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ŽOLINĖS MERGELEI..,
Aus lt Marijai giesmės giją 
fc.no siela nerami.
Skelbk gerumą, prakilnumą
Ilge s ings s irdimi,

0 ifergaite, tavo kraitis -
Nekaltybė nuostabi:
Mum- žavėtis„ir gėrėtis
Leisk per,amžius Tavimi,

. Susimąstę nesam naštą
; Savo nuodėmės didžios,

■ Tu Šventoji, Nekaltoji
!•' Gelbėk, meldžiame iš jos'
Į ■ I *4?# '•

- Lie t uvo s Didž , Kunig .ii-g g £ y -g 
H giesmė Marijai, kurią dazn-'i k 
b ’

Varge gimę, mes nežinom 
Priebėgos, kaip Tu,kitos: 
Rojaus v irtuose"užtarki - ;
Vaikus tėviškės šviesios.

Tavo grožis mum kaip rožė.-, 
Kaip lelija nekalta.
Tavo garbei ieškom, vardo

• Neištarto niekada, 
Ir maldaujam-, nepali ujam 
girdimi vis -alkana: 
Leisk išvysti Karalystėj 
x.uile spindinčią TaVe.

cšiieino giminaičio šv.Kazimiero
Ibėjo Vilniuje prie zatedros, 

( K. St. Ylos vertimas).
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Brazdžionis".

Mano tėviškės tolimos liepos,
.. ...ano tėviškės sodai balti, 

Pasakykit, kada jūš man Jbūvo t 
Prie- širdies taip arti? .
,*. Ap Jaučiu jūsų, žydintį kvapai

Aš kaip gyvas visur jus matau, * 
Ir kiek jūsų., be rudenio, lapų, . 
Kiek dienų, man nukrito, skaitau;

. 0 jus gaudžiat kaip aukso vargonai; .
Ir sapne, ir darbe, ir maldoj,
Ir aplink, 'kai sustoju kelionė j,":-’ į ■ '■< ?- 
Krinta jūsų žiedai. \ ... j y

Mano tėviškės tęlimos liepos, •
Mano tėviškės sodai balti,.. . ;
Pasakykit-, kada jus .man buvot . ; : i.
Prie širdies taip artil-.-'i--*-.. ■ • ’

*** . ,. - .

oWc’/<-'./ai(,6ecr'ui. ’
■ ' Dieviškoji Apvaizda, nežiūrint mano žmogiškų trukumų; pbr Jūsų- ‘ V 

visų karštas maldas man leido gabiausiai"prisiartinti vrie‘ Dievo 
.aktoriaus i Primicijų diena, kurią Jus, malonūs tautiečiai, taip 
gre-ždLai suruošėtė,ūnan ir .buvo ta pirmoji diena, kada galę jau., .pirąs 

;nią'Icarf•'ištarti* dškiiniirigai.i.»"Aš prisįartįnsiu prię.. Viešpaties. ąį=
‘ 'tdriaus; prie Viesp^tiGS, kuris '.linksmina 'mano jaunystę’^,.

šia proga norėčiau padėkoti konnširdžiausiai visiems „tiems, ku* 
rie maldomis iri aukomis' palydė jo inane į -kunigys;t§ . Taip pat dėko= 
ju iš visos širdies broliams ir 'sesers lietuviams* už taip gražiai 
suruoštas Primicijas. Čia ypatinga mano padėka-priklauso malonioj 
sioms Liežo seselėms benediktinėms, gorb.Ponioms įiežietėms ir...^ . 
mieliems l.iežieciams, o iš-toli atvykusioms; svečiams lietuviškas** 
ačiū! - lian labai daug džiaugsmo suteikė Jūsų malonūs sveikinimui 
ir gausios dovanos, kuriuose aš mačiau Jūsų gilios, dvasios tikėji= 
mų ir pagarbą būsimam kapelionui* ....- ... ’ ... '

Atsidėkodamas linkiu gausios Dievo palaimos Jūsų gyvenime., ir darbe.
. - Jūsų kunigas J ų ozas L u k o š' i. ū n a £

' Gražiai ,a t šventus Kun. Juozo Dukošiū= 
no Šventimų, Sutikimo ir Primicijų iškilmes turiu malonią'progą...kai= 
po Belgijos Lietuvių Kapelionas^ padėkoti -šių švenčių rengė jams', "daly- 
vioniE ir visiems aukomis, triūsu ir gerais norais, prisidėjusiemsiems. 

Daug padėkos skiriu BLB Pirmininkui Tr. -S e k-m o- k u i, pp. 
Gajauskienei, Šidlauskams, Levinskams, Bružams,- Taut.šokių šokėjams: 
Žiulpai, Jonutytei, Poškevičiui, Vėjeliui, Pauliukonytei,Žalino.ičiui, 
Gurskytei, Jonutytei,!. VIiAbromaVičiui, Grėbiiauskaras, širvienei; 
Limburgieciams: pp. Aglinskams, kiekiams, Bražiūnams, Skimbirauskams 
ir visiems pasidarbavusieme. Seselėms lietuvaitėms ruošėjoms - labai 
dėkui. w kun. Jonas Dėdinas.
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NAUJO KUNIGO SULAUKUS.
Liepos 20 d. Belgijos K.B.Kardinolas J.B.Van RQey Mąlino kate= 

droje įšventino kunigu mus^ bendruomenės lietuvį J. L u k o š i ū= 
n ą. . . . . "

Jaunasis kunigas Lietuvoje baigęs gimnaziją, karo pabaigoje 
turėjo palikti tėviškę, tėvus ir sesutes su broliais Užpaliuose, 
gražiosios Šventosios pakrantėse. Tremtyje kurį laikę, studijavo 
Pabaltijo Universitete Pimeberge, vėliau jausdamas dvasinį pa= 
šaukimą 1946 metais stojo į Eishsteto kunigų dvasinę seminariją, 
kur tuo laiku mokėsi daugelis lietuvių, klieriką.

Porą metą studijavus filozofiją, po J.E.Vysk.Podolskio kelio= 
nes ir vizitą pas Vak.Europos bažnyčios hierarchus, atsirado ga= 
limybė dviems lietuviams klierikams studijuoti Belgijoje, kardino= 
lo Van Roey globojamojoje dvasinėje seminarijoje Malinę. Čia 1948 
mi jaunasis teologijos studentas Juozas pradėjo tolimesnį savo pa= 
šaukimo kelią.

Neturintį nei savo tėvą,nei artimąją,klieriką Juozą atostogų 
metu mielai kvisdavosi lietuviai angliakasiai, kuris juos mielai 
nuteikdavo savo nuotaikingai jumoriška dvasia, paguosdavo ir pa= 
stiprindavo dvasiniai. Aplankęs Volonijos lietuvių apylenkes pas= 
kutiniu laiku pragyveno Limburge, Zwartbergo apylenkėje p.Jokšų, 
o šiems išvažiavus Kanadon - p.Aglinską šeimoje.

