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RUGSĖJO G AŠTUNTOJI
». :: . Neprįklaūsomoš'Lietuvos vyriausybė' R.ugs.ė-jo Aštuntąją paskyrė -
f ?«- ' lietuvią tautos, švente, ii1 diena. Tai kiekvieno, tauraus lietuvi-o,1

šventė ■ kuris švęsdamas, šią dieną, išpažįs ta .-savo k ii m ę ir 
Lietuvai išreiškia savo meilę ir prisirišimą.

Kas yra tauta? - Tai didele žmonių bendruomene, kurios nariai 
• yra vienos kilmes, turį tą pačią kultūrą ir vieną kalbą. Lietu = 

viai yra tauta, besiskirianti nuo kitų, tautu ir savo kalba j ir 
kilme (savo biologiniu ir dvasiniu savitumu), ir savo kultūra 

: savo papročiais., tradicijomis, literatūra ir gyvenimo būdu.) .
Rugsėjo Aštuntoji lietuviui turi dvi gilias reikšmes: p a =

• sididžiavimo ir padrąsinimo. Laiko tek =
maje žuvo aukštą kultūrą tautos,, palikdamos tik piramides (Egip= , 
tas), pagoniškas šventyklas (Inkos imperija), amfiteatrus ir ko = 
lonas (Roma), ar, pagaliau, tik savo karo vadą vardą (Aleksandras 
Makedonietis)... 0 lietuvią tauta dar vis gyva. Mes esame - - 
tai mūsą triumfas.

Su šios šventes triumfu mes jungiame ir padrąsinimą mūsą tau= 
tai išlikti. Ir šis pasidrąsinimas netiek yra atremtas įmūsą tau= 
tos ir valstybes garbingą praeitį, kiek į kaskart vis ryškėjaxjtį 
lietuvio sąmoningumą. Nors su lietuvią aristokratijos nusigręži= 
nu lenkiškos kultūros kryptimi, Lietuvą buvo ištikusi wutiskumo 

J kryže, bet Nepriklausomos Lietuvos atgimimas vėl atgaivino tauti=
nę sąmonę ir susipratimą. Nors ir daugiau kaip visą dešimtmetį 
lietuviai'yra persekiojami^sunkią okupaciją ir teroro, pajėgs ią= 
tverti sunkią priespaudos žiemę-, nės tautinio susipratimo gilumas 
ir kietumus yra ta- garantija ir jėga. Lietuviai pajėgs, kad irlai
delius :nuostolius patyrę, lemtingą valandą vėl savo valstybę ir 
nepriklausomybę atkurti bei atstatyti; kės b'ū s i m e - tai šios 
šventės eustiprinimo prasme..

Mes esame ir būsime! J.L N. '
t) ' ' j - ’ ■ ' . '
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/ _PRANGIŠKAUS_ ASYŽIEČIO NAUJAS_ _SEKEJAS_.
Rugpjūčio 24 d. susirinko -Limbtogo ir Liežo apylenkių lietuvių 

būrelis.pamatyti ir sutikti naujai įšventintų pranciškoną tėvą 
P Ą U L* I Ų BALTAKĮ, Sint Truideno miestelyje •• lĮ'ai...yėl vįę= 
nas musų, bendruomenės narys pašauktas‘Kristaus sekti-

Tėvas Paulius, kilęs is Žemaitijos mokėsi Lietuvoje ligi ateinant 
tėvynei neleiEtėns- Vokiečiui okupacijos metu teko jaunam klierikui, 
tuo motu dar Antanui i sunkiai vargti tolimos šiaurės-šalyse. Po vo= 
kiečių, kapituliacijos klierikas Antanas, kartu su keletu lietuvių., 
tarp jų ir Tėv.Kornelijumi ir Ambrozijumi pradeda mokytis toliau 
vienojo, pabaltic.cių seminarijoje netoli Antverpeno Schildės mieste= 
lyja-,., Vėliau kl.Antanas paimamas belgų, pranciškonų vicnuolynan ir 
čia baigia novicijatą gaudamas brolio Pauliaus vardų. Karo nelai= . 
mių ir namų netekimo paveiktas, nustoja žymios- savo sveikatos dalies, 
tačiau sukaupęs jėgas šiemet šis gražiosios Žemaitijos sūnus jau 
kunigas, šv.Pranciškaus sekėjas.. • .

■Tėvų Paulių susirinkę lietuviai su gėlėmis, tradiciniu vynu ir. 
duona sutiko p.Lapenaites^Grooten bute. Suteikus palaiminimų, BLB 
Pirmininkas Pr.Sekmokas džiaugėsi, ka(d Belgijos lietuvių Bendruo= 
menė gali didžiuotis aukštus, mokslus baigiančiais žmonėmis, kad 
šie metai tuo atžvilgiu mums itin esą vaisingi. Jisai gėrėjosi, jog 

-lietuviai supranta mokslo vertę ir reikšmę lietuvių tautai. Susirin= 
kusieji garbingam-svečiui sudainavo "Ilgiausių metų"- ir kitų daįne= 
lįų.; Nuotaika buvo džiugi. ■ ■ -‘

“T) yj -f r*Į "1 f* "f T O v

J • Sekančių dienų, pirmadienį;-pagal vienuo= 
lyno paprotį jaunasis kunigas Paulius giedojo savo Pirmąsis Mišias, 
vienuolyno bažnyčioje. >' .-

Įspūdingiausia buvo tai, kad šis vienuolynas ypatingai gražiai 
pagerbė Tėvo Pauliaus t ė y y n.ę Lietuvą. Pasigėrėtinai 
gražiai buvo išpuošta bažnyčia - prie durų kabojo lietuviška tris 
spalvė ir mūsų tautiškais ■ kaspinėliais nuvestas takas. Virs bažny= 
šios durų didžiulis įrašas :"Juich doch blij, o kleine verre Litau= 
en; vandagvword uw ycęn priester geweint".(džiaukis tolimoji Lietu
vėle, nes šiandien šičia tavo sūnus yra kunigu pašvęstas).

