
VYRAI - PAJUDiNKiM ŽEMĘ ...!
Beveik visos didžiosios musę, tautos dienos švenčiamo© žiemos 

metu. Klaipėdos atvadavimas sausio 15 d. kad Lietuva buvo nepris' 
klausoma prisimename Vasario 16. ir pavasarėjant, kuomet vyturė- 
lio čiulbesys suskamba pro sniegą pavasarėjant švenčiame Lietuvos 
karalaičio šventojo Kazimiero šventę kovo 4 d.w

Ar čia įžiūrėtina sutapimas, o gal ir simbolinė reikšmė? Po žie= 
mos ledo atgyja kas atgyja naujam gyvenimui nauju pavasariu. Ir Lie= 
tuva po priespaudą kėlėsi pavasariu gyvenimui naujam. Lietuva bu= 
vo prikelta jos taurią sūną ir vadą. Laiminga lietuvią tauta turė= 
jusi didžiadvasią vadą išvedusią ją į nepriklausomybės pavasarį. 
Laiminga tauta, kad jos sūnūs pakluso ir bendru darbu ir bendromis 
pastangomis išėjo į laisvę.

Lietuvią tautos nepriklausomybė yra lietuvią tarpusavio susiklau= 
symo simbolis, ženklas. Dabartinė laisvės kova reikalauja iš musą 
vis£ dar vienos aukos, be kurios sunku likti lietuviais svetimame 
krašte. Tai - glaudaus susiklausymo ir bent kiek geros valios jaus = 
tis vieni kitą reikalingumą. Tas suteiks lietuviškos šilimos trem= 
ties šaltume.

Lietuviai, džiaugkimės ligi šiol pasiektais musą bendradarbiavi= 
mo laimėjimais. Lietuviai, kurie ligi šiol laikėtės nuošaliai nuo 
visko, išlįskite lauk iš kantinią, užkampią, pasirodykite dienos 
šviesoje prie visą tąutiečią. tenebūna nė vieno tautiečio kurs galė= 
dama^ atsilankyti į svenčią minėjimus, lietuviškas pamaldas ar su= 
eigas imtą ir neateitu. Lietuviai, praneškite savo adresus, gyven= 
vietes reikalingiems žmonėms ilgai negaišdami - būkime vaikai vie= 
nos motinos Lietuvos ne tik vardu, bet ir gyvenimu.

Tad, vyrai, pajudinkime žemę - pavasaris jau pradeda aušti.
Jonas Palėpė.
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GAVĖNIOS RIMČIAI1 _ ----
Visam katalikiškam pasauly gavėnia yra laikoma maldos bei su= 

sikaupimo laiku. ,Mūsą krašte buvo nusistovėję net tam tikri gavė= 
' nios papročiai. Užsibaigdavo šokiai., muzikantai sukabindavo armo= 

nikas, nutildavo linksmos dainos ir ją vietą užimdavo laiko rim = 
čiai pritaikinta giesmė ne tik bažnyčiose bet ir namuose vakarais 
neretai nuskambėdavo ūkininko pirkioje. Kas iš musų, neprisimena 
dideliu buriu einamą "Kryžiaus Kelią" ar giedotu "Graudžiu Verks® 
mą? I Mums tada netruko maldai nei laiko, nei noro ir Velykas pasi= 
tikdavome su pakilusią dvasios nuotaika, švenčią išsilgę.

Cianus supa kitokia aplinka. Bažnyčią aplankome retai, kasyk® 
darbus atima jėgas ir energiją. Ir ko gi norėti neperdaug* esant 

norų... Trūkstant sveiko gyvenimo ir sveiko pasilinksminimo vietą 
atsiranda dvasinis liguistumas ir pradedama nieko šventešhio bei • 
kilnesnio nejusti. Mes jaučiame, kad pamažu atbunka mūsą mūsą dvą== 
Kiniai jausmai ir mes prastė jame. Gražesnis, blaivesnis gyvenimas 
jau nebeįstengia mūsą sužavėti, kad pasektume jį.-

vienodai išgyvename Kalėdas, vienodai sutinkame gavėnio pra=* 
dzią - Peleną Dieną,, vienodai-laukiame Velykę,. Ir Lietuvoje taip 
brangios šv.Kazimiero ir šv.Juozapo šventės beveik na«eko neprime = 
na, net nejučiomis praeina, nebent triukšmingas ir svaigias vardi=

• nes iškeliame.. Tos šventės Lietuvoje reiškė vyturėlio ir pempės -
- pavasario paukščią parlėkimą, jos tain tikru džiaugsmu surišdavo 
pradedančią pavasarėti žemę su dangumi.

