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Kai ė d o s

SVEIKI SUL.JJKŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

Sveikas Jėzau gimusia 
Šventas Dievo Kūdiki. 
Brungię dienę švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkimės ir džiaugkimės 
- Dievui garbę duodami giedokime.

Tremtis

***************************************
Jau penktos Kalėdos Belgijoje, penkta kartę laužėme Kūšię plot= 

kėlę ir tyliai susikęupę ilgėjomės tos žemės, tos šalies, kur bū= 
tume savi tarp savę.

Ir atminty atgijo Be meilę ..mišios ir ankstaus Kalėdę ryto varpę 
gaudimas gimusiąm Vaikeliui. Ir atminty atgijo dienos, kada buvome 
savuos minuos laisvi, savose bažnyčiose giedojom ikalėdę giesmės. 
Ir atminty atgijo ankstyvo Kliedu ryto žiemos sušalusiu keliu ke= 
lionė pagarbinti gimusį Vaikelį, - rodos, ir dabar dar lyg girdi= 
si tę vnrpelię skambėjimas, rodos, dar matome tuos p_Jcclės sniegu 
susisupusius medžius ir sniegui pusnis.

Ir šiandien gaus varpai Dangaus Taikos gimimui, - jie gaus, bet 
ne visi girdės. Daug kur ir šiąnakt Juozapas neras vietos xm.rijai 
nė gimstančiam Kūdikėliui. Neišgirdo varpę, nei angelę giesmės Ero= 
dus k. ralius, nei tautos vadai, rašto išmintingi žinovui, nei budin 
tieji kuruomenię sargai, yodėl, ir mums jie aidės gūdžiai mintyse. 
Daugelyje tautę negims Vaikelis, nes ir tvartelis ten užgintas.

"Ramybė Dievui aukštybėse ir žemėje, ramybė geros valios žmo= 
nėms" giedojo angelai budėjuslėms vargšams Betliejaus piemenėliams, 
Dievo skaistumas apšvietė juos, gal, benamius, neturtingus, stum= 
domus. Jiems nalėdę naktį sugaudė varpai, jiems giedojo ramybę ir 
taikę angelai.

Kūdikėli Kniedę Kristau, štai nes - svetimi čia esame, benamiai 
tremtini i, mes vargstame taip karčiai, ateik Vaikeli Jėzau, į musę 
kiekvieno širdį ir gimk tenai, mes tau suruošime geros valios pra~ 
kartėlę, tik palaimink mus vargšus, tik parvesk mus į namus, tik 
gręžink mums ramybę Kalėdę varpais į musę širdis. Kristau, Tavo 
žv.’.igždelė tesušvinta musę šeimose, jaunimo širdyse, darbo tamsoje. 
Palaimink savo šventa rankute musę norus būti laisvais ir būti na 
jutuose - duktė pcxs metinę, sūnus p^s tėvę ir niekad, niekad nebegrį 
ti atgalios. Jėzau,Tavęs laukiu musę vyrai giriose ir šalty. Tave 
ilgifci už sienę geležinię ir už įvarę spygliuotę. Gink, Vaikeli, ir 
tenai ramybe Kalėdę, mes taip prašom, mes taip prašom.

n
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-kun.Jonas Dėdinas.##«** ****** * ****** ******* + ****** ****** * ******* <,**>**** 
"Pays Nitai" - Bulletin Pėriodiąue Lithuanien.Editė par la Section 
de la Presse Lithuanienne. Visais laikraštėlio reikalais kreiptis? 
K. J.Dėdinas, 97.rue de la Brabunęonne j Louv..in/Belgique.
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"Tavęs Pranašai, Karaliai laukė, ■
0 ?a mums šią naktelę pasirodei "
->***-i«-**'****^*•****★***->********■«■** ketvirtam advento sekmadieniui, 1951.

Kapeliono

L a I Š, KAS K I E K VE N A M .

__L_ą_ų_k_Į_m_ą_s_i__

Visais laikais žmonos, .gyvenantieji žemėje neturėjo: nei taikos 
nei r-rnybės, o jos ilgėjosi ir ilgėjosi. Nuo pirmojo karo - tarp 
brolių: kada Kainas nužudė Abelį, to nekaltai pralieto kraujo sro
vele vis didėjo platė-jo ir pripildė., ir^pripildo, žmogaus apgyven® 
tą žemę. Žmogaus kraujus susimaišė, su ašaromis motinų, tėvų., su vai= 
tojimu našlaičių, ir pavergtųjų ir kaip koks juodas sunkus debesys 
apgaubė žemę ir žmogų. Skausmas,-priespaudos asaros, ramybės ilge = 
sys nėra šių laikų"išradimas" - jie- kiekvieno gyvenimo palydovai, 
jie musų likimas, jie - baisus nuodėmės prakeikimas.

Tv.s nekultas kr^aje.s ir dejavimai ilgais metų metais šaukėsi tu= 
kio žmogaus, koris sugebėtų bent kiek pagerinti gyvenimą: sudraus= 
tų negeruosius, palengvintų vargšams, išvaduotų prispaustuosius ir 
ryškiau parodytų Dievą, kurio žmogaus širdis negalėjo pamiršti.

Pačio Dievo paliktosios šventos knygos pasakoju, kad visus tos 
nelaimės yra bausmė už nusikaltimą žmogaus padarytą:

- Dievas sutvėrė dangų ir žemę ir žemėje - rojų, o jame apgyvcn= 
dino žmonis. Tame rojaus sodo visko buvo, buvo ir visokių gyvių -
iš visų jų gudriausias buvo žaltys.' Kartą prislinkęs prie Ievos tarė:

- 4xr tik kartais Dievas judviem neuždraudė valgyti kukio ners v.ii- 
siaus sode?

- 0 taip! - atsake Ieva, - ana, nuo ano, ten vidury sodo. Jei val
gytume, reiktų, kentėti - mirti, - baimingai aiškino toliau.

- Jus, turbūt, gerai nesupratote,- aiškinę kirminas, - anaiptol, 
nemirsite, kai suvalgysite pamatysite, kad viską.žinosite, viską 
galėsite - kaip dievai būdite, žinosite kur bloga ir kas gera.-

Ievai tai atrodo gražu. Ji jau sukinėjusi su ..d-.-mu apie tą medį.
- Na, kažin kad nusiskynus? Gal nieko ne nebūt.
Apsidairė - Dieve nematyt, gal niekas nė nežinos...Žaltys lyg su- . 

kyte sako: "tik skink!"
Pasistiebė Ieva vieną kartą, širdis suplakė smarkiau - lyg nera= 

mu. Nuleido rankas. C žaltys vis: "Tai nieko, tik skink, būsi dievui" 
Pagaliau d..r kartą pasistiebė, trakštelėjo šakutė ir... nusiskynė 
nu.dėmę, prakeikimą, kančias, priespaudą, ašaras, vargus ir mirtį.

Suošė visas rojus nuo vėjo ir Dievas pasmerkė ir išvijo žmogų iš 
rojaus, bet visai neatmetė - pažadėjo pu kiek tai laiko duoti žmogų, 
kuris atitaisys, ką žaltys prikalbojo.

Ir žmogus vargo - ir l«.ukė to Vaduotojo, to Geradario.
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P r a n a e y s_t_ė_s__r

J .u pasmerkdamas Dievas žaltį pasakė, kad. bus neprietelystė tarp 
žalei: palikuonią ir Te racters pagimdytu ^Gelbėte jc . Vėliau žydą tau= 
tos tėvams Diedas pažadėjo, kad is ją, iš žydą tautus gims visus ži.ic = 
nijos Kristus. Praėjus daugel Lietą,gpadide jus visokioms pricsp.-uduuis 
ir vieni kity. persekiojimus, pranašai jau mte kas ir koks bus tas 
Gelbėtojas. Štai pranašas Ižai jas: Divas matydamas savu tautos pris= 
puudiną tarė per pranašą:'h».š mačiau savo tautos kelią, 4iš noriu ją 
išgydyti ir kereijnčius paguosti, aš;juos išgelbėsiu”. Ir pranašus’ 
tuo džiaugiasi^/'Džiūgauk dangau, ir žeme dziaugkis! Ir jūs kalnai link= 
S'iinkites! Viešpats paguos savo t-.utą įr vargšu pasig. .ilės". Ir to= 
Ii -P Dievas kalbu: 11 .džinai su gerumu aš tavęs pasigailėsiu. Gali sau 
kalnai pranykti ir Kalbos susvyruoti, mano meile .tau nepranyks, mano 
neras tave išgelbėti ne sus v y.v uos” . .

Ižai jas pranašauja,'kad "mergaitė pagimdys sūną, kuri pramins var= 
du "Dievas su mumis'1, Jis- kils iš žydą didiką giminės ir. Dieve dvasia 
bus jame, kurį sau Dievas pasirinko tarnu .ir pamėgo - Jis atneš tautoms 
teisingumą. Jis. nešauks, nė garsiai nekalbės, - nė gatvėse nebus gir= 
dėti jo balso. Jis nenulauš ne silpnos nendres, nė blėstančios žari= 
•jus nebe už,^ sine, jie. skelbs ties^ ir teisingumą’.'

Kuomet žydą tauta norėjo sulaužyti Dievui-Jahve i duotus pažadus, ir 
rasti sau kitokius Ucvcklius, Dievas vėl skundžiasi per pranašą:iš 
juos maitinau ir išauginau, o jie sukilo prieš mane. Jautis atpažįsta 
savininką savo ir asilas savo peną žino, tačiau mdno taute, no tekiu., 
jie lyg be supratimo būtu, mano tauta nusidėjus, ku.ltybią apakinta, 
apleidus save: Dieva". Tačiau Dievui vistiek gaila žmenią: "..r moteris 
gali pamiršti e-iv> 'vaiką? «r nesigaili ji' save kūno vaisiaus? 0 jei= 
gu jau ji i?* pamirštą -aš nepamiršiu!"

