
Belgijos Lietuvių. Dvisavaitraštis.
1952 metai Lapkričio 1 d. ---------- VI metai. Nr.20. (120).

******* . ******** ■»***#*** +++ ******* ******** *******

■ĮVERTINKIME DAUGIAU SAVE !
Žmogus yra toksai jau tvarinys, kad gyvas ne vien duona ir tuo 

kų su duona valgo, bet daugiau ko reikia jo gyvenimui. Žmogus, 
kad ir skaniai pavalgęs - vistiek dar alkanas, žiūrėk, po pietų, 
reikia užtraukti dūmę - jei cigarečių nėra ir per lytų eina jų 
nusipirkti, nors dūmas žmogaus sveikatai nėra tai#' labai reika= 
lingas, tačiau žmogus ne vien duona gyvas. Dažnai žiūrėk, žmogus 
jau eina pasišokti, eina'į'kirų-ar‘koncertų, nors jis pavrgęs ar 
sotus nuo maisto, tačiau, pasirodo, kad žmogus ne vien duona. iš= 
gyvena.

Taip jau nuo pat pradžių buvo - per savo nepasitenkinimų vien 
darbu ir valgiu žmogus sukūrė kultūrų, mokslų, civilizacijų, ir 
visų, kuo šiandien galime didžiuotis. Ir vis dar žmogus neramus 
ir nepailsi - vis siekia jis ko nors gražiau, geriau, patogiau.

Gyvename čia, kur mums parūpinta užtektinai darbo ir pakanka= 
mai duonos ir prie duonos, tačiau mums atsikvietusieji neparūpi= 
na to, ko žmogus be duonos nori - ž. m o n. .i s? k .e 2 n i o 
kultūrinio gyvenimo. Mes čia tiek esame reika= 
lingi kol dirbame, po darbo - prapulk kur nori, tačiau būtinai pri= 
sistatyk sekančiai pamainai. Ir viskas. Tiesa, kultūringai gyven= 
ti ir veikti mums nedraudžia, - puiku-, tačiau nieko ir nepadeda.
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Mums^kyla mintis., jog reikėtų, kaip norą Šių spragų savomis jė= 
gomis užpildyti, savomis jėgomis pasirūpinti to, ko reikia prie 
duonos kasdienines, kad lietuviai nebūtume tik darbininkai, bet 
lietuviai žmonės!

Galime Belgijoje daug kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Mūsų 
bendruomenė galėtų būti pavyzdžiu kitiems lietuviams. Belgijoje 
nėra partinių susiskaldymų, daugiausiai skaitoma lietuviškos spau= 
dos, Lieže veikia pradžios mokykla, esame neblogai organizuoti, , . 
įstengiame suruošti minėjimus, ekskursijas - padarome kų užsibrė= 
zę, esame visapusiškai vaišingi ir t.t.

MUms gi trūksta kultūrinio gyvenimo!
Šių spragų, galėtų užpildyti studentų būrelis Liuvene, kurių 

yra nemažai. Jie ten eina mokslus mes gi nieko panašaus negalime 
pasiekti. Būtų labai gražu, kad Liuveno lietuviai s t u d e n = 
tai - dažniau pasirodytų tarp mūsų 
ir ką nors šviesenio į mūsų tarpę. įneštų.

Lietuviai kapelionai - mes jiems labai dėkingi — ligi šiol vi= 
suomet lanko mus su lietuviškomis pamaldomis. Tačiau nieko daugiau 
po pamaldų - mes norėtume daugiau ir dažniau kultūringų s.ekmadie= 
nio vakarų su jaukia lietuviška programa. Jeigu kitų tautybių ka= 
pelionai įstengė įsigyti kino aparatus ir pan. lauktina ir mums 
panašios progos. Patalpų sunkumai nedideli, nes nedaugeliui likus 
galima gražiai susirinkti prie šeimų didesnėse patalpose, ar kur 
nors nusisamdžius svetainę.

Yra tarp mūsų gražių balsų - kodėl niekas nesuorganizuo ja cho= 
ro, ar bent kvarteto ir pan? Nevienas sugeba pagroti muzikos instru= 
mentais’ - armonika, smuiku, gitara, kodėl tokius neįtraukti į sek= 
madienių kultūrinius pobūvius?! Yra jaunų moterų ir mergaičių mū= 
sų bendruomenėje, kodėl neparuošti kokių vaidinimų šventėms?

Lieže pdra vaikinų išlaiko lietuviškų, bibliotekų.. Labai būtų 
gera> kad ta biblioteka būtų praplėsta ir kad Lietuvių Spaudos Sky= 
rius užprenumeruotų įvairiausių laikraščių. Tada būtų galima įkur= 
ti lietuviškų kampelį: skaityklų, kur kiekvienas 
patinkamu laiku atėjęs visuomet rastų ko paskaityti, pažaisti šaš= 
kėmis., šachmatais, pasižiūrėti paveikslų, fotografijų ir pan.,Šia 
linkme veikia Limburge besiorganizuoją lietuviai skautai, pana= 
šų:, kultūtinį kampelį turėtų suorganizuoti ir Liežas-,

Viena labai didelė problema būtų mums tinkama prasme' išspręsta, 
jei pavyktų išsiblaškiusius lietuvius iš Volonijos e u t r aū u k= 
t i į Limburgų!!! Liežas tam vargu ar tiktų, nes ten nesveika 
lietuviui aplinka. Apie tai verta daugiau pagavoti.

