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Baigiantis xalendorini -«;is me tams, k- ip B.L-Br nuostatai ieik.x= 
l-uja,tori būti išrinkta nauja krašte lietuvių vadovybė*. Tam tikslui 
visuotinas lietuvių įvyko 1991 nu gruodžio JC a. ,Liežo apylinkėje, 
nuo seno įprastoje vietoje - Tilleur.Po iškil ..in-ui atgiedotų lie = 
tuviškų pamaldų,"Concordia" salėje įvyko pats suvažiavimo aktas.

Kultūros reikalų vedėjui Pr.Sekmo^.-i atidarius susirinki ,Tėvx 
Juozas Az-oiiauskaš,buvęs K.l. pirmininkas,put-rė susirinkusiems nenvr- 
stoti vilties re te j ant eilėms ir dar glaudžiau artintis vieniems 
prie.kitų,kad nieko nebūty prasnausta tiek veikimo , tiek emigracijos, 
sriivje.

Kur.Jonas Dėdinas ,K.V. sekretorius, J:rumpa?'. ap?•«•<=>i«/ę<a nersitų 
metų veikla,pagal huo status atsistatydino su vis- K*V. iš pareigų. 
Po to sekė rinkim./i.

3T.-iujoji Belgijos Lietuviu Krašto Valdyba pusiau slaptu b-lsa= 
vimu išrinkta ir pareigomis pasiskirstė tokiame sąstate:

'Pirmininkas - 2r.Seku.okas (Liežus);Vicepirmininkas - Paulius 
Bružas t-iJ leur) ; Sekretorius - Kun.Jonas Dėdinas (Liuvenas); Kult u- • 
rinių Reikalų Vedėjas - Kun. J.Lbkošiūnar, (.1-ilines);Kasininkas - Va
lentinas Banevičius (Tilleur).

Revizijos Komisija ir Garbės Teisinas: ViktKatul-itis (Liežus); 
J. Šidlauskienė (Liešas) ,ant .kvietkauskas (nerštai) .

Laisvieji nariai Valdybai ir l-.ev.nomisi jai: mit. Račkauskas (2om= 
ereel),l Ld.Cinz-s ''Liežas) ir Petras Stonys (jisden).

K.V. Garbės t.ariu išrinktas stotį. Juozas uavickas(Liuvenas) ,ku
ris -.tvažęyęs iš J. n. V. pas aus, nepriklausys tiesioginiai n.L.B. , 
negalėjo būti išrinktas į K.V.sąstatų.

Suvažiavimui vadovavęs man.Jonas Dėdinas,kvietė lietuvį burtis 
prie lietuvio ir su naujomis valdybe. j i ir. ,sti 1952 metais Jie = 
tavišky veiklų,kol iš visi/ pasaulio k-.iipi/ ir bendruomenių, y, D ėsi , 
visi susijungti į vieny didžia jy Bendruomenę, k ari vadinsis L n I S- 
" C J I L I n T U V ’

Susirinkimui .sekrotori-vo uinzas.
Luvažiavimy sveikino Limiurjo c.p/lines ,Zwartber, o lietuvių se = 

niunas ?r .Aglinskas ,Liuveno ir ivkilino lietuviai studentai.Gausiau
siai dalyvavo Liežieči-i,o iš tolimesnių apylinkių teatvažiavo Tėv. 
J.aranauskas (lk>ns) ,a.llaČkau3kas(ii3.inuut) su visa šeima ir iš Lim=
buivo - P.Stonys ir S .Kleinus.

Einamuosiuose reikaluose xiutarus,kad tuoj po Kaajųjų Lėtų B.L. 
apvlinkėc yersirinktų savo vadovus ir seniūnas,ir kad už "Gimtyjų 

r"i L L ld Ū.Sd.cx 1HUK.C? ‘U X j. S A.G4.X CO U.Z |.y utStJ tUc ’b J o t «i» 1 k j j »r. i. ♦F- a i į •<- ,r>fL .

St'cirilikimas užfiksuotas magnetofono juostelėse.
r
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, Liež« apylinkės 'lietuviams neturint Kalėdą šventėms lietuvio
■ kunigo,visos iškilmes buvo atidėtos į gruodžio 30 d.T$ sekmadienį 

Lleže buvo Kuone liet aviški atlaidai‘ pamaldas atlaikė ir p-mokslą 
t'-'-pasakė lev*J.aranauskas,£.<J.j?er pamaldas Tilleur kalėdines giesmes 
; . .giedo jo lietuvės seselės Benediktinės,lietuviskos možy .los nonines 

ir apylinkės lietuviai. . .. .
Pamaldom pasibaigus;Kalėline prayrama "Concordia" sal$je.Se= 

;; Sells agni e'• ės ir p.Bružo pastangomis buvo suvuiaintae Kalė .tini s 
.■ dvieją veiksią vaizde) is-, sukartas ir režisuotas ses.agnietės.Piie 

' skaninu ai papuoštas e . lutės"Batlie angelus" suvaidino P.Bružas, 
C-. K Jh įlipa, J . Černiauskas , J. ir J.Pauli ukoniai , p .p. Jonutytės, 3.. Gurėky= 
V: 14 ir vaikučiai.

