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J.... LIETUVIAIS ESAME GIMĘ MES Į
Visi mes esame lietuviškos jėgos - todėl visi mes turime lietu= 

viais išsilaikyti. Tai yra didysis tremtie-s uždavinys. Tėvynėje jis 
buvo atliekamas savaime: pats kraštas ir jo gyvenimas ten mus išlai= 
kė. Tačiau tremtyje šis savaimingumas dingsta. Tremtyje lietuviskie= 
ji uždaviniai turi būti atliekama sąmoningai.

Lietuviais esamo mes gimę! - Vienas tik kūninis gimimas lietuviu 
dar nepadaro. Pamestinukas,išaugintas kunadictiškoje ar argentinic= 
tiškoje ar belgiško je. šeimo jo , nebebus lietuvis, nors ja gyslose ir 
tekės lietuviškas kraujas. Kaip kraujas apskritai nepadaro žmogaus, 
taip lygiai jis vienas nepadiro nė lietuvio. Lietuviais reikia gim= 
ti, bet ne tik iš motino s-moters, bet ir iš m o t i n o s - t a-u = 
t' o s ! Todėl atsiminkime, kad lietuvis, kurs dar yra lietuvis. nc = 
šioj?, savyje visą Lietuvę. Jis yra regimas Tėvy= 
nė’s bei t'.utos ženklas.

Būdami savame krašte, mes buvome su savo tauta taip ankštai suau= 
gę, jog net nejautėme esą kitokie, negu kiti žmonės. Užteko tik koją 

. iškelti už sieną ir tuojau pastebėjome, kad esame ir kalbame kitaip, 
ir mąstome kitaip, ir elgiamės kitaip, ir gyvename kitaip, Mes esame 
stebimi^kitą - mes išnešėme lie tuvią tautą už jos sieną ir pastatėme 
ją prieš viso pasaulio akis. Mes virtome Lietuvos atstovais - gerais 
ar blogais, pagal mūsą pačią buvimą ir elgimąsi.

Tad, ar esame lietuviai, kaip buvome'Lietuvoje?
... .......... . ......... ......... ........... . ... ............ ..... Paimta iš "Eltos" Nr. 117.
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lūūsy. bendruomenę vėl npl-inkč juodoji viešnią is amžinybes issives— 
d.'. ’i?. is mūry. - gyvyjų. tarpo tautietį B u t r i m y B.r c n i y. ; 
Šis jaunas, vqs dvidešimt aštuoniy mėty, lietuvis atvažiavo ąolgijon 
1947 mot..ir, kartu su daugeliu pabūti kurį laiką čia ir ntejus dienai 
grįžti Lietuvon. Kurį laik.ę. dirbęs Limburgo, Zw irtbergo ■anglies kusyklo= 
jc , a+a Bronius persikelt Licžan ir dirbo Patience et Beaujonc k.isyklo= 
jc. Buvo gerbiamas ir dr.^ugy ir pačios kasyklos v .dovybčs, kaip geras 
ir uolus d-.rbinink .s.

Lemtoji diena nrtinesi. Kovo mčn 22 d. n+a. Bronius išėjo paskutinį 
k.rt; į d«rb;. Bevežant v*igcnčlius, vienis atsipalaidavęs vagonėlis 
išvirto. Bronius jį kebliais e>tk?lč ir dnr neatknbinus dirže- kablius, 
tr lukinelio konduktorius p .laido eiti tr ukiyelį taip, k..d atkeltasis 
v.genelis pr .dėjo. vilti :;+a Broniy. Kvlis k .rtus jis buvo, perverstas, 
prisp.ust.s prie kity v agon aliy, pervažiuot s. Ilgai ir stipri .i s .u= 
kęs, t .oi -u nei .imis riksmo apykurtis( !') senukas pensininkas tr .ūkini® 
lio direktorius neišgirdęs, Nelaimi, p .stebėt’. .tvykus’ prie tunelio. 
Buvo jiu per vilu.