Gavėnia - rimties ir atgailos laikas. Ar rasi dabar- daug tokią 
kurie laisvu norį! gavėnioje užlaikys pasninkus, bent kas galėtą, 
ar rasini- tokią-, kurie užlaikys gavėnios rimtį? .

Pajuskime kiekvienas gavėnios rimtyje maldos nuotaiką ir savo 
gyvenimo sunkumus paverskime atgaila. Pasijūskime,. kad mūsą. gyve= 
nimas yra per brangus vien tuščiai praleisti.

"Sekimas".

ŽIBURĖLIAI TREMTIES TAMSOJE
neperseniai nuvažiavau apzanmytm m j. an d m j o s netuvią.. ■ 

Kur tą lietuvią ir nėr, ir kokią ją nėr?!
Susipažįsta su vienu jaunu vaiminu angliakasiu, kurį ryt dieną L. . 

apylenkės lietuviai išsirinks savo seniūnu ir jam patikės vesti ją 
reikalus - Jokūbui Kleviniu!.

Jo mažučio kambario sienos nedaug kuo skyrėsi nuo paprasčiausio ba= 
rako sieną,’tačiau tik sienos! švari lova užtiesta baltai, pora kėdžią. 
staliukas, ant jo radijas ir pora albumą. Ant lango gėlė?

Ar jis vedęs? - Ne.
Ant sieną kabo Didžiąją Lietuvos kunigaikščią piešti paveikslai, 

„c ■' Nupiešti tušu.
- Jūs tubbūt mėgėjas piešti? Menininkas, - paklausiau,.
- Lie. Užsisakiau pas vieną olandą, nunešiau kiąygose ras tus, paveikei 

slinkus, perpiešė- didelius.
- Turbūt tai daug kainavo ?
- Jkr.us-i gyvenau!! pasididžiuodamas atsakė šis lietuvis. .
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Ant naručio staliuko albumas, 'perrištas tautinėmis spalvomis.
- Daug foto turite j - paklausiau, - turbūt iš tremties dienų. dau= 

gijusiai, jau tiek laiko..*taan bebaigiant sakinį jis atvertė viršelį.
- prašau, malonėkite pažiūrėti, laiko turime.^
Pirmoji - "Karo Muziejaus, sodelyje" - laikraščio iškarpa. Antrame 

lape - lietuves kaimo vaizdas - iškarpa. Trečiame - Vytauto Didžiojo 
paminklus - "Tremties" klišė. Ir taip ... ligi paskutiniojo lapo.

Ištisas albumus gražiai suklijuotų, skoningai parinktų iš laikraš= 
čių vaizdelių, paveiksliukų, fotografijų. Kažkaip nustebau — pirmų kar= 
tų sutinku žmogų, kurs sugebėjo įvertinti nevertinamus daikčiukus, ku= 
rie perskaičius laikraštį numetami. Čia gi - lietuviškas kampelis, lie= 
tuviškų vaizdų rinkinys - Lietuvos dalis tremtyje.

> .. *

Salia "Poezijos" blonknotėlis. Hm...poetas? 0 gal tik jam įrašo 
poezijų - turbūt dar iš gimnazijos?

- Prašau, - tarė jis, - nieko slapto ir nieko paslaptingo.
ALbumiukas paprastutis, net ne odiniais viršeliais. Atsiverčiu, 

kai-ponio "kylėk lietuvi, tą brangią žemę" posmelis. - Nuo lietuvių kla= 
sikų pradedąs! Sekantis puslapis - Kudirka, sekantis - Basanavičiaus 
ištrauka iš "Aušros", sAkėnkįs — Gandi: "Tironas, kurį mes keikiame., ga= 
■Ii būti Dievo ranka mus prikelianti”, toliau - neatsimenu kieno :"0, 

, kad žmogus visuomet būtųkdljuec-nie, už tą ką jis daro ir vertesnis, už 
tą, ką jis tturi'.' Ir taip čia sutikau Krėvę, Vaižgantą, Ožeškienę,Ničę, 
Augustiną ir visą eilę kitų mintyto jų, galvoto jų, ir tai-tame mazuty= 
je kampelyje. Jis šypsosi.