Vaizdeliai ners trumpoki,be t gržiai atlikti.Bravo artistams.
Ypatingai paikus vaizdas,Kai lietuviška giesme angelai ir visi,kas- 

p tik buvo gyva scenoje,pagalbine pr-kartėlėje Jėzuiį .Bravo režisie =
rei.

Po -vaidinimo vyko oficialioji suvažiavimo dalis - Vallybcs 
rinkimas. 't

Baigiantis suvažiavimo daliai,iš Lietuvos su didžiuliu maišu, 
lazda ir didžiule barzda,atkeliavo viso’jaunimo .prie eglutės ne = 
kantriai laukiam.-.s Y. e J. ė d ą d e ne l1 i s.Niekas iš jaunąją 
ne už. j ny t dov. noa negavo - reikėjo eilėrasoią pasakyti, dainelią
pa .;....inuo 11 ir rate 1? a pasukti.Senelis iš savo p .s ės(kiek motei iš= 
ku baJ.su.) ')■: pasako jo apie Kalėdą J d z ui į ir Lietuves vaiicučius.Paya- 
liautos .:Gv<-nos , love.K s. . .xie tin vaikučiai,bet ir senieji, vaikui 
sius mc.-ydami, dži ci.u d;-i.(r ar p Kitko pc.sakia,-pr_.šoma. paslapties ne- 
■išduoti .kam nereikia lai žinoti- Kad ėją Senelį vai ii..io P. Ži .1. .usale- 
nė) ,

Susirinno J'u_ ž .ūro;-ą. liesa, liet a i..i smarkiai praretėję, bet 
kaip visada, ir dabar čia pasigesta vien,.u.igią vyrą,kurią Liezo apy= 
linz < e yra, gaila,kbd. jie mažiausiai matosi.

i.„ .. L j ... ■* . . rama,t.ek suvažiavimas buvo iilmuo=
jamas istorijos dokumentams.

-Ten buvęs.

v a u j ę d ę surįfci^A-S tfiCN ts
Yr? ^VHG7 Q.cun\SLj kcu Jfta Viii’ zhatku. ^04.uvdtcS- kttalLs, Įtujl

Vfevuo x»-CČ*hŪO s -riloi sti šventes, tai J-os 1-ii’ies ne turini ie ji , pra= 
■ižiur ..k'.t susieina d.Vlesniame būry je ir j takiame re.'-ol y je . "'okiį 
‘tad pic.'g vęr/em- 7i-..?,ui.ii-.iams padarė p .U. širvi one -, suruo-šdauia' Seną
ją i-.eia iš i,eis uves ir karta .i’aują/ą satiiimą.

‘gj i ? Ii c- ’ aviškais valgiais išpuošto vakarienės st< .lo , vyrai 
■leido •.dnuie minutės senuosius metus,nupl .ui.iii spalvotu lašu
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juodą dulkę ir malonioje nuotaikoje besišnekučiuodami.Jau Seneliams 
Metams bebaigiant krautis savo vargus, at važiavo apylinkes kapelionas 
ir Liežc apylinkes pirmininkas P;Sekmokas.

Trumpai prieš dvyliktu,iždegamos Kale .tą eglutes žvakutės ir ją 
šviesoje,prieblandoje,visi sustoja ir susikaupę prisimena vyrus su 
ginklu az laisvę,kalinius ir tremtinius Sibire,virpant liepsnelėms, 
prašo visi npvaiztos,kad laimintą ką tix praustus 1952 metus.

Visiems pasisveikinus ir po linkėjimą Pranu.*. Seknoxai padrąsi= 
nūs tęseti ir šiais metais kovę, už laisvę,buvo išklausyt., žodžio ir 
muzikos "Viešpatie, išlaisvink mano šalį" montažas iš 4aostaliy.

Ši a.-e kautąją ze t y' sutikime dalyvavo lietuviy iš visą Lieso 
apylinkiy ir Liuveno universiteto studentus Kazimieras Petraitis.

