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per Marijos
Jau pražysta soduos vyšnios

Šv.Kazimieras atnešė vyturėlį, Juozapas parvedė pempes 
apreiškimą grįžo garniai,.kregždės per šv-kryžių, o geltonąją kielę iš 
aria arto jas..Tėvynė je tada jau būdavo pavasaris -pilna krūtine trauk 

lavom tyrą žiedais ir arimais kvepiantį pavasario orą...

n 
n

-Dėja,dabar netaip! Nenusiminkime dėl juodei nedalios 
Atgimkime verčiau su pavasariu, nusiteikime naujam gy
venimui. Oras šyla t gamta velkas naują drabužį ,-yi-euį 

gražu, noris pakeliauti. -C kodėl ne? Yra daug 
čia matytinų vietovių,-Marijos šventovės 
Ardėnų gražumas, Briuselio muziejai, sa= 
vos apylenkčs įžymybės ir t.t.Ka 

" tiek frankus prigniaužtą-neeunki 
Liurdą ooslėktų.

Artinas pasiilgtieji atostogų pinigai 
dienos. Kodėl nepasinaudoti jais eks 
sijų tikslui?! Bar pataupykite dabar 
ir galėsite šauniai pagyventi pava 
sario ir vasaros nuotaikomis,po 

varginančio darbo atsigaivin= 
=a< ti. Tuomet juoda nedalia 

netiek grauš, grĮv 
įjĄ širdį ir sielę 

pavasaris.
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PAS MUS. ------- - ---------------- ----
tuvi olos vestuvės! ‘tilleur, pex- Velykas oukūrėdi^^ 

uiai?a. 4-e-yn J o o u t y t ė i- Martynas Vilt 
a a s . Abiems saulėto pavasario ir- a^kmirųyi. gj-vcniiw,

-Papildomai pranešama, kad norintieji per p.Remeikį,J. 278.Lloyd str.
SUDBURY /Ont. Canada, gauti Kanadon įvažiavimo dokumentus ir už s a v o 
pinigus ten nuvažiuoti, prie asmens žinių, tepradeda BLB apylenkės valdy= 
bos ar kapeliono pažymėjimų.
-Pas kapelionus ir St.Paulausku, 81/186.Pairę du Horloz; Tilleur-Liėge, 
dar galima gauti "Tremties" išleistų 1951 ir 1952 m. kišeninių kalendo= 
rėlių.
- Tautos Fondui aukų rinkėjai prašomi nedelsiant grąžinti aukas ir lapus 
K.V.Kasininkui: V.Banevičiui,66.Pairę du Horloz; Tilleur -Liege.
-B.'iLF-o pirmininkas Kan.Prof.Dr.J.Končius raginti visus tvarkytis išvyki= 
mą užjūrin. Tenelieka nei vieno lietuvio, norinčio atvykti į JAV, bet ne= 
Turinčio kvietimo ar užstato. DP imigracijos įstatymas baigiasi š.m. bir= 
želiu mėn.Kiekvienas tremtinys privalo pasirūpinti darbo ir buto garanti= 
jas kiek galint anksčiau. Kas dar norėtų gauti iš BaLF-o panašių garanti= 
jų, kuo skubiausiai tesikreipia į BALF-o įgaliotinį Belgijai ku.J.Danaus= 
ką; 2.av.du Chant d'Oiseau; Woluwė St.Pierre. Bruxelles.
Štai keletas Tautos Fondui rinkliavos duomenų. P.Dabulskis surinko 440 

