
Belgijos lietuviu dvisavaitraetis.
1951 m. spalio mėn. 1 d. xir. 19. (95J*

Rožės rudenį...
»****«***M!i -fr + ■>.-•»•■■>■• T-*•**#**• **•**•*♦*

Ruduo laukais vaikštinėja seik.tve pasiramsčiuodamas. šaltyčius 
lapelius plėšo nuo medeli^- - šaltas rudenėlis čia...

Rudens vaizdai taip artimi mus gyvenimui - viskas ką gražaus turė= 
jome prarasta, nėr tėvynes nėr namlji. Turi gyvulėliai savo pastoges, 

. paukšteliai lizdelius, tik mes tremtiniai esame gyvenimo ujami, be 
P?.s’orės kur už„ugom. C š.’.ogui n.uxii svarbiau nei duona, nei darbas, 
taip sv.jrbu kaip žmogui siel- svarbi. kol siela kūne žmogus gyvas.

bežiūrint to pilko rudenėlio ir jo rudų. darbų ten kur buvo prieš 
trumpą laiką taip žalia ir gražu yra rožių, karias ruduo neparudina, 

! kurių šalnos nep^.randa, kurios sielai kvepia Skaniau nei gerinusieji 
iš br.-ay.iausiąjų kvepalų, jei tik mokame prideramai jas skanauti. 
Ir laimingas tas, Kurs i.ato daugiau kaip akys regi, p-.junta daugiau 
nei pajusti gali.

Rudens mėnuo spalis skirtas 1 arijos Rožančiaus karalienės garbei. 
Ir jaunos rankutės ir seno s kaulėto s, ir lieknos gražios ir anglių 

j suraižytos leidžia perkirstas švento rožančiaus karoliukus, karolių® 
kus - ."arijos garbei roželes, kurias nė ruduo nepakanda, kurios pa
kvėpina dvasiom kvepalu suodiną tremtį, kurios pina kelią. į namus, 
kur busime duktė pas motiną, sūnūs pas tėvą visą dieną.

Šventoji Rožančiaus karaliene, melskis už Lietuvą ir mus.
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* Kanada. Informacija iš Abitibi: Yra galimybė emigruoti tik
vienam: GALKUI.Pranui - Porchies; GRLBLIAU§KUI.Stasiui,-Liege; JON 
2IATLZ, Ci+ė lindeman-Zolder; WALACH Uasyl - Seraing, pasinaudoti 
lietuvię emigracijos bendra tvarka; panašiai ir CADDY Kubiak -La Lou= 
viere, vadovautis lietuvi.-.ms teigiamomis informacijomis. .
* Padėka. Didž .Gerb .Katalikę, isijos Direktoriui kun.J.Da=* 
nauskui už sutvarkymą dokumentę ii? kitę formalumę musę kelionei rei= 
kalingę tariu lietuvišką ačię. Taip pat esame labai dėkingi didž.gerb. 
Limburgo^liet.kapelionui kun.J.Dėdinui už pagelbą^tvarkantis dokumen= 
tus ir už materialinę paramą, taip pat už grąžę išleidimą ir visas 
kalbas_Jaučiu pareigą padėkoti ir lietuviams atėjusiems mus išlydė= 
ti, ypač poniai Vileišienei, pp.Gružauskams, Zw-.-.rtbergo liet.apyl. 
pirmininkui Pr.Aglinskui, Paškevičiui, Žitkevičiams, Jokšienei, Videi= 
kiams, Rutkauskui ir kitiems pažįstamiems. Visiems tariame širdingą * 
lietuvišką ačię. Pasiliekame jums visad dėkingi

M. ir C. Choromanskis.
* Lėktuvu išskrido į JaV. Jonas Gumbelevičius iš La Louviere. T „i 
pirmas lietuvis sutarties būdu atvykęs į Hainaut prov. anglies kasy= 
alas. Savo emigracinę bylą buvo seniai užvedęs, vyžą gavo tik dabar. 
Padrąsinimas laukiantiems.
* neseniai Tėv.J.Aranauskas pakrikštijo Pr.Ubavičiaus penktąjį vai= 
ką._Krikštatėviais buvo pp.Budrevičiai. Ar nebus tik gausiausia lie= 
tuvię šeima Belgijoje? (Red.?) P.Ubavičįus tik penkti metai gyvena 
-.'elgijoje ir turi du sūnus ir tris dukteris, vyriausioji gimusi dar 
Vokietijoje, Kors ir gausi šeima, bet labai gražiai gyvena naujuose 
Boussu darbininkę nameliuose.
* Iš Hainaut prov. išvažiavo Kanadon Rakuuakę šeima iš Chatelineau, 
K.Laurinaitis iš Paturages ir A.likėnas iš Ghlin į Vokietiją. Dau= 
telis dar ruošiasi.
* Limburgo Kanadon išvyko, is nisdeno: Štrauso šeima, Oerkę šei= 
ma, venslovaitis, J. Is x,.authallės Vokieti jon Juškevičius,Zigmas. Į
lezą persikėle v.Zabiela, p.Bružas ir morkūnas su šeimomis, A.Priš= 