; ###i**MO**********
•ii’’r •»r ‘

L Ii B U R G C ' Ž I a U T a s

*** Daugelis šeimą Kuo i y vakarienei pasikvietė viengungius vyrus, 
nalėdy pamaldos buvo ..aterscliei koplytėlėje.
" ■ ■ ' Į
*** Kalėdą a+op+'o."“? čia į praleido trys lietuviai studentai: kun.J. 
Dėdinas - Braziūną, D. J;Lukošianas - Aglinską,ir J.L.Navickas - St. 
Šiajy šeimose.

*•** Waterschei apylinkes spaUios atstovui 3r.Poškevičiui persikėlus 
Į Riešą, jo pareigas paskirtas eiti lietuviškos bibliotekos vedėjas 
Antanas Vėjaiis.

*■** Sausio 1 d. 'Jinterslage buvo nekaltai stiklu sunki.-.! sužalotas 
Vincas • Karutis.Po dešimties Dieną gyrimosi Genuos ligoninė je ,nuken= 
bėjusia grįžo ir gydosi namuose.

*** Kanados emigracinė komisija sulaikė ^ato nicm.o ei-
g.ą dėl silpną plaučiy.

*** iš Limbui-."o išvažiavusieji K^na-ton, laiškuose sxuiid.zia.si,kad ne= 
.•<-.111.1 darbo .Daugelis net keli mėnesiai dar ner^aę pastovaus azsiemi= 
mo-lš laišką matosi,rad tai laikinas žiemos sezone reiškinys.

s a
*** Kun.J.Dėdinas vėl ligonineje♦ 

iitėpeni Kun. 
>is .c.-.tustroi

d^'tši Kiuršnerio .opp^aGi^cy 
us: į lūžusią kaulą vidurius. tie.
iub rne-u'k'ai.p tik'<tun.D-ė linus s'

motocimlu,lužo noj
i-oninė jė .Per \vy~ 
iurią paiyro ne=

blogam, is n* 
t-lo. "ąnbij 
iš t r.i ui t i. ū

jos • • ■ ' • - ■■ .

A J m i n i s t r a c i j o s P r u n e s i **. a s
Vr.> e- -r,c.': o 1 d.’’G.Š.” trims menesiams km nuo s 30 f r., su ja .tai —

’-u ’'us s'5 m+inejami"Laiškai lietuviams" .Teko pakelti prenumeratos 
kainą dėl žymiai pabrangusio pop-erio.
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Praeiti‘1951 metai Belgijos-lietuviu gyvenime turėjo dideles - 
reikšmėsIBaug gori ...ašių’tautiečių išemigravo- į Kanadą ir ki tus 
kraštus.J.aIv.priglaudė taip'pat ne vienų lietuvį B.p.
gi jos.Jei Kanados miško'bendrovė ■ būtų apmokėjusi vyrams kelio = 
nęįbūtų beveik visi iš-’/VkękBibąr..spėjama,kad Belgijoje neliko 
daūgilu kaip 150 vyrų. ■ • • • .. .

* Bč gėrę pastangų,kad mūsų. tautiečiai’’susirast ų kitur palan= • 
'kesnės gyvenimo-sąlygas,pasirodė ir blogos valios- trukdymų. Prieš 
meleta 'lietuvių buvo paduoti' smunaai tiek niunauod, tibn. u.S.n.ėini= 
graolniuio.se- biuruose ,ir ■ keli sulaikyti.Tačiau St.Paulausko ir J. 
Krujelskio išvykimas reiškiu.visįękų triumfų prieš 'visokius truk= 
dymus-. - •

Siame emigracijos įkarštyje B.L. Bendruomenės gyvenimas, nieku 
.ypatingu nepūs,ižy~ėjo.ūep.b.prustp. veikimo’ ir. nesiekta, ne s daug apy= 
linkių_nęteko uoj 'veikėjų,© antra,- stiprus veikimas galėjo bū= 
ti kliūtis norą ntieins. išemigruoti .Nevisubmėt yra būtinas triukš= . 
minges veikimus,xai- to paties galima atsiekti tyliai.To tylaus vei 
ki.no rezultatai pranašauja tvirtų B.L.B. atsistatymų.

