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MOTINOS ŠVENTĖ
MOTINOS DIENOS prasmė yra ne kas kita, kaip pager3 

b ima s Moters, kuri įvykdė ir vykdo savo natūralu ir įgimtu pašau3 
kimę: duoda nauję. gyvybę (individualia, ir nepakartojamu), ję augi3 
na, auklėja ir ugdo. Šia diena Motina pagerbiama dvilypiu ir neiš= 
skiriamu požiūriu: kaip gimdytoja ir ugdy to j a . 
ši tiesa ypatingu būdu yra pabrėžtina ir primintina, nes šiaip jau 
motina pergreit yrė suprantama tik tiek, kiek ji yra naujo žmo= 
gaus davėja, vadinusi, vien kaipo gimdanti moteris. Šiuo motina bū= 
-t^i nužeminama iki žemosios būties, kuri taip pat turi galię pratęsti 
savo giminę. Jei naujagimis gyvulys yra paleidžiamas gamton ir joje • 
pasilieka, tai naujasis žmogus privalo peržengti 
gamtos ribas ir p e r e i t i 'į kultūros plotmę.
Motinos paskirtisir yru šię nauję žmogiškuję 

atzalę persodinti į. kultūrinę dirvę; pervesti naujęjį žmogę. į žmo= 
giško gyvenimo būdę ir formas. Ir^kaip fiziniai moters ypatumui yru 
jai leidę įvykdyti gimdytojos pašaukimę, tai ugdytojos pašaukimui 
atlikti jai yra įgimtas atitinkamos sielos savybės.

Motina v avi ko auklėtoja turi tam pati pasirengti. 
Be auklėjimo zinly. ji pati turi būti asmenybė, išvystytu kilniu 
charakteriu ir būdu. Motinai auklėtojai reikia pačiai pasi
rengti ir dvasiniai subręsti. Šis motinos dvasinės kultūros laips= 
nis apsprendžia vaiko išugdymo lygį, apimtį ir sėkmingumę.

Motina išreiškia gyvybės ir kultūros pradus. Per ję žmogus nesi= 
liauja buvęs, keldamasis vis į naujus laikus, ji - kuria ir vysto 
būsim, asmenybes, tautas ir kartas. stua. Juoaas a a v t o k a
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Ir šiuds metais gražiausia Belgijos lietuviu šventi buvo Motinos 

Dienu Tilleur. Saulėtą sekmadiehį susirinko lietuviu, iš Volonijos, 
iš Antverpeno, ir kaip jau įprasta Limbu&gui, iš Limbargo suvažiavo 
gražus vyry, būrelis.

Tiesą pasakius, ir šį šventė' daug kuo nesiskyrė nuo kitą, - pamal= 
dos už susirinkusias ir paliktas motinas, minėjimas ir 1.1. Tačiau, 
nors dienotvarkė panašį, jos turinys ne vieną giliai sujaudino ligi 
širdies ašarą Sės.Agnietės režisuotas vaizdelis "Prie Motinos kapo", 
vykusiai atliktas pp. Šidlauskienės, BanetoiČiūtės, Irmos Jonutytės 
ir Br. Poškevičiaus. Visus jautriai nuteikė mažąją gėlią dovanos sa= 
vo motinoms. Garbė lietuvėms motinoms auginančioms gausią šeimynė® 
lę, kaip puv. Tilleurietė B.Žiulpinė1 sulaukusį keturių dukterų gėlią 
dovanas. Vargo Mokyklos vaikučiui gražiai pašoko ir padainavo.

Belgijos lietuviams buvo staigmena tai BELGIJOS LIETUVIO TEISMAS, 
sekąs po iškilmingosios programos. Daugelis-'jo~lūū2ė šū nepasltikėjl® 
inu ir baime, tačiau praėjo, ramiau ir gražiau nei kad buvo tikėtasi. 
Teismo sargui Pov.Bružui nors ir griežtai riktelėjus "Teismas eina, 
prašom stoti t apgailėtinai niekus neutsistojo...

Teismo pirmininkui - Pr.Sekmokui'ir nariams .P. Stoniui (iš Eis® 
deno) ir Pr.Aglinskui (iš Zwurtbergo) užėmus vietas, perskaičius kal= 
tinimo aktą, liudininkams, tarp kur*ą P.Pauliukoniui pripažinus, jog 
kaltinimai atitinka gyvenimo tikrovę, kaltintojas - J.Dėdinas,- ypa® 
tingai puolė Belgijos lietuvį už vis labiau apleidžiamą priaugančio 
jaunimo auklėjimą, besaikį gėrimą ir to pasėkoje, gyvenimą"tik ta die® 
na", neturint susitaupius nė po 5000 fr.

Gynėjai Stud .J.Navickas ir Ed.Cinzas advokatišku iškalbumu švelni® 
no padėtį. Tarp ją ir kaltintoją kilęs ginčas rado gyvo atgar®
šio ir publikoje. Teismas Belgijos Lietuvį daugeliu atveju rado kal= 
tu ir papeikė.

