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Mūsą laisvės sparnai.
Paukštis padangėje laisvas, bet jis nukris tuojau ant žemės ir už= 

t! simuš, kai tik sustos judinti sparnelius. Lėktuvas krenta akmeniu iš 
jį padebesią^kai pilotas apsvaigsta. Kas tie sparnai, kurie išlaiko žmo = 
j, gą jo aukštumoje, o per tai ir visą tautą jos aukštumoje?

Tautos laisvės^sparnai yra jos dora . Skaisčios merginos, mo= 
į terys ir .jaunikaičiai, pasiaukojančios motinos, auklėjančios būrius 
i do r ą vaikučiu, dori tėvai, gražiai sugyvenančios šeimos - štai tautos 

IĮ laisvės sparnai. Šiuo doros keliu eidama tauta ir jos sūnūs bus lais= 
į va ir laisvi, nes savy sveikos tautos, gajos vidujine jėga įstengs 
Į atsilaikyti prieš visokias priespaudas ir įlaisvą gyvenimą prasimuš= 

ti. Neatsilaiko kalėjimai nei užtvaros prieš žmogaus sveiką dvasią;
lies žinome tautą ėjusią kitokiais keliais, ir visos jos mirė. Ga= 

linga buvo romėną tauta, ji apvaldė visą tuo laiku žinomą pasaulį, 
bet galinga ji buvo tik tol, kol jos piliečiai buvo dori. Kai tik jos 
vyrai atsisakė būti gerais šeimos tėvais, kai tik jos motinos atsisa= 

j kė gimdyti vaikus, kai mergaitės ir jaunikaičiai nustojo branginti 
! skaistybę, kai valstybės vyrai sutriko, tada visa tauta susirgo. Pairo 
į seimos, pairo valstybės gyvenimas ir tauta žlugo. 0 lenki ją kas su= 
ji žlugdė, .ar ne ištvirkę lėbauto jai< bajorai, kurie ir mūsą tautą il= 
į gidas šimtmečiams įtraukė į vergiją?

Veltui gražiausios kalbos, pamokymai, ugniniai paraginimai auko= 
i ti.ir aukotis tėvynei, degti jos meile ir tt. ir tt. jeigu tautos 
;i vaiką gyvenimas irsta, pačiam pagrinde* TvIs "Moters"
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RugsėjoAštuntoji Limburge. Rugsėjo mėn.
- 9 d. gražų sekmadienio rytą Limbuygiffčiai rinkosi į Zwartgergą, į lie= 
. tuviškas pamaldas už Lietuvą, rinkosi ne tik limburgipčiai iš Water- 

schei, Winterslago, Eisdeno.,Lanklaaro ir kitų Limburgo kampų, bet su
kartą ir L i e ž a s gausiai atsilankė. Pamoksle kun.J.Dėdinas pra* . 
še visus ir visada melstis ir Marijos pagelbos iš dangaus, kad valid* 
vai,-kurią šiandien ’/iškėlėme, -ji nuristu, juodą jį: tėvynės gedulo kas* 
piną”. Šventės minėjimas vyko sausakimšai lietuviais prisigrūdusioje 
salėje. Pro gramą .prade jo apylenkės seniūnas p.C.Ghoromanskis. K.J'.Dė* 
dinas savo paskaitoje apibudino Lietuvos istorijos žymiuosius vyksmus 
amžių bėgy. Toliau sekė einamieji reikalai: emigracija, savivalda is 
naujo Zwartbergo apyl. lietuviu seniūno rinkimai* Ligšiolinis senių* 
nas C.Choromdnskis išvažiuodamas Kanadon atsisakė iš pareigu ir vi<= 
siems zwartbergieciams pageidaujant seniūno pareigoms liko p.Pr.Aglins= • 
kas, ligšiolinis seniūno padėjėjas ir spaudos atstovas. Ilgai ir šiį* 
tai plojo susirinkusieji naujajam seniūnui.

