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Paėmęs žodį, apygardos vadas, nušviesdamas dabarties. politiniu.
įvykią raidą ir musiji tautos tragišką padėtį. Isryskinęs lietuyią 
taupos kovą prasmę, jis išreiškė padėką visiems partizanams uz besą
lyginį duotos priesaikos vykdymą.

- jausą tautos kančios ir toks gausus kcv»s kovos broliu pralietas 
ir dar liejamas kraujas testiprina musiji kovos dvasia, kad ir tragis= 
klausioje klaikumoje nesukniubtą musą vėliavos pries pzalaimėjirnąJ

Po kalbos atsiradusi tyla buvo pertraukta parti zany, mygiama daina: 
,.."kas paklaus kodėl gi ašaros man rieda?

Kas man ravint rūtą, Padėk niev, sakys? 
Kas akis manąsias atras lino žiede, 
Kas, oi kas gi mano širdį suramys? " ...

Vis skambėjo dainos žodžiai, pildami graudulingą skausmą į kiekvieno 
sielą ir veisdami nenoromis susimąstyti. Ypač stebėjau mergaitę par= 
tizanę, kurios akyse blizgėjo stingstanyios ašoros su kiekvienu žo= 
džiu ketindamos prasiveržti. Šis vakar- s buvo daug liūdnesnis negu 
paprastai. Gal iš dalies veikė švenčią nuotaikos ir kažkur klaidžio= 
jančią šeimą pasiilgimas.

nuskambę jo.paskutiniai žodžiai, palikdami trumpą tylą. Visą laiką 
apygardos vadas prarymo jo ant automato vamzdžio, paskendęs savo win= 
tyse, tarsi butą svėręs sielos gilumoje kiekvieną dainos žodį...

Iš "-.irti z-mai už geležinės uždangom" .
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- , '<=*" 5* z- ° ^6' į i e z e Lietuvos Nepriklausomybės
. i te mrnejimas^ir pačio neprit^alwomybės paskelbimo akto pri= 

sl-f 1r3įn;as bus I-iezo apylenkėje Tilleur', vasario 24 d. Šventė 
pr—.-u. es pamaldomis uz Lietuvą ir žuvuius 12 vai. Po jų seks šven= 
tęs programa "Concordia" salė-je Tilleur.

Jūictiaru.i Belgijoje, kur jūs bebūtumėte, toli ar arčiau, sente 
įsijungę į lietuvišką gyvenimą^ar ne, atvykite vasario 24 d. į 
lietuvių, tautai taip brangios šventės minėjimą. Ši šventė bus mū= 
są. susiklausymo, damąus bendradarbiavimo, tėvynės meilės išraiš= 
ką. Susiartinkime vieni su kitais, pasirodykime kiek dar esame Bel= 
gijoje- pajusime dar nesilpną lietuviško gyvenimo pulsą plakantį 
tėvynei Lietuvai. Kvieskite tuos, kurie atokiau laikėsi‘ir gyveno, 
atsivezkime ir svetimtaučius pažiūrėti šios šventės iškilmių.

& e 1^1 o n ė - atvažiavus Lieže į centrinę (Guillemins) stotį, 
.'is- jos išėjus imti einančius į kairę tramvajus 1; 4; ar 15. Atva= 

..... ziavus ligi "Place St.Lambert, persėsti į nr.61. einantį ligi ga= 
lo į Tilleur. Limburgiečiai teišlipa "Palais" stotyje. Išėję prie 
pat stoties palaukite tramvajaus nr.61. einačio į kalną (dešinėn). 
Važiuoti ligi galo, išlipus - rasite lietuvį, kurs nurodys toliau.

Tad, kas tik gyvas į Nepriklausomybės šventę Lieže.
-Rengėjai .

* Išvykėliai. Vasario raėn. 15 d. į JAV iš Antverpeno iš= 
plaukia Tėv. Juozas Arą na u s k a s, s. j. Vasario 16 d. R a č = 
k a u s k ų šeima iš Pomincroeul į JAV.