Pamokslą ęakėvvienas Liuveno pranciškonas belgas, kuris Lietuvą 
pavadino kenčiančia tauta. Anot jo, Lietuva n e d i d e 1 ė^ p a = 
šaulio politikoje., bet; užtat didelę vietų užima 
bažnyčioje . Paminėjęs Lietuvos dainių Maironį ir jo giės= 
mes apie Lietuvą,toliau tęsė : "Mums skaudu, kad negalime,,atvesti, 
Tėve, tavo motinos čia ppie„altoriaus, motinos, kuri tave mažutė= 
lį pirmą kartą atvedė bažnyčion. Mes dėkojame tavo darbščiam^tėvui, 
kuris tave užaugino Kristui, bažnyčiai ir Lietuvai. Marija Aušros 
Vartų, ir mes Tavęs šaukiamės, stiprink tu, o Motina, mielą Lietuvą"- 
užbaigė jis.
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Išcinantįviš bažnyčios jaunąjį priuicijantą pasitiko Sint Trui= 
deno miesto žmonės. Ilgę sveįkinimą vmiestiečių ir -?gistratovvurdu 
paskaitė vienas belgas, o maži vaikučiai baltai parėdyti atnešė la= 
bai gausių, ir vertingų, .dovanų..

Iškilminių pietų metu vienuolyno Superioras kalbėjo: "Mes belgai 
užjaučiame šią mažą lietuvių tautų, lies laimingi, kad musų vienuo= 
lyne buvo frątervPauliusvir dabar jau tapo pater Paulius - jis mums 
buvo toš kenčiančios kryžių. tautos dalelė. Pakelkime tad taurę už 
T.Pauliaus tautą ir tautiečius ten ir tremtyje".

Pobūvio salė vėl buvo lietuviškomis spalvomis išdabintą, o virš 
įrašas: "Brenge zegen uw Priesterwerk duer Litauen" (teneša tavo ku= 
nigiška darbuotė brangiai Lietuvai palaimos).

Miesto burmistruivprasant , 1 i e t u v i'ž kai kalbėjo p.Le= 
onas Norkus ir flamiškai visus jautriai nuteikė papasakodamas apie 
bendras mokąlo ir karo sunkumu dienas, kurias reikėjo pergyventi 
Norvegijos šiaurėje. Lietuviai svečiai ir vienas belgas Grėgoir (il= 
gą laiką kartu gyvenęs su P.Pauliumi ir gerokai išmokęs lietuviškai) 
pagiedojo "Marija, —arija"* - . '

Sekančią dieną jaunasis Tėvas aplankė lietuvaites seseles Landene.
Linkime, kad Jū©ų gyvenimas butų lietuvių tautai garbinga auka 

ir gražus pavyzdys, patraukiąs ir toliau svetimuosius tėvynei!
- Buvęs.

*** + **#

ATSISVEIKINO , ragpjūčio mėn.iš Courcelles^Kanadon iš= 
vyko J^Lankelio šeima. iš Tilleur į JAV pas gimines išvažiavo p. 
Baneviciai7~T?vas~ir”sūnus Banevičiai nuo pat mūsų bendruomenės 
įšxkurimo~ūoliai darbavosi pirmose eilėse. Valentinas ilgą laiką 
administravo kun.Gaidai redaguojant ,,GŠ" v- po sunkaus kasyklos dar= ' 
bos pa$s vienas paruošdavo laikraštėlį išsiuntinėti skaitytojams. 
Banevičius senior-tai ilgalaikis CV narys, paskutiniu laiku buvęs 
jos kasininkas. Išdirbę penkis metus požemyje,jie nuvyko pas duk= 
terį p.Bilbienę, kuri į .JAV išvyko kiek anksčiau.

Atsisveikinant p.Banevičius palinkėjo laikraštėlio atstovui ir 
toliau nenuilstamai leisti "GŠ", o visiems lietuviams,ir vis sun= 
kėjančiose dienose,likti lietuviais sveikais liemeniu ir šaknimis, 
belaukiant tos dienos, kai galėsime pasukti į tėvynę.

P.Banevičiams linkime sėkmės naujoj šaly ir mūsų likusiųjų čia 
nepamiršti.

*
SUTUOKTUVES :lietuvaitč z T m a j,0 n n t y t ė iš 
Tilleur rugpjūčio mėn. 21 d..civiliniai’ susituokė su italų tauty= 
bės Vincento M.i'l anno... Liimiftgos gyvatos!
Pilrma yra oaigusi ir lietuvių Vargo Mokyklą Tilleur prieš tris me= 
tus. Visuose lietuvių minėjimuose p.Irma šokdavo tautiškų šokių- 
grupėje ir dalyvaudavo lietuviškose programose.

* ’
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RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS M. I. N 2 J I ’M A .S- . +
• . šiemet

buSj kaip ir pereitais metais, L į mb u r g ė ! ;;Musjj. .gyvenime 
ši švente turi būti švenčiama ypatinga pagarba, nės ji skirta 
Tautos Sienai. Ji -toji diena, kuomet Vytautas D. turėjo- va-ini= 
kuotis.Lietuvos, karaliumi. Ji..- Lietuvos didybės ir dabar, lietui 
vių garbės paminė jimas;. \ ,

Rugsėjo Aštuntosios minėjimas Belgijos lie tuvius .bus Water= 
, rugsėjo-'IV d*. .. . Pamaldas • už tėvynę ir”zū= 

vusius Waiersciiej. klinijeų. koplytėlėje -iii i laikys naujai 
įšventintas pranciškonas Tėvas Paulius 11 00 vai. “ . <• f .