V į šuo tini airio Belgijos lietuviu suvaži .yirne 195-1 m. gruodžio 50 
tų iki šiol negirdėtu sklandumu išrinkta nauja Krašto V...luyba ir 
tuoj po rinkimų-išrinktie ji nari ti pasiskirsto pareigomis su pirm, 
p. Sekmoku.priešakyje.Tai aiškiai rodo,ir tai vienintelis įvykis 
B.L.B. istorijoje’,kad į .Krašto Valdybę niekas nebūkštavo įeiti ir 
B.L.B. nenustojo savo populiarumo pis "us.

r,.T.'D. uždaviniai šiais metais yra dideli ir sunkūs.Ji turės 
vienyti išsitląskiušius tautiečius,rūpintis jų reikalais ir pulai= 
kyti religinį ir kultūrinį gyvenimų menkesniuose rėmuose.Ber pas= 
kutinį suvažiavimų gausus lietuvių dalyvavimas tai psitviitino ,Kad 
tik per E.L.B. galima bus sulaukti reikiamos paramos.: ji mus pain= 
formuos viskis dabarties klausimais, ji rūpinsis šalpa .įvairiuose • 
atvejuose, ji palaikys, spaudų ir vieningų ry-šį su viso pasaulio lie 
viais vienam ir tam pačiam tikslui - Tėvynės išlaisvinimui.

Nauja Krašto Valdyba,išrinkta iš patikimiausių,uoliausių ir su 
maniausių vyrų,duoda daug vilčių ir pasitikę jimo 
rėš ir .nes didelį naud.j viso krašto lietuviams..

.. i.j.Ar; . ..

KAS .1-115 ..SU, BiP. .IR KITAIS 1°52 iyfiT-*!P.lBEDBLI^TS

Su senaisiais metais užbaigė savo veiklę IRO, kuri <
apie viena mill joną jj.P.Jos nuveikti darbai nelaį 
lįams labai ai-leJi .N’auji benamiai ir d-.r likeri j 
globed.Vien vokiečių globoje šiandien randasi api 
tani, kitij kitų nraš lį..-Todėl viso dcmokra .-.inio pas
tabai susirūpinusios sunkia pabėrė! i.p padėtimi.

alingiems
- •-) n 1 u.r- 

e 4G0 ->''0G 
MU’1! O V»i1

a ūkia 
t nesi.’-ii - 
stybės
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• ■' J ’" ’''J '-': .•< ‘"' '
VInternacionalinis- Darbo Biuras buvo susaukęs konferenciją Nea= 

polyje,bet ji nieko gero nedavė ..Tuomet lapkričio 26 d. buvo sušauki 
ta nauja konferencija Briuselyje.Joje dalyvavo 23 valstybės...mcri= 
kiečiai patiekė 1952 mėty projektą.Siūlintina visoms valstybėms su= 
dėti 33 milijonus 944.000 dolerių sumą vieny, mėty, planui. J.-*. V«KLs= 
tybės įneš 10 mill jonų. Visa kita- turės sudėti kitos valstybės .Nau= 
joji organizacija,kuri turės pakeisti IRO,turėtų per 1952 metus 
įkurdinti ir padėta išemigruoti apie 115.000 naujųjų emigrantų ■ ir 
D.P.,būtent,iš Vokietijos 55.000,iš Italijos ir Triesto 35.000,iš 

'/ ..ustrali jos 15*000,be to,6.000 olandų,4.000 graikų ir portugalų.,
?ių emigrantų ir DP priimti numato Kanada 40.000., J.-/.. V. -25000, 

..ustrali j;.x - 25 .0G0 , Piety ..merika - 23.000, N. Zelandija - 2.000.J..V 
iiiano ‘įsileisti irvvokicčių pajui 1948 mėty, pritaikintą statutą. ■

Sis amerikiečių, planus' •' uvo priimtas.Kaip naujoji orgunizėici= • 
ja vadinsis,dar nežinoma.Tuo tarpu vadinasi internacionalinis emi
gracijos komitetas.Sis komitetus perims savo globon buvusius IRO lai 
vus .Norima .kad kiekviena valstybė padėty, pabėgėliams ięemijruoti,kui 
negulės, tik tuomet -emi; racijos komitetus pad ės. Sudarytu speciali ko= - 
misija išdirba planą>kic-k kuri. valstybė turėtų įnešti emigracijos 
išlaidoms padengta.Belgija siūlo naujai rrganizaęijei .įsikurti Briu= 
s‘'l‘rj<a ir žada pačĮeti padengti administracijos išlaidas(60 milijo= , 
ny frankų) w v

Naujai susirinkusi Jungtinių Tauty Organizacijos sesija Pary= 
žiuje turas viską persvarstyti, galutinai.

