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Prie kelio kryžius. Šalmas peršautas.
Kuopa ir batalijoms. Pavardė.
- Virš mūsų kapų, žydėk, tėvyne, 
Graži, nedidelė, laisvųjų sakalui tauta

Belgijos lietuvių dvi savaitraštiš.
1951 m. lapkričio mėn, 1 d.

*** ***. *** *** *** *** ***. *** .4..*** *** *** *** ***
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žydėk!
Lig paskutinio kovėtės - atgal nė žingsnio.
Ir tu kritai. 0 žengė vasara laukais
Ir palikai tarp- girių, tarp laukų, tarp pelkių 
Tik mūsų širdyse vis gyvas palikai.
Tu gyvas ir nemirsi niekad, niekad

. Ir as tave matau žygiuojantį greta... 
0 rausta.vakaras ir juta ošia, 
Dangun raketos keliasi: raudona ir balta.****** ' ■’ *****

...Palaiminti mirštantieji,, kurie miršta Viešpatyje
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* Sudiev! Kaip paukšteliai rudenį Lietuvoje pakeldavo sparnus 
tolimam Žygiui į pietus praleisti šaltą žiemą, taip limburgiečiai ta= 
ria sudiev juodoms kasykloms ir vienas po kito keliauja į vakarus, ten 
laikinai apsistoti, kol "žiema" praeis mūsų tėviškėse - tada tik atga= 
lios į ten‘visi!

Čia noriu visiems išvykstantiems palinkėti gražios kelionės ir lai“ 
mės naujose pastogėse. Ypatingai noriu geros kelionės palinkėti ir nuo = 
širdžią savo padėką išreikšti už maloni^. ■ 4 globą ir didelę paramą ma= 
no atostogų metu ir studijose p.J o'k š'ų šeimai.

Tad, visiems išvykstantiems limburgieciams Sudiev!...Sudiev!...
- Klier.Juozas Lukošiūnas. Kalines.

* Padėka. Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams tautiečiams 
sveikinusiems mane vestuvių, proga.

- ‘Stasys Viscantas. Flėron.
* Keliaujam. Spalio 13 d. su Belgijos lietuviais atsisveiki= 
no p.Sakalienė, ilgalaikė "Gš" bendradarbė-daktiliografistė. Jinai per= 
rašinėdavo rankrašius ant stcnsilių, taip palengvino musų laikraštėlio • 
leidimą ir daug nusipelnė Belgijos lietuvių kultūriniam gyvenimui. Ji 
yra buvusio Lietuvoje Belgijos konsulo duktė ir gerai kalbėjo lietu= 
viškai. Nusipirkus "Taupiąją Virė ją".išmoko gaminti lietuviškus val= 
gius.- Jos vyras Romualdas Sakalas atvyko kartu su kitais lietuviais 
į Belgijos anglių kasyklas ir dirbo Harchies. Buvo Liežo lietuvių bi= 
ciulis. Gyveno su žmona pas jos motiną Tournai. Pagal DP statuto kvo= 
tą gavo JAV vyžą ir iš Antverpeno laivu įšvyko į Čikagą. - Daug sėk= 
mės tauriems tautiečiams Dėdės‘Šamo šalyje.

Iš Pommeroell greitai^išvyks į JAV A.Latoža. Iš Dour išvyko į Kana= 
dą Pr.Bružas su šeima, iš Forehies K.Balčiūno šeima.

Iš L i e ž o išvyko Kanadon Aleksas Vaitkevičius ir Australijon 
Antanas Bugaila.

Iš L i m b u r g o: iš Waterschei Ali.Kalmatavičiaus šeima į Kanadą, 
o iš Zwartbergo P.Jokšas su šeima, Į JAV išplaukė E.Gutmanas iš V/inter- 
slago.

* Damprėmy, prie Charleroi, spalio 7 d. buvo pakrikštyti p.Gailiaus 
sūnųs-dvytaukai. Krikštatėviais buvo p.Korsakienė ir M.Jurgelavičius.
* B u t ą iš dviejų kambarių ir su visais baldais perlc-idžiu. Nuo tra= • 
mo tik 5 min.kelio. Parduodu akordeoną, vyr.ir mot.dviračius ir radiją. 
Teirautis: St.Viscantas, 11.Place du Verixhet; Flėron /Liege.
* Spalio 21 d. Montegnėe įvyko ..šaunįos p.Uršulės Širvienės vardinės. 
Pobūvy dalyvavo apie 30 asmenų."

