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SVEIKI SULAUK? SV. KALĖDŲ

Irak artele ir Kumštis
Ir vėl sulaukiam dienos, kai visas krikščioniškasis pasaulis klaupiasi 

ties Kristaus prakartele. Po ilgai trukusio sukrėtimo, po įtempto nerimo 
prakartelės ramybė smogui yra'kaip balzamas. Kiekvienas gi- trokšta bent 
kartę. atsisėsti namie, nurimti, atitolti bent vienam vakarui nuo darbo bei 
rūpesčiu įtampos ir su pakilia nuotaika žvelgti Viešpaties link. Gal nė.vie
nas vakaras nėra toks ramus, toks pakilus ir toks šventas, kaip Kūciy vaka
ras. Žmogus tada jauste jaučia savo viduje Viešpaties artum?. - tarsi-Kris
tus gimt'v jo širdyje. Lauždamas plotkelę, jis apčiuopiamai priartėja prie 
Išganytojo, nes pastaroji priklauso prie zenklf-, kurie apreiškia Dievo ar
tumu. . Su gamtos galybe apsireiškia ir Viešpaties galybės griaustinio trenks
me kalba ne tik gamtos jėga, bet ir Dievo galia. Su Kristaus prakartele pra
šneka Dievas nebe griaustinio trenksmu, bet realia meile. Sis Dievo prakal- 
bėjimas yra Jo atėjimas - toks tylus, toks paprastas, net paprastesnis ir 
labiau nužemintas, nei šiaip žmonių. Šitokia kalba yra kiekviena meilės kal
ba. Ji tėra galima tik iš prakartelės. Kalba, adresuojama iš pagarbios tri
būnos, nėra meilės kalba. Tai kalbėjimas iš aukšto, kuris siekia parodyti 
tariam?. gali?., paremtu išorine' jėga Prakartelės gi kalba remiasi širdimi ir 
suniekina jėg?, prievartą, vergiją. Visa, kas remiasi kumščiu, nėra prakar- 
teles dvasios padaras, nes eina iš noro užvaldyti, pavergti ir suniekinti 
žmogių. Iš prakartelės einanti kalba gi siekia zmog? išaukštinti, jį pamilti 
ir išlaisvinti.'

Prakartelės kalba tremtiniams ir yra tas žodis, kurio jie yra reikalin
gi, nes tik Viešpaties kalba yra išlaisvinimo vilties nešėja. Kumštis yra 
pavergimo ir žmogaus paniekinimo ženklas. Jis mums yra grasus,.kruvinas ir 
žmogaus bei tautos sunaikinimu neš?s. Jėga, einanti iš Prakartelės, yra šir-
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dies ir tiesos galia. Ji duodasi niekinamai aptemdoma, nukryžiuojama, ta
čiau ji lieka nenugalima - jai priklauso galutinis žodis. Prakarteles per
gale yra tikra net ir tada, kai lieka užnešta ant Golgotos.

Šios Kalėdos tremtyje mums jau nebe pirmos. Daug mąstėm, planavom per 
ištisus metus. Sventyjį Vakary mystysime bei susikaupsime dar karty, pri- - 
siminsime tėviškes, šeimos židinius ir klausime širdies gilumoj: kas bus 
su mumis ir su musiji tėvyne? Atsakymo nerasime kitur, tik Prakartėlėj, vil
ties nepažadinsim kitur, o tik Prakartėlėj, pasiryžimo nepažadinsim kitap - 
tik per Prakartėly, nes Viešaties pergalė yra ir musiji pergalė. Neabejojame 
tos Pergalės tikrumu, laukiam tik, kad Jos atėjims neprailgtu ir kad mūšy 
jėgos neišsekty. Kaip tikras yra saulės užtekėjimas, taip tikra yra ir* 
Viešaties pergalė, tačiau nakties klaikumoj žmogus nekarty nugystauja ir ne
rimsta. Šiuo metu mums ir yra svarbu mokėt laukti, svarbu, kad mūšy dvasia 
nenugystauty, o stipriau įsiklausyty į Prakarteles kalby ir, jausdama Vieš
paties artumy, jausty ir Pergalės dvelkimy. ■ (G.)

,o0q.o0o.o6o.o0o.o0o.

LATVIJOS KONSULAS APIS BENDRį FRONTį.

Buvęs Latvijos Konsulas p. H.L. R a c e n i s teikėsi painfor
muoti "G. S." bendradarby apie aktualiuosius reikalus ryšium su 
Latvijos Nepriklausomybės sukaktimi. P. Konsulas ilgus metus gyve
na Belgijoj ir palaiko nuolatinį kontakty su lietuviais.

■- Mūšy skaitytojams būty įdomu žinoti,.kokly prasmę teikiate dabar Ne
priklausomybės šventei?

- Pagrindinė mūšy pareiga dabar, sako p. Konsulas yra neprarasti vals
tybinio nusistatymo, priešintis pasidavimui vergijai, kuriy perša laisvos 
ir nepriklausomos Latvijos priešai. Latviy tauta, tapusi, vergais rūsy kol
chozuose ir beturčiais imigracijos kraštuose, turi priešintis ir ryžtingai 
priešinasi savo priešy pastangom išdildyti iš atminties labiausiai brangin- 
tiny dvasios lobį - laisvy gyvęnimy laisvoj valstybėj. Latviai yra giliai 
įsitikinę, kad laisvė prasideda tuo momentu, kai jie patys ima nustatyti 
atlyginimy už savo darby." Mūšy Nepriklausomybės šventės yra visur švenčia
mos kaip siekimas laisvos valstybės.

-Kaip yi-a organizuota Jūsy kova už laisvę?
- Mes kovojam dviem kryptim: politine ii* ekonomine. Tremtyje esame iš

saugoję mūšy valstybinius organus, atstovaujančius legislatyvinę (Mons. J. 
Rancans, oinys Valstybės ir seimo Prezidento pareigas) ir vykdomyjy galiy 
(K. Zarins, įgaliotas ministeris, turįs specijalius įgaliojimus). Ekonomi
nėj srity veikia tremtiniy organizacijos, jieškodamos galimybiy užtikrinti 
tremtiniy pragyvenimy (emigracijy, įkurdinimy, mokyklas ir t. t.). Visi šie 
organai kartu nuolatos kreipiasi į kultūringy tauty syžinę ir gina mūšy tei
ses pateikdami įrodymus, reikalingus iškelti mūšy teisei ir teisybei.

