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VISA LIETUVAI
Vienuoliktu kartę, švenčiame Vasario 16-tyjy be Lietuvos 

nepriklausomybėsvir laisves. ŠvenčiamewBelgijoje:ne savo pas
togėje, ne savo žemoje, - svetimam krašte, juodam darbe. Bet 
dar sunkiau jy švenčia musy broliai, pasilikę tėvynėje arba 
jau išvežti, kaip piktadariai, kad jie mylėjo savo žemę ir 
savo namelį^

Kodėl ši Dievo rykšte mus taip negailestingai plaka jau 
kelinti metai? Kodėlvnesutrumpintos kančiy ir asary dienos, 
kad nebūty, daugiau išlietas broliy kraujas? Kodėl?

Duokime patys atsakymę..
Liežo lietuviy suvažiavimo apylinkės pirmininkas nejun

tamai apgailestavo duodamas atsakymu: Kad vienas tautietis tol- 
stavnuo kito, nepasitiki vienas kitu; skęsta vyrai alkoholyje, 
neišlenda iš niuriy kantiniy į vioningy bičiulystę ir lietu - 
višky bendravimy. Toįstamo^nuo tėvynės - tolstame ir nuo jos 
sveiky, dory ir krikscionišky tradicijy.

Vasario 16-tosios minėjimas to mums atleisti negali.Tėvy
nės laisvė ir nepriklausomybė reikalauja is kiekvieno išsiža
dėjimo klystkeliu, apgailėti paklydimus ir pasiryžti visky, da
ryti jos išlaisvinimui.

Ir kuo mes iki šiol prisidėjome ir kuo prisidėsime prie
* Lietuvos išlaisvinimo: kultūrine veikla, tautiniu susipratimu, 

gražiu elgesiu ir papročiais, lietuyisky tradicijy išsaugojinu? 
Ar prisidedame ir išvsavo sunkaus uždarbio? Tautos Fondas pra
šo Lietuvos vardu apčiuopiamy įrodymy, lead mes tikrai norime 
ir trokštame laisvos Lietuvos.

VISA LIETUVAI - ir pinigas ir gyvybe,jei ji jos pareikalaus!
”vTad į darby į darby, kaip Dievas įsako ir 
Uždegę meile sau krutinės
Į kovę, stokim milžinais!!i (Maironis) !

1918 LIETUVA 1951

VASARIO 16
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- II; -l• d‘.-”Visi likusieji'D.P. Honso kareivinėse buvo ‘ 
perkelti į Briuselį^ Centre d’hėbergement Sohaerbeek, prie . 
pat Sohaerbeek geležinkelio stoties. Kareivines reikėjov uz- ' 
leisti kariuomenei,vo Schaerbeeko barakai buvo tusti. Is čia 
juos žada greitai-išvežti į Vokietiją? bet nematyt,_kad tai - . 
tuojau įvyks, nes vokiečiai nenori priimti.Likusieji 56 D. P. 
negalėjo išvykti į Kanadą dėl sveikatos, butą neteisinga dabar 
juos isveztiybė IRO globos į Vokietijos elgetynus.Su jais yra 
keletą vokiečią, buvusią belaisvią, seimą, kurie nori irgi iš
važiuoti. Bet jau -keli menesiai, kaip vokiečią vyriausybė ne
siskubina juos atsiimti., nes. Vokieti jo j e visko Jtrhkunas:iy bu?- 
to ir darbo, o pabėgęlią daug.

- Briuselyje, J.O.C. centre, įvyko italą ir D.P; kapelio
ną suvažiavimas, kuriame dalyvavo J. E. sv. Sosto Nuncijus 
Mgr. Cento. Daug kreipta dėmesio į apaštalavimą ir dvasinius 
svetirašalią darbininką reikalus Belgijoje, kad kapelioną vei
kimas butą gilus ir vaisingas. •

- II. 4- d. Liežo apylinkės lietuviai suruošė metinį suva
žiavimą, kuriame perinkta ,nauja apylinkės Valdyba ir kontrolės 
komisija. Buvusio pirm. Pr. Sekmoko pastangomis įkurtas kari- 
tatyvinis būrelis, susidedantis iš apylinkės uolią ^moterą, 
kurios rūpinsis šalpos reikalais. 13 asmeną užsisako :!G.S.::, 
net ir antram trimestrui iš anksto.