* Lietuvos Užsieni Pasui blankų galima gauti pas kun-.I ^Danauską (2.av. 
du Chant d’Oiseau; Woluwe St.Pierre; Bruxelles), "GŠ" redakcijoje ir 
pas Stp.Paulauską, 81.Pairę du Horloz; Tilleur - Liege.
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Lapkričio mėn. 25 d.j i s i vykstame į L i e ž ą bus 
-Lietuvos karuomenės šventės minėjimas- Bus iškilmingos panaidna, pa: 
skaito, ir įvairi meninė programa. Pabaigai - linksma vakari s: atsisvei; 
kini..ias su emigruojančiais ir treptelėjimas priešateinant adventui

S®žs^

sosto. Vargšai persikelia 
snį gyvenimą. Poeto vardas įrašomas amžinybėn. Redak= 

torius išleidžia paskutinį gyvenimo pumerį. Prokurorai in 
teisėjai pašaukiami Dievo teisman. Gydytojai ir vaistinin= 
kai nusivelka daktariškas drabužius. Skolininkai gražina že= 
mei skolą. Namą savininkai persikelia į amžinybės namus. Ke
lia iv is.i pastato kampe kelionės lazdą. Muzikantai paskuti= 
sikvepia. Notarai surašo paskutinį aktą. Bankininkai ir pre= 

kybininkai suveda paskatinęs sąskaitą- Pi Imą. žvaigždes meteoru užgęs-" 
Kunigai pašuko ja paskutinė gy^enimp auką. C kaip miršta ąngliaka=

...Ant jaunos mergaitės kapo...
Nedaug dieną. man buvo jūsą žemė jo. žadėta, '
O kaip svajonė buvo gražios jos,
Ne vieną vasaros vidurnaktį žvaigždėtą,
Palikusios, jos verks manęs ir šuntakiais klajos.

Brangūs praeivi, eik greičiau, užmiršk tu mano kapą ■ 
Ir ten ieškok tu mano meilės raudančiai dieną - 
Kaip aveles jas susišauk, kaip remur.es, po lapą

■ Surink širdin - tegu nevys jos niekad .nuo .šalną.

...Ant vienuolės kapo...
Brangus praeivi, pažiūrėk į gėlę, 
Kuri virš kapo skleidžia lapelius - 
Tai ji pasaulio skausmo nepakėlė, 
Apleido žemės purvinus kelius.

* ■ + *
...Ant seno girtuoklio kapo..

Daug poetą, man dainavo:
,"Vynąs, mo te rys, daina ! " 
Bet širdis teats4—'"' 
Tarusi: - Gana,

( Bernardas Brazdžionis). ----------------------------------
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Lapkričio mėnuo. Gamta apmirusi, ruošiasi žiemos miegui, 
kad' vėl prisikeltų su pavasariu ir tolia užgyventų. . ėdžiai 
nunuogintomis šakomis bevilčiai blaškosi šaltoko lietaus 
ir rudens vėjų plakami. Gražiausieji gyvybės ženklai -

- žiedai ir gaivalingi lapai krintu pageltę ,į. rudens pur= 
vą, savo mirtimi tapdami būsimai gyvybei lyg maisto dale
le. Visoje rudens aplinkoje suokia graudi mirties simfonija

Kaip tin šį laiką bažnyčia parinko visus mirusius prisiminti , kad 
Kiekvienas matydamas gaištoje siautėjančią mirtį atitrūktų valandėlei 
šią dieną nuo. savo visut reikalu ir pagalvotu, kad mirtis jam į 
ir vieną kartą šiam gyvenimui užvzrs duris. P agalvotų, kas jo lau= 
kie ten - už tų vartų.