Seniau-išvažiavo iš Glain Balkaičių šeima, buvę ilgalai= 
kielmūsų laikraštėlio bendradarbiai ir rėmėjai, aktyvūs lietuviai. 
Išvažiavo p is savo sūnų į JAV. iš Liežo išvyko į Kanadą p„M e. « e 1 = 
k o E šeima. iš Tilleur - p.Julius Kumpis Australijon,

Iš Fareiennes - Andriuškevičius, St; iš La Louviert 
-Dičpini g a i t i s, Zigmas.

Iš Zwartberg'o Limburgę į JAV išplaukė pą G r u ž a u s k n i . 
Iš Pommeroel išemigravo į Lietuvą - Krausas,n. rį? Savickas Bonifacas-.

Visiems linkime sėkmingai .apsistoti ir mūsų nepamirštiu
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----------------------------------------------- 3 --------- ------------ ------------------- ,---------------
* išleistuves Pommeroel^. Vasarienio d. iš šios 
apylenkes išvykstanti Račkauskų šeima suruošė lietuviškas atsisvei= 
kinimo išleistuves apylenkes lietuviams. Čia su savo parapijiečiais 
atsisveikina ir T.J-Granauskas.' Susirinkus gana nemažam lietuvių 
skaičiui. "buvo, feraži proga pakalbėti lietuvių kultūrinius ir eimmai= 
sL.is reikalais - daugelis vyrų užsiprenumeravo "Karį" ir kitų laikraš
čių, nemažai išplatinta ir knygų.

'Esant jaukiai lietuviškai nuotaikai susirinkusieji įdainavo į mag= 
netofono juosteles keletą Lietuviškų. dainų, šaliamorius ir žilti u= 
kas solo ketų lietuviškų melodijų. Naujasis kapelionas parode filmų 
iš. tėvynes ir ko let } sekmadieni ui pritaikintų vaizdelių.

Išvažiuojančio seniūno - p.Račkausko vietoje apylenkes lietuviu 
reikalams vesti išrinkti p.Vaičiūnas,J. ir Janoys.

"Savišalpos Sekcijai" sergančiam K.Petraičiui vyrai dosniai sudėjo 
500 f’r. aukų.

Apylenkes lietuvių kapelionu liko kun.J.Dėdinas. Sudainavus išvykai 
tantier.s "Ilgiausių metų" ir pasilinkejus laimes išleistuves užbaiga 
tos "Leiskit į tėvynę..." - Išleistuvių dainos ir kalbos yra užregis
truotos magnetofono juostelėse lietuviškom archyvui.

* Spaudos reikalai. Yra nemaža lietuviu atsikyrusių 
ir gyvenančių toliau nuo lietuviško veikimo centrų. Kad įgalinus ir 
juos įsigyti 'lietuviškos spaudos ir knygų, kartus nuo karto skelbia^ 

ame laikraščių ir kitokios spaudos, sąrašus. Radę kn nors įdomaus gali= 
te užsisakyti tiesiui "GS" adresu. Pinigai gaunami perlaida1ir voke. 
Tenelicka šiais lietais lietuviu, kurie ne prenumeruotų bent viena lie= 
tuviškę laikraštį ar nenupirktų kokiai nors knygų.

Gauhani laikraščiai: "K a r y s " - mėnesinis, metams 200.fr; pusei 
metų. - 125 f r. "T ė v i š k ė s 'Ž i b u r i a i " - savaitraštis, pla= 
Čios e.pimti-es, savaitraštis, metams 250 f r. p. m.-150. "B r i t a n i - 
j p s Lietuvis"- savaitraštis. 3 v-čn. — 50 fr. "Tremtis" 
-mėnesinis, - p.m. - 50 fr. "Darbininkas" - dukartsavaitini s, 
iš JAV,- metams. - 275 fr. "Aida i" - mėnesinis, mokslinės krypties, 

metams 300 fr. "Lietuvių. D i e n o s" - mėn. gausiai jvavo.i?csl.uo
tas vaizdais iš lietuvių gyvenimo, p.m. - 80 fr. "V a r p e^l i s " - 
religinis ir tautinis — mėn; - metams - 100 fr. "žvaigždė" 
-religinis, mėn; metams - 150 fr; "Kristaus Karaliaus Lva i^v a s " 
- savlitinis; relig. ir taut. - labai patartinas lietuviško žodžio 
mėgėjams, metams 150 fr, 

"Britanijos Lietuvį” ir "Tremtį" užsisakykite ir atsiskaitykite 
pas šių laikraščių atstovų Belgijoje Br. Poškevičių (87.rue 
Vertbois; Kontegnče; Liege).