Ir taip slinko motai po metų ruošiantis šventai kunigystei. 
Mėgiamas buvo Juozas ne tik lietuvių tarpę, bet ir svetimųjų. Ne= 
apsėjo seminarijos programos be Juozo gražaus balso ir orchestrė= 
lįai-’ nęsusigrodavo be jo, kaip kad anuomet dar gimnazijos laikais. 
Kaip saviškių tarpe kėlė lietuvybėsvdvasią, taip tarp belgų klieri= 
ką nuolat aiškindavo Lietuvos skaudžią nedalią - ii visuomet rasda
vo Lietuvai draugų.

Prieš metus laiko įšventintas dijakonu, šiemet priėjo prie Vieš= 
paties altoriaus atnašauti šv.Mišią aukos ir paaukoti visą savo li= 
kusį gyvenimą Dievui ir Tėvynei.

Į jo kunigystės šventimus susirinko lietuviai iš visos Belgijos. 
Ypatingai gražiai pagerbė Limburgo apylenkė, kur liepos 20 d. suti= 
ko jaunąjį kunigą su simboliškais duona ir vynu, mergaitės įteikė 
prie papuošto tako gėlių, ir susirinkusieji apylinkės lietuviai 
nuoširdžiai pasveikina.

Savo pirmąsias iškilmingas mišias - p r i m^i c i j a s - kun. 
Juozas^atgiedojo Lieže seselių benediktinių bažnyčioje.v

Liežo apylenkią lietuviai jau nuo seno ruošėsi šiai šventei tin= 
karnai pagerbti į ją tarpą darbuotis pareinantį kunigą. Seselės 
lietuvaitės, kurios jau seniai šiame vienuolyne gyvena, rūtomis
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išdabino aukos altorių., gėlėmis pobūvio salę ir lietuviškai paruoš= 
tiis pietumis vaišino svečius.

Primicijų sekmadienį, rugpjūčio 3 d. diena buvo saulėta, todėl 
ir svečių, buvo išdvisęs Belgijos: Volonijos, Briuselio, Limburgo, 
neskaitant jau pačių licžiečių, kurių buvo daug. Iškilmingoms Mi=v 
šioms giedojo benediktinių liturginis choras, pamokslų sakė specia=. 
liai iš Romos atvykęs, Gregoriano universiteto studentas kun. Juo= 
zas Jankauskas.

Po Mišių giedant "Marija, Marija" jaunasis kunigas suteikė sa= 
vo kunigiškąjį palaiminimų savo Motinai ir artimiesiems likusiems 

’tėviškės saugoti, palaimino Lietuvos laisvės kovotojus, tremtinius 
ir visus į pamaldas susirinkusius savo pašventintų rankų uždėjimu.

Pažymėtina kitas svarbus dalykas tai dienai - per primicines pam 
maldas Pirmosios Komunijo.s priėjo R.Rudys, iš 
Glain.

Iškilmingus pietuę pradėjo Belgijos KV Pirmininkas Pranas Sekmo= 
kas atidaromuoju žodžiu pasveikindamas jaunęjį^primicijantų. Pie= 
tų metu sveikino visos lietuvių apylenkės, o iš svetur sveikino 
pradedant iš Romos gautu popiežiaus Pijaus XII palaiminimu, Dr.Bač= 
kių, Lietuvos Ministorio Paryžiuje telegrama visa eilė primicijan= 
tę pagerbusių asmenų: Tev.J.Arahauskas, SJ. iš JAV, Dr.J.Končius iš 
Vokietijos, St.Paulauskas iš Kanados ir kiti.

Pietų metu svečiai pasakė kalbų, tarpais grojo lietuviškų plokš= 
telių muzika, pasigirdo viena kiti lietuviška daina. Gal ęacia įdo= 
miausię^gražiosios programos dalį užpildė tautiškų šokių šokėjai, 
ko pasižiūrėti atėjo^pati vienuolyno abatė ir visos seselės. Akordeo= 
nu grojo VI.Abromavičius.

Dėkodamas kun.Juozas už visas gausias dovanas ir lietuvių nuošir= 
durnų, paliko mintį, kad lietuviai kunigo asmenyje čia pagerbė patį 
Kristų, kurį jis turės gyvenime rodyti. - Būdinga, kad pamaldų me= 
tu per pakylėjimų už bažnyčios sienų grojo internacionalų socialist}- 
niai ir komunistiniai Darbo Šventės demonstrantai.-

Užbaigus iškilmingajų dalį su "Ilgiausių metų" svečiai ligi filmų 
netekimo fotografavosi vienuolyno jaukiame sodelyje ligi vėlaus vaka= 
rėlio.

Jaunajam kunigui Juozui Lukošiūnui linkime taip darbuotis ir au= 
kotis, kad Kristaus taikos ir Lietuvos trispalvės vėliavos kiltų, 
vis aukščiau už visas kitas spalvas ir vėliavas!

# K.J.D.
Mūsų lietuviškoji Bendruomenė mažutė likus, tačiau gaji. Mūsų 

gražų sugyvenimų šiemet vainikavo keletas svarių įvykių, kuo mes 
galime didžiuotis: tai neseniai baigęs labai geru pažymiu Liuveno 
universitetų jaunas inžinierius Pųuliųs Povilaitis, dabarvkunigas 
Juozas Lukošiūnas ir dabar seka dar vieno lietuvio pranciškono ku= 
nigystės šventimai Limburge Saint Trond miestelyje.

Rugpjūčio mėn. 24 d. sekmadienį 8-10 v. pranciškonų vienuolyne 
(Minderbroederkloster) Tėy.P uuliaus B A L T A K 1^0 į ku= . 
nigus įšventinimas. Sekančių dienų, rigpjūčio 25- 10.vai. iškilmingos
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.amor itso amotonuIeanoSl rifarrnf qxnx."Aija”. G
Primicijos tame pačiam vienuolyne, po ją - palaiminimas. Kviečiami 
lietuviai iš visos Belgijos atvažiuoti į sodą kraštą. Limburgą,*. su
tikti ^naują lietuvį pranciškoną St.Truidene.

Važiuoti. Briuselio - ligi Landeno ir iš čia tiesiai vieton. 
Iš Liežo - eina tramvajus iš Place St.Lambert, arba per Landeną. 
Limburgo apylenkes lietuviams: iš Waterschei traukinys išeina 7,37 v. 
(kas nori šventimą pradžia atvažiuoti - traukinys 6,38 vai. ligi 
pat St.Trond be persėdimo). Pirmadienį - primicijoms: iš Waterschei

* Nuvažiavus St.Trond - klausti "Minderbroederkloster". Netoli 
pėsčiam.