Lapkričio pirmąją su džiaugsmu prisimename visus šventuosius esan= 
čius jau dangoje. Prašome jų užtariiuo - juk gal ir daugelis mūsų arti= 
mųjų, mūsų, giminaičių jau ten tarp šventųjų. Antrą gi lapkričio baž= 
nyčia prašo nepamiršti tų siėlų, kurios laikinai randasi skaistykloje. 
Sv.Jonas sako, kad mes visi nusidėjėliai. Mes nusidedame kiekvieną 
dieną, gal net kas valandą. Kas galėtų sakyti vakare: aš šiandien ne= 
padariau jokios nuodėmės. C kur yra nuodėmių, ten yra ir. Dievo teisin= 
gumas, jis įsiterpia ir baudžia. Skaistykla yra dievo teisingumo vie- 
ta. les: ir tie,kurie jau danguje ir esantieji dar ant žemės sudaro= g 
me bendruomenę, visi esame Kristaus dvasinio kūno surišti tarp savęs, 
esame tos pačios bažnyčios dalyviai vaikai* Taigi, ištieskime tiems, 
kurie dar kenčia meilės malda ranką - juk ir kenčiančios sielos yra 
tos pat bažnyčios ir Kristaus dvasinio kūno nariai. ***ūsų maldų dėka 
jų kančios palengvės ir sutrumpės, jos galės greičiau džiaugtis Aukš= 
čiausiojo padangtėse*

kės dar gerai atsimename, kai visų Lietuvos sodžių ir miestų kapi= j 
nėse sušvisdavo šį šventą vakaru žvakutės. Atsimenam, kaip jaunimas 
puošdavo gėlėmis savanorių ir karių kapus. Kaip giliai tada susimąs- 
tydavom girdėdami iš jaunų širdžių besiliejančią maldą už mirusiuo
sius: "Viešpatie-, suteik tiems ramybę ir amžinoji šviesa tešviečia ‘ 
jiems. Suteik nekaltai nužudytiems...nukankintiems.. .C , Viešpatie, 
suteik!...amžiną ramybę i " Tada galėdavai nujausti, kad ir tų besimel= ■ 
džiančių širdys plakdavo nerimu ir nuojauta, jog gyvenimas ir jaunat= 
vė baigsis vietą, kart procesija į mirusiųjų miestą...

--’r įsiminkime si vakarą savo mirusius, o ypač ir žuvusius už tėvy= 
nę ir ištnegirtuosius mirusius kankinius. *es prisiminkime ir visus tuos, 
kurių jau niekas neprisimins iš savųjų. Kiek šiandien naujų kryžių 
stovi tėvynės laukuose, kiek jų pakeliui į Sibirą, dar Jaugiau tokių, 
kurių kapus neženklina joks kryžius.

Tas gražus lietuviškas paprotys lankyti Vėlinių išvakarėse ir per 
valines kapus telieka gyvas ir šįmet. K.puoškime savo artimųjų, pa=F 
žįstamųjų antkapius viena kita gėle ir žvakute.

Susikaupkime šį Vėlinių vakarą šventą, pasišalinę iš visokio triuk= 
smo, suartekime su tais, kurie jau Anapus, permąstykime savo gyveni= 
mą,.paprašykime, kad gerasis dievas jiems būtų gailestingas, ir kad 
amžinoji šviesa jiems šviestų amžinai!

J. L. Malinę s.
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—  \y d ~ Wiaziems paSicaityti , **. dideliems • .*
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hvv putojančių, mario kranto tupėjo kregždutė pašautais
|V>3 sparnais. Pilnomis ielvarto akimis ji žiurėjo į dangaus mė= 

W/lynę, kur kilo ir kilo vis nauji būriai paukščiu ir plasno= .
1j jo virš debesų,. Ilgomis virtinėmis, nusitęsiaubiomis padan= 

gių-keliais, jie leidosi didžion, džiaugsmingon kelionėn, į tėviškės 
namus, kur budo pavasaris.

Kregždutė lydėjo juos akimis, nykstančius tolyje, ir didelis siel= 
vaetas spaudė jos širdį.

- Namo, nemo! - girdėjo ji - šniokščiantį ištiestų sparnų balsę, ku~ 
ris plaukė erdcėje budindamas gimtų namų ilgesį.