montas.

1 e.4c.L^ U V s • P. V. iskantas, Stasys susituokė su bel= 
ii,??Uin<?vcaite. .Linkime laimingo gyvenimo šiam Lieso apylenkės — £ u L1V "L LvL J
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I š Z w a r t b c_r g/o_ į__
■ Pusei devintos palikome Zwartbcrgo apylenkę, supiltus kalnus, nevilties 

sunkins dienas. Scbarbekų pasiekime 12 vul. Ten jau radome nemaža žmonių 
ir keturis tuščius -utobusus. Po mūsų . . atvyko daugelis ir traukiniais
ir autobusais. Ant r vai. pribuvo IRC tarh.-.uto jas priimti mūsų bagažų.. 
Sužinoję, vietų’skaičių. bo.gažč ne svėrėj ir netikrino', 'užklijavo eilės nu= 
nerį ir vežė į vagonus. Važiuojančių žydų bagažus patikrino kiek smul= 
;<iau viduje. Diena buvo pasibaisėtinai šalta, vėjuota ir lietinga, kol 
sukrovė bagažus į vagonus teko šalti lauke gan.-, ilgai.

Iš Scharbe.ko stoties traukinys tupėjo išvažiuoti 7,1b Vai, bet paju= 
dėjo vos 7,45, nes tas vienas IRC tarnauto jas turėjo sutvarkyti virš 25C 
keliauninkų visus dokumentus, išduoti bilietus, ir išduoti kiekvienam 
asmeniui, nežiūrint jo amžiaus po 15C frankų, kuriuos išsikeitėm į vokiš= 
kas markes, tikėdamiesi, kad reiks,kaip pasakojo, pereinamo jo j stovykloj 
prisipirkti maisto. Bereikėjo,‘maištas buvo gana geras, vyras tik ciga= 
rečių neužteko, šiaip buvo visko pakankamai.

Belgijos pasienyje pasų kontrolė. Atėmė kas turėjo pasus su raudona 
■juosta, kas neturėjo, reikėjo įrodyti, kad policijoj sąžiningai esi is= 
siregistravęs. Į užsienio pasus surašė kiek kas turėjom valiutos, pati= 
krinc ir asmenų sk ičių. Tuoj riedėjome tolisu palikę Belgijos šalelę.

Vokietijos pusėje muitininkai apspito visų transportų.'Reikė jo ne tik 
pasus ir dokumentus išrodyt!, bet ir pačius turimus įrašytus pinigus, 
bagažų tetikrino tik rankinį - ieškojo ar nevežam cigarečių ir kavos. Vo= 
kiečiai sąžiningesni, traukinį užlaikė, pusantros valandos su savo kon= 
trelėmis. L,at, trys vagonai buvo prikrauti mantos, ir,anot, IRO, šis 
transportas buvo pats didžiausias iš visų buvusiųjų. Vagonuose buvome 
sugrusti po 9-1C žmonių kiekvienoje vagono kūpėję.

.As sirguliavau, vaikai pasąlę Scharbeke miegojo, tik atėjus kontro = 
lei ir juos pajudinus kildavo nemažas triukšmas...Traukinys šniokštė nė 
nesustodamas link Bremenhaven nakčia per vokiečių žemę.

