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ŽODELIS IŠVYKS? AK TIE Ii S

Kiekvieno je-apylinke j-e yra jau ne vienas, bet daugelis2 
kurie taiso sparnus mus greitai apleisti. Galbūt tuojau visi 
persikelsįme į Dėdės Šamo žemę ar Kanados miskus ir kasyklas. 
Visiems išvykstantiems nuoširdus adieu, laimingos keliones,ir 
iki pasimatymo.

Bet ir keletą patarimų. w v
išvykęs prisimink negalėjusius išvykti bičiulius. Išvyko 

inteligentų ir"’šviesuolių, bet su jais nusileido ir jų saulute, 
— jie musų daugiau neprisimena. Tik vienas kitas išvykdamas pa
sakė sudiev. Antra, persikėlęs į kitų žemės pusrutulį, tuojau 
stokvį Lietuvių Bendruomenę, nes tik joje pasiliksi lietuviu. 
NesiŠalink nuo kįtų, kad nesakytų, jo," Belgijos tamsių saktų 
knisėjas bijosi sviesos, bet įsijunk į. bendrų pasaulinį lie
tuvių veikimų. Trecia,- mylėk ir gink savo artimų ir Tėvynę. 
Patyrei - kaip ir mes visi Belgijoje - kaip yra šunim ir skau
du bi:ti apleistam.

Nesugadink Belgijos lietuvių vardų kitur. Buk doras ir 
taupus, kadvišgirdęs Tėvynės laisves varpų gaudimų, pirmas jon 
galėtum grįžti.

OO OOooooOooOO OO
•

Nuo šio numerio "Gintoji šalis" bus redaguojama ir lei-
~ūžiama Louvain. Po ligos pasveikęs kun. Jonas Dėdinas perima

redaguoti ir toliau leisti ne tik ;;G.Š. ,vbet ir vesti Belgijos •'
Lietuvių Bendruomenės bei Limburgo ir Liezo lietuvių dvasinius 
reikalus. Todėl prašom "G.Š.” ir BLB reikalais kreiptis į kun.
J. Dėdinų, 23 rue Frėdėric Lints, Louvain.

ooooooooooooooo

Vasario 16-tosios proga Vyr. Lietuvos išlaisvinimo Ko
mitetas sveikino Belgijos Liet. Bendruomenę (Telegrama).

"Nuoširdžiausiai linkiu musų Tautiečiams ištvermės ir vi
sų musų Didžiosios Vilties greitesnio įsikūnijimo".

Gen.St.Raštikio sveikinimas Belgijos Lietuviams
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Kovov4,sv. Kazimiero dienų, Lim'burgo provincijos lietu
viai suruošė jiems pavestų bendrų Vasario 15-tosios mine j ima • 
Minėjimas praėjo įspūdingai. Tik gaila? kad del blogo susisie
kimo negalėjo dalyvauti daugiau is tolimesnių apylinkių, bet, 
esant gražiam orui, apylinkės lietuviai sausiai suvažiavo. ži
nojimas prasidėjo 12 vai. pamaldomis uz Tėvynę ir po šv. Mišių 
:!Liberai: uz žuvusius. Pamaldas atlaiko Belgijos lietuvių sielo
vados vadovas kun. Julius Danauskas ir pritaikintų pamokslų pa
sakė- T. J. Aranauskas. Minėjimo programa buvo nepaprastai turtin
ga ir įvairi. 3 vai.po trumpo apylinkes lietuvių vadovo p. R. 
Trumpos atidarimo žodžio, dalyviai sugiedojo Tautos himnų.. Tėv. 
Aranauskas savo kalboje padrųsįno aktyviskesniam darbui už lie
tuvybės išlaikymų ir Tėvynes išlaisvinimų.vKlierikas pranciško
nas Paulius Baltakis skaitė paskaitų, apie šv. Kazimierų, i ske ne
keldamas labai daug .gražių minčių, kad tik su šv. Kazimieru Lie
tuvai priklauso jos sostine Vilnius, Aušros Vartai, ir su jo pa
galba yra mums užtikrinta ateitis. Programų, paįvair4 no lietuvy 
plokštelių muzika irvaikučiųvdeklamacijos. Scenos vaizdelyje is 
Lietuvos gyvenimo - kurį gražiai suvaidino vietiniai lietuviai 
- visi jautėsi perkelti į Tėvynę ir žiaurius pergyvenimus, bet 
kartu padrųsinti ištvermei ir kovai už laisvę. Kuomet scenoje 
pasirodė tautiniais rūbais apsitaisęvvaikučiai, liūdesis virto 
džiaugsmu ir, tarsi, būtų visi pamiršę skaudžius pergyvenimus 
ir juodas kasyklas. Minėjimo suruošime daugiausia pasidarbavo 
apylinkės kapelionas, nors ir dar gerokai šlubuodamas ir apleis
damas paskaitas universitete, kun. Jonas Dėdinas ir mažųjų me
ninės dalies paruosime p. Choromanskienė. ?Jiekasvnegalvo jo ,kad 
Limburge yra tiek gerų talentų ir pasiaukojusių žmonių/airie 
vienokiu ar kitokiu būdu su nepaprastu nuoširdumu prisidėjo prie 
didelio ir gražaus minėjimo suruošimo.