Ten gyvenant lietuvė J.Lapėnaitė visus atvažiavusius svečius pasti= 
prins.lietuviškais pietumis. Yra tad svarbu, kad tie, kurie rengiasi 
Šventimams ar Primicijoms laiku praneštą apie savo dalyvavimą adresu: 
Erne .J.LdpėnEiitė-Grooten; 15 .Begynįtof; St.IRONJ /L.

Tad, iki malonaus susitikimo žaliajam Limburge!
*

P a m a 1 d. o s: Rugpjūčio^15 d. per. žolinę Limburgo lietuviams, 10 v. 
Zwartbergo-parapijos ^bažnyčioje. Sumą giedos kun.J.Lukošiūnas.
RUgpj o 17 d-. 9 vai. Olandijos lietuviams Hbensbroek’ene, šv.Jono baž-= 
nyčioje . Ryi.gpj .s24 4. ir 25 d. Tėv<PduJ.iaus šventimai - St.Trondene.
.RUgp j jf d. Pommeroeul, parap.bažnyčioje; Rugsėjo 7 d, 11 vai. Charle= 

‘ roij,{14 ,r.ųė du Lavoratoire). Ragssil^cd. slLiva^ę^T&L^ŪŠtiiiyže)1
painaldas -gi<toASJ^e v. Pašilius OEM, ’ ( o gal geriau tiktu nuo dabar-Liežo 
apyl.lietuviams-daryti seselių benediktinią bažnyčioje, kur buvo . pri= 
midijos?/- kaip į tai atsilieps liežiečiai?).. ..

- Eupenę besigydantis .St^d. K. Petraitis prašo, gal‘kas iš lietuvią 
malonėtu <ats Įlįsti kiek’rūgščią’ Vaiėiip1 Jį gaįi$a •ąpĮąr^tl.^sekĮaedj c-.~- 
nįąį^<i2fi*: vąl i". Adrešą^v'.'šandteriupi,'. Nuperi.' ' J^^bcw****** •

Mep'..paskutines:pafeaiaas ': Gharleroi' apylenkės įietuviai maloniai 
0Į^UĮco jo -:fitiid..Petraičiui^Jęįjj.ti .^Ipffjr. tj. ■ ,
7;, lietuvius įąpĮ^pkė ‘įs. Į'taiįjQ.s atvykęs kun.J <Jaękauskas.

Sve4^-fe^Loniai- priėmė pasiekią Šė-Įma, ’.yatei’pQhei. ’:
'"‘7^laikas kaį. gydosV-VGŠ'r bendradarbis Edv.Cinzas ĖrĮiiįe^ 
lio^iįgohinėje-klinikoje,' : ;*■
...,^k|'ąpkutiniu laiku Belgijoje gįii§ vaikučiai: Viliuną šeimoje, Til= 
lęur; J.Visockią — Waterschei; Jušką šeimoje - Lieže; j.čepuko .seimo= 
ję:w;.Įieže; R.Simonaičio - gimė ir mirė sūnus, - Winterslage; J.Kari= 
ton^ HaSselte. 7-'
■ '/- Radę svetimuose laikraščiuose straipspelią apie LietuVą įr*ld^etu-= 
vius, malonėkite iškirpę ir užrašę laikraščio vardą ir’datą’atsiąsii 
"GŠ" adresu. ‘ " J ' ' . .*** <** .....

>> .auoįiiao
"AiJii"' !

■ am oi ėL”i Ji e ari pM: aii g t -r- • ‘I <11 ’'*

rr;
• m-'
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Žinios iš tevynIs .
Ne vienam įdomu žinoti, .kaip, šiuo metu viskąs atrodo Klaipėdoje.' 

Pasiekusiu vakarus teigimu,vdaugiau kaip pusė ^įsų Klaipėdos gy= . 
ventojų yra svetimieji. Ypač daug karuomenės tikrų azijatų,. Ne= 
ringą paversta tikrais karo medžiagų ir įrankių sandėliais - ten 
rodytiė negali nė komunistai be specialaus Vilnietis 'MVD leidimo.

Jau ir kolchozninkai su žvejais pradėti mokyki rusų kalbos j kad 
galėtų tiesiai pasiskaityti Lenino ir Stalino knygas. Nei ir vaikų 
darželiuose mokoma: "Stalinas, Leninas - mūsų vądaifc pjautuvas ir 
kūjis - mūsų ženklai"... v -

Kaip visoj Lietuvoje, taip ir Klaipėdos krašte turgams.dienos 
nustatytos tik sekmadieniais-.Ir lietuviai mėgina kartais su vokie»= 
čiais"pasiekti Vakarus, bet nesėkmingai. Pav. vieno lietuvio diplo= 
mato giminaitė, gyt^ytoja, sugauta be leigimo įbėgant į Vokietiją, 
pernai nusinuodijo. Jos giminės paskiau buvo pašalinti iš tarny= 
bų. Todėl nenuostabu, kad ir klaipėdiečiai’, kaip ir visi lietuviai,; 
per kiekvieną maldą prašo, kad tik greičiau būtų išlaisvinti.

Gautomis žiniomis, Komi srityje tik nuo pereitų^mėtų lapkričio 
mėni iki š.m, vasario 1 div buvo perkelta 15.000 iš Pabaltijo krąš= 
tų/‘darbo...savanorių". Atnezti taip pat savanorių transportai vasa= 
rioj -kovo ir birželio mėnesiais. Lietuviai daugiausiai apgyyendin= 
tl Pečioros pakrantėmis, taip pat Voktos srityje, o ypač Košvos apy= 
gardojė. čia tenka gyventi barakuosejpo 12 šeimų. Barakai vis ple= 
ciami - matyt,"savanorių" į pačias šiauriąsias sritis atsiras dar 
daugiau. ' ■ • ” „ /

. Nuo Baltijos jūros iki CekosįovaįAjos bolševikai išvedė, lyg 
karo metu, spygliuotų-vielų užtavaras, tuo būdu demonstruoja, lyg 
Vakarai norėtų juos pulti. . >

Pavilnėje Sovietui sukoncentrayo parašiutininkų diviziją ir £ 
Vak.Lietuvą perkėlė šarvuočių pėstininkų diviziją.

