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' ■ VYI-;.-\i, PAJUDiNKIM ŽEMĘ...
Šeria' lietuvią patarlė sako: "Ką moki — ant pecią nenešioji! • _ 

žmonių išmintis jau. nuo seno yra supratusi mokslo, irjiso to ge = 
ro, ką galima išmokti reikšmę gyvenimui. Žmogus gyvenime, yra dau
giau ar mažiau apsikrovęs visokiais daiktais, tačiau ką jis zi = 
no,- ką moka, tas jį ne be sunkina, - priešingai palengvina gyveni -■ 
Fik^ •

Būnant tremtyje gyvenimas atrodo toks sunitus ir beprasmis, ^kad 
nė gyventi nevertas. 0 tačiau ir čia galima rasti pavasario ži = 
bučią! Vasario 20 d. per šventės aktą kalbėjo S.limentas iskel> = 
damas labai gražią ir praktišką mintį: "mokykimės, ir ne= 
sustodami raskime progą ir noro kasdien ko nors išmokti-!Lietu= 
vai reikės stotis ant plikos, ir nualintos kolhozą žemės, rasime gi 
visai naują pasaulį ten grįžę, reikės atsistatyti ir atstatyti; - 
kas statys jei ne mes patys?!

Daugelis mūsą -lietuvią šią .mintį jau seniai suprato - ne vienas 
išmoko neblogai čia-esamą kalbą, ar\ net kalbą tą, su kuriai turi 
kartu dirbti, kiti - mokėsi ir išmokė vieno kito amato šalia savo 
sunkaus darbo, kurio Lietuvoje nebus - anglies ten.nębus, o reikės 

. sugebėti kitokį darbą ar amatą imtis. Tai pasigėrėtini pavyzdžiai!
Vyrai, kurie, niekuo nesidomėjote kaip tik angliakasio darbu,pa= 

bandykite išmokti ko nors praktiškesnio, ar tai kalbą, ar tai ko = 
kies specialybės-amato. Kiekvieną dieną išmokime .gero kas liktą, 
n: rs : trupučiuką - juk, "k.s. išmoksi - ant pečią nenešiosi!"

• ; J. P.
--------------------------- • . . ------------------------T---------------------------------- — . " '---------------------------------------------------------------------
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fičlyte!" - nepajutau ištarus su džiaugsmu, 
puoštus raiškus, tačiau 
pirmoji pavasario gėly= 
tė labiau pradžiugina 
ir verčia susimastyti. 
Ji pirmoji nusišypso 
saulei, kaip artėjan= 
čio pavasario atstovė' 
ir į ją pažvelgus žmo= 
gaus aki s,pastebi, kad 
žiaurioji žiema užlei= 
tižia takus švelniajam 
pavasariui..

- "Žiūrėk, kokia graži 
Baltai, mažytė, nulenkta, 
taurele. Rodos, ne gali- 
būti paprastesnės' už ją . 
visame sode. Bet'ko’dėl- 
ji taip traukia į save 
mano žvilgsnį?.. - Tai 
pirmutinė gėliukė pasto= 
bėta šį' pavasarį...!

Myliu žydinčias vasa 
ros pievas, rudens nv = 
svirusias .vaisiais ša= 
kas ir.žiemos šarmas pa=

Pirmoji pavasario gėlė - Žibutė ir Gavėnia turi ką tai bendro. Ga= 
vėnios laikąs.- pasiruosimas didžiąja! pavasario šventei - Velykoms. 
Gavėnios metu labiau įžvelgiame į savo vidinį gyvenimą, įeiname. į sa= 
ve. Dievo malonės pagelba stengiamės nuskaidrinti savo sielą ir įskie
pyti įvją visa kas kilnu ir šventa.

Ir žmogaus siela pamažu stiprėja,, augą ir pražysta, kaip ta mažy= 
tė pavasario Žibutė.

vTik prisiminkime gavėnios pabaigoje Verbą sekmadienį tėviškės baž= 
nyčioje...Tada daugelio sielose pražysdavo.pavasario žibutė.- Pėrsi= 
prašą Dievo už kaltes velykinėje išpažintyje, pasistipriną Kristaus 
šventais^Sakramentais, nešdavom verbą šakeles papuoštas pirmais pa= 
vasario žiedais ir savo širdyje - pražydusią Žibutę...

Ar mes patys nebūdavome tuomet panašūs į pirmąją pavasario gėlę?

- S.A g n i e t ė, O.S.B

o ~ o - o

...* "Nesitikėk nieko iš žmogaus dirbančio tik savo pragyvenimui- 
ir nieko dėl savo amžinybės"... ( A.ST.-Exupery ).

o ~ o ~ o

„gimtoji šaus" gyvuoja dar!.. , 
"Gimtosios Šalies" redukciją pasiekė vėl kelioliką laišką, kur 

laikraštėlio skaitytojai apgailestauja dėl. esamo sumanymo "susižie= 
doti" su "Britanijos Lietuviu", ir 1 a! b a i apgailės® 
tautą jei netektą nuosavo laikračiu. Štai Ant. Banaitis iš Cour= 
cellesj"-...nusiminiau, kas mūsą taip laukiamas lietuvią angliakasią 
ryšininkas "GŠ" atsidūrė katastrofiškoje padėtyje. Reikaląs rimtas - 
- vis dar mažėjam©; daugelis tautiečią palieka 1̂ juodo jo aukso" kraštą, 
mes gi liekantis ji esame priblokšti prie belgiškos uolos, - argi tu= 
retume ilgesnį ar trumpesnį laiką likti be jokio, savitarpio ryšio?... 
Reikia manyti - N, e ! Kur kas maloniau yra turėti kas nors s a v o ,
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nors ir kuklesnis tai būtą'.1 Banaičio patarimu, jeigu jau dėtis su 
kaimynu,- tai gaunamą dalį turėtą redaguoti mūsą - Belgijos lietuvi 
redaktorius.

