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LAIMĖ
Laime yra aktyvume; ji yra tekanti srovė, bet ne;$tovin= 

čio vandeens klanas .
Jei tu stebėsi tikrai laimingu žmogų., tuvatrasi jį visur; 

besidirbantį sau laivelį, berašantį dienoraštį, auklėjantį 
davo sūnų ar prižiūrintį sodo gėles ar daržo vaisius.

Jis neieškos laimės, lyg tai būtų kalnieriuko saga. 
dėjusi po radijatoriumi. Jis nekovos dėl Iiinės. Jis žinos ir 
jaus,’kad yra laimingas dvidešimt ket: urių valandų dienos 
bėgyje. ....

Geriausias vaistas iš rūpesčio, nusiminimo, blogo liūdno 
ūpo yra protingas ėjimas pirmyn ir simpatingumu pakelti kitų 
žmonių niūrumą,

Viera dalyką as žinau tikrai: vieninteliai yra tie laimin= 
gi, kurie ieškojo ir surado kaip tarnauti. Tarnauti savo arti= 
miesiems, šeimos nariams, tarnauti padedant kito negalėje.

Laimė yra kvėpalai, kuriuos išpildamas ano kitų/kartu ir 
save pakvėpinsi..

Laimingiausi žmonės yra tie, kurie gyvena įdomiausiomis min= 
tirais. Tie, kurie nusprendžia sunaudoti laisvų laikę, kaip prie= 
monę ką nors naudingo sužinoti, kurie mėgsta mušiką, geras. kny= 
gus, gorus kinus;, gera draugyste, gerus pasikalbėjimus. Jie yra 
laimingi ne tik sau, bet priežastis kitų laimingumo..

Laimė yra kaip šešėlis - ji bėgs nuo. "tavęs, jei tu jį vysies, 
jis seks tave, jei bėgsi nuo jo.

• v Ateidamas į šį pasaulį verkei tu, o aplink "tave esantieji 
džiaugėsi. Gyvenk taip ir ieškok tokios laimės, kad apleisdamas 
pasaulį tu džiaugtumeis, o kiti verktų.

- Sekimas.

1



GYVE NIMASrVEIK LA
TAUTOS Š V E N T E L I k B U R G E .

Rugsėjo 14 d. Waterschei įvyko Tautos šventės .dięnos minėji= 
mas. Kartu buvo ir naujojo kunigo Tėvo Katiliaus Baltakio j " šausa= 
kimšoje Waterschei klinikų koplytėlė-je pirmosios mišios Limbur= 
go lietuviams.

'•Kring" salėje Tėv.kaulių. Limburgo lietuvių vardu pasveikino 
ir prisiminimui albumų "Lietuva mūsų. šalis"' įteikė Ad . ki kalaus kas , 
o gėles — Ramutė margaitytė. Waterschei apyl. vyrai primicijantų 
sveikino sava dovana!

Apie Vytauto Didžiojo laikus ir jo karūnacijų paskaitų laikė 
Waterschei seniūnas. Tautinių, melodijų pagrota plokštelėmis o 
žodžio ir muzikos parengta montažų ir Volonijos lietuvių apylen= 
ki ų: Pommeroeul ir Charleroi sveikinimus -išklausyta iš magnetofo= 
no juostelių. : .

Trečioje dalyje apsvarstyti Limburgo lietuvių organizaciniąį 
reikalai. Apylenkių seniūnams davus metines apyskaitas ir, pagal' 
BLB nuostatus, jiems atsistatydinus pirmininkaujant K. J.Dėdinui ir 
J.Braziūnui sekretoriaujant buvo renkami nauji. Kadangi rinkimai 
buvo pranešti "GŠ" iš anksto, todėl jie. daryti visu lietuvių var= 
du, nežiūrint jog rinkimuose dalyvavo neperdidelis dalyvių skai= 
čius . . ■ ū L

Sekantiems metams prisiėmė., seniūnų i.v padėjėjų pareigas šie: 
Zwa-Ttberge : Pr.Aglinskas ir M.S tasiukėnienė; W i n t e r= 
s 1 a g e: P.Strička ir T.margaitienė; Waterschei: Ad.Mi= 
kalauskas ir S.Mickienė; E i s d e n e: P.Stonys.

Susirinkimas passiurtBSveikinimus:VLTKui, Lietuvos -lietuviams 
per ;; Amerikos Balsų" ir kitų šalių lietuviams-.

