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PRIE SAVANORIO KAPO.

Verkia vėjo smuikas už nykaus arimo,
Ir prie seno kryžiaus žilas beržas rymo.

Rymo senas beržas - žilas baltažievis, 
o už sene beržo mirguliuoja pievos.

. Žaliame papievy tūno kapas senas, - 
Žaliame papievy kažin kas vaidenas...

•Stabteli- jaunuolis eidamas pro šalį, 
Bet kas šičia guli pasakyt negali.

. Verkia vėjo smuikas graudžiai ir nuobodžiai, 
Ir iš seno kapo pasigirsta žodžiai:

"Gyvenau aš linksmas - aukso svajas pyniau.
. . Nuėjau į kapą. dėl brangios tėvynės.

Dėl brangios tėvynės plieno šalmas tviska, 
Dėl brangios tėvynės paaukojau viską,"...

-( padainavo Kaz.Margaitis ).
" Karuomenė gali būti sumušta. Tačiau, kol nors vienas kareivis

L priešinasi - ji nėra nugai ė. ta !"
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* Lietuvos Karuomenės įsikūrimo dienos minėjimas šiais metais 
ruošiamas L i e ž o apylenkės lietuvių. Šventė prasidės 12 vai. 
(lapkričio 25 d) pamaldomis Tilleur parapijos bažnyčioje. Po pa= 
maldų minėjimas gretimai esančioje "Concordia" salėje. Visi Belgi= 
jos lietuviai kviečiami kuo gausiausiai dalyvauti.

* R o. t ė. j a m . Hainaut prov. lietuviai baigia išvažinėti ir 
išsiskirstyti. Likusiųjų daugelis nepalaiko gokio ryšio su lietu= 
vių bendruomene. Visoje pietinėje Belgijoje teliko vos 140 lietu-- 
viskų dūšių, įskaitant pačias mažiausias. Ir iš jų kaikas tvarkosi 
kelionės dokumentus ir žada neužilgo palikti šių sritį, kiti gyvena 
išsiskirstę sunkiai susisiekiamose vietose. Betkoks religinis ar 
kultūrinis veikimas jau nebeįmanomas. Retkarčiais dar lietuvius vis 
aplanko Ievas Aranauskas.

Paskutiniu laiku išmone apylenkės į Vokietijų išvyko P.mažylio, 
K.Dapkaus, ir A.Kazlausko šeimos; iš Braquenies išvyko į Kanada 
A.Bork-ntas, iš Pommeroeul K.Vegio Šeima ir P.Jaronis, A.Latožr į 
J.A.V.

* Šiuo metu baigiamos rinkti žinios c.pie mirusius lietuvius 
Belgijoje. Seniūnams ir pirmininkams buvo išsiuntinėtos blanko s, kur 
reikia užregistruoti apylenkėje esančius musų mirusiuosius. 
Dėmesio visiems lietuviams!!! Kas žino kur esant mirusių 
lietuvių, kuriuos seniūnai neužregistruos, ar kas žino kur yra lie= 
tuvių karių kapų ar kitaip žuvusiųjų, suaugusių ar mažučių, malo= 
niai pre.soma apie tai pranešti "G.S? adresu, žinios reikalingos lie= 
tuvių archyvui.

* Visų šventės popietę V/aterschei, 2wartbergo ir Winterslago apyl. 
lietuviai susirinko G e n k o s kapinėse aplankyti mirusiųjų tau= 
tiečių, kurių čia ilsisi keturi suaugę ir penki mažučiai. Pp-Aglins= 
ko, P.Stričkos, Ad.Mikalausko ir kitų lietuvių iniciatyva mirusiųjų 
antkapiai buvo labai gražiai papuošti gėlėmis ir žvakutėmis. Susi-- 
rinkusieji aplankė“kiekvienų kapų, -’gėdūlingas pamaldas atlaikė 
apylenkės kapelionas. Gražus ištikimybės savo mirusioms parodymas!

* Darbo kuopon priimami vyrai. Lietuvių darbo kuopai prie Heidel= 
bergo reikalingi žmonės. Pageidautini pirmoj eilėj šoferiai, nevedę, 
iki 55 m. amžiaus. Tokių nesant priimami vyresnio amžiaus ir vedę. 
Taip pat priimami Klaipėdos krašto lietuviai.

