
’ Kegimė ameiTį Tėvynės gamangą . . .

Belgijos lietuvių dvisavaitraštis.
V metai Nr.14. (90).

1951 m. liepos mėnesio 1 d.

. Atostogų belaukiant

Artinasi pasiilgtasis atostogų laikas.
Padėsime į kampą mortapiką, pakabinsime ant vagio šalmą, pastatysime 

leputę, šviesime angliakasio uniformą į šoną, - atostogos!!!
Gal prie tų padarų daugiau negrįžime.
Pirmiausiai reikia atsikvėpti. Atleisime muskulus, pakvėpuosime gry= 

nu oru, saulute pasigėrėsime, - o kaip ta žaluma traukia, akys neužmato 
širdis neaprėpia: šviesos ir oro J tiek grožio gali rasti ir nusiramini= 
mo jame. Lietuviškos akys nori žalume ilsėtis.

Kiekvienas jau iš anksto turi stiprią^atostogų programą nustatęs. 
Viskas numatyta, apskaičiuota: kiek "palučkos"gaus, kiek bus suvalgyta 
ir kiek išmesta, kiek miegota, kiek sušokta, kur nuvažiuota,pamatyta. 
0 kiek gar kitų troškimų bus patenkinta, kuriems per metus nebuvo nei 
laiko nei franko.

Kuomet darbininkai ilsisi, kasyklos nestovi -jos vistiek budi. Nuo= 
lat jos prižiūrimos: kad šaktos neužgriūtų; apvalomos mašinos; atnau= 
jinama tai ko darbo metu nebuvo įmanoma atnaujinti; paruošiami nauji 
darbai, kad susirinkus darbininkams darbas sėkmingai būt pradėtas. Kai 
kur labai modemiškos mašinos bus įjungtos į darbą.

Jei kasykla budi ir atostogų metu, ar darbininkas nė kiek neturi bu= 
dėti? Kai kūnas ilsisi protas, siela turi budėti. Tad tegul atostogų 
programoje netrūksta vieno labai labai svarbaus punkto - turėsiu daugiau! 
laisvo laiko, nueisiu dažniau į bažnytėlę, kurią taip jau dažnai per me=[ 
tus apleidau- Savieji laukia mano maldelės už juos.
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* S v e n t k e I i on ė į.. > a n i o Jonįnių/kkiek lietingą. ry= 
-tą., kcilę, is;visoė^Belgijbsį -jeį ne .:grupėmįš., tai; grupių at stovai si suvazia = 
vo lietuviai į Marijos šventovę Bahii>,.,Susi rinkusiems lietuviams'pamaldus 
atlaikė Marijos apsireiškimo koplytėlėje T.J.Granauskas S.J. ir kun.J.Dė= 
dinas.

Po pamaldų -trumpo pasistiprinimo metu lietuvės šeimininkės Joninių 
progąsusirinkusius svečius lietuviškais'užkandžiais ir lietuvišku sūriu 
pavaišino. A įvažiavusiųjų svečių tarpe buvo žymi viešnia iš Paryžiaus, at= 
važiavusi .i Marijos šventovę ir tarp lietuvių, atšvęsti savo' vardo dieną 
lietuvių istorijos tyrinėtoja Dr. Janina Deveikienė.

.Vasi’ėmę palaiminto vandens iš Marijos šaltinio, po ligonių palaiminimo 
lietuviai aplankė savą.ligonį liežietį V.Gajauską, apdovanodami kenčiant 
t.į jį‘gėlių puokšte. . -

Gražioje miško aikštelėje vyko tautžudystės, Lietuvos krikšto 700 m. 
sukakties ir Joninių dienos minėjimai, kuriuos atidarė Pr.Sekmokast "Su= 
sirinkome čia, Marijos šventovėje, sudėti auką už tremtinius rytuose. Mes 
norime pasauliui įrodyti, kad nešame sunkų jungą, sunkesnį nei kitos tau
tos, tačiau vakarai nenori to suprasti. Šiandien šioj šventovėje mes ape= 
liuojame į Aukščiausiąjį, kad gelbėtų mūsų brolius iš tironijos. Šioji die= 
na tebūna tremties praskaidrinimu, teveda ji mus į šviesesnę ateitį, -nes 
mes jau pavargę be tėvyhės I. . "