Prancūzų plačiai skaitomas žurnalas "Match"^staipsnyje apie Va='\ 
tikoną plačiai paminėjo ir Lietuvą.JSlaipsny iškeliama Pijaus XII 
vedama kova už dvasios laisvę anapus geležinės uždangos ir tenykš= 
čiai tikėjimo kankiniai. Straipsnio gale reiškiama^nuomonė,.jog 
Vatikanas žada paskelbti dvasinį karo.žygį prieš 
ko muni z m ą. Staipsnis pailiustruotas 2 čekoslovakų "kunigė= 
mis"- kurios bolševikų įkurtoje tautinėje bažnyčioje - laiko misiąs, 
tik neklauso išpažinčių. Jos taip^pat gali tuoktis, bet tik sU at= 
skalūnais kunigais., Tų dviejų "mišias laikančių kunigių" apačioje 
įdėtas kitas paveikslas, pavadintas "Tikėjimo Kankiniu". Jis vaiz= 
duoja mūsų vysk.Teofilių Matulionį, šalia įdėta nuotrauka 3 papraš= 
čiausių daiktų, Romoje laikomų pavaizduoti, kaip brangių relikvijų, 
kokiu būdu teko laikyti mišias ir eiti religines pareigas darbo , 
vergų stovykloje prie Baltosios jūros. Tuos bažnytinius indus suda= 
ro^paprasčiausia geriamoji stiklinė - atstojusi kieliką, konservų 
dėžutė - atstojusi Komunijoms laikytį indą,ir šaukštas - vartotas 
kaip patena konsekruotoms ostijoms.* n-rTm-n
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lietuviu politiniai darbai
VLIKo,-kuris sudarytas iš visų. Lietuvoje buvusiu politiniu par= 

tijų. atstovu o dabar tremtyje dirbančio Lietuvos isvadavitoo danbų,— 
ir Lietuvos' Diplomatui praktiškajaį Lietuvos vadavimo vaikiai sude= 
rinti Liepos gale Paryžiuje -prasidėjo pas įtarimai Tarp šių dvie= 
jų, veiksnių yra skilimas . VIIKas atsiradęs vokiečių, okupacijos'.me= 
tų kartinantis sovietams pasitraukė į Vakarus ir laiko savo pdre'iga 
Lietuyps laisvinimo darbų tęsti kaip ųukščiauslas veiksnys. Pries 
1.94.0. buvusieji Nepriklausomosios Lietuvos diploifiatiniai atstovai už
sienyje jaučiasi turį Lietuvos vyriausybės. įgaliojimus veikti . 
tuvos vardu pilnateisiai. ,.v .

Suderinti VLIKo ir dabar tremtyje ęsančių Lietuvos diplomatui 
veiklų jaučia reikalų abi pusės. Toks bandymas buvo pernai Vokie= 
tijoję, bet baigėsi nesėkmingai.-.VLIKas...pulsavimu.atmetė ,Llę|.Įrf,i: 
Pįpįg&Įįių pirmenybę politinėje veikloje. gį nęsųtai^įmų labui skaų= 
jįsįoį kėlė lietuviškoji abiems pusėms palanki spauda. Gį toksai 'p^įs 
įįmas $pa žalingas dar niam-darbui užLietuvę. šiuo metu vėl .įjundbfa p 

' m©fj?įenierns su antrais suartėti. Paryžiuje<A' ■ . '? • ■ /TAD, 
’ "Liepos pradžioje Londone Lietuvos Pasiuntinybėje buvo puvagįa?;

. . diplomatai B.K.Balutię,. .,P,&a$ęikįs. §.tdžQraitis ». .APta^.
j ta Įiietuvo s 'Diplomatinė v tarnyba /'tarp tautinė' įvykių, eiga,- 'Lietuvos 

..'/padėtis, Lietuvos piliečiui apsaugojimas užsienyje ir Lietuvos su^ 
’ *■'*včreninių teisių vykdymo atstatymas,. v "J\.

U Susirinkusieji apsvarstė daugelį-.kitų-klausimų., - plačioji li'e= 
‘yuvių konferencija, Mažosios Lietuvos Tarybos reikalai, dalykai.Iie= 
čių Europinį sųjūdį, Diepholzo gimnazijų, Lietuvos atstųvavimb už
sienyje praplėtimas ir pan. ' ' \,c

Lietuvos ministerial širdingai sveikina tautų okupuotame krašte;
'’yįsus tuos, kurie aukojasi ir dirba Lietuvos laisvei'-atstatyti ir 

įįętuyię dvasiai palaikyti, ; .r,5-
'i'Šiemet,, minint Paryžiuje tragiškuosius baltų įvykius, visa .eilė 
atsakingų prancūzų polįtikų ir veikėjų pasakė reikšmingas kalbas, 
liečiančias mūsų skaudziuosius reikalus.

Laisvųjų Teisinkų kongrese Berlyne ir Madride lietuvius atstova= 
vo’*'minis teris E.Turauskas, M..Brakas ir kiti. Jie skaitė atitinka^ 
mas paskaitas apie teisinę padėtį okupuotoje Lietuvoje. •

' B*.--,......- ............Elta". V-J

Lietuva... v - "
• Kur šiandiena^ jinai? ; , 0 tačiau Lietuva
' Miega Jos milžinai; .Tik atbus gi kada:

f: Po "žemių jų ilsis krūtinė! r Ne veltui ji tiek iškentėjo!
’Kaip po audrų didžių . Kanklių balsų išgirs,
Kad ant marių plačių •< k , Kenčiųs^kraujas užvirs, 
Užmiega vilnis paskutinė. Nes Kryžius gyvatų padėjo.

- Lietuvos prisikėlimo dainius Maironis.
"Iš pelenų tauta prisikels - . . . ,

T - jei jos kalboje bus knygų" -(D'Amici).
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KAS DAR G A L I , Į JAV . Ė ’ M- I G R Ų 0 I I ?
* * ' '* *• ' •

Naujo emigracijos tremtiniams įstatymo,nesulaukėme. Ar po Naują 
Kietą Kongresas išleis kokį įstatymą būtą štinku spėlioti.

Babar tremtiniai dar gyvenantieji Europoje gali gauti vyžas 
sulig veikiančiu DP įstatymu vadinamu 3C, kuris galios ligi 1954 
metą liepos 1 d. Sulig juo lietuviai gyvenantieji Belgijoje gali, 
JAV konsulatuose be laukimo eilės gauti vyžas Lietuvos kvotos'^ąe 
skaiton, nes sulig šiuo įstatymu pusė Lietuvos kvotos yra naudojama 
neapribotam į ateitį laikotarpiui visiems Lietuvos tremtiniams. •• •

Todėl visi lietuviai tremtiniai, norintieji emigruoji į JAV ir ' 
galintieji sulig čia aprašytu,įstatymu gauti vyžas, privalo tuoj 
registruotis JAV konsulatuose ir' apie tai neatidėliojant pranešti 
BALFo centrui Europoje (Adresas: Rev.J.B.Konoius, BALFo pirmininkas; 
Pienzenauerstr.15 J Mūnchen 27. Allemagne). - Ir visaisvkitais emigra
cijos reikalais ir į kitas šalis irgi krepkitės tuo pačiu antrašu.