11 vai. jau Bremene..Traukinį tuoj apsupo P. Rus i gaudome... Be reika= 
lo,.nes vyrai įėję į ^vagonus pagelbėjo tiek moterims, tiek vyrams 
i>-lipti, išsikrauti bagažus^per langus, pagelbėjo sulipti ir patys kėlė 
į lauicia.cius sunkvežimius žmones ir daiktus ir skubiai vežė į stovyklų. 
ui-> mus skirstė. į paskirus kambarius, pasiėmę rankinius bagažus buvome 

nuvesti kiekvienas sau į butus. Vaikus ir sunkesnius daiktus patys 
nešė. Kiekviename kambary radome po gabalų muilo ir dantims pastų, 

aasų.seimos kambary radome viskų. švariai parengtų.: pora spintų,’stalas, 
penka-s užvalkalus, 1C paklodžių, -5 vilnonius ir 5 marškonius clekius, 
staltiesę ir tt. Kiekvienam kambary yra tekantis vanduo, maudyklė ir vi= 
si patogumai. Keliauninkai valgė dviejose valgyklose: suaugusiųjų mais= 
tas.geras, vaikų net per geras - davė 4 kart valgyti. . aistas labai įvai= 
rial pagamintas, pripratusiam prie vokiško maisto labai skanus. Aš ste= 
brudsi, kodėl žmonės rašė, kad reikėjo maisto prisipirkti, kaisto tevei
kia. tik tiek pasiimti, kad užtektų ligi pačios stovyklos. ( Gal kitose.- 
stovyklose ir blogas?).

Stovykloje teko su visa šeima prisištajrti' pas gydytojų, jis netikri^ 
no. s?.iulki(_i, tik paviršutiniškai apžvelgė. Buvome ir pas ronsula. aiv.sų 
l.ivas turi išplaukti rugsėjo 22 d. Turėjome greitai tvarkytis, nes at=. 
vyksta jau nauji emigrantai. Be r rugsėjo mėn. turėjo išplaukti ICC lai-

■ ‘ a

3



vų,„spalio ICC eu emįgr-tntais. Čneka, kad II?O -aigia savo misija.
Siek tiek apie pačią stovyklą. Ji amerikiečių naujai pastatyta, dydžio 

- kaip visas Zwartbergas, o gal kiek didesnė, tik daug gražesnė ir šva= 
' resnė. l.-jiai pan. kaip Zvartberge, tik su visais patogumais, iš vidaus 1 
ir lauko išbaltinti. Įstaigų pastatai spalvotai nudažyti. Stovykla ap= 
juosta spygliuota tvora, prie vartų KP, ir apie stovyklą maišosi 1GP*. 
Į mieštą^- laisvai, tik, gaila, miestas toli. Aplink pušynai, oras kve= 
pia, plačios gatvės aptvertos tvorele, už kurių darželiai su žole ir gė=. 
lėmis, - jos nepergražiausios, bet žydi ir taip puošia. Daugelis DP vy= 
rų pakviesti dirbti, tiesti šaligatvius ir juos dabinti.

Vakar sulaipino į lc\iyą žydus, šiandien šeimas, kurių vyrai dirbs 
laive, ■ rytą gausime pusryčius, .po mažutį ryšuliuką, po pusantro, dolerio 
kiekvienom asmeniui ir musų kelionė Buropoje baigsis. Aums dar neišvykus 
mūsų; bute jau apsigyveno .kita'šeima - spaudžiąmės. Atvyksta transportas 
po t r? nspo rto. ■ o. ..

liyt sudiev Duropai, link Kanados ant bangų...
zwartbergiete M. Choromąnskienė.

• •• #** • • • 4
•; Viena liežietė lietuvė K>S. pasiuntė piniginę auką vienam ligoniui stu= 
dentui į Vokietiją. Jis dėkodamas rašo: "Tikrai graudu darosi, kai matai, 
kad yra žmonių, kurie, patys vargdami, dar ir gito neužmiršta. Teatsily= 
gina dums joievas savo malone. Drieš dvi savaites grįžau iš sanatorijos 
į Kiuncheną. Dabar sanatorijos išgulėjau tris mėn. Atvažiavau čia pas 
vieną privatų gydytoją, kurs džiovą gydo naujai jo atrastu būdu, gal pa= 
vyKS^išsigydyti iš šios sunkios ligosr kuri m., ne taip smarkiai.kankina.
Jau šešis metus^esu išgulėjęs sanatorijose. Baigsiu šį laiškutį., Dar kar= 
tą Jums nuoširdžiai dėkoju. Jonas, a.”

