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IŠMOKIME TAUPYTI

Nuo pat atvykimo pradžios į Belgiją dipukas neprigijo ir 
tik laukia tos dienos, kada galės išlysti is tamsiu kasyklos ur
vą. Drąsesni vyki į Briuselį, atsargesni darė kitiį žygią, kad 
galėtu'pasprukti. VLIK’as paskelbė užtariantį atsišaukimą į Ka
nados ' lietuvius , BLB pasiuntė t. p. savo graudinančius prašymus, 
kad suminkštintą geradariu širdis ir prisiųstą garantiją.

Po ilgą susirašinėjimą su Kanados aukso kasyklomis, Lietu
vos Gen. Konsului p. V. Gyliui padedant, Kanados Darbo Ministe
rija išreiškė palankumą priimti visus Belgijoje gyvenančius lie
tuvius visiems krašto darbams. Garantiją klausimas atpuola. Pa
sirašoma vieną metą sutartis, reikia apsimokėti patiems kelionės 
išlaidas, ir galima važiuoti.

Bet, deja! - Pasirodė, kad ne tik truko garantiją, bet ir 
piniginė tuščia. Trys metai praėjo, daug buvo uždirbta, bet daug 
ir išleista. Santaupą nedaryta ir nieko nesutaupyta. Po smulkios 
sąskaitos solde lieka keletą skylėtą monetą, o gal ne pas vieną 
net ir penki ar dešimts tukstančią kredito. Prie geriausią norą 
reikia visas išvykimo perspektyvas atidėti pavasariui...

Tas mažas dalykėlis rodo, kaip daug esama viendienią, kurie 
gyvena tik diena iŠ dienos, negalvodami apie rytoją ir ateitį. 
Tokią pavyzdžią rasime labai daug tarp seną emigrantą, kurie at
vyko prieš 20 metą: nei jie kitur išvyko, nei čia tinkamai įsi
kūrė, ir dar vis galvoja "važiuoti".

Išmokti taupyti reiškia išmokti gyventi. Nereikia būti 
šykšČiam, bet tvarkingas taupumas yra dorybė ir visiems naudin
gas. Ar kas nors važiuos kitur įsikurti ar ne, tai netiek svar
bu, bet tinkamai gyventi sau, šeimai ir tautai, reikia išmokti 
atsisakyti kai kurią dalyką ir sumaniai gyventi.

—..ooOOOoo..—
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PAS MUS

- Visa šventųjų dienų Waterschei, Zwartbergo ir Winter- U', 
schlago koloniją lietuviams pamaldas laikė kun. J. Danauskas.
Po pamaldų susirinko gausus barelis tautiečiu Genk’o kapuose 
pasimelsti už čia tris mirusius lietuvius. Lietuvišku rankų gė-. .• 
lėmis išpuoštose kapinėse sužibo žvakutės, primindamos tėvynės 11 < 
laikus ir ten mirusius. Gedulingą žodį tarė kun. J. Danauskas.

- Nedaug liko Limburge lietuvių, tačiau ir tie sparnus kil
noja. Pakilusiu upiu kiekvienas rašosi j aukso ar meškiu žemę
ir nežiūrint tuščių ar pilnų kišenių, visi viliasi dienos, kadį 
laisvė pamos pirštu link vakarų.

- Kas savais, kas samdytais auto iš tolimesnių Limburgo 
kampų lietuviai lanko sergantį savo kapelionų kun. J. Dėdinų., 
artimesnieji dviračiais ar pėstute atkanka. Nesugraužė suodžiai 
lietuviško nuoširdumo ir tikėjimo., ištikimi laikykimės toliau ! 
ir lankykime visur esančius ligonius lietuvišku vaišingumu.

- Lietuvos Gen. Konsulas Toronte, p. V. Gylys mums rašo, 
kad Kanados Darbo Ministerijoje manoma, jog 100 vyrų lietuvių, 
kurie yra pasiruošę iš Belgijos atvykti p Kanadų dar prieš 
Naujus Metus, galės būti paimti už kokio mėnesio. Čia juos tur
būt pasiųs kirsti miškų iki vasario mėn., o po to jį darbas
Bus .paruošti nukirstus medžius plukdymui. Po Žiemos sezono jie 
aies gant darbų kasyklose. Kiek žinoma, svetimšalius Kanada 