P . * y v
Pagaliau, įtraukus ir musų tarpe esančius inteligentusir 

tuos kurie ėjo mokslus į kultūrinį veikimų, susidarytų 
gražus pakeliantis veikimas! Nereiktų tada sekmadienio 
popietėmis snūduriuoti prie alaus bokalo ar visų die=* 
nų prie kortų nemelio.

Šute Ik tomis jėgomis, Belgijos Li-etuyiai, 
pajudinkime žemę ! Daugiau kultūrinio veikimo!.

-Simburgietė .
--------------------- ----------------------------
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-(Vėlinių

i B* a

gyvenimo
Ir kas

Pageltas rudens lapas, pūstelėjus šiau= 
rėš vėjui, krinta sukdamasis žemyn. Gražiau= 
«•* <’«■.- gyvybė s ženklai gaivalingi lapai ir žie
dai miršta. Gamtoje graudi mirties simfonijos 
rimtis.

Fronte švilpdamos lėktuvų, bombos krinta 
skindamos gražiausius jaunatvės žiedus. Juo= 
do ji Viešnia išveda amžinatvei iš 
griausmą šimtus tūkstančių pilnus 

vilčių jaunuolių, 
žino, kad Ji m u

patrankų, 
graši aus it ų.

s aplankys?!
Taigi, Vėlinės šiuo mūsų tremties gyvenimo momentu yra s u s i = 

nųę. s t y m o ir rimto susikaupimo diena. Vėli= 
nės mums turi priminti, kad virš mūsų laikinos būties plazda gyveni= 
mas ir mirtis, Mūsų būtis prasideda gyvenimu, bet baigiasi mirtimi. 
Tarpe jų dviejų randasi gyvenimas - mūsų vargingas kelias šioje žemė'je.

Milijonai ir milijardai žmonių praėjo, mirė ir dar tiek pat praeis. 
Juos tepalydi beržo kryžius ir gilus gal artimųjų atsidūsėjimas.

Bet ar jie taip ir praeina, išnyksta?
Žūoguus yra didžiausias troškimas būti nemirtingam, 

išsprūsti kaip nors iš jos negailestingų rankų, nebųti visiškai už= 
.mirštam. Ir tai mums Įrūdija pastatyti didžiuliai paminklai, pirami= 
dės. ar rankomis supilti milžinkapiai. Nėra buvę tautos kuri būtų ti= 
kė jusi žmogaus galutiniu pranykimu.

Bet, dėja, žmogus nenugalėjo, neįveikė ir nenugalės Mirties . 
Ji yra. nppermaįdaujųma, be pasigailėjimo. Mirtis nusileido ant žemės 
ir ant mūsų būties dėl žmogaus niaišto prieš savo Kūrėjų. Ir kiekvienas 
žmogus čia turi nusilenkti Kūrėjui. Mūsų priklausomumas nuo 
mie/ties aprėžia mums mūsų žemiškąjį kelia. Lietis mums neleidžia šio 
gyvenimo padaryti sau tikslu, jame pasinerti, kirtis mums primena v.i= 
suomet mūsų laikinumą.,, praeinamumą. ir,tuo pačiu, mums at aklei“ 
džia amžinatvę.

Tačiau mintis tesunaikina kas yra žemiška, kas priklauso žemei. 
Bet nesunaikinama, nemari yra žmogaus dvasia. Žmogus gali likti ne= 
mirtingas savo kilniais dvasios veikslais, savo šviesiu ir skaisčiu 
gyvenimu, savo pasiaukojimu tėvynei ar žmonėms. Ir mūsų tikėjimas į 
dvasios ne mirštamumų mums turi didelės reikšmės. Tada mes nebeesame 
palikti nevilčiai vargo dienose. Sis tikėjimas mums neleidžia prasmeg= 
ti į šio modernaus pasaulio geismų verpetus, tada mums kiekvienas trem= 
ties vargas ar kančia turi savo prasmę.

Šis tikėjimas į dvasios nemarumą, mus sujungia taip pat su mūsų 
in i r u s į a i s , su kritusiais mūsų tėvynėje ar Sibire broliais. 
Niekas neispuošė jų kapų gėlėmis, nieks gal jų neaplankys - bet tikė= 
jimas į žmogaus nemirtingumą., į gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą, mums 
nuskaidrinu tų rūstų liūdesį.
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Kai vėlyvą rudenį pageltusių rudenėjančiu, lapui fone Vėriniu va= 
karą sužiba tūkstančiaižvakučių ant mūsų -karžygiu, savanorių ir 
pažįstamą kaput, žvakių šviesoj susilieja du pasauliai - pasaulis 
gwus žemės krauju ir dvasiu pasaulis. Amžinatvės balsas atsi
liepia iš Anapus mūsų, laikinoj būty j. Ir tą vakarą gal nė vienas' 
negi-įžtam iš kapinių, tylumos neprasnekintaš Ano Pasaulio, šį va= 
karą gal nevienas pagalvojame žvelgdami į tuos sukrypusius kry = 
žius ir. tuos tūkstančius.plazdančių žvakučių, kad ir mūsų gyveni= 
mo trykštanti jaunatvė pasibaigs vieną kart šiame pasaulyje pro= 
cesija į mirusiųjų miestą.