P-Siilgusiems žmonėms taikos ir ramybės pranašus skalbiu, ku.d Kris= 
tus tai atneš: "Teisingumas - taiką jo karalystės pamatai, - ir vilkas 
gyvens su ėriuku, pantera ilgėsis'prie oželio, veršis Liūtas ir,jau= 
tis gyvens kartu, ir mažas vaikas juos išganys. Kūdikėlis gnlės^žais= 
ti prie landos gyvatės ir į baisios angies lizdą, jis galės įkišti aa= 
v; rankutę'.' Kristaus laikais viskas taip bus pakeistu ir žmonės per= 
kals kardus į ž igrią noragus ir ietis į dalgius. Jjlebęsūkils daugiau 
t'-'Utn prieš tautą, nebegrės daugiau karai". "Susirinks tautas prie j<^ 
Viešpaties švento kalno: - joe? prašys jo savu kelią pamokyti, ir jos 
vaikščios jo takais"

;.. - 0__d_a_b a r ?
Kristus gimė, mokė - o yra priespaudos ir karai. Kaip tat yru? 

Dievo -meile žmonose pasireiškė per Kristą tuo , kad jeigu žmones 
gera valia pasiruošę priimti Kristaus mokslą ir pagal jį gyventi, tas 
gyvenimas norsxir. vargingiausias būtu,vnors ir labiausiai perpildytas, 
ašarą - gali būti palaima pas Dievą amžinybei. Kristus atėjo sunaikint 
ti nuodėmės, sunaikinti rojaus žalčio, sunaikinti nuodėmės kiekvieno 
žmogaus širdyje ir parodyti, kad nekalto žmogaus gyvenimas, per atgai= 
lą ištyrintas, per Kristaus mokslą pašvęstas baigsis palaimintame ro= 
j ujo, kur nebus nė s kušino, nei ašarą, nei ligą, nei baimės. Bus visi 
namie ir džiaugsis amžinomis Kalėdomis pas Kūdikėlį Kristą.

kun.J. Dėdinas .

Kalėdy Pirmą dieną, 11 vai. Waterschei klinikose. 
K;.Ieu.ą nąktį - Bcrnelią ulisios Waterschei parapijos bažnyčioje. Dieze 
- gruodžio 23 d. 29 ir N.lietuose, 11 vai. Tilleur, koplytėlėje.
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PAS MUS.
Geras artojas išvaręs ilgą vagą, stabtelia gale arimo, atsisuka 

atgalias pažvelgti urvage tiesi, kiek jau užarta, kiek dar liko ar= 
ti. Ir tai. labai gerai truputį stabtelti — reikia kiek atsikvėpti,- 
nes visą laika seka artojas įsmeigęs akis į verčiamą vogę, ir tik va= 
gą, niekur jis ncgaldjo pasidairyti. Dabar jis gali laisva ranka nu= 
sišluostyt.i nuo kaktos prakaitą, .gali pilna krūtine atsidusti, atsi= 
pūsti ir atsukęs žagrę ^versti juodą žemę toliau.

Vaga, prie vagos ir užariamas visas laukas — juodi dirvonai paruo= 
šiami naujo.i s4jai. Ir taip - numeris po numerio sulaukime Belgijos 
Lietuviu laikraštėlio " G i m t o s, i o s Šalies" SlMTOJO 
NUjfiERIO. Per tuos penkis metus nuo pirmojo įjumerio pasirodžiusio 
1947 m. spalio men. 24 d. ligi šių. luetą Kalėdą Belgijos lietuviu gy= 
venine apartas jau gana platus laukas. Todėl, kaip tik ir norisi ta
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Truputis praeiti" s.

Brangios atminties kun.Dr. Pr..n.,s G a i d c. besiruošd. .m. .s palik
ti Belgijos p.duhgę, o k..rtu ir "Gimt.;, šalį" 195C m. sus- .ūke "Sėjos" 
draugijos ir l..i kr'.štilio bendr -.darbių suvaži.-vim^ Liuvene tolimesniam 
"Gš" likimui .'.ptarti. Reikėjo rasti n-.ujų runku, kurios imtųsi toli..v. 
leisti "GŠ". T e v. ar un-uskui pasiūlius (jis t.-i paraše K.iške sveikind~.= 
m is suvažiavimų),galima sakyti, vienb ilsiai buvau išrinktus aš nau= 
juoju reduktoriumi. Vienui kižk^.ip strode b..ugu imtis tekio kilnaus 
bet neįprasta ir atsakingo darbe - t-i.me put susirinkime kvieči .u t--l= 
ko s, būtent - patį. T Sy. Aran-.usk;. ir p-lę St.iiironaitę, baigusi.,. Liuve--' 
no universitetų. Suv.-ži. ;.vim..s tam pritari, bet tuo ir baigėsi talka.

Pošio garbingo susirinkimo, suredagavęs vos trejetu numerių turė
jau išvažiuoti Šveicarų jon. Visų n tštų perime T. J u c z a s r a «= 
n a u s k u s S.J. pietines Belgijos lietuviu In.pe Ilonos. Toji n..št-. 
padvigubėjo kai iš administratoriaus pareigų p.įsitraukė p. V. B .. n e = 
v.i’o i u s ir kiek vėliau jo pasekėjas E. C i n z a s .

Kiek atsigaivinęs Šveicarijoje grįžau kupinas jėgų, ir norų. Pelgijon 
prie darbo . Ir taip Dievas surėdė, kad. d..r pusę, metų turėjau tas jėgas 
pasilaikyti po motociklo kat..strofos susilaužius kojų. "GŠ" leido T.J- 
Arr-huaskas. 1991 m. nuo antro metų ketvirčio pradėjau, d<..r lazdute
pasiramščiuod-.mas, leisti laikraštėlio... Ir-teip sul. Alkiau tos retos 
garbčs šiandien jums, mieli s k .a i t y t • j a i , prabilti 
šiame, § i- m t- a ja m e numeryje.

Redaktorius turi Žodį.

manau neužsigaus i te jei pasakysiu čic. taip gražų lietuviškų priežo= 
dį - "pagal Jurgį ir kepure!", o jį išvertus į "Gimtosios Šalies',' kal
bų reikštų "kiek redaktorių tiek įdejų", arba tiek laikraštėli* 
pakraipų .

Dr.G-.ida, lab-i puikia.! savo kruopščiu darbu, "GŠ" vede politine- 
- visuomenine kryptimi. Be vietos žinių ir noveles, d..ugiau nieko ne~ 
rasdavai kaip minėtos linkmes straipsnelius. Tev.-aran.uska.s, susiau= 
rejus laikraščio apimsi„i, rašč dauginusiai tautinėmis ir religinėmis 
temomis. 0 uš?

ivt.no noras buvo ir yru "GŠ" paversti įdomių,d...ugiausi-.i is mokslo 
srities straipsnelių rinkiniu, žinoma, neapleidžiant lietuvių reiklų. 
Norij-u sukurti tarsi "Lietuviškų Digest", kokių yra kone visose kalbo
se ir kurių straipsnelius kiekvienas, net ir neaukšto išsimokslinime 
žmogus puikiai supranta ir noriai skaito, xa.no supratimu Belgijos lie = 
tuviams toks "Liaudies Universiteto" krypties laikraštukas būtų pui= 
ki.-i tikęs apšvies!..mas vyrus naujais!.! s mokslo laimėjimais ir, ...pin-- 
m .i p-sakius, lengva forma p-aiškintų tųž kų studentui ar mokslo galvos 
mokosi mokyklose, aš norčj.-.u praverti m...zutį langelį į mokslo pasaulį! 
Politika tegarbina tik Stalinų ir Trum-na, -jos užtenkamai yr„ kituose
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M TT S S V E T K I N A

"Šventųjų. Kalėdų ir Į «ketų proga 
sveikinu visą lietuviškąją šeimą Belgijoje. l-e suteikia aukso rausias 
Jums visiems’tų savo malonių gausybes, kurios yra^lubidusiv reic--^ 
linges, o pirmoj eilėj laisvužės Lietuvėlei, kad siais' meteliais gĄ- 

' lėtumėm visi susirinkti iš visokių kasyklų, fabrikų, zanadų ir nitų 
pasviečių Vas savo močiutę Lietuvėlę, Kuri j^a seniai muęu 1«ukį<i, 
ir kuriai mes esame pasižadėję drausmingai ir.ištikimai dirbti ir 
tarnauti!" . • -

Jūsų Mykolas r R U P a V I 0- I U S .
VLIK c pirmininkas. I,

t ’ ’ t
* ~ ■ ‘1

* lietuvių laikraščiuose. Šia proga norėčiau pasidalinti tomis min
tinis, -kurias parašiau savo bendradarbiams, arba geriau pasakius, 
pradėdamas jų ieškoti, 14. balandžio, kuomet perėmiau redaktoriaus 
pareigas.

" Iš pelenų tauta prisikels, jei jos kalboje bus. knygų!’’.. 
Sunkus laikai, tremtis lenkia kūnų, alina sielų, tėvynės kibirkštė= 
lė blėsta pas musų vyrus lietuvius. Nėr tėvynės, nėr narnų - nėr kas 
+ artų nuoširdų žodį ž m o £>_u n ne darbo jėgai . Jie 
ilsta ir klumpa ant lietuviškų kelių užkliuvę už svetimų akmenų, lie
tuviškos sielos tuštėja save turinyje. Padėtis apverktina.
. Kur tų knygų rasti? Tos lietuviškos .aivos!

Kone visi pasirodę lietuviškieji laikraščiai ištisus puslapius - 
skiria komunizmui, garbina eilučių eilutėmis ’J Tėvą Juozą" _ Žinoma, ' 
negatyvia praSiue , taOlaU Vlfetiek apie jį teraSO. trinkiai žvanga per . 
puslapius, žuvusių karių skaičiai margina skiltis ir 1.1, ir 1.1.' 
Anuomet- Kiče sakė: "Alles wird heute zerredet, alles zerklatsoht, 
alles fallt ins Wasser and nichts in die Tiefe!" - o dabai ar-ne pa~ 
našiai? .

Reikia ko ners kitaip!
Reikia, kad mūsų žmones sotintų sielą, ne vien pelitine pvopagani 

da, politiniais pletkais moderniuose laikraščiuose rašomais, bet šiuo 
tuo realiau, kas liktų kitai dienai ir dar tolinu žinotina, kas lik
tų pastovu- "tempui" besikeičiant!