Greitoji p .gclba ir dr.ugd besiblaškantį skausmuose a+n- Brohiy 
atneša ligoninėn. Kufotogr. f avus pasirodė, k ...d sulaužyta krūtine, su® 
tr iškyti plaučiai ir sutrintas nugurk aiįis ir strėnos. Besiruošiant 
Operacijai kankinys, pagelbėtas vieno belgy kunigo, sp .usd mas kryželį, 
iškeli .ve Amžinojon Tivynen.

Kovo 26 d. velionis, susirinkus gausiai Li-ežc 'apylenkis lietuviams, 
. buvo atlydei .s iš Espirence ligonines į Aumoniers du Trav.il b žny= • 

čia., kur po iškilmingy gedulingą pim-ldy, karstui esnnt užtiest.n lie= 
visk$ volit’v . ir skendini gelčsc buvo nunešt .s p'.skutionio poilsio vie= 
ton. į blntegnčc k.pus.

L idejimo ipeig še d .lyv .vo p'its kasyklos direktorius Lr. Decat, daug 
rūsy, ir lenky dr .ūgy. ir p-žyst .my. ir kity t .utybiy,. Lietuv itčs merg i= 
tęs t .utiškuosc dr .bužiucse neše gėlės ir v .Įnikus, lictuviy suaukotus. 
L įdėjimo- p.m .Idas .tliko kun. J.Bedin :s. Kapuose bendruomenes vprdu’su 
a+a Broniumi atsisveikino^BLB lietuviy piruiinink .s Pr.Šokuok .s.

K .sykįos direktori us žiniomis, buvęs p .ts Bronius k Itas, k .d no= 
rčjęs užsekti a»nt einančio vagonėlio. Ttčiau, .’.trods t«i pridengimas 
'kaltčs del netinkvwfti parinkto ‘konduktoriaus, kiek neprigirdinčio.

2

Trav.il


' r ’ ' ’ . •

* o .

A=*A Bronius Butrinas yra kilęs Lietuvoje iš Anykščiu, gimęs 1924 
Bcet#is.

Ilsėkis ,Eremitu, šioje žemėje, te bū no ji Tiu lengva., - mes p .šaky® 
sine Tėvynei, kad ji- T-avęs j£u nesulauks.*

Prašomi kiti laikraščiui persispausdinti šii žinutę, kM sužino® 
tU velionio giminės esantys Vokietijoje, Kanadoje ir JAV apie trcigiš® 
kį ju giminaičio. mirtį.

• Olandijoje, Asten'o seneliu prieglaudoje vasario mdn.
9 d. m i r 6 . A n^t a n u s K i k u 1 s k i s, pereitais metais 
gruodžio 18 d. atšventęs 101 metu gyvenimo sukaktį. Šis senukas ki= 
lęs iš Alvito apylenkės. Negalint niekur išemigruoti iš Vokietijos, 
vienę. olandu katalikiška prieglauda paėmė jį globoti. Savo širatę-jį 
gimtadienį a+a Mikulskis atšventė labai gražiai - olandu Asteno burinis® 
tras prakalbėjo į jį lietuviškai, sveikino visi .miestelio gyventojai, 
suaokojo virš centnerio rūkalų. Pereitais met-is senukas jau sunkokai 
sirgo, gulo jo lovoje ligi paskutines dienos.

Tebūna jam lengva svetinio krašto drėgna žemelė.
Toje pačioje prieglaudoje randasi dar penki senukai, kuriuos atsi= 

kvietė olandai ir dabar globoju. Senuku padėtis sunkoka, jie nemoka 
olandy. kalbos, jaučiasi labui vieniši.

*
Pavasaris eina laukais ir darželiais!... Lietuvės ir lietuvaitės, 

tenelieka nė vieno Jūsų darželio kuriame nežaliuotu lietuviškoji gė= 
lė rūta! Rūtų šoklu galite gauti "Gt" redakcijos adresu.