Bet. jei mūsų visasvgyvenimas bus^tikinčio žmogaus gyvenimas, 
jei- mūsų sielos bus išpuoštos skaisčiu ir šviesiu gyvenimu, pasi= 
aukojimu tėvynei ar žmonėms, tada mums mirtis nebus ta baisia Juo= 
daja Viešnia - Mes busime savo dvasia nemirt 
tingi . Tada mirtis nebus šios žemės Viešpatė, bet tik klus= 
ni Kūrėjo ir Viešpaties nasiuntinė, kuris viską tvarko ir nė vieno 
be laiko pas save nekviečia.

- -r - . - + -
Taigi, prisiminkime šįvakarą visi savo mirusiuosius, ypač miru= 

sius už tėvynę ■. Kiek šiandien naujų .kryžių tėvynės laukuose, kiek 
pakeliui į Sibirą, ir. da?? daugiau tų, kurių noženklina joks kryžius, 
kuriuos mirtis nuskynė visai nelauktai. Prisiminkime šį vąkarą vi= 
sus.. Susikaupkime valandėlei iš moderniojo pasaulio triuišmo, per- A 
mąstykime savo gyvenimą, susijungdami maldoje su tais, kurie jau / 
randasi anapus, paprašydami, kad Gerasis Dievas būtų jj-iem® 
tingas ir kad Amžinoji šviesa jiems; švies t;ų amžina 

Mes
Mes
Mes

' Ir kai

- K. J. Luko š i ū n a s .

regėjom - daug nuvyto ola vainikų 
regėjom - prakeliavo daug pro mus 
regėjom - kaip jų žemės sapnas ny 

"tą amžinus namus .
M .Mes girdėjom - vėr^^^ūaikio nekalto,
m Mes girdė jom - raudą mylinčių širdžių,<,

Mes girdėjom - duslūs dūžiai nairM .Sail* 
Ir raudojimas nualpusių žv^'igž

M _Grįžta žingsni.a'dK'tų, kurie viešėjo, 
Grįžta žingsniai mylimųjų ir našlių,

Koplytėlės
.Grąžtą žingsniai morų mirusio nešėjo, i'Hnr'iii

°ia laisčiusio gėl.ių, g f
’ Tik negrįši tu, čii ’̂Aui'ų a 

įiw| Nepraeisi niekad atgalio pj
gf'll Kaip šalta mirtis, be jausiu

Radęs dieną savo T-en. o čiiM $ j®
-(B. BružSTzioniS,
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<NAlJ^EJI POU TŽKO& ŽIDINIAI
x • • v ► V • • N

Paskutiniai is seniai užsimoti ūkiniai ir strateginiai vyksniai 
tiek pažengė nauja linkme^pirmyn, kad ir.pasaulinėj politikoj turė= 
jo susidaryti nauji ligi šiol nepr imatyti židiniai.

Kviečiu žadibd kelionei apie žemę:
Pirma stotas. • J. A. V. Amerikoje prezidentų, rinkimai visuomet bu= 
dayo tam tikru nerimu sekami, bet ypatingai dabar, kuomet laisvojo 
pasaulio laisve didele dalimi priklauso nuo JAV. Nepasisekus Taftui 
pravesti izc lliaęianistinės politikos, atrodo, pavojus, kiek stima= 
žėjęs, tačiau europiečiai neturėtų pamiršti, kad amerikietis mok.es= 
šių mokėtojas gynibos pasiruošimui sumoka milijardus, kai pastarieji 
beveik nieko u šis amerikiečių, nusistatymas nuropos atžvilgiu nopa= 
mirstinas. - ■ :

Džiugu, kad Europos gynimas stiprinamas. Po prancūzų .karuomenės 
manievrų gen.Bredlay pasidžiaugė, kad pajėgos žymiai sustiprėjusios 
per amerikiečių pagelbų, tačiau klaikiai nusiminė, kad'Viduržemio ju= 
ros komendantas apie atominius ginklus tiek husima.no, kiek pa= 
prastas gatvės žmogus Amerikoje. Todėl, atrodo, atėjęs pats laikas, 
kad amerikiečiai sųjungininkams daugiau atskleistų atominių ginklų 
panaudojimo paslaptie. Čia matosi nauja politikos linkmė. Pastaruos 
juvmetu anglai išsprogdino atominę bombų,' atrodo, kad jie turį ir 
mažųjų atominių ginklų - patrankų, ’ granaių$ ogi ir rusai atomš kare 
sparčiai žengia, taip, kad prisėjo visiems ruoštis prie atomo ginklo.
Antra stotis: i .