Sulygęs: pilnas aprūpinimus ir pradinis atlyginimas 186 DM. Ge= 
rus šoferius galima priimti ir su'didesniu atlyginimu. Pareiškimus 
rašyti, nurodant gyvenamų vietų, gimimo datų ir užsiėmimų šiuo ad= 
repu: Algirdas Ješmantas; 8591 Labor Serv Company; 17a/Sch.wetzin= 
gcn/Badcn; Tompkins Barracks.' /Perspausdinta iš "Tremties" Nr.66./
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* -------------------------------------------- 3------------------- -
* a+A Vysk.Buoys. Spalio men. 25 d.,po neilgos ligos Romoje mirė 
vyskupas Būčys sulaukęs 79 m.amžiaus, buvęs iiarijonų generolu.

* Jaučiantieji lietuviškai muzikai patraukimo gali gauti .lie = 
tuviškos muzikos p 1 o k š t e 1 i ų . Keipkitės "G.Š" 
adresų, gausite katalogų ir išsirinkę patinimams galėsite užsisaky= 
ti. Plokšteles gaunamos iš JAV kainuos apie 66 fr, iš Anglijo? 50fr.

* Patariama visiems lietuviams išsiimti iš 1x10 įstaigą vadinamą 
IRO kortelę. IRO laikas'baigiasi, jos išduota kortele bus visada la= 
bai reikalinga. J.^. galima užfeiėakyti ir paštu pasiunčiant policijos 
gero elgesio pažymėjimą, (su nuotrauka) ir dvi nuotraukas. Adresuoti: 
Bureau dc l’OIRi -32.av.des Arts; Bruxelles.

* Lapkričio 3d. K.J.Bėdinas pakrikštijo p.Kučinskų, šeimos aštuntą 
kūdikį - Eriką Mariją. Tai bene gausiausia lietuvių šeima Belgijoje?’ 
Kučinskai gyvena S'inverslago , apylenke jo, viena mergaitė, yra mirusi, 
kiti veikučiai gražiai auga. Vienu šeimos nariu mažesnė yra Eisdeue 
p.Kleinų šeima. Garbė tokiems tėvams ir motinoms.

* E m i g r a. c i j o s reikalai, šiuo metu kone visi, kurie rašė 
prašymus Abi?,ibi bendrovei, gavo atsakymus ir darbo sutartis.

Reikalas šiuo metu kiek susikomplikavęs. Pirmutiniai fcavę darbo 
sutartis buvo Waterschei apylenkės lietuviai. Nieko nelaukę, jie vi= 
si užpildę Kanados Konsulato reikalaujamas blankas, nusiuntė :onsula= 
tan ir laukė komiši jon kvietimo. Neilgai reikėjo laukti, konsulato 
valdini .ak ai pasišaukė vieną po kito ir kiekvienam visų pirma pastatė 
klausima -"ar turi pinigų už ką nuvažiuoti Kanadcn?" Nieko negelbėjo 
vyrų pasiaiškinimas, kad minėta.mišku apdirbimo bendrovė padengs ke= 
lionės išlaidas, valdininkai prisispyrę reikalavo žymiai daugiau nei 
blankose buvo įrašyta. Budinga tai, kad Kanados konsulato pareigūnai 
iš pirmojo lietuvio pareikalvo bent 6000 fr, vėliau, šiam besiderant,, 
"nusileido" ligi 4-000 fr. Po savaitės buv.o sekantieji lietuviai is= 
kviesti, iškviesti ne kontrolinei komisijai, bet, kaip tarnauįjp jai. 
pareiškė, nustatyti kiek kas turi pinigų. Šį kartę. Kanados atstovai 
pastate sąlygą, kad kas tik nori į Kanadą šiuo budu išvažiuoti tu= 
ri turėti mažiausiai 12.000 fr...l Kitaip jokios vilties. Į vyrų pa= 
siaiškinimą, jog Abitibi apmokės kelionės išlaidas ir ten nuvaziavu=

Į. šiai rūpinsis, buvo atsakyta:" Kas buvo žadėta, tas praėjo. Dabar 
reikia patiems apsimokėti kelionę ir turėti bent tris mėnesius iš ko 
pragyventi Kanadoje".