- Kurie sluogsniai dalyvauja šioj kovoj ?
- Išskyrus dezertyrus ir svetimyjy papirktus agentus, visi latviai da

lyvauja kovoj už laisvę. Net rūsy okupuotoj tėvynėj latvės motinos nenustoja 
dainavusios savo mažiesiems lopšiniy ir liaudies dainy, kurios jau nuo am- 
žiy įkvėpia jaunimui pasipriešinimo dvasiy ir ryžty kovoti prieš pavergėjy.

■ - Kaip vaizduojatės Baltijos krašty ateitį?
- Jau 1945 m. birželio 23 d. per Jonines, į kuriy minėjimy buvau su

kvietęs kaimynus ir draugus: estus su lietuviais, siūliau įsteigti Belgijoj 
balty federacinę draugijy, tikslu pradėti bendrai veikti bei studijuoti bal-
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tV bendrad.arbia.vimo galimybes vienokioj ar kitokioj formoj. Man rodos, kad 
po laisves atgavimo, kaip ir Benelux'o kraštai, mes sudarysime ekonominį 
vienetu ir, gal būt, federacinę Baltijos Respubliką.

- Kę manote,'p. Konsule, apie tarpusavius Lietuvos - Latvijos santy
kius praeity ir dabar?

- Santykiai tarp latviy ir jy broliy lietuviu visuomet buvo labai nuo
širdūs ir aš linkiu, kad jie tapty dar glaudesni. Vienintele kliūtis mūšy 
pilnam vieningumui glude velniškose mūšy bendru priešu machinacijose, kurie 
mūšy ginčuose mato savy plany pasisekimu.

- Ar balty pasipriešinimas užsieniuose yra suderintas?
- Kiekvienas baltas patrijotas yra įsitikinęs, kad- estę, latviy ir 

liotuviy kova už laisvę turi būti suderinta ir aš ne kiek neabejoju, jog 
yra visa padaryta, kad bendradarbiavimas būty pilnas.

- Kaip žiūrite, p. Konsule, į tremtiniu, emigraciją? O padėtis anglia
kasiu Belgijoj? . ■

- Emigracijos problema tremtiniams yra labai svarbi. Iš tikro, tremti
niai yra priversti rasti krašt-, ar kraštus, lour jie gaiety laisvai dirbti 
ir pritaikyti jy profesines žinias bei mokslę pasirinkto ki'ašto naudai. Gy
venimas stovyklose yra demoralizuojantis ir ilgam nepriimtinas. Stovyklas 
reikia palikti galimai greičiau, nors reikia apsaugoti tremtinius nuo pavo- 
jingy iliuzijy. Mūšy finansiniai ištekliai yra labai riboti, nes valstybes 
turtas užsieny yra užblokuotas. Užtat mes negalime sukurti imigracijos kraš
tuose naujy pramonės įmoniy. Tremtiniai tad-turės prisistatyti kaip bedar
biai, jieškę užsiėmimo, ir jiems teks pakelti visus tokios būklės sunkumus 
(įsipareigojimas paskirtose įmonėse ar net paskirtoj profesijoj, darbas 
kaip pagalbinio darbininko ir t. t.). Žinoma, su laiku bus galima suorgani
zuoti ir nuosavas įmones bei rasti darbo pagal savo gabumus. Dėl to ©migra
ciją aš vertinu kaip svuiky žygį, juoba, kad pagrindinė mūšy pareiga yra 
išsaugoti sveikas galvas ir rankas, nes žmogus be galvos mažiau yra vertas 
kaip šilke be galvos.

Angliakasiy padėtis Belgijoj gali pasunkėti tuo atveju, jei prasidėty 
bedarbė sutarties pasibaigimo metu. Šiaipjau baltai angliakasiai, pasibai
gus sutarčiai, gali būti lengvai įjungti belgy pramonėn, ypač kad jy skai
čius nėra didelis ir yra geri darbininkai.

_H_ft_tJ_tl_tt_.Jt_ll_.TI_ ll_ ll_ II _

Vyt. Siaurys
NUO MARŠKINIŲ IKI VEDYBŲ

(Nesijuokit !)
Ligsiol mūšy popieriniy baraky mieste būdavo išlaikyta visokeriopa 

rimtis, žinoma, neskaitant smulkesniy incidentėliy, kaip tai sekmadieniniy 
galvos prasiskėlimy ar apsiausiavimy prie ‘'kmyninės" stiklo, bet šiaip tai 
buvo labai, labai ramus kampas. Vyrai sąžiningai "kniso" anglį, sąžiningai 
šeštadieniais prie kasos atsiimdavo savo algy ir sąžiningai sekmadieniais 
jy išleisdavo. Gi istorija, sujaudinusi visus baraky gyventojus iki devinto 
pasiutimo' laipsnio įvyko, maždaug, dėl baltiniy. Taip! Paprasciausiy, tris 
savaites tedėvėty, baltiniy !..

Žinote, any šeštadienį pas mus atsikraustė belgy "kermošius" - atseit 
"kirmės". Tad vyrai ir suskato šiai šventei ruoštis. Taip ir Jonas su Bar
nabu (pristatau: du geriausi, draugai - Barnabui likus užgriuvusioje šachtoje 
Jonas dvi dienas be perstojimo dirbo gelbėjimo komandoje, o kai Jonui akmuo 
aplamdė kojy, Barnabas ir ryty ir vakarę jį lankė ir slaugė!) nutarė, kad
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reiktą žlugtą praskalbti, atseit grąžinti baltiniams senąją spalvą. Negražu 
gi, jei taip sakant šaunūs vyrai, jauni ir dar nevedą, eis menesį, dėvėtais 
baltiniais. Nutarta ir'padaryta! Po pusvalandžio Joną ir Barnabą buvo gali
ma matyti su pora kuprinią ant pro kasyklą tekančio Zwartwater upelio kran
to. Nuo čia, maždaug, prasideda ir mūsą istorija.