Sekančiame "GŠ" numeryje bus daugiau žinią.
šiemet mūsą bendruomenė praturtėjo nauju šveąčią programos nume® 

riu,^tai būtent, jau šios Motinos Dienos proga suruošta šaunia lie® 
tuyiška LOT E^R I J A . P.Gajauskienės sumanymas per lietuvią su® 
važiavimą balandžio 20 d.Tilleur. virto šiandien kūnu. - Dar vykstant 
salėje programai entuziastės jau pardavinėjo iš skrybėlės laimingus 
ir nelaimingus bilietus, (reikia pasakyti, kad tuščią nebuvo bilietą, 
- jei kuriamo trūko numerio, tame rastas "Ačią labai","pamėginkite 
dar kartą laimę, seksis geriau"...ir t.t.).

Pasigėrė tina, kad lietuvės įstengė suruošti tokią loteriją ir su 
tiek daug lainą. Linkėtina ir toliau čia pasidarbuoti.

* * #
GĄ2SĮĄĮ.3gW!£MBT2yĮSKra aĮYG0S pQ lietOTi. 

d e n e,wgegužė 4 d. tos apylinkės negausus lietuvią būrelis susirin® 
ko į vaišingąją Kleiną šeimą pietums. Ta proga lietuviai graibstyte 
išgraibstė lietuviškas knygas imdami net po kelias ir keliolika lei= 
dinią. Šios apylenkės seniūno P.Stonio iniciatyva kiekvienas lietuvis 
čia prenumeruoja be "GŠ" kelioliką. kitą laikraščią.
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Kai tu praversi paskutinį kartą savo mirštančias akis 
Ir mosi savo motinai sudie besvyrančia ranka, 
Tau prisiminimai sumirgės lyg obeliu žiedai, 
C saulė leisis,lyg šermukšniu kekė,kruvina.

Juodų sparnų, plevenimo kurčioj tyloj
Skambės daina mergaitės mylimos: — 
ji skins rugiagėles, lyg liūdėsi, mažas 
Ir žiedlapius bučiuos jaunutės rožes raudonos.

Regėsi,kaip sidabro rūkuose paskęs gimtinis namas
Ir sodui snaus paunksmėje e rd vynui mėlynų#. j . .
Bet nesulauks tavęs mergaitė,lyg ežerai,akių, sviesiu.
Ir užsimerksi besapnuodamas gėles pelkynų,sodų ir miškų...

Daugelis jau esame girdėję ir skaitę apie kartas nuo 
/,/y -į21/7 įvairiose pasaulio šalyse vykstančius Eucharisti= 

nius Kongresus. Kas jie tokie yra? Gegužės mėn. 25 d; 
~—toks kongresas bus Ispanijos mieste Barcelonoje, kurw 

""suplauks daugelio rasių, tautų ir šalių katalikų, tarpe jų nemažai 
ir musų tautiečių. Tad, keliais žodžiais apie tai.

Lietuviškai eucharistinį kongresą reiktų pavadinti švč.Sakramen?= 
to, arba Komunijos kongresu, įsės "eucharistija" reiškia mums įpras= 
ta prasme Svč.Sakramentą. Štai kokia jų kilmė ir atsiradimas.

Prieš 700 m. viena belgė vienuolė prašė tuolaikinio popiežiaus 
įvesti visame pasaulyješvč.Sakramento šventę. Jos prašymas buvo įgy
vendintus ir turime tą šventę Devintinių vardu vadinamą. Eucharisti= 
nius kongresus pradėjo irgi moteris! Tai 1845 m. gimusi Doux mies= 
te, Prancūzijoje, Emilija Tamizaitė. Ji būdama 30 metų ir pilna pa= 
garbos Komunijai sumanė ruošti eucharistines šventkeliones į pagar= 
sėjusius Švč.Sakramento stebūklais Prancūzijos vietas. Visa taiji 
dūrė vedam dviejų minčių : Prancūzija turi atsiklaupti prieš Švč. 
Sakramentą ir gelbėti socialiniai pasaulį per Eucharistiją-

• k •
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Į pirmąsias tokias šventkeliones suplaukdavo keli tūkstančiai 
maldininku, kur be religini^.’ ceremoniją užsiimta konferencijomis 
ir studijomis. 1901 m. vyskupas ifermiot, pritariant belgių ir 01an= - 
dą vyskupams Lilio mieste Prancūzijoje suorganizavo pirmąjį eucha= 
rištinį kongresu, pilnu kongreso apimtimi. Susirinko 800 delegatu 
iš 10 salią ir užbaigiamo jo j procesijoj dalyvavo per 4000 žmonių.

Taip gimė tarptautinės apimties Svč.Sakramentovpagarbinimo kon«= 
grasai, - ją sumanytoja Emilija pasitraukė is viešojo gyvenimo ir 
1910 m. atsiskyrė iš gyvąją eilią visą užmiršta ir nebežinomu.