• • • *** • • •

_J__Į_=į_į_s„v §____ __________ ?Li_e_t_u v ą .
Vokiečių laikraštis "Aachener Volkszeitung" nr.222. išspausdino iš 

Lietuvos pabėgusio vieno vokiečio pasakojimą. Štai Lietūvoj gyvenimo 
vaizdelis pagal jį. J'Išvežimai gi visiems jau žinomi kaip jie vykdomi. 
Jie tebesitęsia: ir šiandien. Kaip paprastai 16-15 kareivių apsupa aukos 
n mus/ kitatiek įsiveržia į vidų. Išvežamasis gali pasiimti apie 3C kg. 
iruoutį duonos, lašinių, drabužių ir užsiklojimą, nors■ patalynė draudžia® 
vo imti. Turi būti pisiruošęs kelionei per valandą, nors nustatyta trys 
.vai. Kieme reikia pasirašyti šit ką:" Aš, čia žemiau pasirašęs laisvai 
važiuoju į Sibirą, ir garbingai įsipareigoju visą savo gyyeni.?ią sąžinin= 
gal Sibire darbuotis". Jeigu išvežamasis to vengia, jis tiek mušamas■ 
kol tai pasirašo. Tada jie vežami kolchozo vežimu į apskrities miestą. 
K ■ .veiviai '"konfiskuoja" likusį išvežto jo'turtą, susikrovę į savo sunx?e= 
■gi nūs nugabena į "valstybinius sandėlius", t.y. kad vėliau pasidalytu 

Jtari'usavej ar į degtinę išsikeistų.
Pirmoje Susijos gelžkelio stotyje, jie yra pakviečiami neva pietums 

•a?' v• Jurienei. Visą likusią traukinyje mantą traukinys nuveža ir daugiau 
nebegrįžt?.. Išlaukus apie 1C vai. bet kokiame ore taip "nuburžujintiems" 
ebd.gi'-’iintaus atstumiamas antras traukinys.
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Senieji šeimos nariai nėra vežami į Sibiru, bet at.skiriami ir tada tu= 
ri elgetauti. Išvežimai vyksta visada, bet gausiausi tai balandžio gegu= 
zės mėnesiais. ’

Partizanai ir dabar gyvai veikia. Žagarėje, kur mes gyvenome, buvo ap= 
sist.ojus 4Č MVp policijos ir 15C raudonarmiečiu įgula'. Artimuosiuose m i š= 

•"lutose lindėjo šešeriopai daugiau partizanę. Todėl rusai jaučia visuomet 
,-tlprę spaudžiantį, pavogę. Gyvento jąį’, ,remia: partizanus, taipgi ir partiza= 
na i išplėšę valdiškus maisto' sandėlius'laistę, dalina badaujantiems lietu= 

•viams. Rifcie partizanę, prisideda daugiausiai jauni vyrai šaukiami į Raud., 
Armiją, o taip pat gana gausiąi\dezerty.ravę<,raudonarmiečia±," v r

* * *
* -if* * . J

■ . ■ Kape lion a #s t u: r' i žodį...
Ramai.do s . Spalio mėn. 7 d. 11 vai. Winterslage,.naujo jo j koply= 
tėlėje. Spalio 2C d. Zwartberge, 11 vai. parapijos bažnyčiojė. Spalio 
28 d. 12 vai. Tilleur.
š v e n t ė s: Spalio 5 d. pirmasis^mėnesio penktadienis - Jėzaus Širdies 
garbei. 7 d. ttožančava - Rožančiaus šventė. 11 d. .arijos motinystės.
2 d. angelę Sargę, šventė. 28 d. Jasiję ir Kristaus Karaliaus šventė.
?•. a r d i n. ė s : Spalio mėn. 3 d. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus. 4 d. Pran= 
aiškaus; 15 d. Teresės.

*
R.A.Kvietkauskęi, atsiuntusiam misijoms auką - per pustrečio tūkstančio 
pašto ženkliukę rinkinį nuoširdžiausias Dėkui !

*** Nenumeskite nė vieno voko su geru pašto ženkliuku - tai turtelis, 
tai bus galima^nušluostyti skausmo ašarą kenčiantiems ir visa ko stoko
jantiems vaikučiams.misi jose. *

Prisimename iš jaunęję dienę gražius pamokymus apie musę kiekvieno 
gerąjį angelėlį sargą, dabojantį nuo piktos gyvatės, vedantį per lieptą 
ir,..per visus painius gyvenimo takus.
Švenčiant Angelę Sargę šventę, įvestą jau prieš tris šimtus metę, pravar= 