Barnabas, kad darbas lengviau eitą, iš kažkur atsitempė storą lentą 
ir gerą kuolą - pastarasis turėjo tarnauti vietoj kultuvės. Jonui panašią 
prietaisą nebesusiradus prisėjo reikalą patikėti savo nuosavą dvieją.kumš- 
cią jėgai. Po poros valandą darbas buvo kaip ir baigtas? iš Barnabo balti
ntą buvo dar likę keli tamsios spalvos skudurai, o Jono.baltinukai pasidarė 
dar juodesni negu buvę. Gal čia buvo kaltas vanduo, gal. kas kitas, bet 
grįžti prisėjo tuščiomis kuprinėmis. Einant atgal baraką kryptimi ir buvo 
imta galvoti, kaip išsprendus baltinią plovimo reikalą. Žodis po žodžio ir 
surasta gana radikali priemonė, žinote - vestis! Žmona, be abejo, išskalbs 
savo mylimo vyro baltinius. Bar daugiau? ir bulvinę išvirs ir kampą iššluos 
ir t. t. ir t. t. Butai gi tik vedusiems teduodami.

Bar tą patį vakarą Jonas parašė skelbimą į laikraštį einantį.kažkur 
Vokietijoje, o Barnabas stačiai laišką savo buvusiai gerai pažįstamai.

Su širdies dalykais į viešumą neisi - ir Barnabas ir Jonas neužilgo ' 
vienas nuo kito,atsitvėrę antklodėmis ėmė skaityti busimąją laiškus, o pas
lapčiom ir brangiąją atvaizdus prie lūpą prispausti.

Po 3 mėn. atėjo transportas, kurio turėjo išrišti baltinią skalbimo 
problemą - Jonas ir Barnabas su raudoną rožią bukietais laukė stotyje. 
Ir ... čia mano pasakojimas pasiekia kulminacinį tašką ... jūs įsivaizduo
jate, iš vagono išlipo tik viena tautietė, kai jos laukė du jauni vyrai. 
Gal reikalas būtą buvęs lengvai išspręstas, jei tai būtą buvusi panelė vy
resnio amžiaus, arba, sakysim, su didele karpa ant nosies, ar kitomis blo
gomis pusėmis, arba vienas vyruką būtą nors per colį prastenis už antrą. 
Bet dabar tip-top viskas kaip reikiant. Viską padarė tik moteriška silpnybė 
rašė atsakymą į vieno laiškus, bet kodėl neparašyti ir į skelbimą laikraš
tyje?

Jūs neklauskite, gerbiamieji! Tautietė nebuvo apkaltinta. Bet tarp 
dvieją geriausią draugą, kurie vienas už kitą galvą dėjo, kilo tokia neapy
kanta, kad dar ten pat stotyje juos turėjo paimti savo gįobon tvarkos ir 
ramybės sargai. Kelias dienas baraką mieste nebuvo jokios tvarkos. Vieni 
stojo.už vieną, kiti - už kitą.

Jūs dar klausiate, kaip baigėsi visa šita istorija ?.. Naujai atvyku
sioj! tautietė praeitą sekmadienį apsivedė su Motiejum Gumbaragiu. Tai ir 
viskas ! Kokią priemonią dabar griebsis Jonas ir Barnabas baltinią skalbi
mui taip dar ir neteko sužinoti !

! > t t t t | | | •

- Kai kurie estą tremtiniai gauna laiškus iš namą, kuriuose rašoma? "Su
sidėk savo daiktus ir palik tas išbadėjusias stovyklas, bet jokiu būdu ne
palik dėdės Harry". Gavėjas aiškiai supranta, kad tas"dėdė Harry" yra pre
zidentas Trumanas, ir estai laukia jo ateinant.'

- Viename laiške iš Estijos moteriškė rašo, jog veik visi šeimos nariai 
išmirę, ir ją atsiminimui prideda Neh.'9,37 (t. y. Sv. Rašto vieta), fen 
gi pai'ašyta? "jie viešpatauja ant mūsą kūną, ant musą gyvuliu kaip jiem 
patinka, ir mes esame didžiam prispaudime." (Aišku, sovietai).
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PRANCŪZIJA
žygiai JTO L i e t u v o s reikalu. Iš lapkr. 12 d. 

Inf. Tarnybos suruoštoje liet, laikrašciy konferencijoje padaryto Vykd. Ta
rybos pirm. V. Sidzikausko pranešimo (Vokietijoje, Augsburge) sužinome ko
kly žygiy yra padaryta Paryžiuje, J.T.O., Lietuvos laisves reikalu. Bendrai 
su latviais ir estais įteikta sesijos pirm. dr. Ewattui raštas, kuriame nu
rodoma Sov. Sąjungos padarytas smurtas- Pabaltijo tautoms, kuris yra pažeidus 
pačius JTO pagrindus. Iš mūšy pusės yra parengta medžiaga Sov. S-gos nusi
kaltimui įrodyti. Taip pat pasiūlyti papildymai prie žmogaus teisiu deklara
cijos, genocido konvencijoje ir tremtiniy bei pabėgėliu, problemos reikale. 
Taip pat daryta žygiy atskiriems aukštiems pareigūnams išdėstyti visus šiuos 
reikalus. Tuo pačiu reikalu buvo padaryta ir priėmimas spaudos atstovams.

D. B R I T A N I J A
A i š k i. n a s i savo būklę. D. Britanijos Liet. S-gos

suvažiavimas priėmė memorandum?., kuris įteiktas Darbo ministeriui. Memoran
dume prašoma oficijaliai pareikšti dėl atvykusiy į D. Britaniją tremtiniy 
teisinės padieties. Daug kas tvirtina, kad atvykusioji bus "tol, kol bus " 
reikalingi darbui". Tai-kelia nemaža abejoniy ir netikrumo. Juo labiau, kad 
IRO esančius D. Britanijoje laiko faktiškai įkurtais ir į savo-.įkurdinimo 
planus nebeįtraukia. Toliau prašoma nustatyti terminę iki kurio laiko atvy
kusieji būty Darbo M-jos žinioje (Kanadoje 10 mėn., Australijoje 2 m.), o 
po to, kad galėti? laisvai judėti ir pasirinkti darbę; leisti dirbti savo ti
kroje specialybėje. Prašoma paskubinti ir šeimy atgabenimę. iš Vokietijos.

Po mėty darbo - perkasi namus.- Kaip gal 
ne vienas pastebėjome spaudoje - Anglijoje bloga su butais. Ypač sunku butę 
gauti turint šeimę su mažais vaikais. Bet namy pirkimui - yra. Tad sumanesni 
ir taupesni lietuviai po 1 mėty darbo jau spėjo, nevienas, įsigyti nuosavus 
namus. į didesnius namus susikrausto net po kelias šeimas, tuo pačiu susida
ro lyg ir mažos savarankios lietuviškos kolonijėlės.