Toliau žodį tarė viešnia iš Paryžiaus, nušvietusi Lietuvos istorijos 
raidą katalikiškojo tikėjimo atžvilgiu. Svečias iš Sint Truido fr.Paulius, 
pranciškonas. paskaitėlėje apie Marijos apsireiškimus nupasakojo istoriją 
apie Bario ir Marijos norus iš šių laikų žmonijos, jos-palaimą Lietuvai. 
Susirinkusieji paskaitėlės pabaigoje sugiedojo "Marija, Marija". Tėv.Juo = 
zas Aranauskas Joninių dienos proga kvietė susirinkusius pagerbti Liežo 
apyl. lietuvių kapelioną, švenčiantį savo vardines. Kapelionui p.Šidlaus= 
kienė liežiečių vardu įteikė gražią statuliukę.

Užbaigdami minėjimą dar kartą susirinko lietuviai prie stebuklingosios 
koplytėlės, pasimeldę už išveztuo-ei us, kalinius, partizanus, tremtinius 
ir mirusius, sugiedoję giesmelę skirstėsi nameliai.. •

* Prieš karus paprastai suaktyvėja visokie šnipai, plečiasi jų veikla. 
Būkinfe labai atsargūs kalboje ne vien su svetimaisiais. Niekam nieko nepa= 
šakokime tpie Lietuvos partizanų veiklą, kitų veiksnių kovą už Lietuvos 
laisvę, nieko neišsitarkime apie mūsų artimuosius tėvynėje, bei išvežtuo= 
sius tremtinius.

* Neseniai iš Prancūzijos atsilankiusi Dr.J.Navakienė - Deveikė, Lieže 
viename tarptautiniame mokslininkų kongrese skaitė referatą mus gindama 
nuo lenkų užmačių. Jinai atstovauja lietuvius daugely tarptautinių pasita.- 
rimų. Ji mums iškėlė du sumanymus: 1).Belgijos, Prancūzijos ir Vokietijos 
dirbantieji lietuviai,’priklausą krikščioniškiesiems sindikatams, gurėtų 
išsirinkti savo atskirą vadovybę ir savistovia sekcija įeiti
į tarptautinį šių sindiketų centrą. Hagoje. Ten mus dabar atstovauja len=
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kai. Briusely, jau ketvirti metai, kai pabaltiečią vardu, musų neateiklaus 
sės, CSC centre už mus kalba lenkas* 
2). Belgijos lietuvią kataliku misija, padedant organizuotai bendruomenei, 
turėtu suorganizuoti kviestinei belgui publikai, 700 m.Lietuvos krikšto 
ir 25 m.nepriklausomos lietuvią eklezinės provincijos įsteigimo minėjimą, 
kurs turėtą plačiai nUskanibė'ti belgą spaudoje.

t
* Paieškomas gen.šl.pulk. Landė k o-r o n s k i s, buvęs Lietuvos ' 
karo atašė Belgijai ir neseniai paskirtas kariniu patarėju prie VLIK'o. 
Organizuotoji visuomenė norėtu su juo užmegsti ryšius, nes patirta, kad 
jis nuolat atvažiuoja į Belgiją, o jo sūnus gyvenąs Briuselyje.

■* Prieš porą mėnesiu, grupė latvią, padedama oragnizaciją išvyko į 
Kanadą. Vienas iš ją, Lieže Gosson kasykloje dirbęs dešimtininku 
prie elektros instaliacijos, rašo, kad ten darbo pagal profesiją negavęs 
ir dabar dirbąs sunką darbą tegaudamas tik 60 et. į valandą. Jeigu Atlan= 
tas būtą siauresnis, mielai grįžtu Belgijon ir jaustųsi laimingas v<££' 
galįs kabelius vynioti.

* Briusely, ginklą - karo muziejuje nepriklausomybes laikais, latviai 
ir estai įsirengė savo skyrelius, gi mūsojo ir šiandieną nėra.

