
<■>
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Bulletin pėriodiąue lithuanien.

1951 m. balandžio mėn. 1 d Nr.7. (83)

Pavasarėjant 
Šventos Velykos jau praėjo.Pra= 

ėjo švenčiu nuotaika, vėl atsiveria 
prieš akis tremties dieniu kasdienybė su 

savo rūpestėliais ir vargeliais. Kieta trem= 
ties našta slėgia lietuviškus pečius,jau ir taip gi 
randuotus nuo astrais darbo anglių, ta jose. Ateitis 
tamsoka, vilčių neciaug.. .

0 tačiau nenusiminkime, nepraraskime geresnio gy= 
venimo vilties, štai daugeliui pataupusių uždarbį 
atsiveria išvažiavimo galimybe geresnėms, šalysna. 
Kurie suskubs bent kiek daugiau pataupyti ir tiems 
viltis sužibės palikti anglių kasyklas, nes anksčiau 
išvykusieji, be abejo,pagelbės likusiesiems. Gi, ar= 
tinasi diena, kada rnus^L keliai pasisuks rytuosna iš 
kur išėjom. Grįšim ■» išsiilgtą tėvynę. 0 pagaliau, 
net tamsiausiose valandose blaivios dvasios lietuvis 

^sugeba rasti džiaugsmo trupiniukų,. Tvirtas tikėjimas 
doros meilė, ištikimybė tėvynės papročiams palaiKc 

/giedrią nuotaiką sunkiose valandose.
Su atbundančia pavasario gamta•kaupkime viltis 

ate. Kaupkime jas kiekvienas pus 
c-imoje, aplinkoje. Nors ki>= 

as, tačiau tenebūna tokia 
Per /iltį palaikykime Ve=

p.ties dienose

r' '
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I.iezo lietuvių. ąpylenkės pirmininko sveikinimai
Jj,/' . , ; Vasario 16. ir šv.Kazimiero švenčių, minėjimui;
■j.';, -z Limbnrge.
iį'> Brangūs tautiečiai limburgiečiai.

j ’ ; “’ Vasario 16-d. minė jimo proga, siunčiu jums savo ir vi=?
su Liežo .apylenkės lietuvių, vardu širdingiausius svei=

!•' ■ į' X-v-kinimus, linkėdamas jums visiems daug geros sveikatos ir 
ištvermės šiame mūsų sunkiame gyvenime tremtyje, nepa= 

' t , lūžti musų, tautinėje dvasioje.
.■ ' _J... Toji, m’ms taip giliai reikšminga Vasario 16-toji,
' ‘ ''T%77~ * tesustiprina mūsų visų valią ir pasirtžimą kovai dėl

i: .!_r v^JįįMDi'jsų. numylėtos tėvų žemės, Tėvynės Lietuvos. Kovai dėl
mūšų brolių vargstančių Tėvynėje. Kovai dėl ištremtųjų į sovietinius 
vergų darbo ir sunkiųjų kančių konclagerius. Kovai dėl kankinamų ir 
žudomų musų brolių Lietuvos ir Rusijos kalėjimuose.

Brangūs tautiečiai., šiandieną visi gerai žinome, kad viso kulturin= 
gojo pasaulio didžiausioji raudonoji pabaisa kankina, žudo ir iš pa
grindų naikina musų nekaltą ir nuvargintą lietuvių tautą.

Sovietų Sąjunga iki šios dienos yra padariusi labai daug skriaudos. 
Tokių didelių ir amžiams nepagydomų, žaizdų, kurios ant visados liks 
•įrašytos į Lietuvių tautos kančių ir skausmų istorijos lapus.

Brangūs broliai ir sesės tautiečiai, šiandiena mūsų eilės Belgijoj 
retėja, gal būt retės ir toliau. Diena po dienos blaškomės po tolimus 
užjūrius. Kur mes bebūtumem, kur mus likimas benublokštų, neužmirškime 
savo brangiosios tėvynės Lietuvos. Visi kaip vienas junkimės į vicnin= 
geį, brolišką pasaulio lietuvių bendruomenę, dirbkime ir kovokime visi, 
is vieno dėl mūsų tėvynės laisvės ir nepriklausomybės ir mūsų visų ge= 
resnio rytojaus.

