
BELGIJOS LIETUVIŲ DVISAValTEaSTIS .
1952 m. Vasario men. Id. VI metai. Nr.2. (102).

*** + *** + *** *#» #♦# .*** + **» *** *** *** + *** + ***

SPAUDA-MUS.Ų K E ĮKALA 3 .
Prėjo mėnesis laiko nuo lauktos Naujųjų. «*etię dienos, nuo visę. 

linkėjimu puošnumo, vėl gyvename pilkas diedas, ir tokias pilkas, 
kad nematyti jokio skirtumo tarp pereitu metę dienę. ir šięmetinięi. 
Sveikinimus^užmirštame, linkėjimai išblėsta prieš tą pilkiu dieniu 
gyvenimą. .Iš viso Kalėdę. ir Naujų. Eetę šventiškumo, rodos, nieko 
nė neliko.

Visokie laimės, pasisekimo ir panašus linkėjimai patys nė tos 
laimės, nė pasisekimo neatneš. Tik pačiam .prisidėjus rasi l~imę. 
0 ta laimė vilioja kiekvieną, kiekvienas nori jos daug, labai daug 
turėti ir niekad neprarasti. Tuo pačiu čia dažnai apsigaunamo, nes 
žmogui būti laimingam nedaug ko tereikia. Yra turtingu ne laimingų., 
yra laimingų. ir po smilga gyvenančių..

i D .ugelis mūsų liksime ir šeštuosius metus Belgijoje. Reikės
I , sugebėti tą esamą gyvenimą padaryti laimingu. Kitaip neina. Kol 

žmogus darbe - viskas gerai, esant laisvam - norisi laimės ir
i ’ džiaugsmo rasti. Ir kur?

Lietuviai^ kibkime į spausdintą žodį, į laikraščius ir knygas, 
- turime nemažai laiko laisvo, tad sunaudokime ji be skaitydami. ’ 

; Sužinosime daug gero apie kitus, taip kad ir mūsų pilkasis gyveni« 
Į muš„prašvis ir laimės linkėjimai bus artesni musę, dienoms. Tcnclic- 

k?, siais metais ndivienos šeimos, nei vieno viengungio, kuris neska?’- 
tytę. lietuviškos spaudos! Ir'per bpuūdą etš.is lairaė į nscuc is' •

■ eunkibe’diehds'bus malonios. rr , „
K • d " ...............'*•
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Įj_T_y_y^į_y___s_u_s_i_R_Į_ĮĮ_LLi?-i?----
1952 m. sausio men. 20 dieny, po pamaldy, Tilleur "Concordia" sa= 

Įėję įvyko Liežo^apylenkės lietuviu, susirinkimas. Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet reikėjo, kad šios apylenkės lietuviai savo 
organizaciniam veikimui palaikyti išsirinkty naujus žmones.

Susirinkimui vadovavo buvęs 1951 m- apylenkės pirmininkas Pr. 
Sekmokas. Savo pranešime jisai kvietė visus dar čia liekančius lie= 
tuvius palaikyti ir šiais metais visuomeninį ir organizacinį veiki=

....... ' . • ' • ■ • ' • • v
Po pranešimo ir revizijos komisijos payei skito buvo išrinkta nau= 

ja apylenkės valdyba susidedanti' iš stekanciy asmeny:
Pr.Sekmokas - išrinktas vienbalsiai pirmininko pareigomis; Jonas Pau= 
liukonis,- 25, Bronius Poškevičius - 20, Anastazija Gajauskienė - 16 : 
ir Paulius Bružas - 16 balsy.. Valdyba pareigomis pasiskirstys arti= 
minusiame posėdyje.

Revizijos komisijon pateko sekantieji:
Genė Ivanauskaitė, Melita Bružienė- ir Julius Rinkimas - gavę po 

16 balsy,.
Valdybai ir Rev.komisijai lieka kandidatais: P.Šidlauskienė, V. 

Banevičius, J.Salinaitis, Br.Lcvinskienė, Vi.Abromavičius ir Alf. 
Sidaugas.