frankų; Žolpys-350; Vyšniauskas 3C0; Galkus 400; Budrevičius-170; Kviet= 
kaukas-370; Venskevičius-280; Paulauskas-180; Druskis-290; Kemzūra-200; 
Čemiauskas-210 ; Sekmokas-150; Špiliauskienė - 480; Vasario 16.minėjimo 
proga: Pommerpeul-570; Maurage-360; V/aterschei-346,50’Kvietkauskų šeima 
aukojo 200; Bulkaitis, Žemaitis, Vyšniauskas ir Druskio po 100;
Limburge viso surinkta -2115 fr.Trampas-850; Poškevičius- 215; Bružas-710; 
Kušinskas-185; Morkūnas-155; Umaras Br.paaukojo 155 fr.
-Waterschei ,V/interslag'e , ir Zolder'y pravedus LRK rinklivą surinkta 705 
fr. Daugelis pasiunti ir siunčia maisto siuntinukus.
-Surinkto nario mokesčio 75% reikia pasiųsti KV.Kasininkui Banevičiui, 
o pavardes ir adresus"Gimtosios šalies" administratoriui.
-Pavykęs spaudos platinimas. Limburgo^vyrai įniko į spausdintą žodį. Per 
tris dienas buvo išplatinta 42 laikraščiai, prenumeravo kone visi, kiek= 
viena šeima, viengungiai, daugelis net po du ar tris laikraščius iš kart. 
Gražus pavyzdys visiems lietuviams.
„---- Vyskupas V.Podolskis perėmė šv.Kazimiero kolegijos Rektoriaus parei=

gas, pakeisdamas anksčiau rektoravusį kun.Vl.Tulabą. Šiame Romos lietu
vių centre mokosi keliolika lietuvių studentų klierikų ir kunigų.

_šiemet balandžio 4.d. suėjo 25 metai, kai Vatikanas Lietuvoje įkūrė ne= 
priklausomą nuo lenkų Lietuvos Bažnytinę Provinciją. Per tai^sustiprėjo 
Lietuvos savarankiškumas bažnytinėj ir politinėje srityje. Etomis dieno= 
mis VLIKas Vatikanui pasiuntė įpalingą padėkos ir priminimo rastą.
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------- . ,..,--------- Politikoje pasidairius .-X—X. <►. ------------------ „--------- - ,s_---------------------------------------------r-, u
-Prezidentas Trumenas atšaukė ii vadovaujamų pareigu gen.Mek Artūrą. 

Atšaukimas visam pasruly nuskambijo kaip bombos sprogimas. Generolas ne- 
visada laikėsi J.V. ir amerikiečiu politikų, gairių, nevieną kartą patsai 
vienas nusprendė ką daryti, vieai-heatelklausdainas politikų, nuomonės. Vi
so pasaulio valstybių, vyriausybės yra pritariančios šiam Trūmeno veiksmui.

-Paskutinę savaitę kilo nauji kivirčai tarp Izraelio ir Syrijos, nu= 
sausinant vieną Galijlėjos ežerą. Abi pusės šaukėsi J.T. pagelbos.

-Paryžiuje vis dar tariamasi kaip tarsis keturi didieji ministerial. 
Jau penkta savaitė ir jokio susitarimo. Užkliuvo už Vokietijos nuginkla= 
vimo.

-Šiomis dienomis Paryžiuje pasirašomas Šumano planas, pagal kurį Vokie= 
tijos ir Prancūzijos sunkioji pramonė pavedama vienai bendrai vadovybei.

-Korėjos fronte J.T.pajėgos lėtai stumiasi pirmyn. Kiniečiai praradę 
savo stipriąsias pajėgas gerokai atsitraukė už 38-tosios paralelės, 
šiuo metu Korėjos fronte randasi netoli trijų milijonų J.T. karių.

-Balandžio 5 d. suėjo trys metai ,kai amerikiečiai remia Europos nuo 
karo nukentėjusias valstybes. Ši pageIba,vadinama karšalio phanu,įgali= 
no Europą atsistatyti ir taip užkirsti kelią komunizmo plitimui.

-Didžiausias šių dienų civilizacijos ir humanizmo skandalas tai pabėgėk 
jių ir benamių masės Europoje, Korėjoje, Palestinoje, Indijoje ir kitur. 
Visam pasauly randasi per 20 milo jonų DP asmenų. Pasibaigus IRO, nsanoma, 
kad tremtinius globos atitinkamas komisarijatas.