, * ° J ’Naujas Čiorčilio planas: - gaminti di=
dėlių kiekiu didžiuosius tol-imo skridimo bombonešius ir raketas, 
Po. karo du kartus anglai pražiopsojo sumoderninti sstvo pramonę, už 
tai pasėkos - sukrečiųs pinigų nuvertinimas ir imperijos aptrupėji= 
mas. Kad atsigriebus - reikia didinti eksportų, o tas galima tik 5 
įtraukus jaunus karius į pramonę. Anglai dabar smarkiai pažengę tech= 
nikoje - jų geriausi tankai "centurion" ir raketiniai lėktuvai gali 
apskristi visų pasaulį, - reikia tiktai juos masiškai gaminti ir taip 
tapti Europos ir Amerikos karovpramonės didžiuoju tiekėju..

Prieš tokių anglų politikų šiaušiasi kitos Europos valstybės, kurių 
interesai ir gyvavimas irgi nuo eksporto priklauso ir bendros gynybos. 
Jos visos priešingos prie anglų karuomenės sumažinimų, nes koks bebu^=" 
tų atominis karas, veikliausias ginklas visvien lieka - pestinįnki.ja'.« 
Anglai turėtų jau suprasti, kad tie laikai> kuomet, tautas kiršinant 
vienas prieš kitas buvoįgalima jas valdyti jau praėjo ir laikas pa= 
tiesis anglams savo įnašų rimtai duoti. *

E 'u r o p a: „ . . . , . , . ’ vSaviginos organizavimas stiprėja, amerikiečiai tuo pa= 
tenkinti.Kiti pasikeitimai: — Tito pakvietimas Londonan ir ispanų 
-amerikiečių pasitarimų užkliuvimas, - abudu tampriame ryšyje. Ju= 
goslavų reikšmė nedidelė, nes žadamos 30 divizijų .tėra tik divizijų 
vardais pavadintos. Svarbiausia Jugoslavijos rytinė dalis, kur gausu 
uranijaus, - kuris neliek svarbu amerikiečiams, kiek rusams. Todėl,
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gynimosi linija jau perkeliama į rytus ir tuo pačiu Ispanijos svar= 
bu blanksta, juoba, kad. norint paruošti ispanų, karuomenę moderniam 
zarųi, reiktų, supilti milijardus.

A r t i m ?_ e j i B y t a i. -^g-į. šiol buvo politikos paraštėje.
Gi Libanone ir Egipte staiga pasikeitus naujiems vėjams, jie įgauna 
vis' daugiau reikšmės. Svarbiausia tai Egiptas, - kur jei pavyks gen. 
Kngibui duoti žmonėms socialinio gyvenimo bent minimum ir persodinti 
į karštų, kraštą siaurės demokratiją, pasiseks ir Egiptą įtraukti į 
gynybos žiedą. Libanonas- Palestina žydų persekiojimo sovietuose 
pasakoje jau palinkęs prie vakarų.

- -•'Mirties taške stovi Pers i ja. atradus naujus naftos išteklias 
Kanadoje ir prie JAV juros dugne, Persijos naftos netekimas Vakarams 
nėra aštrus, tačiau, Persijai .patekus sovietų įtakon, gręsia apsupi= 
mo pavojus Turkų Kaukazu!, Galutinėse sąskaitose Persijos vaidmuo p'a= 
našus ?j Ispanijos, todėl Mosadekas sąrso sąskaitas galėtų kiek nubraukti.

.Kaip į šituos politinius žaidimus reaguoja KREMLIUS ?
. Pastebimos trys pagrindinės politikos linijos: 1.-Europoje - defen= 

zyva: - statantis Europos gynybos armijai sovietų laikysena Austrijos 
atžvilgiu^nepakcičiama ir Ryt .Vokieti jos rusinimas įjungtas pilnu 
tempu, tačiau, neatrodo, kad sovietai panaudotų vokiečius puolimo 
armijai, nebent tik po kelių metų hermetiškai atskirtą jaunimą sovie= 
tiška! nuteikus.
2- Pusiau puolamoji linija Kinijoje: - Vakariečių pajėgos pririštos 
..orė joje, IndonezijO^C, Malajuose. J.- .Mažiausiai dėmesio radus, o 

.- 'į įdomiausioji tai -ašigalis . Pereitą-vasarą sovietai pra= 
nešė, kad jų įtakoj bus Špicbergenas, Beringo sąsiauris ir jura. - Ar 
tai tik pasaulio dėmesiui nukreipti, o gal sovietai ruošiasi naujam 
puolimui į visai arti jų esantį žemyną...Kanadą! kur pastaraisiais 
metais surasti, neišmatuojami žemės turtų klodai: miškai, anglys, auk= 
sas. nafta, uranijos.. .to^ėl dabar Kanados pinigai stipriausi ir yra 
didelės galimybės Kanadai pakilti į didžiausią pajėgą.

Ofensyvinis karas per Aliaską rusams labai palankus, o Kanados 
pačiupimas mažiau kainuotų ir daugiau būtų naudos, nei Europos pasi= 
grobimas o Ar sovietų puolimai ten links? Vargu. Tektų grumtis su ame= 
rikįežiais, kurių žmonių ir kariniai rezervai visai pašonėje. Tačiau, 

•smūgis į Kanadą gali būti antrasis po Europos!
Paruošė Politic u s. . '

------------- o o o o - - O - o-o’oo ~----------j.