- Nuo š.m. vasario 1 d^. Kanados Vyriausybė suteiks pas
kolą imigrantams į Kanadą iš Didžiosios Britanijos ir Vakarą 
Europos ją keliones išlaidoms padengti. Emigrantas norįs gaut 
paskolą turės pasižadėti išdirbti kanadiečiui darbdaviui vie
nerius metus ir neapleisti darbovietes tol, kol jis negrąžins 
Kanados Vyriausybei”gautos paskolos. Skola turi būti grąžinta 
dvieją metą eigoje. Žinoma j paskola bus duodama tokiems emi
grantams, kurie atitinka visas kitas sąlygas,kurias reikia ati
tikti norint gauti vizą į Kanadą. Paskolos reikalu reikia krei
ptis į artimiausią Kanados konsulatą. Paskolai gauti yra dvi 
sąlygos:paskolos grąžinimas ir emigranto pasižadėjimas tuojau 
įmokėti mažiausiai 30 dolerią (1500 fr.) transporto išlai
doms padengti.

Kanados Ambasadoje, Briuselyje, 230 Rue Royale^ duodamos 
užpildyti naujos su mažiau klausimą blankos. UŽpildziusieji 
blankas vieni gavo atsakymą tuojau, kiti turi dar laukti pak
vietimo. Dėl ko taip įvyksta, sunku pasakyti. Gal but todėl, 
kad Kanados emigracijos įstaigose yra didelis užplūdimas, ir. 
laimei vienas patenka greičiau, kitas - vėliau.

Tie, kurie susitvarkė dokumentus su J.A. Valstybią emi
gracijos įstaigomis,vgavo pakvietimus pas gydytoją ir konsulą; 
sakoma, kad yra DP, išvykusią iš Belgijos į USA.

Australija šiais metais nori įsileisti 200.000 ateivią.
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LIETUVIŠKO PASAULIO

- Hėusdeno ir Zolderio lietuviai pasiuntė Kaledy svenciy. 
proga Vokietijoje ir Italijoje vargstantiems tautiečiams li
goniams. lšvsušelptyjy gavo jaudinančias padėkas. Štai ky ra
šo vienas džiovininkas.

"Dė^koju Jums iš visos širdies už tokį turiningą siunti
nėlį. Kiek daug'gražiu dalykėliu Jus man įdėjote. Kuo as Jums 
ir atsilyginsiu. Prieš 3 menesius esu paleistas is sanatorijoą 
kurioje išbuvau 64 mėnesius. Ar ilgai išlaikysiu,nežinau.Apie 
ateitį bijau pagalvoti. Teks likt Vokietijoje, nes dėlvsveika- 
tos stovio man nėra. vilties kurs išemigruoti/1 J. Mėdusauskas. 
Munchen.

.Kitas rašo: "Gavau Jusy. siuntinėlį. Dėkoju visiems nuo
širdžiai, 'kad "Jtis“ir' sunkiai-’dirbdami nmižmirsdat-e” ir - sayo^j-^ 
artįmyjy sunkion buklen patekusiu. Tegul Jums uz tai Auksciau- 
siasis atlygina." M. Musteikis. Gauting.

- Radio siystuvas "Amerikos Balsas" transliacijos lietu
viu kalba numatoma, pradėti Vasario 15. Į Ii e tuvi slop j y. trans- 
liacijy. personalu pakviesti ir jaū dirba pik. J. Grinius ir 
jury kpt .A . Labanauskas. Lietuviško jo" skyriaus vedėju numato
mas LAIC’o direktorius K. JurgėLa.

- J. Sadauskas nuvykęs iš Belgijos (Lįezo) į Argentiny. 
rašo-: "Kiek teko kalbėtis su atvykusiais iš Vokietijos^nė vie
nas nepasako, kad šia patenkintas. Senoji karta į mus žiūri 
kaip į nusikaltėlius, net ras mb.sy senuosius dvasiškius užta
rimo nėra. Šia draugais esame tik dabar atvykusieji. Dirbu me
chaniku fabrike. Galima uždirbti ir darby, negalima lyginti su 
anglip kasyklomis. Palyginus viskas yra brangiau negu Belgijoj1/

- išvykstančip įspūdžiai iš kelionės į Kanady. v
"Rašau iš Kanados padangės. Aplinka nauja ir įspudziy. pra

leista tiek daug, kad nežinau nuo ko pradėti. Gal siek tiek 
visko po truputį.

