
Belgijos Lietuviui Dvisaveitrastis.
1952 meiaii Spalio mėn. 15 d. ——— VI metai* Nr. 19* (13f-).»

• « Dėl ko taip širdžiai neramu Išklydus iš tėvų, namų? Dėlko 
b su .'• rūpesniu žvalgais miglotais prieblandos takais? Pro kal= 

nūs klonius ir šilus eini palinkęs ir tylus, - ir gau nemesi 
niekados keleivio vardo ir lazdos. Neraęį .jau tokių namų, kur 

’ laukia svečio su džiaugsmu. Nerasi žemėje žmogaus, kur tavo j j. 
į sielvartų priglaus." (Putinas).

Ir tikrai, tremtinio bedalio širdis dreba kaip peteliškė, 
j be Lietuvos, be džiaugsmo, be’namiškių. Visoks vargas gyvenimo 
į vargeliuose žydi ir lapoja, mes benamiai.,..'
i 0, tačiau norėtųsi ir savo dabartiniuose namučiuose užkur= 
j - ti tokį žiburėli., kurs Lietuvoje degė, ir tokių ugnele, kuri 
■ namus šiltus laikė ir Lietuvą tėvyne padarė.

Lietuviai, moderniais laikais gyvendami, turintieji ^modernių 
į muzikos priemonių, turėkite ir lietuviškos muzikos savo namuose- 

Yra gražių lietuvišku plokštelių - kodėl gi mūsų bendruomenės 
tautiečiai neatsigaivintų jomis? Yra gražių lietuviškų knygų ir 
leidinių - kodėl jomis savo dvasios nepamaitinti ir kodėl ne= 
padabinti dabartinio kambario?' Rdpre'zentuokimės lietuviais ne • • • ■ 
tik prieš ^svetimtaučius, .bet ir prieš saviškius, o gal labiau= 
šiai prieš .priaugančią kartą kuriai ypatingai dabar reikia 
tėvynės ugnelės ir žiburėlio., o mums džiaugsmo ir vilties.

Lietuviais esame mes gimę,’lietuviais norėkime ir būt! .
—---- ------------------------------------------- .----------------------------- Jonas Palėpė.
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Stepas Paulauskas gyvendamas Kaišioję, atrodo, daugiau gyvenęs 

su Belgijos lietuviais negu su ten rastais. Jis pasistengs išpla= 
tinti mūsą laikraštėlio numerius paskelbdamas tenykštėje s.paud.o= 
je ats-išaukįmą prenumeruoti ;'Gš", jis nuolat aplanko, redakciją 
žinutėmis iš naujojo gyvenimo ir ten gyvenančią buvusiu mūsiškiąy

" ...Kapp matote, 'Kanada. DP. imi graciją praktiškai uždarė-.; Pa= • 
našiai ;.i-i- ..Austrai! ja. -Jeigu yra pradėjusią tvarkytis Austrai.! j o n; 
tai tegul 'p skuba-, bet galimas dalykas, kad Australija pasielgs—/

• taip .kaip Belgija. Karo 'pramonei-'vis dar nedirbant į -kitą daibą'nė= 
’ ■"*ura*-ir stovyklose įgyvenantie ji, naujieji imigrantai DP, .sukelia gi'

visokią ne'mal^'iSįąkir rupesęią. .! .>
" Kanadoje, kaip" anksčiau lions e, į.iš. bado .IŠ? jau ,ke.lia .streiką^; 

Australijoje naujuosius imigrantus tvarkyli .pęlžci ja •pasišaufe^' -ik 
karuomcnę, - tačiau dėl neramumu ten daagiėLdfe.lČ'A- -pasidarbavo 'ita=s-1 
lai. • . ; • t’" ’• -■’■'■■■ ’ ' ' '5~*- į

” Kurie rimtai nmri išemigruoti,.. JAV yra padariusios išimtį’,-! . 
jos dabar■Įsileidžia ir dar tuomi galima pasinaudoti, kad Balins 
žada padėti piniginiai ir buto-dsrbo garantijomis, kurią jis nema= 
žai turi. , . .

viš Čikagos dangoraižiu' pavėsio pasigirdo silp’fTąs Tėvo AranabJM 
ko įspūdžią balsas: i:c jis gal daugiau dva,šioje dar’Belgijoje gy=... 
vena negu ten kur gyvena. . . : » * * • •1 '

" Kelionė?' Ji nėra tokia baisi per-vandėnis, Laivas buvo pre= 
kinis,.todėl dideliu ceremoniją nebuvo. Pirmoji’diena buvo nepa= . 
prastai giaži ir manėme,.kad visada taip bus.-. Moterys net šokią 
ir žeidimą .užsigeidė: buvo labai liūdnos, kad kelionė be'muzikos

• b'u's* labui ’ nuobodi. Antrą dieną gi ne reikėjo- nei šokią,' nei muzik 
ko s. . .visi lupome opius... Sirgo moterys ir vyrai, net ir vaikai. 
Ukrainiečiai bandė -gintis valgydami daug cibulią ir česnaką, bet 
niekas napadė jo.