- Liežo anyl. Kapelionas kun. J. Dėdinas po sunkios ligos 
vasario 18 d."pirmų kartų apsilanko į Tilleur ir atlaikė tau
tiečiams pamaldas. Sekantį kartų pamaldos bus per Velykas,kovo 
25 d. Tolimesnę pamaldų tvarkų nustatys Kapelionas.Mano lanky
ti du kartus per mėnesį. Be to,vper Velykas pamaldos bus Pom- 
meroeul ir per Atvelykį, balandžio 1 d. Charleroi.

- Vasario 15 d. ĮllO lėšomis išvyko iš Liežo tautietis Va
cys Dulka į Austrai!jų, kovo 17 d. Jonas Zaleckis is Charleroi 
į Kanadų. Greitu laiku ir-daugiau tautiečių ruošiasi išvykti 
į USA, Kanadų ir Australijų.

- Naujos liežo apyl. valdybos nariai pasiskirstė pareigo
mis: 7)irin". Pranas Sekmokas, vicepirm. J. Černiauskas, seklu V. 
Matulaitis,ižd.J.Burcikas ir bendr.reik. ved’. V.Draugelienė.

- E. Grahasius ir V. Matulaitis užsimokėjo nario įnašų už 
5 mėn. ir,vbe to, E. Grahasius dar paaukojo spaudos reikalams 
50 fr. Gražus ir paskatinantis pavyzdys.

0X0
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DiPi PASAULIO

- Garsioji Amerikos Katalikę Draugi ja (NCV/C) iš viso pa
rūpino 70.421 vizę. DP įvažiavimui į J. A. Valstybes;vien per 
1950 metus 29.240 vizy.

- IRO paims globoti taip pat Graikijos pabėgėlius - apie 
3000 DP, kuriuos daugumoje sudaro albnny, balt rusimi, jugosla
vu, bulgarę ir ypač rurauny pabėgėliai. Jie galės išvykti kaip 
ir kiti į kauję,jį Zelandij?., kuri šio.is metais priims apie

Rami arba kiti peno- .
ir vyresnio amžiaus

2000 DP. Ji priims ii* tokius,vkur 
ri priimti, kaip našles su mažais 
darbinguosius nuo 55 iki 60 moty..

- Negalinčius tuojau emigruoti IRO manovišmokinti amnty, 
Icalby ir bendros orientaci-jos-apiovtuos kraštus-,= kuriuose jie 
mano apsigyventi. Tas palengvins isvykimę. ir įsikurimy.

- Italijoje dar yra virš 50.000 DiPi.
- lions Stovyklos DP?Vkurio negalėjo išvykti į Kanadą,kar

ty. su kitais kovo 6 'd.' išvežti is. Schaorbeck baraky,kuriuose 
išbuvo mėnesį laiko, į Vokietiją, Uersfeld. Su jais išvyko ir 
vieya lietuviy, J. Krujolskio, seimą. Kortu išvežė keletą vo
ki c c įy. ir kity nepageidaujamy DP Belgijoje. Taip tyliu budu 
baigėsi garsusis Belgijos DP anodas - žygis į sostinę. Panašiu 
budu jis g.alėjo būti seniai likviduotas.