+u kiek pamąstyti apie tas gerąsias dvasias, gyvenimo palydovus. Angelai 
skirti garbinti Dievą. Pranašas Ižai jas matė didingame vaizde Dievo sostą 
apsuptą ugnimi ir dūmais, aplinkui šešiais sparnais Serafinai’giedojo:r 
:! Šventas, šventas.. .pilnas yra dangus ir’žemė'Tavo garbės". Kristus sako, 
kad. vaikučiu angelai v stovi Dievo akyse, ir vargas tam kas papiktintę ma^ 
žūtį vaiką, tam užriština akrnnenį ant kaklo ir paskandinti gelmėse. Tai= 
gi, iiies turime kiekvienas angelą sargą, nes angelai ne tik vien Dievą gar= 
Dina,., jie gelbsti mums Kiekvienam išganymo kely gerais patarimais, gero
mis mintimis. ’ . •

.,?■ žinote, kad mes apie angelus visas žinias imame iš šv.Rašto, tačiau 
ten vaizduojamieji angelai nėra švelniais mėrgaįčię veidais, moteriškes 
išvaizdos su sparnais, bet kaip didvyriai vyrai, kariautojai, pilni neap
rašomos, didybės, kaip ugnis skaistumo,. Jie labiau bijomi, jiė ten nėra 
.: aloni-’i patrauklūs.

1 al.-.lmintč.s, kam angelas vadovu tapo.
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16. Ar sunku jums apie daiktą ilgai galvoti? "
17. Ar susierzinate kai lošdami pralošiate?
18. Ar supykstate kai kas nors jūsų sąskaita pokštą iškrečia?
19. Ar greit paraustate? '

ę___ s_ų_b_r_e_p_d_g_ ?
Paprastai sakom?., k? d žmogus subrendęs kai jau yra užaugęs, kai vy= 

rams ūsai, baržda vešliai želia, ksi.mergaitės pereina į moteris. Tai 
tiesa galvojant apie kūną, - kartais dvasios subrendimas neatitinka ' 
išorėje matomam kūno subrendimui, būna ir priešinga.!, $tai keletas klau» 
simų, kurie gana gražiai parodo jūsų dvasios subrendimą ar nesubrendi= 
mą< Jeigu jūsų atsakymai sutinka su šalia padėtais-atsakymais, už kiek= 
vieną tokį atsakymą pažymėkite 5 taškus.

1* Ar stipriai prisirišate prie kokių nors žmonių?
2- Ar mielai norėtumėte grįžti į vaikystės dienas?
Ji Ar sunkia! paklūstate įstatymamas, nesiduodate prikalbamas?
4. Ar jaučiate, kad jūsų gyvenime daugelis įvykių turi kokios nors 

prasmės? -

Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar

at jaučiate kitą, iiaate .dėmesin kito jausmus?
jaučiatės esąs nelaimių persekiojamas? ■ ■'
mėgstate labai kitus kritikuoti, peikti?
dažnai keičiasi nuotaika ir nežinote dėl ko?
sunku jums apie save kalbėti, net ir draugų tarpe?
bandote pakeisti aplinkybes vietoj prie jų prisitaikius?
imat į galvą ką žmonės apie jus kalba? .
stengiatės savo klaidas prieš save pateisinti?
sugebate savo darbus taip pat lygiai įvertinti kaip ir kitų? 
pirmoj vietoj grožį ir pinigus ar būdą ir išmintį rinktumėtės? 
dažnai galvojate apie jums galimas palankias sąlygas?

Štai suaugusiojo atsakymai: 1-ne; 2-ne; 3-ne; 4-iaip‘J 5-taip; 6-ne; 
7-ne ; 8-ne ; 9-ne; 10-ne; 11-rne; 12-ne ; 13-taip; 14-ne ;15-ne ; 16-ne;

17-ne, 18-ne; 19-ne. ? " ■■ ■ - ■ ■■J
Vidutiniškai aubrehdęs surinks 50-55 taškus. Jeigu surinksite 70 ar 

net daugiau - dvasiniai esate labai gerai subrendę. Jei mažiau kaip 50 
- trūksta gero būdo. * #** *

"Gimtosios Šalies" adresu*galima gauti šių knygų:"Kunigas ; ykolas" 
-iš kunigų gyvenimo, 50 fr. Tamulaitis, "Sugrįžimas"- apysakos, 60 fr. 
Gervydas,"Už spygliuotų vielų", iš kaceto gyvenimo, 125 fr. Jankus"Naktie 
ant morų" apysakos,150 fr. Kaupas,"Daktaras Kripštukas pragare "-įdomios 
pasakos, 75 fr. Savickis "Raudoni batukai"-novelės, 75 fr. L'.azalaitė, 
^Legendos apie ilgesį"- legendos,^75 fr. Vaičiulaitis,"Kurbakūžė samanota’1 
pasakojimai, 100 fr. Ramonas, "Kryžiai’’-romanas, ICO fr. Buerger"Barono 
r'iunchauzeno nuotykiai"-60 fr. Kmitas,"Vytis ir erelis" apysaka, 50 fr. 
Gaidžiūnas,"Pakeliui į mirtį"-vokiečių kalėjimuose, 75 fr. Salys"Lietuvos 
istoriniai padavimai"- 75 fr. Tėvams dėmesio: Zabarskas, "Auši*elėtt-e lemena 
torius, 75 fr.