* Il I M B U H G 0 ŽINUTES. Baigus TCaterschei apylenkėje 
tvarkyti reikalus, šiuo metu visose Limburgo seniūnijose yri giluti= 
nai sutvarkyti kartotekos reikalai.

Pereitais metais pradėtoje ir šiemet baigtoje "Savišalpos" reika= 
lams rinkliavoje surinkta 2450 fr. Zwartberge - 500fr; Watersehei--240; 
Winterslage - 910; Eisdene - SCO fr. Gausiausiai aukota Eisdene -■ viso 
98% lietuvių; mažiausiai We.terschci - vos du lietuviai. Gausiausiu ;m= 
ka-Vaivada, Jonas - 500 fr.

(seka toliau).
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"GIMTAJAI SALIaI" ir Jos SKAITYTOJE .

Ir štai mano dienos Belgijoje jau pirštais suskaitomos. Keletas il= 
goką metą prabėgo besidarbuojant su lietuviais, jaučiant ir kenčiant 
visą vargus ir reikalus * Tad, kaip tik ir norisi dar kartą pažvelgti 
atgalios į gyvenimą praleistą., į musu kultūrinio gyvenimo svarbesnius 
bruožus ir veiksnius.

Visą pirma noriu savo žodį tarti mielai "Gimtai Žaliai". Nebuvau, 
prisipažįstu, fanatiškas "GŽ" piršėjas ir platintojas, nors ii’ jos 
redaktoriumi buvau kurį laiką.. Šiame reikale buvau didelis apsileidėlis 
tačiau buvau uolus jos skaitytojas. Nuo a ligi. Z perskaitydavau visKą, 
ką tik rašydavo, ir viskas buvo įdomu.

mylėjau Belgijos lietuvią laikraštėlį, nors jis toks paprastas bu= 
vo ir kuklus.

Nauju pereigą verčiamas sunkiai skiriuosi su "G.Šalimi". 
Nauji darbai vargu man leis mdn glaudžiai bendradarbiauti, tačiau 
jos nepamiršiu. Su savim imu Visus "GŠ" numerius, kaip didelį tur, 
tą kurį mums davė pasišventusią žmonią darbas

wane 1 in k ė j i m a i "GŠ" yra kuo nuoširdžiausi: Tegul ji 
•nenustoja plėšus kietą kultūriną vagą Belgijos lietuvią tarpe! Pasi= 
likime jos simpatizuojantieji bičiuliai, remkime savo franku^ renki= 
mc darbu, rei.kinc įos paskleidimu savo darugą tarpe. Kick man liks 
franką nuo kelionės, esu numatęs pasiąsti ■ "Gimtajai Šaliai". Jei nc = 
liks, atsiąsiu. dolerią, kaip kad padarė išvykusieji lietuviai į Ka= 
nadą, Ameriką ir Australiją (>)

Gale šio adieu "Gimtajai šaliai" tariu savo liūdną S u D i o v u 
jos skaitytojams ir visiems Belgijos lietuviams.

Neabejodamas galiu sakyti, kad mes vieni kitus mylėjome, mylėjau 
aš Jus, - Jūs buvote mano geriausi bičiuliai. Kaip gražiai sutardavo= 
me visuos sunkiausiuose klausimuose. Kiek kartu stebėjausi Jūsą paklus® 
num mano kunigiškam žodžiui, aš vėl jautriai supratau Jūsą tylius pa= 

. ge Įdavimus. -Prašyčiau . a .t leisti, jei kuo norsvJums nusikaltau.
Taip pat is gautą laišką galima išgirsti, jog, nežiūrint visu sun

kumą mes Belgijoje graži ii sugyvenome. mielai jie prisimena mūsą su
sirinkimus, pamaldas, pasi vaišinimus.