Nuoširdžiausiai svdkinu visus Kazimierus.
4. kovo mėn. 1951 m. Pr.Sekmokas.

o-o-o
..."kaip^paukšteliūs, iš lizdo išmestus, į vieną 

tėviškę mus gera ranka surinks paklydusius visuos keliuos, 
Ir būsim ten-duktė pas motiną, sūnus pas tėvą visą dieną. 
Ir niekad, niekad nebegrįšim atgalios!.."

Bern.Bra,zdžionis.
o-o-o

oderi vViršiję!
Štai kaip dokumentuojamas ZX amžius, kur ■ . modernusis žmogus taip 

didžiuojasi. Keletas žinučių UNO patiemtų.
Pietų Amerikoj yra virš 3 milijonų įvairiausio amžiaus abiejų ly- 

čių vergijos prispausų žmonių, kuriais jų savininkai gali elgvis kaip 
patinka:išnuomuoti, uždarbio neduoti...Kas trečias bollvietis gyvena 
baudžiavoje. JAV pietinėse valstybėse padėtis panaši. Labiausiai išnau= 
dojami negrai, ir dar ilgai truks,kol vergija iš ten pranyks. Arabijoj 
jaunas stiprus vaikinas kainuoja penkis kart brangiau nei kupranugaris. 
Ten nuolat ruošiamos žmonių-medžioklės; ypač mergaičių. Abisinijoje 
netoli vieno milijono vergų. Graži kinietė Meksikoj kainuoja 600 dol," 
-jos grobiamos ar superkamos Kinijoj ir šmugeliuojamos Amerikos žemy- 
nan. C Kieic milijonų vergų rytuose, už geležinės uždangos?. . .Taip didc= 
lės vergijos pasaulis dar nėra matęs, nors demokratijose gyvenama . .
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- Charleroi apylenkė s " lietiniai:'^B3»xarę’lShadą 5ou%. Zaleckį, uolų, 
epylenkės lietuvių veikėją. J.Zaleckis daug pasidarbavo lietuvybės pa= 
laikymui savo tautiečių tarpe. Buvo uolus spaudos platintojas, oragahi= 
zatorius, dirbo Belgijos liet. Bendruomenėje.

- Velykinis stalas Tilleur lietuvių tarpe. Kultūros ir švietimo vado= 
vui Pr.Sekmakui iškėlus mintį šeimininkėms prisidėjus skanumynai o vy
rams užkandžiais, Velykų pirmą dieną Tilleur buvo paruoštas lietuviškas 
vslykų stalas. Rūtelėmis ir pavasario gėliukėmis papuoštą margučiais nu
dengtą stalą palaimino kapelionas kun.J.Dėdinas. Velykos pradėtos margu
čių mušimu. Sumanių, moterų dėka nieko nebetruko, nebetruko nė lietuviš= 
kos dainos. P.Sekmokas savo linkę jimu žodyje priminė lietuviams būti 
lietuviais visur ir visada. Prisiminti ir lietuviška širdimi atjausti 
esančius už spygliuotų vielų, kovojančius už laisvę, kad mes turėtume 
kur ir galėtume grįžti į naują ir laisvą gyvenimą. Kun.J.Dėdinas pasi= 
džiaugė galįs praleisti Velykas šaunių liežiečių tarpe. Jis kvietė visus 
būti dosniais artimui jo negalėje paaukojant ne keletą franku, bet bent 
po vyno bonką. 0 lietuviškos pamaldos turėtų būti ir visų lietuvių su= 
sėjimo laikas, kur tarpusavini pasistiprintume tesėti tremtyje. Gražu, 
kad sugebama gražiai švęsti šventes ir gražiai atsigaivinti.

- Limburgas suruošus eilę minėjimų ir gausesnių susėjimų apgailėti= 
nai per Velykas liko be jokios pramogos. Nenusileiskite limburgiečiai!

