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?-’UŽDUSIME AR KELSIMĖS.
,r tu,' širdie, drebi kaip peteliškė - be Lietuvos, be džiaugsmo

| lr .be namiškių.. Mums ko tai trūksta, kas drebina širdį; kartais . 
neramu ir klaiku. Kodėl?

Artinantis Lietuves Karuomenės Šventei, prisimenu praeitu laikę, 
St.Paulausko ir kitų sumanumu suruoštas šventes bei minėjimus ir 
tada pažvelgus į dabartinį veikimą darosi neramu. Kodėl?

Mūsų apylenkeje užtektinai yra inteligentu, aukštesnio išsimoksli= 
nimo lietuvių, kurie galėtų ruuisti šventes ii kelti kultū.tinį gyve= 
nimą, kaip anuomet Paulauskas, tačiau man maža dėl jų. vilčių .Kodėl?

Nejučiomis mirštame. Vyrai ir moterys. Dvasioje paliegę iv tie, 
kurie inteligentai ir kur ne, nes mūsų keliai ne lietuvi"'“i - Kur 
gi dabar mūsų lietuviškas Veikimas ir švenčių ruošimai? -Aai kur: 
iš ryto, sekmadienį, "pulkos"; pavakare - vyrai svirdinėja po "ra= 
moves y vyrai, moterys ir mergaitės, net ir vaikai: merginos pasuku= 
sif>s Raseinių. Magdės keliais tirprta.. Rodės, tie žmonės jokio su= 
pratimo neturi kur dėti pinigą, kur rasti kitokio tyresnio džiaugs= 
*mb ne už pinigą, rodos, kad namų ar šeimos židiniai visai atšalę. 

’ Kur nebus atšalę, jei namuose dažnai dvasios ubagystė. Kartais
neatrodo, jog ten lietuvis gyventų.. Sienos-nesienos, ant 
jų jokio paveikslo, nebent tik voro. Panorės pavaišinti, tai ir pjauk 
skanų valgį ame r.’. komišku un.ro s peiliu, ar srėbk putrą šaukštu. £urio 
kitau gale šakutė ir įrašas^"US Army". Gal neturtingi lietuviai? Hm. 
Kitą kartę, žiūrėk, apie gaidžiagystę parbirbia įkaušę ir apsvaigusios 
limuzinais: - įkaušti ir už takšį mokėti yra kuo. - Musų apylenkėje 
lietuviai uždirba nemažai - tik dvasioje nusigyvenę: neina su=
prasti, kaip gražiau susitvarkyti namų židinį, tad kaip eis suruoš= 
ti kokį šventės minėjimą. .

O norėtųsi. pamatyti lietuvius bent sekmadieniais, kaip ruošia 
kokį vaidinimą, kaip mokosi dėklematuoti, kaip lavinasi dainuoti, 
norisi matyti berašant, beskaitant - vedant nors kokį kilnesnį .lie=r 

kultūringą gyvenimą . Ir norisi mū= 
šų. lietuviams: inteligentams ir ne, vyraus ir Mergaitėms, viengun= 
giams ir šeimoms Kudirkos varpu prabilti: "Tai skambink, Varpe! 
Tegul gaudims tavo išilgai skersai eina per lietuvius! Budink ir 
šauki graudžiu balsu savo, o tas š-'uksmas perniek tenežūva! — 
-Kelkite - KELKITE - kelkite -

u- < -(L i e ž i e t ė).
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A IX A I S K •^.■7 .?.? .Y.y.^ Kiekvienas laiškas malonus,

nes jis įneša ką tai naujo, šviežio į gavusio gyvenimu. Panašiu 
nuotaiką sukeldavo ir "LL". Kiek teko mūsą lietuviu užklausti, kiek= 
vienas veido šypsena iš širdies atsakydavo Ot, gražiai rašo Ii!".

Šiais metais LL buvo siuntinėjami kaip priedas prie "Gš". Jos re= 
daktoriui pavyko "išpešti" antrą platinimo vajaus laimą - 100 dol - 
ir tuos pinigus paliekant LL laikraščiui kaip prenumeratą, visą. pusme= 
tį su viršum gauti visiems^ "GŠ" skaitytojams ir kitiems . 
lietuviams nemokamai gražią, pasiskaitymą. Viso šiemet į 
Belgiją, pareidavo 190 LL egzempliorią.