Kaimynuose išleidžiamus pusėtinas skaičius lietuviškų laikraščių, 
palyginti nebrangių ir gana patogių užsisakyti: "šviežios naujienos"’ 
greit ateina. n.es čia turime "G-*" - saitą, rišantį visus lietuvius. 
Ji, tiesa, retai išeina, gal nelabai patraukli, nes primityviškai pį~ 
gibmis priemenėm!sįleidžiama, Tačiau padarykime jų įdomią t u.r i = 
n i u ! Štai ką as t'iri u galvoje šiuo atveju : leisti ją "Ligest" 
pavidalu. A+seit, skolinių straipsniukų, mokslinas pcpuliorizaei <op 
ir kitų įdomių aktualijų rinkinį, kartu, atstovas.jant lietuvių reika^ 
lūs: mūsų gyvenimo, darbo, veikimo, - skannmuo ir džiaprašyk
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ti. '"rūkstant lietuviškų mokslo knygų paprastoje, kasdieninėje keblio
je ir iš viso mokomosios literatūros musų laiKrastuk^s šių spi'cgę. 
kiek užpildytų. Vyr-l rustų šio to kas liktų ir kitai dienai, ne vien 
tuo j užmirština

laiy rUicm cuiutfu^t, Lo laikiausi visų lairų, nors tuose keliuose 
P u.slo.pi uo s e .nemeile jau. o-tsiekti to, aį ^sicxige pouixcsia lixx^me jjLx&ua.ę 
lietuvių kiti laikras&iai.

Siam tikslui reikėjo "po ranka"turėti pakankamai b e n d r' a * 
darbių'. Į mano atsišaukimų atsilieps keletas, kurie dažnai pa= 
gelbėjo norimais straipsniukais, dauginusiai^vertimais.

čia norėčiau padėkoti ^ėv. J. Araruuskui, už visokių. moralinę i e? ©a= 
+erialinę jaramę. ir .jo s r^ipsneliūš "Px.s raus" skyreliui iš pietinės 
Belgijos rajono. Perimant jis man rašė: "k’esijaudinkite dėl leidimo. 
Greit .i turėsite praktikos ir viskas eis kaip iš pypkės! Jei Jtans bus 
sunku parašyti, parašys ,j .Suk iliene ar, iš bėdos ir aš. Courage! 
I... Jei te .viskį drūčiai ir energingai. Tarkite žodį, kai p kirviu kirs= 
damas! Pradė-n,. vinį kalti nepalikite sesukaltų, tik saugokitės, ne= 
užlenkite! '-ai bobų, darbas. Kiek galėsiu padėsiu. *.an vis šlubuoja 
kūnas asilas”. Jo purume., kaip visiems Belgijos lietuviams, taip 
ir laikraštėliui yra ne paprastai žymi: daug čia jis tų linkstančių vi= 
nį vis atitiesdavo.

p-inop-idį dėkoju n. Paulauskui, Pr.Sekmokui, fr.Pauliui, v. Pulkais 
čiui, jid .x'.ikalauskui, Ir. Šeškevičiui , p .lėnišonui , .-.1, kurio stre.ip= 
šnairai visiskai-atitiico 'pasiiinktui krypčiai, nd.cinzui ir visiems 
kitiems. Taip pat stengiausi dėti lietuvių velionių ir gyvenimo apra= 
žymus svetur. k .

Kun.Gaida dar galėjo išleisti numerį ligi 18 puslapių apimties, 
vėliau reikė jo "-susispausti" , taip yra ir dabar - administratorius ne= 
leidžia gausinti- puslapius. Kiek yra tiek užtenma, tačiau norėjosi ir 
norisi ir tuos- kelis puslapiukus kiek gdint gražiui ir putj?aUi<liaU 
išleisti. Vėl talkos! xxgikejo rasti iliustratorių!. 
Ir atsirado. P.ad. Mikalauskas (i/aterschei) iliustravo pirmuosius hu= 
merius - buvo gražiau, vėliau, pritaikius -specialų, stensilių pjausty= 
,110 netodį kiekvienų nu.nerį Iliustruodavo sės. Luurencije 
savo patraukliais ir kruopščiai paruoštais piešixiukais. Ogi neapsiei= 
ta čia^nė be klier.Juozo LulĮošiuno pieštuko! Savo apimtimi menkas 
laikraštukas, bet visiems .dlkininkaujant būdavo mielai laukiamas 
sekmadienio svečias.

Taip ir atsidariau prie šimto jo numerio, su sixituoju nuaeriu prie 
Kalėdų ir eglutės. Gerais normis ir kilniomis mintimis sveikinkimės 
ir linkėkime vieni kitiems ištve'rmės ir palaimos, kad dar. susitiktu^ 
me ir po Kalėdų ir sekančiai^ 1952 metais, tol kol' būsime reikalingi 
Dievo, Tėvynės ir .artimo gerovei. Ir skaityto jai ir rašytojai t-lkon- 
- verskime naujuose metuose naujų lapv į antro šimto vagų!

"GŠ" Redaktorius .

•» . —

"Gul šiandiena jau ant ‘šieno į- karalaitis žmonijos • ! "
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Šiuo metu siuntiniju viso apie 160 
egzempliorių, iš kuriui 21 neapmokami ir 
iš' jų didesni dalis ein.. lietuviškiems 
1>— 1-n.rasc. ia.us, konsulu.tvK^uS ir utOmS kul— 
turinėms įst ligoms. Perimus iš T.Arunauš 
ko skaitytojų skaičius buvo t-s puts, ve= 
li.m kiek pakilo (ligi ISO) ir paskuti= 
niu laiku vėl nuslūgo lietuviams beeini= 
gruojnt į svetiii-.s sulis.

Giiato--- 
eiti ir red-ktori^us p_re?-• 

teko ir man
Neatsirado savanorių 

r..štilio reik.-J.us, ir kur 
tsiras, jeigu žmogus dirbęs dieny 

kasykloje, vak..re"yra netekęs ir norų ir

Iljinę kryptį, m. n ter 
nvū.žlv.glškv pusę.

nev.a.iv.n..uskui pr.dljus eiti 
šios Šalie 
gus ir administratoriaus 
imtis abiejų darbų 
tvarkyti Įeik: 
oi

Paskutiniu laiku nepaprastai pakilus popierio k_.inor.is, vieno numerio 
išleidi.-is atsieina. ipįe 250 frankų. ksant tokioms kainoms, ' ir jei 
prenumeratoriai nesumažėtų žemiaū ICO butų galimu pakenčiamai laikytis. 
Žinom.-., čia turiu g-.lvo je kalbėd.mas apie 11 ICC" tokius -prenuiaer..torius, 
kurie pasistengia cisilyginti.

Įsigijus nuosavų rotatorių ir raš’oiBųjų mašinėlę buvo prašalintas ne 
vieno ankstesnio administratoriaus bukštavimas, kad bankrutuosime leis= 
dumi"GS" spausdinti svetimomis mašinomis - kas ?š tikrųjų gana brangiui 
atsieidavo (g.ila, kad anksčiau nesusiprasta įsigyti ruuosavos spaustuves ■

Šiuo metu siuntini ju 1 iikr..štilį į 12 pasaulio ».-ib iyvių, o-ugh.u-- 
si i i"vyku?!e^s lietuvi a^is ir lietuviškoms įstaigo . Belgijoje p’d4= 
tis nlr_ perdaug kritiška — ir šiuo metu nuolat į adn. duris p..siklebey- 
na vien'.s kitas n_.uj.is prenumeratorius, atsirand i vien .s kitus "n-ujas" 
ligi šiol negirdėtas lietuvis. Naujų prenumeratorių meškeriojimo srity= 
je turiu nuoširdžiai padėkoti pp.Šidlauskienei ir 0.Grlbliauskienei 
Lieže, kurios stebltinu moterišku gudrumu sugebi jo pal..i]g\-ti pastovų 
prenumeratorių, skaičių surandamos naujų skaitytojų vietoj išvažiuoj.m= 
šiųjų. Iš Volonijos vienv kitų prenumeiMtų sukrapšto Tev.J.Arc.n..uskas,
o Liniburge - Aglinskas ,Pr.m-.s.

Neišgalint teko atsis.kyti spaustuvė je-paruoštų viršelių, reikš jo 
ir žymiai susiaurinti ankstesnį puslapių skaičių, k..d tik išlaikius 
g..limomis priemonėmis savo laikraštį. Po daugelio sunkumų ir krizių 
pavyko .-.tsilaikyti prieš visus sunkumus ir drąsesnėmis akimis žvelgti 
uteitin.

Bebaigiant norėčiau padėkoti mieliems talkininkams, padėjusiom® 
laikraštėlio paruošime, iš tokių ypač pp.Renkiams,A.Vijeliui, Br.Paš
kevičiui, Braziūnams, stud..Petraičiui ir visiems kitiems.

v- - ' • * $38-Administratorius.

tea - - , , - ..
.. . ...„a::-. . ■
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PRISIMINIMAI iš T I L L N U R .
.................................................................................. .............................

Artin ntis "Gimtosios Šalies" šimtąjom numeriui, patieksiu trumputę 
istoriją iš s-vo administrc+oriavimo laikų. Nežinau, ar ji neapvils ju~ 

i,-, sų jeigu pranešiu, jog "juodo «nt beito"., neturiu. neturiu, visų duomenų, 
’aprašysiu t ii ką dar prisimenu.

"G.Š" administravimą perėmiau 194-8 m. liepos mėn. iš Limburge gyve- • 
a. nusio jakste snio administrxtoriaus p.n i 1 b o s , kuris ruošėsi išva= 

žiuoti. T .i buvo "GŠ" smukimo liik-.s: - lietuviai atidirbę sutartą lai- 
k.f spruko .į visas šalis. Sąrašuose tebuvo vos 160 prenumeratų, iš kurią 

' lo siuntinėt^- nemokamai.
Es..nt kritiškai padėčiai, kun.Gaidos iniciatyva, "GŠ" pradėjo belstis' 

į lietuvių širdis - reikėjo būtinai rasti naujų prenumeratorių, kitaip 
- mirtis. Pradžia sunki - bet galiausiai reikalai pasitaisė visai neblo
gai, prenumeratų;-. susirinko net 240, iš jų 25 siuntinėta nemokamai: 
t.y. neišgalintiems atsilyginti, bibliografijos skyriams ir t.t. Į už= 
sieną būdavo siunčiama apie JO egzempliorių, daugiausiai į JAV, be to 
j Kanadą, Australiją, Švediją, Venecuelą, Urugvajų, Šveicariją, Argent?, 
'tiną ir kitur. Trumpai pasakius, kone į visus pasaulio kraštus. Ten pre= 
numeruodavo daugiaašiai iš Belgijos išskridusieji lietuviai, pasilikę 

$ "GŠ" ir +on iš+ikimi.
Belgijoje "GŠ" reikalai taisėsi uolių platintojų pasidarbavimu; pami

nėtini Limburge: Zwertberge p.A g 1 i. n s k a s ir Eisdene - Remeikas. 
..Daug pasidarbavo ir kapelionai, ypatingai pats redaktorius kun.Gaida.