Toliau'rašo, kad apsistojo lietuviškoje jėzuitu aplinkoje ir :
" Amerikonai valgo daug ir gerai. Ants stalo visko pilna ±yta 

ir^vakare. Mieste pilna lietuviško- maisto produktą. Yra ir lietu= ■ 
viską ūkią pristatančią lietuviškus produktus. Net yra lietuviš= 
kos alaus daryklos, radijo siąstuvai, mokyklos ir bažnyčios. Ame
riką tai ne Belgija, čia kiekvienas, gali užvesti ką jis nori. Lie= 
tuviai smarkiai griebiasi atgauti,ką pramiegojo lageriuose.

0 jau automobilią galybės! Kaip skruzdžią pilnos gatvės.-Kas 
mėgsta mašiną,’ tegul važiuoja į Ameriką, čia jie puse įkainos pig 
gesni, o seną tai krūfe-os. Amerikonai labai .atsargiai šoferiaąja, 
nes už kiekvieną nelaimę visuomet šoferis kaltas. Tačiau nenumaty= 
tą nelaimią daug, nes daug pakelėse sudaužytą automobilią.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS: Spalio 19 d. 11 vai. Tilleur, parapijos baž= 
nycioje kartu su.belgais. Spalio 25 d. 11,15 v. Ville-Pommeroeul, 
parapijos bažnyčioje. - Malonėkite pranešti tai kaimynams,ir 
kuogausiausiai atsilankyti.- ( Kapelionas K.J.Bėdinas).
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" iš Belgijos atsivežiau batą, ^ūb^., bet čia niekas netinka - 
perprasti! Su tokiais rūbais nenori'išleisti į miestą. Amerikoje 
visi turi būti gražiai apsitaisę.

"Aš vistiek norėčiau, kad jei tik bus kokia galimybė, kad ir’’ 
‘ Belgijos lietuviai rūpintasi patekti į Ameriką, jei ne tuojau, ’t’' 

tai bent vėliau. Girdėjau, kad Amerika labai patenkinta naujais 
ir žada daugiau padėti atvykti, ypačsį: ūkius. Amerikoje nedarbo 
nėra. Darbo kur tik nori ir kiek nori:.' Tik reikia Amerikoje daug 
dirbti. ■/

Neretai paglvoju apie^Belgiją. T!eh, kur mes nešėme ištisus ke- ’ 
turius metus tremties naštą, liko 'daug neišdylančią prisiminimą, ‘' 
Sekmadieniai dabar man atrodo ilgi ir nuobodūs, nes nebėr tą žmo= 
nią, su kuriais juos mes taip gražiai praleisdavome. Daug dalyką 
užmirštama, bet atrodo, kad n i e k a d o s. negalėsiu užmiršti'4.” 
tos .meilės , kuri mus visus rišo Belgijoje.-

Savo paskutiniame laiške rašo: r .
" Čia visi neturi laiko: visi dirba, kruta. Darbo tempas lab&t^ 

didelis. Dirba vyras, moteris, vaikai, net senutės - visi dirba;' •• 
Šeštadienį, sekmadienį j kas turi auto važiuoja už miesto. Dauge = 
lis lietuviu labai grazia.i gyvena. Tačiau vargo ir čia netrūksta.^ 
mizerija persekioja žmogaus gyvenimą.

" Dypukai ir dypukės tik skraido automobiliais. Sakau skraido, 
nes leidžia 140-160 vidutiniu greičiu. 100-120 km. įvvalandą, tai 
niekis, našinr. atvodo ant vietos stovi. Pradedama važiuoti pasie= 
kus 150 km, greitį. Na, bet tokiu greičiu rūkstančio automobilio 
jau saugokis: viską šluoja - ir muse, ir paukščius, ir šunis, jei 
tik pasitaiko ant kelio.

"Į lįetuvią kultūrinį gyvenimą dar neįsijungiau. Bet man atro= 
do, kad Belgijos lietuviai 1 a^b i a u organizuotai 
veikia, negu Amerikoje. Bet ir čia šis tas daroma, nors biznio 
reikalai pirmoje vietoje.

"Sveikinu visus ir linkiu daug Aukščiausiojo palaimos ne tik 
tiems, kurie šį laišką gaus, bet ir visiems mano draugams ir bi= 
otuliams. Rašykite man, jeigu turite kokį prašymą, stengsiuosi vi= 
siems padėti." . •

Venskevioiua Vytautas Hamiltone už 
11000 dol* nusipirko gražius mūrinius namus, geroj gatvėj. Jo ad= 
resas: 20.Ontario avė; Hamilton/Ontar.