- Paryžiuje įvyks š. m. kovo 31 ir balandžio men. 1 dd. 
Tarptautinė uz geležines sienos esanciy pavegty tauty Katali
kai Darbo Sąjungos Konferencija. Konferencijoje pakviesti da
lyvauti ir Belgijos lietuviai.

---- o -----

- "Amerikos Balsas” duoda lietuviškas transliacijas 49, 
48,41,35,25 ir 13 metry bangomis 17,00 valandę, po piety.

- šiais metais visame pasaulyje buvo gražia,iv paminėta Va- 
•\ sario 16-toji. ^Amerikos Balsas!i pradėjo lietuviškastranslin-

. jas jūStuttgardo , Hamburgo , Madrido bei Vatikano radi jos da
vė specialias programas.

- Waterschci atidaryta graži i’isijy paroda., kuri išsto.ty-; 
ta Kreng salėje nuo 9 vai. iki 12; nuo 1,30 iki 4 ir nuo 5 iki- 
8 vai. po pietyx. įėjimas nemokamas. Yra įdomiy dalyky iš to- 
lim.y raišijy krašty.

- Limburgo provincijoje dar yra 190 lietuviy.
- ChStelet, prie Charleroi, angliy kasykloje įvyko netiy

ketas ir staigus"dujy-sprogimas, per kurį žuvo 6 darbininkai1 
3 belgai ir 3 italai. ' „

----------- ooo-------------
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DEL LIETUVYBĖS IŠLAIKYTO BELGIJOJE

Belgijoje — kaip irvvisame pasaulyje - pastebimas didelis 
bruzdėjimas'dėl lietuviškos kultūros ir lietuvybės išlaikymo. 
Nors nedaug liko lietuviu Belgijoje, ir tie .patys nepaprastai 
išsiblaškę, tačiau mielai susirinko mažesnėmis grupelėmis,vi
sur minėjo Vasario 16 ir duosniai aukojo Tautos Fondui. Gano
ma, kad. siais metais,. nors ir neskaitlingi, nebus mažiau su
rinkta, kaip, ankščiau. Pradeda atgyti ir DLL gyvenimas; is 
mirties taško aiįt tiek išsijudino, kad pradėta net mokėti me
tinis nario įnašas. Liežo apylinkėje įsteigtasfpirmasis kari-- 
tatyvinis šalpos būrelis. ... .

Louvain, pradėjus kunigui J. Dėdinui eiti dviejp - Limbur- 
go ir Liežo - parapiją kapeliono pareigas, įsteigtas kultūri- 
,nis. centras, kuriame bus sutraukti-Belgijos lietučiu spaudos 
ir. kiti reikalai. Luvene norima atidaryti bendrę, knygynėlį, į 
kurį ateity, leidžiamos knygos, laikraščiai,vžurnalai-isvviso 
pasaulio, ir kur visi gaiety. įsigyti arba.užsisakyti. Is čia 
bus nalaikomį ryšiai su viso Pasaulio Lietuviu Bendruomene ir 
lietuviais. Į čia bus galina „kreiptis paieškojimy reikalais. 
Luvene bus leidžiamas ir neigi jo s~-lic tuviai dvisavaitinis 
biuletenis “Gimtoji Šalis“. v

Liežo apylinkes pirm. p.Pr.Sekmokas parašė platy ir drau
gišką atsišaukimu įvvisus Belgijos lietuvius.Deja,dėl vietos 
stokos negalima jo šiam numery talpinti.Jame iskeliomos daro
mos klaidos ir nurodoma, kuriuo keliu turety. eiti lietuvybės 
išlaikymas Belgijoje. Ragina visus remti šaipo s darbę, ir lie
tuviškąsias draugijas, kurios rūpinasi lietuvybės išlaikymu 
tremtyje. v

■ Is viso matyti, kad lietuviskasis susipratimas nesumenkėją 
bet auga ir stipri ja,. Tik reikiavdaugiau energingu vadu, kurie 
budėtu ir neleistu išgesti tai šventai lietuvybės ugnelei.