Bet vien tik to grąžuos sugyvenimo būtą dar maža. Matyt, kad. aš 
jums buvau daugiau kuo: malones'tarpininku ir Dievo žodžio liudytoju. 
Dievas ir toliau jus nepaliks vienišus-. Kun. J.Dėdi
nas ir k un. J. Danauskas rūpinsis jūsų sielos ir dvasiniais reikalais, 
Jiems tuoj ateis pagalbon du .naujai įšventinti jauni kunigėliai. Ne= 
liksite našlaičiais! Pasitikėkite savo vadovais, aš pavedu Jus ją 
didžiam rūpesčiui ir maldoms. - ‘

Kaip iki šiol, taip ir atę-ityje pasilikite, stiprūs juodame anglia
kasio gyvenine. Napalūžkite! Tėvynės vargai, neabejotinai, eina ą. ga= 'į- 
lą. Triumfaliniai ūži mgsinde likę galingi prie-š daromą blogį mums i 
ir mūsą tautai.. \ \
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J .učiu, kad šis ...no /itsisycikinimu žodis kiek purdčt-.s, tačiau 
.’■-i s nitk.idis nosisk.liteuc su žodžiu - kilbtae, kaip mokame ir visi 
L.er .i suprant-imc, 
P s k, u. t i n į

S ud į v v j brn n;- i o j i 
visiems idielicms 3.;

.-. .iki p įsim.-.tyrao 
j c Lietuve je !

ko. k.'.ę nori p..s..kyti! T.'.ip priimkit 
sudie k-ip tikro nuoširdumo 
•. "Ginto ji S- .lio", 
I i jus liet uvi ;ms !

i s v c j c

sudi< v

ir s į mtno 
e t s i s ve i ki ni mę 
k :i lyte j’.k-s i

n c p r i k 1. :i u s o m c =

"...rūpink k

. ..LIiEURGC ŽINUTES 
Taip p..t b .i 
Vise surinkt
- Zw .rtberpč 
Vi so . k .r i o mo ke s č i o

• - Jūsę. Tev.ųs• Juozas Ą

■.s ir. ne tik žmcniy, bet ir JiuVp

K a.S, s.j.

■:kyv.'.izdė jo "

**
(•»tk<-lt'.) 

IV i o rinkli '.v.. už 1951 
kejo Lisdene. N^n©k^Jo 

e ir V/., te r saliu i po 5 lietuvius.
is metais IJ.mbiųv,e surinkt. - 2720 fr.

+ į r iv r i o m o k c 
.15CC fr. Visi lietuviai užsimu

* V.;s..rio 16 d. ir švento iv.zimierc švencię. minejim.\i ren-i .mi ko = 
vo meh. 2 d. sekm-.dienį po p..m..ldy Wintersl. .pe. Smulkesnes 
cijos bus paneštos veli u.

informa=

s t i n y* ■ v s .rio 3 d. p. B ir**., ž i ū n y (<» .Įerscboi) ir A u t u 
(Wintexsl..£fe) šeimos minėjo savo vedybinio gyvenimo 5 metę. 
Graži, me seka, dieniu popietės pobūvyje ;i-.terschei susirinkę 
vi..i hi.loni .i pabendr .vo lye ir vestuvių nuot .ikoje. Es..nt muzik.n- 
tui be armonikos, listaviškį melodiję. p.-.f rot.. plokštelėmis. Pro ;;r-.ma 
p- įv .irinta filmy vaizdeli .is ir p .sik.-.lbė jimais prie mikrofono.

krikai jo . iIdos v-..rd u.
Pereit .is metais 

su savo iš. .uliniais

Z«/.rtber^.e sul..ukė dukreles, kuri., p-

p. Žvirp.židinvs laimėjo keletu, nem.žę. premiję 
karveliais. Linkime sčkmes ir ši.-.is metais.

ESI 0! kun.J.Dtniusko rūpesčiu Vasario 16 d.
Briuselio Prancūzui k. r-di jofon .s Jb.-.n^-. 4-85,9 ni)

18,'5Č’ v..Ii dues lietuviškos muzikos va- 
Avieči.tine lietuvius ts?