Antverpeną apleidau lapkričio 20 d. vakare. Welland^ pa
siekiau gruodžio 10. Kelionėje išbuvau 20 dieny. Įdomu vbuvo 
pravažiuoti’ Šveicarijy, jos snieguotus ir debesis remeno-iua* 
kalnus. Vieny, nary buvau sustojęs Romoje. Kiek suspėjau,ap
iankamu istorines vietas ir sv. Petro baziliky.kur apturėjau 
šv. Tėvo palaiminimy. Neapolyje dar teko gyventi tris dienas 
DP lageryje ir baigti tyarkyti paskutinius formalumus kelionei 
laivu.vSkiepino. Lapkričio 26 d. 11 vai, vakaro laivu "ITeptu- 
nia" išplaukėm iš Neapolio į vakarus. Po trijy pary plaukimo 
naktį pasiekėme Gibraltaru Pirma diena Atlante pagal Ispani
jos ir Portugalijos pakraščius praėjo ramiai. Bet antry, dieny 
pagavo audra ir dauguma keleiviy sirgo jūi’y liga_. Man pačiam 
prisiėjo vieny, karty, gerai ''nusispjaut"’ į jury. Labai skaudė
jo galvy ir beveik dvi dienas, kol buvo audra,praleidau lovoje.

..Gruodžio 8 d. išlipome Halifax-. Ty pačiy dieny po pasy ir 
bygažo kontrolės traukiniu išvykoms- pro Luebeky ir Montreal!
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Toronto link. Negalima vežtis gėralą. Kurie turėjo bonką snap- 
sos ar itališko vyno, Halifaxo muitinėje turėjo sunkumą.Kelio
nė laivu, nebuvo nuobodi. Sudarėme artinę, grupę: p-lės Mironai- 
t ės ir menininkas (baigęs meno akademiją. deko ratiniame skryriuje 
Lozanoje) iš Šveicarijos J. Ladyga, biržietis, iš Vokietijos 
dar buvo trys jauni lietuviai vyrukai, kurie pagal valdiškas 
sutartis vyko darbams į Kanados miškus. Pirmoje klasėje buvo 
nemaža grupė Kanados piligrimą. kunigą ir Quebeko provincijos 
medžioklės ir žuvininkystes ministeris Camille Ę.Pouliot,kuris 
susidraugavo su. DP, o ypač mėgo mūsą lietuvią ketveriukę,.

Wellando miestukas yra Ontario provincijoje, apie 10 my
lią nuo Niagar'Falls ir apie 70 mylią į pietus nuo Toronto. 
Turi apie 50.000 gyventoją. Kamai daugiausia mediniai, vieno 
a?? dvieju aukšty,' atskirai pastyti, ir visai neteikia- -Vakarą 
Europos miesty vaizdo, daugiau panašu į kaimą.Yra trys dideli 
geležies fabrikai, tekstiles ir kit. Dar nedirbu, bet darbo 
jau pradėjau ieškoti. Pagal sutartį atvykau į žemės tikį, bet 
darbdaviui darbininkas nereikalingas, ir jis mane atleido-, iš
duodamas atleidimo rastą. Tuo as patenkintas, nes dirbti že
mėje nepelninga už 45 dol. mėnesiui. Tuo tarpu fabrike galima 
uždirbti iki 200 dol.,o vienam pragyvenimas mėnesiui kainuoja 
50 dol. Su dėde nuomojame kambarį, uz kurį mokam po 4 dol. su 
skalbimu be maisto. Be to, naudojamės bendra virtuve ir prau
sykla su vonia.

vWellande yra, apie 200 lietuvią, daugiausia DP, atvykusią 
prieš dvejus-trejus metus. Dauguma dirba fabrikuose ir siek 
tiek prie’statybos. Kai kurie jau yra pusėtinai įsikūrę, turi 
nusipirkę išsimokėjimui namus ir nuosavus automobilius. Čia 
darbininkai daugiausia į darbą važinėja savais automobiliais. 
Dviračiais važinėja tik vaikai, ir tai mažai, o motociklą vi
sai nematyti. Darbininką gyvenimo lygis žymiai aukstesnis negu 
Belgijoje'’. Maistp ir prekiy kainos,verčiant dolerius į frankus, 
tokios mat kaip Belgijoje, o kai kurią net ankstesnės, kaip paį 
vyzdžiui odos išdirbiniai. Gyvenimo aukštesnį lygį sudaro ge
ras atlyginimas.Fabrike darbininkas uždirba į dieną 8-12 dol.