Praėjus kiek laiko, konsulatas išsikvietė iš Waterschei lietuvį,
’ "susiderėjo" keliauti už 4000 fr. Sveikas vaikinas perėjo 

gerai daktarų kontroles ir jau bedu.ocla.nt vyžę. užklausė kaip ir kada 
reiks mokėti tuos 4000 fr. Atsivertė konsulas visas blankus ir ...be 
12000 fr. negaunama vyžai Ir vėl. "derybos" » Priminus, kad anksčiau 

y, buvo susitarti, jog užteks 4000 fr. konsulas "nusileido" ligi 8000.* 
Būdinga, kad konsulato tarnautojai, Kanados atstovai leidžiasi derė= 

t . tis i r nusiderėti i
Greitu laiku buvo užklaustas pats lietuvių reikalų prie Abitibi 

tvarkytojas p.A.Adamonis, kaip čia gi ištikrųjų yra:.ar Abitibi kon= 
sulatui nieko nepranešė apie kelionės lengvatas, ar iš tikrųjų jau 

■ spėjo kelionės lengvatų pažadai pasibaigti, ar konsulatus sauvaliauja.
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Ii* gautas atsakymas: "Jūsų laiške iš 17-10.51. nurodytus nesklandumus 
perdaviau Abitibi P.P.Co.; Jie darys kų ras reikalinga ir galės pa= 
daryti. Abitibi informuos jus tiesioginiai. Kanada, norėdama padi= 
dinti gyventojų skaičių, sudarė lengvatas įvažiuoti dengdama kelionė-s 
išlaidas. 50 dol. yra paęakyta kaip mažiausioji suma būtinai reika= 
lingu imigrantui turėti. Noriu pasakyti, kad patsy darytumėte viskų 
kas galinu iš jūsų pusės. Pats esu nekompetentingas duoti nurodymus 
Emigracijos Depart.Skyriams. Abitibi P.P.Co. sprendimas pastangų 
kryptimi, tikiu, pasieks jus kelių, dienų, bėgyje. Jūsų. P.Adomonis".

Ligi šiol dar nepasiekė joks raštas liečiųs šį reike.lų.
Budinga ir tai, kad kartų, kreipiantis į konsulatų šios emigra= 

ei jo s reikalu, konsulato atstovai atsakė nieko nešinų. apie kokių ten 
Abitibį lengvatomis emigracijų. Kitų, kartų atsakė, jog jau visa su
tvarkyta, tuoj reikalai eis. Ir po to pasirodė, kad iš vyrų pradėjo 
reikalauti nuo. 40C0 fr. ligi 12-000, kai, tuo tarpu'važiuojantiems 
savais pinigais emigracijos kelionė tekainuoja apie 8000 fr. žmogui.

Tikėkimės, kad reikalai issipręs palankia prasme.
. ' K.J.Dėdiiias.