- Eisdeno lietuviai pasiuntė kelioliką siuntinuku. Vokietijai j sergan= 
tiems džiovininkams, studentams ir vaikučiams. Gražu ir kilnu atjausti 
artimą.

- "Gimtosios Šalies" visais reikalais kreipkitės šiuo adresu: J.Dė= 
dinas, 2J.rue Frėd.Lints, Louvain. Ten siųsti prenumeratos pinigus. 
Primenama, kad skaitytojai suskubtų atsiteisti už pirmąjį trimestrą.Nuo 
to priklausys sėkmingas laikraščio gyvavimas.

- Vokietijoj išeinąs lietuvių savaitraštis "Tremtis" kainuoja porai 
mėnesių 50 fr.o ne 40, kaip klaidingai buvo pereitame numeryje suminėta. 
"Britanijos Lietuvis"- 3 Mėn. 50 fr. Atstovas Belgijai: St.Paulauskas, 
81.Pairę du Horloz, Tilleur-Liėge.

- Vatikano siųstuvas: Sekmadieniais- 15 vai.šio mis bangomis:31,10; 
25,55; 19,84; ir 196m. Pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais: 
-20 vai.bangomis:50,26; 41,21; 31,10; ir 196 m.

-"Amerikos Balso" siųstuvas kalba lietuviškai kasdien: bangomis- 
13, 16, 19, 25, 30, 41, 48, ir 49 m.bangomis šiuo laiku: 17°0vai.11,30, 
1,15; 1,50; 4,45; 8°°; o 251 m. banga- 11,30; 1,15 vai.

- Waterschei, Kring viešbučio salėje surengta labai įdomi misijų paro= 
da. Pasistenkite visi . ją aplankyti.

---------0-----------
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_Kodėl_žemė dX’eba?_
Klausantieji radijaus ar skaitantieji laikraščius nuolat oatiria, 

kad tai vienur tai kitur drebėjo žemė. Daug sugriauta namų,žuvę ne= 
maža žmonių, padaruta įcitokių nuostolių, kuriai nors šaliai. Pernai 
vasarą aplėkė pasaulį žinia, kad Pietinėje Azijoje Asme buvo didžiau= 
sias žinomas žemės drebėjimas, kurio pasėkos pasibaisėtinai klaikios.

Kokia gižėmės drebėjimo priežastis., iš kur jie kyla? -Kol žmonės 
nebuvo tiek išsimokslinę kaip šiandien šie keisti žemės reiškiniai bu= 
vo neišrišama mįslė .Vieniems atrodė.. Kad žemė sugalvoja kai kada pasi= 
šokti.Kiti gi vaizdavosi, jog žemę ant savo pečių neša didžiulis vėž= 
lys, ir kai jam šiskamuolys įveržia pečius, jis Kaip arklys pasipurto. 
Graikai įsivaizdavo. Kad vienas milžinas kurtą buvo nubaustas dievų, 
kurie jam už bausmę uždavė nešti žemės skritulį.Persams ir žydams šis 
reiškinys priminė pasaulio pabaigą...

Šiandieninis mokslas taip aiškina. Prieš milijonus metų žemė buvo 
ugninės miglos pavidale. Laikui bėgant ji vėso, SKystėjo ir traukėsi 
į save. Tokiu b'’du žemėje atsirado susiklostę skirtingi sluoksniai, 
sunkiųjų ir mineralų Klodai, paviršius apsitraukė stangria pluta. že= 
mė gi vis traukėsi,be paliovos šalo ir traukė į save vidun susidariu= 
šią plutą, kuritraukiama gilyn raukšlė jos ir plušėjo. Šitokiu būdu 
atsirado kalnai. Panašų reiškinį gali kiekvienas pastebėti šąlančio j 
miltinėje košėje, kurios paviršius pasidaro nelygus ir sugruoblėja.

K ė šiandien žemė nėra pilnai ataušus, jos viduriuose yra ugnis ir 
viskas skystame stovyje. Tai patvirtina iš žemės gilumos besiveržiant 
ti ugniakalnių lava. Ir šiais laikais žemės pluta yra tempiama gilyn, 
nes vidui šalant žemė traukiasi.Atsitinka, kad žemės sluoksniai virpa 
ir smunka gilyn. Toks griuvimas būna gana staigus, aplinkiniai žemės 
sluoksniai vienu saf’giu sukrečiami, suvirpa. Štai Kaip atsiranda že= 
mės drebėjimas.