Į kun.J .Lukošium primicijas buvo kviestas ir Kan.Končius, kur, 
buvo viltasi, susirinkus daugeliui lietuviu galėtu daugiau ko pra= 
nešti mums aktualiais klausimais ;t Atsakydamas į'kvietimą prašė per
duoti sveikinimus lietuviams ir atsiprašė negalį atvažiuoti, nes gi 
tuo laiku buvo perkraustomos BALFo įstaigos iš Hannoverio į Miunche= 
ną. Laišku užbaigia: "Prieš grįžtant Amerikon turi'd vilties kada 
nord rudenį atvykti pas jus "į Belgiją ir ppie apsilankymą pranešiu 
iš anksto". • ■ '' ’ ■

BALFas padrąsina:. "Emigracijos reikalais lietuviai visada -te= 
gul kreipiasi į mūsą emigracijos skyrią Miinchen 27. Pienzenauerstr., 
15. ir visada kiekvienas gaus reikalingą nurodymą ir pagelbą".

____ . ____ .. _____

SVARBUS PRANEŠIMAS: Daugelis lietuvią dar nėra išsiėmę tremti= 
nio pasiuko, - anksčiau vadintos IRO kortelės, kuri daug kur-yra 
būtinai reikalinga, ypač ieškant darbo už kasyklos ribą. IRO pasi= 
baigė ir ne vienas klausia ar dabar’negalima gauti panašą^, pasiuką. 
Atitinkamose įstaigose pasiteiravus gauti nurodymai, kad galima! 
IRO pakeitė Tremtinią Komisariatas, kuris išduoda minėtas korteles.. 
Suinteresuotieji siąskite registruotu laišku savo "Carte d'Identi= 
tė"(asmens pasą belgišką) ir dvinfotografijas adresu: Mr.le Haut- 
Commissaire dės Rėfugiės; 32.avenue des Arts; Bruxelles.
Naujasis Komisaras gyvena seniau buvusiose IRO patalpose.
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UŽSfČNIO P A SO REIKALU
Daugelis mūsų bendruomenės lietuvių nori gauti metrikus, už= 

sienio pasus ir kitus dokumentus. Daugelis nebežino kur kreiptis 
ir kaip kreiptis. Tam palengvinti keletas informacijų,.

"Kiekvienas pilietis,išvykęs iš savo šalies ir gyvendamas sveti= 
moję šalyje, turi turėti savo šalies užsienio pasą - galiojantį pa= 
sų - per visų laikų, kol gyvena užsieniose. Kiekvienas lietuvis gy= 
vendamas ne savo šalyje turi turėti Lietuvos užsienio pasų.

Užsienio pasas yra kiekvienam lietuviui nelyginant jo atesta= 
tas ir diplomas. Jis yra pats svarbiausias., pagrindinis lietuvio, 
dokumentas. Jųbml remiantis -'galimą gauti ir kiti dokwagntal, pav. 
metrikai, liudijimai ir pen> Jis yra ne gine y tinas- ašmens piliety= 
bes prirodymas. Jis tautinio bei -valstybinio susipratimo ženklas. 
Jis reikalingas turėti netik tuomet, kai reikia, kur keliauti, bet 
privalu jis turėti visuomet.

Belgijos lietuviai (taip pat ir Olandijos) L.U.Pasų gali gauti 
Londone.

Kaip ir k a s d aj y t i ?
1/. Užpildyti labai švariai ir tiksliai visus atitinkamo pareiš= 

kimo klausimus, kitais - bus bereikalingas laiko gaišinimas susiraši= 
nėjant. Pareiškimai gaunami pas Kun.Danauskų, Pr.Sekmokų, "GS" adresu.

2/. Pridėti prie pareiškimo dvi savo naujausias fotografijasj 
imtas iš prišakio (ne iš šono), tinkamas pasui didumo ir pasirasytas 
kitoje pusėje.

3/. Kas turi savo senų vidaus ar užsienio pasų, metrikus, ar ki
tokius asmens dokumentus išdubtus Lietuvoje, arba Lietuvos 
įstaigų užsieniuose, reikia juos pridėti: prie pareiškimo. Tada nerei= 
kės savo pareiškimo liudyti dviem liudininkaie, nei jo tvirtinti? Kas 
tokių dokumentų neturi - reikia, kad pareiškimas būtų paliudytas ir 
patvirtintas. v

4/. Liudininkais gali būti Lietuvos piliečiai, gerai pažįstų 
prasyto jų jr geriausiai - jau turintieji Lietuvos ušs.pasų. Pareiš= 
kimus ir parašus gali tvirtinti BLB pirmininkas ir kapelionai.

5/. Kiti dokumentai išduoti ne lietuvių įstaigų - netinka.
Vyras su žmona gali turėti vienų bendrų pasų, bet abudu turi at= 

skirai užpildyti po pareiškimų ir pridėti po dvi savo pasirašytas 
fotografijas. Vaikai ligi 17 metų prirašomi'prie tėvų pase. Vyresni 
kaip 17 m, turi turėti savo atskirus pasus', kaip ir suaugusieji*

Asmenys.vedusieji (ištekėjusios) jau po išvykimo iš Lietuvos, 
turi pridėti prie pareiškimo ir savo jungtuvių metrikus.

KONSŪIABINIAI MOKESČIAI. pasę _ du STaJai> pMa0 gallo=
ja du metus. Pasas pratesiafeas dviems metams prisiunčiant jį pasiun= 
tinybei, - Mokestis tas pats - "du svarai, (anglų valiuta). Isvykusie= 
ji į svetimus kraštus savo pasų pratęsia savo artimiausioje Lietuvos 
pasiuntinybėje.
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Konsularinis mokestis už Gimimometaikusb ir kitus trumpus liu= 
dijimus anglų, kalboje yra 10 šilingų (=70 fr) už du egeempliorius, 
o sekantieji nuorašai ( laikymui pas save) yra po 2,6 už nuorašą 
(20 fr)./Anglų svaras = 140 fr. apytikriai. 1 svaras = 20 šilingų; 
vienas šilingas 12 pensų./.

1/iokesčius ir.vertingus dokumentus reikia siųsti Apdraustu laišku 
drauge su pareiškimu.

Savo dokumentus išsirūpinkite laiku, nelaukite paskutines valandos. 
Lietuviai būdami tarp svetimųjų visados ir visur turi būti tvarkin= 
gi - to reikalauja jų pačių ir lietuvių tautos garbė ir Lietuvos in= 
tarė sai.

Turėdami bet kokio reikalo su pasiuntinybe, rašykit mums visados 
tokiu adresu: LITHUANIAN LEGATION, 17 .ESSEX VILIAS; LONDON, W.Bj-f 
England." . .

Pastabos : piniginį atsiskaitymų, prašome vesti per 
kun. J.Danauskų, arba per kun. J .Dėdinų. Jie suteiks daugiau reika= 
lingu informacijų rūpimais panašiais klausimais.

Šį lapų malonėkite išsikirpti ir pasilaikyti, kad atėjus reikalui 
nereiktų vėl iš naujo laiškais klausinėti kaip gauti metrikus, pasų 
kur ir kiek kainuos ir pan...

- Iš Lietuvos Pasiuntinybės Londone 
i informacinio leidinio.