* Lapkričio 4 d. įvyko L’Orphėlinat St.Joseph, Corroy-le-Chateau, 
loterijos traukimąs.Laimi numeriai:467569; 648211; 135645; 420180; 
105638; >65077; 329465; 232640; 537607; 682481; 3O1367;6756O7; 
666094; 193201; 357082; 192201; 563285; 556130; 274329; 123548; . 
653376; 448846; 665366;;164687; 535220; 489411; 481772; 309671; 
385051; 331899; 380449; 694529; 146394; 190117; 371262;
Laimi numeriai besibaigiu, skaičiumi:
73402; .80507; 47137; 20780;17672; 67086; 3915.6; 94500; 45835; 21199;
62490; 57543; 02538; 53425;64490; 64023; 83181; 21682; 96693; 02630;.
55713; 26223; 00162; 32216,-16639; 99389; 26370; 66807; 58827; 23198;
07284; 34662; 85126; 33772..
2014; 9510; 2302; 4383; 2133} 9038; 7806; 3581; 8261; 1670; 8448; 
2854.; 0215; 0562; 6664; 3164; 3169; 2611; 3674;
Laimi šie numeriai:38438; 36127; 54987; 61672; 26115; 66664; 14868; 
15111; 26052; 30265; 60689.
Laimi šie viršelių nr:32047; 51604; 51224; 11118;
Norintieji smulkesnių informacijų tesikreipia "GŠ" adresu.
* Dėmesio poetams, -ėms ir eilėraščių deklamatoriams, -ėms! Per 
ksruomenės šventės minėjimų Lieže bus lietuviškų eilėraščių dekla= 
mavimo konkursas . Geriausiai ir gražiausiai pasakę eilė= 
raštį. savo sukurtų ar iš kitur paimtų gaus premijų: kun.Dr.Pr.Gai
dos parašytų knyga. Norintieji konkurse dalyvauti tepraneša savo - 
pavardes ir norus šventas programos vadovui 25 d. lapkričio vėliau= •' 
šiai ligi programos pradžios. Kviečiami visi ir visos konkurse daly= 
vauti. Vietoj eilėraščio kas nori gali nesakyti neilgesnę’penkių 
minučiii kalbų. Sakyti gali pasirinkti kiekvienas kų nori.
* Netikėkime dažnai skleidžiamos kalboms, kad JAV ir Kanadoje 
juodadarbių pragyvenimo lygis yra labai žemas. Priešingai, jis daug 
aukštesnis negu čia. štai keli pavyzdžiai iš lietuvių tarpo. 1948 
metais išvykęs iš Liežo Kazys Gricius su šeima Nontrealyje jau turi 
nuosavus išmokėtus namus. Pernai iš Eiedeno išvykęs Jonas roameikis.
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ir iš Liežo Kostas Jasudavičius "daugeliui sudarė sudarė įvažiavimo 
dokumentus ir keliones apmokėjo. Juozas Paužuolis jau žvalgosi kur 
statydintis nuosavus namus. Ignas Cipkūnas, baifeąs- sietą-sutarti pas 
ūkininkę, turėjo susitaupęs virš 10G0 dol. Juozas’Pargauskas pus= 
antrą metę išdirbęs tabako ūkyje, dabar vyksta padirbėti į mišką 
ir pavasarį pats pirk, tabako ūkį. Du miškakirčiai lietuviai Gomld= 
ton stovykloje, prie Port-Arturo, Ontario provincijoje, atskaičius 
pragyvenimo ir kitas išlaidas per mėnesį grynais gauna 628 dol. Čia 
jau nevienas lietuvis yra darbo prižiūrėtojas. Pernai išvykęs Kazys 
Gegeckas nusipirko gražu automobilį. Pasireiškęs kai kur nedarbas 
yra laikino pobūdžio pertvarkant metalo pramonę karo reikalams, nes 
taikos meto gaminiams nebeduodama žaliavę.
* "Gimtosios Šalies" a'š a r a . .. Metai jau suka paskutinį vin= 
gį, artinasi Kalėdos, "gaspadoriams bėdos", ir ...administratoriui 
bėdos. Yra vienas kitas mielus skaitytojas, kurs mielai skaitydamas 
nemalonėjo nė kiauro centime vargšei "GŠ" atsięsti. 0 kiti...gauna 
redaktorius žinią, kad toks ir toks jau.. .Kanado je kelmus skaldo c.r 
auksą kuopia, paskelbia eilutėse, k? d jau tokio nėra. Belgijos gyvą= 
ję tarpe...Atsiverčia administratorius knygą storą ir nustemba! To 
brolftlio skyrius baltus baltus...arba vos dvidešimtinė franką per 
metus aplinkui. Na, gal iš ten jau malonės ką nors"riebiau"atsięsti, 
nors ligi šiol tokią "dyvę" dar nepasitaikė. Ogi vėl, vyrei skundžias 
si, jog batai į kasyklą eiti 120 % pabrango, kad vos gali įpirkti,
ką nors ant duonos užtepti...ogi nė į galvą neateina, kad ir Iaikraš= 
tolio tepimas krūva procentą pabrango. Popieris net dvigubai. 0 kaip 
malonu, kad geros širdys leptelia žiupsnį’ virš normos!
0 tos emigracijos. Emigruojama ir po’ Belgiją, bet "GŠ" nė pusę žodžio 
nepasako kur mielasis skaitytojas apsigyveno. Siunti siunti senu adre= 
su - laikraštis negrįžta, po kiek laiko sužinai, kad ten jau keli mėn. 
įokio lietuvio nebėra; o po to neretai karčiu žodžiu parūstaujama, kad 
negauna laikraščio. Besiskundžianti "Gimtoji Šalis".
* N.epasimeskime! Priežodis sako "daug rankę didžią naš= 
tą pakelia"t Žinoma tada, kai tos rankos sutartinai kelia! Daug lie= 
tuvię paliko Belgiją, dar nemažai ir liks. Nuostabu, kad daugelis tę 
lickančięję atsiskyrę .vieni nuo visę ir tūno kur nors tyliai užkam= 
pyje. Būtę labai grąžę, kad liekantieji susirištę su visais kitais 
atsięsdami Centro Valdybai savo adresus, arba užsiprznumeruodami vie= 
nintelį Belgijos lietuvius rišantį laikraštuką "Gimtąją Šalį". Daž= 
nai atsiranda reikaliuką svarbią visiems lietuviams, per laikraštu= 
ką galima greitai visiems pranešti, viską painformuoti. Jeigu kiek= 
vienas išvažiuojantis perves savo prenumeratą atokiai atsiskyrusiam 
tautiečiai, ar pasistengs, kad .tokie patys užsisakytą t^ ryšį, mes 
liekantieji nesijausime taip pabirę tarp svetimą, taip vieniši. Jung= 
kimo rankas į krūvą - kelkime visi bendrai tremties naštą.
* Šiuo metu Belgijoj yra 15 "Kario" prenumeratorią. Užsisakykite ir 
skaitykite lietuvię kurią laikraštį "Karį". Metams kainuoja nepilną 
dienos uždarbį - 200 fr.
Gauta labai įdomi apie Lietuvos partizanus knyga:"Parizanai už gele= 
žinės uždangos", 593 pusi. 125 fx*. Labai gražiai‘.išleista.