* "G.šV skaitytojai dėmesio! Gal kas turi 1950 m. "Gimtosios Šalies"
4 nr, kurį malonėtą už atlyginimą ar be prisiąsti Redakcijos adresu. Bū= 
sime dėkingi. Numeris reikalingas sudaryti komplektui.

* Belgijos karaliaus Leopoldo III pareigas einąs jo sūnus princas Bodu«= 
inas, lankydamasis Monse priėmė'Tėvą J.Aranauską, S.J. lietuvią tremtinią 
vardu.

* IRO prašo pranešti, kad jos įstaigos (32.avenue des Arts, Bruxelles) 
veikia kasdien tik po pietą nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais uždaryta.

♦JA Valstybią at&vą rūmai priėmė tremtinią įvažiavimo bilią iki gruo= 
džio 31 d. kuris -turėjo baigtis birželio 30 d. Esą dėl Korėjos krizės nebu= 
vo pakankamai laivą pergabenti 341.000 tremtinią. Eilią dar turės priimti 
senatas. Šiuo atveju yra daugiau viltiems daugeliui lietuvią tuose kraš= 
tuose, kur jie laikomi neįkurdintais, nes bilius liečia ir tuos kraštus.

* Vokietijoje IRO vėl pravedė tremtinią skriningus ir visus negalin= 
čius emigruoti pervedė vokiečią ūkiui. Taupumo sumetimais IRO atleido visus 
antros eilės tarnautojus tremtinius, palikdama tik pirmos eilės, kurią tar* 
pe tremtinią nėra.

* IRO būstinė Amerikiečią Zonoje persikėlė į naujas;, patalpas: IRO, 
US-Zone HQ. Miinchen, Prinzregentstr.28.

♦Tremtiniai į USA armiją renkami specialioee°įstaigose Niurnberge, Ans= 
bache, Erlangene, Sohwabache, Grafenwoerche, Bamberge irBayreuthe.

♦Atsisveikino . Kanadon išvyko J.Vitas su šeima iš Charle= 
roi, J.Žebraitis iš Fontaine-1'Eveque ir Australijon Pr.Žibąs iš Haine-St. 
Pierre. Hainaut provincijos lietuviai visiškai baigia išnykti.

♦ Maisto siuntinėlius Vokietijos Lietuviams ligoniams pasiuntė iš Lim= 
burgo Pr.Aglinskas, A.Kalmatavičius, S.Šlajys. Liežo apyl.lietuvis A.S. 
paaukojo 200 fr. užsakyti laikrašoią Vokietijos sanatorijose sergantiems 
tautiečiams. Vtsienua nvoeivanc .ACZŲ- j.

* * *
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Ą 2JLB-&_ _____________ z__<Lą_u_g__2_r_2_1^2_2 '•
ii \ vienas protingosios lyties a/istovų gražiosios lyties adresu 

. «' \ E . Pasiunčia, priežodį : virtusiu "komplimentu" : "Ilgas plaukas - 
Ai /m lF -trumpas protas'.' .Atseit, tuomi savo pranašumą iškelia.

y _ • ferityje dcrrb&vosi Ir4darbuojasi mokslo galvos. Nori=
ma rasti santykį tarp smegenų svorio ir'protingumo, - moteria 

^-L^y^^HPlE^dlutWri.waiau.^wgfenū^ bet ar reiktų., kad ji mažiau už vyra pro 
tinge snė? Anaiptol. Tuo atvė jūĄdife^l^s^^utų išfni&čĮjų. karalius. Bet karo 

yra su plaukais ir protu? '■ p
Dr.Armottoe ilgai šioje srityje gilinęsis priėjo tokių išvadų: jis •’ 

tvirtina, kad tos moterys, kurių protinis pajėgumas itin išsivystęs, tu= 
ri plaukus labai vešlius, -ilgjis ir tankius. Sis mokslininkas tyrė ICO
moterų 25 - 45 m. amžiaus, dirbančių protinį darbų. Iš šių moterų skai= 
čiaus 70 turėjo lengvai pastebimų Viršutinės lūpos plaukais apaugimą, 
23 buvo apaugęs plaukučiais smakras, likusios septynios skutosi barzdas 
gana dažnai. Mokslininkas nustebęs tvirtina, kad visos barzdotos moterys 
buvo labai inteligentiškos iųUžžėmė žymias vietas moksle.