Pasisekus šiemet šiai kombinacijai, kyla klausimas: - o kaip bus 
sekančiais metais? Paskutiniame LL numeryje skelbiama, jog ateinan= 
čiais metais LL kainuos 2 dol. - taigi, 100 fr. Čia prasideda bėdos 

•- jeigu ir vėl .pavyktą laimėti antrą, premiją užsakant visiems Belgi= 
jos lietuviams LL, pasirodo, kad kitą tiek dar reikėtą patiems skai= 
tytojams prisidėti. Pirmą vietą laimėti bus sunku, nes Amerikoje yra 
vienas klebonas, kuris turi didesnę parapiją ir daugiau parėpijoną, 
kaip mūsą kapelionas, todėl, kai jis užsako parapijai per 400 nr. 
mes turime likti užnugaryje.

tetai jau baigiasi. Po Kalėdą naujos bėdos...! Norėčiau sužinoti 
daugumo "GŠ" skaitytoją n u o m,o n ę: 1. Ar norėtumėte gauti LL 
kartu su "GŠ"? 2. Jei taip - ar sutiktumėte primokėti kiek reikės 
už* ją-'-prenumeratą? . _

Būtą labai malonu, kad bent mažučiu atviruku pasisakytą daugelis 
. lietuvią ir daug negaištant. .Laukiama ir Olandijos lietuvią nuomonės.

"GŠ" administracija.

Lapkričio 23 d. 11 val.
Limburgo lietuviams Zwartbergo_parap.bažnyčioje, - kun. J .Lukošiūnas.
Lapkr. 30 d. Liežo apyl. 12 vai._Tilleur_parap.bažnyčioje, -kun.J.
Dėdinas. ” T_ T ™

v — A • U b JJ c

VISŲ ŠVENTE LIMBURGE: Tq^Vw.v. . , ,................. .... ............................. Lapkričio 1 d, popietę 
Ligi- burgo lietuvią maža dalis aplankė Genkos kapus, kur ilsisi per 
dešimtį lietuvią. Kapus palaimino kun.J.Lukošiūnas, susirinkusieji 
pasimeldė ne tik už čia palaidotus, bet ir už tolimos tėvynės brolius, 
seses ir artimuosius. Apgailėtiną, kad gražias gedulingas pamaldas 
kapuose sutrukdė smarkus lietus. Į Genkos kapus net per lietą atva= 
žiavo Eisdeno lietuviai: p.Kleinienė-, Stonys, Kasparaitis.
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Lapkričio 2d. Vėlinių sekmadienį Eisdenan atsilankė 

abudu lietuviai kapelionai ir BLB V-os pirmininkas Pr. Sekmokas. 
Po piety, apylenkės lietuviai ir svečiai iš Waterschei susirinko p. 
Kasparaičio bute. Čia svečias iš Liežo p.Pr. Sekmokas savo žodyje 
pasidžiaugė Limburgo lietuvių, veiklumu, gražiu gyvenimu ir susi= 
tvarkymu. Toliau svečias pai'rnf orriiavo apie tolimesnius Valdybos sie= 
kimus. Jo nuomone reikėtų, ir Belgijos lietuviams sudaryti keistos 
žmonių, sekcijų, kuri palaikytų, ryšius su Europinio Sųjūdžio Centru 
štrasburge* Šio sųjūdžio uždavinys esųs stengtis apibrėžti ateinan= 
čios Europos politinės santvarkos metmenis. Sąjūdyje dalyvauja ir 
lietuvių, diplomatai, ne lietuviams labai svarbu čia dalyvauti, kad 
kuomet priseis spręsti Lietuvos nepriklausomumų, lietuviai turėtų 
tvirtų Europoje atramų ir neliktų, vėl nuskriausti. P.Sekmoko nuomo= 
ne, ši sekcija turėtų, vis daugiau informuoti Belgiją apie Lietuvų.

E i s d e n o lietuviai seniūnui P.Stoniui ėmusis iniciatyvos 
suaukojo sergančiam stud.K.Petraičiui 500 aukų.

*
.9 Energingi Zvartbergo vyrai

■įkūrė lietuviškų židinį - biblioteka. Psigėrėtinas darbas ir linkė= 
tina, kad apylenkės lietuviai ja gausiai naudotųsi.