žemės drebėjimo židiniai randasi jos plutoje, kuri yra apie 80 km. 
storio.Paskutinius laikais buvo užregistruota diebėjimų Ramiajame 
Vandenyne, kurių gilumas siekė net 7CC km.

Vra ir kitokios rūšies drebėjimų. Pav.veržiantis ugniakalniams apy= 
lenkėse’visada sudreba žemė; todėl,kad lavai iš gelmių išsiveržus lie= 
ka daug tuščios vietos, kur įgriūvant klodams aplinka sudreba. Pana= 
šus reiškinys pastebimas, kai vanduo išplauna gilumoj esančius mine= 
ralus, tuščia kiaurymė įgriūna. Kurtais yra užrašoma drebėjimų magne= 
tinių jėgų veikimo įtakoje. Tačiau dažniausiai žemė drebu aukščiau 
aprašytu būdu.

žemės drebėjimai yra stopiai užrašomi. Tam tikslui visose pasaulio 
šalyse yra įrengtas seismogrufinės stotys, kur specičtliuis automatais 
tiksliausiai užregistruojama kas vyko prieš, laike ir po žemės drebė= 
jimo. Surinkti duomenys yru pasiunčiami į centrinę stotį Anglijoje, 
čia gauti iš įvairių stočių daviniai kruopščiai vieni su kituis puly= 
ginami .ir daromos išvados.

Štai kaip veikia minėti seismogr&finiai aparatai. Jų sudėtis gene, 
paprasta. Ant poros į žemę įtvirtintų baslių pertiestas skersinis bal= 
kis, po kuriuo ant spyruoklių kybo vienos tonos svambalas. Prie jo gi 
yra pritaisyta ilga rankena su pieštuku gale. Drebant žemei kartu su=

4



-4- 
kartu sujuda stulpui, tačiau sunkusis svambalas nebūna išjudinamas,nes' 
žemės sudrebėsimas yra staigus ir trumpučiais sukrėtimais pasireiškia. 
Tokiu budu,^ant pritaisytos besisukančios špūlės gale rankenos esantis 
pieštukas užrašo eilę laužytu liniją, kurios vadinasi seismograma. Kai 
mokslininkai surenka iš įvairiu šalių seismogramas, jas palyginę vienas 
su kitomis gali pasakyti kur drebėjo žemė, kada, kaip giliai,ir t.t.

bemanykime, kad žemė buna'tik tada drebėjus, Kai radijus ar spauda 
apie tai užsimena. Per metus ji sudrebu virš 1GGCCO kartų, kuriuos gali 
pajusti žmogus, daug dažnesni drebėjimui, kurių niekas nepastebi, o ti.< 
jautrus seismografai užregistruoja. Apie 99/' drebėjimų nėra pavojingi. 
Kasmet bent porų karty žemė sudrebu itin smarkiai, Kurių pasėkoje iš= 
tiktos šalys turi milžiniškus žmonių ir turto nuostolius. Dažnai iš žy
dinčios šalies per kelis akimirsnius plytgaliu krūva telieka. Žemėje 
atsiveria kilometriniai kelių metrų gylio plyšiai. Jeigu tai įvyksta 
kalnuotoje šalyje, visa sutraiško griūdami kalnai. Jeigu juros dugne, 
kilusios bangos užpila žmones, laukus ir miestus. Štai keletas tokių 
baisių žmonijos nelaimių. 1755 m.sugriautas Lisabonos miestas,žuvo per 
.32COC žmonių; 19C6 m.San Prancisko- 7CG žuvusių, nuostolių už 420 mili
jonus dol; 1908 m.Sicilijos Saloje sugriautas Vėsinos miestas-lCOCCC 
aukų; 1923 m. Japonijoje nusiaubti Tokijo ir Jokohama-2G0GGC aukų; 1923 
metais.Turkijoje- 23OCC žuvusių ir 26000 namų sugriauta.