Vaina, Jonas aukso kasykloje prarado plaučius (jau buvo Bcl- 
gijoje juos apgadinęs) ir dabar dirba prie statybos. . ;

Dauginusiai čion iš Belgijos atvykusieji užmiršta likusius Bel= 
gijoje ir tampa dolerio vergais»

Latoža,A. dirba Čicagoje pas savo brolį. Belgijoje jis sirgo, * 
bet dabar laikosi^neblogai. Broklyne gerai laikosi Z.Dičpinigaitis 
ir Baltimoreje Račkauskai. Sakalas dirba televizijos aparatą fab^J-y 
ke, žmona - lietuviškoje kepykloje buhaltere.

• ••••• A »•••••

"Tautos yra tos stiprios, kurios pramato " -
+
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ĄR NEUŽMIRŠI, KAD... ' .
... ?er vasarą užaugęs ąžuolas lapais išgarina per 70.000 kg.vandens 
••• Kiniečiai labai mėgsta kates, ir jeigu randa žmogų kurs kačių, 
nekenčia, tokį laiko ant žemės, atėjusia žiurke žmogaus pavidalu.
... Malūnsparnis gali skristi priekin ir atgal, ir pačio skridimo 
matu staiga gali pradėti skristi atgalio■ ;
... geriausiai atskirti vilnonę medžiagą nuo kitokį sudeginant 
jos gabaliuką, - iš skėrio ir anglies matysis ar buvo vilna.
... inšbi jonai-nepaklysta, miškuose (savo labai stiprios- atminties 
dėka* Jie puikiausiai prisimena prieš metus pakelyje-restbš akme= 
nukus, takų žoles. Tokią atmintį įgauna lavindamiesi iš maženėlė®* 
... Seniausias naminis gyvulys yra avis. šv.Raštas pasakoja, kad 
jau Adomo sūnus Abelis, ganęs avis. Mezopotamijoje atrastos. auksi= 
nės aviu statulėlės iš. 3.500 m. prieš Kristų. • . •
... Didmiesčių gyventojai vienu įkvėpimu į plaučius- įtraukia virš 

’"125 milijonus dulkių dalelių. Per 65 amžiaus metus toks žmogus per 
nosį perfiltruoja virš 25 kg. dulkių. 0 kiek jų perfiltruoja mūsų 
vyrai ohglįakasiai?
..■.Prieš keletą šimtmečiu du jauni vedę žmonės, turėdami daugiau 
kaip po 10 rankų pirštų, įkūrė Gerveva de Buitrago bendruomenę ls= 
panijije. Neilgai trukūs, prie jų prisijungė- daugiau bendro liki= 
mo draugų, ir nuo to laiko tai bendruomenti galėjo priklausyti tik 
turintieji daugiau kaip 11 pirštų, ir šiandien, beveik kiekvienas 
iš' 300 to kaimo gyventojų turi nuo 6--9 pirštų ant vienos, ar ant 
abiejų rankų.
... Kai kurių /• ne riko s vietovių įstatymai draudžia;7- virš miesto 
skristi balandžiams neturintiems leidimo; - spirtų į kaimyno au= 
tomobilį;^- bitėms būti miesto ribose ilgiau, kaip 1 vai; - 
bankų plėšikams šaudyti į tarnautojus iš vandens revolverių...
... Labai graži misija yra rinkti misijoms vartotus pašto ženkle^ 
liūs ir žibantį šokolado alavinį popierį. Ženkliukus susinkimo 
vietose surūšiuoja ir paskui parduoda svetimose šalyse.„Už- gautus 
pinigus misijose statomos ligoninės, prieglaudos-, bažnyčios. mo.= 
kyklos ir viso, kas tik pagelbsti vargšams juodukams nušluostyti 
ašapą. Galima būti misijonie.viais nebūnant misijose.
..."Ėmerikos Balso" radijo transliacijos girdimos: l,00; 5,15; 
10,15; 22,00 ; - ir 4,45; 10°-°; 1700 valandomis. Iš Europos 251 m. 
iš Amerikos: 19, 21, 31, 41, 49 m. bangomis.

’ * *

Balsas iš T ė v y n -ė s - ištverti, ir laimėti ! 
"...Ateis diena gal paskutinė, 

Žiūrėsiu,- kas garbės sulauks,
- Ar truks lietuviška krūtinė-,
- Ar mūsų priešas pasitrauks.