- Radęs laikraštyje ar knygoje gražesnį pasakymą persirašau pas save. 
Kitaip tuoj pamirščiau, dabar gi laiko turėdamas paskaitau, - yra kas.

•A Jūs?, turbūt baigę gimnaziją, gal v.a A’norėjau paklausti "studi= 
javę literatūrą", bet susilaikiau pastebėjęs "nemoksliŠKą" rašyseną 
susilaikiau.

- C visai ne, neturtingi tėvui buvo Lietuvoje, vos pradžios mokyklą 
užbaigiau, dabar gi esu angliakasys.

0 kad jis būtų galėjęs studijuoti!.
Jis nemenininkas - bet menininkas, jis nepoetus - bet poetas. Jis- 

rami namų lempa, žiburėlis savo aplinkai. Ar jam reikia ilgų kolbų. ir 
straipsnių, kad nenutaustų tėvynei ? ,

( Tąsa ir b.d.) k.J.D.
............ ooo c beo .......000 L 000

..." namų namučiai - nors ir po .smilga. "... (Lietuvių patarlė).
... " iš tų pučių akmenų gali = 

ma pastatyti ir bažnyčią, ir kavinę, ii’ tvirtovę,ir lauk išmesti apsa= 
monoti ..." (Sertill-.nge ).

+
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LAIŠKAI IŠ KANADOS.
Kartas nuo karto mūšy išemigravusieji lietuviai iš svetur pa= 

rašo kelias eilutes savo pažįstamiems. Aprašo savo įspūdžius, pa= 
lygina rastą gyvenimą su čia turėtu. Norėtysi ir su kitais Belgi = 
j., s lietuviais pasidalinti tokiy laišky mintimis .

Buto___s_u_n__k u m a_į •_
Limburgietis A.Renkys iš Kanados rašo: "Buto klausimas nelengvas, 

ypač turint šeimos. Nueini ieškoti kambario tai. tuoj ir paklausia: 
- ar turi vaiku?" - Jei ne tai dar leidžiasi į šneką, jei taip - nie= 
ko nelieka - apsisukęs ir drošk atgal."

J.Vitas iš Kolonijos, dabar iš Kanados rašo kaip čia lietuviai 
įsigyja namus: "Pirkom su broliu namelį, taigi pakol kas turim nuosav 
vą kampą. Svarbiausia tai jeigu turi darbą, jeigu jo neturi, arba jeii 
gu paliuosiuoty tada daug blogiau. Nes tada nūs to jam visko, čia namu= 
kai perkami išmokėjimui".

Zwartbergietė m.Chromanskienė rašo apie gyvenimą: " Kas neturi ma= 
žy vaiky, po 2-3 me*y gales įsigyti namuką. Čia gyvenimo perspekty= 
vos geros. Jau daug dypuky turi nuosavus dviejy aukšty namus su vi= . 
sais patogumais."

__ a__ r__ b__ o____ g__ a__ y__i__ m__ a__ s_ L
Kaip jau daugelis skaitė laikraščiuose zvvartbergiečiai Jokšai 

dar sėdi Kanadoj viename pereinamam lagery ir laukia kur gales ras
ti butą ir darbo. Rašo, kad padėtis nekokia ir labai pamažu teskirs= 
to į. darbus. Tie patys Chronmnskiai jau kelintas mėnuo be darbo ir. 
yra išlaikomi kitos lietuviy šeimos. Panašiai atsiliepia A.Kalmatavi- 
cius is Hamiltono vienam kaimynui prašiusiam surasti kur nors darbo 
guranti jas:

" ...taip garantijas galiu parūpinti, bet ne darbo! Darbo gauti 
dabar tai tik sapnas. Pas mus Hamiltone yra 9COC bedarbiy, o Toronte 
300C0. Darbo garantijo s galioja tik ūkininką ir fabrinakty išduotos. 
Tačiau atvažiuoja Emigracijos Departamento atstovai apžiūrėti pas 
išdavėją ar tikrai turės minimo darbo. Aš pats dabar be darbo sėdžiu 
iį’vnera vilties jo gauti. Pirma dirbau prie kanalizacijos., bet dabar 
užšalus viskas sustojo. Ir žinote, kai darbo nėra tai ir gyvenimas 
tragedija. Dar pasakysiu -kas į Kanadą atvažiuoja savo pinigais, bet 
be joki y garantiją ir jei čia negauna darbo, tuos valdžia globoja ir 
išlaiko. Tokiy yra tūkstančiai — jie visu kuo aprūpinti, man tik dėl 
formos pasirašyta garantija tam užkirto kelią". Baigiamas gi pridu= 
ria: " Vasarą Kanadoje yra bedarbiy bet ir darbo kiek tik nori’tiek 
vyrams, tiek moterims!"