Po trumpy, diskusijy., visiems pritarus Liežo apylenkėje ir šiais 
'metais veiks "Savišalpos Sekcija". Liežiečiai pageidauja, kad ir ki= 
ty apylenkiy. lietuviai šiam kilniam tikslui daugiau prisidėtą.

T Ė V . A R a N A U S K 0 s.j. IŠLEISTUVĖS

Lieže, tuoj po apylenkės susirinkimo, lietuviai surengė T.«runaus= 
kui išleistuves. Pr. Sekmokas įvertindamas D.G. Tėv. ^manausko vei= 
klyvBelgijos Lietukiy Bendruomenei visy Liežo apylenkės lietuviy vur^ 
du šiltai dėkojo už visus jo nuopelnus. Išvažiuojančiam T.Aranauskui 
buvo. suteiktas BLB Garbės ~Nario vardas. Liežo lietuviai gerb. Svečiui, 
prisiminimui ir padėkai išreikšti įteikė dovanas, kurias perdavė 
vicepirmininkas P,.Bružas. •
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atsisveikindamas T.aranauskas nuoširdžiai dėkojo lic-žiečiams už 
širdingumą ir^iš savo pusės žadėjo būdamas Amerikoje ir toliau nepa= 
miršti liekančiąją Belgijoje. Gerb.Svečias mielai priėmė Garbės Nario 
vardą tikėdamasis pašinutyti su^Bclgijos lietuviais Amerikoje ar šio= 
je ar .amžinoje Tėvynėje. Išleidžiant Svečią susirinkusieji sugiedojo 
"Ilgiausią ketą"!

Tėv. Juozas .xranauskas savo atsisveikinimo pamaldas šioje apylen= 
kėje atlaikė Tilleur, kur atsisveikino Licžo liet.kapelionas dėkodamas 
svečiui, kaip kunigui už dvasinę paramą teiktą taip ilgę laikę ir pra= 
šė, kad savd'fanka palaiminęs šiose mišiose lietuvius, laimintą ir 
būdamas toli.nuo čia.

G L .0 B C J. a X I . I R TOLIAU.

Pereitais metais'pasibaigus IRO, tremtinią globos misiją perėmė 
naujai sukurtas Emigracinis Komitetas. Naujoji įstaiga randasi buv. 
IRC patalpose Briusely j c. ,( 32.av. des Arts,- Bruxelles ),^ ir veikia 
domi s pat valandomis : po piet nuo 14 ligi 18, išskyrus šeštadienius.

oią bus išduodami DP pažymėjimai kaip ir IRC kortelės ir tvarkomi 
.kiti panašūs reikalai. Nepatikrintomis žiniomis šis komitetas gyvai 
pūdės emigraciniuose reikaluose, tačiau kol kas neprideda kelionės 
išlaidoms padengti pinigą. iie.nom.i-,- kad nuo balandžio men. rems erai= 
gruejaučius ir šiame reikale.

šis Dm.Komitetas turi poskyrį Lūksemburgo, Belgijos ir Olandijos 
sritims, kuriam vadovauja princas de Croy-Roculx. Jisai šiltai kvie = 
tė ir mus prisidėti tame darbe. Tėv.Granausko pavestas BLB sekreto® 
rius lietuvią vardu padėkojo už kvietimą ir žadamą rmpestį.

DAR DEL E m I G R * C I J O S .

■ Kaip jau buvo skelltt., kad ^bitibi mišką, kirtimo bendrovei mūsą 
darbo jėga pasirodė nebereikalinga ir visas ten išvažiavimo reika® 
lūs suvėluotas, .tas dar karta yra oficialiai patvirtinta pačios ben=

■ drobės oficialią asmenų. Šiomis dienomis daugelis mūsą vyrą, padavą® 
šią prašymus važiuoti Kanadon kirsti miškus, gauna tokio- turinio ras® 
t e liūs:

" Brangus Tamsta, prieš kelis mėnesius.’, mes rašėme jums siūlydami 
darbo kaipo miško kirtėjuivmūsą darbovietėje.