Pirmieji eucharistiniai kongresai būdavo kas metui šaukiami iš 
eilės visuose didesniuose Belgijos miestuose: Toumai, Antverpene, 
Lieže, Hamiure, Briuselyje. 1901 m. Namiuro vyskupas, išrinktas 
pastoviu kongresu ruošimu, vadovu tam tikslui suvienijo 50 tautai* 

Pirmojo Pasaulinio kuro nutraukti kongresai atgijo po jo, bet 
jau ruošti kas antri metai ir viso pasaulio sulysę: tiek JAV, tiek 
Australijoje, tiek Amsterdame, tiek Kaune, visur reiškėsi dvasinė 
katalikybės stiprybė! Iš 800 kongresistą 1901 m. Lilyje, 1952 m. 
Dubline maldininku skaičius pakilo ligi, vieno milijono. Šiemet, 
Barcelonoje tikimasi dar gausesnio dalyviu skaičiaus, ypač dvasiš= 
kijoa, kurią galioje yra duoną ir vyną paversti eucharistiniu Kriffi= 
taus kūnu ir krauju.

laigi, eucharistiniai kongresai parodo pasauliui viešąjį Osti£ 
joa triumfą, matomąjį žmonijos atpirkimo ženklą.

- Pavasarėlis, Ž* . v- « - r—. > —rvr r ■ 4 ♦
*♦ *** * *#* ##

.. .iš vienos mergaitės maldos: , . . . .——■— ---- -—g----- ?--------------- "Mano Dieve, padaryk, kad visi blo=
gieji taptą gerais, ir kad visi gerieji - mandagiais

#* *** * *** **

Belgą kardinolu Ernestas, Juozas Van Roey gal niekuo taip ryškiai 
save nesicharakterizuo ja kaip savo nešhekumu. Retas kas jį prakals 
bina ir dar^rečiau kas sulaukiu iš jo atsakymą.

Apie- jo si ypatybę pasakojama nemažai anekdotu. Panašus yra ir 
jo veikimo būdas: mažai kalbėti, daug pasakyti ir padaryti. Štai 
anekdotinis atsitikimas.

Karo metu vokiečiu parinkti profesoriai turėjo perimti T.inve-nn 
universitetą, kurio globėjas yra pats, kardinolas. Tam t-f kai au=:
kviestame posėdyje kalba naujieji profesoriai, kuriai daugumas drą= 
sina ir ragina suartėti belgus a u vokiečiais, išvystyti bendra kul= 
tūrą, susidraugauti su savo didžiuoju kainynu.

Tyla giliausia salėje kai kardinolas atsikėlė tarti žodį..: Ir 
tas žodis buvo trumpiausia jo kalbu: "Tai puiki mintis,-tarė Emi= 
aenaija,- mes pasigilinsime į ja po karo!" -

Niekad šie profesoriui Liuveno universitete neskaitė paskaitą...
**# * ***

KA-RaBELNINKAI^ y^kar pardaviau 3000 muzikos instrumentą.!— giria= 
si vienas prekybininkas. ............

- Neguli būti! Ar smuiką? - nustebo d muga s...
— Ne- Patefono

4



L

- 4

y sąžinė- vaiko paruosimas gyventi.
Berlyno psichologė 'j.Zatunke apklausinė jo 4 -14 m. amžiaus m»kyklp 

Vaikus kodėl negalima meluoti. D.ugelis vaiku mielai atsakė, dalis 
. • jautėsi skaudžiai paliesti, ir būdinga tai, kad ^daugeli s vaikŲ.,nega= 

Įėjo duoti kio atsakymo. "Kad;aš"Visai čia nežinau',' - atfiėkėevien* 
daktaro sūnūs, Kitas gi prieš paklausė: " Argi aš pamelavau?" 

. . • , VaikŲ. atsakymuose didžiausia vaidm:nį vaidino baimes jausmas ir 
aplamai, naudos reikalas. Religinio jausmo atsakymuose retai tesima= 
t ė. Jeigu religiniai pagrindai buvo paduoti, tai daugiausiai iflužy.j£ 
Vaikučiu: - vienas šešiametis atsakė: "aš negaliu meluoti, nes dievas 
■mane myli. . ! " .

Šios psicologės’ rn-nymu vaikuose sąžinės ugdjumas perilgai buvo 
psichologijos ir pedagogikos šalin atidėtas, ir kad sąžinės klausi= 
mu auklėjamieji mokslai turėtu daugiausiai užsiimti.

Tačiau tai nevisai tiesa, yra naujy.jy. auklėtoją, kurie savo veika
luose 'ryškiai iškelia sąžinės ugdyme svarbą vaiko paruošime gyveni= 

„mui.. Prof..Blįtner pastebi, jog čia yra .ganu sunku, nes vaiko sąžinę 
tegalinu, tik tada pradėti auklėti, kad jo sieloj prakalba tikrovė esan
ti už pojūčiu ribini, bet kaip tik tas negalima pastebėti ir. paveikti 
iš išorės. Taigi, tas^kas auklėjime yra svarbiausia lieka jam nepri= 
einama’ ir šia pasireiškia auklėjimo riba, kur siekiama pačio svar= 

* biausi«s auklybos išdavas, Gi auklėjimas, kuris pirmoj vietoj už= 
siima tik doroviniais klausimais, greitai pereina į moralizmą.