Meninę programą pradėjo zwartbeltgieciu kvartetas: Teresė ir Alekm 
Skimbirauskai, Z.Pauliukovienė, A.&etkus,-puikiai sudainavę kelio 1;~ 
ką lietuviškų, dainelių.; Ad.Mikalauskas (Waterschei) dienos paskaito
je pažymėjo, kad šiandien pasaulis tarptautėja, taip kad mūsų tauto? • 
likimas priklauso ne tik nuo mūsų pačių, bet žymia dalimi ir nuo ki
tų - todėl mums yra itin svarbu visa daryti, kad kiti galimai gelbė
tų mūsų reikale. Jaunieji Zwartbergo akordeonistai Teodoras ir^ErvO= 
nas Jokšai išpildė akordeonu kelias melodijas. Eilėraščių dcklamav, 
V.Gružauskaitė, D.ir .R.Choromanskytės, A.Šetkus. .Visus jautriai su.ųu^ 
dino.Kaz. Margaitis smuiko ir dainos montažu "Vėjo smuikas" apie sa- 

. vanorio kapą. Publikai plojant smuikininkas pagrojo lictuviš]$ą. popt= 
rį. Šis winterslagietis savo pačio sukurta daina ir melodija apie 

"nelaimingą angliakasį? -ligi delnų trūkimo -pralinksmino žiūrovus.-“ 
Atsisveikinus'senajam seniūnui ir kapelionui padėkojus už nuveiktus 
darbus, palinkėjus sėkmės naujajam, ir visiems sušukus griausmingai, 
tris kart "valio" atailankįusių’ liožiečių garbei baigėsi programa. 
Šventė baigta tautos himnu.

, * Lieže, benediktinių vienuolyne esanti lietuvaitė seselė
Antonija, rugsėjo 9 d. atšventė savo 25 metų vienuoliško pr= 
venimo jubiliejų. Lietuvaitę sesutę gražiai pagerbė tiek belgai 
tiek lietuviai. Suruoštoje jubiliatei šventėje gražiai pasirodė ii’ 
sveikino Tilleur lietuviškos vargo mokyklos 12 auklėtinių. Jie pa?= 
dainavo lietuviškų dainelių, pašoko ir pažaidė.

Sos.Antonija kilusiais žemaičių žemės - nuo* darbėnų ir jau kone 
tirsdešimt metų kaip išvykusi iš Lietuvos. Sveikiname seselę ir lin= 
kimo daug gražių metelių!

* Kanadoje, baigdami atostogas ir ekskursuodami kunigai, buvę 
sų kapelionai Dr.P.Gaida ir Tėv.Ambrozijus, aplankę didžiausią passų* 
ly Niagaros krioklį, atsiuntė Belgijos lietuviams nuoširdžiausius čvei= 
kinam as.
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* Lieze - Tilleur, rugpjūčio mėn, 12 d. pas pp.Žolpius įvyko lio= 
tuviškas linksmavakaris. Akordeonu grojo p.Benius Pakalenka, Lįetu= 
viškų užkandžių, paruošė' pp:.'PaUli'ukoni'enė ir Širvieriė.; Tą dieną buvo 
numatyta gegužynė Seraingo miške, bet dėl blogo oro liko programa pa= 
keista.

* Skirstosi limburgie-čiai. Šiūė-metU, gi, 1 daugelis išvažiuoja Ka= 
nadon iš limburgo, likusieji persikelia į didesnes lietuviui kolorii= 
jas, daugiausiai į Liežą. Keliamas! ir dėl to-, kad Liežo apyl. anglies 
kasyklose kiek šaltesnės, darbas lengvesnis ir daugiau moka už darbą.

* Į Kanadą išvyko ■ Zwartbergo apyl.seniūnas C.Choromanskis 
su šeima. Linkime laimingos kloties. P.Choromanskis seniūnu buvo iš= 
rinktas lietuvių sūši'rinkimerrs.m'. balandžio 22 d. ir perėmė iš p.R. 
Trampo pareigas. Šiuo^trumpu laiku jam teko daug pasidarbuoti lietu
vių reikaluose: suruošta plataus mąsto ekskursija į Liežą Motinos Die= 
nos proga, sutvarkyta apyl. lietuvių kartoteka, emigracijos reikalai 
sutvarkyti ir kt. Lietuvių šventėse paruošiant ir pravedant progra= 
mą neapsieita ir be p.M.Choromanskienės, kuri ir sunkiai sirgdama ne= 
sigailėjo pastangų paruošti jaunuosius lietuviukus išpildyti menines 
programas.