Po pamaldų, apie 12 ,30 vai. Waters she i parapijos "Krin^" salė= 
je bus minėjimas ir visa .programa. ?• L

Kviečiami lietuviai svečiai is visos Belgijos!
.Kaip atvykti? Traukiniais:iš CharĮeroi 700 vai. 
per .'Briuselį» Iš Monso - 6,36 vai. Atvažiavus BriuseliiLiš'Midi 
stoties pervažiuoti tramvajumi, ligi Nord stoties ir iš čia 900 vai. 
išeina greitasis į Hasseltę., (patartina šiam traukiniui užsisakyti 
Nord stotyje vietas, prie bilietų, langelio) . Iš_Liežo_- 7,13(Guille= 
mins) greitasis ir 900 vai. "ubaginis". ~ ~ ‘

. Iš Hasseltb link Waterschei traukinys 10,30 vai,, iš Waters&hei 
stoties ligi klinikų apie pusę km. pėšciomis - kelias paprastas 
paklausus. Važiuojantieji iš Hasselto link 'Waterschei tramvajumi 
teislipa "'Waterschei - Stalen strasat" sustojime, prie pat klini= 
ko s ir salės. . . .

G r į ž t i Waterschei traukinys išeina: 16,43; 17,44; -19,17; 
19,55 vai* Easšelte galima’gauti traukinius link Liežo ir Briuselio

S v e n t 4 s P r o g ra no j e =Hugsėjo Aštuntosios , prl= 
micijinė dalys;. Limburgo lietuvių metinis susirinkimas; dainos 
ir muzikinė dalis ir lietuviškojo magiko pasireiškimas neoficialio= 
joj dalyje.

Visi tad į žaliųjį Limburgę. švęsti ir atsigaivinti.
.. - Rengė jai.i

RUGSĖJO 21 d. Tėvas Paulius laikys Liezo_apylenkės_lietuviams iš= 
kilmingas pamaldas T i 1 1 e u r parapijos bažnyčioje-!! vai. (kar 
tu su belgais). Giedos vietinis choras, pamokslas frąnčuzų-įr"lie= 
tuvių kalbomis. Po pamaldų - lietuvių sueiga "Concordia" salėje. 
Kviečiami apylenkės lietuviai galimai gausiau atsilankyti. .. A

Rugsėjo 28 d. sekmadienį'lietuviškos pamaldos Eisdene, 11. vai.
Rugsėjo 7 d.‘ pamaldos .Charleroi apylenkęi, 11-vai. Rue du Labo= 

ratoire, 14. •*** *** . :
Visiems atsiuntusiems Misijoms pašto .ženklų ir šokoladinio. p.o= 

pieniaus nuoširdus dėk u i .’ ' (kapelionas K.J.D.).
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Ž I NU T Ė S iš L I E Ž 0: .. .v _ . . . ,Pereitą, savaitę is ligininės grį= 
žo pasveikęs Albinas Paplauskas ir vėl dirba senojoje vietoje.

Jonas Viliūnas lahkėsi Vokietijoje, kur susitiko darbo kuopo= 
se tarnaujančius vyrus iš Belgijos. Jis parveža visiems linkėjimų..

Liežo apylenkės anglies kasyklose jau baigėsi atostogos, visi 
vėl grįžta į požemius prie darbo. Vieni buvo išvykę į Ardėnus, ki= 
ti ekskursavo, treti praleido jas gamtos žalume. Ant.Vėjelis ir 
Br.Poškevičius atostogų, savaitę pragyveno prie upės palapinėje.

Suinteresuotieji emigracija liežiskiai rašo prašymus Baliui 
prašydami paramos. Kai kurie jau gavo palankius atsakymus.

Andrius Viliūnas iš Tilleur persikėlė dirbti į Limburgą, Hout= 
hčilės kdsyklą. Jis tenai apsigyveno su šeima.

P.Onai Tamulienei padaryta operacija, po ilgokai užtrukusios 
ligos ji jau sveiksta.

Jonas Pauliukonis įfontegnėe užsivedė triušių auginimo ūkį.
Tilleur vyrai laisvalaikais užsiima žuvininkyste. Šis žvejy= 

bos amatas sekasi neblogai ir teikia nemaža malonumo tyram ore.
*

P 0 M M E R 0 E U L •sekmadienį po pamaldų buvo išplatinta nema= 
žai "Lietuvio Pasų" ir Tautos Fondo bei'prįęšgenocidinių ženkliu= 
kų. 

Sunkiai sužalotas kasyklos darbe Bernardas Budreika, labiausiai 
nukentėjęs akimis.
LIKBUKGE f * * ’: Tėv .Paulius iš Sint Truideno dėkoja p.Lapėnai= 
tei už pavaišinimą atvykusių į Jo šventimus lietuvių. Taip pat dė= 
koja visiems, kurie padrėjo ir parėmė moksle, maldomis ben auko= 
mis palydėjo į kunigystę ar atvykusioms į šventimus ir primicijas.

Kuri. J .Lukošiūnas išvykęs dalyvauti tarptautinė j jaunimo stovy= 
kloję Liuksembu;ge.

Limburgiečiai p .Stasiukėnas, J.Grikis, L.Kučinskas ir J ..Jakavi= 
čius įsigijo gerus motoeiklus. Automobilių dar niekas nepirko.

Rudenėjant orui karvelių varžybų sezoną užbaigė ir A.Žvirgždi= 
nas. Su savo rinktiniais karveliais vsią vasarą žvirgždinas lai= 
mėjo virš trylikos premijų, vieną kartą pirmą vietą ir kelis kart 
antrąsias. Sekančiais metais žada karvelių ūkiu užsiimti Pauliukovas.

Rugpj.24. pajūrinį zologijos sodą Antverpene buvo nuvykę Mickidi, 
Krupėnai ir Meškys Justinas.