. ii i;
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Misijų sekmadieniau. . -į-._□ 
ttirp x>»ne5^«^U ||

Ueujosios Gvinėjos, saloje, netoli nuo Australijoj \ 
krantų., tame pasaulio užkampyje iki SElolei/yra išsįlaikiu 
si žmogėdrystėj ir tai labai "priM.tyvioJe'*' fortnKje. Sic = 
mis dienomis is Naujosios Gvinėjos į Prancūziją grižo < 
zaus Širdies misijonierius Tėv.Diupeiratas. Išbuvęs ten - 
20 metų surinko labai daug nuotraukų, filmų ir įvairiau=(

šių tenykščių gyvenimo apžvalgų ir pųsakojimų.
Tėv»Diupeiratas į šių salę atvyko 1929 m. "aukso karštligės" me= 

tu, kai įvairiausi pasaulio avantiūristai ir įvairiausio plauko 
žmonės smelkėsi į salos gilumų ieškoti geltonų aukšti smilčių, o jų 
maišelius prisipylę grįžę atgal uostų svetainėse ir kabaretuose 
prabaliavodavo. kišijonierius gi neatvyko čia aukso ieškoti, bet 
siel.ųv atversti į krikščioniškų tikėjimų* Toje saloje gyveno lauki= 
niai’ žmogėdros papuasai ». '

Misijos darbas buvo labai sunkus, beišeik neįveikiamas, nes papu=» 
sai žmonės labai primityvūs, atseit’, laukiniai dar nieko ^nežiną 
apie .žemės dirbimo■ įrankius j vaikštų^visai nuogi, tik' mažu medžio 
žievės lopeliu užsidengę nuodėmės taškų--- tačiau turį labai didelį 
gėdos jausmui

Tėvas Diupeiratas pasakoja: . . ’ '’
" - Vienų kartų vyras užpykęs ant savo žmonos, įtardamas jų šei= 

moję neištikimybe, minios akivaizdoje nuplėšė jai gėdos uždangalų. 
Moteris užsidegė gėda. Ji laukinisku vikrumu, vįsikurs davusiįli« 

, po į aukštų medį ir is pačios viršūnės š.oko žemyn ir"užsimušė.
Nors misijonierius juos norėjo sutaikinti, tačiau moteris prsirin- 
ko mirtbfnjišpirktį .jai padarytų gėdų.

" Nemaloniausia, - pasakoja toliau misijonierius, - nėra tai 
kiekvienam žingsnyje sekęs pavo jus, bet tų žmonių smalsumas. Jie 
niekada nėra matę balto žmogaus, todėl nuvykus į jų,kaimų reikia 

.; pirma jiems atsakyti į tūkstančius klausimų ir išaiškinti jiems, 
kad atvykstama ne blogais užsimojimais^ paskui reikia miegoti kai= 
mo seniūno namuose, kuriame pilna blusų, skorpijonų ir kitų bjau= 
rybių.

", Kartę juodukams, sukėliau didelę sensacijų, bet kartu ir baimę, 
pakeisdamas^ savo suprakaituotus baltinius; Papuašai manė, kad as 
išsineria is savo odos ir jie pradėjo skaityti už ’dvasių, nes jų 
supratimu,, tik dvasios gali apdangalus keisti.

. "Žmogėdrystė tarp papuasų labai išplitus. Jie neėda žmones iš 
kraujo alkio, kaip vvėrys, bet būdami įsitikinę, kad tai jiems at= 
neša daug naudos. P?.v.vkai kurios gentys, turinčios savo tarpe at= 
gyvenusių seniųj praneša apietai kaimyninei genčiai ir tada išve= 
da senius į miškų, kur jie užmušami ir...suvalgomi. Kaulai vienok
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visuomet parneša®! vaikams, kad įpėdiniai galėtų juos atitinkamai 
pagerbti. v ..... ...

". Žmogėdrystė šia nėra alkio nuraminimui, priešingai, čia rei= 
kalas daugiau einasi kad daugiau gerų savybių £gyti. Pavyzdžiui, 

. .jeigu užmušamas i;? suvalgomas į,ąbai narsaus kario ja-knos, tikima, 

.^kad per tai įgyjaiAa ta pati jėgėį kurią didvyris turėjo. Jei kas 
tampa raišas suvalgo kieno. sveiĖą .ko ją tikėdamasis, kad ]taip išgis . 
Kad įsigijus daugiau vyriškumo, suvalgoma užmušto gero vaisingo - 
vyro lyties orgasiai? L. .

• Tokie .-žiaurūs .papuasų papročiai'-nėra instinktyviai. Tėv.Diupei=! 
ratas pasakoja, kad šie laukiniai esą labai vaišingi, dosnūs> Vie= 
nok’ ‘ji-ėsis nėra 'jokių.- kliūčių, kad p'i'čmą, gimusį vaiką nužudytų ir 

, suvalgytų. Motiia nedaug, ką tešetko-žįstai ir vietoj valko ke,j^tą mė= 
nėšių savo krūtimis žindo paršiuką,- kurį'ir nešiojasi su savim vi= 
sur, kaip tikrą vaiką.