VOKIETIJA
Gimsta lietuviška filmą tremtyje. - 

Šiomis dienomis Pabaltijo Universitete, uždaram svečiy rateliui, buvo pade
monstruoti 135 m filrnos "Baltic University". Tai bendrieji ir atskiri Pabal
tijo Universiteto vaizdai, studentę vasaros stovykla prie Baltijos jūros, po
ilsis, sportas, initium semestri vakaras' ir pan. Filrnos gamintojas - lietu
vis Toof. Kuklys.

Išeis Liotuviy kalbos vadovas.- Kaip rašo 
tremtiniy Vok. spauda, neužilgo pasirodys jau seniai lauktas "Lietuviy kal
bos vadovas", prio kurio ilgę laikę dirbo žymiausi liet, kalbos žinovai - 
lituanistai. Taip pat žada pasirodyti ir "Tremtinio Vadovas", kurio ligšioli
nį pasirodymę sutrukdė valiutos reforma.
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J. A. V

Visos amerikiecį? sroves susivie
nijo.- Tik k? gautu iš JAV pranešimu, baigti ilgai užsitęs? JAV 
lietuvi?, ginčai del Lietuvos vadavimo veiklos. Tuo tikslu trys srovės 
buvo sudariusios Amerikos Lietuvi?. Taryb?, į kuri? neįėjo ketvirtoji sro
vė, kuri Lietuvos vadavimo darb? varė.per Amerikos Lietuvi? Misij? ir 
LVS. Dabar visos Amerikos lietuvi? srovės Lietuvos vadavimo darbe susi
vienijo ir tikisi šį darb? dar labiau išplėsti.

D. P. palengvintai į s i g y s JAV pilie
tybę . - Iš New Yorko informuoja, kad JAV vyr. prokuroras patvirtino 
taisykles, pagal kurias atvykę į JAV iš Europos D.P. galės įsigyti to 
krašto pilietybę. Tuo tarpu naujos taisyklės taikomos tik tiems D.P., 
kurie atvyks šiais metais. Procedūra esanti lengvesnė, negu kitiems.

Lietuviai p r o t e^-s t u o j a . - JAV enciklopedijoje 
"Americana" išspausdintas prosovietiškas str. apie Lietuvę. Lietuvos 
konsulas P. Daudzvardis, "Vyci?" dvasios vadas kun. J. Jutkevicius ir kt. -. 
pasiuntė protesto laiškus. .

Lietuviai dalyvavo parodoje. Rugsėjo 
viduryje įvykusioje Brocktono metinėje parodoje dalyvavo ir lietuviai, 
savo paviljone išstatydami įvairius liaudies meno išdirbinius, knygas,' 
liet, valgius. Parodę vien atidarymo dien? aplankė per 50.000 lankytoj?. 
Lietuviai gavo pagyrimu.

R o c k f e 1 e r i a m s gimė sūnus.- JAV laikrašci? 
žiniomis, Winttrop ir.Ievai (lietuvaitei) Rockfeleriams gimė sūnus.

ITALIJA

Naujas vysk. P. Bučio veikalas.- 
Vysk. P.P. Būcys baigė rašyti placi? studij? apie Petrapilio dvasinės 
akad. prof. kun. Pranaitį. Prof, buvo labai žymi asmenybė. Jis buvo kal
bininkas - mokslininkas, prasiskverbęs iki sen?j? Ryt? Europos taut? 
kalb? paslapci?. Jis buvo ir aktyvus veikėjas, dalyvavęs kaip ekspertas 
vad. Bailio byloje. Jis taip pat apkeliavo vis? Rusij? bedirbdamas apaš
talavimo darb?. Buvo laikę, kai jis savo žinioje turėjo por? vagon?, loi- 
riuose buvo įsirengęs misij? stotį ir tokiu būdu lankė Rusijoje išblaš
kytas katalikę, kolonijas. Turkestane jis raitas lankydavo pasienio sar
gybę stotis ir turėdavo gyvybei pavojing? nuotyki?. Veikai? iliustruos 
150 foto.

Arkivysk. Matulevičiaus muziejėlis 
Marijon? namuose.- Romoje, Marijon? namuose, įkurtas 
arkivysk. J. Matulevičiaus muziejėlis. Jame išstatyti jo dėvėti ir var
toti daiktai vertingesnės dovanos; jo vyskupiškas kryžius, pijusė, žie
das, brevijorius, rožančius ir kt. Tėvai Marijonai pamažu ruošiasi jo 
kanonizacijos bylai; paraleliai ruošiamos dvi monografijos lietuvi? ir 
lenk? kalbomis. Savo archyve Tėvai Marijonai turi surinkę labai daug 
medžiagos ir j? stengiasi pamažu tvarkyti.

_ !!_. tr_ !»—. IT— !
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A. A. ADOLFAS BURBA
Ak jau senokai skundėsi jisai savo sveikata, buvo jau kart?, operuotas, 

bet vis dirbo, laukdamas, kad ir vėl grįžtančios sveikatos. Pagaliau pri
reiks rimtos operacijos. Atvyko į Liuveno universiteto klinikų ir čia ži
nomas prof. Debaisieux, po rūpestingo tyrimo, padarė operaciją., kurios li
gonis neišlaikė ir š. m. gruodžio 3 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu.

A. A. Adolfas Burba buvo veiklus visuomenininkas kaip Lietuvoje, taip 
ir tremtyje. Vokietijoje Jis ėjo įvairias pareigas Vok. Liet. Bendruomenės. 
Puidos apylinkėje, dalyvavo "Mūsų Vilties", "Tėviškės Aido", "Pėdsaku" re
dakciniuose ir administraciniuose kolektyvuose ir kt. Atvykęs pirmuoju ■ 
transportu (47°IV. 11.) į Belgiją, irgi rūpinosi lietuviško laikraščio išlei
dimu. Jis taip pat vienas Belgijos Liet. Bendruomenės organizatorių, kurios 
Centro Valdyboje ėjo vicepirmininko pareigas nuo pat šios Bendruomenės 
įsikūrimo. Iki pat savo mirties ėjo.ir LBB Limburgo I-sios apyl. pirm, pa
reigas. Jo rūpesčiu ir pastangomis Waterschei-Zwartbergo-Winterslago ir kt. 
apylinkių tautiečiai buvo aprūpinami lietuviškuoju spausdintu žodžiu - kny
gomis ir laikraščiais. Jo pastangomis pravesta rinkliava eismo nelaimėje 
nukentėjusiam Zvzartbergo liet, kolonijos tautiečiui? apylinkės lietuviai 
įjungti į Kat. Sindikatą.? organizuojamos ekskursijos, iškilos, švenčių mi
nėjimai.