■' Kur liūto odos nev&tx>nJo=u raitai. lapės kailio-. *
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Ar žinai kad...?
...didysis amerikiečiu mokslininkas Benjeminas Franklinas, perkunsar= 
gio išradėjas, buvo įsitikinęs, kad šaltis yra būtina sąlyga žmogaus 
geros sveikatos palaikymui. Jis žiemos metu išbūdavo ilgokai neku= 
rentame^kambaryje. Jo miegamajame buvo keturios lovos, ir kai tik vie« 
noje apšildavo, tuoj risdavosi į kitą...
«..kad kadaise moterys dėvėjo iš gyvulių, kailiui pagamintas, kuriais 
apsivyniodavo kojas. Prieš du tūkstančius metų pasirodė pirmosios ko= 
jinės iš odos. Septintame šimtmetyje po Kristaus jau būta medžiaginiu 
kojinių.. Labiausiai tam vartota ąkšomas pagražintas auksiniais išsius 
vinėjimais. 1565 metais anglas William Ryder pagamino pirmąsias vil= 
nones kojines, o italai padirbo pirmąsias šilkines kojines anglų ka= 
ralienei Elžbietai. Karalienė jomis buvo taip sužavėta, kad kitokių, ko= 
jinių nė nebedavė jo ...
...azijos tautelė hunai valgydavo mėsę ją ilgokai trynę jodami po balnu. 
Tokią žalią mėsą sudorodavo1 su žolėmis.
...17 šimtmetyje nusistatyta prieš smaguriavimas! sriubose. Tuomet buvo 
patiekiama; per vaišes ligi astuonių sriubų, o viena sriuba būdavo pa= 
gaminama iš 40-50 maisto produktų ir prieskonių.
...seniausioje mums žinomoje virimo knygoje užtinkame valgio gaminimo 
receptų. Ar netiktų ir šiomis dienomis valgiai iš šio. kone 2CCC metų 
senumo kulinarijos vadovėlio? Štai prieskoniai: rožių lapukai, juodžu= 
vės barščiai, strazdų žarnelės, sraigės, mųšelės,sliekučiai, ciparįsų 
aliejus ir kita.
...kiniečiai suvalgo nepaprastai daug kiaušinių, ypač žąsinių ir ah= 

: tinių. Juos truputį paverda, paskui įdeda į žoles ir pamerkia kąlkių
skįędįny* j?er tą laii.ą trynys suskysTėjaj obąltryhią sukreka i? paža= 
Įįuoja. Europiečių tvirtinimu tokių kiaušinių skoni p yra lyg omaras, 
prięšampano užkandami ikrai,.,; . ■ ,
tjęį, atydžiai perskaitytum kiekvieną įdomų straipsniuką ir pęrskai= 
tęs juos atsimintum, po kiek laiko žinotum tiek daug, lyg mokslus bū
tum ėjęs. Skaityti tik laikui praleisti, o nieko neatsiminti, nėra jo= 
kios naudos, nei tikslo. : ' j ' ’v-
• ••, . • ****■.' **** ' . -žr

' ' •" ■ ' . ■ ■ ' ' ■ ■. ■

IRGI DCVANA. ^Vienam kiniečiui prisėjo keliauti į,turgų, gana toli, 
tris dienas reikėjo keliauti. Prieš išvykstant jo jaunutė žmona primyg= 
tinai įprašė parnešti gražias šukas. C kad neužmirštų ji įvardijo: atsi 
mink, kad mano daiktasbus panašus į mėnulį. Kai jis iškeliavo buvo jau 
nas mėnulis. Pakelėje ilgai užtruko, kelioliką dienų. Grįžtant iš tur« 
gdus vargšas kaimietis- suko galvą, k; buvo prašius jo žmona. Užėjęs į‘ 
krautuvę jis prašo daikto panašaus į mėnulį. Pardavėja pažvelgė pro lan= 
gą- buvo pilnatis. Taip ji padavė veidrodį. Žmona'dar niekuomet nebuvotą 
mačius veidrodžio.’Gavus dovaną ji susijaudino ir pravirko skųsdamosi 

ama, vyras parsivedė antrą moterį.." Pažvelgė senutė į 
Lenusiinink, dukrele, toji moteris
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• * l^V'Li w Ten giria dunjęso...
,/7‘^^^T'Berudenėjant ir lapams krintant prisimena Lietuvos miškai, 
'^ .įvairių šalčių draskomas lietuviškoe žalios gireles. Keletą