Sunkokai serga nuo kasyklos darbo gautais skausmais Kuliešius 
Antanas, iš lėto sveiksta po trūkio oparacijos L1.Kvederavičius.
................................ KNYGOS : Norintieji gali gauti ■'££" adresu šių 
naujų knygų: Daubaro, NERAMU BUVO LAI o VES-ALĖJOJE, -apysaka, 42 fr. 
Grišmanausko,TOLIMIEJI KVADRATAI, - pabėgusių iš Lietuvos trijų 
ŽAe.jų pasakojimai apie tėvynėje dabartinį gyvenimą, kaina - 100 fr. 
“...........................Malonėkite Itiiku atsilyginti už "GŠ " - neliki te sko=
loj savo vieninteliam laikraščiui.1

***** * ***** %-
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OLANDIJOS LIETUVIAI '
Visai prie Belgijos Limburgo Olandijoje gyvena virš dešimties 

lietuvių. Jie Olandijon atvažiavo panašiais keliais kaip ir Belgi= 
jos lietuviai, todėlvkone visi dirba anglies kasyklose. Ilgus me= 
tusvjie nedaug ką težinojo apie kitus gyvenančius lietuvius kito= 
se šalyse, nes neturėjo platesnio ryšio su lietuvišku pasauliu. 
Pereitais metais vienam iš jų p.Jokiibui Kleviniu! Hoensbroeke pra= 
dėjus’ ieškoti lietuvio kunigo ir šiam, atvykstant pamaldoms iš 
Belgijos Olandu Limburgo lietuviai vis labiau organizavosi ir bū= 
rėsi draugėn. Šiuo metu, kuomet buna lietuviškos pamaldos suvažiuo= 
ja visi lietuviai.

Gy_venimo sąlygos panašios kaip ir Belgijoje, Kasykloms, esant 
mode raiškesnėms kaip Belgijoje angliakasių, rankos nėra tai surai= 
žytos ir sužalotos kaip Belgijos lietuvių. Tailėse oras vėsokas ir 
gerai vėdinamas. Uždarbiai žemesni nei Belgijoje-, bet užtat ir pra= 
gyvenimas pigesnis. Darbas yra kasdien privalomas, ne taip kaip 
Belgijos angliakasiai gali pasirinkti kada dirbti ir kada ne.

Daugelis Olandijos Limburgo lietuvių jau sukūrę šeimas.vTrūkstant 
lie L ivaičįų ne vienas vedė olandės. Tačiau yra ir lietuvaičių ište= 
kėjusių už olandų. Yra kelios seimos senųjų imigrantų, atsikėlusių 
iš Lietuvos pries Pirmąjį Pasaulinį Karą, yra ir lietuviškai kal= 
bėti primiršusių ar pamiršusių.

Keletas lietuvių dar gyvena ir dirba Olandų Brabanto provincijo= 
je, šiaurėje nuo Limburgo, Eindhoveno miestelyje. Dirba prie sun= 
kesnių darbų, ar, kaip mergaitės, tarnauja šeimose.

Astene, netoli Vokietijos, senelių prieglaudoje gyvena penki 
lietuviai senukai, atvažiavę iš Augsburgo D? stovyklos. Jų padėtis 
lutei skaudi, nes nė vieųas is jų nemoku nei olandiškai, nei vo= 
kiškai, ųel kitu kalba susikalbėti su bendrabučio žmonėmis. Prie= 
glaudų išlaiko olaųdų katalikai, - jie ir atsikvietė keletą lietu= 
va.;. kuių viltys išemigruoti is Vokietijos buvo labai menkos. Lie= 
tuviai senukai jaučiasi labai apleisti visų ir tą skaudžiai pergy= 
vena savo vienišume. Pereitais metais savo 100 metų gyvenimo sukak= 
tį,čia šventė Antanas Mikulskis, - jį pagerbė visi Asteniečiai, su 
pačiu burmistru prysaky. Šiemet šis senukas, vasario 9 d. mirė ir 
palaidotos Asteno kapuose.

Šiuos Olandijos lietuvius rugpjūčių iiiė’n.aplankė lietuviai kuni= 
gai iš Belgijos ir kun.J.Jankauskas is Romos.

Rugpjūčio 16 d. Hoesbroeke susituokė šios apylenkės seniūnas 
Jokūbas Klevinis su Ona Vaitiekūnaite iš Eindhoveno. Saulėtos lai= 
mės lietuviškai šeimai.

Neskaitant kitų lietuvių,išbirusių po visą Olandiją, kuriuos yra 
gana sunku surasti, apie dešimtį gyvena sostinėje Amsterdame. Čia 
visus buria draugėn Antanas Galkus. Lietuviams pasidziaugtina, kad 
vienas olandas W.Bieling, turizmo įstaigos tarnautojas, jau pūkini 
išmokęs lietuvių kalbę ir save vadina tiesiai Bilingu. Jis artimai 
bendrauja su lietuviais ir lankosi lietuvių susirinkimuose.

oo Jon. Palėpė.
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UėbijviS Poetas Milašius
Poeto Milašiaus vardas mūsų platesnėje visuomenėje mažai tėra 

dar težinomas, todėl "Gimtoji Šalis" savo malonius skaitytojus 
nori supažindinti su šiuo garsiuoju rašytojom, kuris kūrė pran= 
cūzų kalboje. . ' 11 • ■ ■

Oskaras Vladas Milašius gimė 1887 m. Gudijbje, lietuviško.s kil= 
mės bajorų šeimoje. Čia .jis gyveno ligi 12 savo amžiaus metų,gau= 
damas iš tėvų ir aplinkos lenkiškų išauklėjimų. Vėliau su tėvais 
persikelia į Prancūzijų, kur pasilieka visų laikų gyventiv(neskai= 
tant jo gausių kelionių po Europų ir kitus kraštus). Paryžiuje 
poetas studijuoja orientalistikų (mokslųsapie rytų kalbas, kultu= 
rų ir literatūrų), o tėvams mirus, paveldi didokų turtų. Ten pat 
jis ir išgarsėja savo poetine kūryba, o 1939 m. miršta Pontenblo, 