Šių laukinių pagonių atvertimas buvo sunkus aukos reikalas ir 
darbas. Pirmiausiai reikėjo juos apšviečiant nugalėti žiaurius pa= 
pročius, išmoksti atskirti gerą nuo blogio, o tik paskui užkalbin= 
ti apie tikrąjį tikėjimą. Didelė kliūtis buvo kaimų burtininkai, 
kurie matydami, kad jų įtaka į žmones mažėja, nekertą misijonie= 
riui pasistengdavo pasiųsti nuodingų strėlių ar įdėti 
baisių gyvačių į patalynę. v

Nenuilstamo Tėv .Diupeirato ir^kitų pasišventėlių misijoni.ęrių 
dėka arti 200 kaimų jau nebeėda žmones ir daugiau kaip 25000 pa= 
puasų perėjo į katalikybę. Įvairiose salos vietose pasisekė |kur= 
ti kilnojamas vaistinėles su medicinos pagalba, didelis skaičius 
vietinių mergaičių apsivilko baltus gailestingų sesučių drabužius, 
kurios globoja savo tautiečius ir taip vis dingsta paskutiniai 
žmogėdrystės pėdsakai, tuo pačiu^civilizacija ir tikras tikėjimas 
pradeda žydėti ir tarp šitų, vargšų gyvenančių pagonybės tamsoje.

- iš "Przewodnik Polaki" paruošė
„ A d. Mikalauskas.

■ - ...........   ■ I— - - • r» • - -

_ Lietuviai misi/onierial
"Aušros bartai" rašo, kad vienas vo'kiečių misijonierius bevaži= 

nėdamas nuo Aliaskos ligi Ledinių jūrų pakiaščių, pastebi, kad 
prie Ledinių jūrų, t.y. Žiaurės Rusijoje prie ašigalio,'yra stato= 
mi nauji miestai, moderniški uostai ir ten dirba dešimtimis tūks= 
tančių pabaltiečių, tarp kurių esą nemaža kunigų ir vyskupų. Reikia 
manyti, kad jų tarpe nemaža yra ir lietuvių, (Si kunigai ir vysku= 
pai tegali būti tik iš Lietuvos ar Latvijos, Misijonierius toliau 
pastebi, kad šitie kunigai, nežiūrint didžinusių aukų, didelio^šal= 
čio ir vargo, kiek galėdami slaptomis laiko šv.Mišias, dalina šv. 
Komuniją. Ten yra katakombų bažnyčia. Misijonierius baigia manyda= 
mas, kad tai yra pirmieji Kristaus pijonieriai šiaurės Rusijoje, 
kurie, rengia kelią naujam atgimimui.
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S 'v e Č i ų stalas.
Puošiant svečių, stalų pietums, per porų’cm. nuo stalo prasto 

išdėstomos’didelės•lėkštos lėkštės, o ant jų. didelės gilios lėk= 
štės\ .Tarp lėkščių paprastai paliekama apie 60 cm. tarpas. Duonai 
bulvėmSj pyragaičiams' lėkštelė dedama iš kairės pusės taip, kad 
jos viršutinis kraštas būtų vienoje linijoje su didelėmis lėkštė= 
mis. Sakutė iš kairės pusės, peilis ir šaukštas iš dešinės ašmeni= 
mis į lėkštę. Šaukštas sriubai šalia peilio. Saldaus užkandžio 
įrankiai sudėti prieš lėkštes į dešinę pusę atsuktais kotais. ša= 
kūtės ir šaukštai dabar dedami atversti. Gėrimui stiklai statomi 
tarp dezerto įrankių ir lėkščių dešinės pusės kampe. Servetėles 
galima dėti ant lėkščių kairės pusės arbaant duoninės lėkštelės. 
Be to, iš anksto padėti duonų, druskų, muštardų ir kitus prieskon 
nius, taip pat šiltiems indams padėklus.

Jei prieš sriubų duodama šiltų ar^šaltų užkandžių, tai sriubos 
lėkštėse išdėliojamos užkandinės lėkštelės. Jei valgant nieko ne= 
reikia pjaustyti, nereikia dėti peilio. Tokiu, atveju šakutė deda= 
m iš dešinės.

Dengiant stalų vakarienei, priklauso nuo to, kas duodama. Jei 
duodama šaltų užkandžių, šiltas valgis, ir dezertas, tai vietoję 
gilios lėkštės duoti užkandinę. Paprastai pakanka padėti tik už = 
kandinesv lėkšteles. Arbatai ar kavai puode liūs 5galįma iš.anksto 
padėti, iš dešinės lėkščių pusės arba, kai reiks - atnešti pripil= 
tus, Jei duodama duona ir sviestas^ reikia padėti ir peilis. Uo = 
gicnei įsidėti rtiažos stiklinės lėkštelės dedamos prieš lėkštę.

Stalo papuošimas.

Geriausiai tinka papuošti stalų gėlėmis. Jos merkiamos į aukš= 
tas ir siauras, arba labai žemas (dar geriau) vazas. Galima gėles 
padėlioti laisvai po visų stalų. Servetėlės taip pat pauošiamos 
gėlėmis, iš žalumynų geriausiai tinka vazoninės gėlės ir darželio 
rūtos. Geriausiai vienos rūsius gėles. Vestuvių stalų geriausiai 
puošti rožėmis arba baltomis gėlėmis. Pirmos Komunijos stalų -- bal
tomis, o mirties - violetinėmis gėlėmis.