-Neseniai Belgijos vyriausybė paleido Vokietijon buvusį vokiečių ko= 
misarą Belgijoj generolą Falkenhausen'ą ir du jo bendradarbius gen.Ber
tram ir Reeder. Gen.Palkenha.usen buvo Belgijos okupaciniu šefu. Už kari= 
nius nusikaltimus, belgų teismas jį nubaudė 12 metų kalėjimo. Paleistas 
prie sienos jis lotyniškai įrašė į vokiečių muitinės aukso knygą:"Nedė= 
kingoji Belgija nepaveldėsi maho kaulų"-(ingrata Belga non possidebis 
ossa mea). Generolas jau 72 metų amžiaus. Jis pakviestas Čankaišeko pata= 
rėjų Formozon, nes tokiu patarėju jis anksčiau buvo. Gen.Falkenhausenas 
pasiekė rekordą-buvo 6 valstybių 58 kalėjimuose ir kacetuose,viso 6 metus 
ir 8 mėnesius.

-Kanados lietuvių tarpe paskutiniu laiku pasitaiko didesnių susirgt= 
mų skrandžio, plaučių, net proto ligomiė. To priežastimi, manome, esant, 
netolimoj praeity pergyventi fiziniai ir dvasiniai vargai. Galima pris- 
kaityti ir netsargų valgio paatgaminimą, svaigalų vartojimą ir kita.

-Amerikiečiai atgabena. Europon keturias pilnai paruoštas divizijas, 
kurios apsistos Vak.Vokietijo j. i

-JAV.žydų komitetas skundžiasi, zad Sovietų Sąjungoje ir satelitinė= 
se valstybėse vis labiau reiškiasi nusistatymas prieš žydus, pereinąs 
net į atvirą , persekiojimą.

.o.
---- Iš pelenų tauta prisikels, jei jos kalboje liks knygų.-----
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■-v-į.r \~v3 . -1 P avs i rody m a-e
krikščioniško,jo ir žmogiško jo " tikė jiino šviesoje.

Kaip žmonija sena taip ji tiki, kad yra pomirtinis toli--■ 
mesnis žmogaus gyvenimas ir kad numirėliai gali pasircgy-- 
ti gyviesiems. Pagoniu tautos ir žemos kultūros žmonės 
nekromanti jų-kę. žinojo apie mirusius surišo su burtais. 
Tačiau senosios kultūringos tautos žinojo geras ir blogas 
vaiduokles dvasias. Daugelis žymių senovės rašytoju savo 
knygose mini įvairius mirusiųjų, pasirodymus. Žymiausi fi= 

'lozofai ir galvoto jai t ikėijdi rusimi jų pasirodymams.
Augustinas gyvai užsiiminėjo spiritizmu, tačiau netikėjo,kad mirusieji 

pasirodytų, nes, anot jo, jo geroji motina tikrai butų jam psirodžiusi. 
Betgi prileidžia ir paduoda išimčių. Vyskupas Evodijus pasakoja, kaip mi= 
rūšie ji atėję išsivesti savo artimuosius. Jis mano, kad mirusieji įgauna 
eterinį kūnų, kuriiio pasirodo. Panašų kūnų turėjo angelai pasirodę Mozei, 
Abraomui ir kitiems, arba Elijas pasirodęs ant Taboro kalno. Popiežius 
Gregorijus įrodo sekančiai, kad mirusieji gyvena: l.dėl dažnų stebūklin= 
gų išgijimų prie mirusių šventųjų kūnų; -P-kad artimieji dažnai mato, kaip 
jiems mirštant ateina, artimieji amžinybėn išsivesti.

Kai žmogaus kūnas pradeda mirti, sielos galios pilniau išsiskleidžia. 
Siela kūno mirime nedalyvauja, bet atsipalaiduoja savo galiomis. Siela 
pradeda matyti, ko kūniškoji akis nepastebėdavo, pav; siela mirštant ga= 
Ii pastebėti kitas sielas.