Po oficialiosios programos ir šventės minėjimo pirmų kartų 
.lietuviams savo pasakiškų magijų parodė L. N o. r k u s . Žiūro= 
vai liko maloniai nuteikti ir sužavėti. Savo pelnų Morkus pasky= 
rė "GŠ'1 išlaikymo reikalui*

džiugu buvo matyti suvažiavusias į lietuvių Tautos Šventės 
minėjimų tautiečių ir iš kitų apylenkių: iš Charleroi, iš Liežo 
net autoks.ru. Pagerbdami gausius svečius limburgieciai atsisvei= 
kinant sušuko griausmingų "Valio"!v

Baigiant tenka pasidžiaugti gražiai išdabinta salę ir pasižiū= 
rėtinomis fotografijomis, vaizdais, tačiau reikia vėl apgailestaus 
■ti, kad šventės ruošėjai šį kartų nenustebino nei savų, nei svečių 

. dainomis, muzika ir kita menine programa, kaip būdavo seniau. Šį= 
met Limburges kiek suskyste jo!_ TltfnM i5 bllvuslljl.

*
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ANTROS PRIMICIJOS 1 I E Ž B :D , .' , ,
Rugsėjo 21 d- 

levui Pauliui OEM iškilmingas pamaldas suruošė Tilleur belgių 
parapija. Lietuviams labai palankaus klebono *-Michelvinieiaty= 
va ppr Mišias giedojo specialiai tam paruoštas mergaičių, oho = 
ras. Lietuvos garbei pamokslą sakė Tėv.igidius Phillipart,OEM.

Šios lietuviškos pamaldos buvo kartu su belgais - jos buvo 
kąrįu ir-mūsų tautinė reprezentacija svetimtaučių, tarpe. Labai 
gražiai tad tiko per Mišias ir lietuviškas pamokslas ir po jų. 
sugiedota, tylį ir jautri lietuviška, giesmė "-Marija, Marija".

Po pamaldų. Tėv.Paulius prisistatė susirinkusiai "Concordia" 
svetainėje lietuvių visuomenei ir p .Klimavičių šeimoje primici= 
jantui sudainuota "Ilgiausių metų".

*
VESTUVES': T. - ,Liezo apylenkes^lietuvįs Jonas J u o d = 
s^n u k i s, rugsėjo 20 d. sukūrė šeimos židinį su lenkų tauty= 
bes mergaite. Linkime gražaus gyvenimo.

*

F-ILATELIS I Z I buriasi būreliu. . , . .. . • . .vAnt.Kvietkausko im= 
cia.tyva bandoma suburti Liezo apyl. esančius filatelistus.. pasi= 
rodo, kad liezo lietuvių tarpe šių mėgėjų randasi nemažai.

- *
P -1 K R I K 3 T Y T A p.Klimavičių duktė Danutė Regina, rugsė= 

. jo 21 d c Kūmais buvo B.Jonutytė ir Br .Poškevičius.
■ *

K A P A I : artinantis Vėlinėms kviečiami lietuviai parengti 
tai šventei dpylenkėse esančius lietuvių kapus papuošdėmi juos

O iiLL S *
Liežo apyl. prieš pusę metų žuvo Br. B utrimas. Jo ka= 

pas - Mcntegnėe kapinėse. Kai kitiems įnirusiems lietuviams, tiek 
Dimourgė.,. taek Volonijoje pastatyti antkapini ir pamirktai, kad ir 
kuklūs., būtų labai gražu, kad Liežo apyl.Valdyba imtųsi inicia= 
tyvos sutvarkyti ir toge apylenkėje esantį kapų. Juk yra a+a.Bro= 
niaus likusių uždarbio-, o dar surinkus kiek aukų, būtų galima 
šio lietuvio kapų įamžinti.

+ * +
PAMALDOS: , \savo kalendoriuose prašome pasižymėti: ■ 
Spalio 5 d.11 vai. lietuviams pamaldos Wintersląge, mažojoj ko= 
plytelėje, prie kasyklost Spalio 12 d. 11 vai. -Charleroi apylen= 
kės lietuviams (14.rue du Lnboratoire)> Spalio 19 d. Tiįlęur pa= 
rupijos bažnyčioje, 11 vai.(kartu su belgais!), Liežo apyl.lietu= 
virinis Spalio 26 d, 11,19 vai ■ V illę-Po nrnie r o e ui „ parapijos bažny
čioj e’., Per Visus šventus (lapkričio 1 d J 11 vai. Eį&denę, Lapkri= 
Čic 2 d. 11 vai. Waterschei klinikų koplytėlėje- po pietų Genkos 
kapų lankymas. y, — .