Vienas skaityto jas Vokietijoje Aug.Steigvila rašo:"Nepatariu jums 
dėtis su "BL" - jūsą žmonėms reikia laikraštėlio kalbančio sava kal= 
ba, rašančio viską kas jjus liečia".

"G-.Š" 'meninės dalies vedėja iš Liežo primena: "...nejaugi tai būtą 
- . jūsą’noras "GŠ" likviduoti? Tai būtą skaudu. Nors ji mažytė ir menka, 

bet visad laukiama, miela ir sava. Pritarčiau tik Kl.Lukošiūno ir Pr. 
Aglinsko nuomonėms-; - palaikyti savo spaudą! Be to, argi tie gražūs 
jubiliejiniai šimto jo numerio linkėjimai turėtą užgesti lyg vėlinių, 
žvokutės ant praeities kapo???"

Pagal priežodį "balsas žmonią - balsas Dievo" - 1952 m. Kovo 4 d. • 
atsakiau kaimynui "Britanijos Lietuviui',' jog mes liksime su "GŠ" ir 
toliau, padėkojau už kvietimą, pažadėjau'dar daugiau rasti jo prenume= 
ratorią ir laikas nuo laiko parašyti jam vieną kitą žinutę apie musę 
gyvenimų, lūkesčius ir vargus.

"G.š" Re d a k t o rims .

Šiuo metu viso išleidžiame netoli 20G numerių, tai yra, tiek" turime 
"GŠ" skaitytoją. Dauginusiai prenumeruoja Liežo lietuviai - viso 66;

. Limburge - 37; Volonijoje - 22; Briusely - 5; kiti - eina į paski= 
ras ir atokias Belgijos vietoves ir per 25 egzemplioriai užsienin: 
daugiausiai kitiems.laikraščiams ir iš Belgijos išvažiavusiems lietu= 
viams, kurie ir toliau palaiko ryšį su mumis, čia likusiais.

Pereitais metais gausiausia auka buvo 205 fr. — tai Br. Unti.ro prenu= 
merata iš Zwartbergo. Po 200 fr. sumokėjo pp.Jonelaitė, Banaitis,Ant. 
ir Prajeras is Liežo. Virš prenumeratos, t.y. daugiau kaip 80 franką 
yra sumokėjo 5o skaitytojaį. .Visiškai?nieko per visus metus nemokėję - 17 !!!. Kiti - liko skdliukeje t

Visą šią auką dėka buvo galima šiap taip"išlįsti" be nuostolią ir 
leisti kiek įmanoma gražif.u. Visiems dosniaširdžiams lietuviams lie= 
tuviškas a c i ą !

Šiais metais teks spausti - prenumeratorią skaičius sumažės - daugc= 
lis rengiasi išvažiuoti. Išeitis liktą, pasekti Pr.Aglinsko pavyzdžiu, 
rasti kiek galint daugiau skaitytoją, surankiojant kiekvieną lietuvį, 
kurs tik šiek tiek moka skaityti, ir užrašyti garbinguose prenumerato.= 
rią sąrašuose.

Šiemet "GŠ" bus siuntinėjami "Laiškai Lietuviams".
"G.Š" Administratorius

******
Kas pasakys? - Pareinant iš. kasyklos Petras užminė Pau= 
liui mįslę- galvosūkį: "Kanale plaukiojo antys, iš kurią dvi antys 
plaukė pryšakyjc vienos, dvi užpakalyje pirmosios ir viena viduryje ją 
Koks mažiausias ančią skaičius ten galėja būti? - Na, koks skaičius?

**
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ži būreliai tremties tamsoje.
Kę čia papasakosiu atsitiko visai neseniai.
Ėjau į traukiniu, stotį Liuvene. Prieš pasisukant uš gatvės kampo 

laiškanešys sustabdęs paduoda laiškų. Skubėdamas įsikišau kišenėn 
- paskaitysiu vėliau. Tuo labiau, kad žinojau kas jame rašoma.

Už kelių minučių nėriau garuojančių traukiniu p^r Limbųrgo laukus, 
kone lietuviškas lygumas. Laukais cinas pavasaris - užmirštu miestų.

Laiškas? - Žinau kas rašo ir ko prašo. Vienas olandas vedęs lenkų 
mergaitę iš jos išgirdo, kiek apie lietuvius' ir lietuviu kalba, dabar 
norįs dar daugiau pažinti'. - nori kur rasti lietuvių, kalbos vadovėlio. 
Taip man jau buvo rašęs vienas žmogus apie šį olandę.

Iš lėto plėšiu franoūzų kalboje adresuotų, vokę - . Ar laiškas bus 
rašytas franeuziškai ar olandiškai? Olandiška.i .sunkiai suprasiu.