■'/ienas limburgietis dar kai. turėjo darbo rašė: "Uždirbt uždirbu, 
bet su darbu nėra taip kaip Belgijoje - kada panorėjai ir neini į 
kasyklą..čia Kanadoje jau reikia — nes reikia doleri y gyvenimui".

Kiek is laisky atrodo, kad dabar žiemos metu darbo gauti kiek 
sunkiau, ar neįmanoma, tačiau vasaros sezonu darbas ieško žmogaus.
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Bus įdomu išgirsti vieno viengungio balsį. is Kanados:" Mielas 
Jonai! ...pradžioje trankiausi kolei pravažinėjau visus pinigus be= 
veik du mėnesius, žinoma, kai kur padirbdamas. Ilgiau padirbau Toron= 
te - bet nieks neišeina, - vieny dolerį į vai. uždirbdamas viengungis 
negali pragyventi: maistas brangus, o pačiam gamintis nėra kada. Po 
to atsidūriau'miške - galvojau čia tai jau prisilupsiu dolerių. Pra= 
džieje nieko - per dvi savaites išmokau kirsti ir kasdien užkaldavau 
po 15 dol. "Velniava" prasidėjo, kai iki pažasty, privarė sniego ir 
po kelias dienas siaučia pūgos kad iš barako nė nosies negali iškiš= 
ti. čia žiema tęsiasi ligi gegužės mėn. Tai vadinasi dirbsiu 7 mėn. 
tik už kruopas, nes sniege, nieko negali rasti nėokaip dirbti.Antra, 
čia tai jau reikia turėti gerą sveikatą nes miškas čia kaip džiun= 
glėse.- medis prie medžio.. .Šiaip stovykla labai gera, kaistas labai 
geras - tai ne Belgijos kantinos. Visur šutas vanduo, dušai, kinai, 
į darbą nuveža ir parveža mašinos"...

Tai tik kelios mintys iš daugelio. Aplamai paėmus išvažiavusieji 
perdaug nesiskundžia ten rastu gyvenimu, išskyrus dabar - žiemos metu.

Pastaba: Gaunantieji laiškų iš kitų šalių su įdomiais kelionės ir 
gyvenimo aprašymais, maloniai prašomi prisiysti "GŠ" redakcijai.

Simas Baužė.
*% o o

* Žuvis mato masalą skanų
**

bet ne meškerę * (kiniečių priežodis).
o **

"GŠ" adresu yra galima gauti šių lietuviškų_knygų£_ 
liazalaitės "mėnuo vadinamas medaus" - romanas, 125 fr. Žemaitės, 
"Motulė-paviliojo" - apysaka, 30 fr. "Sudie, pone Gipse*’ - romanas 
30 fr. "Apsireiškimai Liurde" - įdomi pasiskaitymų knyga, 50 fr. 
"Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys" - jaunimui pasakojimai, 50 fr. 
Užsisakyti galima prisiunčiant pinigus perlaida arba voke.

K a s p a s a k y 
klaustas kiek jis turį 
36 galvas ir 100 kojy." 
gyvuliu atskirai?