Laikraštėlio leidimas buvo šiek tiek "komplikuotas". Kun.Gaida ran= 
kraščius iš Liežo nusiųsdavo prie Tournai, p. Sakalienei , ku= 
ri juos atspausdindavo mašinėle ant stensilių ir jas grąžindavo vėl į 
Liežą atspausdinti rotatoriumi. Man pačiam tekdavo atspausdintus lapus 
is spaustuvės parsigabenti, juos surinkti ir surišus išsiuntinėti. Čia. 
turiu paminėti, kad pirmųjų puslapių antgalvėles paruošdavo vienas lię= 
tuvis fotografas, deja, dabar negaliu pasakyti, kaip jis vadinasi ir kur 
gyvena^ ( j?r. Limentas ? Red), kadangi pats kun.Gaida jas perim
davo iš tenai.

Laikraštėlio dydžiui nuolat svyruojant, todėl ir jo išleidimas ne vi= 
sada vienodai kainuodavo. Paskiro numerio išleidimas atsaldavo nuo 
70C ligi 1CC0 frankų, o visos vieno metų ketvirčio išlaidos pasiekdavo 
apie 5700 fr. Prenumeratos kaina Belgijoje buvo 36 fr. ketvirčiui metų 
o užsieninė - 41 fr.

Pats sunkiausias mano darbas būdavo prenumeratų išrinkimas. Žinomą, 
didesnė pusė atsilygindavo po pranešimo, kad esate dar neatsilyginę už 
laikraštuką (tokius pranešimus siuntinėdavau skolai esant virs trijų 

yi, mėn). Gi apie ketvirtadalis tik tada atsilygindavo, kai asmeniškai juos 
? pa si gcx ado. vau.

1950 m. prasidėjo antra iš Belgijos emigracijos banga. Ir vėl prc-nu=
■ meratų skaičius smuko. Tuo laiku buvo sušauktas "Sėjos" draugijos suva= 

šlavimas, kuriame reikėjo spręsti laikraštėlio likimą, nes ir pati "Sė= 
ja" subyrėjo žmonėms besiskirstant.
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Reikalams susidėščius, neužilgo po šio suvažiavimo Liuvene, laikraš 
lio administravimą perėmė is manąs p.E .Cinzas .

č i u s .Tilleuk - Licžas. V . B a n c

*** * *** * ***

lt A L 0:.N U_S j P C » E R E D. A K T 0 R I A U ,

kad ir trumpus, adminis-į Tamstos paraginimą siunčiu, 
t rato rįnius pri s įminimus.

Vienu, metu netikėtai pasidariau "Gimtosios 
Šalies'1-' administrateriorai> Baikalas buvo 
trumpas ir aiškus: ankstyvesnis administrato= 
rius p. V. Banevičius atsisekė toliau adm± = 
nistratoriauti ir tai buvo pasiūlyta man. Tu
rėdamas pakankamai laiko sutikau.

Viena vakarą, su p.Sckmoku nuvykau pas Ba= 
trąnpo pokalbio susirinkauncvicią ir p, 

"inventorių" 
žau į Liežą.

Darbo nebuvo perdaug , bet kartais prisci- 
davo ir pasispausti, kad nepavėlavus išsiunti
nėti laikraštėlius. Poniai'Sakulie.noi issijun 
gus iš bendro darbo susidarė nenugalimos tėch 
nikinės kliūtys. Reikalą pavyko išspręsti tėv 
J.Aranauskui, kuris užsikrovė redaktoriaus ir 
administratoriaus, naštą.

Licžas, 1951.12.7
S

*** -K f-

bei 
.jos

Naująją 1952 Betą proga 
Redaktoriui. visiems talki=

"Gimtosios Šalies" ICO-jo ir Kaleną, 
siunčiu savo nuoširdžiausius linkėjimus 
ninkams ir visiems skaitytojams. v v .

Turėdamas progos sekti kieKvieną "Gš" numerį bei arčiau pažintį.Bel
gijos lietuvių. angliakasių gy^sjMrnp esu tikrus, lead ji ^atliko didžiu
lį darbą šio krašto lietuvių .tarpoj Per savo trumpą, tačiau sunką Ecl= 
gijos lietuviams, gyvavimo laikotarpį ji žadino-drąsą, ragino užlaiky
ti tradicijas tiek religines, tiek tautines - jis buvo tikras vienybes 
ryšys visiems to krašto lietuviams.

Linkiu ir toliau- sėkmingai tą 
Belgijoje lietuvių.
St. C- -tharinc s, Canada
1951. XI. 27.

šį kilnų durb- kol d-i- bus

T. Ambrozijų s O.F»k.
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KAIP RBDaGaVaU " G. Š." ?

Niekados negeidžiau būti redaktoriumi. C, žinote, ko nenori', tas daž~ 
• ašiai i** pasitaiko. Aš gi mėgdavau redaktorius papešioti ir juos va= 

nlrt dindavau, ūkiškai tariant, "traktoriais", kurio nc==
moka išplėšti tiesios kultūrinės vagos. UŽ tai, 
matyt, mane Dievas ir nubaudė.

Atsitiko pernai vasarą.
• "vieną gražia diena visai nvtiAetai is Lie-zo 

dingo ilgalaikis "G.Š" redaktorius kun.Pr.Gaida. 
Jo vietą tuojau užėmė jaunas ir energingas kuni
gėlis J.Dėdinas. Na, ir turėjo viskas vėl gyvuoti 
Kur tau! Po trijų numerių, ir tas "dingo" iš Bel
gijos. "GŠ" vėl be redaktoriaus. lomiam redakto
rių dingimo siaubui prasidėjus, niekas nebenorė
jo statyti savo kandidatūros, ir jau reikėjo mai
nyti, kad "GŠ" irgi turės "pradingti".

Vieną rytą paštininkas atneša glėkį rankrašy 
čių ir laišką, mariame dingusis redaktorius rašo’ 
"Rašyk ir lipdyk!!!" - Tokiam kategoriškam įsa
kymui neturėjau nė jėgų pasipriešinti, o tai bu

tų reiškę likti be laikraštėlio.
Atidariau "Gimtosios Šalies" rašyklą l..onse.
•Pradėjau .r-L daguoti - atseit plėšti kultūrinę tiesią vagą. Vieną 

rev-*i+;- rašydavau, nn+rą lipdydavau, o sulipdin5c siųsdavau p. Saka- 
licnei’į Tournai perrašyti mašinėle. Ir..., darbus vyko! Gaila ti£, kad 
juo ilgiau, juo labinu pradėjo ši vaga įkyrėti - ėmiau dairytis į šo- . . 
nūs bcn< neatsirastų koks savanoris į redaktorius. Kur tau - kaip nėr 
taip nieko nėr. Sugalvojau paieškoti, Diplomatiškai!

Parvežiau'kun. J.Dėdinai į Šveicariją ( kur jis vis negalėjo užbaigti 
kalnais ir pakulnėmis atsigrožėti), kad liežiečiai nerimsta ir nckan= 
tr-udjni laukia Savo kunigėlio. Na ir ... sekančią div n.r jv.u jis čia! 
Apsidžiaugi.»u, lyg k-s nuslinko nuo krūtinės, Sak-u - galėsiu atsipūs= 
ti. ^T.-či.-u, trečią dieną ta s P-sts paštininkas itnešv. liūdnv ir' sk-udu 
laišką: laidei..mo rcd.ktoriaUs nebus, jis ligoninėje - koja lūžus,... 
N.., tai tv.u^- nors l..ikr..stis ne kojom red.gucj .nuo, t-či .u vistiek rei
kėjo man p-či .m ir toliau vagą plėšti.

Viena bėda tai ne ne bėda, bet kai dvi susideda...! Antroji bėda - 
administratoriai sustreikavo - sumanė atsistatydinti. Vadinasi, reikė
jo Mens'c sutalpinti rašyklą ir leidyklą, kaip dvi gailestingas sesutes. 
Gal kas.ir žino,^bet aš negalėjau tada išsiaiškinti,kodėl visi pradėjo 
baimintis pasirašyti kas yra redaktorius, o kas administratorius. Radinė 
ir mane baimei

Niekados neleidęs laikraščio, nuo ko ir pradėti. Laimei, radau išei= 
tį - į pageltą atėjo rnonso Katalikų Savitarpinė Pagelta, kuri paskolį= 
no rotatorių spausdinimui ir žema kaina pardavė stensilių bei popieriaus.. 
V.Banevičius Pvrsiuntė likusius "GŠ" pinigus 7CC fr. c kun.J.Danauskus 
išdavė buvusios "Sėjos" draugijos santaupas. Gavęs pinigus drąsiai 
atidariau Pense Ii. tuvišką spaustuvę.

■
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redaguojamam laikraštėliui žinių rasdavau -belgų laikraščiuose ir eu- 
gaudydavau pvr radio. Visąš žinias antro s savaitės gale nūn. syclay.au 
iš gimnazijos skolinta ra su nu j u mašinėle ant tam tikrų lapų. - stensilių, 
kuriuos nusinešęs į Katalikų mutuclę, atspausdindavau ant pepierio-. 
Spausdintus lapus po pietų surinkdavau ir susegiodavau, užrašydavau 
adresu® j užlipd’rdavs>u pa°+o' ženklelius ir sekančios dienos rytų nuneš— 
davau į paštų prie gelžkelio stoties ir sekančių, dienų, visi skaitytc= 
jai galėdavo laiku gauti laikraštukų.