šv.Tomas Akvinietis prileidžia, kad Dievo leidimu mirusieji galį pasi= 
rodyti gyviesiems,ir tai tiek palaimintieji, tiek skaistyklos sieloj, tiek 
prakeiktieji. Tačiau esą apgaunančių reiškinių, pav.miegant. Miegant ir 

.gyvieji sapne pasirodo.
Liuterio mokiniai atstovavo nuomonę, kad mirusieji gali ne vien žmonėms 

pdsirodyti,l?et juos gali net gyvuliai matyti, pav.šunes. Wurzburg’o teolo= 
gas Tyraeus mano, kad nusidėjėliai atgailauja nuodėmės vietoje, todėl esu 
per siaura galvoti,vkad sielos esančios uždarytos vienoje vietoje. Gerosios 
sielos kantriai prašo mūšy maldų-jos mūsų draugai; blogosios gi-išgę.stin= 
gos, sukeliančios mumyse šiurpę..

Panašiais tyrinęjimasi užsiminėta Anblijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. 
Tiek Kantas tiek Giotė, tiek kiti vokiečių mokslo galvotojai tvirtai tikė
jo dvasiomis. Taigi po spiritizmo kauke slypi amžinoji tiesa apie pomir= 
tinį gyvenimų

B.Bozzano paduoda 374 vaiduoklių. reiškinius, iš kurių 180 susiję su tra= 
giška mirtimi. Atrodo, kad yra rysys tarp vaidenimosi vietos ir mirties 
vietos, nes pasirodo, kas iš 180 vaiduoklių vietų 27 vietose rasti skeletai, 
o 71 vietoje mirta kambaryje.

Kad mirusieji negalėtų pasirodyti, negalima įrodyti, nes nešinama dės= 
nių ir ribų, kuriose veikia iš kūno atgiskyruši siela. Dvasių pasaulis bū= 
tų labai skurdus, jeigu savo siauru pažinimu įstengtume jį pilnai supras= 
ti... Astronomas Plamarijonas surinkus apklausinėjimų davinius tvirtina, 
kad pasirodymai nėra atsitiktinumo išdaigos-,• bet priklauso nuo kitų dėsnių.

Gana daug atsitikimų, kur atėjusios^sielos įdegino ženklus, kad kam nors 
mirštant sustojo namuose visi laikrodžiai, kad jos nurodė savo žudikus 
ir mirties įrankius. Taigi žmogaus esminis AŠ žino kę daro, žino ko nori, 
nors jo varganas kūną.s yra miręs, ir gali savo norų veiksmu paversti,pav.
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sustabdyti laikrodžius. -Daug kataliką mokslininkų, pasisako, kad mirusiąją 
pasirodymas galimas.

Gal didžiausia tam kliūtis yra ši, kad dažnai manom, jog siela kekių ta 
budu paeina iš kąno ir kad mokslas esąs atbaigtai neklaidingas. Šie para= 
psiebologiniai-neįprasti dvasios, reiškiniai nevisada gamtos mokslams tiesio 
ginia i prieinami. Reikia gi į problemą eiti giliai, o ne iš anksto nusis 
statyti ,už ar pi*ieš. Mokslas neturi, nemalionius ir neišaiškinamus dalykus 
atmesti kaip nebūtus, arba juos paneigti.

Tris šimtmečius mokslas užsiiminėjo atomo skaldymu ir kitais materijai! 
niais uždaviniais, dabar atrado dvasią, kuri veikia materijoj. Vakarų, kul 
tūros mokslui artinasi gražesni dvasios laikai.

• Baigiant:"Pomirtinis gyvenimas yra įrodytas, tik nenoriai tikimas dėl , 
įsisenėjusią prietarą...Nors mes patys nedaug apie jį težinome, tačiau 
yra didelis dalykas žinoti ir laikyti tikru tai ką apie jį moko jau-nuo 
seno religija"...Mirusiąją pasirodymo ir pomirtinio gyvenimo tikėjimas 
yra giliai įsišaknijąs žmogaus širdyje.

(bus daugiau).