• i D E k.
pro 5.1
vasario 20 d_

Įi|l tndelęY trūksi^.nči.,- 15 :fir*
-•dien.^ budėti prie pi ii m tuvy

kun. J. Danauskui už rūpestį nuoširdus ačiy

* Lietuvi, i! Remkime lietuvišk-,- timn. ziję veikiančiu"Vokietijoje> 
kurioje mokosi hemaz.’.i lietuviško j-.unimo neę .linčio išemigruoti • _ 
Vokiečiu, švietimo . .inisteri j.. ši-,- lietuviy (_.imn ;zi j f pripažino Įy“ 
či..teise su vokiečiy ,/im.v.zi jomis. Remkime sį kultūros židinį pirK- 
d .mi "Vu.rp.o ; okyklo s "ženkliukus Ii pintinas ant vokę, ar u.tviru.cy» __ 
kainuoji; po C ,5C fr; 1 fr', ir 5 ft- G .unami "GS" adresu ir p-s se 
niūnus. Neišsiūskite n.$* vieno l<iisko be šio ženkliuko!
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AR LEIDŽIAT VAIKUS. 1 KINĄ r.
Per paskutinius 50 metų kinai tapo viena stipriausiai pa veikian= 

čių žmonių mėsės priemonių. Anot popiežiaus Pijaus XI, šiuo metu 
nėra jokios kitos priemonės, ku±i taip stipriai paveiktų žmones", 
(Vigilante aura").

Kinus lanko milijonai žmonių ir jų skaičius kasdien vis auga. 
Belgijoje yra 1650 kinų salių su dviem milijonais lankytojų kas sa= 
vaitą. Ne tik greitas filmų išvystymas, bet ypatingai jų charakte= 
ris daro stiprią įtaką į žiūrovus. Judantis paveikslas yra patrauk= 
lūs. ir gyvai kalba žiūrovo vaizduotei ir jausmams. Tuo būdu kino sa= 
les yra tapusios gėrio ar blogio mokyklomis..

Gerosios filmų ypatybės nėra'pakankamai daugelio įvertinamos. Kul 
tūrinės filmos labai giliai paveikia tautos kultūrą ir auklėjimą. Pa 
.našiai, dokūme tarinės filmos turi būti taip pat įvertinamos, ka ip 
auklėjimo ir švietimo priemonė. Tačiau, neužmirština ir tai, kad fil 
ma yra' m e n a s , visai naujas ir būdingas mūsų 20-jam amžiui. 
Suprantama, kad daugelis žiūrovų kine gali daug ko išmokti, suprasti 
ir įsijausti į gyvenimo grožį bei jo meną.

Nenuostabu tačiau, kad daugelis katalikų ir rimčiau galvojančių 
žmonių kiek šnairai žvelgia į kinų salei., ir tuos, kurie ten kasdien 
lankosi. Jų šis nepasitikėjimas kinu yra pagrįstas tuo, kad daugelis 
rodomų filmų yra labai toli nito to, kad kiek auklėtų ar į gerą ves= 

šscase. Jų kultūrinė vertė:, kartu ir moralinė dažnai yra žemiau 
nulio. Tokiu būdu rimtiems tėvams ir kyla klausimas, kaip yra su jas 
lankančiu jaunimu, jei nieko gero ten na rodoma, ir kas rodoma yra 
žalinga.

ii 
ir 

n

Belgijoje padarius tyrymus pasirodė, jog trečdalis mokyklos 
nimo kas savaitę aplanko kino seansus. Tuo tarpu dirbančiojo jauni= 
mo tarpe kino lankytojų yra net du trečdaliai ligi 18 metų. Paėmus 
lietuvius, net ir vaikus, gal kiną lankančių proeentaa sieks netoli 
šimto. Todėl įdomu žinoti kino geradarybes ar blogadarybes.

Ar kinas kenkia žiūrinčiam? Ir gaila, kad turime į šį 
klausimą atsakyti "t a i p". Štai pasėkos mažiems vaikams .

1. Daugelis baisių scenų gąsdiną vaikus, vaikučiai tampa 
nervuoti, pradeda naktimis blaškytis ir nemiegoti.

2. Daugelis vaikų po kino jaučiasi pavargę, be nuotaikos.
3. šio nuovargio priežastis yra rk i ų pailsimas besekant grei= 

tai besikeičiančius vaizdus.
4. ?3s dažnus kino mažus lankytojus mokslo laipsniai smarkiai 

smunka, - mokytojai skundžiasi, kad tokie vaikai niekuo nesidomi ir 
sunktai įstengia susikaupti.