■'' uH Jtlll n minčių apie Lietuvos miškus noriu šiomis eilutėmis patielę® 
|- ii skaityto jams.

Musų gimtoji šalis Lietuva, pirmųjų istorikų, Simano Dau
kanto ir kitų teigimu; veik visa buvo apaugusi neperžegianp® 

mis giriomis. Ilgainiui dalis girių virto miškais, šie kelmynais ir li= 
gi Nepriklausomybes paskelbimo krašte miškais apaugusi žemė tesudarė tik 
17%, kur vienam gyventojui teko 0,4 ha. miško.

vSenobinės Lietuvos girių administracijos pradžios reikia ieškoti įį>. 
amžiuje, Tada jau buvo tvarkomi ir saugomi Didž. Lietuvos kunigaikštį® 
jos miškai. 1559 m. Lietuvos statutu pasirėmęs, DLK vyriausias girinln® 
kas G,Valavičius su savo bendradarbiais sutvarkė 38 girias, apimančiai 
1.233.00c ha. ploto. 1919 m. Miškų Departamento žinioje buvo tik 309.000 
ha.- vaidinių miškų, padalintų į 16 urėdijų, 68 girininkijas ir 945 ei= 
gurąs. Pe^al žemės reformos Įstatymą. perėmus'privatinius miškus nuo 25 
ha iv viršaus, 1922 m. vaidinių miškų plotas siekė 846.390 ha. plotą, 
kur buvo 31 urėdija, ’270 gii'inirdcijų ir 2805 eiguvos. Visa sumatavus • 
paaiškėjo, kad Lietuvoje ^yra: 728.913 ha. valdinių miškų; privatinių’ 
miškų administracijos prižiūrimų 61.922 ha, ir neprižiūrimų privatinių 
102.998 ha. 1938 m. valdiniai- miškai sudarė 45 rėdijas, 345 girini nki jos 
ir 195C eiguvų.

šalia miškų, Miškų Departamentui buvo pavesta tvarkyti ir prižiurė® 
ti valdiniai durpynai, apie 75-000 ha. ir vandenys apie 59.000 ha. eže= 
rų, 95C0 ha. upių, 1500 ha. tvenkinių; viso vandenų 70.000 ha.

Čia neįeina Klaipėdos krašto miškai, kurių tenai buvo viso 46.845 ha. 
jie ne Miškų Departamento buvo administruojami.

1939 m, rudenį prijungus Vilniaus kraštų miškų plotas padidėjo iki 
1.089.000 he.'

Medžių rusies atžvilgiu buvo taip: daugiausiai pušynų ir eglynų - 
- po 35%; beržynų - 12%. ąžuolynų - 1,3%. Amžiumi musų medynai pagal 
1938 m. davinius taip skirstėsi: jaunuolynų 38%; vidurinio amžiaus 26%; 
ir brandžių miškų 26%.

C dabar kokie ten miškai ir kas juose?
Paruošė A.T.

* „ * ' .

* "Girios ūžė ten, minėjo tuo s , didžius laikus, kai lietuvis netikėjo, 
jog belaisvis bus" -Maironis.

...Tiek daug šiandien apviltų žmonių, tiek vidinių skausmų, bet joks 
apvylimas nėra tiek skaudus kiek moterystėje apsivylimas. Čia patirtos 
žaizdos niekuomet pilnai neužgis, likę sieloje jų randai grauš ligį kars® 
to: žmogus„ norėjo sukūręs šeimą rasti joje ir laimę - jo viltis sudužo.

Viac<kių*priemonių šiandien reklamuojama šeimai pagerinti - bet tai 
tik reklamą. Šeimą-noterystė yra dieviškos kilmės, ir kol valstybė ir ki
tos nesvu.rj.os rankos joje mąisysls apviltųjų skaičius didės, f ik natūra® 
linais priemonėmis šeimos ligos neišgydomos^ jai ji^nepastotoma tokioj 
pagarboje, kaip kad Kristus ją iškėlė.