** 00 **
? Vieną kartą žvėryno savininkas buvo pa= 
paukščių, ir žvėrių. " Aš turiu savo žinioje 
atsakė jis. Kiek t id buvo paukščių ir kiek

Du diplomatai - rusas ir amerikietis kalbasi apie laisvę. Ir vienas 
ir antras tvirtina, kad pas juos yra tikroji laisve. Amerikietį tai 
suerzina ir jis nori faktais įrodyti rusui, koki-, laisvė Amerikoje. 
"Pavyzdžiui, - sako jia, - pas mus Vašingtone bet kuris pilietis ga= 
Ii imti ir paskelbti k.'.d Trūiųanas ■ sudurnavo ...ir niekas už tai ka= 
lėjiman ne sodins. Laisvė! "

"Tai tiesa, kad čia jau laisvė, - pritaria rusas, - bet lygiai 
taip pat gali kiekvien .s pilietis Maskvoje paskelbti, kad Trumams 
durnas... ir niekas jo į kalėjimą už tai nesodins1'

*

5



zd; padariau tai, ulė !
Kai aš buvau dar mzas berniukas, aš gyvenau netoli vienos kasyklos, 

ištisą dieną girdėdavau vieliniu traukinėliu riedančius anglių vagonėlius. 
Jie sukeldavo savotišką triukšmą...ir jie nutildavo valandai, kuomet ka= 
sykloje keisdavosi pamainos. Kai mums nusibosdavo žaidimai, mes atsigulda= 
vome žolėje ir stebėdavome virš mūsą, galvą riedančius vagonėlius.

Kai kurie berniukai įlipdavo į plieninius bokštus, kurie laikė traukinei 
lį. Kartą as mačiau, kaip vienas berniukas įsikabino-į viela čiuožiantį 
anglią vagonėlį. Visi vaikai stebėjosi jo narsumu. Jisai šaukė:"Žiūrėkit 
į mane!" Acs bėgome per lauką sekdami vagonėlį. Kažkas sušuko:"Prakeik= 
tas kvailys! Juk jis užsimuš jei nukris!" Kai vagonėlis priartėjo prie kal= 
no, berniukas juokdamasis nušoko ir atbėgo pas mus.

"Jūs visi atrodėte ant žemės kaip lėlytės, - sakė jis,- ir aš mačiau 
saulę ten toli toli jūroje atsispindinčią", - džiaugėsi berniukas.

Aš dar niekad nebuvau matęs jūros, ir nuo šio momento žinojau sykį tu= 
rėsiąs įlipti į bokštą ir važiuoti vagonėliu. Kai man buvo astuoni metai, 
apie tai pasakiau kaimyną mergaitei.

"Tu bijosi" - erzino ji manę.
Tą dieną,kai aš išdrįsau, buvo aplink mane maždaug dešimts vaiką. "Da- 

bar tinkamas laikas tau užlipti ir važiuoti", - pasakė Lilė, kaimyną mcr= 
gaitė. Ji juokėsi ir tikėsiu, kad aš išsisukinėsiu. Visi vaikai sužiuro į 
inane, žinojau, kad dabar turiu tai padaryti-

Nerūpestinagi lipau į bokštą. Plienas buvo karštas nuo saulės spindulią 
ir visas bokštas virpėjo nuo pravažiuojančią vagonėlią. Kai buvau jau vir= 
šūnėje, priartėjo nemažas vagonėlis. Griebiau stipriai josurūdijusį kraš= 
tą ir mano kojos pakibo ore. Nuogi keliai trynėsi į čiurkštą vagonėlio šo= 
ną. Iš apačios pasiekė mane džiaugsmingi šauksmai. Dabar sugrįžti nebega= 
Įėjau, každaug po triją minučią turėjau pasiekt pilamą kalną. Buvau virš 
žemės ir jaučiausi puikiai. Staiga pasukau galvą ir tolumoje pamačiau jū= 
rą ir rūkstantį garlaivėlį. Aš važiavau ore.

Tik staiga baisi tyla. Drebėjimas nutilę. Traukinėlis sustojo. Išgir= 
dau iš kasyklos ilgą ir skardą švilpimą. Supratau, kad pamaina baigė dar= 
bą. Beveik paleidau rankas iš išgąsčio, kai supratau savo padėtį. xuanvėmė- 
rankas skaudėti - tirpstantis įkyrus skausmas, iš apačios girdėjau aiską 
Lilės balsą: "Laikykis, laikykis! Jonas bėga į kasyklą pasakyti, kad vėl 
pale istą".

Žinojau, kad tai beviltiška. Kasykla buvo už pusmylio; Vaikai nustojo 
kalbėti, mirtina tyla. Bankas man baisiai skaudėjo, aš užmerkiau akis.