- Daugelis DF lietuviu, kurie atvyko su kontraktu į Bel
giją, sėkmingai tvarkosi dokumentus į USA arba jauvperojp.,. dak
tarus ir laukia tik vizp. Kaikurioms,. norintiems išvykti į Ka- 
nadę-, buvo pranešti1-, kad jie tuo tarpu negalės pasinaudoti duo
damomis Kanados lengvatomis ir, jei bus vilties, Kanados emi
gracijos komisija praneš vėliau.

- Po angliakasiu streiko Hainaut provincijoje prasidėjo 
tramvajų streikai. Kada jie baigsis, nežinia. Žmonės remontu1'- 
ja senas mašinas susisiekimui, bet kai tos “ sustreiicuoja-* ke
ly j e, dar b1o giau.

-Neseniai streikavo Valonijos angliakasiai, bet streikas 
neišėjo į gėrę-. Nors angliakasiams pridėjo 4^,bet atėmė per
nai po streiko iškovotus 200 franku mėnesinės premijos, tuo 
btidu atlyginimas pasidarė- net mažesnis, negu buvo.

ooo
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IŠ PLATAUS PASAULIO

13 motą ukrainietė, kuri pateko 
.„„e, bus išvežta į Ukrainą. Uors 

ministerija dare daug žygiV ir IRO į- 
' viau rusai įr surado" jos motiną ir jos 

girdi,.jai Šia nepatinka. Belgą spau-

Australijoje vyksta didelis įtempimas tarp vyriausybės 
ir streikuojančią uostąvdarbininką ir angliakąsią.Vyriausybė 
paskelbė nepaprastą krašto stovį.

- Paryžiuje vyksta paruošiamoji konferencija^kuri turi 
sudaryt programą būsimam "Keturią Didžiąją" suvažiavimui.

- Dviem šūviais nužudytas Irano ministerią pirmininkas de 
Perse Ali Razmana. Žudikas ir du jo draugai sulaikyti.

- Oscar Collazo, norėjęs nužudyti prezidentą Trumaną, nu
baustas mirties bausme. J^uo jo^kulkos žuvo vienas :..sargybinią 
prie Baltąją'Rūmą* italonės prašymas atmestas.

- Atsistatydino Anglijos užsienio reikalą ministeris E. 
Bevin. Jo pareigoms pakviestas H. Ilorrison.

- Olandija ir Prancūzija pergyvena didelę vyriausybės kri
zę. Iki šiol'nei vienai, nei antrai nevyksta sudaryti vyriau- 
bes. Prancūzija gal pirmoji turės naują vyriausybę.

- Korėjos fronte jau kuris laikas kaunamasi dėl kiekvie
no kilometro. Jungt. Tautą kariuomenė varosi pirmyn.Suruošta 
komunistą ofenzivą nepavyko ir turėjo pasitraukt.

- Belgijos karalius, Jo Prakilnybė Leopoldas III, susi
laukė duktės.Princesę pakrikstino J.E. Kardinolas van Roy la
ri jos - Kristinos vardu. Karalius turi 3 sūnus ir 2 dukteris.

- Šią vasarą pradės veikti dvivtranslantinos volciečią lai
vą bendrovės pervežti keleiviams is Hamburgo įr Bremeno į Ka
nadą ir J. A. Valstybes.

- Kaip jau buvo rašyta 
į Sovietą cgnbasadą Brii 
Belgijos Užsienio Įteik 
rodė, kad ji našlaitė, tačiau ruse 
nepalieka Belgijoje, nes, g 
ūa protestavo.

USA išeina "Karys’ 
dol. "Eglutėj — vaiką žurnalas 
- religinis žurnalas '1~'1 ' 
tuvią savaitrastis, v • 1_ • _ — 1_

Vokietijoje liko vienintelis lietuvią savaitrašti,3 į’Trem- 
. Jo kaina 1 mėn.-20 fr. Anglijos lietuvią savaitrastis 

iri tani jos Lietuvis", 3 men. -50 fr. Užsisakyti: St. Paulau- 
•as, 81/186 Pairo du Horloz, Tilleur - Liegc.

