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Gausios nelaimes ištiko Lietuvę,. 1518 metais didelė Mask
vos kariuomenč apgulė labai svarbių Lietuvos pilį,Polocku. V'j- 
ko žūtbūtines kovos. Lietuvos kariuomenei atėjo į pagalbų, bet 
negalėjo persikelti per patvinusių Dauguvos upę.Bot, štai, ne
tikėtai pasirodė ant balto žirgo karališkos išvaizdos raitelis, 
pervedė pagalbon atvykusių Lietuvos kariuomenę pervupę irv pa
drąsino pulti ir išsklaidyti josios nelaukusį priešę,. Mūšiui 
laimingai pasibaigus, raitelio nebuvo galima rasti. Bet visi, 
is kai kurių žymių suprato, kad tai buvęs pamaldusis karalai
tis, šventas Kazimieras.

Sv. Kazimieras yra mugu Tėvynės didis Globėjas.
Gyvendamas Lietuvoje sv. Kazimieras gerai suprato,iš kur 

jo Tėvynei gresia didžiausias pavojus ir kas yra jos tikrasis 
ramstis ir stiprybė.

Pavojus ėjo iš ryty., iš Haskvosvir jos globojamos stačia- 
tikystės. Maskva tiesėdavo grobuoniškų rankų prie Lietuvos, 
kurstė prieš jų jos pačios pilko ■’ns. rodė didelę neapykantų 
lietuvių^katalikų tikėjimui. Tuo laiku net keletas surusėjusiu 
kunigaikščių suruošė prieš karai i ųv Kazimierų ir jo karališkų 
seimų sumoksiu. Vieno tų kunigaikščių vestuvių metų buvo nusis
tatyta nužudyti karalių ir pagrobti sau valdžia Lietuve je .Bet 
sumoksiąs išėjo aikštėn ir negalėjo būti įvykdytas.

šis įvykis rodo, ko siekė Šventojo laikais Lietuvos prie
šai. Jam teko kovoti su jais irvginti musų Tėvynę nuo godžios 
Maskvos ir jai paardavusios st.aoiatikystcs. Lietuvos stiprybė 
ir saugumas buvo iš vakarų Europos civilizacijos bei kultūros 
ir ištikimybė savo katalikiškam tikėjimui.

Kas šiandien didžiausias mūsų Tėvynes priešas ir prie kov 
mes turime dabar kelti pagalboj maldaujančias rankas? Bedievis- 
kojo Maskvos bolševizmo jėga išmetė mus is savo Tėvynes ir pa
darė tiek skausmų? išspaudė tiek ašarų, išliejo tiek kraujo, 
kaip niekad istorijoje. v

Bet mes tikime, kad Dievas bus gailestingas, ir didžiojo 
Lietuvos Globėjo užtarimu tas baisusis musų ir paties Dievo 
priešas daugiau nepalies savo koja mūsų Tėvynės žemės.
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- Kovo 4 d., sekmadienį, Linbųrge švenčiama šv.Kazimiero 
šventė ir kartu bendras Vasario 16 rainujimas. Visi Belgijos 
lietuviai kviečiami Limburgan, į Vateiochoi. Iškilmes prasi
dės 12 vai. -pamaldomis■ us Tėvynę a'aterschei bažnyčioje.-'ater- 
schei pasiekiamas is Kaselt traukiniu nėr kO min. arba tram
vajum nėr 50 rain. Bendry. niety. nebus, nes per brangiai kai
nuotu. "Jet ten pat valgykloje bus galima gauti pavalgyti pa
gal kiekvieno užsisakyraę.. šį',i, gal paskutinei bendrai Bel
gijos lietuviy šventei, ruošiama įdomi programa.

- Vasario 11 d. Charleroi apylinkes lietuviai minujo Va
sario 16. Po pamaldy sesuoiy salėje Klierikas Juozas Lukošiū
nas skaitė paskaitę, ::VISA LIETUVAI::, iškeldamas šios Vasario 
16-tosios svarbą ir reikalę, atsinaujinti dvasia kovai už Lie
tuvos laisvę ir, kiek kas gali, remti T-.-vyn s išlaisvinimo 
darby. Ta proga buvo suaukota POOyfr. - kautos Fondui. Poj ■ mi
nėjimo atsisveikinta su išvykstančiais į Kanady.