5. Dilmos išmoko vaikus daryti tai ką jose mato. Vaikai pamegždžiQj» 
jo. žaisdami Į.r gerus ir blogus veiksmus. Tik stebėkite bežo.idžian= 
ciuse jaunuosius "kaubojus". Ir čia norėčiau pastebėti, kad tėvai
yra pirmieji, kurie militarizuoja kartas.

Labai ribotas filmų skaičius yra tąnlęukos vaikams ir t ė v a i 
turėtų rimtai pagalvoti , kad į bet kokią filmą kas 
savaitę vestis vaikučius yra labai negerai.
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NcV.-'ižiėd k<ip ufczieJts vaikams sis klausim“s yr*j sv.trbus J * u = 
n i m u i". Bręndi.to Ijikc jnunas žmogus yra jautresnis filn^i įtakai 
nei subrendęs. J..unuol<i\i save jaunystėje mokosi gyventi, ieško tau 
pą^rjfzdžiy. Ir štai "filmosc iš gyvenime" permato gyvenimo -kartais la= 
bal klaikius pavyzdžius, ko nė vienas nenorėtu pergyventi.

Pagalv .-kime patys, ar ne tiesa, kad žeme lygic filuios:
1. Sukelia savotišką dvasinį tingumą, ypač tampant dažnu kiny, svečiu.
2. Sukelia ne pasitenkinimą savo aplinka ir be nuotaikos darbui ir 

pareigoms.
3‘. Sužadina ir mokina nekrikščioniško klaidingo gyvenimo. Jaunimas 

stengiasi pamėgždžioti vieną ar kitą kino žvaigždę kalba, dainavimu, 
šukuosena ir taip tampa "filmy įeiki .u uzais". . .

4. Giliai pažeidžia sveiką krikščioniškos mote r y s t ės 
ir šeimos ištikimybės sąvoką.

Salėje tamsa, įvairi y publikos pasielgimai ir pastabos irgi nei= 
giamai veikia į jaunimą. Pasitaiko to, ko niekuomet nedaryty ne kino 
salėje.

5. Atbukina priaugantį jaunimą nuo aukštesniy ir gražesniy gyve = 
niir.o dorybiy, vertybiy, kaip pav. painaldy, tėvy gerbimo, pagarbos 
žtcnėjas, ir 1.1.

. ___n4kxJd_c.y. lankymas . neturi g c r^y j y pusiy,-kaip jau pradžioje
minėjome? - Dažnas kino lankymas nieko- gere neduoda, - tokie lanky= 

-tojai nėra niekuo gudresni už tuos kurie retai eina, bet >a_ sirenka 
tinkamas filmas. Taigi, žiūrėti į kiną tik iš blogosios pusė yra ir=

' gi kvaila. Ir čia taikomas aukso vidurys. Jei i.-es norime moderniškai 
iplaciadvasiškai ij? .Mjįiftbningai i e s; i a u k 1 ė t i , turime kar= 
tais nueiti į kiną, kaip ir į. gerą koncertą ar vaidinimą. Nuosaikus 
film-y lankymas turi savo gerąsias puses. Gera filmą suteikia dvrsinį 
poilsį, atitraukti dirbantį jaunimą nuo darbo gyvenimo rūpesčiy ir 
sielo jimosi. Do kaine nt arinės ir gamtos vaizdy filmos išmoko akylumo, 
taip labai reikalingo kiekvienam žmogui, 1’ilma, ypač apžvelgęs, ■ paro = 
do žmonėms, ko šiaip niekuomet negalėty ma ytį, parodo _ reįęny= 

. biy ir įdomybiy iš viso pasaulio. filmoš supažindina žiūrovus š-u sve = 
finomis šalimis, kitokiais zwniy papročiais, .kultūra ir mokslo laimė“ 
jiiaais . pagal Angele De Be u iš "_jaecraad" , laisvai vertė a. T.-

- - . *
P r i ę anglies kasykly 

Negrįžtanciai prabėgs jaunystės dienos, 
Ir nusineš jos viską praeities srovėj, 

. • C laukuose žydės žibutės ir purienos,
Gi tau skambės tiktai liūdna giesmė.