"Laikykis!" - šaukė iš apačios Lilė. Atidariau akis - mačiau vagonėlio 
kraštą, jūrą ir garlaivį. Pagaliau kiūtau*

Pabudau ligoninėje ir pajutau, kad negaliu pajudinti nė vieno sąnario. 
Lankymo dieną mano motina atsivedė baisiai nusigandusią Lilę manęs apian 
kyti. man labai skaudėjo, bet prisiverčiau nusišypsoti..Lilė nedrąsiai 
jautėsi, ji norėjo atsiprašyti. Aš vėl nusišypsojau ir pasakiau:"Lile, aš 
tai padariau. aš pa_darir-u!"

Kaulai gerai sugijo ir veikiai užmiršau tai---------------------------

kan teko dalyvauti pavojingoj oro atakoj virš Arnheimo. Kaną dfaugas, 
skridęs drauge su manimi, po keistos dieną paklausė manęs: " Kai mes grį= 
žome iš puolimo, tu visą laiką kartojai " Aš padariau tai, Lile, as pada
riau". Ką tu padarei ?"

- " 0, nieko ypatingo," - atsakiau.
- Iš "Skautą Aid*".

*** "Skautą Aidas" metams ICO fr. Gražini 1 e-id į i amas jaunimu lai IrręuHlfi.
*
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O visdelto Belgijos lietuviai gyvuoja!... Retai kur pasaulio lie = 
tuvių laikraščių puslapiuose pasirodo Viena kita žinute apie Belgi= \ 
jos lietuvius, retai kas mumis domisi. Galėjo veinarn kitam kilti 
mintis, kad mus anglies dulkes uždusino, kad nieko gero pas mus nė 
nėra. Tiesa, mes negalime pasigirti ansambliais ir chorais, meno 
ir kitokiais kolektyvais, nepasigirsime nė teatralinėmis pajėgomis 
ar vaidinimais garsenybių, bet ko kiti lietuviai gali mūras pavydėti, 
tai musų tarpusavio susiklausymu, bendradarbiavimu, - tuo mes galim, 
pasigirti.

Tokių bendrų jėgų ir vieningo darbo vainikas buvo pereitų sekma= 
dienį Vasario 16- sios minėjimas Liežo apylenkė= 
je Tilleur. Iš neperstiprių jėgų, bet geros valios ir gerų norų 
buvo sudaryta tai šventei programa, kurių būtų buvę galima drųsiai 
pastatyti ir rinktinei publikai, - ir mūsų meno žvaigždės būtų ga=' 
Įėjusios valandėlę pasigėrėti.

Reikia pasakyti, kad ir pamaldos buvo gana iškilmingos, lietuvis^ 
kai pasakius - atlaidai. Kun.J.Dėdinui ce lebruo jant sūnų, patarnavo 
atvažiavę du lietuviai klierikai, seselių benediktinių vadovaujami 
giesmininkai sugiedojo mišių ir suplikacijų giesmes.

iuums įprastoje "Concordia" salėje įvyko šventės iškilmingoji ir 
meninė dalis. BLB pirminikui Pr.Sckmokui atidarius minėjimo aktų '\ 
trispalvę perrištų gedulo ženklu įnešę A.Pauliukonis R.Jonutytė ir 
I.Gurskytė pasipuošę tautiškais drabužiais. Sugiedojus "korija i..ari= 
ja" už žuvusius ir kovojančius partizanus sekė Pr.Pauliaus CPk 
žodis ir sveikinimais paruošti ir atsiųsti šiam susirinkimui.

"Laisvės Varpų" vaizdelyje parodė Lietuvę sukaustyta grandinėmis 
I ir R. Jonutytės. J.Pauliūkonytė, I.Gurskytė ir Alf.Ppuliukonis. 
Liežo lietuvių mažasis teatras suvaidino V.Alanto vieno veiksmo 
vaizdelį "Velnio šokis". Nenuilstamų pastangų įdėjo p.Šidlauskiė= 
nė, I.Jonutytė, P.Bružas. Labai puikiai lietuviškų velnių suvaidino 
3.Pakalenka ir Br.Paškevičius - kunigų. Čia reikia sustoti ir vie= 
šai padėkoti energiengiems vaidinto jams už vaizdelio pastatymų - 
- kiek reikėjo paaukoti poilsio po sunkaus kasyklų darbo, kad’paruc= 
šus gražų vaidinimų. Linkėtina ir kitose švenčių progose pamatyti 
naujų scenos vaizdeliui