- Hensies—l'onmeroeul apylinkė Nepriklausomybės šventę mi
nėjo vasario 18 d. Kasyklos kantinėje lietuviai gražiai paruo
šė salę gauta Norvegijoje tautine Lietuvos vėliava, kuriat, jiems 
išvykstant padovanojo buvęs Norvegijos konsulas Kaune, ir di
dele vytim."Po konferencijos '••Aukokime visa Lietuvai,vn% Da
bulskis pasako, trumpę, at si šauki mę,, ragindamas visus ištvermei 
ir ryžtingumui. Po minėjimo visi gausiai aukojo '.'.'autos Fondui. 
Pažymėtina, kad Pommeroeul apylinkės lietuviai daugiausia su
aukojo - 1010 Įranky.

- Nors N'aurage lietuviai negausūs i?? išsiblaškę^ tačiau 
visi susirinko Il’.zo. Vasario minėjimui pas P. Urniezę,.

- Vasario :_0 d. Fontaine - 1'Evgque, Hainaut prov. , an.g- 
liy kasykloje užgriuvo 6 angliakasius. Tarp usgriautyjy. lietu— 
viy nebuvo. vKeturis pavyko dar isgelboti. '/ienas belgas ir vie
nas italas žuvo.

- Lisdene gyvenanti p. Bružienė vairuodama auto katastro
fiškai atšitrenkivį medį taip,kad ji ir kartu važiavęs vienas 
žmogus sunkiai sužeisti. Nelaimingieji po tryiutį sveiksta.Įla
šina sužalota nepataisomai.

— Nelaimingo atsitikimo metu, sunkiai susižeidė ’".Augus 
tinas, neisiujaudamas rankosvvenas, kurį laikę. gul jęs ligoni
nėje, grįžo nario, nelaimės ištiktąjį pavyko is.gelb.iti skubiai 
perpylus nustotu kraujo kiekį.

- Daugelyje kasykly vis;, savaitę vyko streikai; - ausy, 
vyrai liko be ninigo, bet atlyginimas buvo pakeltas. Tačiau 
anglys, tramvajai, autobuse.! pabrango. • .elgija dėl kvieciy. 
importo priklauso nuo kity krasty. malonės, todeljjuvo ina-nyta, 
kad ir dienos kaina, nakils. Let Vid. .deikaly. I-inist.erija už
tikrino, kad atsargu yra pakankamai ir duonos kainos nepakils.

y. y. x x x y. x x x x x x x x •

2



- "Dėkoju už "Gimtosios ėalies" siuntinėjimą ir širdin
giausiai sveikinu Belgijos lietuvius, ypač pažįstamus ir Lim- 
burgiečius. Tikrai džiugu, kad emigracijos reikalai juda prie- 
akin. Linkiu Dievo palaimos ir greitai susitikti Kanadoje. 
Jusą Tėvas Ambrozijus, St .vCatharines, Canada. v

Tėvelis labai atsiprašo, kad negali visiems parašyti, to
dėl prašo perduoti linkėjimus "G. Šalyje". Tikis? kad greitai 
galės su visais pasimatyti Kanadoje, kur mes rasime ne tikvge— 
resnes įsikūrimo sąligas, bet ir sveikatos a.tzvilgiu. Pries N. 
lietus turėjo nosies operaciją ir apie savaitę laiko gulėjo li
goninė je .Dabar jaučiasi visai pagijęs ir dirba tarp lietuvią.

- Vokietijoje leidžiamas ELTOS biuletenis stato visiems
* kaip pavyždįvp". Povilą Jaronį" iš Pommeroeul, flainaūtv prov. , 

kuris įnešė šiais metais nario įnašo uz 5 mėnesius is karto. 
Jei visi taip atliktą savo pareigą, Tautos Fondas negalėtą 
bėdavoti musą duosnumu Tėvynės išlaisvinimo reikalui.