Lėktuvu į Kanadą išskrido p.Renkių šeima iš Waterschei. Šie žmonės 
visą laiką rėmė ir išlaikė viena klipriką-studentą atvažiavusį iš Vo= 
kietijos studijuoti į Belgiją. Kartu išvyksta ir seniausia Limburgo 
Limburgo lietuvė A.Rudzinskienė, 65 m. amžiaus.. šioji senutė įgiedo= 
jo senoviškų giesmių į magnetofono juosteles.

Visiems laimingos kelionės ir laimingo įsikūrimo!
*Krikščionių Sindikatu Federacija atsiuntė informaciją, kurioje 

rašo, kad jei būtų norinčių važiuoti barbėjus į Angliją, šiuo metų tam 
palankios sąlygos. Jeigu atsirastų suinteresuotų kreipkitės "Gimtosios 
Šalies" adresu, gausite smulkesnių informacijų.

* Su džiaugsmu Liežo lietuviai sutiko "GŠ" pranešimą apie Zwartber= 
gc rengiamą iškilmingą Rugsėjo Aštuntosios minėjimą., ir per visus ke= 
turis metus ruošęsi atvažiuoti gausi.au į Liniburgą ir neprisiruošę nie= 
kad, dar prisiminę gausų limburgicčių dalyvavimą Lieže Kotihos Dienos 
minėjime, todėl pasirinko šią progą bent dalinai atsilyginti. Jaunųjų 
J.Minkūno, ''.Ulevičiaus, žulinaičio ir Pauliuko nio . inici .ttyva, riedėjo 
pusantro tuzino liežiečių (nors buvo užsirašą puskapis) per seniai ma= 
tytus žalisu laukus Limburgo link. Oras taisė ir taip^jau gerą nuotai= 
ką, kuri ypatingai pakilo, kai pamatė, kad jų eilės žymiai užpildė 
isretėjusius dėl emigracijos tautiečius šventės minėjime.

Po iškilmingo minėjimo ekskursantai surado jaukią pastogę svetin= 
goję pp.Vedcikių šeimoje. Numalšinus darbo savaitės troškulį, suskam= 
bėjo lietuviškos melodijos, pasigirdo kalbos. Jauki Zwartbergo aplin= 
ka, šeimininkų nuoširdumas vadovaujantisji p.Cinzo, Bargailos, Žiulpos 
balsai puikiai nuteikė svečius, - visi džiaugėsi zwartbergiečių uolu= 
mo dėka gauta proga lietuviškai pabendrauti prieš laukiančią nežinią.

Atsisveikinę su limburgiečiais ir vaišingaisiais šeimininkais auto= 
busas skrodė nakties tamsą namopi. Trumpai sustoję Tongeren akinąn= 
čiosc kermošiaus šviesose, tarno sename pirmųjų Belgijos vyskupų
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ir šventųjų mieste, leidomės toliau. •
Grįžome keletu daugiau! Nuvažiavo^visa Pnuliukonių šeima, Žolpiai, , 1 

Širvienė, Bargmila, M’inkūnas, Mulevičius, Rimkus, Salys, Sinkevičius, 
Viliūnųs,Jonas, Žalinaitis ir kt. Grįžtant prisidėjo traukiniu atva= 
žiavusieji Bulkaičiai ir Cinzas.

Kiekvienas savo mintose jautėme kad sekančios dienos nebus tokios 
niūrios - patirti įspūdžiai ir viešnagė Limburge paliko gražius įspū= J’ 
džius. (V. ir P.) ,

___K_ą_p_e_l_i o_n_a_s___ t _u_r 'į_J_ž 0 d į.l.
Pamaldo s. Rugsėjo mėn. 16 d. 11 vai,. Eisdene. 22 d. 12 vai. 

Liežo apyl. lietuviams Serai nge. Jei bus gražus oras - po pa= -■I 
maldini iškyla Seraingo miškelyje.

Nuoširdžiai dėkoju Kleinu jaunimui, Pauliukonjitei, Mažeikienei, 
Kvietkauskui už alavinį šokolado popierį ir pašto žeklus atsiųstus 
misijoms. Ačiy visiems atsiuntusiems mažesniais kiekiais.