- Namo, namo! verkė ir šaukė ir maža kregždutės širdis, veltui ties
dama savo kruvinus sparnelius.

Ji skrido tenai tiktai mintimis, kur pavasario saule ir žiedais api
piltas buvo jos gimtasis kampelis, kur varpinės bokšte liko sukrautas 
lizdelis, kurį nuo audrų ir šaltų vėjų saugojo senas, šimtus jau pavasa = 
rių matęs, ąžuolas.

Toks didelis ilgesys veržėsi ,įš kregždutės krūtinės, kad širdis,ro= 
dėsi, pliš jai iš skausmo.

- Bent numirti tenai kad galėčiau! - tyliai maldavo, o putojančios 
marios tik ūžė ir šniokštė...

Per dangaus aukštybes skrido sakalas. Jo margi sparnai blizgėjo sau= - 
Įėję, kaip plienas tvirti.

Sakale, sakale J - šaukė kregždutė. Nusileisk!
Nenoromis leidosi sakalas žemyn.
- Sakale, - prabilo nedrąsiai,- štai .mano lakieji sparnai kruvini.

Regėk tik...0 taip trokštu sugrįžti tenai, kur ilgesio vedamas keliauji 
ir pats. Pasigailėk ir parnešk per jūras! AŠ tokia lengvutė, o tu toks 
galingas... - ir nutilo, išsigandusi savo drąsumo.

Tik liūdnai nusišypsojo sakalas ir pakratė galvą.
- Lyg tu nežinai, - ištarė jis išdidžiai, žiūrėdamas į tolį, - kad 

man rūpi tik erdvės ir žvaigždynų keliai. Tu gi nori, kad būčiau dabar 
sanitaru. Juk nes sakalui tai...

Ne sakalui tai...- pakartojo kregždutė ir giliai atsiduso, Tai pa= 
sveikink nuo manęs atgimstančią žemę, pasakyk, kad negrįšiu...Tegu nebe= 
laukia manęs jau nė žydintis slėnis, dainose paskendęs, nei ti'e lygūs, 
platieji laukai... i

• - Gaila įkyri tu esi, - pertrauke sakalas ją jau piktai* - Patau, tu 
nori, kad aš pasiuntiniu būčiau kregždės. Tai perdaug jau, mažas pauk= 
šteli. .an gaila tavęs, bet... Sudiev! - ir ištiesė savo galingus spar
nus. 2-skui greitai išnyko padangių erdvėje.

Pro šalį skrido gegutė.
- Gegute, gegute! - verkė nelaimingas paukštelis.
Išgirdo jos balsą raiboji ir suglaudė savo sparnus.
- Nedrįstu prakalbėti, - ištarė tyliai kregždutė. - Bet taip tix>kš= 

tu sugrįžti į tą brangų kampelį, kur liko lizdelis...Kur sodai pasken
dę baltuose gegužio žieduose, kur pievų takeliuos žiogeliai smuikuoja. 
Bet žiūrėk - pašauti mano sparnai.-..
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- Gražiai, bet per ilgai kalbi, - gegutė atsake. - Jan rodos, ar 
tik nenorėsi, kad neščiau, tavp ant sąvp spąrnų?^Juk taip?

Neiš+arė žodžio" kregždute. Bet jo’ .nė’ nelaukė raiboji.
- Juk tai beprotybėj - greitai sušuko. - Ar maža mes turime savo 

vargų.! Ir savo našta įspaudžia pečiuj o ką bekalbėti apie svatimą jau...
-• Tai bent su pirmuoju savo "kuku" pasveikink nuo-manęs beržynėlį 

pakalnėj. Ten prie ežero žydinčią pievą...Pasakyk vyturėliui, kad či= 
renar.b padangėj jo negirdėsiu. Tegu ir tas ąžuolas senas manęs nebe = 
laukia, lizdelio sename varpinės bokšte nuo vėjų nesaugo. Nerėiks.jo 
mažytei kregždutei... Tik kai rytmetį rasos blizgės lankose ir už ši = 
lo ragelis aidės, pasakyk ten visiems, džiaugsmingai sutinkantiems nau~' 
ją tėviškės dieną, kad ir mano širdis jos pasiilgudi laukė, tik ją vie = ■ 
ną gęstančios akys išvyst tenorėjo...