nesiunčia kasti anglis, bet auksų ir kitus metalus, kuriais yra 
taip turtingas kraštas. Kai pavasarį daugiau lietuvių susitaupys ir susitvarkys savo piniginius reikalus, basių galima ir 
juos gabenti. Kol kas Kanados valdžia nesiima transportuoti 
europiečius savo lėšomis (tai kartais daro tik darbdaviai). 
Yra projektas remti materialiniai patyrusius imigrantus - ūki
ninkas , suteikiant jiems paskolas ir duoti jiems progos įsikur
ti savo nuosavus ukius. Musų dipukai Kanadoje paprastai skverbia
si į miestus ir jų pramonę ir tik tam tikra, maža dalis (stip
resni, vikresni, nes ibijų riziko nei sunkaus darbo sezono laiku) 
metas į tabako auginimų. Tabako ūkis Kanadoje yra pelningiau ■ 
sias verslas ir tabako farmų savininkai yra turtingiausias mu
sų kolonijos elementas.

Bendri reikalavimai norintiems išvykti į Kanada: 1) gera 
sveikata, 2) gero patikimumo, 3) galį apsimokėti kelionę arba 
suranda kas už juos apmokėtų, 4) asmens turį specialybę tokia., 
kuri duoda šancų gretai Kanadoje susirasti darbų. Vyrai priima
mi ligi 45 metų ir moterys tarnaičių darbams iki 35 metų. Kurie 
važiuoja į Kanadų pas gimines, tų amžius nenustatytas.

- Mons’o kareivinėse gyvenantieji lietuviai praėjo Kanados 
emigracinę komisijų Briusely. Jau sudaromi išvykstančių sura
šai. Numatyta juos gabenti lėktuvais. Jų išvykimu rūpinasi dau
giausia įvairios religinės organizacijos. Iki Naujų Metų numa
toma likviduoti Mons’o kareivinių stovyklų.

—..ooOOOoo..—
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IS LIETUVIŠKOJO PASAULIO

KOLUMBIJA. ■- Vienintelis lietuvis, kuris išvykęs iš Bel
gijos daugiausia parašo žiniai iŠ savo naujos gyvenamos vietos, 
yra generolas Vincas Grigaliūnas. Gyvena Medellin. Kolumbijoje. 
Jo sūnūs gavo tarnybų, o jis dirba tai vienoje tai kitoje viep
toje pas vietinius tautiečius. Darbavosi lietuviu kooperatyvet 
vėliau p. Goštauto Hipio klube/ kaip patarnautojas. Savininkas 
jį iš tų pareigu atleidžia, nes, sužinojęs, laiko save nevertų, 
kad jam tarnautų dviejų diplomų generolas. Generolas, dar būda
mas Lietuvoje, įsigijo universitete teisės ir ekonomijos diplo
mus. Rašo, kad Kolumbijos lietuviai išleido savo laikraštį 
’’Kolumbijos Lietuvis”; laikraštis labai dailios išvaizdos ir 
įvairaus turinio.

Šių vasarų iŠ Belgijos išvyko į Kolumbiją Juozas Zaranka, 
baigęs filologijos mokslus ir įsigijęs doktorato laipsnį Lou-, 
vain universitete. Į Cilį nevyko, nes mokytojai mažai apmokami.

PRANCŪZIJA. - Prancūzijos lietuviai taip pat organizuoja
si į Prancūzijos Lietuvių Bendruomenę. Išrinktas PLB Prancūzių 
joje Organizacinis Komitetas, kuris turės parengti Prancūzijos 
krašto organizacinį statutų ir pravesti rinkimus į Prancuzijoš 
Krašto Tarybų.

VOKIETIJA. - Gauting’o sanatorijoje yra ir lietuvių. Gavu
sieji siuntinukus labai nuoširdžiai dėkoja Belgijos lietuviam^. 
Skaitai užsisakė Kalėdoms plotkelių net iŠ Belgijos per savo 
kapelionų kun.'J. Dėdinų. ■ ,= ■ ; - • ........