Priešingai pas vyrus. Juo vyras inteligentiškesnis - tuo labiau neten= 
ka plaukų. Kone visų didžiųjų mokslininkų galvos .yra plikos. Tačiau, sa= 
vaime peršasi išvada, jog ne kiekviena barzdota moteris ir kiekvienas 
plikis jau išminčiai ...Barzdos augimas, plaukų slinkimas ar jų vešlu= 
mas dažnai priklauso nuo kūno Lrendimo^ir organizmo vystymosi eigos.

Nedaug kas žino, kad katalikų bažnyčioje yra viena šventoji vaizduo= 
jama su ūsais ir barzda...Tai šventoji Vildgeforta, buvusi Luzitanijos 
(Portugalijoj) karaliaus duktė. Kadangi savo vaikystėje ir brendime bu= 
vo stebėtinai graži, daugelis jaunikaičių varžėsi dėl jos. Jinai gi pasi= 
ryžo . stoti į vienuolynų. Tėvas tam buvo priešingas ir jokiu būdu nesu=r 
tiko dukters į vienuolynu leisti,^-sumanė prievarta ištekėdinti.

Vildgeforta šaukėsi pagelbos iš Dievo. Jos ilga malda buvo išklausy=
ta,- vienų naktį karalaitė' pasibudus pastebėjo, kad jos veidas plaūkuo= 
tas. Jos visi varžovai atlyžo pamatę mergaitę su tankia barzda ie ūbais. 
Karalaitė galėjo ramiai pasirinkti vienuolyno gyvenimų.

Vildgefortos stovylėlin galima rasti Čekijoj, Bavarijoj, Čveioariįoj, 
Normandijoj ir kai kur.kitur. Pikardijoj, vienam mieste Beauvais barzdo= 
tos šventosios statuUikė keistai atrodė miesto gyventojams, -jie kreipė= 
si pas klebonų prašydami, kad šventosios ūeusir/barzdų panaikintų.vKle= 
bonas, nežinodamas legendos, šį norų mielai išpildė į. todėl ir ligi šiai 
dienai šventoji Beauvais mieste yra nuskusta.

• Ad. .Mikalauskas.
i o.o 0 oo. .

_K_ą_į_p___v_ą
Viktoras, -"Nugalėtojas". , .
Petras, -"Uola".
Pranas,7 ^Laisvasis".
Zigmas, -"Pergalėje saugus".
Justinas, ^Teisingas! s'.'.
Juozas, -"Padaugink Dieve".

d i n i es i ?
Eugeni ja',-"Iš kilnios giminės". 
Janina, -"Dievo dovana". 
Monika, -"Javų kirtėja".
Renatė, -"Atgimusioji". 
Veronika, -"Taikos nešėja“. 
Viktutė, -"Nugalėtoja".

. . 000
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r AŠ TlKZU__MŪSy__TAU^CS__GARBINGAI__ATEIČIAI_
(Dr.J.Deveikienės Raibos pasakytos Banneux suvažiavime santr.).
-Brangūs lietuviai, ' laikinai apsigyvenę- Belgijoje.

Šiandiena mes daug kenčiame ir daug skundžiamės, bet juk nėra 
gyvenimo be vargų, nėra, tautos, kuriai nereiktų niekad pernešti 
■kančios valandų! Ir' į’visas nelaimes atsižvelgiant aš tikiu į 

didingų at ei tį. Į tų ateitį, kuri buvo pradėta
r
‘■mūsų tautos didingų .ateitį. Į tų ateitį, kuri buvo pradėta 

1251 m.liepos mėn. 16 d. kuomet apsikrikštijo tuometinis Lietuvos didysis 
kunigaikštis Mindaugas, kuomet tų pačių dienų Vatikahe popiežius pasirašė 
raštų, kad Lietuva pripažystama kaip krikščioniška tauta ir kai sekančių 
dienų Mindaugui buvo pasiųstas karališkasis vainikas.