Mokslininkai nustatė, kad žemė ne visur dreba.Yra dvi drebėjimo zo = 
nos. Pirmoji driekiasi per Viduržemio jurų Europos pakrantėmis, per Ma= 
žają Aziją, link Persijos,Siaurinės Indijos link Olandų Indijos salų. 
Antroji zona apjuosia Ramiojo Vandenyno pakrantes. . . g

•<OOOQOOO•* 
—Niekuomet mokslas nenušluostys ašaros ištekėjusios iš žmogaus širdies.

+ C +
...Savieji tiesia ranką saviesiems!...

Neseniai išvykęs Kanadon vienas limburgietis aprašo patirtus įsp£i= 
džius iš naujosios šalies..."Apsigyvenau Ontarijo provincijoje, toano 
miestelyje yra kone 300 lietuvių,nemažas jų procentas yru seni lmigran= 
tai, kurių dauguama turi nuosavus na’mus, bet veik visi paraudonavę.
Kultūrinis ir organizacinis gyvenimas čia daug stipresnis nei Belgi= 

joje ir tautiškai daugiau įsisąmoniję ir susipratę. Iš naujųjų imigran 
keletas turi nuosavus namus, žinoma, kurie gerokai pasispauaė. Ae gyve 
nu pas dypuką, jie dviese statosi sau namą susidedantį iš 18 kambarių, 
trijų aukštų; skolos neturi nė cento...
Savaitėje išdirbu 44 vai. Dirbu nikelio kasyklose, į valandą uždir= 

bu 1,33 dol. Dirbą akortu, gauna ligi 2 dol. ir daugiau į vai. Kainos 
kiek aukštesnės nei Belgijoj; ypatingai brangus butai.
Toliau savo laiške šis šaunus lietuvis kreipiasi į mus likusius:"Jei= 

gu'nieko gero nėra iš užpildytų blankų, tai kas turi už kelionę pinigų 
ir nori Kanadon atvažiuoti, tai tegul rašo man laišką, o mes čia pada= 
rysime įvažiavimo dokumentus. Žinoma, gali tekti vienus metus atidirbti 
pagal sutartį, ūkuje ar kur kitur. Aš susitariau su vietos lietuvių kle
bonu ir jis prižadėjo, kiek tik lietuvių Belgijoj bus visiems sudaryti 
atvykimo dokumentus.

n 
n
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Rašydami tegul suteikia šias žinias: Pavarde ir Vardas; gimimo datos; 
tėvų vardai-,’ pavardės, gimimo datos ir vieta; tikyba; šeimos sudėtis; 
specialybė; kada išvykęs iš Lietuvos, kodėl?; ką veikęs nao 1938 m.; 
tėvų,brolių ir seserų adresai; kada atvykęs į Belgiją."

Rašykite šiuo adresu: J Remeikis; 27S. Lloyd st.; -Sudbury, Cnt.;Canada.

--Pasidalinsi su kaimynu skanumyną- jis sumažės; pasidalinsi pasto= 
gę- ji nemažės; pasidalinsi džiaugsmą- jis daugės...pasidalinsi džiaugsmą- jis daugės...

,o roj) fa fe if'h vej®
Varškės tortas

Imti 250 gr. varškės, pusę kg. kvietinių miltų, 200 
gr. cukraus, 5 kiaušinius, truputį pieno, puąę citrinos 
ir bakino kiekį lygų pusei lietuviško pokelio.

Cukrų ir trynius ištrinti, įpilti išspaustą citrinos 
suriką, įtrinti citrinos žievės, sudėti pertrintą varškę 
po truputį pilti pieno (jo kiekis pareina nuo varškės 
sausumo), įdėti išplaktus baltymus ir su bukinu sumai= 

Kepti vieną valandą. Duodant valgyti pabarstyti cukrumišytus miltus
su cinamonu ar duoti į stalą su pasaldintu'pienu ar uogų sunka."