’- ■netoli Paryžiaus.-- r . .
Turime pripažinti, kad Milašius lietuviško kr ujo teturėjo tik 

iš senelio pusės, bet tačiau jis save pats skaitė tiktai 1 i e = 
tuviu. Nors ir neturėdamas artimų ryšių su Lietuva, savo tė= 
vų kraštų labai mylėjo,likdamas visų savo gyvenimų didžiu patrio= 
tu. Lietuvos vyriausybė jam buvo patikėjusi įgalioto ministerio 
ir pasiuntinio pareigas prie Prancūzijos valdžios, o Vytauto Di= 
džiojo Universitetas apdovanojo jį Garbės Daktaro laipsniu,

Milašius prancūzų literatūroje yra pripažintas stipriu poetu, 
ir jovvardas dar kaskart garsėja. Apie Poeto kūrybų ir asmenį 
yra išleisti bent trys stambūs veikalai: prof.Griniaus, A.Godoy 
ir Dr.Židonytės. Jo kūrinių į lietuvių karbų yra išvertęs rasyto= 
jas Vaičiulaitis, kurių dališ buvo atspausdinta įlAiduose".

Milašius yru simbolistas ir ųomaųtikas. Jo kūryboje atsispindi 
gili žmogaus meilė ir paties kūrėjo dvesios neramumas, kančia ir 
vienatvė.,

Eilėraštis, kurio vertimų čia mes. spausdiname yra paimtas iš 
jo eilėraščių rinkinio "Po^mes".

KARO MAMA
Mano mintys skirtos tau, laikų senųjų karaliene Karomama, 
Kūdiki graudus kojų nuostabiai ilgų ir rankų taip silonuČių 
Karomama, Tėbų dukra, ■;
Kuri grūdus raudonuosius gėrei ir javus baltuosius valgei, 
Kaip teisingieji taur risų naktyje. • 
Mažoji karaliene Karomama, laikų senųjų.
Mano mintys skirtosvtau, Karaliene Karomama,
Kuriuos vardų užmirštų dainuoja, tartum raudų choras, 
Mano balsas pusiau verksmingas"ir pusiau besijuokius, 
Nes liuūdna ir taip keista juk mylėti mylėti karalienę Karomamų. 
Kuri gyveno apsupta keistais paveikslais išpieštuose 
Rūmuos atviruos, tokiuose tai kadeiis, 
Mažoji karaliene Karomama.
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Kį tu darydavai pradingusiuose rytiečiuos, dama Karomama? 
Į dievą, tų sustingusį su gyvulio galva ir menką 
Sunkiai ištiesdavai savo silpnas ir liguistas rankas, 
Kai ugnys švelnios bėgdavo virš upių rytmetinių., 
0'Karomama akių, pailsusią, ilgųjų kojų ištiestų 
Ir supintais plaukais, mirusioji metų lopšyje...
Mano vargše, karalienę Karomama.
t) savo dienose, ką tu darydavai, išmintingoji vaidilute ? 
Tikriausią! tu pajuokdavai savo tarnaites mažutes 
Ir paklusnias tartum žalčiai, bet taip neapgaulias;
Tu skaičiavai brengenybes, svajodama apie karalių Simus, 
Pražūtingus ir įsįkvėpinusius, atvykstant iš labai toli, 
iš už jūrų spalvos kasdieniškos ir is tolybes ' ' • 
Pasaikyti tau: "Pasveikinimas garbingai Karomamai".
C amžinais vasaros vakarais tu dainavai po sikomorais 
šventais, Karomama, gėle mėlynoji išnykusiųjų mėnesienų, 
Tu pasakų seną apie mirusius vargdienius dainavai, 
kurie mito slaptai uždraustais jiems daiktais.
Ir tu jutai krūtinės atsidusimuose sunkiuos pasikeliant 
Juodą kūdikį, ir tavo siela siūbavo išgųstim.
Vasaros amžini vakarai, ar ne tiesa, Karomama!?
Vieną dieną (ar ji buvo tikrai, Karomama?) 
Geltonais kaspinėliais tavo kūną susupo, 
Ir uždarė tave kedro karste didžiuliame ir minkštame. 
Metas tylos nuskynė tavo baiso gėlę, 
0 raštininkai tavo vardąpapirusui patikėjo.
Ir visa tai taip liūdna, taip sena ir taip pradingusiai... 
Tai kaip beribiai vandens šaltyje ir naktyje.
Tikriausiai tu žinai, o legendarine karomama, 
Kad mano sieūa yj a taip sena, kaip, ir jūros daina 
Ir taip vieniša,tartum sfinksas dykumose, 
Mano serganti siela dėl niekuomet ir niekados. 
Ir dar geriau žinai, princese pašvęstoji, 
Kad lemtis man širdy keistų ženklų įbrėžė, 
Reikšmę džiugesio idealaus ir tikros nelaimes.
Taip, tu visa tai žinai, tolimoji Karomama, 
Nežiūrint tavd žvilgsnio vaikiško, kurįįamžinti mokėjo 
Kūrėjas statulos tavo nuolankios per bučinius 
Amžių svetimųjų, kurie ioli nutolo nuo tavęs.
Aš jaučiu tave arti savęs ir šypsenų girdžiu 
Man šnibždančių naktyj: "Brčlau,' nereikia Juoktis V.
- Mano mintys skirtos tau, karaliene Karomama,

- Vertė' J. L. N.
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Būdamas lakūnu'jau nuo 1915 metų., niekad nepasidaviau-baimin= 
’’giems nujautimams, nors ir ne kartą, teko patirti nelaimių.; Vis 
dėlto prieš išskrendant iš Šanhajaus į Tokijo, jaučiausi kažin 
kodėl prislėgtas.