- Na, jau klajoti pradėjai, kregždute, - ėmė pykti raiboji. - Tu 
galvoji, kad tavęs vien vienos pasiilgo, tik tavęs vienos sugrįžtant 
ten laukia. Seniai ten jie gal tave užmiršo. C jei kas ir lauktų, už- - 
teks tik vieno mano "kuku", kad viską pamirštų, kad džiaugsmingai su
ostų pušynai irg go jai...Dėl to aš skubu. O tau pasakysiu: ramiai ap---,aa 
sipraski su savo nelaime. Nenorėk, pagaliau, ką pasiekti šidis per 
silpna. Lik sveika! - ir suplojo džiaugsmingai sparnais, kildama pas= 
kui sakalą į mėlyną erdvę. *

Liko kregždutė viena.
Dienos, kaip bangos pakrante vis bėgo. Ūžiančių marių krantai iš= 

tuštėjo, nutilo, visi paukščiai išskrido, kur bundanti tėviškes žemė 
po gruodu kėlės žydėti ir naują pavasario rytą sutikti.

Liūdna vakarais gesdavo saulė už marių, o rytmetį kopė į dangų gra= 
ži ir skaisti, nūsiprausiasi veidą giliuos vandenuos. Bet skausmo pil=. 
nos kregždutės šidies nepaguodė ji. Jos mintys su marių banga vis bėgoį^ 
tenai, į tėviškės šviesią padangę, kur širdį pririšę laikė gimtų namų 
ilgesys. Kruvinais savo sparneliais ji plakės į žemę, girdėdama vėjo 
atneštą dainą, kuri plaukė, skambėjo už marių, žalume paskendusiam klo= 
ny. Visi jau sugrįžę į ten, galvojo kregždutė, ir sakalas raižo padan-. a 
gę, ir gegutė kukuoja mieluose laukuos...

Ne visi tenai sugrįžo. Štai atnešė bangos sakalo kūną į krantą po j 
kojų. Sudrebėjo išsigandus mažoji kregždutė, šviesios sakalo akys bu= 
vo užgesę, o drąsi,išdidi širdis Jau nutilus.. .Plieniniai sparnai su= ų 
laužyti vėtrų, buvo purvini ir žemėti.

Kas pastojo į tėviškę sakalui kelią? Kas padangių ir erdvių galiū= 
ną paklupdė ant žemės, aukštupių keliuos? Ar vėtra užkliudė tvirtuosius 
sparnus, ar žaibai pasitiko erdvėj? Ne, neišgąsdino sakalo vėtra, nei 
baisūs žaibai. Užgrūdintas kotų, tiek matę"s audrų, jis drąsiai moša-J 
vo sparnais ir plėšės per siautulį vėjo, kurie pastojo jam kelią na= 
mo. Bet staig?. iš juodų debesų pasirodė ugninė perkūno kakta, rūsčią! 
grūmodama sakalo ši’rdžiai.

- Sustoki, padangių galiūne,1 - pats perkūnas prabilo į jį. - Kur 
keliauji nebodamas mano žaibų?

į saka-lą niekas nebuvo prabilęs taip rūsčiai ir drąsiai. Jis nusto= 
jo mosavęs -sparnais ir nustebęs žiūrėjo į juodąjį debesį.

- Aš į gimtąją žemę skrendu, - atsakė sakalas drąsiai. v ..
- net kas tave veda tenai? sugriaudė perkūnas. - Ir ką tu neši 

jai ant savo sparnų, iškentusiai šaltį ir rudenio gruodą?
■
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- Įiieilę...- ištarė jis ir staiga susvyravo ant savo galingų. sparny, 
atsiminęs mažą kregždutei Pirmą kart išdidi jo širdis baliai suvirpėjo.