Kaip vadiniesi?
Žmonės skiriasi vieni nuo kitų, nors tarpu savęs panašūs. Skiriasi 

savo galvojimu, darbais ir užžimama vieta, gabumais ir t.t. Todėl la= 
bai natūralu ir reikalinga šį žmonių tarpusavio skirtumą akivaizdžiai 
atžymėti, kad^vienas žmogus nebūtų sumaišomas-su kitu visuomenės gyve
nime irtuo pačiu pats žmogus jaustųsi esąs tik vienas toks asmuo. Tam 
tikslui yre. pavardės. Tos pačios pavardės gana dažnai kartojasi,o kad 
vienodų pavardžių asmenys nesumaišius pridedami vardai. Žmogui vardas 
taip artimas ir savas kaip siela ir kūnas.

Daugelis mūsų vardų paimti iš svetimų kalbų. Daugiausiai iš lotyną, 
graikų, vokiečių ir kt. Tose kalbose jie ką nors išreikšdavo, gi pasi 
yinus mums liko nesuprantami, nes pasisavinome patį vardą-žodį,bet ne 
žinome jo reikšmės. Štai keletas balandžio mėnesio šventųjų vardų su 
paaiškinimu ką reiškia.
Leonas,-"Liūtas,kurs laimi". Liudvikas"Garsusis Kovotojas".
Julius.-"Pienaplaukis". Teodoras,-"Dievo dovana".
Morkus,-"Marso sūnus". Anicetas,-"Nekaltasis."
Jurgis,-"Žemdirbys". Ervinas.-"Žmonių draugas".
Kotryna,-"švarioji". Benediktas.-"Palaimintasis".

-Daugiau vardų paaiškinimų laukite se^oiųose numeriuose.

ra 
I!
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MALONUS TAUTIEČIAI!.
Mo rs 4 naująją valdybą įėjo ir energingi tautiečiai, tačiau viena val

dyba yra bejėgė be jūsų. Valdyba tegali tiktai nustatyti bendro veikimo 
gaires, gi patį kultūriniį ir tautinį darbą visi bendrai turime dirbti, 
Kiekvienas tautietis turi jausti būtiną pareigą visais savo sugebėjimais 
sumanymais ir sumanumu valdybą remti ir su ja kartu bendrai dirbti, nes 
gero siekimas yra mūsų visų pareiga.

Buvo ir yra aukščiausias tikslas visos valdybos suburti visus, tiek 
senuosius imigrantus,tiek tremtinius tautiečius į vieningą brolišką tau
tiną šeimą ir bendromis jėgomis darbuotis tikslu tėvynę vaduoti.

Taigi, mūsų tautinis darbas tik tada turės gerą pasisekimą, kada būsi= 
me vieningi ir santaikoj gyvensime. Gi likdami tokiais, kokiais šiandien 
dalis mūsų tautiečių yra, mūsų tautiną veikla užuot kilus-smuks. Štai 
paskutinieji laikai parodė, kad nemaža tautiečių dalis nuo tautinių idea= 
lų smarkiai atitolo ir atšalo. Jiems jau visai nerūpi nei lietuviškos pa= 
maldos, nei susirinkimai, nei jokie minėjimai bei tautinės šventės. Jie 
daugiausiai pasitenkina vien tik alkoholiu bei kitokiais tuščiais daly= 
kais, neatsižvelgdami į tai, kad tai naikina savo sveikatą, jaunystę ir 
sunkiai^uždirbtą pinigą. Tokiems tikslams jie nesigailėdami išleidžia 
ne tik šimtus, bet neretai ir tūkstančius.. .0 gi prisėjus reikalui paau= 
koti tėvynės vadavimo ar kultūriniams reikalams, gailisi išleisti net 
keleto frankų.. .Pavyzdžiui: paskutiniu metu pravestos rinkliavos metu 
Tautos Fondo rekalams vienas gerbiamas tautietis paaukojo net 1,50 
franko, šiokia "auka" nėra auka, bet tėvynės. įžeidimas.

Yra faktas, kad tautiečiai tolsta nuo savųjų, tolsta nuo gražių ir 
lietuviškų mūšy tradicijų, tolsta nuo visa to kis yra brangu ir kilnu. 
Gyvena vien tuštybėmis, o tai priveda prie įvairių blogybių.