Kadangi jau praėjo nemažai laiko nuo tada ir kadangi yra^įvykę 
tame laime daug pasikeitimą,' nles randame reikalo Jums pranešti, kad 
šiuo metu tokio darbo jau nebeturime.

i.ic-s norime Jums šiuo laišku paaiškinti, kad darbo sutarčių zadė® 
to darbo galimybės dabar nebesiranda.' Su pagarba.

.-S.W.Stevens, mišką Darbo Įstaiga. "
Taigi, ir šios mūsą viltys liko tuščios ir vėl liekame tamsiuos 

urvuos prie suodino•darbo. Skaudu - bet tikra.
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Sausio 27 d. Charle-roi apylenkės lietuviai sukviesti T.Jxranaus= 
ko susirinko sekmadienio popietei į Chatelet p.J. Varno 
butan. Tiesą pasakius, Charleroi apylenkėįje lietuvių vos saujelė be= 
liko, todėl ir nedidelis•skaičius ipatėsi čia susirinkus nors kone 
visi susirinko.

P.Varnienei pavaišinus lietuviškais patiekalais svečius atvažia= 
vęs iš Liuveno kun.J.Dėdinas pagrojo lietuviškos muzikos plokštelių, 
o kai kurie lietuviai į juosteles, p.a.Žymantui pradėjus, įdeklemavo 
ir įdainavo lietuviškų dainų.

Tev.nr.inausko vietoje liekąs naujasis kapelionas kuta. J.Dėdinas 
kvietė negausius lietuvius gausiai visur lankytis ir taip jaustis 
esant dar dideliai lietuviškai jėgai, pajėgiam atsparos taškui. 
Visi mielai suaukojo, pagal liežiečių pavyzdį, "Savišalpos Sekcijai" 
sergančiam Liuveno studentui K.Petraičiui 530 fr. pasitarus einamai= 
siais ir svarbiaisiaisĮ.lictuvytės reikalais, susirinkusieji išsiri.n= 
ko apy lenkė s seniūnus: Chatelet - pp.J.Varnas ir Žemaitis,!; Gourcelles 
apylinkei - ..nt .Banaitis.

Daugelis lietuvių užsiprenumeravo lietuviškų laikraščių šiems me= . 
tams, taip p it nemažai išpirko knygų. „Gražiai žiemos sekmadienio po= 
pietei pritemus buvo parodyta kino vaizdelių iš Lietuvos.

Galutinai atsisveikinus Tėv ...ranauskui su lietuviais, sekmadienio 
jauki popiete ir susirinkimas baigėsi

* ** *** ** *

PaDĖKA. + IVhloniai dėkojame gerb. kunigams T. J .Granauskui 
ir J.Dėdinui pašventinusiems mūsų sūnaus Valentino kapo paminklą. 
Taipogi reiškiame padėką gerbiamiems tautiečiams dalyvavusiems šven= 

Šidlauskienei, Levinskams., ivi. Grūzdui te i, lia=
Gajauskų šeima.

** *** ** *

. tanarno apeigose: poniai 
tulaičiui ir kitiems.

*

SVENTVaKaRIS kONTEGNEE.
Sausio 20 d. pp. Puuliukonįai sukvietė apylenkės lie= 

tuvius-pabuvoti kartu su T.*ranausku, tos šeimos svečiu—To pąbuvio 
metu svečiui Pauliukoniai savo šeimos ir lietuvių vardu įteikė l,.b .i 
meniškai išsiuvinėtą Vytį.

Šventvakario metu p.Sekmokas atsakė į keletą stud.Navicko ir Ed. 
Cinzo iškeltų klausimų apie BLB veikimą, lietuvių partinius nusistatyk 
mus ir panašius dalykus.

