsisa= ... 

; kyti "GŠT adresu. Patartinas ypatingai tiems, kurie mano kiek ilgiau 
pasilikti kur gyvena; Remkime visi: buvę ir būsimi kariai "Karį". 
Išeina kas menesį.
■»- Yra išleistas labai platus "Eltos" biuletenis, kuriame įsamiai pa= 
sakojama apie padėtį^Lietuvoje. Pasakoja ką tik sugrįžę žmonės. Prašo- 
me sekti tuoj išeinaČius lietuvių laikraščius.

* -P a_I?. a_į_d_2
Spalio mėn. 21 d. Bwartberge, p;.r. pi jos bažnyčioje 11 vj. Po pamaldų 
Kristaus Karaliaus šventės minėjimas Senosios Bažnyčios salėje.
Špilio 28 d. Tilleur, Liežo apylenkės lietuviams, 12 vai. Po pamaldų 
kišijų dienos ir Kristaus Karaliaus švenčių proga susiri nkimaJ? "Con
cordia "salė jė .

Kviečiami visi lietuviai į pamaldas ir sueigą.
* Besiartinant Lapkričio pirmai, Visų. Šventų dienai ir Vėlinių dienai 
malonėkite,ųbrangūs tautiečiai, papuošti ..arusiųjų lietuvių kapus, juos 
iš anksto aptvarkyti, papuošti gėlėmis, per Vėlines juos aplankyti, už
degti žvakutes. Bokime vieningi ir, su mūsų ot si skyrusi ai s amžinybėn.
***** ***** ***** ***** ***** ***** ****** ****** ***** ***** ***** ***** 

; "Gimtoji Š'.lis" leidžiama Liuvene. Visais jos reikalais kreiptis:
K.J.Dėdinas, 97-rue de la Br^banęonne. Louvain. Trims men. kaina - 20 fr.
"Pays Natai" - Bulletin periodique Litriuanien. Editė par la Section de 
la iresse Lithur.nienne.
****---------------------------------- -------------------- ’ * •» » X X.C.. .    . .. . --------------- ■ —  - * X-K*
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