8



... • - i

*6

Lie tuvio_pasa s_r_
Belaukiant atsiunčiant Lietuvio ĮPasą pagalvokime kam reikalingi 

Tautos Fondui pinigai, kam leidžia VLIK’as šį Lietuvio Pasą.
Ar reikalingi VLIK’ui pinigai ir kam? Taip statant klausimą, ga= 

Įima statyti jam lygų: ar reikalinga mūsų tėvynės laisvės kova ar ne? 
/Jeigu taip - tai žinotiną^ kad šią kovą plačiu mastu veda Vlik'as.

Be atitinkamu piniginiu, ištekliu niekas, nė Vlik’as negali daug ko pa= 
daryti. Apie jo veiklą ne visi pilnai žinome, bet būkime tikri, kad ši 
veiklą Lietuves laisvinimui būtinai reikalinga.

Laisvojoj Lietuvoj mes lipindavome į Vilniaus Pasą ženkliukus. Ta= 
da daugeliui nebuvo užtektinai disku, kam vida tai reikalinga. Ogi da= 
bar ^matome visą eilę lietuviu, inteligentu išauklėtų Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, kurią mes;savo aukomis daugiausiai išlaikėme. 
Būsimai Lietuvai su Vilniumi tai bus nepaprastai svarbu. Jeigu dabar 
ne visiems aiškūs Vlik’o darbai, Tautos Fondo užduotis,grįžus gi į Lie
tuvą jie paaiškės. Kad ten grįžti didele dalimi reikia to kas dar čia 
ne visiems aišku. Ten bus viskas paskelba ir ten duota atsakomybė.

Norisi keletą minčių, iškelti ir dėl bendruomenės Nario Mokesčio. 
Daugelis mūšy, vyruku jo nemoka. Kam mokėti, jei nežino ar nesupranta 
ką su tais skatikais darys...Tačiau, kai spustelii vargas ar koks rei= 
kalas, žiūrėk, kreipiasi apylenkės valdybon su savo reikalais. Liežo i 
apyl. valdyba jau sušelpė kelioliką vargan patekusią tautiečių, kurią, 
<5ėj._; nė vienas kol buvo sveikutėlis nebuvo bendruomenės nariu, nei mo= 
kesčio kada mokėjo. Reikalą yra visokių., kai nėra nei nario mokesčių, 
nei kitokių santaupų tenka specialiai daryti rinkliavas - ką darysi 

kitaip. Arba vėl, nevienas tokių, sakyčiau "mandruoliu", emigracijos 
vienu kitu reikalu ateina vėl prie valdybos pagalbos ieškodami, tc= 
dėl yra nusistatyta štai kas: kurie užsimokėję nario mokestį bent 50 
fr. metams, iš tų jokio mokesčio už patarnavimą nebeimti, gi iš ty, 
kurių nario knygutė dar tuščia, kurie niekad nemokėjo nario mokesčio 
paprašyti, kad 1952 metams apsimokėtų "Gimtosios Šalies" pranumeratą,- 
-120 frankų. Šie pinigai palaikys sekančiais metais mūsų laikraštuką 
ir ryšį su užsieniu ir tais, kurie užsienyje.

Turėtų tą galyoje turėti ir tie, kurie rengiasi Kanadon emigruo= 
ti per Abitibi bendrovę. Norintieji Vokietijoj įstoti į lietuviškas 
sargybų ar darbo kuopas turi turėti pažymėjimą, kad Belgijoje buvo ben= 
druomenės nariu. Taigi, ir iš ten nekuriems vaikinams tenka prašyti 
/-Idybos pagelbod...

Pakratykime savo lietuvišką sąžinę, bet gerai papurtykime ją ir 
pirmąjį šeštadienį vietoj belgiškos svetainės pasukime pas savo apy= 
lenkės seniūną.- įsigykime lietuvio vasą, apsimokėkime nario mokestį 
z n už lietuvišką spausdintą žodį.

Stepis Paulauskas .

• • • *** •* • (
* Garbingi vaikai giną tėvynę, garbingi tėvynė, turinti gynėjų- *

"Pays natai" -- periodique lithuanien. Edit ė par la Section de la Presse 
lithuanienne. D.'l.kr.-ščio visais reikalais kreiptis: K. J.Dėdinas, 
ll.rue Joyoueos Lntrėos., Louvain.
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