Nelengvas darbas buvo vainikuotas pasisekimu. Nereikėjo bijoti, kad 
"GŠ" bankrutuos. Skaitytojai mielai'užsisakydavo, mokėdavo prenumeratų, 
ir jų skaičius didėjo. BLB vadovams ir kitiems nusipelniusiems tautie= 
čiams laikraštį siuntinė jau nemokamai. Ir štai -"Gimtoji Šalis" pradė
jo gyvuoti - kuomet sekantį trimestrų perėmė jų leisti kun.Dėdinas, 
gulėjau jam perleisti viską pilnoje tvarkoje ir dar nemažų saujelę 
pajamų tolimesni..m leidimui.

Dabar tai jau niekados nekritikuoju redaktorių. Jei kas nepatenkin- 
.tas laikraščiu, tegul pats ,p.-bando redaguoti arba bent kiek padėti jį . 
sulipdyti!

n _ — >t .. <, Tėvus J.' a r u n a u s. k a s, S.J.

* * . •* *

B U. V.U'iS j.il.Gj j o R g d u k f.o rimus, sveikini m s

MIELĄJA "GIKTCSICS ŠaDIES" REDaKTC RIDI .

Matau, kad "GŠ", jaunų rankų redaguojama, 
artėja prie' šimte*jo numerio. Tu proga neišken
čiu nepasidžiaugųs laikraščio gyvybingumu bei 
atkaklumu. . Tai. rodo ii’ Redaktoriaus ir visų • 
sk-ity to jų. .šute lietine s pastangas išsilaikyti 
lietuviškos gyvybės sargyboje. Tas pastangas 
sveikinu ir drįstu tikėtis, kad "Gimtoji Ša= . 
lis" tol rudės it tol sielosis, kol lietuvių 
grupė Belgijos žemėje nepakels sparnų nutūp
ti kitur, nuo pat pirmojo numerio buvo to sie
kiama, tuo pačiu keliu einama ir dabar. Grį
žus tėvynėn bus la.lonu žvelgti atg-1 ir pro ke.= 
sykių dulkes matyti neblėstančių lietuviška 
švieselę.

Garbė lietuviškos gyvybės saugotoj-ms1

Jūsų kun,. Dr.. G a i d a - Gaidamavičius. 
Sėmin..ire, mont-Laurier P.Q. 
C a n a d a .

* Tyliųjų n..ktį balsas sugaudė — piemenys kelkit Diev-s užgimė 1 *
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•F i r m u s i c s n u o ta i k o s P e 1 gi j • j c .
teista ir neįprasta savijauta pagavo pirmuosius atvykėlius Ėelgi= 

| jor., pasklidus tarp svetimųjų. Vokietijoje, nors ir svetimame krašte, 
Į gyvenome stovyklose ’’kompaktine mase”, savieji su savaisiais todėl dar 
Į jautėsi ir tėviškės artumas. Čia gi iš karto papuolus tarp svetimųjų 
j ir pasklidus mažutėmis grupelėmis nutruko paskutinis tarpusavio ryšys. 
I Su Vokietija susirišti sunkino ta aplinkybe, kad 1947 m. pavasarį Ou* - 
i laiškai- buvo cenzūruojami, todėl ilgai užtrukdavo pakeleje ir taip sun= 
■ kino ryšį su savaisiais.- Tada dar ir kitos aplinkybes buvo daug kuo skir= 

tingos nuo dabartiniu. Pav. gausi lietuviška • spauda ' dar negalėjo ligi 
mūsų prasilaužti ir prie geriausių, norų.. Nenustebtina tadel, kad visa 
tai gniuždė daugelio įsikūrimo galimybes, kurias čia radome po niūrių. , 
Vokietijos stovyklų su- avižinių, dribsnių, kvapu ir pritvinkusiais ko
ridoriais.

mūsų viltis , visa laime, stiprino tai, kad a .važiavę čia jau sį tą 
radouP. Jau pirmosiomis dienomis užmezgėme ryšį su kun.J.Janausku, o 
birželio men. pabaigoje su kun.P.Gaida, su kuriuo buvau pažįstamas iš 
Vokietijos jis pats mus susirado. Stengomis vis daugiau lietuviai 
tarp savęs suartėti, susižinoti kiek ir kokie čia esame. Benediktinių 
vienuolyne Lieže 'pirmosios lietuviškos pamaldos nors dar negausiai lan= 
kytos, buvo pirmasis užsimojimas- platesniam ryšiui tarp išsisklaidžiusių 
lietuvių. -

Pirmasis ryšys - laikraštis.
Besiartinančia 1947 m. rudens ūkanoms tirštėjant pirmasis prągiedru- 

lys sušvito Limburge. A.a.'A. Burba sumano leisti lietuviškų lai = 
kraštį.

kaip paprastai, atsirado abejojančių sumanymo pasisekimu. Gi, kad 
šie. sumanymo įsikūnijimas laikraštėliu išgyveno jau penkis metus, ro = 
do kad ir čia nusvėrė visa nugalintis judrumas su atkaklumu leisti lai = 

. kraštelį, ^aip gimė "Gimtoji Šalis". , .
Vienam kitam "Gimtoji, šalis" kiek keistokai atrodė, tačiau musų tuo

metinėse sąlygose tai buvo 'milžiniškas ir idealus kūrinys, visų įver= 
tintas ir brangintinas tų, kurie nors kiek suprato tuometiniu organizv.o = 
to gyvenimu sunkenybes. "Gimtoji Šalis" tai v i e n i n g uju o ir 
gražios santarvės vaisius tarp naujai atvažiavusiųjų 
ir is seniau čia gyvenusių. Ji — r* y š y s', apjuosęs visus Belgijos lie
tuvius per tuos ilgus kelis metus.

Atvykusieji i ir iš pirmon,dLenos patekę į neįprasto ir paišino darbo 
sąlygas supratome, kad vienų limburgiečių sumanymo ir užsidegimo butų 
buvę -dar permaža, be tos talkos, kurią suteikė kun.J.B u n e. u s k a š, 
suorganizuodama "Sėjos" draugiją.

Bendradarbiauju.
Lar prieš išleidžiant pirmąjį numerį, gavau, kartu su kitais paragi

nimą rašyti laikraštėliui straipsnių — bendradarbiauti, oį kvietimą. pri=
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ėmiau abejodamas - nes koks gali'būti bendradarbiavimas, kada po pusdie= 
nio praleisto darbovietėje, likdavo tiek maža laiko, kad dažnai net ne
spėdavo atlipti nuo anglies dulkių užsitraiškana jusios akys.

Žinoma, ką tik atvykus ir sekdamas kitus, prisidėjau ir aš savo plunks-- - 
na, bet po dviejų, trijų menesių išgaravo paskutinis atkaklumas-ir pasi" 
rįžimas. Ir tai visai suprantama, kai žinojau, kad Liuvene yra Balio

.stipend!nukai. Nors visiems laikas ribotas, bet gi jiems va tik palan--- . < 
kesnės sąlygos bet kokiai kūrybai. Taigi, jie rašys, o mes palaikysime .J; 
prenumeratą, ir kitais būdais remsime.

Naujos r a n k o. s - naujos spėkos.
kiekvienas naujas "Gimtosios Šalies" numeris liudijo, jog tvirtojama. 

jog jis įgauna vis didesnes pilietines teises. Tiktai gaila būdavo, kad 
žiūrint į turinį buvo jaučiama, kad. 1įuveniekių talka vis tirpstanti, ir 
Kas kart vis labiau, kol apsiribojo tik keliais parašais. Atsikėlus 
kun. r r. G a id a i į Liežą dingo ir paskutinieji.

Lieže prasidėjo nauja gadynė - čia įsikūrė laikraštėlio ir redakcija ' ! 
ir administracija. Pamaldų dienomis ir kitomis progomis sutikęs redakto
rių kun.P.Gaidą, nė nebandyk jau atsisakyti ką nors parašyti ar nerangu
mu pasiteisinti ir dėl tos pačios priežasties, kad yra daug jaunesnių!

Sunku buvo su jaunesniais - pradėjo krikti, reikėjo vėl man tempvis. 
1945 man buvo pjūtis. Ir štai kaip. Kartą redaktoriui atsitiktinai 
prasitariau, kad nuo sunkaus darbo kankinat nemigai ir apsiblausus akims 
sunku rasti tinxamas medžiagos. Tai buvo lemtine, medžiaga pasipylė kaip 
iš rago - iškarpos, ištraukos aprašymai iš Amerikos laikrašč^ų "The New- 
York Times", Šveicarijos "Die Tat',' "Die Weltwpehe", Belgijos "La Libre 
Belgique" ir is daugelio kitų leanių pundais plaukdavo iš reUaKcijus j 
pas mane. Ir redaktoriaus paguoda tai, kad mano silpnybė buvo, jog netu
rėjau drąsos atsisakyti. Ir. dabar jau‘niekas neklausė sutinku ar ne, bet 
tik nurodinėjo! Svyruoti irgi nebuvo kada, nes dažnai medžiaga ateidavo 
tris dienas prieš numerio išleidimą. Ir prasidėjo talka - naktys buvo 
verčiamos diena, kad neapvilti gauto pasitikėjimo ir išleidimo nesutnk- 
dy ti , ar ne užvilkint i . Visa kita _ reikė jo atidėti į šalį..

' aip visa buvo verčiama ir rašoma, kas tik nors kiek galėjo žiaurios 
tikrovės slopinamą viltį, ar įvykiai sukelią smalsumą bei atradę atgarsi •' 1
didžiojoje pasaulio spaudoje. Ir tai užimdavo dažnai kone du trečdaliu 
mūsų laikraštėlio.

;Ir tekdavo tik stebėtis kun.redaktoriaus ir ponios' S^a kaliem 
nės kantrumu, kada vienam tekdavo iš tų priraizgytų, išbraukytų, deši
nai ne vien rašalu, bet ir riebalais suteptų vertimų išskaityti pasaulio 
įvykių eigą, o antram - juos kantriai mašinėle atspausdinti. Tas priduodama 
ūpo ir noro dar kuo nors daugiau padėti, praplėsti skaitytojų akiratį..