Svečių susodinimas.

Vietas nurodinėti žodžiu arba’ kortelėmis. Geriausia vieta, gar= 
bes vieta yra užustalėje, stalo šono viduryje. Nuo tos vietos į šo= 
nūs vertingumas mažėja. Kai vitsnes-iš šeimininkų atsisėda^ viena= 
me stale gale; kitas kitame, -«ii prastesnis stalo galas išnyksta.
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Svečias atsisėdęs greta šeimininko iš dešinės, turi manyti įgavęs4 
'pačią garbingiausią vieta. Geresnės vietos priklauso dvasiškiams, 
seniausiems žmonėms, viršininkams, - arba, pagal garbės reikalą.

Valgis paduodamas dvejopai: arba 1.- Paruoštas valgis padeda= 
mas ant stalo, o svečiai pasitarnauja patys leisdami indą per 
rankas, arba72. - Valgio apnešiojimas pradedamas nuo garbės as= 
mens einant."į dešinę pusę. / .

Valgiai, kuriuos pats svečias turi pasiimti paduodami iš kai= 
rėš-, nes taip patogiau. Visą kita darbą - pakeisti indus, pripil= 
ti gėrimą, padėti arbatai stiklinę, - . .atlikti iš svečio dešinės 
pusės . v

Lėkštes ar įrankius keisti galima kai visi pavalgo. Pirmiau= 
šiai nuimti bendrus indus, o tik paskui asmeniškus. Jei valgiai 
neapnešio jami, tai atneštą valgį ..padėti prieš garbingesnį asmenį.

Šalti užkandžiai pūs mus sudedami iš anksto. Prie kiekvieno 
valgio padedamas tinkdmas. valgiui įrankis - su savais neimti: 
prie mėsos - šakutė, drebutienei - šaukštas, mišrainei - šaukš= 
tas, sviestui - peilis.

- iš "Tėv.Žiburią" .

SVEČIŲ PRIST A^f MAS .

Kuomet ateiria aplankyti nepažįstamas kitiems susirinkusiems 
žmogus, paprastai jis su kitais supažindinamas. Vienus su kitais 
nesupazindinti (kurie dar nepasipažįsta) yra laikoma mandagumo sto= 
ka.

Pristatoma pirmiausiai mažiau garbingesnius asmenis, taip pat 
gi pirmiau reikia vyrą a!upaž:.ndinti su moterimi, vaikiną su mer= 
galte; jaunesnį amžiumi vyresniam ir mergaitę ištekėjusiai mote= 
riai pristatyti; ■

Kuomet šeimininkas sulaukia gana garbingo svečio, ar kariškio 
ar dvasiškio, tada nėra susirinkusiems pristatomas šis, bet gi 
jis supažindinamas su jad čis. esančiais.

Kai pas mergaitę ateina jos draugės, ji būtinai turi jas prie 
stalyti tėvams, bet niekuo me tušavo tėvus pristatyti draugėms. Sako= 
ma visa?, paprastai: " Mama. aš noriu Jus supažindinti su savo dirau= 
ge pav.Maz'yte'J "Tėte, aš noriu Jus supažindinti su(ponu) Petru, 
su kuriuo aš šokau pas ką nors, ar kokioje šeimoje ir pan".

Kuomet kambaryje, salione yra daug susirinkusią ir negalima 
visus su visais supažindinti.,, tuomet supažindinama pasakant kas 
jie tokie su dešiniuoju ir kairiuoju, kur reikės sėdėii.

- Iš "Libre B". ■*"
*

-r.’Kaip auksinis šniurgelis kiaulės šnipe, taip moteris be sav|^arb^
- Tautos atsigauna tik iš moterą ir ją širdies tyrumo . (-Vidūnas.)
- Ispanijos karalius Alforsas X mėgdavo sakyti: "Norint laimingos 
moterystės, reikia, kad vyras būtą kurčias, o žmona nebylė'.
- Juo moteris šventesnė,' juo ji moteriškesnė . (L.Bloy)«
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PRANEŠIMAI

Į pakartotiną ’’■'Caritas Catholica" užklausimą del. galimos pasko= 
los emigracijos pagalbai gautas sekančio turinio laiškas:

1. Labai retais atsitikimais mes padedame nevedus i e ni s 
nes mums atrodo, kad kiekvienas nevedęs'"gali susidėti kokia 10.000 
fr. Nebent tik iš stipendijos gyvenusiems studentams galėtume pa= 
gelbėti .Tiesiau, išimtys prileistinos.