,<?X.it’ o----.'::- ■

3



.______ Pea ne '£imai-
EMIGRACIJA - B A L F a s . T1 . . . . . . «Daugelis- lietuviu rasę
Balfui ir prašę paramos emigracijos reik&lupse sulaukė teigieimų 
atsakymų. Baliui tarpininkaujant bus surastos darbo ir buto ga= 
rantijos o kelionės išlaidas, paskalos būdu, apmokės Caritas.

' Pasiteiravus ten (Caritas Catholica; 5.rūe Guimard; Bruxelles. 
Tolei’.. 12.72'. 99- gautas toks atsakymas:

"...mes galėsime pagelbėti lietuviams Jų. emigracijos reikaluo= 
se. Pažymime, kad męs^padėsime katalikui šeimoms, 
kurios dėl rimtą priežasčių, (sveikata, gausi šeima...) negalėjo 
susitaupyti reikalingos sumos.

Stačiatikiams ir protestantams 
padės: Church World Service; 26.rue du Commerce; Bruxelles.

Mes tegalėsime tik tada skolinti pinigus (dovanoti 
negalime) kai gausime kunigo rekomendaciją, 
ir iš imigruotinoje šalyje d^a r b d a v i o garantinę, 
kad ten bus darbas ir butas užtikrintas nuo atvykimo dienos ir 
pažadančią, reikalui esant, pad ė t i atsilyginti.

Asmenys, kurie norės mūsų paramos, teneužsisako patys laivuo= 
se vietas, tai padarysime mes.

Nuo paskolos prašymo dienos ligi jos gavimo gali trukti nuo 
vieno ligi dviejų mėn/ laiko."

Suinteresuotieji tesikreipia paduotu adresu arba, norintiems 
gali tarpininkauti lietuvių kapelionas K.J.Dėdinas ("GŠ") adresu, 
ar Km. J .Danauskas.

. J Norintis ji smulkesnių informacijų tesikreipia "GŠ" adresu*

EMIGRACIJOS 1 JAV- kvotos užvedimo BLANKŲ galite 
gauti !1GŠ:' adresu arba tiesiai iš amerikiečių konsulato Antwerpe= 
ne: Consulaf General Amėricain; Antwerpen.

**.’* ** ' p, '■ 1
DĖMESIO FILATELISTAI:*. * . . . . , . .Pašto ženklų rinkėjai 
norintieji pasikeisti, pirkti parduoti savo turimus pašto že'nkliu= 
kus kreipkitės adresu.: .Si. Visčantas.; 11 .Place Verixhet; Flėron,-
Liege. ** * **

Renkantįojį "GŠ" komplektą gali redakcijoje gauti trūkstamų kai= 
kraštelio numerių. ** * ** r.

Kun.J.D ė d i n o adresas šiemet lieka tas pats., kaip ir "Gš": 
97-rue de la Brabanęonne; Louvain. Telefono numeris: Louvain, 
22.9.30. Tinkamiausias telefono laikas: 13OO-1400 ir 19,15-2100val.
Po 21°0 nepatartina.  . 
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N A U'J I PA TVARKYK A I*:TTv . ... v
užsieniečiai dirbantisji nak= 

l^®e_P3®5i?°se_gali priimti • (tris-’kart į savaitę) Ro muiliją” kiek 
gėrę po nakties 12 vąį. Reikia tašiau, susilaikyti- nieko negerus 
vieną vai ..prieš priimant komuniją. - ■ ■ ■

K\ o. m unijos pasninkas ■ :
• . -. . - , . • Sekmadieniais

.rr_prfvaįp.mą_švencįą_dį.enomis priimantieji Svč .Sakramentą p o 
d'e'-v i n t o s vai. gali iš ryto ką nors g e r Vi-. Tačiau 
būtina • viena vai. prieš Komuniją užlaikyti pasninką(t.y.negerti).

Galima gerti viską -kas geriama ir skysta, iš skyrus- bet 
kokius alkoholinius gėralus!, • kuriė’ griežčiausiai 
Uždrausti. v- .