.... ***** tt#

v J"' T
’ Vienų manevrų poilsio metu politrukas šviečia kareivius politiškai.

- Ot,- sako - vyrai, jums tereikia tikėti tų kų matote, nes kų mato= 
te tas tik tėra. Ko nematai - to nė nėra! - užbaigė politrukas.
-"Na, Ivanai, ar tiki, kad yra ten cerkvės bokštas?"- paklausė arti= 
miausio kareivio. -"Da...jis yra, nes matau" - atsakė užklaustasis 
pagal mokslų. "Na, o tu gi, ar tiki, kad ant kalno yra ten medžiai? -
- "Paip, drauge politrukai, medžiai ten yra, nes matau..."- atsakymas, 
-"Na, sakyk,Petravičiau, - ar tiki, kad yra Dievas?"- rimtai klausia 
mokytojas toliau. -"Netikiu..'.' - Ir nespėjus šiam baigti politrukas . 
pridūrė pats:-"... todėl netiki, kad nematai ir todėl Dievo nėra!".

Po valandėlės vienas senas karys užklausė’ draugų: -"Vyrai, ar ma= 
tote poli truko diržų ir naganų?" - "Taip, matome,'J-at sakė keli balsai, 
-"0, ar matote, draugo politruko žvaigždes ant pečių ir rankovių? - 
-"Taip, matome,...- "Mdtote, tai reiškia, kad tie daiktai yra, jūs 
tuomi tikite. - "Na. o dabar sakykite, ar jūs’matote draugo politru= 
ko protų??? - vėl paklausė- senas kareivis.. .-"Nematome,- kone visi 
atsiliepė vienu balsu. - "Ahat nematote, tai reiškia, kad pas draugų 
politrukų proto nėra..’.!" - užbaigė- raudonarmietis.

* * * * .• • • • •
Vartotus PAŠTO ž B N K I U S j ir šokolado sidabrinį popierių 

perduokite savo kapelionams, - jie~yra vertingi dalykai misijoms. 
Nenųmeskite nė vieno voko.su ženklu, bet gražiai iškirpkite su plačiais 
kraštais,—jokiu būdu neplėškite. Tokius ženklelius atidavus misijoms 
bus padarytas vargstantiems misijose geras darbelis. - Dėkui i
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Savo pirmame laiške rašiau, lęad Kanados seimas diskutuoja imi= 
gracijos reikalus. Bedarbiams nemažėjani, darbininku sindikatai 
spaudė vyriausybę ir imigracijos ministeris nauju potvarkiu prak= 
tigrai uždarė imigraciją į Kanadų,. Galės atvykti pus čia jau dir= 
bancius vyrus šeimos nariai, - o ir tokių yra nemažai.

Pernai pradėjus įsileisti vokiečius, iki š.m. birželio 1 d. jų 
įvažiavo 44.951vneskaitant šeimos narių.. Italų darbininkų paduota 
virš 25.000 prašymų atsigabenti šeimas. Pernai Kanadon imigravus 
194.000 žmonių, šiemet norima, kad imigrantai neperžengtų 150.000 
skaičiaus. v ■ >.

iilanoma, jog vyriausybė todėl suvaržė imigracijų, kad per sekan= 
čius 1953 m. visuotinus seimo rinkimus^nori laimėti darbininku bal= 
sus. Suvaržęs potvarkis veikia nuo š.mT liepos 1 d. Jis neliečia 
JAV,' anglų, australų, nauj.zelandiečių, irlandiečių, duoda įengva= 
tų vokiečiams, olandams, belgams, izraelitams ir kt.mums mažai pa= 
žįstamų tautybių žmonėms(Turkijos, Sirijos, Libanono, Irano ir t.t.) 
bet apie mus vargšus DP ne: žodelio. Tiesa, paliekama teisė duoti 
vyžę, asmenims turintiems "specialių nuopelnų", bet kad mes DP įei= 
tume į tų kategorijų - netikina.. JAV, Kanada ir kitos valstybės 
su IRO likvidavimu laikovir DP klausimų išspręstų. Dabar tesirūpi= 
narna _ naujai atbėgančiais iš sovietų okupacijos.

Išvykusieji Belgijon DP kelis metus palendvino IRO sunkių naštų, 
nes jų nereikėjo nei maitinti nei rengti nei vėliau kelionę apmo= 
keti. Taip pat ir B ALF ui mes lietuviai sudarėme širdingai mažai rū= 
pėsčių. Jeigu pas kun. prog.Končių yra likučių iš IRO, tai atpuolant 
emigracijos galimybei keliems metams, ar nebūtų praktiška už tuos 
žadėtus keliones apmokėti pinigus Prancūzijos pietuose nupirkti 
(BALFo, Caritas ar kokios kitos organizacijos vardu) žemės sklypų 
ir čia perkelti Belgijos^lietdvius kurti lietuviškų 
kaimų ! Ten galėtų išvykti ne vien tikvsveikieji, bet sveika= 
tos nustojusieji. Vieni galėtų auginti daržoves, kiti paukščius, 
treti avis, ožkas irvt.t.

Naujasis amerikiečių karo vadas Europoje permetė savo divizijas 
per Reinu į rytus ir žada pradėti puolimų ne nuo Reino, bet nuo El= 
bes, tačiau, karo meta sulaukti Belgijoje niekam nepatarčiau.

Buvau žadėjęs surasti kelis "GS" prenumeratorius čia, - neina. 
Kalbinu vienų - smulkių neturi, kitas - ilgai be darbo buvęs (nors 
jau rengiasi namus pirkti) ir pan. Paskelbiau abiejuose laikraščiuo= 
se;"Nepriklausomoj Lietuvoje"ir "Tėviškės Žiburiuose" - nugi, ne 
tik nė vieno prenumeratoriaus, bet ir nė vieno laiško nesulaukiau. 
Tie,kurie Bendruomenės Valdybai padedant per Kanados lietuviškus 
laikraščius susirado geradarius apmokėjusius ne vien dokumentus, 
bet ir kai kam kelionę, atvykę čia tų laikraščių neskaito...!

Ieškodamas iš Belgijos čia atvykusių lietuvių adresų peržiūrės 
jau "NL" prenumeratorių, surašę ir tik vienų Karusį Julių radau už
siprenumeravusi laikraštį, bet ir tas trlakartus keitęs adresų ir 
prenumeratai ne cento neįmokėjęS...
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Europoje būnant stebėjomės skaitydami, jog į vandenį čia suver= 
čia kavų, kviečius ir kitų, gėrybių perteklių.. Panašių reiškinįų 
dabar kasdien matau. Dirbu pas gėlininkę, (savaitėje 6 d. po 9 vai. 
ir gaunu 40 dol.) - nuskintasvgėles, daigus ir visa kita kas dar 
vertinga n e m e t a į šiukšlynų, kad atėjusi miesto varguomenė 
neišsirinktų kas kam patinka, anaiptol — laiko kur krūvoj . iki vis= 
kas supūva ir tik tada leidžia išmesti šiukšlynan.