2. Paskolintos suups turi būti sugrąžintos, ištisai. Už paskoli= 
nimą, mes neimame. jokių nuošimčių..

3- Paskolos grąžinimo laikas: išvažiavusieji į JAV ir Kanadą 
turi gražinti per metus laiko. Iš Australijos - per pusantrų metų. 
Iš visur kitur - per du metus,

Užklausus,ar Caritas neims dėmėsin susidarius naujoj šalyje 
sunkumus, pav, neturint greitai darbo, pasitaikius streikui ir pan.- 
atsakė " Tas mums nesvarbu, todėl mes i’eikalaujame buto ir darbo 
garantijos ir imigruotinas šalies busimo globėjo, Mes be to nencri= 
me išleisti žmonėms daug pinigų, ypač jeigu nuvažiavus nieko gėrės® 
nio nebus galima rasti, kui'O dabartinėja w. dėtyje.

Ligos, susi žeidimo atve ju paskolos grąžinimo laikas gali biiti 
pratęstas , tačiau skolininkas turi apie tai praneštlįartimiausią 
paskolos rastinę/’

Pageidaujantieji daugiai smulkesniu informed jų kreipkitės tie= 
siais '‘CARITAS CATROLIUA” (5.rue Guimard; Bruxelles),.arba per sa= 
vo kapelionus. K? j. pėdinąs

**

Kas ką perka, kas ko 
Šalyje" tai vienintelis 
Belgijos lietuvius, Jis

ieško, kas ką parduoda skelbkitės "Gimtoj 
lietuvių laikraštis, kuris lanko visus 
čia jums patarpininkaus.

** -if* **

Norintieji K A L E D 0 MS Įsigyti LIETUVIŠKOS 
M U Z I^K 0 S PLOKŠTELIŲ galite gauti tiesiai per 
Lietuviškos Spaudos Skyrių Liuvene, "GŠ" adresu.

Daugelis lietuvių nusiskundžia negauną užsisakę per savo arti= 
miausi-as plokštelių parduotuves. Todėl čia paduodame 'iš naujo plok= 
stelių sąrašą - užsakymus atsiųsti ligi lapkričio 1 dienos.
1. Columbia, DM-2047. Gul šiandieną + Bėkit, bėkit, piemenėliai.
2. " " 2026. Sutems tamsi naktužėlė + Kur lygus laukai.
3. " " 2051. Linksma diena + Dangaus- Valdovė.
4. " " 2045 • Ant marių krantelio + Salelė raudona.
5., " " 2018. Maršas "Carmen" 4- Gusarų polka.
6. " " 2044. Du broliukai kunigai + Prapuoliau, motule.
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7.Columbia DM.2024. Karo Muziejaus vėliavos nuleidimas (abi pusės).
Marš, marš, kareivėliai + Geležinio Vilko maršas. 
Vaidilo malda + Senas kanklininkas.
Prezidento' Smetonos maršas + Tėvynės garsai. 
Suktinis + Noriu miego. 
Lietuviškos liaudies dainelės (abi pusės). 
■Sunku gyventi + Siuntė mane motinėlė (valsai). 
Himnas + Malda už tėvynę.
10. ir 14. Lietuviškos vestuvės (Trys didelio 
formato plokštelės).
Ievutės polka + Šiaučiaus polka.
Pavasario sveikinimai + Čigono meilė.(valsai). 
Svajonė ir meilė + Sudiev, sesutės lietuvaitės. 
Motinėlei ir sesutei + Dariaus ir Girėno testa= 
mentas. . r
Eisim laukan + Pragėriau žirgelį (dainos).

. Tykiai, tyxiai Nemunėlis teka + Visur tyla. 

. Kur bakūžė samanota +
%

8. " " 202-5.
9. 2013.

10. 2031.
11. 2032.
12. 5012.
13 k • 2072 .
14. 2046 .
15-18.k DIX - 9 .

19; DI. 124.
20. DI. 152.
21: DI. 125.
22. DI. 267.

23'. DI. 166 .
24. Nr.16016
25. Nr.16015

26. His Master Voice
EK.1088.

27. 1097.
28. 1098.
29 . 3.099.
30. 1100.
31. • 1101.
32. 1112.
33. 1113.
34. 1114.
35. 1115.
36. 1116 .
37. 1117.
38. 1118-
39. 1119 .
40. . 1120.
41. 1121.
42. EM,1039.
43. , 1040.
44 1044.
45. 1045 .
46. 1048>
;7. 1050-
48. 1051.
49. 1053.
50. 1056.
51. 1062.

Aguonėlės.

Sudiev, Kary, + Maršas 
Rytiečių. meilė (fox) + 
Kanarkų. fox. + Nutilk,

daina i.
Spaudos baliaus valsas.
širdie, (tango). J

Rudens pasaka (fox) + Veltui prašysi (tango). 
Vyrai ūžkim (fox) + Paskutiiiis šekmadienis(tang) . 
Nepamišk manęs 4-anglą vai) + 
Kubilas + Blezdingėlė i 
Kepurinė + Mikita. 
Sukčius + Jonkelis. 
Vėdaras + Kalvelis.
Kai mes hugom du broliukai + 
Siaurus vėjas baisiai tižia + 
Šią naktelę miego nemiegojau 

'r.iau septynias + Ko vėjai 
talerių, 

poIka + Iiet -

Ruduo (iango).