Xf®.t2vią_dįėnoJ.eą. kada š.įiįiias po 900 vai, gėrę gali priimti 
Komuniją: jeunaved-žiai, ųpšvįai, tėvukai, ją vaikai, anūkaibro= 
lipi ir7 seserys, lįudiriinikai. • .

ia.-andą prieš Komuniją reikia likti negerus. Griežčiausiai už= 
drausta alkoholiniu i. gėralai. •.
- Šie patvarkymai duoti Romoje, ir Įc 
galioja visiems tikintiesiems." 

ti Belgijos vyskupij_.se,.
K.- J..-' D ė d i' n as.

.'+1 + '+'

L i.e ž o apyl: s e k ma d i e 
v.mišios laikomos šiose bažnyčiose: 
ouveniėre ir

n.i ą vakarais, 18,30 
"BAINTE CROIX" - virš

vai; ’• 
Raute 

"SAINTE I'AMLLLE" - Aumoniers du. firaya.il^Mdntęgnėe. « 
Dirbvntie-ji sekmadienį naktinėje pamainoje ar norintieji sekmadienį 
ilgi ■■'u pailsėti . turi progos išklausyti šventomis; dienomis miši.ašl’

j Lietu vybeas židinys. ’
Jeu penktą kartą Tilleur-'lietuvių. Vargo mokyklėlė pradėd^.3nau= 

gus mokslo metus. Dėl emigracijos žymiai sumetėjęs (mokini^- skai=' 
Čius, tačiau dar bandome, laikyti į r, toliau šį' lietuviškąv židinį .'i

Praeitais metais.tšioje lietuviškoje mokykloje mokėsi šie mo-bi
kiniai - Verutė Bur&lkaitė, Janina Jonutytė, Irma Bane- iciutė-, v ■ .. 
Brigita Banevičiūtė, Zigfridas ir Bronius Klitnaviš.ius. Nenrikas’- • 
Mėrkunds ir ^ristina Bureįkaitė, pati mažiausioji mokiniukė.

Ir ką gi mes veikėme? - 'Norėjome tarp septynių, savaitės dienu,, .. ■■■■• 
nors vieną - ketvirtaiienio popietį praleisti lietuviškoje dva=-. 
šioje.’’Ir buvo., tiek daug medžiagos - k a 1-b š t į l i e t u v ,i -š=y 
k a- i !, skaityti, giedoti, dainuoti 1 i e t u v i š k a-i . O...kųryd'k 
tikybos pamokąs- .( juk'savoj kalboje viskas suprantamiau);,- kur .Į)ie= 1- 
tavos ge.ogrąi i ja,--istorija. :
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Rodos tai paprasti dalykai - žinoma, mums suaugusiems paprasti, 
tačiau taip būtinai reikalingi žinoti mažam lietuviui. Visko 
tiek daug žinoti, mokytis ir to laiko -tik dvi ketvirtadienio 
popietės valandos- Rodos, buvo lyg prieš srovę plaukti, ir gan 
stiprią srovę, o tačiau plaukėme! Tėvai mielai leido į mokyk= 
lėlę ir vaikai noriai ją lankė, todėl negalima skųstis,kag lai= 
ką būtume veltui ar nuobodžiai leidome.

T^igi, atžvelgiant atgalios, į pereitus metus, džiugu prisi= 
minti, kad vaikučiai jau pramokę lietuviškai skaityti ir rašyti, 
turi šiokį tokį supratimų, apie jų tėvynę Lietuvę, išmokę'lietu= 
viskai melstis, giedoti ir dainuoti.

šia proga norėčiau padėkoti p.Žiulpiams, kurie mielai priim= 
davo į savo gražiausių kambarį visus vargo mokinius.