__į_a_i_s_v_a_s___n_u o___2-_o_įE_e_s_ę_i_ą__t_.>t_
Vieną kartą antstolis atėjo pas skaitlingos šeimos tėvą aplausinėti 

apie jo išgales ir turtą apdėti mokesčiais. ...
-Koks tamstos turtas? Esate pasiturintis?-užklausė valdžios atstovas, 
eO taip, aš esu turtingas, labai turtingas,- atsakė apskuręs tėvas.

Valdininkas, atvožė knygą, paėmė plunksną ir:
-Koks jūsą turtus, kur ir kiek, ko turite?
-Danguje nemažai mano gerą darbą sukrauta...
-Hm, o dar kur?
-Turiu ištikimą ir gerą žmoną, kurią labiau kaip auksą vertinu!
-Na taip! 0 dar kur daugiau?..
-Turiu sveikus ir klusnius vaikus’..
-Kas dar?-įdomaujas valdininkas.
-Mano širdis pilna džiaugsmo ir Dievui padėkos už viską...

Valdininkas uždarė savo storą mokesčią knygą ir atsisveikindamas tarė:
-Jus esate ištikrąją turtingas,bet jūsą turtas laisvas nuo mokesčio..." 

Vertė P.Dobilad.
x “.S.“ x

Vi <o^g» u n g i o virtuv ėję ... •
Prieš virdamas ryžius ištepk augaliniais riebalais, alyva puodo dug= 

ną- ryžiai nesvils.
Kad nesviltą ir nerūktą kepant bulvinius blynus, ištirpinęs šaukštą 

riebalą supilk juos į tešlą.
Kad verdant raugintus kopūstus nesijaustą nemalonus skonis, įmesk į 

puodą gohalėlį citrinos.
-Blogai kai žmona sugeba skaniai virti ir neverda* bet dar blogiau, 

kai nesugeba o verda...
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Kaip vadiniesi?
Gražus yra senas lietuviu paprotys atšvęsti ir atitinkamai paminėti 

vardo dieną, dieną, kuri žmogui taip brangintina. Lietuvoje, vakare su= 
seidavo jubiliato kaimynai, nelauktai čiupdavo sukaktuvininką ir išsi= - 
traukę ilgą rankšluosty surišdavo, pakilodavo aukštyn, panešiodavo ,ant 
ranką ir spausdami^dešinę ilgą metelią^ linkėdavo. Varduvininkas gi iš 
savo pusės ką nors šauniai pavaišinti ištraukdavo. Savaime aišku, kad 
rankšluostis, kuriuo rišo, lieka sukaktuvininkui. Ne vienur Belgijos 
lietuviai panašiai mini vardo dieną. Visiems aplinkiniams tai būna ne= 
maža bendro džiaugsmo.

0 kad geriau suprastume savo vardą, štai vėl keletas vertimą. 
Adomas,-"Iš žemės sutvertas". Adelė,-"Kilnioji".
Aleksandras"Vyrą apgynėjas". Agota.-"Geroji".
Antanas,-"Didžiai Gerbiamas". Agnietė,-"Skaisčioji".
Benadiktas,-"Palaimintasis". Antanina,-"Garbingo ji".
Bronius,-"Rudasis" arba "šaunusis".Morta.-"Nuliūdusioji".

-"Kiekvienas lipa į dangą savais laiptais"...
-"Kas neįstengia save susivaldyti, tas yra gimęs tam, kad būtą vergu".

o o 0

K 0 K_s_ i čĮ 0 m_u_s__ Ii'
„Nerasi gamtoje tvarinio, kuris nesukeltą mūsą nuosta= 
^bos, kai vos tik pradedame jį iš arčiau stebėti. Arba, 
yvairios kūno dalys mums taip paprastos atrodo, o ta= 
ciau kiek tame paslaptingumo ir komplikuotūmo!

Žmogaus akis yra nuostabus mechanizmas. Vėžys ir 
triušis savo akimis gali stebėti, kas dedasi jo užnu= 

-~garyje. Nuostabiausią akį turi Pietą Amerikos vande= 
^nyse plaukiojanti Anaplebs žuvis, ši keista žuvis plau= 

kia pusę akies iškišusi iš vandens. Kiekviena jos akis sudėta iš dvieją 
lėliukią. Viršutinė lėliukė stebi kas darosi vandens paviršiuje, žemu= 
tinę- kas yra po vandeniu.