K a .1. b a . , ■
Viskas ėjo sklandžiai ir sumaniai .' Bet kas baisu prisiminti,-tai^ kai'- 

ha. Ji įprastame mūsų gyvenime nėra perdaug sklandi, o beskubant dažnai 
sunku ir nelikdavo kada ją išgrąžinti. Todėl ir dabar tai prisiminus, J 
gerklėje jaučiamas kokių tai akuotų dūrimas ir pelų’skonis. Lavyzdzrui- 
~ ilgokame vertime is Švedijoje leidžiamo "Newsletters", perspausdinto 
net Amerikos "Darbininko" , viename septynių žodžių sakinyje triskartua 
pakartota "buvo"...
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Siekiant gi svaresnių, tikslų., tai likdavo smulkmenomis. Jos negalėjo 
trukdyti ir. kliudyti geriems norams palaikyti naudingų, ir kultūringų, 
darbą pasitarnaujant tautiečiams. . •

Iš viso, kiek atmintis nešu, atrodė, kad kun.Gaida buvo patenkintas 
savo bendradarbiais vertėjais ir talkininkais. Kiti talkininkai, mano 
žiniomis,buvo dar uolesni - jie patys susirasdavo reikiamos medžiagos. 
Tai sesutes p-les Ona ir Stefa i: i r o' n a i t ė s, pp. K u m p i s ir - 
Šulskis.

Ginčas dėl a t o m b o m b ė s ... !
Artėjo 1950 m. vasara,. Jautėsi, kad mūsų, redaktorius nori mus palikti. 

Lašėjo ir mūsų ryšiai, kol galų gale visai’nutrūko, bent "GŠ" bendradar^ 
biavimo srityje. Ir tai dėl netikėtai keisto ginčo: apie atominę bombą!

Buvo taip. Reikėjo versti "Cite" straipsnį', kur pasakojama, kad atci<:.--- 
nė bomba sugels pasaulio pabaigų. Nėturėdams fizikai patraukimo neturė
jau nė tai nuomonei jokios pagarbos., man patikdavo straipsniukai, kurie 
skelbdavo, kad atominė bomba, tai tik vaikams žaisliukas palovyje parai= 
cioti. Todėl, mieliau būčiau parašęs gauto straipsnio parodiją - pasity
čiojimą, užuot, tiesiai išvertęs. Juk mes visi gerai suprantame, kad ato
minis ginklas galandamas prieš sovietus ir sovietinio rėžimo sunaikini m. .s 
reikštų nusikaltėlių siautėjimo galų. Kadangi mokslininkas Einšteinas, 
pasakojęs, kad atombombė sunaikintų pasaulį, vienu atveju yra "bukagal= 
vis", nes komunistuojantis, todėl labai aišku, kad jis bijo ne pasaulio 
galo o Stalino.

Gi redaktorius, kaip akademikas, gerbiąs visus mokslininkus, minėtą 
straipsnį išsivertė pats. Antra vertus, tolimesnės talkos jau nė nerei= 
kėjo, nes jau.buvo pasirengęs pasakyti mums "sudiev". _ .

Paminint kun.Gaidos veiklą, tenka pastebėti, kad jo darbštaus gyvenimo 
Lieže buvo jo stebinančiai puikiai suorganizuotas' ir pravestas-Birželio 
15 d. minėjimas. Žalonu pris'iminti, kad čia ir aš turėjau progos vėl kie’ 
prisidėti - su kitu broliu vilniečiu Jonu Dulke atkūrėme Lie= 
tuvos himną, kuris, kartu su kitomis lietuviškomis giesmėmis pirmą, o 
gal ir vienintelį Kartą ne vien nieže, bet ir visoj neįgijo j buvo sagro-- 
tas St.Louis bažnyčioje.

G y v -e n. i m a. s vyksta toliau.
Išvykus kun.Gaidai, redaktoriaus naštą perėmė kun.J.Dėdinas. Per iš= 

leistuves Liuvene netrūko nuoširdžių linkėjimų naujam redaktoriui ir kar
štų pažadų talkininkauti. Bet...kadangi naujus redaktorius, tarp gerų 
dorybių turi ir nekuriu ydų - būtent, panašiais atvejais jam trūksta rei
kalingo redaktoriško- stačiokiškumo, todėl, suprantame., kad daugelis tų 
pažadų pažadais ir liko.

Nepaisant tų. ir kitų sunkumų ir nedatekli^i, naujasis redaktorius savo 
pažadą ištesėjo ir skaitytojų nebeapvylėi Dažnai net stebėtis tenka, kad 
esant taip šykštiems prenumeratoriams laiku užsimokėti, jam pačiam^studi
juojant, redaktorius suranda • laiko išleisti tokiam puošniam-laikraštukus 
- mūsų sąlygose net perpuošni„m, - kurs de.rosi vis mielesnis;

"G.Š” skaityto jas
Glain, 1951 m. 12. 4- d. V. Balkaitis.
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‘Šaukiamas Visuotinis Belgijos lietuviu
važiavimas šii^ mėty, gruodžio 
JO d. į Tilleur. Pagal BLB įstatas, be = 
sibaigiant kalendoriniams metams turi 

būti renkama nauja BLB valdyba. Kvie
čiami lietuviai iš visos Belgijos. 
Suvažiavimas prasidės pamaldomis' 
Tilleur parapijos bažnyčioje už Lie = 
tuva, 12 vai. Susirinkimas ten pat 
-"Concordia" salėje. Lietuviu, apylen- 
kės ir seniūnijos prašomos atsiusti 
savo įgaliotus atstovus,

Ten pat. 17 vai. bus lietuviu vai
kučiu. Kalėdų Eglutė - lietuviu Vargo 
Mokyklos pasirodymas ir KaiėdŲ. Sene= 
lis ateis. Kviečiami vaikučiai ir
tėvai kuo gausiausiai dalyvauti, kvie
čiama visa visuomenė..

Pranešamu, kav Liežo apyl. .valdyba ruošia sudėtinį N n’u j 3 ’ V
M. e-t £ su t'i k i m ą, gruodžio mėn 31 d. Jei patalpos bus užimtos 
Tilleur, sutikimas bus • 50. ruė Vinave, montignėe, p .U. Širvienės bute. 
Norintieji dalyvauti praneša iki gruodžio 29 d. p.J.Burčikui (64-.Pairę 
duHorloz; "’iiieur-Liege) raštu ar žodžiu.

Liezo Apylenkės Valdyba baigdama savo. kadencijos metus, kreipiasi į 
visus tuos apylenkės tautiečius, kurie dar nėra atsiskaitę už "Gimtąją. 
*.alį", ar nesumokėję nario mokesoįo iki šią metą, gruodžio 31 d. pasisteg ■■ 
tą tai sutvarkyti. Šiuos reikalus galite sutvarkyti pas p.J.Burčiką, auk
ščiau paduotu adresu.

Primenama Liežo apyl. lietuviams, kad gruodžio mėn. 23 d. sekmadienį i 
pamaldos- bus ne Tilleur parapijos bažnyčioje, bet' jau daugeliui žinomojo 
seselių, koplytėlėje prie gelžkelio: - Pilies de la Charitė, 15.Place 
Ferrer; "’illeur-Liege . Taip pat ne 12. bet 11 valanda.

*** * *** *

Eilutės iš Atlanto:
' "Susilikvidavus "Sėjos" draugijai, 

"G*" atsistojo, ant bedugnes kranto. Kun.Jonui Dėdinui paėmus vesti jos 
reikalus,'ji išsilaikė ir sulaukė šimto jo numerio! Padėka ir pagarba 
jam ir mano linkėjimai, kad ir toliau didintą "GŠ" komplėlytą ir- Ja i,- ' 
k ui atėjus, garbingai padėtu į Kultūros Muzieją laisvoj Lietuvoj.

-Stepas Paulauskas .
Pakeliui į Kanadą., 1951 ra,

1* ** *
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’"■- - sveikino Belgijos lietuviams nepa= 
.-I - mirštamas gen.Glovackis - buvęs mūsų, tarpe tokiu kaip visi - angliaka=

" Gloria in excelsis Dec ©t in-terra 
pax hominidus, bonae voluntatis!

Kilnusis Tėve ir Redaktoriau!-
.*; • . • Bene galiu aš pamiršti "Gimtosios Šalies"
Įy ' ir praleisti progę. nepasveikinus jos ir jos vadovui! • •■’.%
& Tebūna kartu leista man ir maniesiems nuoširdžiai pdsveikinti su šv.

Kalėdomis ir naujais 1952 metais, kurie- anot pranašystės - turi būti 
D kritiškais ir palinkė+i, kad jokia audra nepaliestu tamstą ir nesukliu

dytu sveikiems iš tremties laimingai grįžti Lietuvon. Linkęs tikėti, 
t kad Apveizda teiksis maloniai ma.no neverč rausiu s maldės išklausyti.

Jūsų. ge-n. Grigaliūnas
r mendelinas. -Glovackis'.

*** *** ***

* Migracijos Komisija pakeis- I.R.C.
Kaip Dr.S.Bučkis praneša is Paryžiaus < remdamasis neseniai, vykusios 
Briuselyje pabėgėliŲ reikalams konferencijos protokolu), kad Tarptau= 
tinę Migracijos Komisija veiks vietoj Tarptautinės PabėgėliŲ Crganiza= 
ei jos /l_lC./,- kuri nustos veikusi šiŲ met-Ų gule.

Šio ji 'komiaija rūpinsis europiečiŲ pabėgėliu įkurdinimu. Jai laiki= 
n-i pradėjo vado v tuti p.Brans- Leemans (belgas). Kaip jau tarptautiniu 
susitarimu nustatyta, Komisijos funkcijos bds atliekamos laikantis JAV -■ 
p^.siūlymŲ, pagal kuriuos 115C00 europiečiŲ emigrantu bus įkurdinti 
pirmaisiais si.os komisijos veikimo metais AmerikŲ, Australijos ir Ze= 
landi jos skysčiau apgyventuose plotuose.

Konferencijos - bekuriant naujŲję komisiją -• metu buvo pabrėžt i huA 
manitarinis ir socialinis pobūdis padėti emigrantams, kaip pasaulio 
taikos veiksnys ir kaip svarbus faktas pertirštai apgyventai Kuropai.'