-Sės .Agnietė.
. Gražių turime pavyzdžių mūsų tarpe, 

yra tėvynės deimančiukų tremtyje kurie spindi kai kuriose lietu= 
viškose šeimose. Žiūrėk, vienur vaikutis išmokytas lietuviškai 
prieš dar pradedant eiti į belgų mokyklą, Kitur motina vaikutį 
moko rašyti, kiturvtėvas - lietuviškai SKaityti, papasakoja apie 
Lietuvę. Gaila, tačiau, kad apmąstant, randi įr tokių motinų, ku= 
rios numoja ranka ir ;J'O, ką čia dabar, kai užaugs, tada gal..." 
Arba - "Pats išmoks..." Na, ir mąstau toliau: motina nesirūpina,v 
tėvui nė į galva lietuvybė - jokios lietuviškos knygos ar laikraš= 
tuko pav. "Eglutės','■ ir vaikas auga... ir užaugs... Ir, mano te, kad 
jis lietuviu užaugs? - Mano mąstymas čia baigiasi:- jeigu tėvai 
nesirūpina lietuviais vaikus išauginti, jei tėvams nesvarbu tu= 
rėti lietuvius vaikus, arm ano te , kad vaikams bus svar=
bu būti lietuviais? - BLB Kult.Reik. Vedėjas.

** * ** ** * **

.Atnąsk/rne ta/enčą. '
Mūsų kultūrinis gyvenimas kiek apmiręs, esame lyg būtybė kiek 

merdinti, - trūksta gyvybės dvasios. Būtų, rodos, gražu kiek at= 
gimti, nors ir rudenį, kiek daugiau pradėti šalia kasyklų kultū= 
riniai gyvuoti. Tam tikslui mūsų laikraštis "Gimtoji šalis" skelbia 

’ *. konkursą
Konkursas apima tris dalykus: parašyti: 1.geriausių korespondenci= 
ją laikraštėliui, aprašant Lietuvių gyvenimo vieną dieną. 2. Eilė= 
raštį - gali kiekvienas laisvai rinktis apie ką rašyti, 3. Litera= 
tūrinį vaizdelį - rudens gamtos aprašymą. Dalyvauti^norintisji ga= 
Ii pasirinkti kokį nori dalyką arba ir visus tris iš karto.

S ą 1 y gyo s : Korespondencijos laikas - ligi lapkričio mėn.
15 d. Eilėraščiai ir rašinėliai turi būti įteikti "GŠ^' adresu 
ligi gruodžio 8 d. Komisijos geriausiai įvertinti rašiniai bus
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^kait Kalėdiniame lietuviu suvažiavime Lieže (data bus nustatyta 
Aiu).
Geriausio ji iš visų, kūrinėliai bus apdovanoti: vertingomis kny= 

gomiš, lietuviškais paveikslais, "GS" įtištu komplektu. Įvertini= 
mo komisija iš trijų asmenų.

t iro s kitos sąlygos bus praneštos sekančiame, numeryje.
Tad, Visiems, kurie be mortapiko gali ir plunksną gražiai lai= 

kyti, linkime sėkmės lietratūroje! Nesvarbu ar kas gražiai rašo 
ar įdek sunkiau, nesvarbu nė klaidos. Viskas bus mielai laukiama 
ir priimama. . .. "GS" redakcija.■ *** • * r

* Jei motinos širdis yra Dievui altorius, tai tie namai Jam1bažnyčia* 
, ' * * *

IŠSIPILDĘS SAPNAS. C*
(Pereitame numeryje rašėme apie vieną anglų, kuris sapnavo, kad. 

vienas jo karių Žuvęs lėktuvo katastrofoje skrendant į Tokijo iš 
Šanchajaus. Ir tikrai beskrendant sapne matytu lėktuvu pradėjo 
artintis nelaimės įskridus į ledų debesį).

• • • • • •
{-usirūpinęs ir nuovargiu isblyskusiu veidu žambelis vėl atėjo 

Į lėktuvo užpakalį. Jis bandė net juokauti.
As banėzidu pilotą įtikinti, kad geriau būtų kiek nusileidus 

žemiau, nes tada nutirptų ledai ir lėktuvo pajėgumas pagerėtų. 
Kambel galvojo, kad tik kaip nors- prasimušime, o mano mintys vis 
įkyriau bukoki apie vakarykštę pranašystę.

Po trumpos valandėlės lėktuvas nusileido kiek žemiau. Ir vėl iš.= 
tisas keturias valandas teko tai kilti tai leistis, bet prasimušti 
iš audringų debesų nė josi. Vėl aplėdėjančio lėktuvo priekio ledai 
daužė kabinų langus.

Staiga mus lydėjęs rūkas ir tiršti debesys prašvito. Apačioje 
aš pamačiau ludnngą jūrąir didžiausįam mano išgąsčiui už lango 
tirštai snigo. Neramiai žvilgterėjau laikrodin, lyg kad jis atgin- 
tų mano įkyrias mintis... Ir štai... .jau vakaras. Po mumis matėsi 
stačios, kiek sniegu apklotos uolos į kurias baisiu smarkumu tiško 
jūros bangos.