Krikščioniškoji dęrovė Sąžinę supranta, kaip langą, pro kurį pats 
Dievas žvelgia į žmogių, - tai religinis sąžinės'..supratimas. Sąžinė 
gali reikšti ir daugiau ką žmoguje, tai būtent priemenė pažinti kas 
gera ir kas blega ir taip žmogaus buvime rusti lygsvara,' išlyginti 
žmoguje esančius įtempimus ir taip siekti aukštesnio uz jau turimą 
gerumo ir tobulumo.

kažas. vaikutis dar neturi tokio vidinio sąžinės jeipsm*, jis viską 
sprendžiu pagal tai kas malonu ir kas nemalonu ir į savo lygsvaros 
svyravimus, pavyzdžiui, kada yra alkanas ir negauna valgyti, atsako 
riksmu. Vėliau jau bundant vidiniam sąžinės jausmui vaikąs .^asaplį 
dalina i tai kas gera ir ka bloga. Instinktyvus vaikučio pajutimas 1 
papildomus dabar^sąmoningu blogio ir gero supratimu, kuris aprašo-, 
mus sąvokomis ir’žodžiais. Tai sąžinės pradžia, kuri tarnaite vaikui* 
apsiginti nuo blogio. Gi dabar* ji vaike >ą.ie loję vystosi ir .,Jį,s ga- J 
lės pradėti vieškoti te kas yru vertinga. . - \... . ui

'■ Siame taške reikia sukaupti v'isą auklėjimą, iminėtoji psichologė 
nusiskundžia,- kad daugelyje šeimų. vaikai ;aūklėjaM taip, kad visu 
kas bloga jiems atrodo patraukiu, o kas geru — nuobodu ir' jokio džfau—> 
gsmo is to nėra. Yra laba t negera, jeigu vaikai žino, kad jie vi«W 
vien tik sekami ir užbet kokį prasižengimą gaus lubti. Tokie j.e, at. 
mosferoje vaikų. prasižengimai kaip grybai dygsta ir viša^ąauklėM1®^* 
yra tik. klaidu. ' ųy
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Vaiky auklėjimas turėty ty ayzine ramia, kuri kaip vaiko gyve* 
nimo sielos lygintąją* suprantam. Syšinė nėra koka norą pasibaisėk 
jlma blogiu ir nieką* daugiau. Syžinė tai lyg koka jausmas tam 
kas gex*> kas gražu, ka* kilnu, kas padoru ir šventa. Jeigu vaikę 
auklėjama tik su rykštėmis, smūgiais, barimu, gazdinimu, peikimu, 
* toks auklėjimas tėra tik vaiko gadinimas is pat maženėlės, atbu= 
klnimas visy jo dar turiny gėry nory ir jausmy, joks auklėjime ne= 
pūdės vaikui išmokti, kad reikia blogio savaime ir savo jėgomis veng* 
ti, vengti viso kas sielai ar kūnui kenksminga, o siekti gero ir sa= 
vo darbus ir gyvenimą statyti ant vertingy dalyku, - ir apskritai 
vaikas nesugebės pasirinkti kas yra jam, tikrai vertinga ir gera.

Misy laikais reikia sąžinę auklėti kitaip negu vien tik draudimai® 
ir perspėjimais. Kas sąmoningai religišką gyvenimu veda, tam nebus 
sunku susinės auklėjimą kaip reikia atlikti. Vaikus įaugs; į seimas 
religinį ir drovy gyvenimą, paseks tėvy gyvenimo pavyzdžiu, vėliau 
gražiai pamokomas pats taip darys...

Auklėtojy ir tėvy gyva pareiga savo vaikutį grožiais žodžiais 
pamokyti, jam išaiškinti kodėl jis netari daryti kas ne= 
gera, jam patarti, iš anksto nusakyti kas jam bus jeigu darys kas 
yru blogu. Svarbu, kad auklėtojui į t ik i n t y vidiniai vaikę 
visu tuo ką jis daro. Yra daug geriau nurodyti vaikui ką jis gali 
gero daryti ir padaryti, kad geriau yru pačiam suprasti gėry dary* 
ti, negu vien tik.^ uždraust i to ir to nedaryti;.

laimingi yuikučiui, kuriuos tėvui ruošia gyvenimui puoselėdami 
jy vidinį sąžinės gyvenimą, Sąžinės auklėjimas yra sunkus ir sunkiai 
prieinamsF negreit pastebimi auklėjimo vaisiai, tačiau pasišvehtus 
tėvams, ypač motinai, vaikai bus sukrautas gyvenimo kraitis. Čia 
auklėjimas - būtinas, norint kad vaikai sulaukty gražesnio gyvenimo.

- Iš radijau® paskaitos paruošė J.D* -
• m *«•* * *♦* **♦

Daugumą rykščiy, kuriu nusipelno tėvai, atsiima -dažniausiai vaikai.#** **<•<■ * **♦ #*#
—y----400 metų Ran, d, ----------

Šiemet sueina 100 mėty nuo tarptautinė® organizacijos Raudonojo 
Kryšiiaus įkūrimo. Ji prasidėjo Šveicarijoje, pradėta šveicaro gydyto* 
jo Henri Duriant. Per sunku būty keliomis eilutėmis nupasakoti jos vį* 
sę pasaulį apimančią veiklą, šiuo metu Raud.Kryžius apima 67 šalis ir 
80 milijony nariy.

Štai viena.Muometiniy vaikly: - yra rasta būdas netik perpilti 
ligoniams kraujy daug jo netekus, bet jau galima paruošti kraujy 
sausame stovyje ir jį panaudoti ten, kur neįmanoma gauti kas dūoty 
papildomai kraujo, pav. kalnuose atsitikus nelaimei.