Sekusi nelaimė buvo ta, kad būdami viena tauta dalinomės tarp- dviejų 
tikybų: katalikybės ir stačiatikių’išrusų-pusės, kurie puikiai sugyveno 
su lietuviais pagonimis. Stačiatikių šalininkai prieš'taravo Lietuvos no= 
sukiui į katalikybę, jie visuomet ieškojo progos Lietuvų iš naujojo kelio 
atitraukti. Mindaugo gi, krikštas ėjo valstybiniu mastu! ■■

Kritus Kijevui, tuometiniam kultūros centrui rytuose, mes rašėm rytų 
bažnyčios kalba, pasinaudojom rytų kultūros dalimi, Lietuvos .valdovai vedę 
žmonas krikščiones kurį laikų pos^ndaugo, prade jo vesti pravoslaves (iš= 

■kyrus Birutę -pagonę) ir turėdami tris ketvirtadaliu? pravoslavų pavaldi= 
nių pravoslavais netapo. Čia tai įsidėmėtinas faktas -Lietuva pradėjo eiti 
didybės keliu.- ■

Kokia tuo metu buvo Lietuvos kunigaikščių didinga dvasia ir katalikybei 
prielankumas iš pagonių kunigaikščių pusė-s parodo keletas atsitikimų. Štai 
kartų pagonių kriviai Vilniuje nužudo 29 pranciškonus. Tuolaikinis valdovas 
Algirdas p‘f- g'o n i s nubaudė anuoš p a‘g o n i u s krivius. Vytautas li= 
•gi krikšto panašių Jolerancijų rodė visoms tikyboms, ypatingai kataliky= 
bei. Anot jo "visi man geri, kad tik dirbtų Lietuvos gerui. Nesvarbu iš 
kur jie būtų, nesvarbu iš kokios medžiagos, nesvarbu koks jų būdas. AŠ no= 
riu, kad ant delno jie padėtų savo darbus Lietuvai".

Senovės Lietuvoj žmogus jautėsi gyvenus -didelėj erdvėje, kur niekas ne= 
varžė savų įsitikinimų, kur buvo gili pagarba darbui ir žmogui. Šio dėsnio 
laikėsi visi kunigaikščiai, tai ryšku ir dabartiniuose lietuvių veiduose. 
Tuometiniai valdovai Lietuvų gražino ir kultūrino kviesdami iš kaimynų amat= 
ninkus ir mokslo žmones tinkamai įvertindami kas,gera z pas svetimuosius. 
Panašiai elgtis reikia ir šiandien. Mums reikia gerų žmonių ne tokių kurie 
niekam neužkliūva, bet tokių, kurie prasikištų savo energingomis lietuviš= 
komis dorybėmis: drųsumu, energingumu, ' darbštumu,- darbui meile, pamaldu= 
mu. Nereikia- tik bijoti nuodėmės‘ir todėl nieko neveikti, šitokiu būdu mes 
nė savų šventųjų nebeturime. Reikalingas yra dvasinis purvas, kad sužydė= 
tų,.dvasinės gėlės. Ki taip męs, pražudo m savo tautų.

•Ar mes į Lietuvų parvešim randuotas rankas ar plaučius dulkių pilnus? 
Mus gi gerbia todėl, kad esam gera išnaudomoji darbojėga, kad gali mažiau 
užmokėti nei uždirbam. Ne už naudojamųjų jėgų, bet už kuriamųjų turėtų mus 
gerbti; Mūsų vyrai kaip ųžuolai nuaugę įr moterys tokios gražios, tačiau 
tik dirbtį lęįĮiems temokam ir tarpusavy'krįtikuotis. nežinodami dėl ko. Su 
angliakasio profesija Lietuvoje nieko nepradėsi, reikia, kad lietuviai 
šiame- krašte išmoktų, jiems t i n k a m-e s n ę profesijų! kuria vėliau
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" La Meuse” - D.P. problemomis . —————————————
Liežo dienraštyje "La Meuse”, š.m. birželio 12 d. buvo patalpintas 

ilgokas straipsnis apie D.P. Stacaipsnio mintimis pasidalinsime su mčisų 
skaitytojais. ' ‘ ; •’ * • r • \