Itin daug staigmeną užtinkame stebint gyvulėlią liežuvius. Pas var= 
lę liežuvis priaugęs burnutės priekyje, taip kad staiga išmetamu lie= 
žuviu varlė nutveria tolokai esantį grobį. Gana ramaus gyvulėlio, drie= 
žo Gecko liežuvis toks ilgas, kad juo lengvai apsišluosto savo akutes. 
Gi nuostabiausias liežuvis yra pas skruzdėdį Tamanuarą. Šio gyvuliuko 
gana ilga galva nebesutalpina liežuvio,-kurs priaugęs ne gomuryje, bet 
viduriuose.jSu tokiu liežuviu Tamanuaras iš skruzdėlyną išsikrapšto ir 
giliai esančias skruzdės.

Kai kuriems gyvuliams liežuvis atstoja dantis. Pingvino liežuvis nu= 
segiotas aštriomis spurgomis, kurios neleidžia išsprukti atgal pačiup= 
tą slidžią žuvį. Nuostabiausias tokios rūšies liežuvis randanv * sraigės 
nasruose. Jos gležnas liežuviukas padengtas dantukais, kurią.yra 155 ei
lės po 105 dantelius kiekvienoje. Taigi, kai jūsą darže užtinkate sraigę 
ji graužia daržovę su 14-175 dantimis...
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O kokie nuostabūs paukšteliai savo giesmelėmis, plunksnomis! 0 kiek 

įvairiausių, tvariniu knibžda vandens gelmėse! Jei čia nustembame,'tai 
ką pasakytume apie 3vejį~Plaktuką?! Šis keistuolis paukščiukas maiti= 
naši vandeniniais gyvulėliais. Tačiau juos ne plaukiodamas vandens pavir= 
stumi graibsto, kaip dan-gelis vandens paukščių, bet neria tiesini į dug
ną maisto pasižvejoti. Ten, dugne jis išdidžiai vaikštinėdamas iš žolių 
išsikrapšto skanėstus. Šio žvejybos specialisto plunksnos tokios tankios, 
kad jis niekad nesušlampa. Ir dar...jis gali puikiai skristi vandeniu, 
kaip ir oru.

Ogi greičio rekordai!..Trumpu laiku žmogus įstumia ligi 40 km. per vai? 
lenktynių arkliai pasiekia ligi 80 km. Tai tik juokas!..Antilopės rekordas 
105 km.Azijos liesojo leopardo-110 km. Sparnuočiu greičio rekordą sumuša 
bene Indijos kregždė, ųuskrendant i_. 322 km, pa r ■ va4->- - — —

šokuolių rekordai. Žmogaus toliasokio rekordas yra 8 m. 13 cm. Kengū= 
ra nušoka S m. gazelės-12 m. Dar įdomiau su žinduoliais. Afrikoje' gyve= 
nanti pelė šuolininke 12 cm. ilgio, vienu šuoliu nušoka 4,5 m. Pritai= 
kart atitinkamai žmogui, jis turėtų nušokti 60 metrų tarpą.

Masiškumo atveju pirmauja mėlynieji banginiai, esą ligi 35 m.ilgio ir 
■svarią apie 150.C00 kg. Palyginus su tėvais didžiausius vaikus atveda 
Ketasė. šio gyvio naujagimiai "beibės" yra pusės motinos ilgio.