St.Šidlauskas, bibliotekos vedėjas informuoja: "-Knygos bus lei= 
džiamos skaityti šia tvarka: 1. Knygos užstatas 100 fr.(užstatas 
grųžinamas); 2.Knygos skaitymo mokestis - 5 fr; 5.Knygų leidžiama 
pasilaikyti 14 dienų; 4.Už kiekvienų užtęstų dienų - primokėti po 
2 fr; 5.Knygos keičiamos kasdien nuo 16. ligi 19 vai. /Adresas: 
St .Šidlauskas., Nieuwe Kempeh, 2$; Zwartberg/L./.

Jei kas lietuvių turėtų retesnių knygų, malonėkite susirišti su 
Šie. biblioteka.

*
EMIGRACIJOS PRANEŠI MAS? Tv

informuoja: "Visi lietuviai tremtiniai, DP, gaunantieji vizas į 
JAV pagal emigracijos nuostatų JC, gali tikėtis, kad JAV vyriausybę 
apmokės jų kelionės išlaidas." Smulkesnių informacijų suintere.'5'io= 
tieji gali gauti JAV konsulate Antwerpene ir "GŠ".

*
.. .9.?/?.?.?.9,9.Jau pats laikas atsiskaity 
t i už laikraščius ir knygas. Jau laikas užsiprenumeruoti spaudos 
sekantiems metams.

"Gš" adresu gaunamoo knygos: LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS, M-Biržiškos, 
Lietuvos kultūros istorija, - 140 fr. LIETUVIŲ ARCHYVAS, - bolševiz
mo metai, - 65 fr.

LIETU7IŲ ..DIENAS, gausiai paveiksluotų žurnalų gulite gauti susipa= 
žini'mui nemokamai. - Kiekviena lietuviška šeima sekančiais metais, 
savo vaikučiams te užsako vaikų laikraštėlį: ^EGLUTŲV

Radusioj! svetimuose laikraščiuose straipsneliu ąpįe_LĮetųv§L ir 
lietuvius, malonėkite iškirpti ir užrašius laikraščio vardų ir datų 
prisiųsti Lietuvių Archyvui adresu.
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• uostabus žmogus savo valia ir protu įstengė sau pavergti gautos 
jėgas įr pertvarkyti žemę taip, kaip; atrodo žmogui patogiau. Tokie 
pavyzdžiai gi yra du garsūs kanalai. Vienas riša Duropą su Indija, - 

‘ tai Suesas ir antrasis sujungęs Atlanto vandenyną su Ramiuoju - tai 
•Panamos kanalas. Paskutiniu laiku tiek pirmasis, tiek;dntrasis jau 
per siauri, kad įstengų praleisti visus laivus, kurie turį jais grei= 
tai praplaukti. Žmogus vėl sukę gailią, kaip rasti čia išeitį;;'.-/

Panamos kanalas, kainavęs apie 380 milijonų, dol. po ilgų perįrąųy 
kų- dėl drugio ir kitų epidemijų Panamos pelkėse, galutinai užbaigtas 
1914 m. Jo ilgie - 81 km. ir gylis - 14 metrų, kasdien praleidžiąs 
48 vid.didumo laivus, perplaukime laikas 7-9 vai. šis kanalas nepa= 
prastai svarbus amerikiečių ūkiui ir namažiau svarbus karo atveju.

Pastaruoju laiku patirta, kad galimo karo atveju Panamos kanalas bus 
labai lengvai pažeidžiamas,, taip kad iš oro sudaužius užtvankas jis 
liktų hepandudojamas. Kitas sunkumas iškyla tame, jog jisai neįstengia 
praleisti viso to° laivų skaičiaus trumęu laiku, kaip kad reikalinga. 
Atsirado to pasėkoje gyvas reikalas ieškoti išeities: kasti antrą pa= 
našų vandenyng sujungimų, ar kitaip kaip, nors išspręsti klausimą.

Vienas amerikiečių specialistas pasiūlė užuot kasti kanalą, kuris 
būtų sunkiai apginamas iš oro, perkasti per ten esančius kalnus du tu= 
nelius, kuriais’galėtu nekliudomi laivai plaukti įš vandenyno į van= 
denyną. Tai vienas is ant mokslininkų stalų gulinčių planų.