... ’ • ‘ *
Per atvelykį, balandžio mėn. 20 d. šaukiamas visu Belgijos 

lietuviu apy lenkiu pirmininku ir. seniūnu suvožia® 
vimus. Kviečiami ir kiti aktyvūs lietuviai. Suvažiavimo tikslas ap= 
tarti kai kuriuos labai, svarbius mūęu bendruomenės reikalus.

Pasitarimas įvyks Tilleur (Lįeže), "Concordia" salėje (atvažiuojama 
iš Place St.Lambert, traravajvuai nr.SI.). Laikas - po pamaldų 11°0 vai, 
posėdis prasidės apie 15°0 vai.

Kviečiami lietuviai iš Volcnijos, Briuselio ir Limburgo.
BLB V-os Pirmininkas Sekmokas.*

Pasaulio Lietuviu Archivas laukia kiekvienos įdomesnės istorinės mū= 
ey gyvenimo medžiagos. Siuskite nuotraukas, dienoraščius, pergyvenimu 
aprašymus, įdomius laiškus it kita šiuo adresu: "Pasaulio Lietuviu Ar® 
chyvas; 26C1 West iviirąuette Road; Chicago 29. Ill; USA.

*
Liežo apyl. S p a. u d o s atstovas Br. Paškevičius prašo visus "Bri® 

tanijos Lietuvio" ir "Tremties" prenumeratorius nedelsiant atsiskaityti 
už laikraščius. "Br.L" ketvirčio prenumeratą - 5C fr. ir "Tremties" - 
pusės metu “ 50 fr. malonėkite skubiai pasiusti jo agresu: Br.Paškevičius, 
87.rue Vertbois; Aontegnee; Liege. •
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-■'E migracijos rūp'esčiai. Paskutiniu laiku nu
tilo kalbos apie emigraciją, iro likvidavosi, nėra kas padeda finari= 
siniai. Naujasis Migracijos Komitetas dar vis neįėjo į pilno darbo, 
vagą. . v

Kovo 28 d. užsukau į buvusias IRO būstines Briuselyje. Kur seniau 
apie duris spaudavo si eilės žmoniy su rūpesčiais širdyse ir veiduose, 
dabar visiškai tuščia. Reikėjo skambučiu prisišaukti ką nors, visame 
name nė gyvos dvasios, eik nors kiaurai. Belaukiant kas ateis stebiu 
kas ddr stebėtina - likusios tik kelioniy biūry reklamos ant sieny 
ir, gal būdinga, gal ne, palikta francūzy ir rūsy kalbomis perspėji= 
mis, kad draudžiama duoti bet kokį kišį IRC tarnautojams, ar kita ko= 
kia forma jiems pasigerinti, taip sakant, patepti emigracijos reikalus...

Atėjęs" vienas ten įsikūrusio reikaly komiteto žmogus paaiškino, 
kad visą pabėgėliy emigracijos reikaly vedimą perėmęs Belgy Komitetas 
Pabėgėliams(95.Chaussėe de Vleurgat, Ixelles, Bruxelles) ir jis kol 
kas dar vis tvarkosi ir planuoja. Kiek pramatone , norintiems išemi= 
gruoti vėl bus padedama ir toliau, tačiau ne aukos būdu, bet paskolos. 
Bus galima gauti atitinkamos paskolos padengti emigracijos išlaidoms 
ir skolą reikės grąžinti pradedant kurtis naujoje šalyje. Smulkesnės 
žinios bus pranešamos vėliau.

*

Gavėnios ir Velyky pamaldos lietuviams: Svarbu Volonijos lietu= 
viams - praneštos pamaldos balandžio b d. Verby sekmadienį, Charle= 
roi, Seseliy koplytėlėje yra nukeliamos. -į- ba-Įandžiu m^n. -14 tL.^"'1~1~,~3O 
vai.(antrą Velyky dieną), seseliy koplytėlėje (14.rue de La Labora= 
toire, Charleroi. Prašau lietuvius apie tai pranešti vieni kitiems 
ir pranešti 'esanči s Velyky antra diena pamaldas tiems, kurie neskai= 
to "G.S". . _ .