Sausas kraujas gaminamas taip, geriau pasakius, paruošiama kraujo 
bespalvė plazsja. ištrauktas šviežios kraujas yra centrifūguo jamas 
specialia mašina ir taip išskiriami raudonoji kraujo dalis, raudonis* 
ji kūneliai. Likusia bespalvis kraujas - plazma - yra saldoma®-25 °C. 
Po |o beorėje patalpoje džiovinamas 3 dienas. Taip paruošiami kruu= 
jo konservui! Reikalui esant tokį kraujy galimą atskiesti destiliuo* 
tu vandeniu ir įleidus į ligonio gyslas tegelbėti jo gyvybę. Toks 
kraujo preparatas tinka kiekvienam žmogui nežiūrint jo kraujo grupės 
skirtume«.

6



oi 2
Tikrumoje daugumas vyrą mėgsta moteris, bet aš nežinau nė vieno, 

kuri? būtą drįsęs pasisakyti aiškiai — kodėl?.
Vyrus, gyvenime nebandęs surišti darugystės bent su puse tuzino 

moterį, o turėjęs tik motiną, atsitiktinai seserį, mylimąją, žmoną, 
tu pučia spalva’nudažo visas kitas. Didesniame būryje motorą jis la= 
bui moteriškas, arba "ponią garbintojas". Tai priklauso nuo jo am= 
žiaus. Toks vyras nėra labai mėgiamas. Atsižvelgiant į bendras tai= 
sykles, vyriškis turi gerbti visus moteris, didesnėje grupėje, pats 
stovėdamas nuošaliai. Mes esame verčiami spręsti ie skurdaus mažy= 
čia pavyzdžio ar nugirdimo. Nenuostabu, kad mes laikomės nudėvėtos 
frazės "žemz moteris1’ ir niekiname tas, kurią, mums^atrodo, n.egdli= 
me mylėti. Gal būt tas negaili būt pakeičiama, bet aš apgailiu tais 
Dauguma vyrą prisipažįsta bent atvirkščiai: "žinoma, kod man patin= 
ku moterys, o iš ją vienu labiausiai" .

Aš myliu moteris: visus, tas, kurios neišeina iš kelio *- į ten,1 ka= 
me aš ją nemėgčiau. C tokią randu nedaug. Kodėl jus mėgstu , turiu, 
pasisakyti prieš tai, negu pasensiu, susimaišysiu, atlėisiu ar. netek= 
siu savo balso. Tam tikros ypatybės daug labiau būdingos moteriškai 
giminei negu vyriškai.

Aš mėgstu moteris, nes jos yru neįspėja mos ir sunkiai 
klasifikuojamos. Jos yra vyrams mįslė, dėl ko $ą nuomonė apie mote= 
ris tampu įdomi, ir be ko ji tokia tikrai nebūtą. ' • 4

Aš. mėgstu moteris, kad jos netiki ką mato, nesako ką tiki, 
ir duoda pačios sau klausimus ir juo® naiviai atsakinėja. .

Aš myli jus už ją linksmumu, praktiškumą ir tylą priė= 
mimą to, ko jos tuoj put negali pakeisti, už nepasiduvimą staigiai 
tam, ką jos guli pakeisti.

Aš mėgstu jas, kad jos įgyvena ne vien galva.. Man jos patinku su= 
vd kantrume, ištvermėje, š ve 1 n u m e ir kietume. Aš mėgstu jas 
dėl ją įvairumo ir mokėjimo žaisti tiek daug rolią. Man patinka mo= 
teris, kad jį tuo pačiu laiku gali būti"Ieva" ir"Madona". Jose pra= 
sįdeda žmogiškosios būtybės augimas, kas duoda gyvenimui reikšmę. 
Aš myliu moterį du šiomis ir visomis išviršinėmis ypatybėmis.

Jeigu reiktą duoti pagrindinę ją pamėgimo priežastį, pasakyčiau - 
mote r i škunas ! Moters moteriškumas yra daug daugiau negu 
fiziologiškumas, t.y. moteriška sudėtis. Nezūstantis patrauklumas 
vyriškai giminei jau ryškus pas kūdikius - mergaites, taip kaip yra 
motinose,vžmonoset moteryse arba mergaitėse*

Moteriškumui as priskirsiu visus seksualinius atžvilgius, kurie 
persunkia visą moters asmenį, įskaitant ir jos mąstymo būdą, rengi= 
mąsi, eiseną, kalbą, net jos kepuraitės dėvėjimo’būdą. Jos kalbos to= 
nas, mostai ir puošmenos yra didelis moteriškumo atskleidimas.

Pereitame kare išgirdau vieną karininkę sakančią naujokėms: "Atsi= 
minkite, kadwjūs esate ponios ir pamiškį te, kad esate moterys". Bu= 
tu daug reikšmingiau, jei ji galėtą pasakyti: "Bmkite poniom jei ga= 
lite, bet niekuomet nepamirškite nei minutėlei, 
kad esate moterys. Tas būtą vertęs jas pagalvoti pirm pa=
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si tikint dūžtančiu elgsenos earvu ir būtų padėjęs nukreipti joms nor= 
muilus jausmus it troškimus į didžiausiu laimę.