Kartą Kinijos išminčius Konfucijus 
keliaudamas tarpukalne pastebėjo prie kapo karčiai verkiančią''moterį. 
Paspaudė savo asilą ir paklausė jos:-"Tavo verksmas parodo, kad jūa 
kenčiate dėl ko nors!0 * "Taip, - atsakė ši, - eia žvėris sudraskė 
mano vyro tėvą, mano vyrą ir mano sūnų"... išminčius tarė: -"Tai ko= ' 
dėl tu iš čia nepasišalini?" - "O, - atsakė moteris, - čia nesiekia 
tironiška valdžia"...

Vėliau išminčius sakė mokiniams:"Galvokite, mano vaikai, kad nuož= 
mi valdžia išgąstingesnė už tigrą".
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/ —7-~~ *'/..Pietų Amerikoje, Amazones ir Orinoko upese gyvena nuostabus gy= 
vūnas, žuvis, kuri gamina elektros srovę, ši žuvis, tiksliau pasa= 
kius ungurys (Zitterahl) nuostabaus kūno sudėjimo: pirmame kūno 
penktadalyje- sutalpinti visi viduriai, o likusiuose keturiuos penk= 
tada_liuose įrengta "elektros jėgainė",' sudaryta iš mažučiu po 
3-4000 elektrinių ląstelių, sudėstytų, nuo galvos, ligi uodegos iš = 
tisomis eilėmis ,' šis organas sveria pusę viso žuvies svorio . Jeigu 
užaugusi žuvis yra maždaug 2,5 metrų ilgio ir storio, kaip vyro 
šlaunis - suprantama kokia pabaisa sis sutvėrimas.

ištrauktas iš vandens šis ungurys gali duoti 600 voltų sti= 
prumo srovę, - taigi, beveik trigubai didesnę, nei namuose vartoja= 
ma- tinklo srovė. Vandenyje žuvies srovė per vandens "kurcšlusą" suma= 
žėja ligi 250 voltų. Srovės stiprumas yra apie pusę ampero, taigi, 

, -puikiai degintų stiprią 100 vatų elektros lemputę. . .Paprastai'žuvis 
neišlaiko tokios srovės ilgai, ji pasinaudoja keliais, stipriais- smū= 
■gi.ais . Ji trenkia penkis smūgius, kurių kiekvienas trunka po 3000 . 
sekundės ir 3-4 smūgiai per sekundę. .Kadangi smūgiai labai trumpi • 
srovės vidutinišką įtampa siekia penkis vatus, :o ilgėliau ją naudo= 
jant dar susilpnėja. Atrodo nestipri srovė, žuvis gi galėtų pagaminti 
daug stipresnę, bet iš tikrųjų, tai jos veikliausias ginklas yra .stai^ 

'■ .gjs ir dažni kirtimai.
..... Kaip ta srove žuvies kūne pasigamina?. ' '. ;.

■ r. . Kaip minėjau, -.elektrinės celės veikia kaip nuosekliai sujungti- 
akumuliatoriai sukeldamivligi 6Č0 vaitų įtampą. Žmogaus kurie s.usi = 
traukdamas raumuo., išleidžia tam tikrą elektros srovę-, kuri pasigami= 
na rraumcrių ^.iūl.ūo'se' veikiant natrio ir kalio ijonams, kurie yra savo=

: , tfški ' atomai ..Reikia manyti, kad panašūs i jonai suke-iia elektrą ir 
žavi- s kūne . .

žavies. elektros celių srovė reguliuojama nervais, kurie išeina iš. 
galvos 'smegenų ir įeina. į kiekvieną celę. Čia prasideda fiziologams, 

'■ kūno sudėti-ės tyrinėtojams fascinuo jariti, neįkandama mįslė: arčiau 
Smegenų esančios celės turėtų greičiau paleisti srovę, nei toliau .

•y esančios j nes trumpesnis, nervu kelias prie galvos. Tačiau žuvis savo 
elektrą paleidžia vienu kartu staiga!- Paryžiaus prof .Ressario nuomo= 
ne žuvies nugaros, smegenyse yra suvėlinamasis užtaisas, kuris, tarsi 
kokia varža sulaiko .nervo jaudiklio srovę į tas celes, kurios arčiau 

’prie, 'galvosi Tokiu būdu, visos celės srovę paleidžia vienu sykiu.
Gal paklausite, kam gi šiam unguriui elektros srovė reikalinga? 

i.- Jeigu akvariume pasimaišo varlė, ji neilgai gyvena. -Ves prisi= 
.-artiną artyn vienas iš šių ungurių, varlė staiga sudreba, lyg mėšlun= 
gio traukiama, keliskart pasitampo, lieka išsitiesus plūduriuoti ir po 
akimirksnio nesukramtyta praryjama. Ungutys elektros srove užmuša auka.- 

tlrguryš savo srovę paleidžia tik rimtam reikalui esant, t.y. kai 
netoli jaučiamas busimasis užkandis, arba kai išgąsdinamas, arba pa= 
liečiamas. Aplamai šį ungurį iš akvariumo išimti nėra šposai...
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toderuioji medicina ncpęfdaug gali pasigirti nuostabiais elektros 
šokų, (gydymas elektros- smūgiais) gydymo vaisiais. Jau-senovės romė= ' ■*" 
nai kaulų gėlimų gydydavo pastatydami pacijantų ant elektrines žu
vies citęrokoir laikydavovtol, kol «įi:ici jantas pasi jusdavo gerokai 
kojose pritrenktas / Chroniškus galvos', skausmus malšindavo Uzdėdaiai 
ant kaktos tokių žūVį, o Pietų Amerikos indijonii ja gydydavo•pnrd= 
lyžių* ... “ -