Liežo apylenkės lietuviams pamaldos balandžio 15 d. 11°0 vai (Vely= 
ky pirmą dieną!) seseliy koplytėlėje (15.Place Ferrer, Tilleur). Po 
pamaldy - Velyky margučiy šventinimas koplytėlėje.

Liraburgo lietuviams: Velyky ir Prisikėlimo iškilmingos pamaldos 
yra daromos Waterschei parapijos bažnyčioje. Didžiojo Šeštadienio iš= 
kilmės - ugnies šveninimas, vandens ir Velyky žvakės šventinimas bus 
Velyky naktį, - prasidės 10,30 vai. naktį. Po to 12 vai. - vidunaktį, 
iškilmingos prisikėlimo mišios. Tuo laiku dešinėje bažnyčios pusėje 
bus lietuvis kunigas - norintieji galės prieiti išpažinties.

Komuniją galima priimti per vidunakčio mišias, - dirbusieji popieiinė= 
je pamainoje gaįž būti valgę ir gėrę ligi ligi vidunakčio, kiti - tesusi= 
laiko valandą prieš Komuniją nieko nevalgę.

Dirbantiems naktinėje pamainoje yra leidžiama prieiti šv.Komunijos 
nors ir būty po 12 vai. valgę. Užtenka, kad vieną valandą prieš Komuni= 
ją lieka nieko negėrę ir nevalgę.

*
Šiais metais daug kur bus Velyky pamaldos Didž. Šeštadienio naktį. 

Patariama lietuviams, kur nebus lietuvišky pamaldy nueiti į Prisikėli= 
■0} į vietines bažnyčias. Kun.J.Delnas.
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CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAI.
Lietuvio Paso reikalas.

Lietuvos laisvinimo skyrius Tautos fondo valdybos pavestas pernai 
išleido Lietuvio Pasus. Jie jau platinami Belgijos lietuviu, tarpe. Jų. 
tikslas - priminti lietuviui pareigą, kad reikia kuo gali padėti lais= 
vinti Lietuvą, padėti garsinti jos vardą, vesti jos laisvės propagandos 
misiją. Tara tikslui tad yra renkami pinigai už minėtus pasus ir už į 
juos lipinamus laisvinimo ženklelius.

. . Pasai platinami Iietuvią tarpe. Kilni kiekvieno lietuvio pareiga jį 
įsigyti. T4vai ga.li jį ir nepilnamečio vardu iššnti. Galima jisai pla= 
tinti ir lietuvius atjačiančią tarpe.

Į pasą lipinami laisves ženkliukai: po 5; 25 5 ir 50 fr vertes. Šie. 
ženkliukai visuomet paliudys kiek keno prisidėta ir kokia auka prisidėta 
laisvei atgauti.

Pasai ir ženkliukai gaunami pas V.Banevičių (66.pairę du Horloz; 
Tilleur, Liege.) ir Limburge pas Pr.Aglinską,(26.Vredestr. Zwartberg). 
Galina perlaida ar voke atsiąsti pinigą ir paštu bus prisiunčiami žen= 
kleliai.

i . Sąryšį su Lietuvio Paso įvedimu musą Bendruomeneje yra panaikinamos 
ligi šiol galiojusios BLB Nario knygutės. Nario mokestis ir kiūos- bet 
kam^duodamos aukos bus kiekvienam įrašomos į Lietuvio Pasą. Nerio kny= 
gutes tačiau pasilaikytinos - jos bus dokumentas įrodąs kiekvieno lie= 
tuvybę.

Į Lietuvio Pasą įrašoma taip: ontoje ženklelią lipiriino puslapio 
pusėje pažymima datą.', kuriam tikslui auka, žodžiais kiek (ir skaitme= 
nimis), paemusio auką parašas.

Kviečiami lietuvi:! įsigyti minėtus pasiukus ir ženklelią.