Dainos ir maloni nuotaika buvo svečių veiduose, o ypatingai susi= 
rinkusius linksmai nuteikė savo kalbėtojo jumoru apylenkės seniūnas 
p. Julius Šinkūnas. • •• • ••• • •••

* Džiaugkitės visuomet! Džiaugkitės Viešpatyje! *~Ąpaštalis Paulius1
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AR;'NĘTEK3.IMb „G.S,
'IJišų . .t lės taip- tirpsta? Belgijoje ,. k.. iį.p pav._s ..iri o sniegas. Kai- • 

seal, .a Lie žo susi rinkimuose -sus irinkd.-.vo pilnutėle "Concord! i" s.-le, 
šiuo meth per balsavimus. rinke jų .rankų nebcp'ikyl v virš .trisdešimt• 
Tiesa, jei visi lietuvi?.! rinktųsi gal tada rankų net p.įdvigubė’tųj 
Tačiau, reikia-skaitytis faktu, kad. esame nedaug.

Viso to akivaizdoje kyla. klausimas, kas bus toliau, ar išsilaiky= 
Sime kaip' organizuota bendruomenė, ar'subirsime . Jeigu šiuo metu, .anot 
p.Sėkmoko pasisakymo-, "Gimto, j i -S. -.lis" mūsų organizacinio veikimo ry= 
šys, kas- bus tada, kai dar lietuviai čia-sumažės,.kai nebebus gali= 
ink? iš purenkamU prenumeratų išleisti tą laikraštuką.

' Buvo jau senini ieškot- tam išeičių. Viena tokių buvo ta, jog rei= 
kia susijungti su kokiu nors kaimyniniu laikraščiu, paw "Tremtimi", 
kuri anksčiau ėjo kas-savaite, arba "Britanijos Lietuviu". Susidarius 
techniškoms kliūtims ir norint vis likti savistoviais nuo to plano 
kol kas susilaikyta. Esant šiuo metu "GŠ" leidėjui perkrautam darbais 
ir netikėtai-Anglijos Lietuvių Draugijai pasiūlius atsiklausiant, 
ar nenorėtume- turėti sau vietos jų laikraštyje, buvo atsiklausta 
keleto mūsų veiksnių, ką . jie manė apie tą sumanymą. Ir štai.

Pirmiausiai atsiliepė T. krūniUskas: " Dėl "GŠ" tolimesnio leidi= 
mo naujas projektas neblogiausias. Yra tik vienas pavojus, kad gali 
būti nutraukta korespondencija su "BL" ir. "BL" neipplatintas. Dėl 
ko aš visados tam buvau priešingas. Bandykite. Žmonės patenkinti 
"BL".. Jei manote, kad visados bus korespondencija iš Belgijos ir 
išplatintas, kaip kad yru. "Gš", tuomet vale j... "

Toliau.paraše Pr.Sckmokas: " Jūsų rašte'išdėstais "GŠ" reikalais 
.-su jūsų nuomone pilnai sutinku.' Paskutinio ji laikai parodė, jog jums 
yra perdaug didelis vargas. Tautiečiai šiuo reikalu neatsižvelgė nė 
į jokius raginimus bei prašymus, daugumas nesumoka prenumeratos. To
dėl, esu jūsų nuomonės - susijungus su "Britanijos Lietuviu" ir tu
rint jame BL skyrelį bus .labai, naudinga ir gerai'.'

.Trečioje vietoje gavau Kultūrinių reikalų vedėjo K1 .J. Lukošiūne 
'atsilic-pimą: "Ncblog?.s"BL" pasiūlymas. - bet kaip jis realizuojamos 
bus? ar visi lietuviai su tuo sutiks? Ar jau tikrai nebėr?, kitų gnli< 
mybių? Vistiek būtų gr-až-u- išlaikyti šiokį tokį ryšį tarp sa-- 
vęsi ^.r "BL" sudės viską- ką mes norėtume, ar tiktai kas juos domins-? 
Praktiškai turėsime vistiek ką nors -palaikyti tarp mūsų, kaip minė-: 
jai, siUntinė’jant bent "‘“aiškus Lietuviams" kiekvienom, «.e būčiau •- 
už toj., kad dar kurį laiką palaikyti, nors ir menką, bet vistiek s 
ją laikraštuką!" ’ . -