Lekia vaizdai pro vagono langus, vos sugaudomas mintis sukaupiu į 
laiško eilutes. Bet, laiškas rašytas...

" - Ponia iš Amsterdamo man pasakė,, kad Tamsta platina knygas tarp 
lietuvių, ir moki pasiųsti gerų knygų. Aš esu lietuvių kalbos ir li<te = 
natūros mėgėjas, bet ne turint reikalingų knygų man sunku mokytis. Aš 
daug skaitau ir gana taisyklingai.

Pasilieku su pagarba.
C.W.Šilingas.

( C.K.Bic ling)-.
*

Rankose, ilgai laikiau laiškų, kurį rašė.olandas ir ne franeuziškai, 
nė ne olandiškai, bet lie tuviškai . Tos kelios, ir tai vos 
kelios klaidos- taip malonios, - jos įrodymas, lyg ženklas, kiek tas- 
žmogus dėjo pastangų, kol išmoko tokia sunkių lietuvių kalbų, taip svc= 
timę olandui. Tai staigmena.man.

Tik man? Ne! Staigmena lietuvių tautai. Staigmena musų bendruome= 
nei! Staigmena, tiems, kurie pradeda ar nori lietuvių kalbų p a m i r= 
s t i ! Nauji lietuviai stoja musų eilėsna, naujos jėgos lietuviškajame 
bare.

Mes nemirštame, mes stiprėjame, suaugę gimstame, seni būdomi gimsta 
lietuviais. Gimstame - nes kaip kitaip galėčiau sakyti apie žmogų, ku= 
ris vietoj olandiškos pavardės pasirašė lietuviška puvo r= 
d.ę. Kas įvertins šį_faktų tinkamai ir pagarbiai? - Įvertins tėvynė, 
jos gynėjai, lietuviškos kultūros gynėjai'ir tie, kurių nei tautiški 
norai, nei pavardės nesiūbuoja nuo svetimo vėjelio.

*
Yra mūsų tarpe daug ir garbingų žmonių, veikėjų ir veiksnių, kurių 

vardais mirga mūsų leidiniu ir aidi "Amerikos Balsas". Yra mūsų tarpe 
žmonių, apie kuriuos niekas nei kalba, nei rašo, o tačiau - jie žibu= 
rėli.ai tremties sutemose. Neužpučiami žiburėliai. Jie tėvynės grūdas • 
po į šulus iri tremties žeme, kurs pavasariui atėjus našiu rugiu, našiu 
kviečiu tėvynės dirvone išaugs. Rugiu - ne dirse!

Kas jie?
Jie - tai motinos lietuvės, kurių vaikai lietuviškai auginami. Jie - 

jaunimas lietuviškai kalbas ir tuomi jaučius pasididžiavimo. Jie - neši= 
gailintieji skatiko savo kambariui ir aplinkai lietuviškai padabinti. 
Jie - gimstu ir ne numani namieji lietuviai.

K. J.D.
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LIETUVA ' GARSĖJA.
Vasario lt'-. Iš pasiekiančių žinių matosi, kad šiais metais 

Vasario lt-ji paminėta dar įspūdingiau nei praėjusiais metais. Dabar 
apie ją , o ta pačia proga taįp pat apie pavergtą Lietuvą, rašo viso 
pasaulio-, kur tik lietuvių. gy yc narna, s pa ūda, kalba radijai, minėjimą 
nuotraukas ar vaizdus deda• žurnalai, tfensliuoja televizijos stotys, 
šį karta dar plačiau išeita 'į svetimupšius ir atkreiptas įą demėšyfe^į - 
mušu tėvynės Vargus ir laisvąją lietuvią pastangas savam kraštui is= 
vaduoti / Džiugu konstatuoti , kad visur lietuviai šią laisvės šventę pa= __ 
minėjo vieningai, be pažiūrą ir įsitikinimų skirtumo. Ta proga visur 
buvo atlaikytos iškilmigos pamaldos ir suruoštos gausios^programos. 
Be "Amerikos Balso41, Vatikano ir kitą kraštą siųstuvą, šiemet pirmą 
kurtą lietuviškos programos duotos su Lietuvos atstovo Dr.BaČkio žo= 
džiu'į kraštą per Paryžiaus radiją, amerikiečią karinį siųstuvą Vokieti- 
jo je, Bavarą‘radiofoną' ir "Laisvosios ^liepos" stotį vengrą, slovaką 
ir čeką kalbomis.

Gana palanki lietuvią reikalams federalinės Vokietijos Bonos vy= 
riausybė. Pasitaikančiomis progomis VLIA1o nariai aplanko vokiečių 
vyriausybę ir judina Lietuvos plausima. Dar daugiau prielankumo su= 
tinkame. Italijos vyriausybeje^ir visuomenėje. Jau kelinti metai dau= 
gelis didesniąją italą^laikraščių įsideda straipsnius apie Lietuvą ir 
šiltais žodžiais užjaučia mus. Vasario 16. proga Vatikano radijas 26 
kalbomis prabilo į pasaulį apie Lietuvą. Italą radiju paskyrė 25 min. 
transliaciją tam reikalui, o vėliau Italą vyriausybė tikisi duoti net 
kasdien lietuviškas transliacijas per savo radiją. Italą vyriausybė, 
parodydama savo simpatijas lietuvią tautai, vasario 16 d. prie Lietu'= 
vos atstovybes šv.Soste atsiuntė specialią garbės sargybą, kuri, taip 
pat,pagerbė Lietuvos vėliavą. Laikraščiai plačiai aprašo mūsą partiza= 
ną laisvės pastangas.