Tiek viengungių tarpe, tiek tarp šeimose yra sugebančių dirbti šį kul= 
tūrinį darbą, tačiau jo kratosi. Jiems tai ųėra įdomu, sakosi neturį ly= 
gaus kam dirbti. Išeina, kad kai kam įdomiau kažkokia "romantika", kal= 
nų ekspedicijos, negu tėvynės reikalai. Tas žemina ne tik padorios šeimos 
vardą, bet ir lietuvio garbę.

Šeimos, kurių aplinkoje gyvena viengungiai, būkite jiems tauraus gy= 
venimo pavyzdžiu, patarimu, pamokymu padėkite jiems; neveskite jų iš gy= 
venimo kelio.

Apgailestaujant tenka pažymėti, kad turime savųjų tarpe ir tokių tau= 
tiečių, kurie užuot , kad būtų pasistengę artimui paglbėti, pasistengė 
jį susmukdyti, užkirsti kelią į gyvenimą jam kenkdami. Štai apgailėti= 
ni mūsų gyvenini vaizdai ! ^Tautiečiai, laikai pribrendę, pažvelkime kartą 
gi rimtai į gyvenimą! Pažvelkime taip, kad šiokie nesklandumai pranyktų 
iš mūsų aplinkos.

Vokietijoje yra gana daug likę paliegusių senelių, našlaičių •vaiku= 
čių, ligonių, jie randasi labai sunkioje padėtyje, jie šaukiasi, kad kas 
jiems padėtų, tiesia ranką laukdami paramos. Tiesia ranką ir į mus, kad 
mes kuo nors jiems gyvenimo sunkumą|palengvintumėm. 0 mes, atrodo, nela= 
bai noriai norime tokio pagelbos balso girdėti. Ar jūs žinote, kad ligo= 
nis ar senelis gavęs nors ir menkiausią siuntinėlį, džiaugiasi juo, ne= 
randa ir žodžių, kaip savo geradariui už jį atsidėkoti. Kaip malonu ne= 
laimingajam, kad yra tautiečių atjaučiančių jo nelaimę. Ligonis pasijutes 
ta sveikesnis, senukas sutvirtėja.

Tad, malonūs tautiečiai, argi mes nepadėtume jiems? Ar jų sunkios
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dalios, taip graudžios neatjaustume??.. Susirūpinkime ir neatstumki= 
me į mus tiesiamos jų. rankos. Padėkime jiems varguose.

Lietuvių. Raudonasis Kryžius, kuriam pavesta rūpintis likusiais Vokie= 
tijoje kviečia talkon visus Belgijoj gyvenančius lietuvius. Liežo apy= 
lenkės tautiečiai pirmieji eina į pagelbą. S.m. Vasario mėn. 4- visuoti= 
nis tautiečių, susirinkimas vienbalsiai priėmė valdybos patiektu sumanys 
mą įsteigti karitatyvinį-artiino meilės būrelį, kuris rūpinsis salpos rei= 
kdlais. Būrelis sudarytas iš uoliųjų apylenkės moterų: p.Grebliauskienės, 
Pauliukonienės, Šidlauskienės, ir Širvienės. Jos pasižadėjo aukotis gi 
šiam kilniam darbui. Jos aplankys kiek-vienus namus. Lietuviai, supraski^ 
me artimo atjautimo reikalą, ir paaukokime pagal išgales, neatsisakykime 
nei vienas savo skatiku. Atmeskite nereikalingų ir betikslių išlaidų da= 
U, nors dalelę jų paskirkime sušelpti nelaimėn patekusiems tautiečiams I

Kviečiu talkon visas lietuvių apylenkes. Sudarykite panašius artimo 
meilės būrelius! Pradėkite tuo jaus šalpos darbų! Lietuviai, gyvenantieji 
atokiai nuo kitų, -oasiųskite savo auką Krašto Valdybos iždininkui šiuo 
adresu: V.Banevičiui., 66.Pairę du Horloz, Tilleur-Liėge.