Šeimoms, su vaikais čia nepaprastai sunkiai išnuomuoja butus, dėl 
to jos priversto pirktis kur priemiestyje sklypelius žemės (apie 
300 dol) ir paskui susikalus budę, sulindus gyventi, kol laikui bė= 
gant pasistato padoresnį namukų.

Skalbiamo muilo čia nėra, tik miltelių. Nereikalingos nė skal= 
biamos mašinos, — baltinius duodame, kaip ir veik visi, į skalbyklų.

Visiems geriausių linkėjimų Stepas p^ulauskas.

p/ a 3 Ml - Teismai čiwx.
Gegužės 11 d. Diezo apylenkėje buvo teisiamas Belgijos Lietuvis. 

Jo kaltinamojo akto "GS" praėjusiuose numeriuose keletas punktų 
buvo iškelta platesnei viešumai. Užpraeitame numeryje Lietuvio gy= 
nėjus kalbėjo gindamas Lietuvį, kad jis perdaug girtaujųs. Kelt±n= 
tojas atsako:

- Daug nesileisdamaa įįkalbas,-kurios ^al tik tų įtikintų kas 
negirtauja? bet vargu ar žodžiai kų atprašytų nuo šio mūsų nelai= 
mingo įpročio,- priminsiu gynamiėsiems vienų istorijukę iš gyveni= 
mo, kuri,be abejo, reali.

Vienų sykį miesto gatvėje prie vieno namo stovėjo būrys žmonių: 
moterų, vyrų, jaunimo...Visi stebėjo vienų vyrų vidutiniškai apsi= 
rengusį, kuri s ^paėmęs metrų matavo vieno namo duris. fihtavc iš. vi= 
daus, matavo iš lauko ir vis kažkųvmurmėjo. Susirinkusieji jį lyg 
pamišusiu laikė. 0 tasai žmogus mažai į viskų tekreipdamas dėmesio 
vis pradėjo iš naujo matuoti.

- Negali būti..-r garsinį nusistebėjo matuotojas susikrimtęs.
- Ko .negali būti ? - kažkas iš smalsuolių paklausė.
- Negali būti, kad per šias dviejų metrų aukščio ir metro dvide^ 

šimts pločio duris būtų tilpę...- ir nebaigė toliau žodžio.
- Kas gi atsitiko? Kas nebūtų tilpę ?..▼- vėl klausė iš izmonių.
- ...o vis dėlto per tas duris tilpo mano laimė, jaunystė 

mano sveikata, tėvų palikimas, sutaupyti pinigai, vaikučiai, žmo= 
nos sveikata, gražus sugyvenimas, šeimos palaima ir ramybė...-

Virš durų buvo užrašyta: "Kavinė Žambą"
.... # ....

* Pragėriau as žirgų ir kamanėles, ir praūliavojau jaunas dieneles< <■' «V ' -- *. -- . _ . -- _____________________ j __ j.
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LIETUVIAI- P.FHE DUNOJAUS
Antrojo pas".ulinio karo dūmams baigiant išsisklaidyti, Vokietis 

jos griuvėsiuose geroji motulės Unros ranka sulipino DP stovyklas^ 
Visi ten rinkosi ir trupinėliu ieškojo, kas tik buvo toli nuo sa= 
vo gimtos žemės. Vięna tokia "Dievo Paukštelių." stovykla ėmė ir iš= 
dygę Švabijos pakraštyje prie žydriojo Dunojėlio, prdgarsėjusiose 
Didžiojo Reicho...arklidėse.

Nesvarbu, kad arklidės, svarbu jog čia buvo taskas į kurį ėjo 
keliai iš kaceių, frontui, belaisvių stovyklų, perskirtų šeimų ir 
visų kitų totalinio karo triukų. Ir taip ėjo gyvenimas.

Nors motulė buvo geru, bet reikdavo neretai į paskutinę diržo 
skylę segti. Todėl visai nenuostabu, kad vieną rytą tautietis Šer=. 
kšnas kumštelėjo savo prieiegai pasonėn:.

- Močia, einam grybauti į aną pusę Dunojaus. Jau ruduo, po Žoli= 
nės, rasit, ką galėsim prisidėti savo išmone prie kudo maisto...

Senutei nereikėjo ilgai sakyti. Skepetaitę ant galvos ir senukai 
Šerkšnai aida per Dunojaus bangas į mišką.

• s • • • • •
Miškas rytu kvepia. 0 viskas dar labiau kvąma kai nugnr^eulį ga= 

Ii užčiuopti per skilbį...Eina senukai šen, eina ten ir ieško gry= 
bų. Jieško abu, ieško pasiskirstę, - bet grybų tik kotai nupjauti 
per samanas baltuoja ir nieko daugiau, nebentvkelis paspirtus muami= 
rius. Už kelių eglaičių senukas nutėmyja landžiojantį storulį gry= 
bautoją su pilnu krepšiu storų gamybų ir pypke dantyse...

- Ot, švabas...- jau norėjo nusikeiksnoti senukas, bet prisimi= 
nęs, kad gali čia būti to miškelio savininkas, sulaikė žodį už dantų.

-^Veizėk, motka, tas kelmas švabas kiek grybų prisįlesęd, pilnas 
krepšys!..Rods anksti ęašokom, bet kur tau...Ožmonės šneka, kad šva= 
bai grybųv nevalgo, neišmano jų skonio, - dailino šerkšnas gražesn 
niais žodžiais.

Vistiek abudu senukai pyko ant storulio už grybus ir nevieną 
kartų žodį lepteldavo švabui per pušeles. Mažam miškelyje tenka 
ne tik viską iš toliąuvišgirsti, bet ir arti suseiti. 0 lietuvis 
nęprąęis pro šalį ne. šnektelejąs.bū, žmogum..! Bet gi lietuviškai ne= 
supras, o Žemaitijoje švabiškai niekas nešnekėjo, - mėginti reikia.

- Grius Got !- pasveikina šerkšnas savo konkurentą ir pištu rody= 
damas į pilną grybų krepšį prideda;

- Fyl gryb, ja, fyl gryb!...
Storulis nutraukia storai dūmą, šyptelėjo ir atsako:
- Ja,aa..ja aa, fyl gryb, fyl gryb!
Nevykusi grybų kelionė ir tabako skonis iš ryto miške ęužadino 

šerkšnui .^pasiutusį norą užsirūkyti, beb nelaimei - užmiršta namuos 
rūkalas.