J. A.V. itin gražiai Vasario 16. paminėjo "Amerikos Balsas" gražia 
programa. Daugelis amerikiečią aukštą pareigūnu kalbėjo lietuviams la= 
bai palankia prasme, šia proga Vašingtone aukštuosius amerikiečią veik= -x 
snius aplankė lietuvią delegacija ir prez. Trumanui buvo įteiktas me= 
morand urnas. ir per Švediją neseniai atbėgusią triją žveją dovana iš Lie= .. 
t uvo s.

■ Pietą Amerikos valstybių vyriausybių žmonės ir spaudos atstovai mū= 
są Vasario 16. atitinkamai pagerbė kalbose. Urugvajaus radijo net pen= 
ki siųstuvai skambėjo nuo lietuviškos programos, mūsą ministerial ispa= 
niekai kalbėjo tenykščiams apie Lietuvą.

Gražūs l.e priklausomybės, šventės paminė jinai buvo suruošti visose pa= 
šaulio lietuvią bendruomenėse. Visur ta diena rado plataus atgarsio sve= 
+imtaučiu žmonią tarpe, pasirodo, kad Lietuvos reikalas vis labiau 
kyla viešumon. Apgailėtina, kad nebuvo galima išgauti platesnio turinio 
transliacijos apie Lietuvą belgų radi jof oriuose. Teko pasitenkinti kuklia 
15 min. lietuviškos muzikos valandėle.

* * *
...* Remkime Lietuvos vadavimo darbą tremtyje įsigydami "Lietuvio Pasą" 
ir lipindami jame "T-.utos Pondo" ženkliukus. Surinktos aukos padės Lie= 
tuvos išgarsinimo propagandai, sutrumpins tremties dienas ir Lietuva 
atsistatymo laiku jau turės užjaučiančią ir padedančią svetimtaučių!...*
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POP 4 Ž I AUS PIJAUS XII. Katalikų B .žnyčici vado= 
ravimo sukaktis. Prieš 13 h^tų, kovo antrą dieną Ronos kardinolai Kris= 
taus įpėdiniu išrinko Eugeniją Pacelli, kuris kova 12 d. vainikavosi 
dabartiniu popiežiui.;!. |

Sunkios ir n t s ako 11 inge s yra Kristaus vietininko pareigos šiais įter.;p: 
tos politikos laikais. K i g~l nieko pasaulyje taip nekenčia komunistai, 
kaip popieriaus, tai iš kitos puses kone visos valstybes siunčia savo 
atstovus prie V.tikano. Neseniai ir JaV president .s buvo paskyręs sa= 
vo specialų pasiuntinį. Taigi, bažnyčios .vaidmuo pasauly vis didėja.

Darbiečių vyriausybei sutikus ir, paskutinės kelionės metu Vasingto= 
nan, Čiorčiliui leidus, amerikiečiai savo atominių pajėgę, oro bazes smaj 
ki u tempu kuria Anglijoje. Šiuo metu ten jau apsistojo dvi oro divizijos 
su 20.000 konių įgula. Pajėgos apginkluotos moderniausiais ginklais.

Eisenhovario pareiškimu, sovietu puolimui sutaikyti užtektų.iš pra= 
džię. ir 25 divizijų, tik jos turėtu butą apginkluotos taktiniais atomi= Į 
niais ginklais. Numatytose kautynių 43 divizijose bus 12 vokiečių diyi= Į 
zijų. Ligi 1955 metu Eisenhoveris tikisi turėti ligi ICO divizijų. Gi 
komunistų pajėgos šiuo metu įskaitant ir satelitus siekia 240 divizijų.

Smarkiai ruošiamasi karui ašigalyje. Sovietai šiaurės rytiniame^Si= 
bire atliko didžiulius manievrus, kur temperatūra siekia ligi 5G°šalčio. 
Neatsilieka ir anglosaksai. Kanadiečiai pačioje šiaurėje pastatė ištisus! 
įtvirtinimus iš ledo. Išmokta kaip nugalėti šaltį ir pasigaminti' atitin= 
karną mils'1-!. Daktarai tvirtina, kad Arktis yra sveikiausia zona pasauy I 
luje, tik prakaitavimas ten reiškia mirtį. Sovietai jau spėjo iššnipi= Į 
nėti švedę, karinius pasiruošimus šia_urėje.

Išilgai Oderio-Neisės linijos dviejų mylių ruožu pradėta statyti len= 
kų pusėje minu užtvaros ir prieštankinės kliūtys.

Cekoslovakų valdžia nutarė deportuoti Rusijon visus tuos katalikę, 
kunigus, kurie priešinasi kom.rėžimui.

Penkerių metę, lietuvaitei Reimondai Apeikytei J.A.V. 
vienas didžiausių laikraščių "Life" pripažino pirmą.ja premiją iš 500 
piešimo konkurso varžovę.. Lie tuvis R.Valzonis iš 350.000 ber= 
niūkų, išrinktas kaip "tikrasis Amerikos berniukas".