Nario Mokestis .
Primename , kad kaip pereitą metą P '.b. igo je^nut irtą visuotiname lie= 

tuvią suvoži i vi me Lieze, kaip jau but?, ir ..nkscicU, kiekvicn.-s dirban
tysis, sulaukės 16 m. nrnži :us moka 30 fr. nario mokestį į metus. Lietu= 
viai prašomi sį reikalą, užsitęsusi iš pereitą metą baigti tvarkyti. Nesu= 
mokėjusieji tep .sistengi.. kiek galint greičiau užmokėti pas savo seniu= 
nūs.

S a v_i_t a r_p i n ė
Jau antri met.".i graži .i veiki a Liežo įpylenkėje ir Limburge S..vitar= 

pinė Pagelba. Yra kas trys mėn. renkamos aukos ir iš to sušelpiami mū
są nelaimėn patekę lietuviai, kas lieka pageIbstina Vokietijoje nelai= 
tingiesiems. Pasirodo, kad dėl aukos niekas nenusigyveno, o vargan pate® 
kusi'.m galima daug padėti.

Kviečiami ir toliau gyvenantieji lietuviai prie tos misijos prisidėti. 
Galite atsiąsti kartas nuo karto perlaida ar voke pinigą SP tikslui. Kur 
yra didesnės lietuvią grupės - patartina privesti rinkliavas.

Auką lapus siąsti ir paskir .s aukas SP kasininko adresu: P.Bružas, 
13.Terril du Malg^rny;^Tilleur/Liege. Kiekviena auka bus pakvituota 
pri s i unč i tnt a ūko s pažyme j i mą.

Lietuviai, ištieskime dosniai ranką nelaimes ištiktam tautiečiui!
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Spaudos reikalai. w * <
Laisvo laiko yra, nėr kas gražaus nuveikti, - geriausia laiką užpil= 

dyti likusį nuo darbo beskaitant ir šviečiantis. Virš pusės visą lie= 
tuviu skaito laikraščius, daugelis net po kelis. Yra keletas, kurie per= 
ka kiekvieną lietuvišką -knygą. Daugeliui neįstengiant prenumeruoti ir 
pirkti spaudos yra sudaryta lietuviška biblioteka. Ji iki šiol buvo Lim= 
b urge, dabar perkeliama į Liežą. ir jos būstinė bus p.Et.Tamulio bute , 
kuris tam reikalui sutiko duoti atskirą kambarį. Ten bus šachmatą, šaš= 
kią ir kitu žaidimą centras, kur bus galima gražiai praleisti laisvą 
laiką, sekmadienio popietes. Ten pareis; daugelis laikraščią.

Kas turėtu retesniu lietuvišku leidiniu, malonėkite perleisti bibliote 
kai praplėsti. Visais spaudos reikalais kreipkitės: Br.Poškevičius; 
B7.rue Vertbois; Kontegnėe; Liege.

__L_i_e_t_u_y_y_b_ė_s___į_š_l a į_^_y_ra_a_£_aL;

Nereikia jau nė priminti, kad :lietuvią bendruomenė Belgijoje tirps= 
ta kaip pavasary sniegas. Mūsų, gretos dar vis mažės. Netekome kilnaus 
mums darbininko, lietuvybės palaikytojo Tėv. Juozo Aranąusko, netenka= 
me ir daugelio kitu niums taip vertingu žmonių, kurie išvyko į kitas ša= 
lis.^

Džiugus gi reiškinys, kad musu lietuviai lietuvybės išlaikyme sti= 
prus. Lietuvybės išlaikymas nemažėja, bet priešingai - auga ir stiprė
ja. To gražus pavyzdys yra pastaroji Nepriklausonybės šventė, apie ku= 
rią jau buvo kiek rašyta, Musą susirinkimu salė jau senai tiek'matė lie
tuviu, kiek Vasario 24 d. ten buvo prisirinkę. Ne tik iš Liežo apylen= 
kią, bet ir iš Volonijos, nuo Vokietijos pakraščio, ir ypatingai gausiai 
susirinko Limburgas. Lyg graudu, oįkartu ir džiugu matant, jog dar esa= 
ne nemažai, jog mus lietuviška mėilė’s gija dar 
riša, jog sugebame susirinkti ir pasijusti esą lietuviais. Arba vėl: 
tokios programos seniai jau buvome matę,v- čia buvo-panaudoti ne tik 
kalbamieji juostelių aparatai ir lietuviškieji kino vaizdai, bet kalbė= 
jo ir musu studentai. Lietuviškoji Vargo Mokykla - musu priaugantis jau= 
nimas pasirodo esą lietuviukai. Ir pagalimu, ar nepasidžiaugti musu 
scenos vaidintojais ir tautiniu šokiu šokėjais, kurie išvargę po sunkaus 
darbo. įstengė pasirodyti lietuvišku tradicijų tesėjai svetimame krašte. 
Ar nereikia pasidžiaugti, kad keli vaikinai vyrai nupirko neturtingai 
sesei lietuvaitei tautinius drabužius’ tos šventės proga!