Ivegrįžtančiai p.-abė^s pavasaris žiedais pasidabinęs, 
t Ir senas ąžuolas šlamės rudens naktyj, •

Bet tau jau nespindės skliautuose žvaigždes sidabrinės, 
.......- C siaus tiktai, kaip viesulas gūdi ta.usa širdy...

Ir kai sugrįši iš tamsiy kasykly vienas, 
iš ūžesio ir amžinos nakties, 
Pajusi ilgesį, praėjusiu dieny jaunystės, 
Kaip šaltą ranką 'tikinančios mirties...!

-Rimas , Pommeroeul.
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' ___Š_V_I_E_S_ę_l_e_s t A_il s o_j_e_4  M
-Jei t11 £ali būti žvaigžde danguje - būk žvaigžde danguje.

Jei tu negali būti danguje žvaigžde - būk švyturiu ant kalno. 
Jei tu nebegali būti ant kalno švyturiu — būk lempa namuose 

—J.kilotas. .
Daug prikalbama šiais laikai®., apie lietuviams taip reikalingas 

dorybes tremties gyvenime, daug pri-raš’Sina spaudoje apie opiuosius 
tautos reikalus', daug pasiūloma priemonių ir būdu kaip ne nu taut e ti , 
kaip išlikti grynu lietuviu. .Baugi C tašiau, tos pačios, lūpos tyliai 
šneka, kad panašios pastangos neina tiesiu, norimu kelių, tose pačiom 
se laikraščiu eilutėse įkyriai skverbiasi duomenys, jog rastasis ar 
susidaromas gyvenimas daug daugiau padaro negu pastangos siūlomos ci= 
lutėse, straip cniuose ir ilguose išvedžiojimuose. Ne vienas tyliau 
ir gilini galvojantis lietuvis pastebi, kad gyvenimas, lyg mokiu. pa= 
slaptinga ranka,išplėšia motinai tėvynei sūnų po sūnaus, dukterį po 
duktė®. Visi gražūs sumanymai ir gražiausi norai sulaikyti tų piktų, 
mus naikinančią ranką nuo pragaištingo darbo lieka be pasėkų, lieka 
lyg patyčia iš visų sumanymų. Rastasis ar susidarytasis gyvenimas tu= 
ri savo logiką, šovą galvojimą, kuri yra skirtinga mo norimos lini= 
jos, norimų pastangų logikos. Ir visa tai vyksta paslaptingu, net 
nesuprantamu būtinumų,.kuriam nebeatsispiriama.

* '.
Kas pasakys kodėl taip yra ?aš jums pasakysiu, kad yra ir kiek kitaip. Kitaip. Apie ką mūsų 

laikraščiai retai kada beužsimena, retai kada mokančios lūpos prabyla^ . 
Yra tremties sutemose žiburėlių, kurie nesugebėję būti žvaigždėmis ar ' 
švyturiais, yra tokiais savo namuose. Jie tylūs, nesigarsiną ir negar= 
sinami, nepriklausą partijoms ar kovos už tėvynes laisvę frontams. 
Jie kursto, dega ir degina.

*
Jau gerokai laiko prabėgo tremties upe, kai vieną pavakarę psibel?= . 

džiau į profesoriaus J.Ereto duris Bazelyje. Laukiu.
Nereikia čia, daug rašyti apie šią asmenybę tiek daug gero padarius? 

šiai mūsų tėvynei. Jis - šveicaras. Štai ką apie jį rašo Stasys Yla. 
Vieno lie tuvio studento paskatintas jaunas šveicaras studentas, tik 
iš raštų girdėjęs apie jjietuvą, ją pakuista ir jai pasiauKoja. nar Lie= 
tuvos nematęs, jis jau daug dirbo Lietuvai. Kovose ties Vilniumi, jis 
prasiveržia, pro alijantus ir lenkus ir, kaip šveicarų karininkas, rei= . 
kalauja jam. leisti išvesti Lietuvos traukinį su paskutiniais svarbiais 
vai s t bes dokumentais. Pavyksta. Jo vardas pasidarė greit žinomas mū
sų tėvynėje. Jį išrenka į seimą, paskui pakviečia į universitetą pro= 
fesoriauti/‘Pavasarininkai" įšsirenkė jį savo vadu, kongresai ir suva= 
ži vimai jį kviečia kalbėtoju, mokslininkai savo studijų dienų organi
zatoriumi. Pagaliau jis vedė vieną lietuvaitę, gimnazijoj. mokytoją ir 
suture lietuvišką šeimą.