Amerikiečių plačiai skaitomas laikraštis "Colliers" užklausė kele = 
tą žymių asmenybių pasisakyti kurios švento Rašto vietos ir mintys jiems 
labiausiai patinka. Prezidentas Trūmanas atsakė,kad Senojo Tes= 
tamento pirmosios Karalių knygos 3.perskyrimas, 9. eilutė: "Duok, Vieš= 
patie, savo tarnui klusnią širdį, kad jis sugebėtų valdyti tavo tautą 
ir tepręsti kas jai yra’-getrą ir kaš bloga". • Sėdatorius Tass, respubli= 
konų partijos kandidatas į prezidentus pasirinko Jiiato evangelijos 7.18: 
"Geras medis negali duoti blogų vaisių, nei blogas medis gerų vaisių. 
Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į 
ugnį". Generolai Eisenhoveris - evangelisto Luko 11, 21 : 
"Kada galiūnas apsiginklavęs sergi savo kiemą, ramybėje- lieka visa ką 
jis turi"...!
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STEBUKLAS MUSU DIENOSE.
aug buvau girdėjęs ir skaitęs apie Vokietijoj gyvenančią, nucs

■ stabią moterį Teresę Neumanaitę.Jinai jau daug metą kaip me« 
valganti jokio žemiško maisto ir išsilaikanti tik Komunija, 

.kad ji Didįjį Penktądienį pergyvenantį savo kūne Kristaus kan= 
čią visam kančios žiaurume. Skaičiau, stebėjausi ir kažkaip 
sunkiai tas tikėjosi. Piršosi mintis: - ot, kad'pačiam pamačius.

Ir pamačiau.
Tai buvo prieš penkis metus, bestudijuojant Vokietijoje. 1946 m. ko= 

vo 4 d. su vienu grsugu atkeliaujame į Bavarijos mažutį miesčiuką, ge= 
riau pasakius, kaimelį Konnersreuth's., pamatyti ir. aplankyti to nuosta= 
baus šiais laikais žmogaus. Žinojome, kad Teresėlė gali pranašauti, vis= 
ką mato žmoguje f gali daug pasakyti, todėl iš anksto pynėsi galvoje min= 
tys kaip ir ką kalbėsi, ką klausime. 0 žinoti norėjosi daug ko.

Kcnncrsreutė tą dieną buvo 40 valandų atlaidai, todėl bažnyčioje^vy= 
ko visą laiką adoracija prie išstatyto svč.Sakramento. Kadangi atvažia® 
verne- tik prieš pietus, bažnyčioje ne perdaug buvo žmc.nią - pakraščiais 
kelios moterėlės apsigobusios didelėmis juodomis skaromis. Trumpai pa= 
simcldę, pradėjome klaidžioti akimis po bažnyčią ieškodami tos, dėl ko 
atvažiavome. Juk Teresėlė tikrai turi būti čia, - tai maldos diena.

Norėjosi ją pamatyti - bet kuri iš čia esančią? C gal kartais ji bu= 
tą išėjusi? Pasitarę einam į jos namus. Senutė motina, daugelio metą 
sulenkta trūsiasi virtuvėje. Pasisveikinam, pasisakome savo norus ir 
prašome , kad senutė-malonėtą apie Teresėlę papasakoti. Senutė mc tina
net nustebo:

- Vaikeliai, na tik skaitykite knygas parašytas apie ją, ten daugiau 
rasite, - aš neturiu dabar laiko, man reikia liuobtis,- atsakė užklaustom 
ji ir išėjo į gretimą kambarį.

Taip čia nieko nelaimėję vėl einame bažnyčion. Ir vėl nieko ypatingo 
nepastebime kas išduotą. Teresėlę. ^išdrįsę paklebename į klebonijos du= 
ris. Mums atsako, kad Teresėlė bažnyčioje ir ji neišeis ligi vakaro...

Skaudu! Reikia rengtis atgalios...
Kaip tik tuo momentu atsidaro zokristijos durys,' išeina šilutis kle = 

bonas ir paskui jį vieną suaugusi moteris, aukšto ūgio, apsirengusi juo«. 
dais žieminiais drabužiais, plati' skara ant gaivos ir pečią. ”Ter&ėl<£" - 
pagalvojova abudu iš karto.

Maloniai pasisveikinome su klebonu ir Terese. Klebonas jau suprato 
mums dar nc-pasakius ko čia.esame., ir,' kadangi kažkur skubėjo, nuvedė į 
klebonijos svečiu kambarį pasikalbėti su Teresėle.

Jaudinomės - jautėme, kad prieš mudu sėdi kitoks žmogus nei mes. Ku= 
są varžymąsi pralaužė pati Teresėlė. Užkalbino kur gyvename, kas tokie 
esame ir t.t. Sužinojus, kad studijuojame Eichstatt’e, ji net nusišyp=
so jo:

- 0, puikiai žinau tą vietą, ten esu buvusi ir is ten atvažiuodavo 
profesoriai manęs tirti. Pažįstate profesorią Rėkia, kurs tyrė mano ta= 
riamus hebrają kalbos žodžius ir fiziologą daktarą Mojerį?...