Paprasčiausia tarnaitė ir kilniausia karalienė gali didžiuotis 
moteriškumu. Moteris galvoja”!® širdies" ir yra vedinos "moteriškos 
nuojautos” ir visose padėtyse yra jausmo žmonės. Jos tuo pasiekia 
puikiausių išdavu. Pesimistus vokiečiui mintyto jas parašė kartį nove= 
lę, norėdamas įrodyti, kad moteris neturi sielos. Aš norėčiau tikė'= 
ti arba taiy arba, kad moteris yra tik siela.

Bet iš visų moters bruožų brangiausia yra jos mrė 1 1 ė vyrui, 
čia yra daugiau nęgu paprastas lyčių giminingumas. Dažnai ta meilė1 
tokia nesavanaudiška, be prieždsties ar atlyginimo. Bet koks biekšes, 
valkata ar genijus gali turėti p as iš v e n t u a i ę. amonį. Kar= 
tais moters meilė- stiprėja proporcingai nedėkingumui, kurį ji sutin= 
ka. Ir kas drįstu sakyti, kad kvaila yra mylėti?

Moteris yra Dievo didžios minties įkūnijimas* Amžinasis moterišku® 
mus ^ateina į pasaulį peb moterį auusaulės šviesa ir laime: ir rečiau 
su šešėliais ir skausmais. Aš myliu moteris, nes moters sudėti® yra 
gyvybė ir sapnas. Jei esu per idealus savo mintyse, tai dėl.to, kad 
mano, ūkiniai rožės spalva nuspalvinti moters, kuri mane myli,.
- Iš "T.Ž". ' . G. M. W h i t e .

* *» *

— blogai yru, kai moteris, moka vir
ti ir - neverda,-bet daug blogiau, kai nemoka virtį o verdą.

* *# *

PASLAPTINGOJI SAHARA..
Rytų Afrikos Nairobio miestely neseniai vyko pasitarimai, kaip 

pravesti per Saharos dykumą susisiekimo kelių tinklą. čia tarėsi 
valstybės, turinčios reikalų, ir interesų Saharoje, bet ir tokios, 
kurios tiesioginiai nepriklauso, pav.JAV. Ypatingai daug dėmesio 
kreipia į Subarą francūzai, nes ji yru tarp franaūzų kolonijų įsi® 
terpus.

Gal daugelis paklaus - kuriam gi tikslui dykumoje tiesti plentus? 
Juk Sahara yra tuščia dykuma, kur be kelių palmių ir laukinių žmonių 
nieko nerasi daugiau. Taip tikėta bet .taip gi nėra.

Subaru, didžiausiu pasaulio dykuma užima tokį plotį, kad visa 
Australija joje tilptų, ir ji ne visada buvusi dykuma. Žemės pavir® 
sius nuolatos keičiasi, ir geologai gali įrodyti, kad prieš milijoR 
nūs metų ola tyvuliavo didžiulė- jūrų. Vėliau kerojo neįžengiami miš® 
kai au viskikiais gyviais. Tai labai įdomu, tačiau gi šiandien Saha= 
ra yra dykuma.. Mokslininkai yra dar daugiau atradę - vienas francii® 
žus išaiškino, kad po Sahara yra didžiulis ežeras gėlaua vandens, 
kuriuo didesnę dykumos pusę gulimu paversti derlinga žeme. Tik penk® 
tadulįs ploto yru uolienos ir kitas penktadalis - nederlingas smė= 
lis, didžiausia dalis joe galėtų visą Europą duona išmaitinti.
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Tai dur ne viskas. Per paskutinius 30 metų po Sahara surasta tiek 
Žemės turtų, kad tai didžiausi pasaulio žaliavų ištekliai bus.j.Di= 
džiuliaį anglies klodai, cinką ir urano rudies ištekliai, kobalto, 
volframo ir kiti metalai slypi ęo geltono smėlio sluoksniu. Viso to 
Europos pramonei uštektų kelis simtus mėty., '• • » : ’ / •?

Saharos tyrinėjimas ligi prieš 30 mėty buvo labai pavojingas rei= 
kalas. Daugybė tyrinėtoje dykumoje užtroško, kiti - laukinių Tibų 
ir Tuarek išžudyti, kurie gyvena dykumos pietuose. Ir šiandien dar 
daug sufakumų tenka nugalėti, bet šiandien tyrinėtojai ne kup*
ranugarių karavanais keliauja, o per kelias valandas pasiekia kur 
reikia moderniais lėktuvais, ar automobiliais.

Tik lėktuvas ir uuio.'jobilis padėjo mokslininkams Saharą ištirti 
ir nustatyti, kad ta dykuma ne bevertis plotas yra, a žemės turtų 
klėtis. Tie turtai jau pradėti traukti lauk. Jau dabar dykumoje ati= 
darytos anglių, kasyklos su 4000 - 5000 darbininkų. Tai tik pradžia. 
Norint pradėti vaisingiau išnaudoti žaliavus, reikia kelių ir energi= 
Jos šaltinių.

Energiją! gaminti numatytos iš Atlaso kalnų šiaurėje tekančios 
Upės. Yra numatyta, kad pastatytos jėgainės teiks užtektinai ener= 
gijos visos Saharos turtus norimai išnaudoti. Gi visos pramonės 
centrai turės būti tarpusavy keliais surišti ir sujungti su didžiai* 
«Lais pajūrio liestais. Tad apie tai buvo tartasi Nairobio mieste.