Užbaigiant štai dar įdomybė! Malajų salyne gyvena paukštis sodininkas 
Amblijorijus, pasižymįs savo meilės fantazijomis. Paprastai gyvūnai, kad 
sau patelę prisiviliotų pasiperša jai su dovanėlėmis, ar šokiais prieš 
ją, ar tai kitokiais meilikavimais. Šis gi paukštis pasistato vestuvinį 
lizdą. Stato vienas patinėlis, kartais.pagelbsti patelė. Prie kelmo iš 
šakučių juodu stato nameliuką apie 60 cm.aukščio, stogą apdengia sama= 
norais. Užbaigę čia, apie namuką abudu sodina žaliąsias samanas, lyg gė= 
les darželyje. Vienas prieš antr^ lankstydamiesi įsimylėjusieji atsiga= 
bena ryškių spalvų, gėlių ir meniskai jas susodina apie savo "vilą". Vi= 
są laiką kol juodu čia gyvena, gyvena kartu su gėlėmis: tos nudžiūsta, 
atsigabena naujų...

Koks nuostabus pasaulis!...
x - x - x

-"Daugelis žmonių būtų tapę išmintingi, jeigu tik nebūtų įsivaizdavę 
tokiais esą"-.

X - X - X

G e r i ausi a s_ ž m, o,. u- s ■ -d~ r a -u g a s .
Pusryčiauju. Alano ištikimiausias palydovas Mopsas savo lcte= 
na patapnoja man per koją lašinių maldaudamas. Negauna. 
Vienu šuoliu liuoktelia man ant kelių, netlaikęs apetito. 
Vistiek lašinių nėr.

Mano staliukas'prie praviro lango į sodą. Staiga paste 
biu, kad Mopsas ką tai stebi sode nenutraukdamas akių. Pa n u

suku akis ir aš ton pusėn,- kas ten jį sudomino? Tik to ir 
betrūko lįiano Mopsui! Pasinaudojęs proga, savo snukiu į lėkštę ir,kol spė= 
jau susigriebti, lašiniai jau buvo dingę mano draugo nasruose...
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__M_a_n_o___ _____________ s_a_k
"Ką jie sakys... ką jis galvoja apie tai?.. "Tai žodžiai tirpstą kiekvie= 

nos jaunos moters burnoje radusios gyvenimo draugą, kuriam nori ištikima 
likti ligi grabo lentos. Ji rimtai atlieka visą namą, ruošą ligi smulkmeną, 
kad tik laimė namuose žydėtą, laimė atnešta vedybą metu į šeimos židinį.

Štai keletas patarimą, kurie padės tą laimę puoselėti.
1. Nebūk tokia,kt-in tos* kurios eedpei: "Man virtiek kaip aš atrodau,-

aš jau ištekėjus".. -Didžiausias vyro tavimi apsivylimas, kai jis tave ne« 
randa tokia patrauklia, kai tave gyvenimo drauge rinkosi, kai tu jau net! 
ta mergaitė į kurią jis įsimylėjo.

2. Nebūk tokia kaip tos moterys, kurios valandas praleidžia prieš veidros 
dį...o ją vyrai apskurę vaikšto...Jei puoštis, tai abiems!

Jjąidėmėk gerai, kad vyras išeidamas iš namą išsineša apie tave įspu= 
dį ne kokia vakar vakare pasispuošus atrodei, bet kokia šiandien per pus
ryčius buvai. Susitvarkyk taip,kad jam maloną įspūdį paliktum. Nebūtina, 
kad plaukus ligi smulkmeną suga ranks šiuo turn, bet gražiai šukomis ar šepe= 
čiu sulygink. Buk linksma ir malonios nuotaikos. Kuomet vyras uždarys iš= 
eidamas duris, jo širdis turi paguoda ir džiaugsmu plakti, kad jis dėl ta= 
vęs dirba, tik dėl tavęs vienos tokios pasauly.

( bus daugiau).

Pavasaris I Maunios ir apdairios šeimininkės pradeda dabinti ir savo na* 
mo išore, ruošti darželyje gėlėms lysvutes. Tarp daugelio gėliukįą, kurias 
jūs daržely sėsite ir sodinsite pirmą vietą teužima lietuviškos rūtos. 
Rūtą sėklą galite gauti pas lietuvaites seseles benediktines Dieze įr Liu= 
vene, arba net VG.Š" administaracijo j...