Kalba vis gyviau rišosi. J į na i kalbėjo labai maloniai, kai kada nusi= 
Šypsodama. Išgirdusi musą tėvėynės 1-ikdroą ii? viens tr^cnfija-Lą vtxrgua., ®u.~

... '. '
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nėrusi rankas, lyg lauždama, mus giliai užjautė:
- Oh mai,~oh mai, kokia nelaimė, — kalbėjo ji bavariška tarme.
Kaip tik čia pradėjo pirštis mintis paklausti Teresėlės - ar ilgai 

turėsime’būti benamiais, kas tik bus toliau. Ir į tai ji atsakė:
- 0 taip Mejeris labai geras daktaras, jisai tyrė mano nevalgymo' 

priežastį...
Nustebova abudu. Teresėlė nė dėmesio nekreipė į mūšy, pranyšyčią žin= 

geidumą. Panašūs atsakymai sekė į dar porą panašią, užklausimą.. Suprato= 
va, kad Teresėlė pirma klausimo žinojo ko klausime ir kad šimtai jai 
buvo statyta panašią klausimą.. Vėliau pagalvojome, kad jeigu Dievas ir 
duoda. malonės jai žinoti ką nors panašaus, tačiau nereiškia-, kad -kiekvic 
nam tai pasakoti reiktą ir būtą reikalinga.

Ant Teresėlės sunertą ranką užmautos puspirštinės, — tik riešas uždėt 
tas, pirštai ne. Per pirštines nesimatė jokią stigmą. Kagangi ji kalbėjo 
apie gydymą mano draugas užklausė apie rankose turimas žaizdas ir-labai 
norėtume- pamatyti.

Teresė nutraukė juodą pirštinaitę ir rankos viršuje matėsi rausvas 
sukrekėjusio kraujo šašas, gak ke.turią kvadratinią cm; dydžio. Ranka bu= 
vo normali, nesūtinusi. Ji parodė’ ir delną - iš vidaus žaizda buvo užkli 
juo ta filasteriu Xr nieko ypatingo nesimatė. Tai reikalinga, kad nępri-lys 
ko nors bedirbantį

- Ar Jums skaudi, Teresėle,- paklausiau.
- Bandykite gi tėk peiliu perdurti ranką, ką jaukite, - atsakė.
- Bet gi jūs turite Kristaus žaizdas ir kojose, įai kaip galite vaikš

čioti jeigu taip skauda? - * - z \
- Kenčiu gi! Kentėjimas mano dabartinė dalis, - paaiškino ji\
Niekadvnebuvau matęs žmogaus tokią akią kaip Teresės. Jos žiūrėjo 

atjaučiančiu gerumu - jos buvo pats gerumas, kaž kas daugiau ten slėpė= 
si. Akys skleidė gerumą, akys iš kurią po mėnesio laiko mačiau trykštan= 
tį kraują plačia srove, kaip kad iškankinto Kristaus.

Nedrįsome prašyti, kad Teresėlė parodytą erškėčią vainiko kančios žai 
das galvoje. Jas mačiau kruvinas Didžiojo Penktadienio agonijoje.

Praėjo- ir pusvalandis .1 aikn i v daugiau. Jautėme., kad reikia, mums .eiti
- Teresėle, skaičiau, kad Jūs nevalgote nieko,- užklausiau.
- 0 taip! Jau virš dvidešimts: metą.
- Tai Jūs nieko nė nesilpndjate?
- Šventoji Komunija mane gaivina.
- Kaip, Teresėle, Jūs priimate Komuniją? Jūs matote Kristą, jaučiate 

ar pergyvenate? - ir net taip užklausiau, - nes ji maloniai kalbėjo.
-.0, Kristus ateina į mane, as jį matau, aš juo gyvenu, jis komunijo= 

je yra ir as juo gyvenu...- jos balse reiškėsi kokia tai nuostaba, gi= 
lumas, jautėsi koks tai šventumas, gilesnis nei kalbos žodžiai galėjo 
pasakyti.

Padėkoję Teresėlei už malonumą ir už kvietimą pietą, paprašę melstis 
už mūsą kenčiančią Lietuvą maldose prie Kristaus gavome po tris paveik= 
slikus su jos parašu: "Im Gebet vereint. Tererese Neumann" atsis.veikin= 
daira visu lietuvišku nuoširdumu paspaudėme jai ranką. Jį kažkaip pažvel= 
gė į jaus.

Išvykome keliu į namus Bavarijos laukais pilni gilią įspūdžią, nes 
buvome sutikę žmogą, kurs yra kitoks nei mes žmonės. Vėl viską eidami^ 
pergalvojome ir peršnekėjome ir prisiminėme rankos, paspaudimą lietuviš
ką ir jos pažvelgimą...

... juk jos rankose buvo atviros žaizdos...!
( B.d. ) Jonas Dėdinas
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TAUTŲ PRAVARDĖS. ; '
Ne tik paskiri žmonės- skiriasi savo būdu bet ir tautos. Dažnai 

kiekviena tauta peši žymi kokia nors savybe, kuria išsiskiria iš kai= 
mynų. taip kad pradedama- ją ta savybe vadinti ar pravardžiuoti. Tokių, 
tautų pravardžių žinome'irjmes, esame dažnai girdėję ir patys pmau= 
.do ję , “nors kartais nesąmoningai. Pavyzdžiui kas iš mūsų negirdėjo ir 

he rniidh-j o '‘Dėdės $amo"? Tai.kti'ena' tokių amerikiečiams taikomų pravar= 
džių- .'.Kitos tautos vadinamos kitomis pravardėmis...Čia pasistengsiu 
paaiškinti vienos kitos pravardės prasmę ir istoriją.