Ištisus du metus vadovavęs karališkajam Naujosios Zelandijos 
Cro laivynui ir kitus du Britų. Oro Pajėgom Burmoje ir Malajuose, 
radaus! pakeliui į Angliję pe.r. Tokijo, kur norėjau atsisveikinti 
su gen.Mc.Artūru ir kitais amerikonų, pareigūnais veikusiais kartu 
su manim per karę. Admirolas IVlontbatonas dėl didesnio atsargumo 
tam tiekiui paskyrė savo privatų, lėktuvą. "Sister Ann" kartu su jo 
įgula. v • .

Mano nusiminimo priežastimi buvo-iš vienos pusės kažin koks 
tai pranašavimas, pagal kurį' mano lėktuvui ir jjo keliaujantiems 
turės įvykti nelaimė-, vir iš kitos pusės - tai neįmanomumas man, 
kaip buvusiam oro maršalui, tuo spėliojimu kijsus įtikinti, kad 
nekeliautų, kartu.

'Tai įvyko vaišių, metu paskutinį vakarę pries apleidžiant Šan= 
hajų. Besišnekučiuojant su savo senu draugu brigados generolu 
Džon iuekoneliu, xtaiga išgirdau kaip du anglai užmezgė pasikalbė= 
jimę, kuris staiga atkreipė- mano dėmesį. ■ .

- Ar šita arbatėlė ar tik nebus oro maršalo Godardo garbei?
- Iš tiko, - bet kodėl nustebai?
- Jis juk vakar užsimušė nukritus lėktuvui.
Pasakotojas tai pasakė taip tikrai, kad jis kiekvieną galėtų, 

nugąsdinti. Nustebęs atsikreipiau į jį. šis, mane išvydęs, taip 
krūptelėjo, lyg kieno užgautas ,į veidą.

- Dėl Dievo malonės, - šūktelėjo jis, - man baisiai gaila... 
Tai yra, norėjau sakyti, nepaprastai džiaugiuosi - iš tikro kaip 
keista. Atleiskite. Jūs suprasite mano sumišimę išgirdę mano sap= 
nę, kuris toks tikras atrodė.

Aš susijuokiau.
- J&ielas kapitone, - tariau man kalbėjusiam anglų, fisgatc* kapi=

tonui, - kę gi jūs sapnavote baisaus, aš dar nežuvęs...Kur ta ne
laimė, įvyko? . ’ • •

Kažkur pilnoje akmenų ir atčaižų. pajūryje, audringo vakaro me= 
tu. Tai buvo Kinijoje ar kažkur Japonijoje. Jūs skridote ilgę ldi= 
kę virs debesų, Man viekas Taip aiškiai akyse piaslinko»

- Kokiame lėktuve as gi buvau?
- r..'.įprastame keleiviniame lėktuve. Jis gulėjo būti "Dakota" 

tipo.(Sister Ann" kaip tik ir bubu to pačio tipo).
- Kais įvyko su visais keliaujančiais? Irgi visi žuvo?
- Buvo baisus atsitikimas, kiek galiu pasakyti.
Jaū buvau begalvojęs nusisukti nuo fregatos kapitono, kaip man 

atėjo mintis jį smulkiau apklausinėti. Viskas ligi šiol sakyta 
atitiko, mano būsimai kelionei.

- Ar matetė savo sapne, kas su manim skrido?
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- Taip, - pamažu atsakė jis, - ten buvo be įgulos dar trys ci= 
viliai: du vyrai ir vieni moteris, visi tr^s anglai.

- Dėkui labai. Visai gerai, su maniui, iskyrus įgulę niekas ne= 
skrenda. Be to, gal galėčiau sužinoti kaip vadinatės?

- Pavardė Duingas, ir esu iš "Kresy" laivo, kuris randasi čia
p?.t uoste. v : v v

Dar kelias minutes pasišnekučiavę, atsiskyrėm. Po to as su juo 
niekad nesusitikau.

Po trumpo- laiko, kaip iš žemės išdygo Seimor Bėry ’ Londone lei= 
džiamoa -laikraščio "Daily Telegraf" korespondentas.

- Skubu labai namo, - prakalbėjo jis, - gal galėčiau skristi
kartu su jumis ligi Tokijo. Pilotas nieko prieš neturi. Ar jums 
daug netrukdyčiau. . ■* ■ ' • ■ = -

Kiek nustebęs jam atsakiau:
- Visai ne. Turime pakankamai vietos, išvykstu rytoj pusė sep= 

tynių.
Visdėl to Bėry priėmimas skristi kartu, man sukėlė vidinį nera= 

mumę.
Bar tę^patį vakarę. Britų generalinis Konsulas Otgenas mano gar= 

bei suruošė isleistuves. Jų. metu, bekalbant apie mano rytojaus ke= 
lion*? prie jo prisiartino kinietis jo tarnas ir įteikė radijo te= 
legramę* Pažvelgęs į ję. Otgenas kreipėsi į mane:

- Atsiprašau, kad jus apsunkinsiu, bet ar negalėtumėte mane kar= 
tu su savim paimti rytoj?

Jam atsakyti nė jokiu bildu negalėjau, nes Užsieniu Ministerijos 
Londone telegrama jį ragino kuo greičiausiai pasimatyti su Britų 
aukštuoju Komisaru Tokijo mieste. Tuo tarpu mano neramumas didėjo. 
Jau esame be manęs ir įgulos du civiliai. Abudu anglai.vTačiau kam 
gi turėčiau to nepažystamo žmogaus sapnu baimintis, ypač kai musų 
tarpe nėra nė vienos moters. ■ •

Dar^baliui nepasibaigus, vėl pasirodė kinietis konsulo tarnas 
su laišku. Ir vėl radijo telegrama. Otgenas prabilo:

- Skaitykite geriau patys. Žinia iš musų atstovo Gardinerio 
Tokijo mieste.

... neturiu jokios sugebančios ir patikimos konferencijų ste= 
nografės, - skaičiau - Dėkočiau jeigu galėtumėte savųjų man porai 
savaičių atsiųsti. . . ..