. — --------- - ------ // ------------------------ ---------- -—
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LIEŽO LIET. APYLENKES ŠVIETIMO VADOVO 
LIETUVOS KARUOMENĖS* ĮSIKŪRIMO -ŠVENTES PROGA 

$). atsišaukimas.

r vėl sulaukiame lapkričio 23 dienos! ši diena yra Lie= 
tuvos karuomenės įsikūrimo diena. Nepriklausomybės lai= 
kais tą dieną mūsų, kariai itin iškilmingai švęsdavo, nes 
1919 m. tą dieną susidarė pirmieji lietuviškų ginkluotų 
pajėgų daliniai pasiruošę atremti besibraunantį Lietuvon 

i ■ priešą. Vyrai savanoriai krūtinėmis ir drąsa išgelbėję 
laisvę, neišsiskirstė, bet budėjo kartu su naujai atvykstančiais lie= 
tuviais jaunuoliais kariškose gretose tėvynės sargyboje ligi 1941 m. 
liepos 17 d.

Tą dieną budrioji Lietuvos karuomenė buvo klastingai bolševikų 
perimta, apstatyta komunistiniais politrukais ir norėta trumpu lai= 
ku ją persunkti komunistinėmis- įdėjomis. Lietuviai kariai laikėsi, 
nė čia nepasidavė! Kilus vokiečių. - rusų karui lietuviškieji daliniai 
buvo prievarta varomi į rytus.

Nenorėjo vyrai lietuviai palikti savos žemės, nors rasti priemo= 
nių išsigelbėti nebuvo lengva. Daugeliui teko susikauti su sovietais, 
kiti sprukę per miškus skubėjo ten, ką jie ilgai gynė. Daugeliui pa= 
vyko išsigelbėti, bet daugelis turėjo žūti. Negalėję pabėgti buvo 
įjungti į rusų dalinius, išskirstyti ir pasiųsti prieš vokiečius.

Trečiosios okupacijos laiku - dabar lietuvis jaunuolis sukakęs 
19 m. paimamas į sovietines eiles ir siunčiams į tolimuosius rytus, 
kur reikia 3 ar 7 metus tarnauti tam, kurs iš pagrindų naikina mū= 
sų tautą.

Jau 12-ji metai, kai neturime savo karuomenės laisvos. Mes lietu= 
vįai gyveną laisvąjame pasaulį ,ere-s užimkim.e savos 
karuomenės vietą. Mes privalome šiandien budėti ir 
kovoti visomis galimomis priemonėmis už greitesnį, tėvynės išlais= 
vinimą! Nešiokime ne tik širdy lietuvio kario garbę, ją rodykime 
ir savo gyvenime! Lietuviai (buvę) kariai - visa dėl tėvynės laisvės, 
visa dėl lietuvio garbės ir gex>o kario vardo!

Išnaudokime laisvojo pasaulio mums suteiktas laisvo gyvenimo są= 
lygas, niekeno nevaržomi palaikykime ir kurkime lietuvišką kultūrą 
toliau, veskime tėvynės įėiisvJs kovas vis aršiau.- Vytauto, savano
rių, partizanų kraujas šaukia mus Lietuvai budėti!

Būkime dėkingi Belgijos vyriausybei ir šios šalies visuomenei, 
kad esame laisvi ir turime tas pačias darbo teises kaip^ir čiabu= 
yiai. Čia turime ir laisvę, kairia pasinaudodami galime švęsti savas 
šventas, brangias dienas. Tad ir šiemet kviečiu visus Belgijoj gy= 
veriančius lietuvius, ypatingai, buvusius karius, lapkričio 25 d. at= 
vykti į Lietuvos Karuomenės įsikūrimo šventės minėjimą į Tilleur, 
Diezo apylenkę. Bus pamaldos mž žuvusius Lietuvos laisvės kovotojus, 
bus šventės minėjimo programa.