Tai dar neviskas'; • \ • *
Nuostabiausia, kad šis ungurys beveik aklas, o vandenyje puikihu= - 

šiai šeferįauja. Ėnv. jis niekad neatsimuš? į akvariumo sienas, kai 
jo mažutes degeneruotos akys aptrauktos nepermatoma, regine plėve. 
Iš kur jis žino, kur nkrariumo sienos? šį reiškinį išaiškino Kcmbri= 
džo profesorius Eismanas, pastebėjęs Vakarų Afrikos pakrantėse, keistų 
žuvį, kuri gulėjo puikiausiai plaukti atgal ir niekur ne užsikabinti, 
nors jos akys tik į priekį matė. Si žuvis Gymarphes turėjo uodegoje 
mažutį radaro aparatų, kuriuo skleidžia radijo bangas ir per jas giį 
orientuojasi apie pakelės kliūtis., Panašus bandymas buvo padarytas->7 
Rio de Ženeito mieste su Citeraliu.

Įleidus du varinius dratus į vandenį >0 ktstumu, citeralis pro 
juos nesijaudindamas praplaukdavo. Gi virš vandens tuos dratus sujun= 
gus srove, ungurys staiga krūptelėjo, šoko atgal ir iš tolo atsargiai 
plaukė artyn lyg norėdamas ištirti kas įvyko... Sujungus du dratus 
su celiografo, elektros srovę tiriančiu aparatu^ pasirodė, kad kada 
citeralis būna ramus - nieko ypatingo, gi jam pasijudnnus plaukti, 
pasklido elektrinės bangos, maždaug po vienų į feekundę, kurių Įtampa 
yra viena keturiasdešimtoji puolamosios sroves. Jeigu ungurys sutik= 
davo kliūčių ar pavojų, jo bangos padažnėdavo ligi 20 per sekundę.

Elektrines bangas skleidžia elektrinis organas, kuris veikia kaip 
radijo siųstuvas. Šiomis bangomis ungurys "apčiuopia" geresnius lai= 
dininkus kaip upės vanduo- - pav .varlę, tų jis čiumpa, arba blogesnius 
elektros laidininkus, - pav.akvariuomo sienų ar akmenis, tada jis pa= 
sistengia nesusidurti.

Savo vystymosi stadijoje citeralis turėjo šį "dinamų", kų rodo fo= 
siįijų, suakmenėjusių žuvų iškasenos. Kaip jis dabar vystosi nieko 
nežinoma, nes raidiškai nieko nežinoma, kur ir kaip auga citeralio 
vaikai. Nežinoma dar daug ko - kas būna kai susipjauna du c?, te raliai; 
nežinoma., kodėl vienas kitam nėra jautrus tam pačiam akvariume ir ko= 
dėl nejautrus pats savo tokiai stipriai srovei.

Koks tad nuostabus pasaulis, kokia nuostabi jame Kūrėjo išmintis i
- Iš BBC radijo paskaitos paruošė

‘ Jonas Palėpė. . ,

' -X*X '
toterš^ndsis 10?? geriau išvystyta ir geriau užuodžia nei vyro nosis.
Kasmet iš jūros išgaruoja per 200.000 tonų druskos’, kuri laikosi smul= . 

. kūtelėmis dulkelėmis ore, ant kurių susidaro garų lašeliukai ir debesys. 
, Žmonės, kurie mėgsta išorę - pamėgsta raudonų spalvų; vidiniai - mėly= 

ės - geltonų; linksmi ir atvi=, nų; menininkai^- liliavų; dvasios 
i ro būdo - oranžinę.
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^^^^Pp^\. NE5I M A / —” 
LIETUVIŠKŲ kalėdų PLOTKELIŲ galite užsisakyti iš anksto pas- lietuvių 
kapelionus ("GŠ" adresu). Vėliau jos bus dalinamos norintiems ad= 
vento laiku. Patartina rašant kalėdinius sveikinimus įdėti truputį 
kalėdinės baltos plotkelės į laišką.
VĖLINĖS yra RIMTIES IR SUSIKAUPIMO LAIKAS - lietuviai lapkričio pir= 
mas tris dienas praleiskite tokioje nuotaikoje, susilaikydami nuo 
viso, kas triukšminga!
UŽSISAKYKITE PRIEŠGENOCIDINIU ŽENKLIUKŲ gaunamų "GŠ" adresu. Juos 
lipinkite ant kiekvieno laiško iš? taip garsinkite Lietuvos tautzu= 
dystę. ženkliukai prisiunčiami už aukas,- surinkti pinigai 
eis priešgenocidinės propagandos reikalai čia Belgijoje. Vokietijo= 
je lietuviai tam tikslui aukoja savo vienos dienos uždarbį.
Pakartotinai primenama išsiimti buv.IRO, dabar JT Komisariato KO R- t 
TELES. Nusiųsti registruotu laišku savo Carte didentitė ir dvi nuo= 
traukas pasirašytas šiuo adresu: Raut Commissaire de l’ONU; 63. rue 
de 1’Association; Bruxelles.
LABAI PAGEIDAUTINA, kad skolininkai UŽ SPAUDI paskubėtų atsiskaity= 
ti už šių metų laikraščių prenumeratas ir knygas. Prašoma pakei= 
tus gyvenamų vietą laiku pranešti SAVO NAUJ4 ADRESU.