- Gal ir čia prisiprašyčiau, kad galėtumėm kartu keliauti-rsako
konsulas. ■ sekantla keleivis bit^ vyrasatsakiau.

-Vargu pagal Jbs, norą, sekantis keleivis mergaite.
S mintyse krjžiuojasi įkyrus neramumas: 

: -Trys civiliai, jiį. tarpe mote,ris...
Šanhajaus areodromų supo vėsus rytas. KonsulZZZtsivežė Dorita 

Breikspyraitę. Ji buvo aukšta ir liekna, šviesiais plaukais ir tu= 
rejo apie dvidešimts metų. Ji man tuojau nriminė ta-a zskriausi."Tikiuosi gyva pasiekti tiksli" f
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Mes sulipome į lėktuvą po šią kelią žodzią. Po valandėlės "Sis= 
ter Ann" suposi ore virš plačiai'išsitiesiąjo šanhajaus. Galvoje 
vis dar tebesimaišė kfeistos mintys...bet po neramios nakties išvar- 
gimo tuo jaus užmigau.

Mane pabudino šlubuojančio lėktuvo bangavimas. Jau nekvėpavaUy 
bet tiesiog alsavau, nes mes turėjome būti labai aukštai., Dešiny= 
sis sparnas rėžė ūką, o atitrūkę ledo gabalai nuo liemens. barbe= 
no langus. Dorita ir Bėry miego jo( o konsulas atrodė gaudęs orą. 
Netrukus išnėrūs iš ūku pasijutome akinačioje saulės šviesoje. Ne= 
laimei - ant žibančio lėktuvo paviršiaus pasirodė plonas ledo sluok
snis, Pilotas atėjęs man tyliai prabilo:v

- Kaip bubutą, bet turime laikytis virš debesą, kitaip visai 
apledėsine.

- Tikrai, - atsakiau aš- ar mes labai aukštai esame?
- 5200 metrą.
- Ar nėra deguonies lėktuve? - bailiai pasiteiravau.
- Ne. Nėra.
Netrukus pilotas vėl buvo prie mano^šonpi
- Bus truputį baisu, nes debesą viršūnės kyla, o mes dabar jau 

5500 metrą aukštyje.
Nagai ėdami pralenkti debesą. nutarėmė leistis ir taip netrukus 

įnirome į tirštą miglą. Atitrūkdami ledo gabalai vis labiau daužė 
kabinos langus.. Mano laikrodis rodė vieiuoliką dvidešimts, o To=' 
kijo turėjombūti dviliką dvidešimts - kelias dar te1imas. Ledas 
storėjo. Snigti nesmigo, o rodos, Duingas sakė, kad snigs tikrai.

Ausyse pradėjo vėl cypti - supratau, kad esame vėl smarkiai be= 
kylą. Trūkstant deguonies kvėpuoti, konsulas ir Dorita visai buvo 
nusilpę. Jaučiau, kad nutiks kas nors blogai.

(Bus daugiau' - Versta ią Sir Victor Goddard straipsnio
pasirodžiusio "The Saturday Evening Post".

m.;*. * * * * *

Vaikučio vakaro malda. ■
i’ūtą ir laliją, ’ lažu. širdžią troškimą

Tylus kryželis svyra9 . Išgirski, AmžiąjTėve,
- ' Šaukiuos Tavęs; dievuli, Žiedą žiedais išpuošk!

Priimk maldelę tyrą. Gimtus laukus ir pievas,
Šventu kvapu Tu šildai
Sušalusį paukštelį, \
Dievuli, amžiais šildyk
Ir mūsą gimtą salį. (y.Simaitis).

Mūsą tarpe gvvenąs Nepažįstamasis tai Kristus. Mes kai žvelgia
me į jį - žvelgiame prieš 1900 metą. Ogi Kristus gyvensi ir dabar 
tarp mūsą: motina ruošdama namą ruošą rąosia xkristui, kurs gyvena 
žmonėse...šeimose jis dažniausiai uzmirstamas, o jis yra ir moder= 
niame gyvenime, moderniuos drabužiuose...*

♦
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religinės Žinios
KAS TIE BIBLIJOS TYRINĖTOJAI ?

Važiuodami traukiniu arba eidami per fiestą, dažniausiai prie 
kasyklą vartą galėjote pastebėti stovint žmonis su/laikraščiais 
rankoje, arba platinančius įvairias reklamas skelbiančias "Besi= ■ 
artinantį pasaulio galą" ir pan. Tai vis Biblijos tyrinėtoją pla= 
tinamos įdė jos. .

Kas tie biblistai ir ko jie siekia? Biblistai yra sekta, atsi= 
radusi prieš 70 metą . Sektos išradėjas yra' Karolis Russells, gi= 
męs 1852 m. Pitsburgo mieste Amerikoje. Jaunas būdamas labai domė= 
josi Kalvino mokslu, vėliau griebėsi šv.Rašto norėdamas išsklaidys 
ti juodas kalvinizmo mintis.. Po to pradėjo sk.e3.bti savo mintis 
leidžiamame laikraštyje "Zions Wachturm" ~'irvdabar jo įdėję pla= 
tintojai užsikabinę paveikslą su bokštu išpaišytu. Vėliau^Russelis 
surašė visas šv.Rašto studijas į vieną knygą, kuri buvo išversta 
į 20 kalbą ir išplatinta^ po visą pasaulį. Skaitant šią knygą, ga= 
Įima pastebėti daugybę išsvajotą dalyką, kurie nieko bendro netu= 
ri su šv.Raštu. Labai daug dalyką galima rasti pries kataliką baž= 
nyčią. Ruselis laiko kataliką bažnyčią atpuolusią nuo tikrojo ti=. • 
kėjimo, o jo mokslas vedąs į tikrą Dievo pažinimą. Taigi, Russelio 
mdslas nepriimtinas nė vienam katalikui.