- Kad taip paprašius to švabo,- dingtelėjo mintis senukui^ir pir= 
štu rodydamas į amerikoniškais kvapais rūkstančią pypkę vėl šneka:

- 0....O... tabak gut... gųt tabak... pyįikė gut 1 - ir nuryja seilę. 
Storulis švabas pasideda grybus ant samanų, atsisėdęs ant kelmo
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V ' * * vpaduoda Šerkšnui tabako mazgę., Antru kartu siūlyti šerkšnui nerei= 
kėjo, - sukdamas kiek galint storesnę '"bankrotkę" stebisi nepapras= 
tu vokiečio vaisingumu. Nuo pakilusio noro rūkyti net pirštai dre= 
bei, tik grėčiau.•.

- Va, tėvai, tu moki ir su tais švabais susišnekėti, - pamačiu= 
“'•si jau rūkantį savo prisiegę pasiguodė senukė dėdami kelis grybus.

- . - Kę čia motin ir sakyti, jeigu jau nuo ^Žemaiti jos iki pat Du= 
nojaus dasikapščiau, tai susisnėkėti kur čia neis, - giriasi per 
dūmus Šerkšnas, o švabas vis juokiasi.

• ••• • • • • • • •

Saulutė jau kaitina. Stovykloje skambino, pietums, šerkšnienė 
išsiuntė senukę su tuščiomis skardinėmis į virtuvę savojo davinio. 
Atėjo ir senukuiveilė, - ištiesė savo dėžės per virtuvės langelį 
sriubai ir kone žado nenustojo...Nagi, su dideliu samčiu taikosi 
sriubų pilti naujasis stovyklos virėjas, storokas...lygiai tas pats 
sutiktas miškelyje ir už grybus apkeiksnotas...

Virėjas dar labiau nusiteikęs j Šerkšnui įpylęs sriubos šyptelėjo
- Šiandien sriuba su fyl gryb...

A. T.
##* * ***

...per paskutinį šimtmetį žemės gyventoją skaičius du kart padidėjc 

...skaičiuojant kssiien po 8 vai. reiktų. 28 metų, kol atskaičiuoti 
ligi milijardo.
...aukščiausias bažnyčios bokštas yra Vokietijoje Ulmo katedros, 161 i 
...pasaulyje dar yra tautų, kurių kalbos nėra žinomos ir dar neiš= 
tirtos, tačiau mokslininkai žinomųjų kalbų yra užregistravę 2796.
...bitė savo gyvenime prineša maždaug arbatinio šaukštuko medaus kiek] 
...didžiausias rastas aukso gabalas yra Tibete vienam vienuolyne ir 
vadinasi"Geltonuoju Budos perlu" - tas perlas sveria 1550 kg.
...seniausias žemėje ir vis dar gyvenamas miestas yra Syrijoje Da= 
masl<as, įkurtas Uzo 2200 metų prieš Kristų.
.. •■ čci'.dniiilcių taip nekenčiamas voras yra nuostabus gyvuliukas. Jo 
tinklo siūlai yra stipriausia ir tusiausia medžiaga, kokię žmogus te=* 
žino. Jeigu paprasta plieno virvė pakelianti 4 tonas trūksta, tai 
tokia storio virvė- nuausta voro pękeltų 74 tonų svorį. Voro tinklo 
medžiaga yra pati lengviausia iš žinomų medžiagų. Jeigu voras apjuos= 
tų žemės rutulį savo siūlu (apie 40.000 km. ilgio) jo siūlas tesver= 
tų tik 250 gr.
...paženklindamas save kryžiaus ženklu dėdamas rankę ant kaktos iš= 
pažysti^mintimis Dievę aukštesnįuž save; - ant krūtinės - kad gyven= 
si širdžia dėl sielos; - ir ant pečių - kad darbuosiesi ne tik dėl 
duonos kasdieninės, bet ir dėl Tėviškės amžinos.

****** • ******* ******* • *********
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MŪSŲ KIOSK t
I. I s It V I S KO S MUZIKOS MYLĖTOJAMS:

Pas savo artimiausių patefono plokštelių prekybininku užsisakyki* 
te "His kaster Voice” lietuvišku plokštelių iš Londono paduodami 
atitinkamus norimus numerius:
Columbia, Nr.16015 - Kur bakūže samanota^ir Aguonėlės, (dainos).

DI-166. Eisim laukan ir Pragėriau žirgelį (dainos).
Nr.16048 - Lietuviškas kadrylius ir Polka klumapkojis. 

DM-2072. - Sunku gyventi ir Siuntė mane motinėlė (valsai). 
DI-152 - Pavasario sveikinimai ir Čigono meilė. 
DI-124 - Jievutės polka ir Siaučiaus polka.

Plokštelės gaunamos maždaug 4 savaičių laikotarpyje ir kainuoja po
(Prašoma išsikirpti - seks daugiau).

* • • • • • • • ♦

Jei žinai, kad tavo kaimynas neužilgo švęs savo gimimo ar var= 
do dienų ir kad reikės jį pasveikinti, o sveikinant šį tę. dovanoti, 
tai žinok dar, jog geriausia dovana yra knyga ! Įrašyk joje 
savo sveikinimų - jis liks visam laikui!

Naujai gautos lietuviškos knygos: - "LIETUVA - MJSŲ ŽALIS" - gra= 
žus puošiantis vaizdų iš Lietuvos didelis albumas, - 200 fr. 
"PARTIZANAI UŽ GELEŽINES UŽDANGOS" - Lietuvos partizanų kovos ligi 
1946 m. - 125 fr. 400 psl. DULKES RAUDONAI SAULĖLEIDY, - romanas, 
(pan.kaip "KRYŽIAI") - 135 *fr. 4-00 psl. "ŽmONES IR ŽVĖRYS” - K.St. 
Ylos kacetc pergyvenimai, didžiulė įdomi knyga 554 psl. 180 fr. 
"VYTIS IR ERELIS, - kivirčų su lenkais aprašymų romanas, 576 psl. 
75 fr. MEDINIS ARKLYS, - kareivio pabėgėlio pergyvenimai, - 90 fr. 
-"Kario" prenumeratoriai temoka tik 50 fr.

Radęs įdomių knygų artimiausių šeštadienį pasiųsk laišku ar ęer= 
laida atitinkamų sumų ir bus gražaus pasiskaitymo ir is to gražaus 
malonumo.

* ♦
- Ar nepatyrėte kartais daugiau džiaugsmo bežiūrint į margų debesį, 

negu tris dienas baliavojus?... -
.......... * ......

Viršila, mokydamas naujokus, sako:
- Pirmiausia mūsų visų pareiga mirti už tėvynę.
Vienas naujokas atrėžia:
-Reikia daryti taip, kad mudu priešųpirmoji pAreiga būtų žūti už 

jų tėvynę.

"Pėriodiąue bimensuel Lithuanian en Belgique. Editė par la Section de 
la Presse Lithuanienne et Mission Gath. Visais laikraštėlio reiklate 
kreiptis: K.J.Dėdinas; 97. rue de la Brabanęonne; Louvain.

Pusei metų - 60 fr.
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