LIETUVIŠKOS BIBLIOTEKOS REIKALAS: vis daugiau ir daugiau viešumon 
išeina lietuviškų, knygų, joms esant brangioms nedaugelis įstengia 
nusipirkti, bet^daugelis nori lietuviškai skaityti. Limburge įsteigta 
ir perkelta Liežan lietuviška biblioteka nė pusės neturi tų Įmygu, 
kurias išleistos. Yra tačiau ten tokių knygų, kurių dar daugelis 
nėra skaitęs. Naujų piniginių išteklių knygoms į biblioteką pirk= 
ti nėra, o Belgijos lietuviai neturi likti be 
savos bibliot-.ękos. Yra kilęs sumanymas - jei visi 
Belgijos lietuviai aukotų po_30~fr. tam reikalui, bus galima tarimą 
biblioteką smarkiai praplėsti'. Ją sudalinus dalimis, "skraidančios 
skaityklos" formoje galėtų lietuviškos knygos apkeliauti laukiančius 
lietuvius. - Laukiame visuomenės atsiliepimų į šį pasiūlymą.
Amerikoje leidžiamas MOKYKLINIO AMŽIAUS JAUNIMUI LAIKRAŠTIS' "S g = 
1 u t ė ". Labai gražus, spalvotas ir paveiksluotas su vaikučiams 
pritaikintais skaitymais. Pereitas metais jis buvo leidžiamas per 
jaunųjų skaitytojų rankas Jiimburge. Jeigu atsirastų Belgijoje lie= 
tuvių norinčių savo šeimoje vaikučiams turėti ''Eglutę11 ■ kreipkitės 
į Liet.Spaudos Sekciją Liuvene (''GŠ") adresu, - 'lEglutd" bus prisiv • 
čiama'susipažinti, reikės ją grąžinti. Kas nori - patartina užsipre
numeruoti. Mietams - 100 f r.
NORINTIEJI KALĖDOMS LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ paskubėkite užsisakyti 
Liet.Spaudos Centre Liuvene. Užsakymai laukiami ligi lapkričio 1 d.
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■ .1, (- + •

Pamaldos
Genkoje - 14,30 vai. (būti kapinėse) 
lankyti visą ten palaidotą 
lanada ir kur bus pranešta

Lapkričio 1 d. 11 vai. Waterschei 
kliniką koplytėlėje. Kapą lankymas 

. - Bus pašventinti ir ap= 
lietuviu kapai. - Grįžus iš kapą (va= 
per pamaldas ir kapuose) Visą Sventą= 

ją dienos proga Limburgo lietuviu, sus ėjimas su atitin= 
karna programa..

E i s d e n e pamaldos Sekmadienį (XI .2 d.) 11 vai. Po ją 
lietuviškas susėjimas - r i m t i e s valandai.

Abidvi dienas sumą laikys kun.J.Dėdinas, pamokslą ir išpa=
žintyę - kun.J.Lukošiūnas.

Į Lietuvią susirinkimą (Waterschei ir Eisdene) atvažiuos BLB 
V-oS Pirmininkas Pranas. Sekmokas su aktualiaisiais pra= 
nešimais.. - Kviečiami kuo gausiausiai visi apylenkią lietuviai!

Per Vėlines .tre jos Kaišios bus laikomos Waterschei 
klinikose ir Zwartbergo parą), bažnyčioj e 9-10 vai.

Lapkričio 9 d. pamaldos numatomos Lieže (kur - bus pranešta 
pakvietimais), ir Charleroi arba Pommeroel - kun.J.Lukošiūnas 
(galutinai bus pranešta pakvietimais).

Lapkričio 16 d. pamaldos lietuviams senukams Olandijoje - Aste= 
ne ir Hagoje, kur bus Olandijos lietuvią suvažiavimas (po pietą).

Kapelionas primena tikintiesiems, kad sek= 
madienienį po piet ligi Vėlinią dienos'vidunakčio kas kiek kartą 
įeis į bažnyčią ir ten pasimels 6 poterius Šv.Tėvo intencija, gali 
mirusią sieloms skaistykloje išmelsti visuotinus atlaidūs - visą 
kančiij. atleidimą.

Visą Šventė' ir Sekmadienis su pirmadieniu yra gedulo ir 
rimties laikas. Kviečiu geros valios lietuvius tomis die
nomis susilaikyti nuo viso triukšmingo pasilinksminimo, gėrimą, 
dainą ir šokią. Daugiau maldos ir pagalvojimo.