Tėvai, kurie auginate vaikučius, juos maitinte, į mokslą leidžiate, 
užsakykite jau mokantiems šiek tiek skaityti Amerikoj išeinantį vaikams 
laikraštuką "Eglutę". Trūkstant lietuviškos mokyklos patys susirūpinkite, 
kad jūsą vaikučiai mokėtą tėvą tėvą kalbą. "Eglutė" padės vaikučiams išt
rėkti lietuviškai skaityti ir rašyti. Patys džiaugsitės išgirdę vaikučius 
sava kalba skaitant. "Eglutės" adresas:"Eglutė"{P.O.Box 22;Montello Sta= 
tion; Brokton, 68, Mass; USA. Metams kainuoja 3,50 dol. Užsakymus priima 
ir mūsą spaudos platintojai.

"Gimtoji Šalis"- Belgijos lietuvią dvisavaitraštis.
Editė par les Aumoniers de la ftission Catholique lithuanienne.
Užsisakyti pas kun. J. Dėdiną, 23, Rue i?rėdėric Lints, Louvain.

Trims mėn. - 20 ir.

i'ūsu laikais visi, nepaisant savo sveikatos būklės, turi stovėti 
tėvynės laisvinimo frontf ir vilkti visą fronto nešta.

M. Kru-rvičius.
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Vienam teisme teisėjas klausia teisiamojo:
-Kodėl neatidavei rasto žiedo su briįijantu?
-Pone teisėjau, supraskite, viduje 'žiedo buvo įrašyta:"Javo ant viso 
gyvenimo"...

-Atėjo darbo įstaigon pavargęs žmogelis ir pribudinęs snūduriuojan= 
tį vedėję sako:
-Atėjau bedarbių, sąrašan įsirašydinti.
-Hm, na, gerai. 0 koks Tamstos užsiėmimas?-klausia vedėjas.
-Esu laukinių, žvėrių medžiotojas.
-Laukinių žvėrių? Kokių?
-Liūtų, Šrambliu, krokodilų, strausų,)it kitų. .,
-Bet kur gi medžio ji pagaliau tokius žvėris?
- Tarp Lieso ir Zonhoveno.
-Bet čia tokių sutvėrimų nėra,-stebisi raštininkas.
-Tą ir aš žinau,todėl ir- ieškau bedarbio pašalpos...

—-Nuoširdumu tepsi-kelią dangun rasi, arba nebrangūs brangiai vertina= 
mi darbeliai:... ~ .
1. šypsbvis nuobodžiam dienos gyvenime ir darbe,
2. patylėti pamačius pas kitą suklydimų,
J.pripažinti kaimyno (ir kaiminkos) gerumą,

,4.patarnauti už save žemesniam ir įvertinti kito gerą darbą,
5. prajuokinti vaikučius ir kartu su jais pasijuokti,
6. šilta i paspausti liūdinčio ranką,
7. kantriai su įkyriais ir nekantriais kalbėtis,
'8.bent žvilgsniu užjaučiančiu negaluojantį paguosti,
9.draugiškai pasveikinti prasilenkiant keljuje, r

10.prisipažinti, kad kartais ir pats gali suklysti...
X

—Besiręngiantiems__vesti. Senieji puri tanai ieškančiam merginos jaunuo= 
liui štai ką pataria dėl išsirinktinos žmonos:-gera žmona turi prilyg= 
ti trims dalykams, bet kartu ir neprilygti. Būtent7l.Ji turi būti kaip 
sraigė pritapus prie savo manuko, bet ne sraigė dirbant;-2.Ji turi būti 
kaip aidas atsakanti į kalbą, bet ne kaip aidas visuomet paskutinė už= 
baigianti šneką; -J.Ji turi būti kaip laikrodis pastovi ir punktuali, 
bet neturi jos balso, kaip laikrodžio varpo, abu kaimo galėti girdėti...

...kas nori būti gražiu - tesipuošia iš vidaus...
>
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"Gimtoji Šalis 
Bulletin, periodique lithuanieni 

23•rue Frederic Lints, 
L o u v a i n /Belgique.' !■
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Kr.Archives
22.Karl Syittelestr
B e rhe
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