Buvo atsiklausta ir pačių angliakasių - Limburgo seniūne-r sy .ra
dos uolaus platintojo Pr. Aglinsko, žodis ir nuomonė: "Skaudu .būtų p 
silikti angliakasių be "GŠ", - nors ir gautume į "BL" vieną kitą .;
.straipsnelį mūsų reikalais įdėti. Bet tai nė nereikalingo J Uos an
gliakasiai-, gana tvirtai stovėdami, neturėtume be s a -v o .Laikraš
čio pasilikti! ' ' '

Kunige, laikykime savo spaudą! Anksčiau buvai vienas, dirbaidienų 
ir naktįv - darbus žydėjo jūsų rankose, - dabar esate keli studento? 
ir skundžiatės..."
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Nuomones ^Vairios ir paeinančiose iš įvairiu ir,gal,visų rausiu 
visuomeniniu sluoksniu* Yra galima jau įžvelgti, kad visų pirma su= 
tiksime labai didelę kliūtį su^’BL" išplatinimu - ar daug kas prenu= 
meruos šį laikraštį, nors ten žymiai daugiau ras negu musiji kukliuose 
puslapiuose. Tačiau, būtų labai nepatogu, kad kas nors neatsiskai= 
tytų svetimam’ laikraščiui, - jei "GŠ" pereitais metais 17 skaitytojų 
ne trupučio ligi šiol nemokėjo per visus metus, buvo galima išsilai= 
kyti kitų dosnių prenumeratorių aukomis.

Sekantis sunkumas, mums labai neparankus tai tas, kad ten vargu 
ar įdės smulkias mūsų, gyvenimo žinutes, kurios telpa ftGŠ" skiltyse. 
Ir dar - ar mūsų bendruomenė visai nesubirs be šio ryšio???

Iš kitos, pusės — mūsų administratorius nusiskundžia dažnų prcnu= 
merątorių tuščiomis vietomis sąskaitų lape. Tad, kas pasiūlytų prie = 
monę, kaip šiuos ponus "prigriebti".

Paliekame šias eilute ir mintis jūsų sprendimui. Redakcija mielai 
lauks iš skaitytojų daugiau pasisakymų tuo reikalu. Būtų geriau, jei 
galimai daugiau atsilieptų, bet kelis, žodžius parašytų. Malonėkite 
atsakyti į šiuo s klausimus: l.Ar sutiktumėte prenumeruoti "Britanijos 
Lietuvį"? . .*2.at norėtumėte ir toliau palaikyti "GŠ"? J.Kokios no = 
rotumėte "GŠ"? 4. Kokių turite kitų pasiūlymų' šiuo reikalu?

"Gimtosios Šalies" redakcija.
o o o . .0 ’ ZI C . ooo■* M

P_a dėka . BLB Krašto Valdybai.už suruoštu bendrą Belgijos 
lietuvių atsisveikinimą ir Liežo apyl; maloniems lietuviams už nuo= 
širdžias išleistuves, bei dovanėles širdingiausiai dėkoju. Tegul 
Aukščiausias vums šimteriopai atlygina dangiškomis gerybėmis ir paldi05 
m. Iki greito pasimatymo laisvoje Tėvynėje!

- Jūsų Tėvelis ARaNaUSKaS , S. J.

♦* ** ** ** ** ** ** **
Iš Kanados paieško Stasio ir ivįrkolo D r u. s k i. ų. Jei kas žinotų 

apie šiuos asmenis, malonėkite pranešti "GŠ" adresu.
... # ...• •• • • • • • • • • •

Kertą į dangaus vartus pasibeldė1' vienas mūsų bendruomenės narys, 
šv.Petras net nustebo išvydęs dūšią su lempa ir dar suodinomis nuo 
darbo akimis. Dūšelė prašosi įleidžiama į vidų. Tuomet šv.Petras ir 
klausia:

- Ką gero, sūnau, esi Belgijoje nuveikęs?..
- Kaip čia pasakius?... Nu, paaukojau "Tintos Fondui" 30 fr!...
- Jeronimai, : pažiūrėk. ..į-knyg»is’'n.r yra užrašyta? - paliepia Petras, 

šv. Jeronimas atsiverčia gerų darbų knygas ir ,tikrai, įrašyta 30 fr.
- Na, o dauginu, mūsų brangus, žmogau? - Ką^esi padaręs?
- ...Tai dar "Savišalpos Kasai"’20 fr išmečiau...
- 0 daugiau? - teiraujasi šv.Petras.
- ...??? tai lyg jau būtų viskas, - atsakė dūšia.