+++ . +++ +++ . +++

LIETUVIŠKOJI ENCIKLOPEDIJA: - Amerikoje pradedama leisti 26 kny= 
gą enciklopedija (visokią žinią: tautos, mokslo, politikos, meno 
ir t"t. straipsnią rinkinys sutvarkytas abėcėlės eile). Vienos 
knygos kaina apie 350 Kr. Pirmoji pasirodys po Naują Metą, sekan= 
iys-vėlesniu laiku.

Susidomėję kviečiami tuo jaus užsisakyti. Pinigai mokami 
gaunant knygą.. Abejotina ar vėliau bus galima neužsisakius ją pirk= 
ti.
POLITIKOS ŽURNALAS "LIETUVA" išeinąs kas trys rnė-n. kaina po 
25 Kr. numeris. Straipsniai ir pasiskaitymai(ir dokumentai) iš 
Lietuvos ir tarpatautinio politinio gyvenimo. Yra dar likę keli nu= 
meriai. Užsisakyti ar pavieniai pirkti "GŠ" adresu.
"M U, S Ų JAUNIMAS" - mėnesinis L.K.D. laikraštis. Leidžia 
krikščioniškosios demokratijos ęąjūdis. Rašo įvairiais politiniais
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iE tautiniais klausimais. Norintiems siunčiamas susipažinti nemo= 
karnai. Kaina metams - 100 fr.

CD O 1, Korespondencijos, aprašančios BL 
gyvenimo viėną dieną laukiamos ligi Lapkričio 23 d. 2-r Savo su= 
kurtas eilėraštis laisva tema, ir 3-- Rudens gamtos aprašymas li= 
gi gruodžio 8 d. Konkurso komisija (susidedanti iš p.Lapenaitės, 
(Janinos, Edv. Cinzo ir stud .Navicko) geriausius rašinėlius premi= 
juos.

Pirmąją premiją - garbės premiją - tikimės, sudarys BLB Pirminin= > 
kas Pr..■Sekinekas; Antrąją - veikliosios Liežo apyl.moterys ir tre= 
čiąją - Liet.Spaud.Skyrius ir "Gš".

Visiems, kas tik turi noro, kurie be mortapiko ir plunksną nu= 
laiko, linkime sėkmingos energijos bandyti 
rašyti. Kalbos klaidos ir rašysena nesvarbu - viskas bus perskai= 
tyta. Viskas laukiama ir priimama. Siusti "Gš" adresu.

Siusti dviejuose vokuose: ant vieno užrašyti SGŠ" adresą ir įdė= 
ti viduje savo adresą; į šį voką įdėti kita voką be jokio užrašo, 
nepasirašant savo pavardės nė po rašinėliu - šis vokas bus perduo= 
tas konkurso komisijai.

iš praeives stiprybė .---
1862.XI.2. Šiluvos valš.gimė Lietuvis dainius Maironis - Lietuvą 
kėlęs dainomis ir formavęs lietuvio tautinę sąmonę.

z 1922.XI.10. šv.Sostas pripažino atsistatančią Lietuvą teisiškai 
(de jure) nepriklausomą.
1851.XI..23. Oškabaruose gimė Lietuvos Patriarchas Dr .J .Basanavičius.
ŠI ’kilni asmenybė kovojo už Lietuvą spauda, kaip Vytautas kardu. 

•» f

1918.X1.23- pradėta organizuoti Lietuvos karuomenė, - savanoriai 
įrodė, kad lietuviai pribrendę savistoviai gyventi.

i

i s k a i nu 
kunJ.Dėdinui už
S k ETŲ V
U V I Ų proga puotoje. Gra= 

■: mums 
tremties

o s i r d ų. 
dalyvavimą

.i- 1— f k/~'' ° L i e t u v
A C I Ų sakome didž.gerb. napeliūnui 
musą. kuklioje D V I P ?; š I m TIK
NIC G Y V E N I M 0 SUKAKI 
zi jo dovano ir šaunus sveikinimo ir linkėjimo žodžiai bus 
ilgas, ilgas prisiminimas ir stiprybė nešti jau taip ilgus 
metus. Taip pat dėkojame p.Lapėnaitei-Grooten, p.A.Sįdaugu 
L.Norkui, o kartu ir kitiems tautiečiams už sveikinimu^ ir dovanas. 
IVu-iis pareikšta garbė ir draugiškumas liks ilgai musą širdyse.

Su p .i g a r b a : V. Šidlauskas,
t- v to v ko k* Ivanauskaitė - Šidlauskienė.Lxezas,18.X.5^ .
PAYS NATAL- Pėriodiąue bimensuel Litliuanien. Editė pąr la Section 
de la iresse Lith. et.Mission Cath. * Visais laikraštėlio reikalais 
kreiptis: K.J.Dėdinas, 97.rue de la Brabanęonne; Louvain. Telef.22930 

*Puseivmetą - 60 fr.* Viršelio vinjetė -Sės.Laurencijos OSB.
* Su šiuo numeriu siunčiami "Laiškai lietuviams" - 1952. Nr.9.
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