Vietiniai lietuviai susiskaldę į dvi grupes: dešinieji'ir 
kairieji. Yra sudarytas Pasaulio•Lietuvią Bendruomenes Komite
tas iš’partijos atstovą, bet savo veikla nepasižymi. Kas antrą 
sekmadienį angly kataliką bažnyčios rūšyje būna lietuvi
ams skirtos pamaldos. v

'4-š dabar smarkiai užgulęs studijuoju angly kalbą. Čia be , 
angly kalbos nė žingsnio. Prancūzą ir.vokiečiy kalbos ignoruo
jamos; jei kas ir moka, nenori kalbėti. v

Bendra išvada: čia laisvės, erdvės ir galimybiy prasimuš
ti į geresnį gyvenimą daug-Peikia tik jaunystės ir jėgą.!:

Viso geriausio Jūsą J. Pauzuolis
Red. - išvykusieji iš Belgijos siąskite’savo įspūdžius ir 

pasidalinkite ;iG.Šalyje5 .Redaktoriai prašomi pasikeisti leidi
niais ir publikacijomis.
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- Senatorius E. Jobson ruošia Senatui pl'any sudaryti 
"Svetimšaliy Legiony” Europoje, kuriame galėty dalyvauti daug 
Europos tyru po amerikiečiy vedimu.J legiony galima bus įstoti 
savanoriais, taip pat ryty ir vakary Vokietijos vokiečiai.Po 5 
mėty tarnybos legijone turės teisę imigruoti į USA ir reiks 
lauti Amerikos pilietybę.

- Po rimto apsvarstymo balsy dauguma Jung. Panty Organi
zacija paskelbę komunistinę Kinijy Korėjos užpuolike.

Amerikaa. .spauda, rašo >_ kad„.Stąįįnas_ rimtai serga širdies 
liga. Savo įpėdiniu paskyręs. Uclotbvęa ;

- Belgy savanoriai jau atvyko į Korėjy ir apsistojo Pusan.
- LenkasvJan Kuszko, važiavęs iš Londono Soviety laivu į 

Leningrad^,višoko Stocholme ir pabėgo. Kusaivbandė jį sugauti, 
bet vienas šoferis jį nuvežė į policijy ir išsigelbėjo.Jis no
rėjo grįžti į Lenkijy, bet suabejojo rūsy pažadais ir pabėgo.

v- Amerikoje bandomi atominiai ginklai, kuriy sprogimai 
panašus į žemės drebėjimy, Su naujy ginkly vartojimu prasidės 
nauja kovos era, kaip su parake išradimu.

- Paskleisti gandai,vkad buvęs Užsienio Beikaly ministe- 
ris V. Klementis pabėgo iš Čekoslovakijos.

- Korėjoje J, Tauty Organizacijos kariuomenė įžengė į 
pietinės Korėjos sostinėsSeaul priemiesčius ir tikis greitai 
atgauti prarastas pozicijas. Svarstoma, gal šį karty neis to
liau kaip iki 38 paraleles.

- Daugelio vokiečiy karo nusikaltėliy, laikomy Landbergo
kai ė j-i me, Bavarijoje, buvo peržiūrėtos bylos ir sumažintos bau
smės'.. Didžiausias Vokietijos plieno gamybos savininkas Alfredas 
Kruppas visai paleistas ir jam^gryžintas nusavintas turtas,Ta
čiau kai kuriems mirties bausme-buvo - įvykdanta. .

H* 4-

- Kun. J. Dėdinas grįžo iš ligoninės į Louvain ir pradėjo 
lankyti nutrauktas studijas Universitete.