- J. A. Valstybėse įvyko Balfo seimo suvažiavimas, kuria
me perrinkta iki šiol buvusi ta pati vadovybė. Pirmininku pa
silieka prof. kan. Dr. J. Končius.

- Amerikos Balsas vasario 16 pradėjo lietuviškas trans
liacijas iš Jungtinią Amerikos Valstybią. Transliacijos duo
damos trumpomis bangomis: 21,17,15,11,9,7,ir 6 metrą.

-----oxo------

- Užgavėnės Limburge. Trūkstant lietuvišką merginą per 
šįmetinį mėsiedą piršliai buvo bedarbiai, o Limburgo viengun
gis.! dar vieneriems metams pratęsė savo garbingą viengungystę. 
Tai nieko. Mėsiedo užbaigtuvės buvo šaunios.

Zwartbergo, v/atersclieį ir Minterslagovlietuviai paskuti
nį mėsiedo sekmadienį sugužę p. Trampo grįšion Iietuviskaivuž
sigavėjo, pradėdami gavėnios rimtį. Jau kuris laikas kruopš
čios limburgietės čirškino riebiausius blynus, papuskasakro
polius, zuikius..j P.Trampienėsapsukyumu netruko lietuvišką 
"dešrą nei putojančio alučio. Vyrai is savo pusės irgi prisidė
jo... savo gerklėmis ir skilviais.

Per barzdas taukams vafvant, Br.Paškevičiaus radio siąs- 
tuvas perdavė to vakaro programą ir išaiškino, kaip galima 
greit emigruoti į Kanadą ir Kazachstaną. A.Vejalio ir Jokšą 
jaunimui sugrojus lankšcia.i armonikos muzikai, ir jaunieji ne
poruoti, ir senieji prisiminę savo jaunas dienas,-sutrenkė ne 
vieną "pasiutpolkę".Po gražiai praleisto vakaro, po Lašinio mėsiedo, pradėjo 
limburgieciai Kanapinio liesas dienas per gavėnią. -

Iii!i oOc i H’’
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oų.-A. KOLUiLBO KELIAIS
į~— 1 Atrodo, kad patekti iš Delgijos į USA ar

irrf < V Kanadą reikės vykti Kolumbo keliais,-.juo to-
1 liau tuo sunkiau su transporto priemonėmis.

Jau sunku gauti trečios klases laiv$, o ant- 
ros ar pirmos ne visiems prieinama.

Kai kurie ’ eldijos lietuviai sėkmingai 
perėjo Kanados imiraoinę komisiją ir nekant- 

'Sv -=3 “• iriai laukia vizy, kiti jau turi, pakvietimus 
■ x pas emigracijos gydytoj?. ir konsulp, taip 

pat ir tie y vkurie važiuoja su Kanados parama.
- Šiais metais Australija nori įsileisti daugiau imigranty, 
negu pernai. Kai kurie kraštai pasiuntė savo dele-pe.c r jas ap
žiūrėti į s ik? šeirio- galimybių.“ Australijoje ir iš jos gauti pa
ramos negalintiems apsimokėti keliones. Olmnadi oiylo <5.000. 
iš į:eldijos galim’- išvirti su dvi e j y. mėty. kontraktu. Specia
listai priimami ir be kontrakto. Keliones išlaidas reikia 
apsimokėti patiems.

- Australijos emigracinė komisija Vokietijoje sustabdo 
Dili verbavimp. Tai įvyko dėl nenoro emigruoti į Australi j-y.

- Šiuo laiku Vokietijoje su Austrija (Austrijoje yra 
<90_) yra 11.5k5 lietuviai. U3A zonoje yra g.114, srity zonoj 
5.057, nranc-'zy - 554. Dar galės išemigruoti apie .500.

- J. a. Valstybės iki šiol įsileido ?_5.5S5 D.l. Šiais 
metais 11:0 įkurdins -merikoje 10.000 išvietintyjy.Kalbama, 
kad norintieji patekti pagal D> statutu, turi paskubėti su 
garantijomis, nes vėliau ner’isip priimami.