Trumpai paimformavęs skaitytojus apie D.P. kilmę minėtas laikraštis 
keletu kandžiu žodžių kerpa vadinamuosius "Volks-deutsch" D,P. prisimins 
damas jų talkininkavimų ir palinki kaip galima greičiau "apsiprasti" Vo= 
kieti joje.

Laikraščio duomenimis visam pasauly dabar yra apie 750.000 D.P. Vien 
tik Austrijoje randasi 60.000. Gana blaiviu tonu, laikraštis toliau pažy= 
mi, kad emigraciniai biurai tik darbo jėgų tesirenka, gi seneliai ir in
validai paliekami^ beviltiškam likimui. Niekas neparodo šir= 
dies jausmo jų atžvilgiu. Baigiantis I.R.O..globai, Austrijoj dar liks 
apie 2000 nedarbingų senelių, kurių ateitis itin tamsi. "Ar mes negalėtu= 
me perleisti jiems keletos negyvenamų pilių, -klausia laikraštis, - kad 
jie galėtų ramiai taikoje^pas mus numirti?" Belgija pirmoji šalis atkrei= 

: pė gelbstintį žvilgsnį į šį tąip skaudų klausimų. ..
? Suminėjęs pirmųjų 10 J.P. intelektualų priglaudimų Belgijoje, laikraš= 
tis.baigia" Dienraštis darys visus įmanomus žygius, kad 60 D.P. senelių, 
kurie atvyksta į Belgiją, btitų kuo šilčiausiai priimti, sutikti ir kuo 
jaukiausiai apgyvendinti".

Laisvai išvertė edc. '
* o .« o *

(tąsa iš 5.psl.)
galėtume pasinaudoti. Sekime Vytautu - išmokime kas mums naudinga ir iš 
svetimšalių! Išmokime suprasti kas yra demokratinis rėžimas -kad reikia 
ir kito nuomonę suprastiI Surinkime prenumeruojamus laikraščius, išsaugo
kime ir parveškime .tuščioms LietuVos bibliotekoms - ten jie bus labai ver= 
tingi.’. Tauta pradedame gerbti, kai paskiras jos žmogus s a v e "gerbia! 
Mes greitaiišmokstame lenkiškai ar rusiškai o neišmokstame vietinių kal
bų!. Bukime žmonės su dvasiniai stipriu nugurkauliu ir siekime dvasinas di= 
dybės, kaip anuometiniai kunigaikščiai, kitaip mes užmušame vienas kitų 
moraliai. Tuomet atsiranda pavydžios šneko s,gėrimas - prageriama ne tik pi 
nigus, laikų tinkamų kų nors naudingo išmokti, gražių jaunystę,, bet ir Lie 
tuvos .garbingų ateitį, . kurių. galėtume kurti gero išmokdami.. .

Mųsu tarptautinė padėtis tiek gerėja, kad sparčiai artėja valanda tėvy= 
nės prisikėlimo, prisikėlimo su Vilniumi. Lenkai neatims Vilniaus, 1 jie 
tegali užsiundyti ant Vilniaus gudus, arba patys įlindę į baltgūdžių uni= 
formas prie sostinės selinti.

*0*0*

****** ****** ****** ****** ****** ****** ************ ****** ****** *****
Visais '.'Gifotosios šalies^’ reikalais ^kreipti e axlr«eu:K. J. Dėdinas, A11. rue 
Joyeuses Entrėes, Louvdin. Leidžia BUB Spaudos ir Švietimo skyrius. 
Trimestrui - 20 fr.*** ■

-"Pays Natal" -Bulletin Pė-riodiųiie lithuanien. Editė par la 3e>etdo>n ie 
la Presse lithuanienne.*****- *** •*• *' * * ’<» *" *****

n 
n
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■SEKMADIENIO
Nė< kiekvienas-, kurs man’ sako i 
"Viešpatie, viešpatie!" įeis 
į dangaus karalystę, 
bet kafe daro valią mano Tėvo 
***<?>#*<■ *«« «»* «««

x B e v e r

e sand'd'dangujč‘, tas įeis į 
dangaus karalystę.
-Geras medis begali duoti blogy 
vaisių, nei blogas - gerų vaisių.