Kviečiu visus Belgijoj gyvenančius tautiečius bent kiek daugiau susi= 
rūpinti sava spauda,"Gimtaja Šalimi". Šis laikraštukas yra vienintelis 
visus apimantis ir visus aplankantis informacinis organas.-

įsigykite nario .knygutes, kuriose bus atžymėta bet kokia jūsų auka, 
šiandien gal.ji atrodo bereikšmiu popieriuku, tačiau ateityje ji parodys 
ir įrodys kaip mes dirbome ir kuo prisidėjome išlaisvinimui Lietuvos.-

Tikiuosi, kad Belgijos lietuviai įyertins šias mintis ir prisidės prie 
šio kilnaus darbo. ' ”

Pr.Sekmokas,
Krašto V..kultūrinių reikalų vedėjas ir ' 
Liežo apyl. Pirm-kas.

0 0 0 0 0*
..."nes aš buvau išalkęs, jūs mane pavalgydinote; buvau nuogas -jūs ma= 
ne aprengėte; buvau ligonis ir jūs mane aplankėtebuvau kalėjime ir 
jūs atėjote pas mane. ...kiek kartų jūs tai padarėte vienam iš “šitų 
mano mažiausių brolių-man padarėte"...sako Kristus.

+ + + + . + +
"Gimtoji Šalis"- Belgijos lietuvių dvisavaitinis biuletenis. 
-Imprimė par les Aumoniers de la Mission Gath. Lithuanienne. 
.Užsisakyti pas kun.J.Dėdinų, 23. rue Frėdėric Lints, Louvain.

Trims mėn. -20 fr.
...o, vienok, Lietuva, 
prisikels gi kada, 
nes Kryžius gyvatų žadėjo...
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Iš APRILIAUS dienoraščio...
.....l.d. balandžio.Žmonės mane labai gerbia. Ir myli labai. Nė pats nebežinau kodėl, bet

nemir=
*/ ksint me^ 
luoti. 0 ži=

'~>hote, šią mano sa= 
vybę žmonės taip pamėgę kad tą dieną pratęsia kiek * 

z ilgėliau- visus metus. Ogi ne vien čia, ale visur esu mėgiamas. Antai už konferenciją stalo man tenka 
garbingiausia vieta. Meluoja ten sąjungininkai vienas kitiems tiesos yar 
du. Kartais taip storai, kad net man koktu daros...Ogi per tuos skrinin= 
gėlius tai vėl pagyvenau. Net juokas man, pildo dypukai lapus,rašo.tei= 
sybę o išeina aprilius. Na, ale tegul butu pabandę be manęs pereiti skri

Na va, šioj juodo aukso šalyje vėl esu puikiausiai įsikūręs. Čia vi= 
šas gyvenimas yra aprilius. Anavo, tie vienjungiai- tai mano vaikinė= 
liai. Daugelis iš ją geri lakinai (žinoma, ne nuo žodžio lėkti, bet nuo 
lakti). Rodos bando teisingai gyventi, bet tas ją gyvenimas atrodo lyg 
šis batas besijuokiąs visa burna. Tačiau jeigu daugumas mano vyrą prikal 
tu savo nesiaurą lakūnišką prietaisiuką mano dienoraštis greit baigtąsi.

0 bene labiausiai mane gerbia gražioji rasė. O^o, prirašyčiau daug, 
popicros, kiek tos malonios ilgaplaukės prisnekuciuoja. Na, toks jau ją 
pašaukimas. Šia savybe aš leidžiu joms pasidziooti, pasipūsti, kaip ro= 
do ' šte paveiksliukas. Negi laikys visą dieną maloną liezuviuką tarp 

t poros lankelią s ląstą?
•7/ Čia jau baigiu savo dieuo=, f*

?• rast į. Sveikinu v.Įsus . a
> Tgy bendrayavardšius, linkiu . I
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Louvain.

Lithuamen
B u 1 1 e 

Periodique
rue Prėdėric Lints

- Belgique.

i.,r« Archive s Bibl.Li th
22.Karl Spitteleetro
B e r h e
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