Mes neturi dideliu choru, ansambliu, meno viršūnių, bet mes gyvuoja= 
me vieninga, gražia susiklausymo dvasia, vieni kitiems pasiaukojimu, 
atsidavimu bendram tikslui. Lies dar esame lietuviai!

Krašto Valdyba reiškia nuoširdžią pagarbą visiems atvykusioms šven= 
tėn ir padėką visiems prisidėjuslėms prie jos ruošimo. Krašto Valdyba 
liks dėkinga ir toliau lietuviams dirbantiems ir lietuvybės išlaikymo 
bare. Ši Vasario 16-ji telieka pavyzdžiu kaip galina gražiai ugdyti 
ir palaikyti lietuvybę tremtyje.

Vienybė, susiklausymas ir brolybė težydi mūęą tarpe visuomet !
- Pr. Sekmokas .

B.L.B. GV-os pirmini n k as.
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• • ” GAVĖNIOS NUOTAIKAI.
Ką mes sakysime apie tokį atsitikimą, kuris yra tikras.
HėpriklausomybėSelaikais,. prieš -kelioliką metą, į Lietuvos pasiunti= 

nybės duris Olandijoje pasibeldė vienas jaunuolis. Pasipasakojo konsului, 
kad jis esąs gimęs Lietuvoje, tačiau jį dar visai mažutį tėvai atsive= 
žė į šią šalį. Praėjus keliolikai metą tėvai mirė ir jis likęs tarp sve= 
timąją, tarp ją ir užaugęs.

Jis jaučiasi, esąs lietuvis ir nenorįs tarnauti olandą karuomenė je , 
kuri siunčiama į kolonijas. Tuo reikalu atėjęs pasiteirauti ar negalė= 
tą gauti iš konsulo liudijimo, kad jam kaip svetimšaliui nereiktą sve=

• tinioje karuomcnėje tarnauti. Vaikinas gražiai kalbėjo olandą kalba.
- Jus Lietuvis, bet nelietuviškai kalbate. Ar nemokate lietuviškai? - 

užklausė teiraudamasis konsulas.
- Deja,ne. Užaugau tarp'svetimąją, - atsako jaunuolis.
- Parodykite gimimo metrikus, - vėl kreipėsi konsulas.
- teturiu ją. . .
- Gal tau turite kitą kokį nors pažymėjimą, kuriuo įrodytumėte, kad 

esate lietuvis.
- Neturiu, ir nežinau kaip galėčiau tai juras įrodyti, - teisinosi 

užklaustasis, - mano tėvai jau senai mirą, jie mane mažutį svetimiems 
paliko, - užbaigė nejaukiai/

G ilėjos! konsulas jaunuolio, tačiau nežinojo kaip padėti. Pradėjo 
su juo kalbėti lietuviškai, bet nėjosi.

- Nieko, mielasis, negaliu čia padėti, nėra jokią įrodymą, kad esate 
tuo kuo sakotės. ’ _

Jaunuolis net su ašaromis prašosi padedamas. Tuomet konsulas netekęs 
kantrybės priekaištauja: v « . •. 4 -a 1

- Esi viską kas lietuvišku užmiršęs, nieko neatsimeni iš vaikystės die= 
ną ir sakaisi lietuvis esąs. Argi vigai nieko neatsimeni jau?
‘ Rodos, kad ne. ..