USA. - Lietuvių kultūrinis gyvenimas J.A. Valstybėse dau
giausia kuriasi Chicagoje. Čia pradėta sukti pirmoji lietuvių 
kalba garsinė filmą, pavadinta ’’Mažojo žmogaus gyvenimas”. Čia 
gražiai veikia ateitininkai ir skautai. Buvusieji Belgijoje, 
Tėv. Mikalauskas laukia dokumentų į Urugvajų ir Tėv. Bružikas 
gydosi sanatorijoje nuo riaumatizmo. Abu ruošiasi į Pietų Ame
rikos misijas. Teko sužinoti, kad Amerikos Balsas pradės trans
liuoti lietuviškai apie Kalėdas, ir ne vėliau vasario 16 dienų. 
Belgijos Liet. B-nė buvo taip pat padavus prašimų, kad Ameri
kos Balsas duotų žinias lietuviškai.

ANGLIJA. - Anglija deportuoja atgal į Vokietijų tuos DP, 
kurie yra prie tinginio darbams. Iki šio laiko jau deportavo 
du lietuvius. - Anglijos lietuviai jau įsigijo nuosavus namus 
43 Holland Park, W.11, Londone, ir pamažu persitvarko į PLB. 
DBL Sųjunga išrinko naujų Centro Valdybų, kurios Pirmininku 
yra p. M. Bajorūnas.

—..ooOOOoo..—
Visuotinis metinis Belgijos Lietuvių Bendruomenės narių 

ir įgaliotinių suvažiavimas įvyks ne 3, bet gruodžio 17 d. Til- 
leur-Lieže. Suvažiavimo programa numatyta: 1. Atidarymas, 3. 
Prezidiumo sudarymas, 3. Laikino BLB statuto priėmimas, 4.Kraš
to Valdybos ir Kontrolės Komisijos rinkimai, 5. Tolimesnio Bel
gijos liet, laikraščio leidimo klausimas, 6. Aukų vajus Tautos 
Fondui ir kit., 7. Uždarymas.
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ŽINIOS ŽINELES’

- Šiais metais Visų Šventųjų dienų Pijus ALI visam pasau-r 
liui paskelbė ir patvirtino, kad Marija paimta į dangų su siela 
ir kunu. Tai didžiausias Šių Šventųjų Mėty įvykis, sujudinęs
ir sujaudinęs visus tikinčius katalikus ir kitatikius. Marijoj 
Dangun Ėmimo dienų Švenčiam jau nuo neatmenamu laikų, kone nu p 
Krikščionybės pradžios. Lietuvoje jų vadinome žolinės vardu, 
gi dabar žios Šventės įvykis paskelbtas į tikėjimo tiesę, dog4- 
mę, t. y. Marija tikrai siela ir kimu gyvena danguje. Mums ka
talikams Sis Marijos išgarbinimas yra nauja viltis sulaukti 
daugiau malonių iŠ Dangiškos Motinos.

- Neseniai Popiežius iSleido raštų labai griežtai pasmerk
damas kapitalistinę ūkio sistema. Kunigams ir tikintiesiems 
įsakyta kiek galima užkirsti kelių kapitalizmui. Popiežiai jau 
prieS 50 metu darbininkę gerbūvio klausimų iSsprendė jiems pa
lankiai, tačiau tuomet bujojantis kapitalizmas nustelbė Sį 
evangeliŠkę reformos balsę.

- Lapkričio 20 d. išvažiuoja iš Belgijos p. Juozas Paą
žuolis ir p-lės Ona ir Stefanija Mironaitės į Kanadę. Vyksta 
per Prancuziję, Šveicarija ir Italija. Išplaukia laivu iš Nea
polio. Laimingos kelionės! P. J. Paužuolis iki šio laiko ėjo 
BLB Briuselio-Antverpeno apylinkės Pirmininko pareigas.

XI.17 d. išvyko pirmas DP tra/isportas iŠ Mons’o kareivi
nių į Kanadę. 62 asmenys autobusu buvo nuvežti į Briuselį ir 
21 vai. vakaro lėktuvu išskrido į Ottawę. Kanadę turėjo pasiek
ti kitos dienos rytę. VI. Lazdauskas ir Juozo Krujelskio šeima 
bus paimti sekančiu transportu. Suaugę gali pasiimti bagažo 
iki 30 kg. Kas bus su tais, kurie nepraėjo Kanados imigracinę 
komisiję, dar nežinia.

- Ateinančiais metais Australija numato priimti 25.000 
olandę ir visus pergabenti^vien tik lėktuvais. Tai bus pirmu
tinis įvykis istorijoje: tūkstančiai emigrantę bus pergabenti 
į Austrai!ję vien lėktuvų pagelba.