Panašiais planais jau užsiimta nuo" senų laikų. 1550 metais. portu= 
galas Antonio Galvarasbuvo išdirbęs 9 projektus, kaip vandens keliu 
surišti vandenynus. Tačiau laikas dar nebuvo šiems planams pribrendęs. 
Ispanų dvasiški ja pareiškė į kad- -toks- planas yra prieš Dievo nustatytą 
tvarką ir Pil-ipaė II, Ispanijos karalius mirties bausme uždraudė apie 
panašius kanalus kalbėti. ..

Po 300 metų vokietis Humbold griebėsi iš naujo planuoti, sukonstruk= 
tavęs vad. "Kolumbijos kanalų" planą, vėliau "Nikaragua planą" ir kitus. 
Dėl politinių ir finansinių kliūčių teko pasirinkti kasti vad„Panamos 

. dabartinį kanalą, šiuo metu vėl, kaip minėta, planuojama.
Antras amerikiečių sumanymas yru panaudoti šiaurėje esančią gele= 

žinkelio liniją nuo Puerto Jtekaiko ligi Salina Krus. Gelžkelio pastaty= 
mas netruktų taip ilgai, kaip tunelio per kalnų apačią pragręžimas ir 
išlaidos siektų 750 mil.dolerių, kas atseitų tik trečdalis kašto už 
antrą kanalą, šiuo gėlžkeliu reiktų prekes pergabenti standartinėmis 
dėžėmis. Tas, žinoma, truktų ilgai. Tačiau, šis gelžkelis yra arčiau 
JAV ir pervažiavimas truktų 6 vai. t.y. dvi vai. trumpiau nei perplaukti 
Panamos kanalą, - tokiu būdų susitaupytų apie 100 valandų kelionės 
laiko nuo San Francisko ligi Niujorko.

Kiti specialistai šį planą dar patobulino. Yra sumanymas pastačius 
milžiniškus dokus ant gelžkelio bėgių, jais iš ztlanto vandenyno į 
Ramųjį pergabenti ir pačius laivus.
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Šie dokai būtą ileidžiami užtvankose į vandenį* į juos įplauktu lai= 
vas ir iškėlus paviršiun, užtraukus ant gelžkėlio bent 10 bėgiąf iui= 
vas būtą pergabenamas sausumos keliu, tarsi kokia plūdė vandens 'piIname 
dubenyje. v

^Sutinkama čia labai daug kliūčių - geografinis nelygumas - kalnai 
miškai, pelkės. Dar nežinoma kokį planą specialistai pasirinks tačiau 
aišku, kad neužilgo naujo tarp vandenyno susisiekimo statyba prasidės. *

‘atop! __
Čėo, žmogui.

Iš Anglijos pasklido žinia, kad britą^ chemikai sugebėjo pasigamih= 
ti nauju keliu titano .Ką tai reiškia? - :

Titanas tai vienas metalas, kuris ''dabartinė je‘ techniko je vaidins 
svarbą vaidmenį. Jau šiandien nedaug kas nežino nieko apie už garsą 
greitesnius lėktuvus, varomus specialią turbininią variklią. Tačiau, 
kas, neskaitant žinovą, nujaučiąs kokie reikalavimai statomi tokio 
lėktuvo turbinai? - Turbinos ratas sukasi padūkusiu greičiu, maždaug 
1300 km. į valandą, ogi tarpas tarp rato ir turbinos sieną vos plau= 
ko storumo. Joks stebuklas jei ieškoma metalo atsparesnio už plieną 
ir lengvesnio už aluminiją. Toks metalas jau žinomas seniai - tai 
titanas, tačiau, jis labai sunkiai pagaminamas iš rūgo s ir brangiai 
kainuoja. Suprantama, kad minėta feritą chemiką žinia lėktuvą specia
listą su dideliu džiaugsmu sutikta.

.Tai matote kokie reika.įavįmąį moderniam mokslui statomi t Gi čia tik 
pradžia. ' ' n .

Sunkiausiai susitvarkyti su žmogaus aparatais. Viršgarsiniame lėk= 
•tuve žmogus skrenda nepaprastuose aukščiuose, staigiais posūkiais ir 
kaukiančiu greičiu. If žmogus čia sunkiai prisitaiko. Pažiūrėkime.