I'eilę?..sviedė žaibą perkūnas, ugnimi nušviesdamas apsiniauku= 
sį dangų. - Atstūmei tu^meilę! Galingais savo sparnais neskrenda ji, 
- griovė pikčiau ir rūsčiau. - C be jos į „ gimtinę kelių nebėra . ir 
taręs taip trenke, kad išsigandę drebėjo žvaigždynai ii? krūpčiojo marių 
verpetai, o sakalas krito negyvas į putojančias jūrų gelmes...

Ūžiančios bangos išmėtė kūną į krantą. Suglausti margieji sparnai 
nepakėlė nuo žemės daugiau išdidžios jo širdies. Sakalo akys tyliai 
užgeso, kaip ir raibosios gegutės pirmasis "kukū", be atgarsio likęs 
tėviškės kloniuos, kurtus ir bejausmis. Veltui ji šaukė, kukavo sugrį
žus beržyne. Nepradžiugino savo pirmuoju "kukū" nei pušynų nei goję.. 
Buvo rūstūs ir kurtūs jos verkiančiam balsui visi. Kur raiboji gegutė 
tik skrido, kur lėkė, medžiai nuleido šakas. Nešlamėjo jie savo, lape
liais, siūbuojami pavasario vėjo, tik tylūs ir rūstūs stovėjo be žo~. 
džio ir balso.

- Ko tokie rūstūs? Ko pykstate ant savo raibosios gegutės? - ji vi = 
sy klausinėjo. - Juk parnešiau jums pirsą pavasario"kuky"...- kal
bėjo, bet niekas jai netarė žodžio.

Nutypė ji kartą taip pat į senelio ąžuolo viršūnę, kuris dar vis 
tebesaugojo mažos kregždutės lizdelį varpinės bokšte.

- Pasakyki, - maldavo gegutė. Pasakyki, seneli ąžuole, bent tu ko= 
delmeno balsas be atgarsio gęsta pušynuos ir gojuos? Ar mane ne il= 
gesio kelias vede namo per marių platybę? Ar ne džiaugsmas budina šir= ■ 
dį, kai austa pavasario rytas žydinčiam slėny...

Tylus,^nekalbus ąžuolas šniokštė. Palingavo savo viršūne ir tarė:
- Jau šimtmečius stoviu pražilęs čionai’, rudens'ir pavasario vėjy, 

linguojamas daug ką .girdėjau žinau. Bet tau pasakysiu tiktai, kad 
iškentusiudarganas vėjus ir pavasarį. atbundanti tėviškės žemė nelaūv 
kia sugrįžtantį bejausmės, su rudenio gruodu širdies. Ar tu neatstū= 
meiįinažos kregždutės? Ar parnešei motinai žemei jos skausmą ir mirš= 
tančių lūpų ilgesio žodį?.Ar tu nežinojai, raiboji gegute, kad tėviš= 
kės žemė, kaip motina myli vienodai visus... Kurtus pasiliks tavo ’’ 
"kuku" jos kloniuos ir gojuos, nes tik meilė augina iš po gruodo ten 
kylantį daigą.

- As grįšiu, grįšiu tuo jaus ir parnešiu kregždutę...- karštai ta= 
r ė gegutė.

- Per vėlu,sušniokštė ąžuolas rūsčiai. Per vėlu jau, raiboji, 
mylinčiai širdžiai nereikia priminti ir kartoti. 0 kregždutė, jei no = 
ri žinoti, jau pakeliui į gimtinę. Jos siausmo išskrido parnešti pil= 
kasis lauky, vyturėlis, kemaldavo jo niekas, neprašė...- ištarė ąžuo
las tyliai, ir savo viršūnę iškėlęs į mėlyną dangų, vėl šniokštė ir
o s e.

v » w > 4-

Gegute neis+are žodžio, tik kartodama liūdną savo "kukū", nuskrido 
į tamsy, ir didelį mišką.

C ten per ūžiančią mariy platybę skrido pailsęs, sušilęs lauky vy
turėlis. Jis., sunkiai alsavo ir tempė už žydinčios karklo šakelės ne= 
laimingą, mažą kregždutę. Jo jėgos vis seko, sparneliai pavargo. Jis 
leidos ir leidos žemyn.Jau lūžtančios bangos putotom viršūnėm piktai 
jam grasino. C staiga is padangių nykios glūdumos, kaip sakalui kelią
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pastojo audra. Juodam debesy sudundėjo perkūnas ir svaidė aplinkui 
žaibus.