Budėkim ir lenkim kai laisv’ės- varpe.s pašauks eiti tėvynės vaduoti*
-7—— Pr. Sekrnokas .
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' < '’Neseniai įvykusiame"Tarplanetiniame kongrese "Londone, kur
susirinko daugelio tautę mokslininkai, buvo svarstoma gali= 

_ fi mybė pasinaudojant įrengimais "ore", srityje už žemės trau=
UI • k F, kos, kurie 'kaip satelitai keliautų apiežemę, pasiųsti į

. ’mėnulį ir . a r s ą raketas su žmonėmis.
Anglo Shepherd nuomone "raketą paruošime esame tiek pažengę, kad su 

<'■' nepuriais techniškais patobulinimais bus galima sudaryti satelitinį 
vežimą su žmonėmis ir tokio įtaiso pagelba leistis į kitas planetas, 

kv . Ne paslaptis, kad konstruktuojami sateli+iniai įrengimai ir karo rei= 
kalams". . okslininkas kalbėjo apie raketą, kuriai tris kartus sprogs— 
tant bus galima pakilti apie 5CG km. nuo žemes.

Werner von Eraun, po karo tyrinėjęs Faenemiundėje nacių garsiuosius 
raketę. įrengimus, pasiuntė kongresui projektą išdėstudamas būdą kaip 
nugabenti 5C žmonių į Itarsą. Tam reikia turėti už žemės trauKos sateli= 
tinių, t.y. apie žemę lekiančių raketę kuro bazių, kuriose raketos ap= 
sirūpintų varomąją medžiaga.

Kitas amerikiečių mokslininkas L.Spitzer, Frincetown observatorijos 
direktorius parėmęs šio sumanymo įgyvendinimą kongresui pareiškė, kad 
desantas į Itarsą galės būti pasiųstas sparnuota raketa, kuri turėtų 

K užtaisymus desantui sugrįžti atgal!
Netrukus po šio Londono kongreso tarplanetiniai mokslininkai buvo 

atakuojami laiškais - v'i'e t ų u'žsakymais pirmajame tarp- 
£.>' planetiniame lėktuve, raketoje į Mėnulį. Tokių "lunatikę" atsirado 

virš...5COC!
Tarplanetinės stoties ir pašto'.rake«tos modeliai, suprojektuoti vokie = 

jf?!--’ čię moksli ninku Nebel ir ruellenberg, dalyvavusių "V2" išradime, iesta= 
tyti šių metę Dortmundo parodos išradimų skyriuje. Tarplanetinė "tank= 
stelė", stotis vaizduoja dirbtinį satelitą atitolintą tiek nuo žemės, 
kad į ją nebeveikia žemės traukos jėga. Todėl ji nieko "nesveria" ir

■ taip keliauja ratu aplink žemę nenukrisdama.

Iš "De Gazet" paruošė Al.T.

E i.» .v

♦"Žmonija tik didvyrių ir šventųjų dėka težengia pirmyn".
Albertas I.

* * tr I! # į.

Geriausias žmogaus draugas.
“p-

iiano tėvas buvo panaktinis. Jam reikėdavo kas vakaras apsukti visus 
įmonės pastatus ir patikrinti ar durys užragintos. Jo didelis vilkinis 
šuo visuomet palydėdavo šiame darbe.

Ęk? Vieną vakarą tėvas ilgai užtruko mieste ir grįžo vėlai. Prisiartinas 
prie pirmo pastato pastebėjo,sniege įspaustas ties durimis didelio šuns 
pėdas. Nieko nuostabaus!'? Kai paėmė už durų rankenos - ši buvo šlapia... 
Ir taip prie visų durų: suns pėdos ir šlapios rankenos. Tėvui dingtelė= 
jo mintis, kad čia visai neseniai kas atsitikę. Jis pabėgo priekin ke~ 

, liasdesimt metrų.ir pamatė, kad jo vilkinis šuo pribėga prie kiekvienų 
durų, snukiu apsižioja rankeną ir tikrina ar durys užrakintos...! šuns-' 

■ lis rūpestingiausiai pertikri-no visas duris.
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