Aukščiuose yra deguonies stoka. 12' km. aukštyje 
tiek maža kvėpuoti oro, kad žmogus mirtą per 5 min. jei turėtą nor= 
maliai kvėpuoti. 15 km. aukštyje mirtą per 10 sekundžią. Sakau mirtą, 
nes kūno sutrikimas prasidėtą žymiai anksčiau. 3 km. aukštyje - lakū= 
nas jaučiasi pavargęs, lyg alkoholio gėręs, be jokio rūpesčio ir nuo= 
vokos - o įai reiškia jau pavoją. Tam išvengti ar kiek sumažinti 
lakūnams^ duodama daug gliukozes - tam įtikro cukraus — ne cukrus krau= 
juje sulaiko ankstyvą nusilpimą ir nuovokos praradimą.

Kitas pavojos - staigus q r o spaudimo p a s i= 
keitimas . Ausies viduje yra mažutis prietaisiukas, kuris nes 
spėja prisitaikinti lakūnui smihgant žemyn, ar staiga neriant į vir- 
šą, tudmi atsiranda klaikūs svaiguliai galvoje. To išverkti lakūnams 
ir keleiviams patarimą esiulbti saldainiu, nes ryjant seiles atsidaro 
vidiniai ausies ?c.mode?iai ir kiek ye g re.t t imama s lygsvaros prieitai^ 
Rymas,;- Oro spaučrmo viejioduma galimą- gerai įrengta kabina išlyginti, 
nors ir ne visiškai.' Tačiau, kas ' atsitiks jei tokią kabiną 1-5 km.aukš= 
tyje peršąus priešo naikintuvas?
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Kita kliūti^ - staigu., s greičio kitimas. 
Žmogui puikiai.atlaiko iš lėto'greitėjimą ir nieko nesijaudina aki= 
nančiame greityje. Gi tai. nėra lėktuvui staiga nyrant žemyn ir dar 
staigiau užsilaužiant ’aukštyn. Smingant ąemyn — kraujas susitvenkia 
galvoė gyslose ir gaunasi tai vad.- "raudonasis regėjimas" kliudąs 
ryškiai matyti. Bar pavojirgiąu; lėktUyuį užsilaužiant - tuomet krauj 
jas išmušamas ’ iš galvą s, aklą g'yė'liūkės lieka'tuščios.- toks "juo= 

"dasis regėjimas" dažnai išmeta lakūną iš lygsvaros.
Panašūs sunkumai prisistato, planuo jant tarpplanetiriį' susisiekimą, 

- kuris dar vaiko batais vaikšto - čia greičiai būtą dar/didesni.

Ar jūs girdėjote. kaip. groja telefono vielos., vė-juje? - Gal paklau= 
site, ką čia berfcl.ro su virš garsiniai- lėktuvai turi telefono, vielos 
ant stulpą? - Ogi gal skaitėte, kaip pernai Amerikoje vienas kaban= 
tis tiltas nukrito į vandenį?'■Nukrito dėl to, kad stiprokas vėjas 
taip atitaikė įsiūbuoti tiltą, kad jo siūbavimo ritmas', vis didėjo, 
kol galiausiai neatlaikė plieno virvės ir tiltas nuniro į gelmes, 
Panašiai vėjas nutraukia telefono laidus, p.ąnašiai ir...lėktuvus. 
Lėktuvui skrendant mažesniu greičiu už garsą,' oro bangos - kurios 
ne kas kita, kaip pats garsas - lekia pirma lėktuvo ir sujudina ki= 
tus oro sluoksnius priekyje. Lėktuvas randa jau kiek išlygintą orą. 
Gi lėktuvai viršgarsiniai skrenda vienodu greičiu su priekin lekian= 
'.šiomis'garso bangomis, arba, net jas pralenkia; Tokiu;būdu lėktuvas 
Spaudžia priešais esantį orą, tasai nėra išlygintas ir oro nevie= 
ąodurnas, manoma. kad kartais susprogdina orčeį lėktuvą, kuris prade= 
da .neiš lyginamai^ drebėti-. Tai neseniai buvo Anglijoje.

Jeigu ir nesusp.rp.gata laiku?' lakūnui .sumažinus greitį, betgi atsi= 
ė randa vad. "nūs t a "1 o pavargimą s. kuris labai pavojin= 
. .'gąs -ir neišaiškinamas dėl koPav; Viršgarsinio lėktuvo vairai dide= 

liame greityje. neveikia taip, kaip turėtą'"veiktį.;Kartais vairai ne = 
sileidžia ijokįa jėga pasukami, lyg būtą į geležis įkalti. Kartais 
priesparnini.- aleronai -'kurie naudojami posūkiuose, pradeda taip 
virpėtikad lieka nepanaudojami. vj.au ne vienas lakūnas patyrė, kad 
skrendantgarso greičiu kartais tenka spausti visai priešingus vai= 
rus. reikiant' pasukti lėktuvą norima kryptimi. Ir nežinoma, kodėl 
metalas taip'.’’pavargsta".