Baisus vėjas ne tik bangas svaidė, bet ir mus. Tokią kelionę 
aš pirmusyk pergyvenau, ir man buvo aišku kad "Sister Anna" šiai 
vėtrai neatsilaikys. Laikėmės žemyno ir neužilgo prilėkėme įlanką. 
Jos uolėtame krante glaudėsi mažas žvejų kaimelis. Sis grubus kran= 
tas teturėjo vos 250 metrų ilgumo, toliau iš vienos pusės aštrios 
uolos, iš kitos dūkstanti jūra. Baisi vieta nusileisti.

Kažko geresnio tikėdamiesi pasukome vėl i jūrą tarp sniego pil= 
no s erdvės ir ūžiančios jūros. Laikas bėgo ir nisko gero neradome. 
Taip pakartojome kelis kartus. Saulė jau buvo nusileidus, temo.
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Svyruodamas ir prisilaikydamas lėktuvo sienos nuėjau į piloto 
kabinę ir paprašiau žemėlapio. Męs; radomės virš mažytės, kuras-, 
šio didumo Sisado saliukės. • '? >

- Šis kaimas turi vadintis Tdkachi, - pasakiau navigatoriui.
Jis linkterėjo ir pridūrė: '

- Sekantis aerodromas Tokijo už 300 kilometru. Kelias per debe= 
sis ir kalnus, o jau trūksta benziho.

Anksčiau kelis kartus apžvelgtas uolėtus krantas lieka vienin= 
tele vieta nusileisti. Lygiai ta pati vieta kaip sapnuotojo De= 
vingo. pasakyta: "mažutė sala, uolos, shiegas, audra, vakaras"-,..

Žvilgterėjau į Kambėlį. Jis dar nępradradęs drąsos prašneko:
v- Pone, nieko"kito nelieka, kaip leistis ant šito plotelio. 

Iššokti su par aš iutu negalime nė galvoti. Toks, smarkus vėjas, ir 
debesys, i . • ' . . ' . J-. • .... . , • ■

- Ar leisitės su įtrauktais, ratais? - Galvoju, butų, saugiau 
leistis įtrauktais, neš mažesnis pavojus apsiversti, ar bent 
leistis normaliais, tik palietus žemę tuoj įtraukti

Kcmbelis Į •»-akt ei ėjo ir dar stipriau paspaudė vairus, iš jo vei= 
do sunkėsi prakaitas. Aš. visus ssusivadinau į lėktuvo’užpakalį, 
kad taip pasunkintume • jo uodegą, ir butu mažiau pavojaus- apsiversti. 
Visi susisukome į dekius, kad besiraičiojant nesusimuštume. Buvo
me pasiruošę keistam žaidimui su .mirtimi. Laukėme. Buvau įsitiki= 
nęs, kad mirtis neišvengiama.

Vaizdas to kas turėjo įvykti stovėjau jau 24 valandos mano aky= 
se. Girdėjosi vėjo kaukimas ir paskutinis pasiruošimas leistis. 
Lėktuvas padaręs didelį vingį nosimi pasisuko į kranto pusę. Moto= 
rai sustojo ūžę. Žvilgterėjau į Odgeną - jis atrodė pervargęs. Do= 
rita buvo, užmerkusi' akis lyg tamsoje norėdama pergyventi tą baisų, 
įvykį. Pagaliau motorai visai sustojo, ir girdėjęs! pro mus praslen= 
kiiici.es up los .

Staiga baisus čirškiantis ūžesys pervėrė mūsų.’ klausę - ratai 
pasiekė akmenis. Ir susyk baisūs trenksmas ir duriantis skausmas, 
lyg kas batų, sprandą nulaužęs. Tai .buvo Odgenas išplėštas su fbte= 
liu ir užspiestas ant manęs. Po’ to lėktuvas staiga sustojo ir vi= 
duje buvo tylu. v

Kai atsipeikėjau išgirdau 'prie pat mūsų. į uolas besimusancias 
bangas. Iš.mūsą, laimei., niekęs nežuvo, nė sužeistą nebuvo. Atsi= 
krapštą' ir-išsiyynioję spaudėme vienas. kitam rankas,ir džiaugėmės, 
kad viskas taip laimingai baigėsi. •

Naktį praleidome Takaehi kaimo užeigoje. Kai aš ant grindų.. pa= 
gal japonišką paprotį taįsiausi užmigti, klausiau pats savęs, ar 
iš tikrąją Devingas mane be sielos mirusį matė.