Pradžia jauvpadaryta,viena» - Trans-Safaara kelias pradėtas, -tai 
didžiulis nuo šrurėe ligi pietų Subaru perjuosiantis ; r-..
Jau du*metai kai kas mėnesį viena auto kolona abiem kryptimis per* 
važiuoja šiuo keliu, - 5000 km. ruožas -"RouteImpėriale Nr.5"• 
Dvidešimts dienų reikia sunkvežimiams ją pervažiuoti.

flia naudojami specialus automobiliai, kurie turi būti gana sti* 
P rus, 6 ratais, gulį -ir bėgiais važiuoti, keliais motorais, apsitū* 
piną tiek ratams, tiek motorams pakaitos dalimis ir ant stogų ausi«= 
krovę dykumos tiltelius. Tai metaliniai štakietukai, 10 m. ilgio ir 
pusės metro pločio. Juos tiesiama per sihėlio kopas, kad atomobilių 
ratai neįsmigtų.

Sis ‘Route Impėriale" kelias atsirado nuostabiu būdu. Karo metu, 
fruncūzų generolus Le Klerk buvo Cats srities komendantas pistuose 
Saharos. "Kareivis turi būti fronte" - gyvojo generolas, bet arti* 
minusias frontus buvo už 5000 km. šiaurėje, o tarpe driekėsi pasibai* 
sėtina Sahara. Ir generolas atliko tai, kas ligi tada^nebuvo įmano* 
ma — su visu daliniu peržygiavo dykumą. 1942 m. gruodžio mėn. paju= 
dėjo su 3200 kareiviais, 350 sunkvežimfe-is ir 20 lėktuvų link žie= 
mių. Po nuo Vikingos kelionės atkeliavo 1943 m. sausio mėn; į Tripo* 
litaniją, šiuo žygiu buvo įrodyta, kad motorizuoti daliniai iš tikrų* 

Saharos dykumą nugulėti. Ir taip kilo sumanymus per Sahara 
sujungti Viduržemio jūrą su Centrinės Afrikos Pusiauju.

Dienos kelio atstumais įrengtos "Impėriale Route" stotelės, kur 
užtektinai yra benzino, pakaitos dalių., viešbučiai keliauninkams 
nuo dykumos didelio šalčio , nuo plėšikų ir nuo karingų dykumos 
laukinių tautelių užpuolimų. Šios tautelės skaudžiai pergyvena, kad 
jų sritys baltųjų užgrobiamos technika.- Jie kiekvieną baltąjį^laiko 
savo priešu ir ietimis pavyki auto kolonas. Apie technikos pažangu 
jie mažai tenusimano, bet myli savo laisvą gyvenimą, ir mieliau nd= 
r ė tų, nežiūrint viso vargingo gyvenimo, likti laisvais. Kiekviena^ 
kelias naujas ir kiekvienas fabrikas tenykščiams reiškia laisvo gyva> 
nimo galą. ----------- - - Paruošė’J.P. A j -»i im- ■>■, n nu
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e / atkelta iš 2. psl/.
PRANEŠIMAS randate kito.mis kalbomis einančiuose laikraščiuose 
žinučių ir straipsniu apie Lietuvą ii? lietuvius, malonėkite iškirp= » 
ti patį straipsnį, užrašyti iš kokio laikraščiu paimta, jo platu ir 
numeris. Iškarpas atsidėkite "GS" adresu. * v v

Kurie gaunate iš draugų laišku isvykusių svetur ir jei 
jie rašo ką nors įdomaus, apie savo kelionę, apsigyvenimu, gau= 
tą ar negautu darbą, malonėkite atsiųsti "GS" redakcijon. Įdomesnes 
vietas skelbsime visiems pasiskaityti. - Laiškai siuntėjui bus grą= 
žinomi.
EKSKURSUOKIME. grabus pavasaris čia ir vasara jau beldžiasi į barakų, 
kantinių duriš... Daug kur išlipdyti skelbimai apie tai vienur, tai 
kitur ruošiamas ekskursijas, — kodėl jomis nepasinaudoti ir muifis lie= 
tuviams', - už nedaug pinigų daug pavažinėti, pamatyti, atsigaivinti. 
Vyrai, pajudinkime žemę! Lauk is kantinių ir kavinių!

Būtų storas "lietuviško nerangumo griekus" jei kas neišva= 
žinėtų dar turimų geležinkelio biliečiukų...! Pasibaigus jų laikui. 

• toksai teprisilipins juos ant visų sienų ir durų, kad kiekvienu me= 
tu matytų savo neprisirengimą.