Štai ką rašo vienas skaitytojas: " Paskutiniame "GŠ" numeryje pa= ' -a 
stebėjau keletui asmeny, padėką už talkų misijų, vajui. 0 kuo aš galiu :? 
būti blogesnis? Tad šiama laiške jau rasite truputį šokoladinio po = 
pieniaus, kurį surinko žmona, o dėl pašto ženklų, tai turiu jūsų otsi= 
klausti. Prisiunčiu kelis-ženkliukus: jie nesužaloti, sveiki, bet klau= 
siu ar mis.ijų tikslams tinka nuimti nuo vokų, ir siuntinukų, nes anks= 
čiau buvau skaitęs, kad jie turi būti iškirpti su popieriaus kraščiu
kais. Tad, jeigu tiks mano atsiųstieji pavyzdėliai, tuomet gausite vi= 
sų siuntinį, jei neklystu susidarys apie 2500 ženkliukų rinkinys " /A. K./.

Tikrai kilniaširdžių žmonių yra. Paaukoti rinkinį ženkliukų - dido= i 
lė^auka, kilnus^, at jautimas svetimų.'reikalų: misijų našlaičių ir vai= 
kūčių! Yra kraštų, kur karas nusiautė žiauriau nei pas mūs, kur ir 
dabar siaučia suirutės ir kur žmonės apie šokoladų nė galvoti negalvo= 
jas, nes duonutės nebėra... Tad, lietuviai vyrai ir moterys, nė vieno ;■ 
pašto . ženkliuko nenumeskit, rinkite, alavinį popierį! ■ _ ■*

" Iš savo drabužio žmogus turint ris džiaugsmus: pitmų, kai pasisir= v:' 
dinų naujų; antrų - kai labai gražiai sulopo ir trečių - kai atranda 
nors vienų gerų lopų"... * * ■*

Neseniai miręs amerikiečių rašytojas B.Farkington klausėsi ilgų 
kalbų apie laimę. Netekęs kantrybės tarė:

- Veltui jūsų kalbos apie laimę, ne ten jos ieškote. Laimė tada, 
kai turimų gerų sveikatų ir blogų atmintį!...

* .< V"... - - .»• < 0
Kartų vagone įsišneko jauna poniutė su elegantišku keleiviu.
Jis:-"Na, turiu moterims pripažinti be neginčytinos abejonės vienų sa-= 
vybę, kurios jos turi daugiau už vyrus, tai jų kantrumų sopuliuose!" </- 
Ji -"Tai jūs būsite gydytoja??" 
Jis vėl - "Ne. Batų fabrikantas!..."
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Paskutiniu laiku pavyko užmegsti artimesnius santykius su mūsų 
emigraciją tvarkančiais žmonėmis iCdnadojė. Paskutiniu laiku atėjo 
keletas konkretesnių žinių., liečiančių. Abitibi kompanijų, ir mus. 
Štai paskutinės instrukcijos:
EMIGRUOJANTIEMS Į KANADA ABITIBI P.P.CO .LTD.i&ŠKŲ DARBAMS ŽINOTINA:
” 1. A' b f t1 i b i ko m "p am i.'j'o s' ’-pa si ž a d & j i fi a 9: 
Kompanija būdama reikalinga darbininkų, sutinka miško darbams kviestis 
lietuvius ir ir kitų tautybių žmones popiermalkių gamybos darbams^iš 
įvairių kraštų. Kompanija įsipareigoja duoti darbo 12 mėn. kas reiškia, 
kad naujei atvykęs iš pirmos dienos aprūpinamas darbu, maistu,pastoge. 
Darbas, atlyginimas•ir kita - kaip visiems kanadiečiams mišku darbinin= 
kams nustatyta tvarka. Naujai 'atvykusioms bus duodama 4 savaičių lai
kotarpis susipažinti su darbu ir jį išmokti. Vėliau kiekvienam bus duo= 
damas akordioi s darbas. Mokama sekančiai: 1 kordas 8 pėdų popiermal* 
kių 4,92 dol. Sukirtus 75 kordus mokama už kievieną kordą 59 cent.vir= 
šaus. Tra tikra, kad naujaja sutartimi nuo š.m. rugsėjo 1 d. su miųkų 
unija atlyginimas bus pakeltas. Už maistą ir visą išlaikymą į dieni, 
atskaitoma po 1,75 dol. Kompanija norėdama padėti naujai atvykstantiems 
mokytis kalbos - žada padaryti vakarinius kursus, rūpinsis spauda ir 
dvasiniais reikalais a, ii