Su A. Burbos mirtimi Liet. Bendruomenė neteko vieno savo veikliausių 
darbuotojų. Bet ... mirtis iš mūsų tarpo renka pačius goriausius ... Lai 
būna Jam lengva svetimoji žemė!..

. Velionis čia, Belgijoje, paliko žmonų ir du vaikučius, kurių vyresny
sis šiuo metu mokosi koledže. Apylinkės tautiečiai kiek galėdami stengiasi 
Velionio šeimai pi dėti.

Reikia pridurti, kad "G. Šalis" su a. a. Adolfo Burbos mirtimi netenka 
savo administratoriaus, kuris neseniai perėmė tų darbą. į savo rankas ir, 
kaip paprastai, ėmėsi darbo energingai.

Apgailestaudama šią, nelauktą, mirtį, "G. S." reiškia liūdinčiai šeimai 
nuoširdžių užuojautų ir tiki, kad velionies nuveikti darbai tautiečiams 
tremtyje nuolat liudys,Viešpačiui ir žmonėms apie vieno užgesusio žiburio 
nueitų kelių.

Iš Valonijos lietuvių kolonijų.- 
Lodelinsart . - Lapkričio 21 d. Tėvas Pupinis, S.J. Lodelinsart 
liet, kolonijoje atlaikė Sv. Mišias už a. a. stud. St. Girniaus vėlę. Ne
didelis būrelis tautiečių maldose prisiminė mirusį tautietį.
Charleroi .- Pagelbėti sergantiems džiova lietuviams tremtiniams, 
šiuo motu esantiems Vokietijos ligoninėse bei sanatorijose, Charleroi apy
linkėje yra susidaręs komitetas, kuris š. m. lapkričio mėn. pabaigoje pra
dėjo aukų rinkimų. Numatoma ligoninėse esantiems tautiečiams pasiųsti YMCA 
maisto siuntinėlius tiesiog, netarpininkaujant jokioms šalpos organizaci
joms Vokietijoje. Tam reikalui komitetas gavo iš Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Vokietijoje ligoninių adresus, bei lietuvių ligonių skaičių. Techniškas 
aukų rinkimo ir pasiuntimo darbas yra pavestas p. p. J. Zaleckiui, V. Mar- 
tuzaiciui ir A. Banaičiui. (A. Banys)
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Charleroi— Lapkričio 28 d. Charleroi .Apylinkes•lietuviai suruošė 
Kariuomenės Šventės minėjimų. Sv. Uišias atlaikė ir tai dienai pritaikintu' 
pamokslu pasakė Tėvas Mikalauskas, S. J. Po pamaldų įvyko minėjimas į kurį 
atsilankė svečias ats. generolas p, Grigaliūnas - Glovackis, ir papasakojo 
savo atsiminimų iš kariuomenės steigimo laikų. Kun. Danauskas savo paskai
toje nušvietė kokius sunkumus toko nugalėti' kuriant Lietuvos Nepriklausomy
bę ir kariuomenę.

Po.minėjimo visi pakelta nuotaika skirstėsi namo.
(Stasiukas)

Nauja iš Limburgo.
Jau renkamas LB'B solidarumo mokestis. 

Gruodžio 1 d. Waterschei pradėtas rinkti LBB solidarumo mokestis, išduodant 
nario knygutes ir užpildant specialias anketas. Waterschei kolonijos daugu
ma tautiečių suprasdami reikalo svarbumu ir skubumų jau beveik visi nario 
mokestį už paskutinį š. m..ketvirtį užsimokėjo, bet pasitaiko ir tokių, ku
rie šio reikalo nesupranta ar nenori suprasti teisindamiesi greitų iš Bel
gijos išvykimu, LBB neveiksmingumu ir pan. Tenka sutikti su vieno tautiečio 
pareiškimus "Vis tik tai yra nesolidarumas!"

Atleidžiami svetimšaliai darbinin
kai.- Waterschei A. Dumont kasyklų direkcija veik kas savaitę atleidžia 
tam tikrų skaičių darbininkų, praleidusių be pateisinamos priežasties dides
nį skaičių dienų. Tarp atleidžiamųjų pasitaiko’ ir lietuvių - visi iš vien
gungių tarpo. Darbe nesilankymo priežasties tenka jieškoti netinkamoje gy
venimo aplinkumoje. Vyrai, gyvendami kantinose, tinkamai nepailsit ne vie
nas, pats besigamindamas valgį, susigadina skilvį ir t. t. Patys viengun
giai tai suprasdami ieško butų pas savo vedusius tautiečius, bet čia susi
duriama su kita kliūtimi - kasyklos direkcija neduoda leidimo viengungiams 
pas vedųsiuosius apsigyventi. 0 kai to nepaisant tai padaroma, kasyklos po
licija verčių jėga butų apleisti. .

Tokia iš darbo atleidimai vyksta ir visose kitose Limburgo provincijos 
kasyklose (tai šiems metams madingas reiškinys’.). Išmestieji paprastai dar
bų susiranda kaimyninėse kasyklose, o kai kada tenka patraukti net į Valo- 
ni jų.

Kasyklų darbo pasekmės.- Laiške, atėjusiame iš 
K. stovyklos Vokietijoje (am. s.) rašoma; "B.P. po kiek laiko blogai pasi
jutus ir pasitikrinus Herschauseno ligoninėje, rasta, kad jis sorgą.t.b.c.5 
jis čia, ir paguldytas stacionariniam gydymui." B.P. keletu mėnesių dirbo 
Zwartbergo anglies kasykloje ir prieš nekurį laikų grįžo atgal į Vokietijų.

Kitas tautietis irgi dirbęs Zwartbergo anglies kasykloje jau trecias 
mėnuo guli Waterschei A. Dumont klinikose. Priežastis - "kažkas" netvarkoje 
su plaučiais.

Rekolekcijos Limburgo provincijos 
lietuviams.- . Gruodžio 4 - 5 d. d. Waterschei - Zwartberg - 
Winterslag’o lietuviams Waterschei A. Dumont klinikų koplyčioje įvyko Re
kolekcijos, kurias pravedė Tėvas VI. Mikalauskas, S.J. ir Limburgo prov. 
liet, kapelionas Tėvas Kornelijus, O.F.M.