čv.Tėvas'įsteigė specįaių komitetą rūpintis emigracijos reiksią t 
lams rie Vatikir-' Italijoje.*_*..*_ - *d*-*_*^*_*_*_*-*-*-*-*—*-*-*-*_*_*_*_*_*-*

J_-;Ų_G_.KŪI__ S 'K Y R E L ..
NBF’dPPu'PTO

Mokytoja klasėje aiškina vaikams apie vėjaskaip jis kyla,kaip 
vejas [ 'ij.i pūlingai pasireikšti .Paguliau ji klausia.

-Pagalvokite,vaikai.Kai aš šį rytą sėdau į autobusą,kažkas švel= 
ni-ii vajudino pajudino ir paglostė mano plaukus.Kas tai buvo?

-Konduktorius I - atsiliepė viena mergaite.

KONCERTE
Kartą motina nusivedė keturiy mėty berniuką į koncertą.Kai vie= 

; nu solistė išėjo d tinuoti,o dirigentas dirigavo lazdele ,v<iikas tuoj 
ir klausia savo motinos:

-Mama,kodėl tas vyras gąsdina su lazda tą moterį?
-Jis jos ne gąsdina,vaikeliTatsakė motina.
-Tai kodėl ji taip rėkia,-nusistebėjo vaikas.

g ' .XIKI.‘I . v. .
-Jonai,nuo kada pats pradėjai nešioti akinius? Kas atsitiko gal 

■ akys nusilpo?
-Radau .kinius,t.i ir nešioju.Negi mesi! -atsadee ramiai Jorc-.c.

»**+**#+***+**#^.***+***+***+***+***+**#
A ».*Sr ***#*•*# ********-

g .
.
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Sausio wta. 20 S. 11 v.-l.(ne 12 rvl.> palios Li«p. 
ietuvi-vsis U1U»,seselę foplyt^aj^Ue. ie;rer 
>=eležiakelio stoties parapijos b.-znycio je). .a . .

XV ‘S 2 4 V. J . -• j. - -laUSK- xS ; f . J 
j-.p/liakes lietuvi.'.! 

.-„pie tai pranešti <_rti.il
IcviečlvvLii j ,asiv-.i _tsil—ii-i/ti.. ,_lonekite 

. tic aS ir k_.ixVxi.uie, kurie "Gintosios ?a=

lies"išskaito.
'.ly ...'.Či^. dlėily tUOj ,X> P- ylaŲ. 

14je,xtūi įvyks T4v • J .-ir^n-.usko ,S ♦ J. 
vadovę. bei seni'any. nauji rivixcxii.ii

— s tis i jri-’.ikCi hka s 
išlc-is*’'a’ves ir

"CocorGio." Sc.=
Licžo v.pylinkię

L) S X. .SIC J -i U -i I -r—O-l

Tt-+u"i i.i r.ilcziači..i s įsikūrę •1 .Ii jo js ,.A.lpię. kalėję ~T.~4f.?=
jt * ° ^ultiuo KvicCij "> ’f- jk. UHU.O Ii uis ir j»..uuiU.s v /x u.s s_<u.i it

išsišoksi inc ilori - tarnauti .ievai ir ?4vynei,kai? vienuoliai ku= 
nif?ai .;r'broliuku:. .\»u1x<saos inxor.a.;ci jos ...uie.l ;i suteigs lietu= 
viiji kapelio nūs kun. J. Js-liiiaS. t 

~p a D i K C S

* Didž.Gcrb.Pon-uis « G L I "v-‘ '' kuriuos toko ik.loniai
praleisti Kc.le.ly. ^tosto^-s, Auosiruzi<.i dikoju uz jy. v.visia^uiu.,.

S+ ud. ulieol. J.Lukošiūnas.

* Lilž-Gerb. Poairi U.S I k V I a d b I, ,a s xCuri.y pr^leiCkxU tik= 
n.i lietuviškai ii .lėlę, vitosto^.s ir buvau Liiloiii-.i v<.isiii--?.ias ,sir= 
aiĄiū -lako j u.

Stud.sociol.K.xetiaitis

* Jidž.Gerb. Poa-as St.ir 3. š L a J ji. m S, mielai sa:.ij.cusieuis 
vr?.lsi°x?. IG.lėdę atostogas ję vaišinguose astruos-- , nuo š irt ši" ir 
gili-y padir-y reiškia

Stud. pliil .J. L.Navickas

*xi.ys u-..tai "-P alio tin ąėriodiąue litha'.nicn.J-.dite ..ar 2a 
E ėction de l-.: Prcsse Lithu.enie.nnc- et la mission C.-.tlioląae . Vis... Ls 
lė-ikr vistelio reikalais kreiptis :Zun  ̂J .Dėdinas 97 Pck do 1.-; br.-..a- 
ęonne, Zoavoir,.Kaina pusei rietu- CC fr. ’
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