Kaip JAV davė suprasti, komisijos bmudžet/'s pirmaisiais metais sieko 
ligi 24 milijonu doleriŲ, kuriŲ-10 mil. JAV p.įteiks tuoj iš Suvit.P. i- j 
^geldos Programos fondu. -į

Bus parengtas geras emigracijos planas ir pritaikintas įsileidžiam^ ■’ 
čiŲ v'.lstybiŲ politikai. T-.ip pat t .s Komitetus pasinaudos IRC turėto- ' 
mis transporto priemonėmis. Šiuo metu šį Komitetą remia JAV. Au&tir.li-- - 
j.., Austrija, Belgija, Bolivija, Brazilija, Gili, Gr.. iki ja, Italija, 
Kanada, Liuksemburgas, Olandija, Prancūzija, Šveicarija, Turkija ir Vo
kietija. Vėliau galėsiančios įeiti ir kitos valstybės. Anglija kol kas 
dar neprisideda.

Rezoliucijoje sakoma, kad reikalingSPi^i&liaudinti' iš europos dalį 
gyvento jų, bet ir padėti kitur -jiems ekonomiškai įsikurti.
* Prašo atsiliepti savo draugus ir pažįstamus iš Charleroi apylenkės 
Ing.ivlec. Juan Vyšniauskas; Garre.i- 5a / 2?-lb apto. 402; Boguta.. CojrųBhta
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* Žui nutėsišVolonijos.

Apsisveikino su mumis ir išvyko į Kanadą K. Korsakienė iš Courcellcs, 
J.Lenkaitis ir J.Korsakas iš Chatelet, Kurulūnas iš Earciennes ir Laz= 
dinio šeima į Vokietiją..

V.Kalvis sukūrė šeimos židinį su Yvette Delchambre (belg) iš Ghlin.
. Laimingi ir gražaus gyvenimo!

atsargiai su ligomis! Daugeliui kam Kanados Emigr. sveikutes Komi= 
si j- atidėjo išvykimą dėl pluučią ligą. K.ugi^u ir daugiau atsiranda 
sergančią pluučią ligomis. Dėl to kai kurie jau atleidžiami iš kasyklą, 
kiti jau guli sanatorijose: Vl.Sivonis - Lus tin .sark, tori joge, k.Kuosa- 
- H..vrė, J.Lesčiuuskas (iš Briuselio) - Šveicarijoje.

Jeigu kas nors iš lietuviu. turėtą Vokieti joje išleistą "E 1 c k t‘r o~- 
technikos V a d o v ą", malonėkite pranešti "GŠ" .-dresu. Ši 

/knyg; labai reik .lingu lietuviui norinčiam pagilinti elektroteenikoa 
žinias.

* Padėkime lietuviškai mokyklai.
Vokietijos LB neseni..! išleido tris serijas ženkliuką, geltonos, ža= 

lios ir raudonos gpalvos, kurie gali būti lipinami ant siunčiamą l.-išką.
..Gaunamos už 'tuos ženklelius aukos yra. skiriamos Lietuvią Vasario 16-tos

■ gimnazijai ir kitoms lietuviškoms paremti Vokietijoje, kuriose paskuti= 
niu laiku mokosi nemažai negalinčio iš o migruoti j .unimo. mokyklą, ir 

o.mokinią materialinė padėtis yra. L.b..i sunki' - todėl perkantis-ji tokius 
ženkliukus prisided . prie lietuvybės išlaikyto.

Šie ženklink .i g..Un.;M p .s upylcnkią pirmininkus ir seniūnus bei spau
dos atstovus ir "GŠ” drąsu. Ją k.in..: raudonieji po % ccntimą, žilieji 
- 1 fr, geltonieji - 5 fr. kiekvienas.

Rašantieji Kalėdą, buują metą sveikinimus ir kitus laiškus nepamirš
kite priklijuoti bent po vieną ir šią ženklelią.

... * E m i g r a o i j o s r e i k $ I ® 1 •
Dar vieną kartą užklausus Kanados konsulato ir gavus atsakymą,_kad

4 Kanados vyriausybė nebemoka nieko norėjusiems važiuoti abitibi mišką
'■ darbams, ir dar kartą tuo reikalus rašius p.Adomoniui gautas toks_laiškas.

Dėkoju Jums už rūpestį, nors pats dėl susidariusios padėties irgi ne~ 
’"galiu jaustis patenkintu.

Yra +ikras dalykas/ kad nuo šią pietą spalio "etą.12 d. Kanados konsru=. 
lutai įvairinosejkrašt'uose pareiškė, kad norientieji įvažiuoti į Ramdą 
kelionę tūri patys apsimokėti.

Ar pati emigracinė politika jau yru tai nustačiusi, aš abejoju dar, 
bet laikau, kad Belgijos lietuviai norėję pasinaudoti šia galimybe sto-. 
vi prieš šį nenr-loną faktą ir vargu ar bus gulina kas teigiam kryptimi 

’ padaryti. z •
: , iš savo pusės dar.au visą, kas galima. Dej.., g...l ir dėl t® k.d buvau 
ne vieno klaidingai suprastas, - su visu reikalu pavėlavau. Bet tai nereiš
kia, kad tie žmonės būtą apvilti. Labai norėčiau matyti nors porą tokią,
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kuxie galėtą parūpinti 53c darbo .sutartis* Tikrumoje tie žmonės nėra 
surišti jokia darbo sutartimi. Jie turi patys, kaip eiliniai emigrantai 
savo reikalais rūpintis.Ir šiems žmonėms dar ir dabar yra darbas, kc 
ne visi šiuo metu nė mūsiškiai jo turi. -Duug gero iš širdies!

Jūsų f* ndanonis.

* P a d ė k a :
Didžiai Gerbi.imam kun. Pr. Pranui G a i d a i už išrūplnizią mums.; 

vizos į K® ned ę., reiškiame nuoširdžią padėką*
Stasė ir Stepas ‘ a u 1 e. u s k a i .

iitl ’.nte< • 1^51 .PTI .2.

u* G aus ė j a^ lie 
Liuvenas. Gruodžio 12 d 
iš JAV. stud. Juozas N 
filozofiįos studijas. Šiuo 
deniai.

v

v i a i -s t u d e n t a i :
Liuveno kutai', universitetą, atvyko studijuot 
i c k a s . Naujasis! studentas pasirinko 
metu Liuvene yra jau keturi lietuviai stu=

T 6 iA 6 etuviams jaunuoliams Į .

je, labdi gražioje vietovėje lietuviai saleziečiai 
atidarė grynai lietuvišką gimnuziją ir amatą.mokyklą lietuviams, norin= 
tiems tapti kunigais ir vienuoliais saleziečiais. Ši-įstaiga pirmoje ei
lėje skiri.P.ia Europoje likusiam jaunimui, t-'ai gi ir mus Belgijoje. Į gim= 
mziją prįimuni ir vyresniojo amžiaus gabūs vyrai, į broliukus - amžius 
-netiek svarbu. Norintieji stoti į kun.Posko salezieoią įstaigą smuikesnią 
informaciją galite gauti p -s kapelionus.

, nejmanesni kaip 10 metą, gero elgesio ncirs der nebu=' 
mokyklą gali šiuo kvietimu pasinaudoti.
šiąsi laisvojjli.tuvoj auklėjimo darbui - ją tikslas 
jaunimą'ir našlaičius.

tą baigę pradžios

* reikalaiu d o
Besibaigiant seniesiems metams baigiasi ir laikraščią prenumeratos. / rūks=- 
tznt lietuvišką pasiskaitymo knygą nusipirkti, pravartu užsisakyti lie= ; 
tuvišką laikrascią. Šiuo rietu 'gaunami šie:
"orit-nijos Lietuvis" - savaitraštis, triuis mėn. 5( ir.
"Tremtis" - savaitinis, dabar bus mėnesinis, užsisakomas metams.
"Tėviškės Žiburiai" - savaitraštis, didelio formato, leidžiamas -u.--.nudoje- .

- pusei metą 130 fr. metams 200 fr.
"ateitis" - mėnesinis, moksleivi.ims ir jaunimui- 150 fr.
"Skautą .aidas"- jaunimui - ICC fr. "nūsą^ Vytis" - ICC fr. skautams.
"Tėvą Kelias" - Veneouelos lietuvią kultūrinis, labai vertingas mėnesinis 
žurnalas, metams 200 fr. v L
Dar dažniau skaitomi: ''Draugas" - dienraštis, net-.ms 500fr. "Neprikiš.ūso a 
a! Lietuva" - savaitrastis.
"mietuvią Dienos" - mėnesinis, paveik uotas labai gražus žurnalas, pusei 
metą 80 fr.
Vaikams patu užsakyti -"Eglutę" - .paveiksluotą vaiką laikraštuko.

. m---.ur.is - 15C f r.
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Religiniai Leidiniai:"Šv.Pranciškaus Varpelis" - tautiniai religinis mė~- 
nesinis laikraštis, Metams ICO fr.
"Žvaigždė" - 100 fr metams, "Kristaus Karaliaus Kalvus" - savaitinis,

- tautiniai religinis religines kultūros laikraštis.
P ■■.turtina kiekvienam užsisakyti ".Laiškus Lietuviams" - mėnesinis leidiny 
rašęs šeimų, ■"•“dusių, nevedusių, jaunino: ™ergaič’ių,b“rniukų ru= 
pintis klausimais, mėnesinis, metams 50 fr.

Labai p..turtina, k '.d.kiek g .lint daugi .-.u vyrai prenumeruotų, lietuvių 
karių laikraštį "K/ a r į", mėnesinį, gr .žirni iliustruotų, įdomi-i r--.san= 
tį įvairi lis kl .usimais. riet ims 200- f r.

jį. "GŠ" redakcijoje galimu gauti šių knygų:
"xiuo Imsrės ligi C.rinoko" - lietuvio misiJoniėriaUS išgyveniiuu. Indijoje 
ir tarp kitų tautų. K .inn - 54 fr. Vaičiui .ičiio "V..lentin ■." - novelės,

fr. Jonik.s, "Siev-rto a,.ūdos" - eilėr .ščiaį, - 36 fr. Gudelio, 
' ".Lietuvi .i gynė savo miškas"- 1905 m. kovų vaizdai, - 100-fr- "P .rtizu^ 

nai. už geležinės uždangos" - a.pr..šyri..i apie lietuvių p irti z- .nų ko v’.s,
- 125 fr. "Už spygliuotų-vielų" - išgyvenam ai Kacete, - 115 fr.
"Ovč. P .neles i.. .rijos apsireiškimai Liurde" - 50 fr.