Rekolekcijose gana gausiai dalyvavo apylinkės tautiečiai, sutvarkydami 
savo dvasinius reikalus.

Metinis Liet. Bendruomenės susirin
kimas L i ė g e . - S, m. gruodžio 5 d. Tilleure įvyko metinis Liėge 
apyl. lietuvių sus i įlinkimas, kuriame pirm. Stp. Paulauskas padarė pranešimų
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apie nuveiktus darbūs. Iš jo paaiškėjo, kad. kultūrinis gyvenimas esamose 
sąlygose buvo gana gyvas, ypač sėkmingai buvo suorganizuoti tautiniu 
švenčiu minėjimais Susirinkime buvo tartasi ypač dėl ateities galimybių. 
Valdybą yra klabinusi .duris kur galėdama, tačiau emigracijos klausimas 
nėra pajudėjęs. Po diskusiją, slaptu balsavimu .buvo išrinkta nauja valdy
bas .Stp. Paulauskas, Banevičius, Dulkė, Kumpis ir Matulaitis. Kandida
tais likos Balkaitis, Sekmokas ir Kazlauskas, Sį Įtartą valdyba:išėjo vy
riška. Tautiečiai dėkingi.senajai valdybai už visus rūpesčius ir linki 
naujajai energingai tvarkyti mūsą apylinkės reikalus.

Į J. A. V. - Netrukus ruošiasi išplaukti į JAV p. Barauskai. 
Jiems teko ilgai lųkuriouti Belgijoj, kol pagaliau Dėdė Samas sutiko įsi
leisti ir atidarė duris. "G. S." linki savo bendradarbiams ir duosniems 
rėmėjams daug sėkmės naujojoj žemėj.

. Sveti m salią internavimas Belgijoj. 
Vyriausybė yra išleidusi 1948 m. svetimšalią internavimui apie 5>5 mili
joną franką. Tai daugiausia buvę angliakasiai, grįžtą Vokietijon ir turį 
la.ukti transporto, Iki 1948 m. spalią 30 d. svetimšalią policijas buvo su
laikyta "15 asmeną ir 747 buvę angliakasiai. Senato Teisingumo Komisija 
pareiškė nuomonę, kad reikėtą suprastinti grįžimo formalumus, kurie yra 
perilgi ir svetimšalius traktuoti su didžiausiu humaniškumu.

Ton, kur gyveno šventieji!.. ST. TRUIDEN 
senutis Flandrijos provincijos miestelis. Miesto aikštėje įsitaisęs 
"^irmess" - belgą "kermošius" - su savo karuselėmis, sūpynėmis, cirkais 
ir visokiais kitokiais malonumais. Bet mums šiandien ne tai rupi; klau
siu sutiktą žilą poną .kelio; Mažąją Brolią. vienuolyną - ir nepataikau - 
senukas nė. Žodžio nesupranta flamiškai. Dar pabandau su vienu - vėl tas 
pats. Ir tik treciasis man jį nurodo. 0 jo visai netoli būtą. J skambučio 
garsus neužilgo ateina civiliai apsirengęs žmogus. Teiraujuosiu Brolio A. 
įveda į svečią kambarį, o neužilgo atskuba ir Jis, ir senajame vienuolyne 
suskamba lietuviškos kalbos garsai. Brolis A. čia atlieka noviciatą ir 
ruošiasi nelengvoms Tėvo - kunigo pranciškono pareigoms. Į Belgiją pate
kęs kaip belaisvis, iš jos išvyks kunigu - tai lietuviškos ištvermės ir 
ryžto vaisiai.

Brolis A. pasakoja apie šį vienuolyną. Iš jo daug Tėvą pranciškoną 
yra išvykę ir vis dar vyksta misijoms į Kiniją, į Kongo ir kitus tolimus 
kraštus. Ne vienas ją, beskelbiant Tikrąjį Žodį, buvo nužudytas. Bokse- 
rią sukilimo Kinijoje metu žuvo šio vienuolyno auklėtinis T. Viktorinas. 
Jo palaikai ilsisi šiame vienuolyne. Ruošiamasi jo paskelbimui šventuoju. 
Aplankome jo karstą, katakombą stiliuje įrengtame rūsyje. Brolis rodo jo 
gyvenimo albumą. Pasirašome svečią knygoje, adreso vietoje įrašydami 
"Lietuva".

Senutė bažnyčia nukentėjusi per pastarąjį karą, ir dabar esanti ne
be taip graži. Puikiais medžio drožiniais papuoštos klausykla ir sakykla, 
kurią nesunaikino kritusios bombos. Aplankome ir Brolio kambarį - celę. 
Šviesus, jaukus kambariukas - lova, spinta, kėdė, rašomasis stalas ir 
knygą spintelė, kurioje ir kelios lietuviškos. Pro langą matyti St.-Trui- 
den bažnyčią bokštai...

Saulė jau arti laidos, kai mes skubame į stotį!..

Hasselt.- Limburgo provincijos sostinė. Apsiniaukę ir pučia 
žvarbus vėjas. Mes vėl prie Mažąją Brolią vienuolyno durą. Ir čia gyvena
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lietuvis. Tai Tėvas K. Ir sis vienuolynas savo amžių skaičiuoja šimtais 
motų. Ir Šia gyveno būsimas šventasis - T. Valentinas. Miręs 1905 m. 
Hasselte. Belgijoje žinomas "Hasselto Šventojo Tėvelio" vardu. Visę. lai
kę. - apie 30 m. - ėjęs kunigo, išpažinčių klausytojo, pareigas šiame vie
nuolyne. Buvome jo vardu vadinamoje koplyčioje, kur ilsisi jo palaikai. 
Visų laikę koplytėlė pilna žmonių. Įeidami ar išeidami žmonės palieka 
aukę, eina prie jo karsto, kurio antkapis vaizduoja T. Valentinę, deda 
rankę prie galvos, prie krutinės ir žegnojasi. Ties tomis vietomis žal
varis stačiai nublizgintas. Saukięsi prie jo susilaukia pagalbos.