■ '*- Ar nė melstis nemoki lietuviškai?
- 0, taip. Aš moku "Sveika mūrija"... Ir tuoj sukalbėjo gryna nukš= 

taičią tarme. \
-■ To man gaįa, - užbaigus pridūrė' konsulas, - matau, kad turėjai tė= 

vus lietuvius ir esi lietuvis.
Ir tuojau vaikinui išdavė pažymėjimą. < ....

S.Agnietė.
* *** *

Daugelis lietuvią jau skaito "Britanijos Lietuvį", vienintelį Euro= 
poje savaitinį lietuvią laikraštį, daugelis jįvdar užsisakys. Prenurae= 
mokite negaišdami, geriausia proga nuo balandžio pirmos. Trims .mėti.-50 fr.

•Kanadoje išeina savaitiniai "Tėviškės žiburiai" ir "Nepriklausoma 
Lietuva", JAV,- dukart į savaitę "Darbininkas", ketams nekainuoja nė 
250 fr.

Ką dovanoti švenčią proga savo žmonai, vyrui, kaimynui, gera= 
d iriui? - Daugelis dovaną brangios ir neilgai džiugina, geriausia dova= 
n: knyga. "Gš" adresu galite gauti siu knygą: "mėnuo vadinamas ined >.ua"- 
roiuin's, 125 fr. "Liurde apsireiškimai" didžiulis aprašymus, - 50 fr. . 
"Už spygliuotą vielą" - 115> fr. "Ramybės Šaltinis” - labai gražiai iš= 
leista didoka maldaknygė, - 150 fr.** #
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Nuo šio numerio pradedame spausdinti n-.ują "GŠ" skyrių - "G\lyosū= 
kįų kampelį". Kiekviename numeryje bus keletas galvosūkių, mįslių, 
ūži* vinių^ir kviečiasi visi skaityto jai juos spręsti, išpresndus atsiųs= 
ti laikraštėlio adresu. K.', s d..ugiau, greičiau. ir teisingiau išpręstų 
galvosūkiu atsiųs/ p'.gal surinktą tašku skaičių gaus dovanu knygomis.

.Dovanos bus skirstomos kas pusė metų. .
Tad, sukit galvas.! ■ -

G .1 vos ūki s Nr.l.
_ vienas naktibalda įlindo į kaimyne sėdę, ir prisiskynė 

pilnas kišenes obuoliu- Belendant lauk sučiupo šeimininkas, gerai susvei= 
to i?* j'.u norėjo atimti obuolius. Tasai prašyti, k-ad jeigu jau mušė tai 
to vertas;- bet nors obuolius palikit. Šeimininkas sake:

- Gerai, atduok man pusę obuolių, kiek turi ir pusę obuolio, kitus 
neškis. Vaikinas atsiskaitęs spruko toliau. *

Bebėgant sustvėrė bernas. Norėjo atimti obuolius. Tačiau vagilius 
prasėsi dovanojame. Bernas tarė: • '

•Atiduok pusę obuolių kiek turi ir pusę obuolio, kitus gali neštis.
Vėl. atsiskaityta, kaip sakyta. v

J.--.U visai beeinant pro vartelius nutvėrė šeimininkė - ir vėl panašus 
at Si-skaitymą s: veikėjo atiduoti pusę obuolių kiek turėjo, .dar pusę. obuo = 
lio ir k--s liko galėjo jau neštis.

Ir ... teliko vienas obuolys. Klek obuolių naktibalda buvo iš praž
ūsiu prisiskynęs? * • -----
Galvosūkis Nr.2.,

- —- kvadratų atimk ' į .
du degtukus, kad' liktų | Į
4 k v 'ir..tai. • . . —— | į

Galvosūkis. Nr.*. yįpieUiS Žinouia, kad į šaltą stiklę įpylus verd inčies 
arbatos stiklas sutrūksta. Kodėl? v v v '

Ir jei u į stiklę įdedi arbatinį šaukštuką ir tada pili verdančią 
-rba+a. stiklas netrūksta. Kodėl?