Gaila, kad ir musą tautiečią tarpe randasi Russelio pasekėją su 
savo centru Čikagoje, kurie stengiasi savo mokslą paskleisti per 
savo laikraštį "D;.evo karalystės Naujienos". Bukime atsargus - čia 
yra netikri pranašai.^Biblistai naudojasi gana gudriomis priemonė^ 
mis - jie siuntinėja žmonėms įvairias gėrybes, tuomi pritraukdami 
žmones savo skleidžiamoms įęlėjpms. Tokią dalyką matėme, kai iš ne= 
laimingąją Sabru kareivinią Monse daugelis ten nuvažiavusią anglia= 
kasią kitą tautybią buvo išvežti Kanadon ir Amerikon už biblistą 
pinigus. Išvežti tik tie, kurie priėmė ją tikėjimą. Lietuvią tar= 
pe šią naujatikią neatsirado ir niekas neprisiėmė tos malonės išva= 
žiuoti svetur. ...

Baigiant tenka primigti, kad Amerikoje ir kituose kraštuose yra 
virš 400 visokią tikėjimą ir- sektą. Visos jos yra žmonių išradimai, 
sugalvotos mintys. Tik viena Kataliką Bažnyčia yra jau sulaukusi 
2000 metą senumo ir paeinanti vienui viena iš pačio. Kristaus.

- Pasinaudota "Aušros Vartais".
*

Įdomus pamokslininkas. Neseniai Amerikoje mirė kun.Hall. Jis 
yra pagarsėjęs tuo, kad telefonu sakydavo pamokslus. Paskutiniu 
laiku jis pasakydavo ligi 200 tokią trumpą pamokslą per dieną. 
Daugiausiai jo pamokymais pasinaudodavo ligoniai, suvargę žmonės, 
kuriems buvo labai reikalinga paguoda ir suraminimas.

* 
..."Geriau, kad žmogus savo kvailumą slėptą, o ne išmintį"...(Šv.R).

*
..."Žmonės, bet ne murai, sudaro miestą; ir ne mūrai vyrus, bet vy= 
rai mūrus gina"... #
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NAUJI LIETUVIŲ ŽYGI/J PRIEŠ TAUTŽUDYSl? - GENOCIDU .

Vokietijos Krašto Valdyba su Lietuviu Martirologijos (tautos 
kankinių)' skyrimui išleido ^naujus ženklelius, kur vaizduodama nu= 
kankintas žmogus, viršuj užrašas "Stop Genocide" (sulaikyti taut= 
žuūystę) ir šone "Lithuania" (Lietuva).

•ženkliukai yra lipinami ant vokų, ir visur ten, kur užsienietis 
gaili užmesti akį. Atrodo, kad šiais ženkliukais bus galima nemažai 

< pasitarnauti iškeliant lietuviu tautos žudymą, tik reikia, kad kiek 
galint daugiau mūsų, žmonių juos platintų.

Leidėjai prašo, kad ir mūsų lietuviai tai prieš tautžudystą 
akcijai aukotų ir tą darbą remtų Prašoma bent vienos dienos uzdar= 

„ bi paaukoti! Ar tai būtų^galima visiems? - -Sunkiai gyvenantiems 
tas bus gal neįmanoma, tačiau būtų labai pageidautina, kad kiekvie= 
nas mūsų tautietis aukotų kiek išgali pagal savo nuožiūrą (atsiųs= 
damas paštu ir pan) . Aukotojams bus dalinami ženkliukai.

Surinktieji pinigai eis Tautinės martirologijos ir prisgenoci= 
dinės veiklos propagandai. Suprastina taip, kad turint išgalių vei
kiantieji žmonės galės vis stipriau kelti tautų viešumoje Prav 
vieniškius, Rainius, Červenę ir kitas lietuvių kankinių vietas, pa= 
našiai kaip lenkai kad iškėlė savo Katyną. Ši veikla jau yra dalimi 
susilaukusi atgarsio pasaulyje - Katyno byloje yra paminėti ir lie= 
tuvių tautžudysiės vietos, ten liudijo ir lietuviai, tuos faktus 
iškėlė daugelio valstybių spauda, kartu ir belgiškoji.

Būtina šiame reikale, kad lietuviai neatidėliojamai panaudotų 
mūsų nelaimę iškeliančius ženklelius. Jie gaunami pas seniūnus ir
"Go" centre. ■^Atstovas ./

**#* * ****
LIETUVOS ĮVYKTAI LR J

Su šiuo numeriu pradedame "Gš" spausdinti po keletą žymesnių 
Lietuvos praeities įvykių, kuriais priminsime lietuvių laisvės 
o:; k.nii. ir norą lietuviais nepriklausomai gyventi.
...186?.IX.6 d.rusų valdžia uždraudė spausdinti lietuviškas kny= 
ges lotyniškomis raidėmis.
...1930.IX.8. Vytauto 2. karūnavimo diena paskirta Tautos švente.
. . .1841.IX.14. Dusėtų vai. gimė rašytojas Kun.Antanas Vienažindis 

Dainomis kėlęs lietuviškumą bajorijos nutautėjimo 
ir baudžiavos laikais.

...1917.IX. 18-2J. Vilniuje posėdžiavo Lietuvių Konferencija pa= 
ruošusi Vakario 16 d. aktą.

Į922.IX.25. Įvesta Lietuvoje, lito valiuta.
*’*1'027 .IX.27 .Lietuvos vyriausybė pasir šė konkordatą su šv.Sostu.

"BAYS I'i'TAL" - Pėriodigue bimensuel Lithuanian. Editė par la Sec- 
tion^de la Bresse Lithuanienne et Mission Cath. Visais laikrastė= 
lio reikalais kreiptis: K.J.Dėdinas; 97-rue de la Brabanęonne;
Louvain. " Pusei met* " 60 fr*
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ehives Biblio^i Lith 
z2,Karl Spittelerstr. 
Be r n e, „ .
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