Tėvo Valentino kanonizacijai vienuolynas stropiai ruošiasi . Tam 
net leidžiamas 2 kalbom - prancūzų ir flamų - laikraštėlis "Tėvo Valen
tino lapelis"j Įrengtas muziejėlis iš jo gyvenimo, surinktos apie jĮ iš
leistos Įvairiomis kalbomis knygos (kurios jau sudaro gręžię bibliotekė
lę!), paveikslai, pagaminti specijalus medalikėliai. Kanonizacijos byla 
rūpintis paskirtas vienas Tėvas, turĮs tam reikalui skirtę raštinę, ku
riam talkininkauja, be to, dar vienas sekretorius.

Ir.grįžtant pūtė tas pats žvarbus vėjas!.. 0 aš vis galvojau - argi 
mūsų Tėvynėje buvo taip maža šventų vyrų, jei mes tik vienu šv. Kazimie
ru tosididžiuojam. 0 Tėvas Pabrėža, arkivysk. Matulevičius, ir gal dar 
daug daug kitų!.. Tik ar ne per mažai mes rūpinamės, kad apie juos suži
notų pasaulis?. . . (Vyt. Siaurys)

■APIE PENSIJAS NAŠLE M S
Našlių pensijų gali gauti moterys, dar nesulaukusios amžiaus, kuris 

duoda teisę Į senatvės pensijų ir kurių vyrai dirbo anglių kasyklose ar 
joms priklausančiose Įmonėse po 1924 m', gruodžio 31 d. s

1) jei vyras gavo senatvės pensijų ar jei jis mirimo metu turėjo
visas teises tai pensijai gauti; ■ ■ . "

2) jai vyras dirbo aukščiau minėtose Įmonėse iki mirties;
3) jai vyrais turėjo invalido pensijų ir jei pensijos mokestis buvo 

mokamas Į "Fonds National de Retraite- dės Ouvriers mineurs";
4) joi vyras mirimo metu turėjo visas teises invalido pensijai gauti;
5) jei vyras buvo atleistas iš darbo ekonominės krizės metu ar dėl 

Įmonės uždarymo ir buvo Įsirašęs kaip ieškęs darbo Į "Fonds de Soutine 
aux chomours";

6) jei vyras nustojo dirbti minėtoj Įmonėj po nelaimingo atsitikimo, 
kurio pasėkoj jis normaliai tokio darbo tęsti nebegalėjo;

7) jei vyras nustojo dirbti streiko motu Įmonėj ir tame laikotarpyje 
mirė (jei nuo darbo nutraukimo iki mirties nesiėmė kito darbo);

8) jei vyras paliko darbų anglių kasyklose, užimdamas sekretoriaus 
ar kito tarnautojo vietų angliakasių sindikate.

PENSIJŲ DIDIS
1. Našlės iki 45 motų gauna 1.300 Frs. ir rentas.
2. " nuo 45 " " 3.000 " " "
3. " " 55 " " 6.4OO " " "
4- " " 6° " ? jei vyras neišdirbo 20-ries metų kasyklose gauna

8.700 Frs. ir rentas; jei vyras išdirbo 20 metų - pensija apskaičiuo
jama pagal darbo motus ir atitinka 50 % vyro pensijos;

5. našlės, sulaukusios 65 metų amžiaus, gauna pensijų pagal bendrų pen
sijų Įstatymų.

Jei našlė išteka, praranda teisę Į pensijų šių toisę vėl atgaunu 
joi vėl tampa našle.

Į šių pensijų turi teisę našlės, buvusios bent 10-tĮ metų ištekėju
sios už angliakasio. (Bus daugiau)
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POUT/KOJ JPAS/bMRWS
DU BERLYNAI. - RAUDONŲJŲ LAIME JUIAI KINIJOJE. - CHURCHILLIO KALBA. - ŽYDAI 
PASIRODĖ TVIRTESNI UŽ ARABUS. - JTO SESIJA PARYŽIUJE BAIGIASI BE GARSO. BE '

GARBES IR BE ... VAISIŲ. '

Vienas svarbiausiy siy dieny įvykiy buvo Beiūyno savivaldybes rinkimai. 
Jie buvo pravesti tik vakariniuose sektoriuose, rūsy gi sektoriuje buvo už
drausti, nes bolševikia iš anksto, žinodami, jog laimėti negalės, rinkimu 
uždradė ir savo sektoriuje sukūrė tikrai "demokratinę" (be jokiy vink~ipy) 
miesto tarybą. Komunistinė partija nedalyvavo rinkimuose ir vakariniuose sek
toriuose. Taigi, visa rinkimy esmė glūdėjo - kiek procenty balsuos, nes kiek
vienas balsuojąs pareiškia, savo nusistatymu prieš sovietus, o nebalsuojąs 
išreiškia niems ištikimybę. Sovietai gysdinimais norėjo berlyniociut sulai
kyti nuo balsavimo s paskutinėmis dienomis prieš rinkimus skleidė gandus, 'kad 
vakary valstybės greit iš Berlyno išsikraustysiancios, kad tada bus atsiskai- • 
tyta su visais balsavusiais. Darbininkams, kurie gyvena vakary sektoriuose, 
o dirba sovietiniame rinkimy sekmadienis buvo paskelbtas darbo diena. Nežiū
rint visy ty gysdinimy 84,7 $ rinkiky balsavo. Tai buvo aiškus bolševiky 
pralaimėjimas. 1946 motais rinkamose dalyvavo 92,3 $ rinkiky, iš jy 13,5 0 
vakariniuose sektoriuose už komunistus. Taigi, šiuo kartu apie pusę buvusiy 
komunisty balsavo už demokratines partijas. Atskaitant tuos, kurie šiai''ne
balsavo ar buvo netrukdyti, kaip kad darbininkai dirbę, soviety zonoje, ko
munistai tikrai nebūty dalyvaudami gavę daugiau negu 5 balsy. Štai kę, reiš
kia pažinti sovietus iš arti. Sovietinė okupacija - geriausias vaistas nuo 
komunizmo bacily.

Reikia pripažinti, kad šis moralinis soviety pralaimėjimas susitarimę 
Berlyno klausimu tarp jy ir vakary padaro visiškai nebegalimu. Berlyne ski
limas vis didėjąs du burmistrai, dvi miesto tarybos, dvi policijos, net dvi 
ugniagesiy organizacijos... Jei kitoj pusėj gatvės yra gaisras, bet jau so
viety sektoriuje, ugniagesiai nieko negali padaryti, nes patekę. į tę. zonę. 
nebegalėty grįžti su savo sunkvežimiais ir mašinomis. Kalbama, kad greitu 
laiku vakarę, sektoriuose bus uždrausta sovietinė markė. Ligi šiol tik sovie
tai į savo sektoriy neįsileido vakarinės markės.