'**# *** *** *** ***
tis Turtas?

Mano„gyvenamo namo kaimynuose yra keturmetis berniukas. Kaip visiems 
geriems vaikučiam^ taip i'**' mano^-w-zu j am'kaimynui dide-shie^į dovano jai;. sal= 

dainių., arba skanaus- šokolado.. Nekartą mačiau, kdip mažasis berniukas 
iššivynioja šokoladą .į r žibantį popisrį numeta. "Vytuk,- sakau kartą jam,- 
-tu surink tuos popieriukus ir man atnešk! Aš tau atsilyginsiu skanumynais". 
Vaikutis didėlėmis akutėmis pažvelgė į mane ir paklausė: "0 ką jūs su jomis 
darysite?!! Kaip atsakyti? Kaip tinkamai paaiškinti svarbų reikalą mažučiui 
proteliui? "Vytuk, - sakau,- aš rasiu vaikučių neturtingų, už tai jiems bus 
šokolado, kurį jie namažiau kaip tu mėgsti..." Berniukas džiaugėsi galįs 
padaryti kitiems džiaugsmo, jo protelis gal to neapėmė, bet maža širdis 
suprato - kiekvieną kartę, gavęs šokolado žvilgantį popierį atnešdavo man.

Ar jūs žinote, kad šis^alavinis popierius - surinktas didesniais kie= 
kiais yra parduodamas ir už gautus pinigus misijonieriai stato mokyklas, 
ligonines, prieglaudas, bažnyčias pagonių kraštuose, šelpia našlaičius, pa= 
deda vargstantiems. Taigi, atrodo nevertingas popieriukas, numestinas, - 
-tačiau taip nėra. Už jį ne tik šokolado vargšui gali nupirkti, bet ir 
aprėdyti jį, jam knygą padovanoti, jam vaistų įpilti.

Tad, kviečiu visus vaikučius ir suaugusius į misijų talką! Suvalgę šo= 
koladą, alavinį popieriuką gražiai sulankstę įsidėkite į kišenę! :PasitaiW 
kius progai perduosite savo kapelionui. Galite jam ir paštu pasiųsti - .ne'=.. 
sugėdinkite, jisai labai džiaugsis, kad jūs norite padėti vargstantiems, 

į talką misi jonieriams! !! >•••’ . ’ •-
* c * c * •

P a m a 1 d o s lietuviams: Liepos . mėn. 1 d.: Wate.rsch.ei - klinikose 11 vai. 
Lieže -Tilleur-8 d.12 vai. Eisdene - 15 d'.,.10 vai.
Subdi jakonato šventimus gauna klierikas Juozas Lukošiūnas iic= 
pos 22 d. Malinę. Tai vieni iš paskutiniųjų šventimų prieš kunigystę. Kikuti . 
tas lietuvis klierikas pranciškonas Paulius Baltakis mokosi pranciškonų 
vienuoįjane Sint Truide. ' ' ,y
Buvęs Įiįftiburgo kapelionas Tėv. Ambrozijus siunčia visiems savo 
buvusiems parapijiečiams nuoširdžių sveikinimų, linki ištesėti tremty ir 
baigia "iki pasimatymo". Tėv.Ambrozijus dabar darbuojasi kanadiečių vienuo® 
lyne, turįs daug darbo, išlaikęs šoferio egzaminus, lankąs lietuvius ir 
vienam kitam suranda darbo? ir buto garantijas. ,
Šve.Jėzaus Šį rd ž i ai ^ki r tas birželio pėrfuo haigžsii_Liepos mėn 1 d. yra
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