- P. Stepas Paulauskas nėra BLB Krašto Valdybos pirminin
ku nei jos nariu. 'BLB reikalais kreiptis į Pions, rue Ferrer, 15*

Gausiai surinko Tautos Fondui aukas p. Budrevicius 170 
fr.iš Dour apylinkės ir p. Dabulskis 440 fr. — Pommeroeul.

' - Pagal Belgijos Vyskupy aplinkraštį Gavėnios laiku sau
sas pasninkas yra tik Polony dieny ir Didįjį Penktadienį.Ang
liakasiai paliuosuojami nuo sauso pasninko ir gali valgyti mė-* 
sos trečedieniais ir penktadieniais, tik ne D. Penktadienį.

- ooo X ooc -
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, E. CINZAS \6 v - v
Tęsinys is 3 nr.

MOTOCIKLAS V
Paleidę vienokiu - kitokią pastaby vyrai išsiskirstę pa

likdami vieny Pypkę su vaikais. " ' v
Nepraėjo koletas diony kad Doneikos pranašystė neišsipil

dytą. Motociklas pasirodo nesąs jau toks technikos stebuklas, 
kaip Pypke gyrėsi, - o iškleręs, laužas ir "kapriznas", kaip 
Istambulo asilas, Vienut ryty,važiuojant iš baraką;,į sarbonažy, 
motociklas staiga pradėjo kimiai spjaudyti durną debesis ir po 
keletos sunkią atodusiy sustojo. v v /

Valandėlę Pypkė suakmenėjęs iš nuostabos iškilminga poza 
dar laikėsi uz rankeną, bet nesulaukdamas nieko _netikėtino, f
graudžiai apsidairo ir ... - AŠ manau, mielasvskaitytojau, kad 
esi matęs prakaituotais veidais ir vos velkančius kojas moto- 'i 
ciklininkus, kurie, keikdami savo likimą, stumia,tylinčias ma
šinas iki artimiausio kalniuko. Bet Pypkei nepadėjo ne Įsibė
gėjimai, ir mirtinai nusikamavęs vos spėjo kartu su sirenos 
stagimu pasiekt sarbonazo kiemą.

Nuo to karto Pypkė pradėjo savo "stacijas". ’’Motociklą"- 
žvėris” nebodamas nei remonto nei Pypkės keiksmą galo labiau
siai nelauktose aplinkybėse!

- Ach, kaip dažnai Pypkė būdavo priverstas meluot,kur pa
kely į Sereng’o miškus pro šalį traukiantiems tautiečiams,kurie 
apsikrovę vaikais, užkandžiais, bonkomis klausdavo nuduotu rū
pestingumu prie tylinčio motociklo bestovinojancio Pypkės:

- Prieteligu, gal pastūmėt, kad užsidegtą?!...
Pypkė apsizvalgydavę po nuskurusius krūmoksnius:
- Oi, ne; Sustojau zavingy Belgijos lygumą apžvelgt .žino

te, kaip primena Lietuvy ... v
Kartais, ir vos pradėjus burbt baraky kieme, masinavvėl 

nutildavo, pridarydama daug gėdos Pypkei, kurs ilgom pirštinėm * 
ir geltonu šalmu būdavo pasiruošęs į sekmadięnio "promenad".

Pagaliau netekęs kantrybės, nusprendė "žvėrį” pąrcluot.
Neišimdamas iš burnos cigaro storas pirklys apžvelgė «

Pypkės motociklą ir sumurmėjo: T
- Penki frankai uz kilogramą. . į

( Bus daugiau ) F
-o-o- 0 —o—o—

- Kovo 4 d., sekmadienį, Waterschei buswšvenčiama šv.Ka
zimiero šventė ir Vasario 16 minėjimas. Pradžia 12 vai.pamal
domis Waterschei bažnyčioje. Visi į Limburgą

"Gimtoji Šalis" - Belgijos lietuvią dvisavaitinis biuletenis. 
Imprime par les Aumbniers de la Mission Cath. Lithuanienne 
Užsakymus prašom siysti: R.P. Aranauskas, 15 ruė Ferrer,MONS.

Trims men. -20 fr.

6


	C1BC10000363631-1951-nr04-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1951-nr04-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1951-nr04-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1951-nr04-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1951-nr04-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1951-nr04-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006