KF'SJf • .... - t- • /...•/>.

'... ■ • ; i D- Ė D E-. SAKAS. 1
- . t <

Amerikiečiai yra pravardžiuojami dvejais, gal net trejais, pridė= 
tiniaįs vardais., taįų "jankiai" -ir "Dėdės Šamo" krašto gyventojai.

iš kur kilę® " jankio" - vardas.? -Kuomet amerikiečiai kariavo aatuo» 
iko Ii kinis' iy. dovyčio liktumo šimtmetyje su anglais, vienos valstybės 
Cunneatieut gubernatorius Jonatas Tromvelis pasižymėjo savo išminti® 
mi duodamas patarimus net ir generolams. Pats amerikiečių karvedys Va= 
šingtonas mėgdavo klausti Jonato nuomonės. Vėliau, kuomet Vašingtonas 
buvo išrinktas prezidentu, kongrese sprendžiant painius klausimus sa= 
kydavp:"Čia reikia klausti brolio Jonato.patarimo. Ir taip šis Jo= 
nato vardas paplito visoje Amerikoje. Europiečiams tai buvo proga pasi= 
šaipyti iš amerikiečių dėl jų tokio posakio. Jie vadindavo "broliais 
jankiais" - vadins nt Jonato vardu.

Kita nuomonė sako, kad "jankio" vardas paeina iš anglų pamėgždžio= 
jimo, kaip indėnai tardavo "English" žodį.

"Dėdė Samus" - atsirado 1812 metais, kai amerikiečiai vėl pradėjo 
karą su anglais- Vienas svarbiausių karinio tiekimo uostas buvo neto= 
Ii^Niujorko. Šio uosto ii’ tiekimo direktorius buvo Samuelis. Ant iš= 
vežamų dėžių badavo užrašyta: "U.S.Am." Žmonės juokdamiesi pradėjo 
supinti . tiekimo direktoriaus vardą, su Amerikos Valstybes pažyminčių 
užrašu "U - S A m". Keręikėjo ilgai laukti, kad viską kas gero ėjo 
iš to uosto- pavadintų gerojo Samuelio vardu, kurį trumpindavo Saw 
žodžiu, ir visą amerikiečių šalį taip pavadino "Dėdės Šamo" kraštu.

Džonas Bullis.

Jei Dėdė Samas piešiamas liesas, dryžomis kelnėmis, žvaigždėtu ei= 
linderiu ir hrvklotu, išpešiota plona barzdele, tai anglų tautą vaiz= 
due jantis Džonas Bullis yra storas drūtast rankos kelnių kišeniuose, 
ant galvos platus cilinderis, kelnės sukistos į debatus. Pasitikinčiai 
žvelgia aplink save. • ■ v . ,v .

Sis vardas anglams prikabintas nuo 18 šimtmečio pradžios, kuomet 
anglai įsivyravo jūroje ir pradėjo pirmauti visame pasaulyje, — tai 
vieno anglų ministerio John Arbuthot pavadinimas pagal jo gyvenvietę 
Bolinbrok, kas sutrumpintai išėjo Džon Bull.

Sr pravardė taikoma anglams už jų nerangumą ir užsipyrusiai gudrią 
politiką. Lietuviškai Džon- Bull reiškia "Jonas Jautis".
f k a i - Janas Palėpė.
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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES minėjimą

Kovo men. 2 d. sekmadienį, po pamaldų Winterslage, 3 vai. po Met 
Lietuvos švenčių minėjimas įvyko Zwartbergo apylinkėje p. Žitkevičiaus, 
bute. Susirinkus iš visų trijų apy lenkių nemažai lietuvių, iškilmin= 
goji minėjimo dalis pradėta Nepriklausomybės paskelbimo akto skaity= 
mu, stud. J.Navicko šventei pritaikintu žodžiu ir ousikaupimu, - čia 
buvo - parodytas vaizdelis "Lietuvos kelias į Vasario 16 d1.1 su atitin= 
karna muzika ir magnetofono. juo stelių.

Buvo paminėta ir Dr.J.Basanavičiaus mirties 25-sios metinės.
■ Prisimenant š V. Kazimierą., žodį tarė kapelionas ir buvo pavaizduotas 

Lietuvos religinis gyvenimas įč Į . juo steleš. p*Rudzinskien.ės ir sese= 
lių benediktinių įgiedotų giesmių. Kurtu buvo parodyta gavėniai pri= 
taikinta filmą,.

Minėjimo dalį atidarė Zwartbergo lietuvių seniūnas Pr.-Aglinskas, 
minėjimas baigtas T'.u to s Himnu.

Po iškilmingosios dalies, sekė ."piripikijj" loterija. Į loterijos 
būdu statomus iš Lietuvos praeitis klausimus susirinkusieji malonė
jo tiksliai'atsakyti, - pasirodo, kad Limburgo lietusiai tautiškai 
itin susipratę.

Nors j’.u nedaug lietuviu Limburge telikę, nd tiek, kad būtų galima, 
suruošti didesnius minėjimus su platesnėmis programomis, tačiau malo= 
nu yra tai, kad lietuviai gražiai sugyvena susibūrę vienybėn laukdami 
Lietuvos laisvės dienos.-

Tą. pačią. diena, pusiau, slaptu, balsavimu buvo išrinktas Petras
S t r i č k a (iš V/interslago) Lietuvio Pasų reikalų tvarkytoju. 
Tautos Fondo reikalus vesti yra perėmęs Pr. Aglinskas Zwartberge.