Po kiek laiko jam parašiau ir jia man atsakė:"
"Didžiausiai nustebęs skaičiau jūsų nelaimę? Ka.s liečia sapną - 

jį vos beatsimenu, negalėčiau sakyti, ar tenai jus mirusį mačiau, 
bet as tikrai tikiu,kąd lėktuvo nukritimas jums mirtį atnešė". 

• , • • ” •
Jeigu aš dar kada tą patį pergyvensiu, nenorėčiau tai iš anksto 

žinoti. Toks žinojimas visą skridimo sugadinu malonumą.
Laisvai versta is "The Sat.Svenirg Post".
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Du išmetę vyrukai
- Mes norime lovos .su dviem kambariais.
- Aš manau, kad jūs norite kambario su dviem lovoms, - pataisė 

juos tarnautojas su šypsena. Jie sutinka, ir po keletos minučių 
abudu draugai net nenusirengę išsitiesia ant tos pačios lovos.

- Žinai, Vladai, kažkas guli mano lovoj, - sako vienas po kiek 
laiko.

- Na, kai tu paminėjai, man rodos, kažkas ir mano lovoj išsi= 
tiesęs.

- Ką tu į tai, kad mudu juos išmestume?
Kambaryje ęasigirsta sunkių, imtynių, garsai,.,
- Jonai, as jau savo išgrūdau, - paskelbia garsiai kvėpuodamas 

Vladas.
-JPuiku, bet aš nepajėgiau nugalėti savojo - jis mane ant grin= 

dų išstūmė, - atsako antrasis.
- Tai niekis, tu ateik ir atsigulk pas mane....

**

Kai šešis metus turėjau, 
Į tėvelį vis žiūrėjau, 
Kaip jisai muiluoja žandą, 
Ilgą peilį vis galanda. 
Pamui'lavęs vėl nubraukia 
Arba kartais susira’ikia. 
Buvo man visai neaišku, 
Kąvgi pagaliau tai reiškia. 
Nežinojau ką jis turi, 
kad jo smakras šitaip duria 
Kai truputį pūgėjau, 
Ilgas kelnes jau dėvėjau, 
Vis į veidrodį žiūrėjau 
Ir pa?iosį čiupinė jau: 
iš kuries pusės bežiūri - 
Niekas man ten reįdūrė. 
Atsistojus šitaip daiktui, 
Pagalvojau: blogai, baigta.

R.ClP^SC1Ą Į —
Kokis iš manęs čia vyras, 
Kad panosis visai grynas. 
Pdskui jau krašte graborių 
Ilgai plėšėm kalendorių., 
Kada kartą prieš Kalėdas 
Prasidėjo vyro bėdos.
Mama tyliai sakė tėčiui, 
ne no rė j o, kad gi rd ė čtau: 
-"Žinai, tėtę, sūnui mūsų. 
Jau rim+ai užaugo ūsai"- 
Na, ir štai Kalėdų'proga 
(Prisiminus daros bloga) 
Tėtis ilgai negalvojęs, 
Man skustuvą dovanojo.
Tad neklausk,nare pamatęs.
Ar sudraskę lūpą, katės, 
Per savaitę du kertu 
Jau dabar ir aš skutu....* iš "Ateties".

Liežo centre, pačiame tetos Margaritos gatvės 
viduryje gražiai veikia Karinin k^ų Ramovė . Savaitga= 
liuose ir popietės valandomis būna kariški^ subuvimai; Atsilanko 
leitenantaij viršilos ir kiti visokius antpečius nešioję atsargi= 
niai, ogi, žinoma, ir jų damos. Tomis progomis’pašaudoka is visokių 
kalibrų, zenitinių. «.sužeis tų pasitaiko nedaug. Sėkmės .

"Pays Natal"-Editė par la Section de la Sresse Lithuanienne et Mis= 
sion Cath. Visais laikraštėlio reikalais^kreiptis: K.J.Dėdina s, 
97.rue de la Brabanęonne; Louvain. Su šiuo nr.siunčiami "Laiškai 
Lietuviams 1952 m. Nr.<?-8. • «
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