"-Paleisk mane,-kalbėjo kregždutė. - Gelbėkis tu, vyturėli! Greit 
žūsim nuo vėjy, sykiu.

■ - Juk abudu tenai laukiami, - ištarė jai vyturėlis. - Nesiskirkim 
pavojuj. Kartu mirti drąsiau, o ir laimė kartu daug saldesnė...

’ Staiga pasirodė ugninė perkūno kakta, ir aptemęs dangus sudrebėjo 
nuo balso:

G Sfestokit! Kas čia keliauja,nebodamas mano žalbąi? .
- čia meil'ė gimtinėn keliauja juoduoju dangum, - atsakė jam vyture- ’ 

lis, sunkiai plasnodamas sparneliais.
Perkūnas žiūrėjo,rūstus veidas pabalo. Galinga ranka laikiusi svies= 

ti žaibus, suvirpėjo. Staiga iš jo ranką iškrito žaibai, ir ją baisios. 
ugny s už geso vandeną gelmė se.

- Kutinkite vėtros! - sugriovė galingai. - Prasiskirkite marios!
Nieks neišdrįskit paliesti ją šalta likimo ranka! Čia meilė gimtinėn '..'į 
keliauja juoduoju dangum!...

Nutilo audra, prasiskyrė debesys, sunkus švininiai, marią, verpetai -įy* 
nulenkė galvas skrendančiai pieilei ant mažą vyturėlio sparną.. .Vie- . $Įa 
sulą vėjai paklusniai juos kėlė, lydėjo ir nešė, kur tėviškės kalves 113 
ir kloniai, pabudę po gruodo, apsipylė gražiausiais žiedais grįš tai,-- 
čią meilę sutikti.

Vytautas Tamulaitis, (iš "Sugrįžimas).

* * 4. * *

Kap kibomas r u n. i žorz — ■
P a m_a 1 d o_s: Spalio mėn. 28 d. 12 vai. Liežo apylinkės lietu= 

viamš~l Tilleur bažnyčioje. Lapkričio 1 d. įter Visus Šventus, 11 vai. 
Waterschei, klinikose. Po pietą 14,30 vai. lietuvią kapą lankymas 
Genkos kapuose. Per Vėlines, 9 vai. Wat e r sekei klinikose gedulingoj Kr’ 
pamaldos už žuvusius lietuvius. Lapkričio 4 d. Kisdeno lietuviams. 
Lapkričio 11 d. 11 vai. Winterslage, naujojoj koplytėlė je. I>apkri = -
čio 25 d; 12 vai. Liežo apyl • lietuviams Tilleur.

+ Padėkime įnirusiems! Nuo Visą Šventą dienos 12 vai. ligi Vėlinią 
24 vai. kiekvieną-kartą, kada užeisi bažnyčion ir sukalbėsi 6 Tė'kt?- 
įšusą, 6 Sveika ’'arija ir 6 Garbė dievui Tėvui šv.Tėvo intencija, 
būda das’ be sunkios nuodėmės, gali skaistyklos vėlėms pelnyti visuo- 
tnius atlaidus. Kiek kartą tai padarysi, tiek sieloms bus skiriama 
a laidą malonė s.

+ Lankykime tomis dienomis kapus. Parodykime prisirišimą prie mi= 
rusiąją. t'odernus žmogus netąri laiko pagalvoti apie mirusius, - ka= 
puošė jam perdaug ramuę o ir patys kapai per daug toli nuo viso mo
dernaus gyvenimo, kad rastu juos. Ten viskas taip tylu, ten alsuo = 
ja amžinybė. Nueikime tad,’mes lietuviai, Vėlinią dieną aplankyti 
artimuosius, draugus mirusius, nemeskime ant kapo gėl.ią, papuoškit 
me kapus, uždekime žvakutę,. susik.Mtpą -pap* siekimo.
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BJj G c IK u ...