Tada šventas Petras atsisukęs į Jeronimą „liūdnokai tarė:
-Jeronimai, atiduok jam tą 50 frankų ir tegul jis eina į peklą t...

0
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Liežo apylenkės Valdyba sveikina Edvardą 
G r a basių. ir Naujokaity Eleną 
susituokusius ir sukarusius lietuvišką šeimą ir 
linki gražaus ir laimingo gyvenimo.

*** L. ji. Valdyba.
Smulkūs pranešimai.

Nauji "Lietuvio Pasai". Pereitų metų gale išplatin= 
tieji malūnais ir popieriniais viršeli tis LP, del korektūros klai= 
dų gausumo teiste Tautos Fondo valdybos nutarimu išimami iš’apyvarV 
tos. Atkreipiame tautiečių dėmesį, kad kiek galint skubiau turintie
ji minėtus pasiukus pas savo platintojus pakeistų į naujai išduoda= 
mus vietoj pirmųjų. -

Kartu pranešame, kad jau galima gauti į pasiukus įsipinti ženkliu^ 
kai kainuoją po 5 fr, 25 ir 50 fr. ( 1 Lt, 5 Lt. ir 10 Lt).

L.P. Atstovas V.Baneteičius.
* Dėmesio visiems Belgijos lietuviams! Šiais metais Liežo apylen= . 
kės lietuviai ruošia didingą V a s a r i o 16 d. šventės minėji= 
mą, kurs bus vasario 24- d. sekmadienį ir prasidės 12 vai. pamaldomis 
seselių koplytėlėje, Tilleur (prie gelžkelio stoties). Kviečiami vi= 
si kuo gausiausiai atsilankyti. VGš" skaitytojai prašomi paimformuo^ 
ti tuos, kurie dar šios žinutės nežinptų.

* Lie į_u_v i a ni s_ _P_a_M_a L_D_0_S ._ Limbargo apyl. lietuviams 
vasario 5 d. W a t e r~s e h e i klinikose, 11 vai.

* Norintieji Velykoms gauti lietuviškų plokšte =
1 i ų skubiai kreipkitės "GŠ" redakoijon. Bus prisiųstas katalogas, 
iš kur išsirinkę gakėsite užsisakyti. Plokštelių kainos: iš Jingli = 
jos - 48 fr. iš JKV. - 65 fr. Užsakymai laukiami ligi vasario 16 d.

* Kas turi įdomių nuotraukų iš Lietuvos - miestų, pastatų, organize 
Gijų, mokyklų, suvažiavimų, apylenkiųj vaidinimų ir pan. o taip pat 
būdingų mūsų gyvenimui Belgijoje, prašomi prisiųsti trumpam laikui 
"GŠ" adresu, - yra darome ; lietuviška filmą. Visos nuotraukos bus 
siuntėjui sugrąžintos. Laukiame skubiai.

* Vyrai buvę karių gretose prenumeruokite šiems metams įdomų karių 
laikraštį •’’Karį”. išeina kas mėnesį, gražiai paveiksluotas, įdomūs 
sk.i Tymai. Ketams 200 fr. pusmečiui - 125 fr. Užsisakyti pas apylen
kes spaudos platintojus ir "GŠ" redakcijoje.

* *

» Pays Natai" - Bulletin PeriodiqUe Lithuanien. Editė par la Section 
de la Presse Lithuanienne et mission Catholique. * Visais laikraš
tėlio reikti-.is kreiptis; K. J.Dėdinas. 97. rue de la Br įbanęonne; 
Louvain (Belgique). Pusei metų - 60 fr.
___ . X ’H ---- . ......—   -rT4’
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