- Kanados imigraciniai organai praneša, kad kandidatę emi- 
graoijai į Kanada esp dnug^b.; visuose kraštuose,o .ypač Angli
joje, kur bu.siy vie >5.000. ‘:aipvp-?.t daug nori emigruoti olia- 
dy. Jy pirmas trans portas - 1.00 žmoniy - jau atvyksiu vasario 
nradžio je. Kadangi Ka.na.da ši.-.ia metais priims tik 50..00>' - to
dėl norintieji u- .tekti is lel^ijos, turi ls.ikn>. ūži 1ti eilę.

- iš J.-elgijor: g -.Įima išvprci į D. ‘ ritami jos n.gliy ka
syklas. ,'uo reikalu reikia kreiptis į informacinį biurę. -ngli- 
joje,!.. Queen’s Gate Terrace,, London 3,Gr?.nde- retavie .

- Amerikos statistinėmis žiniomis T).P skaičius nemažėja, 
bet p::išinr- .i - didėja. ' enviy š.->oniy skaičius svyruoja taip 
30 ir 50 rili j o:’.y.

- Vra lietuviy tarpe jauny vyry, kurie nebodami sunkaus 
gyvenimo darbo ir syly.py savo laisvę, laįky ir rinitus sunaudo
ja tam, kad ateičiai ko .nors naudingo iš?iokty. >,terscliei gy
venas 3t. 'Sutkus jau antri metai lanko aukštuosius mechanikos 
kursus, į kuriuos tenka toli važinėti ir itin brangiai mokėti. 
Lieže sėkmingai lanko ankstuosius radio-technikos kursus Ed. 
Cinzas. - l’ad, jaunime, į darbę. į darbę, kaip Dievas įsakei...

4



- Ddl nederliaus Indijoje vra didelis duonos tnikumas. Ji 
prašė J. A. Valstybią kviečią, bet ši atsisako pagėlbėti dėl 
Indijos nalankumo komunistinei Kinijai.

- Vasario 21 d. Gen. Eisenhgweris atvyko iš USA į Europą 
ir apsistojo savo generaliniame štabe, Paryžiuje.

- J.A.V. ruošiasi pasiąsti. dar keturias kariuomenės.divi
zijas į Europą. Dvi jau yra Vokietijoje.

- Čekoslovakijos vyriausybė per 48 vai. išvarė Prancūzijos 
, generalinį konsulą is Bratislavos, Slovakijoje.

- Prie Genuos ir Iiila.no, Italijoje, policija surado dide
lius ginklą sandelius, kuriuos slėpė komunistai.Italijos komu
nistą partijoje vyksta didelis skilimas. Italijos komunistai 
nukrypo nuo Maskvos linijos į nacionalinį komunizmą.

- Korėjos fronte, nežiūrint lietaus,atlydžio ir kitą kliū- 
čią, J. Tautą kariuomenė žengia, pirmyn. Kovos vyksta prie 38 
paralelės.Komunistai traukiasi į sunkiau prieinamas vietas.

- Amerikoje bandomąją naują ginklą jėga esanti 300 kartą 
didesnė, negu išmestos atomines bombos Japonijoje, ir naikinan
ti 16 km. rate. Manoma, ar tik nebus hydro,penimės bombos pir
mi e jį bandymai.

- Formozoje po ilgo laiko įvyko pirmas alermas;-buvo.pas
tebėti svetimi lėktuvai. Po Korėjos nevykusio žygio komunistai 
gal norės atsigriebti Form.ozoje.

------- oOo --------
- Gautuose laiškuose iš Lietuvesvsakoma, kad praeitais me

tais lapkričio mėnesį vyko nauja išvežimą banga. Pažaisliovie— 
nuolynan perkelta psichiatrinė ligoninė. (E)

- Kiekvienais.metais dešinioji Belgijos laikraščiai Vasa
rio 16 proga paminėdavo pavergtuosius Raitijos kraštus.Sį kar
tą neteko pastebėti.

- Nors esame negausūs ir labai išsiblaškę, tačiau įvai
riose vietose apylinkią lietuviai susirinko paminėti Vasario 
16. Matyt, kad tautinio susipratimo ir Tėvynės meilės jausmas 
dar neisdilo tamsiose anglią šaktose. Visi pagal išgales mie
lai aukojo Tėvynės išlaisvinimui. Hainaut prov. auką vajus T. 
Fondui jau baigiamas.