- Belgija susitarė su Italijos valdžia priimti 1000 italų 
anglies kasykloms. Dauguma darbininkų jau yra buvę Belgijoje, 
bet neradę darbo savo krašte, grįžta atgal į Belgijos kasyklas. 
Sv. Tėvas kreipėsi taip pat į Australijos vyriausybę, kad pri
imtų daugiau italų, tai pasitarnausię ir žmonių labui ir taikai.

- Neužmirškite pasirūpinti Kūčių plotkelių. Palaikykite 
šeimose lietuviškas tradicijas ir šventę lietuviškę plotkelės 
laužimo paprotį. Pasiųskite laiškuose pažįstamiems, ypač į tas 
šalis, kur to papročio nėra. Plotkelių iš anksto užprašykite 
pas savo kapelionus: kun. J. Dėdinę, St. Jans Hospital, Genk, 
pas Tėvę Aranauskę, 15, rue Ferrer, Mons. Nepamirškite paauko
ti sesutėms vienuolėms Karmelitėms už jų paruošimų.
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IS plataus pasaulio
- Korėjoje Jungtiniy. Tautą kariuomenė eina pamažu ir at

sargiai pirmyn. Beliko vienos dienos kelias iki Manžurijos sie
nos. Manoma, kad iki sausio 1 d. gali būti baigtas karas Korė-* 
joje. Dabar Korėjoje siaučia Salta žiema 20-30 laipsniy salelė. 
Amerikiečiai prisibijo partizanę veikimo užnugaryje, ten for- ‘ 
muojasi kone antras frontas. Eina gandai, kad rūsy savanoriai 
atvyks padėti nordiečiams (?).

- Tibetas Saukiasi J. Tauty užstojimo ir pagalbos. Indijai, 
bijodama komunizmo pavojaus, žada jy prašymus palaikyti. Dalai 
Lamai sukanka šešiolika metu ir jis laikomas teisėtu Tibeto 
valdovu. Į Indiją jis neatbego, kaip buvo manyta.

- Į Čekoslovakiją ir Lenkijy, kaip rašo ”Neue Heimat”, at
vyksta kinai angliy kasykly ir kitiems darbams. J Lenkijos Si
lezijos kasyklas turį atvykti net 24.000 kiny.

- Komunisty vadai pradėjo sutartinai sirgti. Demokratinėš 
Vokietijos Respublikos prez. U. Piek išvažiavo gydytis į Sov. 
Sąjungą keturiom savaitėm. Rusu lėktuvu išskrido gydytis j 
Maksvą kom. partijos vadas M. Thorez. Jy lėktuvas skrido per 
amerikiečiy zoną nepranešęs. Specialus radaro aparatai jį suga
vo ir vienas sprauzdinis lėktuvas pakilo patikrinti, kas lekia. 
Gen. Uuikovas protestavo, kad maerikiečiai buk juos atakavę.

—..ooOOOoo..—

KARIUOMENES ŠVENTES minėjimas Lieže. XI.9 d. lilleur-Lieže 
įvyko Liet. Kariuomenės šventes minėjimas, kurs orasidėjo pa
maldomis 12 vai. Tilleur bažnyčioje. Pamaldas laikė kun. J. Da
nauskas. Salėje ’’Concordia” įvyko minėjimas. Minėjimą atidarė 
Liežo apyl. pirm, ir kulturiniy reikalu vedėjas p, Sekmokas. 
Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji uz Lietuvos laisvę kariai. 
KV pirm. p. Paulauskas padarė Lietuvos kariuomenės istorinę ap
žvalgą įr musy uždavinius atstatyti Nepriklausomą Lietuvy. Gau
ti gausus sveikinimai. Minėjimas priėmė sveikinimus buv. Liet. 
Savanoriui-Kurėjui gen. st. pulk. Kaziui Škirpai. BALE'o įga
liotinis Belgijai kun. J. Danauskas nušvietė pirmąsias sunkias 
Nepriklausomos Lietuvos dienas 1918-1920 m. ir parodė visy eilę 
vaizdeliy iš Nepr. Lietuvos gyvenimo ir praėjusiy mėty Vasario 
16 Briusely. Programą paįvairino plokšteliy muzika. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu ir malda už Tėvynę iš plokšteliy, kuriy 
girdėdavome per radiją. Daugeliui nesulaikomai išspaudė ašaras.