Kai Berlyne komunizmas gavo moralinį smūgį, tuo pačiu rietu K i n i j o- 
je brutali komunisty jėga veržiasi vis pirmyn. Pavojus gresia Pekinui ir Nan- 
kinui, sostinei. Nuo Sou-Tchesu besitraukię. vyriausybiniai daliniai buvo ne
toli Nankino apsupti ir gali būti sunaikinti. Komunistai giriasi, kad turi 
apsupę ketvirtį milijono Cankaišeko kariy. Gal būt, skaičius yra mažesnis, 
vis dėlto, Kinijoj padėtis darosi vis tragiškesnė. Ar Šiaurėj ir Vakaruose 
pralaimėjęs Cankaišekas galės dar išsilaikyti Piety ir Vakary Kinijoj? Yra 
gandy, kad Cankaišekas pradeda nebetekti vilties ir net esę,s pasiryžęs iš 
Nankino nesitraukti, bet pralaimėjimo atveju ten nusižudyti. Cankaišeko tra
gedija, deja, nėra vien asmeniška tragedija, o visos Kinijos, Azijos ir pa
galiau visam pasauliui artėjanti grėsmė.

Nežinia, ar greitu laiku Kinijos vidaus karas nepalies ir kity valsty- 
biy. Maža brity kolonija - Hong—Kong - yra prisišliejusi prie milžiniškos 
Kinijos. Ar raudonoji banga neužlies ir jos? Churchill'is paskutinėje savo 
kalboje kvietė savo vyriausybę aiškiai pasisakyti, kad Hong-Kong bus ginamas 
brity laivyno, aviacijos ir kariuomenės prieš bet kokį užpuolikę..

Ta kalba buvo dar ir tuo įdomi, kad Churchill'is reikalavo atstatyti 
normalius santykius tarp Anglijos ir Ispanijos, priimti šię. į JTO. 
Teisingai Churchill'is pastebėjo, kad Franco daugeliui gali nepatikti, bet 
už tai laikyti valstybę parijy tarpe yra neteisinga, o laisvės tai tikrai
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ssę daugiau Ispanijoj, negu bet kurioje šalyje už geležines uždangos. 
Toliau buv. britę premjeras, patarė įjungti Vokietiją į Euro
pos tautę šeimos tarpę. Kerštus ir ataskaitas reikię užmiršti. Prancū
zija turinti padėti surasti Vokietijai kelię į tautę'bendruomenę,-tuo 
būdu ir ji pati atgausianti senę savo viotę pasaulyje.

Paliostinos klausimu Churchill'is patarė britę vyriausybei pripa
žinti žydę valstybę ir paskęsti pasiuntinį į Tol-Avivę. Vyriausybė ap
sirikusi . galvodama, kad arabai laimės ir sulikviduos žydę valstybę. Si 
esanti tvirta ir su tuo faktu reikię skaitytis. Iš tikręję arabai pasi
rodo. silpni. To priežastimi yra ir ję pacię savitarpio nepasitikėjimas 
ir varžybos. Transjordanijos karalius nori valdyti ir arabiškęję Pales
tinos dalį, todėl pasiskelbė ir Palestinos karaliumi.Tuo tarpu Piętę 
Palestinoje yra sudaryta egyptieciams palanki arabę vyriausybė,. kuri 
pasisako prieš-tę naujęjį karalię. Kur du pešas, trečias naudojas. Žydai, 
atrodo, rengiasi net Raudonęję jūrę pasiekti. Buvo gandę, kad jie tuoj 
įvoržię į Transjordaniję. Jei taip tikrai įvyktę, Britai turėtę. įsivel
ti į karę, nes yra-sudarę su Transjordanija karinę sutartį.

Ginklavus žvangiant, baigiasi beveik nieko gero nepasiekusi JTO 
sesija Paryžiuje'. . •

Praktiškę klausinę - Berlyno, Graikijos, Palestinos - JTO išspręsti 
nepajėgė. Šiuo atžvilgiu ji, atrodo, nėra■laimingesnė už a. a. Tautę 
Sęjungę. Tos neklausė vokiečiai, italia, japonai, ožios net ir žydai 
nepaiso.
1 ’ ' ' ’ ' I ' 1 l I ! t t > t I t t I t t t ! t t t t f t t I 1 I 1 t 1 t t I 1 t t t 1 I t I I f t I I t f t t 1 1 I t I t t t t t t I I I t

A. a^.p. Burbos laidotuvės įvyko š. m. gruodžio mėn. 6 d. Liuveno 
kapinėse. Be a. a. p. Burbos artinęję laidotuvėse dalyvavo LBB pirminin
kas ir BALE'o Įgaliotinis kun. J. Danauskas, Tėvas Kornelijus-Gaigalas, 
kun. Bielori, šv. Vincento seminarijos direktorius, keletas tos seminari
jos mokiriię (a. a. p. Burbos sūnus Romas yra tos seminarijos mokinys), 
be to, gražus būrelis "feterschei ir Liuvene gyvenancię lietuvię. Trumpę 
atsisveikinimo žodį tarė Tėvas Kornelijus. Palikę didžiulėse Liuveno 
kapinėse nauję kapę, grįžo lietuviai į anglię kasyklas, skaudžiai jaus
dami, ko neteko a. a. p. Burbos asmenyje. (S.U.)

Kilnusis p. Redaktoriau,
S. m. 3 d. užgesus vienam iš "Gimtosios Šalies" ir lietuvię išeivi

jos žiburiui ir veikliam tremtinię tarpe lietuvybės bei švietimui palai
kyti nariui, teikitės p. Redaktoriau priimti musę lietuvię Anderlues 
(Hainaut) gyv. saujelės nuoširdžiausię užuojautę, taip pat teikitės per
duoti musę gilię užuojautę gerbiamajai velionies šeimai.

Vienuolikos lietuvię anderluecię vardu. Vincas Grigaliūnas-Glovackis. 
6.12.4'3

Didžio skausmo valandoje, vyrui ir tėveliui -
Burbai Adolfui

milus, p. Burbienę Stefaniję ir vaikučius - Kristinę ir 
Romualdę - giliai užjaučiame.

LBB Courcelles grupės Valdyba ir Nariai.
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