( arba, ku rašo is Belgijos išemigravusieji lietuviai )•

Pereitais metais, labai gražiai baigęs garsųjį Liuveno universite= 
Kolumbijon išvyko J.Z. Kiek pavargęs neblogai įsikūrė naujoj vie= 

toje. Gavo profesoriaus vietą gimnazijoje. Štai jo darbo apystovos, 
kaip j^g savo laiške vaizduoja.

. ••.Aname laiške rašiau, kad nuo vasario mėn. pradžios mokytojauju 
dviejose kolegijose, dėstau porą kalbų; lotynų ir prancūzų. Gavau apie 
42C pėzų į mėnesį (1 dol=2,5 pėzų). Nuo birželio mėn pasitraukiau iš 
vienos, mat nuaušo algas joje ir mokėdavo su didžiausiu pavėlavimu, 
-d-b_r dėstau vienoj kolegijoj, gaunu apie 28C pėzų. Pragyventi galiu, 
bet šiaip mažai ko belieka. ’

Gyvenu pas vieną^Vokieti jos žydų seimą viename iš gražiausių. Bogo= 
tos kvartalų. Prancūziškų, knygų, čia galim?, gauti, bet čia už jas kny= 
gininkai beveik dvigubai plėšia. Nesu labai patenkintas Kolumbijoj. 
Kolegijose darbas tėra viena komedija, mokiniai nieko nesimoko ( pas 
mus per vieną, mėnesį galima daugiau buvo iškokti nei čia per metus), 
o Paspausti nėra priemonių, nes kolegijų (musų gimnazijos.Bed) savi= 
ninkai nori turėti kuo daugiau mokinių - klijentų. Koks čia nedraus® 
mingamas.. . Turopo j neįsivaizduojamas! Griežtesni mokytojai labai len= 
gvai pašalinami streiku. Štai.

Vakar vienoje didžiulėje kolegijoje pasibaigė panašus streikas 
mokinių laimėjimu - mergaičių kolegijos direktorės pašalinimu. Lai® 
krasčiai įsidėjo fotografijas: "pasirašomu taikos sutartis". Dalyviai: 
savininkė, kolegijos advokatas, tėvų atstovas, profesorių atstovas ir 
viena mokinė - streikininkių vadė!!! Čia, brolyti, yra tokių komedijų, 
apie ką Nuropoję nė nesapnuojama...!

Aš viso to kalte laikiau., kad nėra pakankamai Valdiškų kolegijų 
(Bogotoje,is ICO su virš kolegijų nė 10 nėra valdiškų), o privačios 
(ne vienuolių rinkose, kaip Belgijoje - nors yra ir tokių) yra gryna 
prekybos ir biznio sritis. Mano kolegijos direktorė, atrodo, turinti 
kąs mėnesį gryno pelno apie 3OC1-4OCC pėzų. Tačiau, pasirodo, kad val= 
diškose kolegijose streikam dar dažnesni, ir Ministerija, paprastai, 
sprendžiu mokinių naudai, kurių tėvai, gal but partijoj lošia svarią 
rolę^arba yra milijonieriai, - tad ką čia "ubagas" profesorius reiškia.

Is viso Kolumbijoje viską daro pinigas. Iš 1C milijonų gyventojų, 
tikriausiai 9 mil. netari pragyvenimo minimumo, kiti - vargais nega= 
lais verčiasi; kokia dešimtinė tūkstančių viską turi savo rankose ir 
kišeniuje. Užtat tamsumas (apie 6Cf beraščių), vogimas ir žmogžudystės 
yra įprastas dalykas. lieko negelbsti nė religingumas, kuris, kaip vi
suose pietų kraštuose, yra daugiau teatralinis, nei vidujinis..."

J.Z.******

^Gimtoji Šalis1’- "Pays Natal" - ‘•Bulletin periodique lithuanien. Editd 
Par la Section de la Breese Lia-huanienne. ** Visais "Gimtosios Šalies"
reikalais kreiptis: K.j.y^ątnas, 97.r’ie de La Bi’ab.-.nęnnne, Louvain. 
Kaina - 3 mėn. 2G fr.
uit liti t: tt u n tt it n tt it tl nu n it it tt n n ti it * * * tt it it it tt it it it tt it nnnitv Himnu ii tt ii ti ii tt ii h n ii .
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