- Gruodžio 24 d. Tilleur 10 vai. bus pamaldos, kurias lai
kys kun. Danauskas. Klausys taip pat ir išpažinčiy.

Per Kalėdas, gruodžio 25 d. pamaldos Charleroi ir per Nau
jus Metus, sausio 1 d. Pommeroeul.

- Amerikiečiy žinioje esančiose liet, kuopose pagerintos 
pragyvenimo sąlygos: padidintas maisto kolorijy skaičius ir 
duodami geri produktai. Atlyginimas tas pats. Priimami nauji 
vyrai.
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CIKLONO PABAISA AMERIKOJE

J.A. Valstybią pietuose į Atlanto vandenynu kaip pirštas 
' išlenda Floridos pusiasalis. Rudenop', Atlanto vandenyne atsi

radus skirtingam oro slėgimui ties pusiauju ir toliau j šiaurę, 
nuo Afrikos per vandenyno salas link Karibų juros Šniokščia 
cikloninės vėtros, kurios per Floridą ir. Amerikos žemyną nuužia 
link Ramiojo Vandenyno.

Ką reiškia tokia cikloninė audra, parodo trumpas jos apra
šymas .

S. m. spalio 17 dienos vakare Floridos radijas nerimastau- 
jančiu balsu praneša: "šalinkitės greitai nuo gatvią. Užtren
kite namų langus ir duris. Išjunkite gazą ir elektra. Pasiėmę 
vandens atsargas lįskite į slėptuves’'. Raud. Kryžius skubiai 
išvežioja vaistus, policija ir kariuomenė paruosti. Gatvės tuč 
tuojau ištuštėjo.

Po kelių valandą ore lėkė stogai, mediniai namai, telefo
nu stulpai. Perkūnas ir baisus lietus maišėsi su žeme, žemėn 
krito is tūkstančių kilometrą atnešti paukščiai, langai ir na
mą sienos pabalo nuo jury vandens drusxos.

Šiemet šios vėtros metu Floridoj težuvo vos vienas žmogus, 
- važiavusi keliu moteris buvo pagauta oro sukurią ir išnešta 
aukštyn. 1938 m. šis ciklonas skuste nušlavė 250 milijoną miš
ko medžiy, sudaužė 26.000 automobiliy, gi dar seniau žūdavo 
tūkstančiai žmoniy. ;

Niekas neįstengia nuo šiy vėtry apsaugoti. Vienintelė 
išeitis patiems gyventojams saugotis. Nuo 1943 m. šio Atlanto 
srityse veikia perspėjamoji tarnyba. Radijo stotis nuo Afrikos 
kranty, vandenyno saly praneša oro reiškinius Floridos oentra- 
lei, o čia spėja, kada turės kilti ciklonas.

Ciklonas susidaro maždaug laike vienos savaitės, bet kar
tais pakanka ir vienos dienos, ši audra ypatinga tuo, kad bai
sus vėjai, 200 km. per valandą ar dar didesniu greičiu skrieja 
ratu apie centrą, maždaug 50 km. skersmens, kuriame visai tylu. 
Visa audra apima ligi 500 km. pločio ruožą ir^keliauja dideliu 
freiČiu pirmyn. Sunku apskaičiuoti, kur kils ši audra ir kurio 

emyno ruožu nusiaus. Kilus ciklonui, keletas 4-motorų stiprią 
bombonešių skrenda į jį. Vieni įsįkelia į ciklono kraštus, į 
baisiai aplink lekiantį vėją ir tiria jo greitį. Pora, pilotą 
iš visy jėgų įgulę tempia vairus, visas lėktuvo kūnas braška 
ir poška, mėtomas oro ir lietaus srovią. Kitas lėktuvas žūtbūti
niai mušasi į ciklono "akį" - centrą, kur tylu. Ją nesunku ras
ti radaro aparatu, nes aplink centrą toks stiprus lietus, kad 
net radaro radijo bangos atsimuša ir grįžta, šioj 50 km. pločio 
"aky" lakūnai puikiai stebi audros slinkimo greitį ir kryptį.

Nuo gruodžio mėn. pabaigos iki rugpjūčio vėl buna ramu.
X. . J. D.

"Gimtoji šalis" - Pays Natal, Bulletin pėriodiąue lithuanien.
Leidžia Belgijos Lietuvią Bendruomenė.
Užsakymus siųsti: E. Cinzas, 24, rue Frėre Michel, Liėge.
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