- Kai kuriems Kanados emigracijos komisija jąuvątsake,kad 
tuo tarpu paramos suteikti negali. Dėl kokią priezascią ii’ ką 
"tuo tarpu" reiškia, nežinia.

- KięlasvSkaitytojau! Jau baigiasi pirmasis trimestras.
Gal greit neišvyks! į Kanadą, užsisakyk miisą vienintelį "ilius
truotą" laikraštį - t: Gimtąją Salį " .
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13. CINZAS

Tęsinys iš 3-4 nr.
J! O 2 O C I K L A 3

Pypkė, turėdamas labai negausy prancūzy kalbos žodyną,at
sargiai apsidairo. Įsitikinęs, kad pataikė, kur reikia,o ne Į 
mėsinę^ pirštu parodė motociklą ir pasakė kainą. Ne j. daugiau 
nei mažiau: tiek, kiek sumokėjo judriam piety prancūzy tarme 
kalbančiam vertelkai - 15 tilkstančiy. Storulis valandėlę spok
sojo, paskui prapliupo juokais: v v .

- Žmogau j aš perku jį kaip geležies laužę,, o ne kaip mo
tociklą. Bet yra sakoma: nieko nėra blogo,kurs neišeityvį gerą.

Kartę po ilgesniy tosty kilnojimo vienoj kavinėj už Lietu
vos ir būsimos valonijos sveikatą, neapskaiciąvęs ;:demi::v ir 
"petit" veikimo galios, "paėmė* perdaug. Pagaliau atsibučiavęs 
suvvaloniškiais kasykly brolia,is, žvangindamas dury stiklais 
"išvirto” į gatvę. Pirmasis bandymas uzsėst ant sėdynės pasi — 
baigė nesėkmėj priglaų'džiant skruostus prie purvino asfalto, 
.antras ir trecias sutrauko nuobodžiai vaikštinėjančiy nraeivių 
būrį, kurie įvairiais patarimais nurodinėjo Pypkei, kaip pa
siekt sėdynę. Seansas staiga nutrūko, pasirodžius ’■•raudonsiu- 
liy:: džipui. Be ilgesniy veiksny pratęsimo Pypke buvo pakrau
tas į džipą irvšalia jo motociklas. Neklausdami Pypkės išve
džiojimą, kad šitaip elgdamiesi jie pažeidžia Atlanto cliartę, 
ir bendra.i išvietinto- žmogaus teises, žandarai nugabeno fį-’p- 
kę... "kur reikia".

Bytą, kaip jau įprasta vakary demokratijoms, Pypkė gavo tyj 
karštos kayosv;:ant pasitaisymo" ir priody motociklo nuorašą. a
Pypkė bandė išsisukinėti, kad popieriaus jis turįs pakankamai 
ir 1.1., bet žandarai įspaudė jam jį į rankas.

Kieme patogiai atremtas į sieną stovėjo Pypkes "motociklas 
-žvėris", prie kurio šono senyvas žandaras klijavo kažkokį po
ni e rį .

- Puikus egzemplorius technikos senieny muziejui, - randai 
paaiškino nustebusiam Pypkei ir pridūrė: - Dėl atlyginimo Jus 
kreipsitės į muziejaus biurą dnrbovvalandom!s.

Pypkė pritardamas valoniškam žargonui sumurmėjo kažką pa
našaus į -oui" ir tyliai išslinko iš kiemo. v v J

UŽ poros dieny Pypkė, paklaustas apie motociklą, išdidžiai 
paaisld.no: v ’

- Pardaviau tarptautinei parodai kaip technikos šedevrą. 
Nenorėjau, žinote, ai e, kai pats direktorius su .aša.rom prašo, 
kągi darysi ... Imkit, sakau, tegu jus balai

F I N I S

"Gimtoji Salio- - Belgijos lietuviy dvisavaitinis biuletenis 
Imnrimc n.ar les Aumdniers de la Mission Oath. Lithuanienne 
Užsisakykite pas kovą Aranauską, .15, hue Ferrer. H O N S .

Trims men. —20 fr.-
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