Taigi, laukiu įeti pas šį Lietuvai taip brangų žmogų.

8



Pasirodo viena jo duktė -*vos tepažinau iš gimnazijos laikui. Pats 
profesorius kurį: laikfą_gyvenę s z&navykijo je, žmonos ūkyje, buvome ne= 
perto limiausi kaimynai. Puikiai pažinojau juos - todėl ir šis ruri tiki- 
mas man.* malonus.

Pasisveikinam. Profesorius kiek palinkęs, susibaigęs, tremtis ępau= 
dusi keletą bruožą, veide, tačiau jis tas pats, žmona taip pat, ti k še j = 
m?, paūgėjusi-

Kalbamės apie praėjusias sunkias dienas, apie vargus, kai jam rei= 
k$jo atgauti šveicaru pilietybę norint gt.utį savo profesijoje darbe. 
Po dvidešimt metą, joks šveicaras nenorėjo net ieškoti jo dokumentą 
įrodančią, jog jis kadaise buvęs šveicaru.

Gyvenamieji kambariai papuošti lietuviškomis spalvomis, lietuvis^ 
kais paveikslais. Ne tik kambariai, bet jie - jie patys. Ponia Eretie= 
ne lietuve moteris, dukterys: kukliai lietuviškai.: apsirengusios, plau= 
kai nefrizuoti, pakirpti ir kaspinėliais perrišti. Tikros žalio lietu= 
visko kaimo dukterys.

eis tėvynėje gyvena ir be tėvynės.
- 0, mes irgi tremtiniai. Laukiame dienos, kada galėsime vėl grižti 

ilgino, - kalba profesorius. Pagalvojau: "mes irgi tremtinei'1 - jie ne.=ta; 
įsikūrę, jie laukia.

kalenu buvo su kaimynais pasišnekučiuoti. Ir užtrukome netrumpai. 
Pytą■atsisveikindamas pastebiu:

. - Bet, ir jūs mergaitės, tai gi lietuviškai gražiai kalbate!
Čia įsiterpia profesorius:

j- 0, čia tai motinos1darbas. Ji išmokė jas ne tik skaityti, bet ir 
rūšy*!. Jau dešimt metą, kai jos iš Lietuvos - ten mažutės buvo. Namuo= 
se kalbame visuomet lietuviškai.

- Bes ir gimnazijoje^lietuviškai kalbamės tarp savęs, - pridūrė 
pasididžiuodama viena iš eretaiČią. atsisveikinant.

v<-
" C, mes irgi tremtiniai! - 0, čia tai m o t i n o s darbas ! "

- K.J.D.

Juoktis sveika. Tarptautiniame chirurgą suvažiavime 
pereitos vasaros metu Paryžiuje rusas pasakoja: " - Vienas mūsą dar= 
bihinkas apako. Mes jam grąžinome regėjimą naują matančią stiklintą 
akią dėka. Tai sovietinio mokslo stebuklas!" - "Kas čia tokio" - tuoj 
įsikiša amerikietis, - vienam mūsą darbininkui pernai mašina nutrau= 
kė pirštus. Mes jam tuoj įčiepinom karvės spenius. Dabar jis ir pie
štus turi ir 11 litrą pieno kasdien duoda'.'.. Netiesa, - sušunka 
sovietą profesorius, - ar turit liudininką, kuris tai matė?" - "Ži= 
noma, - rimtai atsakė amerikietis, - tai tas jūsą darbihinkas su 
stiklinėmis akimis"...***^** ***********-** * *-*■•»* **** ******* 
"Pays Natal" - Bulletin Periodic ne Lithuanien. Editė parpia Section 
de la Presse Lithuanienąe et Mission Oath. Visais laikraštėlio reika= 
lais kreiptis:K. J.Dėdinas, 97*rue de la BrabąnęonnejLouvain/Belgtąue.

,  ** * ** *** ** * ** ------ •------------- ——-— 
+
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