*
........................... *

■ y E N E C U E L a , Caras .s .
"Gražus supuolimas: K.ledos, Niujieji 

'metai ir "Gintosios S .lies" šimtasis dienos šviesos išvydino kart..s.
mes, tropinės Venebuelos lietuvi .i, tiesiame per v .ndenynų brėliškų 

r inkų Belgijos t'.utieči . is, sveikind .ui juos t .ip tr-ngių K. -.ėdu pro = 
gr. ir m..Idoje p.kelt., širdimi pr'.šone Kūdikėlio Jėz .us pripildyti jų 

. dvasių Jo .tnešta t .ik. bei ramybe. Aušt .ntieji gi R .ujieji net-.i vis 
' 1. .bi .u pri .rtins musų kenči- .no i ai Tėvynei j,. k.ust .nčių ži.urios vergia 
jos. retežių numetimo dien;..

■ "reyų Kelias" , gimęs ie lugęs k .rštos tropikų s .ulės .tok.itoje,
- 4 sveikin. "GILIĄJA SaLĮ.", švenči. .nči,. šimtąjį žingsnį ir linki 

j .i bei jos puoselėtoj .ms - Gerb.Red ktoriui ir b end r .d .rbi .ms - vis 
tvirtu ryžtu versti, gili-,. k .t-.likisko lietuvisKUiO vagų kol Belgijos 
padangėje plaks nors kelios lietuviškos širdys, kol iruieų J>r<ingi..>jo GK.1.^5 
nėję patekės laisvės ir nepriklausomybei saulutė".

. kun. Antanas Sabaliauskas . 
"Tėvų Kelio" redaktorius.

••••• • • • • • •••• • ••••• *

...sveikinimas iš Z W a K ’ B. B R G ' 0 :
B' , . v v Gerbiamas kun.
•a redaktoriau, siunčiame nuoširdžius linkėjimus ir jau laukiame šimto tu 

"Gimtosios Šalies" numerio.
Buvusiems redaktoriams dėkajame, dabartiniam - linkime geros sėkmės

■ plunksna versti spaudos vagų, kad v "Giu.to ji gelis" ir toliau butų mtisų 
ųlauks.primintų gimtų šalį, nušviestų musų apdulkėjusius veidus ir
aki e. Pranas Aglinskus,
— ------- ------------ - ---- ------------ ZVa.VBBRG'O ■ Spaudos atstovas.

. .'I. .. . - - -r _;•/ .....I . • ■ •. a..;/
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zi laikraščiai, kalbėjo ir jauninus icr senimas, o labiausiai studentiš= 
koji visuomenė, nes ir >as a-sitikiaus - iš'studento jauno pasaulio. ' .

Jaunas kraujas nenustygsta visur, tuo labiau studento gyslose - reikia • 
nors ir ką nors įdomic.u, nekasdieniško išrasti. Ir išranda: Kasmet 

gruodžio 5 .d. -vakare, .prieš Šv.Kikaloją, Liuveno gatvėmis traukia studen--- . 
tiekos procesijos su dūdomis, būgnais, vandenini ir bombomis.. .r uip, ii 
bombomis, kurios Smarkiai sprogsta ir nieko nepadaro, nebent išgąsdina •
- jos labiausiai reikalingos ir ,‘lašiniai pc.v-.ito janos Vakare prieš poli-- 

'.ei ją, kurios pajėgos bando "bananais" kiek apmalšinti visą Liuveną užliek :
jusį šį jaunį s-'udentiškį kraują, Nukenčia s^uden+ai, bet ir policijos ■ - 
ne vienas apsvyla nuo bombą ugnies, ne vienūs praranda šalmą ai*-kitus 
"drausmės" įrankius..! Na, o ką čia beminėti iš nakties nudažytas rau
donai žy iiį. vyrą, statulas, aikštėse paminklus, kuriuos vėliau Liuveno <i 
būrais i ras, a'r viršaitis pertepa normalia spalva...

r ai vis čia kasdieniški studon+ą "pergyvenimai", galima sakyti, jau p’. 
11c įuOmUS į ūci u kkciS o. o fe d. *6 i jx.G ±16 Sc illo-l y Vcax'^U. cxj. xCclS jxcxClcl X1OXS po,— -
kartoti, - tai retas, ne pakartotinas įvykis, ir tik studentą, sugebėtas.

raklausykit-; Buvo taip.
Kartį bevakarieniaujant į viešbučio valgyklą įeina...karalius - su sa= 

vo artimuoju, užima kampe s-'alą ir jo draugas užsako vakarienę. Valgiusi e.--, 
ji studentai išpūtė akis: karalius čia, incognito, persirengęs. Baigiant 
valgyti vienas iš sumanesniu prieina prie jaunojo "karaliaus" ir užklau- . • 
šia, kaip ir kas čia dedasi. Ją. įtartas karalius pasirodo esąs vienas 
jaunas s 'urentas iš Antverpeno, bet lub-.i panašus į dabartinį ko.xalią 
.odueną. To tik ir reikėjo!

Kelios dienos repeticiją., kaip karališkai apsieiti, kaip iškilmingai 
šnekėti, ir ... kaip išsilaikyti rimtai (nesusijuokus)...! ir vien... die
ną suskambą telefonas į vieno prie Liuveno esančią vienuolyno 2C< C mergai--: 
čią gimnaziją - reikalauja prie telefono pačios vienuolyno viršininkės. 
Skambina iš Briuselio, iš karaliaus rūmą ir praneša: "Šiandien J<? Prakil
nybė Bt.duenas njrės aplanky+i, be lanlcyda.ua s kitas Brabeinto provincijos 
mokslą į^-si^as, jhsą. gimnazija. At ve žiu^s apie 4 vai, Niekn nesiruoši'?.+e . - 
Karalius nenori drumsti dienos tvarkos". Buvo pietą laikas. .

Po poros valandą visas vienuolynas ir gimnazija blizgėjo kaip naujas ^-.1 
pinigas! Pakarto+os karaliaus dainos sutikime, himnas, paruošti s+alai, 
auksinė vienuolyno knyga, kurion pasirašo garbin.^iuusieji ir pagarbiąją.*';-.
- visą širdys nekantriai plakė...

Trumpai prie 4 vai. prilėkė karaliaus adjutantas, fotografai pranešti į 
kad karalius jau netoli. Įtempimas! Po dešimties minučią privažiavo kea /;. 
tari .moderniausi automobiliai: karalią sutiko pati viršininkė, gimnazijos 
direktorius, --karališkas pasisveikinimas su 18 palydovą ir po trumpos 
sutikino kalbos, karalius su svi + a lanko pastatus, iodemius mokyklos 
įrengimus, koplytėįę, į kurią niekas negalėdavo įeiti ir visą ki+ą...

Birextoriui krito akim kai kurie-karaliaus nevisai karališki, ’rrrs: jt.a 
labai pagarbūs ir iškilmingi, judesiai, ir - tokie jauni palydovai: jokio 
generolo, ar apystorio grafo... Kaip čia yra su tuo karaliumi...?
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Savo karty. įtarimą. nuraminti direktorius puolasi prie telefono - bet te = 
lefonas užimtas karaliaus žurnalisty ir korcspondenty pranešimais ir nė 
vienos laisvos minutes. Pilna neaiškumo širdimi direktorius nulėkė į 
Liuveno policiją...

Visą, laiką karalius lanko mokyklas - visur tik vėliavos, jo paveikslai, 
neramiai plakančios širdys Į Kokia pagarba tai gimnazijai - karalius tei= 
kėši atsilankyti.

Viena vienuolė' neseniai mačiusi Beduonę kumštelėjo kitai ir sako:
- žiūrėk, ar tik nekumpesnė jo nosis dabar, pirma,rodos, netekia buvo. 
Pv.^linu,kites, ten gyvenanti mokytoja, kuri kartu l^nmo universitete

paskaitas su "dvariškiais" vieno užklausė:
- Ar"karalius" nė paskaitų. šiandien po piet neturi?...
Po trumpo l..iko, k ii išvyko direktorius, k-.ir .Iiui besėdant prie iškil- 

mingo stalo, staiga prie vi e y. dury išnyri Liuveno "raudonsiūli...i" - po
licija apstojo duris, koridorius, kiemą, vartus. Visk .s buvo aklinai už—

* blokuo ta...
ir t..ip baigėsi vienos dienos karaliaus garbė ! s *

Sekančiu dieną j .u rašė ir dėjo abiejy kar.iliy nuotraukas Belgijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Ol-.rdijos ir kity šaliy laikraščiai 1 ikr.šči.i, 
o visas Liuveno studentiškasis krauj .s triumfavo, nes, visdėlto, vizitas 

M pasisekė gina gerai. *

Iš tikryjy, "karaliui" ir jo svit .i grėsė rimtos pasekmės, bet jaunas 
• karalius .hodugnas gerai jautė neramy studento gyvenime ir p«+s psmenie^ 

kai .sulaikė bot kokį teisimą ir viskį, šypsodamasis dovanojo!
-Kaz. Petraitis .

000 o 0 o ooo
*iišvcnty Kalėdy ir R -ujyjy rlcty proga sveikinu Limburgo lietuvius, 

ii Linkiu visiems tvirtai laikytis lietuviškam kely ir geros sveikas 
j tos sunkiame darbo.

Sveikinu Zw .rtbergo apyl. lietuvius.
Pr.Aglinską s .

ZWARTBERG'o apyl. lietuviy seniūnas ir 
Spaudos platinto jas.

U 00 0 0 0

MUCSlRDįjI^I SVEIKIAU šv.Kalėdy ir haujyjy. ue= 
ty šventėse "Gimtosios Šalies" skaitytojus, plutin= 
tojus rėmėjus, talkininkus. Jūsy dėka turime tai, 
kad šiemet, per kalėdas turime 100-ji numerį.

Kalėdy. ramybes žvaigždė tenušvinta visiems lie= 
tuviams čia ir ten, o jums Kalėdy Senelio maišas 
tebūna pilnas do viny 1952 metams.

"GILTOSIOS ŠaLIES" leidėjas .
* ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * *****
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* G i m t o j i šalis* 
Ballet in Periodique Li thdbrd.en.
97. rue de la Braban$ėnn.s
Louvain

Mr. Archive s 1. Lit h
22.Kari Spittele^tro 
g-e. r a e-sul£fe.
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