2. Mūsų įsipareigojimai kompanijai: 
Kompanija įsipareigoja duoti 12 mėn. darbo, todėl laukia mūsų to iš= 
tesėjimo. Šis darbas atliekamas su Emigracijos ministerijos parama ir 
prisilaikant jos taisyklių.^Viena iš jų sako, kad naujai atvykęs pagal 
pasižadėjimą asmuo - turi išbūti bent metus jam nustatytoje darboyi-e= 
tėję. Kompanija tegali priimti tik tinkamus darbui vyrus, nevedusius 
arba vedusius, bet be žmonų ar šeimų, nesenesnius mažadug 50 metų am= 
žiaus. Todėl, asmenys pareiškę norą emigruoti su šeimomis ar žmonomis 
turi pakartotinai pranešti, kad jie gali važiuoti v i e= 
ui, jei jie taip pageidautų. Toks asmuo šeimą galės atsikviesti vė= 
liau, maždaug 3 mėn. po atvykimo. Jam beliks pasirūpinti surasti savo 
seimai mieste patalpos;^- Kompanija iš savo pusės prižadėjo ypatingą 
rūpestį padedant šiems žmonėms savo reikalus sutvarkyti. Lietuvių gaū= 
sios kolonijos mielai talkininkaus patalpų suradimo reikale.

3. Emigracijos procedūra:
Turėdamas galimybę - pasiūliau Abitibi bendrovei lietuvius gyvenančius 
užjūriuose. Kompanija mielai sutiko. Jungtinėmis jėgomis pavyko viską 
išsiaiškinti, darbas jau įpusėtas. Priduotų žmonių skaičius viršija 300. 
Nevardindamas nuoširdžiai.dėkoju visiems, kartu laukiu daugiau paramos, 
ypač jei lietuviškoji, visuomenė nori matyti mane pajėgesnį šiame darbe.

Prašymo forma pridedama. ( tai yra tie klausima, kurie buvo išspaus= 
dinti paskutihi-ame "G.Š." numeryje). Žinias reikia paduoti tikslias ir 
be.jokių pateisinimų dokumentų siųsti man. Mano pareiga - derinti pa
reiškusio ir kompanijos reikalavimus, ieškoti kompromisų, informuoti 
apie eigą. Sprendimą daro Abitibi ir tinkamais rastiems siunčiami pm= 
nešimai, kuriame pažymi darbo įsipareigojimą ir nurodo kreiptis pas 
artimiausią Kanados Konsulą emigracijos tikslu. Asmuo savo noru pared. = 
škia.norįs dirbti Abitibi' ir emigruoti. Tolimesnė eiga priklauso Emi= 
gracijos ministerijai ir jos išlaikomoms emigracinėms komisijoms. Ka= 
nąda norėdama palengvinti emigrantams įvažiuoti į šį. kraštą ir netu
rintiems dengia kelionės išlaidas išskyrus 30 dol.
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4. Baigiamieji nurodymais

Anksčiau atvykusių, patirtimi vadovaujantis galima patarti, k_ad naujai 
atvykusiam pravartu laikytis nustatytos tvarios. Neaiškūmams spręsti, 
kompanija kreips,rūpestingą dėmesį. Pats žadu nenutrūkstamų, rūpestį 
kiekvieno sėkmė ir įsipareigojimo laikotarpyje. Šia galimybe gali 
pasinaudoti visų tautybių žmonės. Noriu žinoti ir tuos, kurie neturi 
nė 3.0 dol. keliones išlaidoms padengti. Kadangi tai yra Imigracijos 
Ministerijos reikalavimas, ligi šio laiko nebuvo galima rasti išim=' 
ies. Dėl daugybės darbo . kiekviena informacija ne visada įmanoma. 
Prašau vadovautis bendraraščiais. Dauguma iš atvykstančių, dirbs Regan 
Ont.- kur šiais metais yra naujos stovyklos, žymiai geresnis miškas, kas 
duos daigiau pajamų. Kita dalis dirbs Mininpuka Ont. skyriuje. Ir jei 
daugiau rasis - bus-;perduoti kitam skyriui Port ArttrreoOiit-i 5