Važiuojantieji į svetimas šalis tepasistengia laiku išs±= 
rūpinti Lietuvių Užsienio Pasų (kreiptis į kun.J.Danauską, 2.av.du 
Chant d’Oiseau; Wolwe St.Pierre; Bruxelles) - tuo adresu tesikreipia 
ir norintieji gauti metrikus, arba belgišką Užsienio Pasą ("Titre de 
Voyage") pateikiantv3 užpildytus formuliarus (gaunamus "GS" adresu) 
3 foto; policijas ištikimybės liudijimą; darbo sutartį; IRO kortelę. 
Minėtus dokumentus galima pasiųsti Pasų Skyriui (Bureau des ^asseporis, 
133.rue du Midi, Bruxelles) pastų, todėl nebūtina gaišti darbo dieną 
ir ten asmeniškai važiuoti. Siunčiant būtinu pridėti savo pasą (Carte 
d’Identitė), kuri su visais dokumentais bus grąžinta už poros dienų. Pasų skyriui pareikalavus 118 fr. už pasą ir vyžą, skubiai pinigus 
nusiųsti.

Prašome šią informaciją išsikirpti!
* ^’Birželio 12-20 d. belgai maldininkai ruo

šią sventkelionę į Liurdą, kuri kainuos (nuo Liežo) 1200 fr, viską \ 
įskaitant. Panašių šventkelionių bus ir vasarą ir rudeniop.
VI ŠOKE $ INFORMACIJŲ APIE KELIONES galite gauti adresu "Social Taurffi" 
7.Bd.de Waterloo; Bruxelles. Ten galima rašyti ir lietuviškai. Tašui 
biurus padeda susitvarkyti ir pats sutvarko Įvairius dokumentus.

***
T T TTVFB F.----------— Stud.K.Petraitis dar via tebesigydo Sanatorijoje Eupene. Svei=
kata iš lėto gerėja. Stud.Juozas Navickas aplankęs Paryžių, Romą, Ne= 
apolį grįžo prie studijų. Stud.P.Povilaitis ruošiasi baigiamiesiems 
universiteto egzaminams.

Dijukonas Juozas Lukošiūnas Liepos 20 d. gauna kunigystės* 
šventimus Malino katedroje. Dijak. Fr. Paulius kunigu įšventintus 
rugpjūčio- 24 di St.Truiden.__________________________________ _____________ i

LIETUVIŠKOS HELI JO TRANSLIACIJOS kasdien 12,30 Vai. iš R omo a, 
banga: 31,35 m. ir 49,92 m. 
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4 44 fe. - ?
Gaivbaukis Nr. 10. V

Pixsnoji pamoka kalvėje. Senia meistras moko pame4s= 
trį:

i Va, paimi arklio koją, uždedi pasagą, įdedi į skylutę vinį ir, 
.kai aš linktelsiu galva, tu tvok per ją su plaktuku...

Sekančią dieną pameistrys jau ieš^pjo darbo kitur.
K o d ė 1 ? Vertinama 1 taškas.** 22 **
Gavosukis KP. 11. , •

Šachmatininkams : sustatyti ant šachmatą lentos aštuo= 
nias karalienes (karalienės galias turinaoias figūras) taip, kad jos 

viena kitos nekirstu.
Vertinama 3 taškais.

? - ? - ?
Galvosūkis Nr. 12. i

Kas buvo ’’Sandoros skrynia” ir kur ji yra, kas buvo - 
šudėtd toje ikryniojf,-kur vartojamas dabar tas pasakymas?

Vertinama. 4 taškus. 
Sprendimą laikas baigiasi - birželio 15 d.

* . ### *
Į t a 1 k ą s kas žino, kas turi prisįrinkęs ir kas gali sugalvoti 
gražią galvosukią, imkit plunksną ir rašykit "GŠ" galvoaukią skyriui. 
Sudominkim vieni kitus ir galvosūkiais!

,.. . „ .. , ■ .. ... «... - ♦ *.*# * i •

Pfjįę.
"Marija kalbu pasauliui” - pranašystės ir apsireiškimai Patimoje, ro» 

mano pobūdžio, lengvai skaitoma, - 100 fr. * "Varpai skamba" -Būdavo, 
romanus, - 100 fr. * "Kas žiūri ir nemato”- pasnekėsiai, 20 fr. -kiek= 
vieno lietuvio knygą lentynoje turi būti būtinai šį knygutė! * "Kuo Im
srės ligi Prinoko"- misijonieriaus keliauninko įspūdžiai apie $aslaptinr= 
g} ją Indiją, - 84 fr. "Menuo vadinamas medaus" - romanas, Mazaluitėi, 
- 125 fr? * "žvėrys ir‘žmonės11 -St .Ylos gyvi pasako jlamai iš kaeeto, 
didelis veikalas - 135 f r. (Šio veikalo nedaug teturime, vėlesnieji tu= 
rėš palaukti).

* Lietuviai tikintieji,skaitykite religinės spaudos: "Varpelis" - mė= 
nešini s, metams - 100 fr. * "Laivas"- savaitinės religinės kultūros lai= 
kraštis, metams - 200 fr.

Jaunimui - "Ateitis" - mėnesinis, metams - papigintai - 150 fr. 
Mėgstantiems rimtus straipsnius - ėTėvą kelias” mėnesinis, metams; ^200f.
Knyga geriausia dovana ir vardo ir girnium dienoje.

"Pay’s N a t a i " -Pėriodiąue Lithuanian - Editė par la Section de 
la Presse Lithuanienne et la Mission Catholiąue. Visais reiakalais kreip- 
tis/-K. J.Dėdinas, 97. rue de la Brabanęonna; Louvain. Pusei metą - 60 fr.
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