Ši šventė buvo ne tik^Licžo apylenkės lietuvių šventė. Šį sekmadie= 
nį susirinko lietuviai iš visų Belgijos pakraščių. Gausiausiai daly=
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Melodijos šį kart j nesigirdėjo. Užtat 
sūnūs porą dainių ir limburgietis Kaz. 
prita-z

Suodinas yra angliakasio gyvenimas 
žemės gelmėse ir t:

liraburgiečiai, iš kur atvažiavo visi seniūnai ir kone didesnė apylen= 
kės lietuvią pusė. Ir niekas nesigailėjo - šis sekmadienis buvo ir 
susikaupimo - maldos diena už kenčiančią tėvynę, bet ir graži pro = 
ra yėlzpamatyti ko jau seniai daugelio nematyta, žiūrovus puikiai 
nuteikė tau+i£ki šGkiai sušokti keturią porą: I ir K.Jonutyčią, 
J. Pauli ūko nyt ės, T. .Gurskytės, Br. Po'škevičiaus, A.Pauliukonio, J. 
Žaliiiaičio ir Kaz.Žiulpio. Jc-igu jau licžicčiai dar turi tokius 
vikrius kaulus išnarstyti "Kubilus", "Kalvelius" ir kitus"lenciū= 
gėlius" - jiems tik ir tenka visu bravo. Primintina, kad tarp jau= 
nuju Šokėju malonėjo puikiai pašokti ir Kaz. žiulpys, -^nežiūrint 
randą iš kasyklą ir metą skaičiaus musą Kazys kone lanksčiausiai 
narstė šokiu kilpas.

Gaila, kad teko išleisti programos skyrelius su lietuviška kai
no muzika - neatvykus Pr.Sėliui ir Vl.Bertašiui smuikos ir armonikos 

mums pagrojo salės savininko 
Margaitis padainavo smuikui 

riant senį dainą apie savanorio kapą.^ 
‘ • -3 - trečdalis dienos praeina

ansybėse. Rodos, būtume turėję seniai uždusti.
Bet kur tu uždusi jeigu P.Bružas, B.Pakalenki, A.Diską ir J.Cerniaus= 
k-s savo tyrais balsais sugeba ’kone kiekvienos šventės programos 
eigoje atgaivinti lietuviška daina. Anot, p.Limento, nebūtą mums 
gėdos šiuo kvartetu pasirodyti belgą radiofone.

Ir ką čia ligi šiol rašau, nėra perdėti pagyrimai. Pasakysiu, kad 
šios tautos dienos minėjimo programa tai lietuvišką jėgą sutelki= 
mas ir pasirodymas, kad gyvuojame ir dar kertą gyvuojame. Ne tik 
dideli bet ir jaunieji lietuviukai Vargo Mokyklėlės mokiniai gy= 
vucja. Tautiškais drabužėliais padabinti mažieji nemažiau žiūrin= 
tiems p įtiko savo diinelėmis ir žaidimais, na, ir deklemacijomis. 
Palinkėtina, kad sės? Agnietei nepritrūktą ir toliau norą ir vaiku= 
čią pradžiuginti senesnės kartos atstovus, mielai susirenkančią 
jaunaisiais pasigėrėti.

P.Sekmokui padėkojus artistams ir iš visur susirinkusiems sve= 
čiams šventės pre grimą baigta Tautos Himnu.

Kaip minėjau ši šventė yra. mūsą gyvavimo veiklus pasireiškimas-. 
Lietuviai yra tiek atsparūs, jog tik pridėjus kiek gerą norą, ne= 
žiūrint sunkius darbo nuovargio ir čia gyvenimo tuštumo sugebėjo ’ '- 
parodyti lietuviškos dvasios nepalauiaamumą tremties dienose. Jaudi= 
nantis yru dalykas tn mūsą vienybė ir susiklausymas kartu siekiant 
bendro germ. Esame verti būti lietuviais gimę, esame verti švęsti 
tekią šventę kaip Vasario šešioliktąją.