Bendrai kalbant apie miškus - nesakau kad tai yra geriausia iš vi= 
sų kitų darboviečių. Bet viena privalumų noriu iškelti - g a 1 i m y=? 
b ę uždirbti ir susitaupyti pinigų, tuo pačiu 
tvirčiau ekonomiškai..šiame krašte pradėti kurtis. Tą suirau iš savo 3 
sezonų darbo’patirties. Linkėčiau, kad galimai didesnis lietuvių skaį= 

čius galėtų šia galimybe pasinaudoti. Man bus miela sutikti kiekvieną, 
atvykusį į šį kraštą, kur gal tik sunkios pastangos duoda norimų rezul= 
tatų.

Su geriausiais linkėjimais kiekvieno asmeniškai asmeniškai .sėkmei.
/ pas./ P.Adamonis.

Jo adresas: 7730 Broadway St; Ville Lasalle; Montreal Quo. Canada.
*

Kartu gauta du laiškai liečiu pasiųstuosius iš Belgijos lietuvių są= 
rašus. Čia juos perspausdinu:

Imant dėmesin jūsų laišką p.Kardeli ui J, dar kartą buvo pagrindinai 
peržiūrėti Belgijos lietuvių sąrašai ir netinkamais rasti:

. .GLAYSZ,Wladimir, Chatclet, su šeima. VARNAS Vyt.- Chatclet. Iš Win= 
terslag’o: ERSLOVAS,B; MARGUTI S, K; KUČINSKAS,L. su šeimomis. Iš Zwart= 
bergo: AGLINSKAS ,?r; UOKSAS, P ŠLAJYS , St (priduotas, bet abejojama ar 
priims) su šeimomis. LAZDlNIS,St.— Farcicnnes• BAGDONAS,J. UŽKURĖLIS, 
-Jonas; DAPKUS,Bronius; RAKAUSKAS,Petras; VAINA,Vytas į LANKELIS,Juozas 
-Chatclet- nėr gimimo do.tos, nei užsiėmimo, rei profesijos (neaišku, 
ar visų šių suminėtųjų nėr gim.datos ii? tt. ar tik Lankelio, J.). M a- 
lonėkitc kreipti dėmesį duodant ,są= 
rašus ir duoti visas reikaligas ži
nias tiksliai.

DAPKUS-,Kazys, - Flėnu. GREBLĮAUSKAS,St. - Lieže. MICKYS,M - Waterschei. 
NAUALl’VlClUSjSt, -Antwerpen, neturi nė 30 dol už kelionę. TAMULIS,S,t; 
KEMZUR..p.yk; LBNCASjSt; BURClKAS,Jonas; KLIMAVIČIUS,Bronius; PAULAUS* 
LAUCKAS,Stepas; SPRINDI S, Bronius; ŽOLPIS,Kazys ; LEKAS,Leonas; VISOC= 
kis,Vladas; GCRSKI3,Edmundas; VILIUKAS, Andrius ir Martynas; LIAUDANS* 
KIS,Aleksas; PAŠKEVIČIUS...ntanas, - visi iš Liežo apyl. su šeimomis.

Tėv. J.Aranausko , i^.xue Ferrer, Mons, sąrašas: VEGYS,Kostas; MAŽYLIS, 
Petras; BUDKEVlėlUS,Vytautas, -'su šeimomis. Pastebiu, kad šis sąra= 
šas turėjo nepilnus davinius, kitas žinias turėjau atspėti.

Apgailestauju, kad turiu pranešti nemalonią naujieną išvardintiems, 
tai išeina iš mano turimų galimybių. Noriu pasakyti, kad nepamiršiu
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atcity ir jei laikas ir sveikata *nian įleis bandysiu. pa.siU.sti vodu.siy.jy. 
sąrašus kitoms bendrovėms. Galvoju prašyti talkos Darbo Ministerijoje, 
kuri niekad neatsisakė padėti. Jei padės dar Kanados lietuviai, nesaky= 
čiau, kad nebūty, galima ir šiems atmestiesiems padėti.