* * *• -%'
j;,..-,. . ■ •.

.V- .. .. .z?
?• a; ars ■ ■ a p&iiž ■
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* Tėv.J.Aranaus kas jau iš Čikagos sveikina: "Mieli Belgijos Lie= 
tuviai! - -ug man atleidote, atleiskite ir šį kirtą, kad negaliu 
Jums daugiau parašyti.

Vos gyvas pasiekiau New-Ycrką. Hivo šešias dienas maitinausi vien ga= 
balelių duonos su druska ir vandeniu. Visi sirgome jūros liga. Tiek 
išdžiūvau, kad Niujorko Tėvai Jėzuitai pavadino mine "Stepinač" ir no= . 
nėjo pa guldyt i Ii go nine j e.

Tilrp Oicagcs lictuviy. jaučiuosi jau geriau. Tikiuosi, kad greitai 
pradėsiu dirbti ir parašysiu daugiau. Iš visos širdies linkiu, kad 
neužgestą ta artimomeile, kuri doge tarp mūšy. Belgijoje.

maldose prie Viešpaties altoriaus už visus Belgijos lietuvius.
Jūsų. Tėvas J. Aranauskas, S.J.

* Svarbus pranešimas besiruošianticms emigruoti♦ IRO vietoje likęs 
Tarpvalstybinis '.Eii gracijos iš Briuselio praneša ’, kad padės lėšomis 
išvykti tiems, kurie: 1. yra gavę vyža prieš 1952 m. ISsario men 1 d. 
ir 2- kurie neri. kad šis Komitetas padengtu kelionės, išlaidas ar ją 
dalį. Todėl, suinUrcsuo tie ji prašomi k.uos kabiausiai pranešti adresu: 
Comitč Belge pour,les Rėfugiės; 95.Chaussėc dc Vleurgat; Bruxelles; 
šiuos davinius: 1.Tautybė; 2. Pavardė, Vardai; J.Šeimos sudėtis;
4. IRO kortelės numeris; 5.Vyžos išdavimo data ir ligi kol galioja;
6.Kur važiuojama; 7. Kiek prisidėsite prie kelionės išlaidy padengimo.

"Gšskaitytojai malonėkite šią žinią prahešti neskaityto jams, ku= 
riuos ji liesty-
*y Belgiškasis Tremtinią Komitetas informuoja, kad daromos pastangos 
išgauti iš Belgijos vyriausybės platesniu teisią užsieniečiams pabė= 
geliams, čia gyvenantiems bent trys metai. Daromos pastangos gauti 
piniginės paramos norintiems išemigruoti ir liekantiems gauti laisvai 
darbo.už kasykla ribą. Smulkesniu informacijų laukite sekančiuose nu=

■ mariuose.
* Klaipė d i ežiams ir Mažosios Lietuvos 
lietuviams pranešama, kad Vokietijoje leidžiamas ją laikraštis "Kclei= 
vis". Užsisakyti adresu: Administration "Keleivis"; c/o A.Bendcricnė;
Hąnnover-ilėcfold; Hegclstr. 7. Allcmagne. Išeinąs kas mėnesį, numerio 
kaina 2^asto kupo nai (apie 8 frankus). Tuo pačiu adresu gaunamas la= 
bai gražiai išleistas 1952 metą "Lietuvninku Kalendorius".
* Pavasaris - stropios šeimininkės jau ruošiasi pavasarines rasodas. ir 
kasa gėlią lysvytcs. Lietuvaitės - kokią gėlią besodinsite prie savo 
namelio, tačiau žinokite, kad r ū t a pirmoji lietuviška gėlė tarp gė= • 
liy. Rūty sėklų galima gauti ir "GŠ" adresu.
* P A M A L D 0 -S : Lie žo a py lenkes lietuviams - kovo 16 d. Sese Ii y. 
koplytėlėje - 11 vai. įvyks trumputės rekolekcijos. Limburgo lietu
viams - Zwartbergc kovo 25 d. 11 vai. Bus rekolekcijos. Kovo 50 d. 
Olandijos lietuviams., Hoensbrockene. Balandžio 6 d. Volcnijos. lictu= 
viams - Charleroi, Seseliy koplytėlėje (14.rue du Laboratoire,Charleroi). 
11,50 vai. - Rekolekcijos. Prašomi tautiečiai painformuoti vieni kitus.

"Pays Natai"- Editė par la Section dc la Presse Lithuanienne 
et la Mission Cathclique. Visais laikraštėlio reikalais kreiptis : 
K.J.Dėdinas; 97.rue dc la Brabanęcnne; Louvain. Pusei mėty - 60 fr. * -X-*** **** ***** ****** ***** ****^**** ***** **** ***** **** **** *****

11



<BEk<Slt)UE>

bi LA Tb JI SALTS 
iiirlfėtiil Pdribdique Lfflriidnled 
fti. feUE bE LX feRAflANįONNfi 
keuvAihi

fcr.Archives Bibl-litbi 
22.Karl Spitteleetr. 
Bera e^gnip,Fe.

12


	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0009
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0010
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0011
	C1BC10000363631-1952-nr05-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0012