- Svečias.
*

Lietuvis fotografas St.Limentas yra nufotografavęs keletą Nepri= 
kl usemybės šventės minėjimo Vaizdelią. Nuotrauką norintieji tesi= 
kreipia pas Pr. Sėkme ką (53 .Chtaussėe de Verviers; Ghaudfontaine ;Licge) 
Gana didelio fernito nuotraukos kainuos po 20 fr. Ten galima bus 
ją pamatyti ir užsisakyti. Kitą apylcnkią lietuviui gili nuotrauką 
užsisakyti pas apylenkės seniūnus, - šie tesikreipia paduotu adresu 
bus prisiąsti pavyzdžiai.
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Vasario 16-Ji Liuveno. Vasario mėn. 17 d. sekVAdienį 
Liuveno lie tuvi .i student'.! suruošė N-. p riki -.usomybės šventės Minėjimą 
sos .be nediktinių vienuolyne dalyvaujant lietuvaitėms seselėms. Po pa= 
italdų už Lietuvą įvyko kuklus šventės ulinė ji..as.

Limburge, lietuviams pa.laidos ir šv. Kazimiero die = 
nos minėjimas bus Kovo mėn 2 d. Pamaldos - /.'inters lags, Naujojoj ko« 
plytėlėjo prie, kasyklos, 11 vai. Minėjimui susirinkti pas K.Ž i t k e= 
v i č i ų, Zwartbcrg’c (55.Patience et Beaujone str), 5 vai. pc plot.

Kartu pranešama, kad čia bus ir "Kri/iul ė" - einamųjų ir mums 
svarbių reikalų aptarimas. Kviečiama. visi gausiai dalyvauti. •

Bus dienai pritaikintu lietuviška muzika ir filmą.

Naujas išradimas. Liežo lietuvis S. Limentas po il= 
gokų bandymų sukonstruktavo naują grindims v vaškuoti aparatą, ftis apa= 
ratas pasižymi daugeliu pranašumų už ligi šiol vartotus aparatus, jo 
kaina būsianti, palyginti, gana žema. Save išradimą p.Limentas leidžia 
užpatentuoti Olandijos patentų ccntralėjc.

Vasaros metu p.Limontas buvo pasigaminąs nemažo dydžio motorlaivį, 
kuriuo o-pi^laukiojo Belgiją- kanalais.

KAPELIONO PRANEŠIMAI
+ Prasidėjus gavėnios metui kviečiu visus lietuvius tą šventą laiką 
praleisti kiek galima blaiviau, nuosaikiau ir ramiau. Tvgul sunkus dar= 
bas būna kaip atgaila ir permaldavimas, o poilsis - susikaupi ui® ir 
atsiticsiiTp laikas.
+ Kovo 4 d. Lietuvos šventojo - šv‘. K a z i m i c ro diena. Jeigu 
čia mes negalime jo tinkamai švisti,-tą diena tebūna maldos diena į 
šv.Kazimiprcu Kaip žinote šv.Kazimieras yra lietuviškojo jaunimo gl»= 
bėjas. Tai antroji mums lietuviams itin brangi tautos diena.

žv.Kaziuiierai, globok mūsų jaunimą, globok ne tik jaunimą, bet ir 
suaugusius ir mūsų lietuviškas šeimas!".
+ Gavėnios metu penktadieniais leidžiama valgyti mėsiškų valgių sun= 
kiai dirbantiems. Kreipiuosi į tikinčiųjų gerą valią, kad kiekvienas 
rastų kitų progų parodyti Dievui savo gerus tikinčiojo norus, ar tai 
dažnesne saida, ar susilaikymu nuo keiksmų, ar taupumu, ar tai bet ko-= 
kios nuodėmes vengimu.
+ Gavėnios meto pamaldos ir trumputės rekolekcijos bus: Liežo apyl. 
lietuviams kovo 16 d. 11 vai. seselių koplytėlėje, Tillcur. Kovo 23 d. 
11 vai. Zwartbergc. Kovo JC d. Olandijos lietuviams Eocnsbrock.
+ Tenelieka nė vieno lietuvio kambario, nors ir prasčiausio, be kryže = 
lio, be manijos ar šventojo perveiksiu. Tie dalykai reikalingi visų pir= 
ma, jie nebrangūs o labai brangūs.

"PAYS N.iTaL" - Bulletin p^riodlquc Lithuanian. Editė par la Section 
de la Pre see Lithuanio-nue ct la ./lesion Ca t-.holi qus. Visais laileraštė= 
lio reikliais kreiptis:K.J.Dėdinas, 97.1-uc de la Brabanųonn^;Louvain- 
Pusei metų kaina - 60 fr.
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