Malonu galint padėti saviesiems. Lygiai taip pat pasižadu nuolat 
rūpintis naujai atvykusiais jy įsipareigojimo laikotarpy. Linkėdamas 
iš širdies visiems daug gero savo ir ^bitibi Co. vardu 

jūsy P.Adąmonis.
*

Red. prierašas. Daugelis jau gavo minėtos-Abitibi bcndro= 
vės kvietimus, kti juos gaus artimoje ateityje. Čia suraminu, kad nė= 
ra ko nuogąstauti, kad seniūriai nepridavę sąrašus., nespėja reikalus 
sutvarkyti Kahadoje. Iš Belgijos : yra priimta 130 žmoniy į Abitibi-, 

Gavę kvietimus skubiai užpildykite Emigracijos blankas gaunamas 
Kanados konsulate Briusely ( ir pas kun.J.Dėdiną) ir pridėję kvietimą 
galimai greičiau pasiyskite Kanados konsulato adresu.

Dėmesio! Kiekvienas tepasirūpina iš anksto bent po 10 pasiniy fo= 
to nuotrauky. Neturintieji p.P.kortelės iš IRO, gautos Briusely, tu= 
ri gavęs iš savo policijos ištikimybės liudijimą, surašę aiškiai savo 
paso asmens žinias (vardą, pavardę, gimimo datą, vietą, tautybę, paso 
nr. kur išduotas) pr/idėję porą paso nuotrauky paslysti IRO adresu . 
Pažymėtina, kad policijos išduotas liudijimas turi būti įsu foto. Po 
dviejy savaičiy gausite kortelę. y

Užsienio pasui ( belgiškam) reikalinga: 1..asmens pasas, 2. polici= 
jos ištikimybės liūdijimas; 3. IRO kortelė; 4.Darbo sutartis, ar doku= 
mentus parodęs, kaip atvažiuota į Belgiją, iKį. užpildyti tris spe = 
ciales korteles, gaunamas pasy įstaigoje Briusely. Galima pasą užsi= 
sakyti paštu, siunčiant kartu visus minėtus 1 dokumentus kurtu, kuriuos 
tuoj grąžins. Pinigus 115 fr. reikės tuoj nuslysti pasy įstaigai^pa= 
reikalavus. Patartina susidaryti didesnei grupei ir vienam nuvežti 
visy pasy užsakymus.

Kanados Konsulatas, atrodo, lauks kol visi pasiysime savo datobo^ga= 
rantijas gautas iš Abitibi, tuomet nustatytą dieną sukvies.,visus iš 
karto. Tuo būdu bus galima, visiems bendrai ruoštis masinei'kelionei. 
Tad, svarbu! - nieko negaiškite ir neatidėliokite dokumenty tvarkymąsi.

Adresai: Kanados Konsulato, Goneulat Cąnūdįen; 230'ruc Royale, 
Bruxelles. Pasy įstaigos: Bureau des Passeports, 133«rue du Midi; 
Bruxelles. IRO kortelėms gauti: IRO, 32.av.des Arts; Bruxelles. 
Pas K.J.Dėdiną, 4.Qoudvinkstr.Watcrschei /L. galite gauti emigracijos 
ir užsienio pasui formuliary. Limburgiečiai arčiau gyvenantieji kreip= 
kites, bus užpildyti ir atlikti visi reikalingi formalumai.

Dėmesio dar kartą - pradėkite iš anksto taupyti reikalingus 1500 
franky pinigus. Patartina į emigracies žinias rašyti kiek daugiau nei 
1500 fr. žinoma, jei tikimasi jyvtutėti. Išlaidy susidarys ir daugiau- 
- ir užsienio pasai ir fotografijos ir (gal) plaučiy nuotraukos ir 
kitos Jce Ii o ries !_ Tadr_visiems sėkmės- !
——sa •——— —-------- ------------------~-------- =3------------------ —------------- — ~~~~ = ====: 33==:= =3—= =3=3= 3:33;

"Pays nata.1" -Editė par la Section de la Presse Lithuanicnne.
*** *** < *-** *-*#

7



"G i'm t o jji Salis" 
_Per io d.ique_Li thuanien.

11.rue Joje uses Entree®. a 
I/O u. v a in /Belgique.

[BEXGlfel

Mr.Archives Bibl.Lith 
22.Karl S J 
B e r h e

8


	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0001
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0002
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0003
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0004
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0005
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0006
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0007
	C1BC10000363631-1951-nr18-DPSPAUD-GIMTOJI-SALIS-page-0008