Kiekvienas uždavinys galvosūkis vertinamas 3 taškais. Sprendimus 
atsiųsti ligi balandžio 2C d.

*******************
? Klausyk, tėvai ,- kabėjo gydytojas son .m ir prisiekusiam girtuk= 
liui,- tai visli rimtus raikai--.s . 5 amst.i turi a į s i sakyti nuo degti= 
nėo iria kitaip neteksi regėjimo. .v
- Kaipgi, ponas d.-.kt-tre',- valandėlę pasv irstys , t ,-.rė p .ci juntas ,- as 
esu jau senas,ir eš p..g..-.lvojau,k..d ’.s gyvenime ^aciau jau teveik vis=

’ * * *
— Tu šiandien,Jonai,uzsida j ai įdomiu p^r5 kojinių:, viena žalia,ki
ta raudona. ' v
_ Taip, ■.-et Keisčiausi a, kad -as namuose turiu dar vieną lygiai tokią ■ 
pačią por*. .
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Balandžio Pirmosios sukaktuvėse sveikiname visus Belgija s zte7JV-„s 
ir lietuves, ponus ir paneles priklausančius Valdyboms ir šalic/j^'* 
trūnijantiems. „ „ „ _ ... T -T n- A P P. a L I J m -

** ** ** **• • • • •
E k s t r a - p r a n e š i m as iš EKSTRA v e i kL 1 u s • 

E o n t e g n ė e ir Ste. A a r g a ritus gyvento jams pranešame, 
kad,-kaip buvo taip ir bus per amžių amžiusšaukiami "S A V Z š L A> = 
P C S” brolijos'ir seserijos susi rinkimai, jau visiems įprastoje vie.to= 
je. Dienotvarkėje: "pradedant 7 vai. vakare vadovaujančio kalba ir už” 
sveikinimas. Tolini seka - aukų rinkimas programos tikslams, toliau, 
seka, prasidėjus spirituali etiniams seansans, pakartotina aukų ri.n--. 

klirza. Afiie vidunaktį - pasiruošimas naujai ofenzyvai ir pakartotinas 
aukų rinkimas... Vėl įžanginė kalba ir aukų sunaudojimas, diplomatihes 
kalbos ir pan. - Speeiūliems keikalams iškilus, programa nutęsiama li
gi pirmadienio ryto.

** **
I V

Liezo apylenkėje atidaryta nauja vaistinė, geriau pasakius, trys 
aptiekos. Vienoje vaistinėje įgijus galvos skausmų nuo perstipraus span
guolinio, kitoje aptiekoje galima atitaisyti šakniniu...

- Aptiekorkų kompani-ja "ŠidDevlaj" Company.
** * *#

KVIETIMAS
Krašto Valdybos pirm.p.Pr.Sekmokas yra kviečiamas kuo skubiausiai 

atvykti į Krašto Centro Valdybos Būstinę ,53 .Cbiussėe de Verviers ,CE?iud- 
fentaine, -.pie kovo d. Po p :siVrimų zpie Pr..yon-Trooz lietuvių lie- 
tuviškę veiki;., bus iškilmingi pietūs, paruošti int primuso, kurių, 
pelnas bus skiriame pirmininko kelionės išlaidoms padengti.

*
KC KAk TRUKSTa? - Volonijos lietuviams - legalių žmonų. £1..Lukošiūnu?.
— sorties! Aglinskui Pr. - žvnkliuky pirkėjui yėjp.liui Ant.- žmonos 
mokančios dviračiu važiuoti! Kun.Dėdinui - parapijiečių ir aparatų! 
Poškevičiui Br. - tik sutanos! Bružui Pauliui - em-toiuobilio ir kantry
bės! Žitkevičiams - patalpų svečiams! Cinzui - brangių žmonių! luange-.-. 
limas - sekmadienių ir šventų dienų!

* * ...................... .. ..
*Sudiev! - Ap rilius.
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