— -v • ”” " ( karią mėnesinis žurnalas. lietame 4
zurnalas, 3 dol. "Laiškai Lietuviams",

, 1 dol.'"Tėviškės Žiburiai %vKanado s Ho- 
4- dol. Šiuos ir kitus laikrascius galima 

užsišakyti ras kun^J. Dėdiną, 23 rue Frėdėric Lints,Louvain.
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Tenka dažnai^skaityti irvgirdėti nusįskundimų,ka£vsunku 
išleisti lietuviskųvknygų, užsidaro leidžiami laikraščiai, - 
neišsilaiko lietuviškoji spauda... Tai skaudu. Juo labiauv 
lietuviui Belgijoje, kurį retai kokia nors knyga ar lietuviš
kai rašytas žodis pasiekia.

Prieš metus laikovkun. Pr. Gaida pradėjo spaudos akcijų: 
užsakė.nemaža knygų iš įvairių spaustuvių Vokietijoje ir 
daug jų. buvo parduota.Bet rezultatai nevisai patenkinami.

Kodėl ? v
Atrodo, kad is daug knygų buvo maža knygų: buvo gauta 

daugiausia pasakėčios, poezijos, keletą knygelių vaikučiams, 
ronanėliai apie kaimo bernus, ir tik viena kita, lyg netyčia 
patekusi, svaresnio turinio. ITe vienas klausė, kur tos išleis
tos ir leidžiamos knygos? Jei jų niekas neperka, gal jau tu
ri arba jos visiškai ’’lengvos”; bet jei geros, kodėl jų nie
kas nesiunčia Belgijon? Is kitų nugirstame, kad Įsojo .ir ver
tingų dalykų, būtinų kiekvienam lietuviui, kaip Lietuvos is
torija, Lietuvių Kalbos Vadovas ir daug kitų, net svetimomis 
kalbomis, bet kur jos ? v

Belgijos lietuvis turi susigėdęs prisipažinti, kad nei 
jis, nei jo vaikučiai neturi primityviškiausių dalykų, kaip 
lietuviškos gramatikos, katekizmo ii' maldaknygės. Is viso 
Belgijoje yra viena, lietuvių kalbos sintaksė., v kurių pradėjo 
vienas po kito nusirašyti, kaip anais viduramžių laikais, ka
da knygos nebuvo spauzdinamos, bet ranka nurasinėjamęs.Ar ne
būtų tiesesnis kelias į lietuvių tikybos ir lietuvybės išlai
kymų, nutiestas elementariniais tikybos ir lietuvių kalbos 
priemonėmis? Be jų poezija ir aukštų sferų romanai pa
siliks nesuprasti. v

Reikėtų išleisti knygų ir leidžiamų spauzdinių katalogus 
ir juos pasiųsti į viso pasaulio užkampius, kad kiekvienas 
galėtų susipažinti ir įsigyti. Dažnai nežinia^, kokia knyga 
išeis, ar jau išėjo,ir leur jų galima gauti. Is Venezuelos ”55- 
vų Kelio” sužinome Belgijoje,vKad Lietuvos Vyskupai išleido 
tokia ir tokia proga ganytojiškų laiškų. Toks apskelbimo* ke
lis ,neabejotinai. per'tolimas. Tuo tarpu sėjamas blogas grū
das: visų, nemokytų žmonių ”literatūrų” suda?.'o įvairių religi
jų platinami be jokios kritikos raštai ir knygos...

Louvain įsteigta Belgijos Lietuvių Kultūros Centras, į 
kurį norima sutraukti knygų4 laikraščių ir žurnalų is viso 
pasaulio, kad palengvinus užsisakymu ir platinimų. Centro 
adresas:'Kun. J.Dėdinas, 23 rue Frederic Lints, Louvain.

’’Gimtoji šalis” - Belgijos lietuvių dvisavaitinis biuletenis 
Imprirae par les Aumdniers de la i'ission Cath. Lithuanienne 
Užsisakykite pas kun.J.Dėdinų,23 rue Frėdčric Lints,Louvain.

Trims.. men. #-20et fr .
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