Dar daugiau kliūčią. Jau dabar reikia skaityti su viršgarsinio 
lėktuvo kaitimu. Jeigu lėktuvas skristą 5 kart greičiau už 
garsą, jo metalai susileistą kaip vaškas. Dabar lėktuvus stato kaip 
kokius šaldytuvus, nes jau reikia juos garso greityje vėsinti.

Blogiausiai, kad viršgarsinius lėktuvas ', neina prieš skrendant ore 
išmėginti v"jo tunelyje. Vėjo tunelis tai toks tunelis, kuriame lei= 
džiama oro srovė tokiu greičiu, kaip lėktuvas skrenda. Kiekvienas 
pastatytas naujas lėktuvo modelis nepavojingai būna čia išbandomas. 
Atrodo tačiau, kad nepasiseks pastatyti tunelio, kur vajo greitis ' ■ 
būtą garso - 12000 km. į 'ral. - greičio, nes pučiamas ventiliatoriai š1' 
oras susiduria su oru ir negali būti reikalaujamo greičio. Telieka 
naujus viršgarsinius lėktuvus bandyti ore skrendant.

Bntuziastą. gi netrūksta, žmonią norai nepažabojami, mokslui sava= 
norią drąsuolią nestinga. Taip žmogus tęsia toliau Kūrėjo darbą.

- Paruošė Jonas Palėpė.
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Putinas - Mykolaitis.

Skubu atgal, - namai is tolo moja 
Greičiau į jauktu vidą įkelti kojį 
Užvarstyt langines, uždarinėt duria 
Ir kai vėjuotos sutemos užkris 
Atvergti tyliai gelsvą lapą 
Kur jaunatvės dieną įbrėžtos aistros tapo; 
Pažvelgt, nusišypsot ir atsidust lengvai; 
- Tegu tave dievai, tegu tave dievai.........

M o r* b et p ū ve O le> u t m £>, 
o u"t . nekasi su propaganda! Vienas Vorčesterin vyskupas viso= 

ge savo parapijose liepė iškabinti a-teiseuki*biuri
1. Įsirenk pas save kavinę ir alaus barę., kur tu būtum klijantas, 

bet tik. tu vienas.
2. Duok užtektinai pinigą žmonai, kad nupirktu pirmąjį butelį.
3. Gerk namuose ir mokėk žmonai už kiekvieną stikliuką, kiek tu 

mokėtum kitur kavinėje.
4. Duok vėl žmonai pinigą, kad ji tau nupirktu, antrą butelį, pasku 

trečią, ketvirtą* Taip tavo baras gyvuos ir žmona gaus nemažai pelno.
5. Būk įsitikinęs, kad tokiu būdu tu mirsi sudegus, kepenims, ar 

išeisi iš proto. ’
6. Tačiau tu galėsi ramiai mirti: žmona bus prie tavęs; ji ' ,rės 

susitaupius nemažai pinigą ir galės neblogai išauklėti vaiku r...
7. Ji galės ištekėti už protingo vyra.

labai puiku. Bet štai vienas kavinės savininkas prisiklijavo prie šie 
nos tą atsišaukimą su prierašu: - "Jūsų, vyskupas parodė kas bus jei 
gersite namuose. Ar jūs supratote, kas jums liko daryti...? "

- iš "Vendre".

Du paaugliai, Onutė ir Jonukas, vėl ginčyjasi:
- Tu negali paneigti, kad viso Kūrimo apvainikavimas yra vyras,. 

Jis pirmas buvo sutvertas! - triumfuoja Joniukas.
- Tai dar nieko nereiškia, - atkerta Onutė, - kaip visur ir visa= 

da - gyvenime pirma padaromas bandymas, ir tik tuomet sukuriamas. ti=

Trys dalykai man patinka, gražūs Viešpačiui ir žmonėms: - tai 
brolią santaika; kaimynu bičiulystė; sutarimas šeimoje.

Yra trys žmonės, kurią gyvenimas koktus: - tai išdidus vargšas;
turtuolis apgavikas; senis begėdis. - Eccl. 22.1.
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