Vai, nekukuok,(dain). 
Kur tas šaltinėlis.
+ Oi, mergyte, jaunoji. 

. pučia (dainos) 
Aukštaičių. polka + Našlaitėlė (valsas) -akord.. 
Aluntos polka + liet-, 3/ ... ••’ies dainų popuri, (akord). 
Mano gimtinė + Užginta daina (dainos). 
Kur bakūžė samanota + Lolita.
Sugrįžimas + Ant tėvelio dvaro. (Choro. dainos). 
Pas močiutę augau + Sėdžiu po langeliu.
Reginos polka + Aukso žuvytė (polka) orch. ir daina. 
Dėdienės polka + Ant upes Kasankos.
Anykščių merginos + Smagi kūmutė (polkos). 
Pirmyn į kovą + Motule mano ( Choro dainos). 
Mandruolis + Šok, mergyte (dainos ir aorhhpolkos). 
Pavasarėlio ir + Kaimo polkos.
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52. 2. Sekminių valsas + Obelių, polka ( Pupų dėdės) .
53. 3. Būk vyras -t- Sukas ratukas ( armonikos polkos ).
54. 7. Našlaitėles kapas + Griuvėsiu gėlelės ( Pupkį Dėdės dainos).
55. 8. Kai aš turėjau kaime mergele'+ Kam šėrei žirgelį (dainos).
56. 10. Gieda gaideliai + Gražu..3 miškas .“.(Pupų Dėdės dainos).
57. 11. Ulonai + Ar aš tau sese, nesakiau.
58. 13. Kauno vaisa® Polka nesistumdyk!t
59. 14. Pupų Dėdės polka -r Anūkų polka.
60. 15. Gardus alutis, valsas + Marijampolės polka . Pupų Dėdė.
61. 20. Žygis į Vilnių + Pakirstu berželį. "Aidų" Oktetas.
62. 21. Rytoj šventa, išmiegosim + Valio, pjovėjėliai. "Aidų" oktet.
63- 22. Daug daug dainelių + Gyvenki, juokis ir mylėk!"Rūtos" kvart.
64. 23. Šlama miško vėjus + Ramu čia gyventi . "Rūtos" kvartetas.
65. 26. Ar tu žinai, mano broli, + Kanklininkų polka.
66. 30. Sužadėtinių valsas + Rozaliūtės polka . Pupų Dėdė.
67. 31. Aš berniukas + Zuzana. Juokingos dainelės.
68. 33- ‘-fu Lietuva, tu mano + Dru-lia, Pupų Dėdė.
69. 38. Bernužėli, nesvoliok + Ar tu"žinai? Dainos.
7t - 39. Lietuvos mergaičių valsas + Vilniaus polka.

Plokštelės Nr.1-51. kainuoja po 48 fr. (Lietuviškos vestuvės po 
78,50 fr.kiekviena). Gaunamos maždaug per 4 svaitės užsisakius. Iš 
Spaudos skyriaus plokštelės išsiuntinėjamos užsisakytojo sąskaita.

Nr.52-70. gaunamos iš JAV. Jų kaina su apdėtu belgų muitu atsieis 
apie 66 fr, kiekviena. Gaunamos užsisakius po 6-8 avaičių.

Užsisakiusiems vėliau po 1. lapkričio vargu ar bus galima Kalė= 
doms laiku parūpinti lietuviškos muzikos, tačiau plokštelės bus gau= 
narnos.

Pinigai mokami gavus plokšteles, arba, susitarus, bus laukiama. 
Būtų gera, kad užsisakantieji kiek įmokėtų iš anksto.- ’

šiemet Kalė'dos su li.etuviška muzika!

PATEŠKANTIEJI giminių ir pažįstamų JAValstybėse ir Kanadoje rašyki= 
te (vokan įdėdami tarptautinį pašto kuponą atsakymui) šiuo adresu: 
Consulate General of Lithuania; 41 West 82nd Street; New Yorkx24.NY.

AUSTRALIJOJE paieškojimus adresuoti: Kr.J.Vaičaitis; 82.Flinder Str. 
Dnrlin^iųrst-Sįdney. NSW. Australia.

"Gš" adresu galima gauti "LIETUVIŲ ARCHYVAS" -bolševikmetis. Didelis 
formatas. Kaina - 65 fr. "NERAMU BUVO LAISVES ALĖJOJ" - apysaka, 42 fr. 
Visomis progomis tinkanti graži visiems dovana "LIETUVA - AUSŲ ŠALIS"“ 
-albumas. 200 fr.HUM ************* ******* ******************** ************* *********
P..YS NATAL - Bimensuel Lithuanian. Editė par la Section de la Presse 
Lithuaniennc et Mission Cath. Visais laikraštėlio reikalais kreiptis: 
K.J.Dėdinas; 97.rue de la Brabangonne; Louvain, ’’’usci metų - 60 fr.* * ****** ***** ****** * * *
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