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KALĖDŲ EGLUTE

Visur, visame pasaulyje, švenčiamos Kalėdos. Rūpestingai 
paruošiama ir papuošiama KalėdŲ eglutė pagal krašto papročius ir 
žmonię išteklius. Ant šakelių paneriami įvairiausi blizgučiai, 
viršūnėje^įstatoma Žvaigždė, uždegamos Žvakutės. Amerikoje net 
išrado mažę aparatėlį, kuris, pritaisytas prie medelio kamieno, 
lengvai judina eglutę ir švelniai virpina pakabintus Žaislelius. 
Susirenka Kalėdę Šventėms visi Šeimos nariai; grįžta atostogų 
mokiniai ir kariūnai pas tėvelius: bent vienę kartę per metus 
užviešpatauja jaukioje šeimos nuotaikoje laimė ir ramybė.

Toli, apleistoje Tėvynėje, kur auga ir keroja didžiulės eg
lės ir skynimai nuberti gražiomis eglaitėmis, tėvę namuose eglu
tė vienišai neturtinga. Nėra kas ję raruoštę, nėra kuo papuošti. 
Seimą nesusirinks: vaikai išblaškyti, nebėr tėvelię... Gal,.kur 
nors, šaltoje pirkelėje dūsauja vienę viena motutė, toli žvelg
dama pro langę. Neatvežė šįmet plotkelię, kaip kiekvienais me
tais darydavo kunigėlis. Liūdna Lietuvos girię eglutė.

Tylię Kalėdę naktį skambėjo Betliejuje dangiškos giesmės 
farsai: ’’Garbė Dievui augštybėse ir žemėje ramybė geros valios «

monėms!” Nūdien budi ginkluotas karys pasaulio ramybės sargybo
je, kad nebutę sudrumsta pasaulinė taika. Tai vienur, tai kitur 
liejamas žmonię kraujas. 0, kad bent tę vien§ dienę butę tiek 
savitarpio broliškos meilės, ir nenukristę nė vienas kraujo la- 
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Ne Kalėdų medis neša žmonijai laimę ir džiaugsmę, nei Bet
liejaus prakartėlė, bet gimusia Išganytojas yra ramybės Viešpats. 
Kai jo atneštoji Dievo ir artimo meilė užsidegs žmonię širdyse, 
ateis ištroškusiam pasauliui tikroji taika ir ramybė.
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PAS MUS

- Lietuvos Generalinis Konsulas p. V. Gylys prašo prisiųsti! 
adresus tų lietuvių, kurie nori greitu laiku išvykti į Kanadų. 
Kanados Darbo Ministerija, gavus lietuviu surašę^ pakvies savo 
imigracinę komisijų iš Vokietijos Belgijon juos priimti.

- Iš Mons’o kareivinių XI.29 d. išvyko antroji grupė 54 DP 
’’Sabena" bendrovės lėktuvu į Kanadę. Trecioji - gruodžio 4 d. 
vakare 59 asmenys. Sekančiam transportui dar liko 85. Stovykloje 
liks apie 120 asmenų, netinkamų darbams. Kas bus su netinkamais 
ir negalinčiais išvykti? kolkas neaišku: užsienio pasai yra vi
siems padaryti. Kai kuriems buvo atsakytas išvykimas pries pat 
išvažiavimų.

- - Kanada yra suinteresuota naujų ateivių priėmimu ir dar'o 
daug palengvinimų. Tačiau labai didelį dėmesį kreipia j sveika-; 
tų, taip kad daug negali išvykti tik dėl sveikatos. Kaikuriems į 
nuolat atidėlioja. Norintieji išvykti gali gauti Konsulate blan
kas, jas užpildų turi laukti pareikalavimo, kad Kanadoje bus 
priimtas pasirinktam darbui. Visa laimė priklauso nuo to "parei
kalavimo”. Lietuviai, gavę Kanados Darbo Ministerijos sutikimų,' 
gali būti greitai priimti be jokio suinteresuotųjų pareikalavimo 
Kanadoje. Kanada, kaip ir kievienas kraštas, Žiūri, kad ateivis' 
nebūtų našta kitiems, bet kad greitai ir tinkamai galėtų įsikurs 
ti.

- Pirmoji iš Mons’o išvykusiųjų DP grupė jau parašė žinių , 
iš naujos darbovietės Kanadoje. Viengungiai ir kelios šeimos ga'- 
vo darbo metalų kasyklose, kiti - ūkiuose ir fabrikuose. Kasyk-; 
lose pradžioje moka po 90 centų už valandų, o vėliau galės už
dirbti ir iki 15 dolerių per dienų. Vienam žmogui pragyvenimas 
prie šeimos kainuoja 2 dol. į dienų. Nuvykusieji jau sutiko pa- 
bciltiečių ir lietuvių. V

- Kun. J. Dėdino sveikata labai pamažu gerėja. Kalėdoms, 
kaip buvo laukta, dar nepasveiks. Greičiausia reikės daryti 
trecių, o gal ir ketvirtų, operacijų. Klierikas J. Lukošiūnas 
taip pat serga nosies ir ausų liga. Jis mokos Malines•kunigų 
seminarijoje.

- Sesutės benediktinės Lieže uoliai darbuojasi tarp lietu-1 
vių. Du kartus per savaitę atvyksta į Tilleur mokyti vaikučius. 
Šįmet, kaip^ir kiekvienais metalų, kasykla paskyrė Kalėdų proga', 
nedidelę pašalpų darbininkų vaikams.

- Briuselio - Antverpeno apylinkės pirm. p. J. Paužuolis i!r 
p.p. Mironaitės atsisveikino su Lietuvių Bendruomene ir paliko 
metinį įnašų Tautos Fondui ir Krašto Valdybai. Tai pirmutinis 
pavyzdys! Jie išvyko į Kanadų.

- Gruodžio 17 d. Tilleur, Lieže, visuotinis metinis Lietu-, 
vių Bendruomenės suvažiavimas. Suvažiavimas prasidės pamaldomis' 
12 v.
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IS LIETUVIŠKOJO PASAULIO
- Į Kanadą išvykęs Tėvas Ambrozijas apsigyveno pas lietu

vius pranciškonus St. Catharines, Ont. Dabar jau vadinasi Reve
rend Ambrose. Darbuojasi tarp vietiniu lietuviy, daugiausia pie
tinėje Ontario srityje. Perduoda linkėjimus visiems, ypač savo 
limburgiečiams.

- Kanados Liet. Bendruomenė nori įsigyti Toronte nuosavus 
namus, kuriuose koncentruotųsi lietuviu kultūrinis gyvenimas. 
Namai daug pasitarnauty visoms organizacijoms. Tom įsteigtas 
Toronto Namy Fondas. Kanados Kat. Spaudos Bendrovė ’Žiburiai” 
pradeda kurti savarankiškę spaustuvę "Tėviškės žiburiams" leisti.

- Australijoje norima įkurti Aukštyjy Moksly Institutę, ku-' 
ris rūpintųsi lietuviy švietimo ir kultūros reikalais visoje Aus
tralijoje. Jo centras yra Melbourne. Sydnėjaus džiovininkę sana
torijoje steigiama lietuviŠky knygy bibliotekėlė. Sanatorijoje 
yra nuolat ligoniy lietuviy.

- IŠ Belgijos..išvykusieji fį Piety Amerikę nesigiria, beve- 
lyty geriau grįžti atgal. J. Zaranka, baigęs aukštuosius mokslus 
Louvain, išvyko į Kolumbiją kaip profesorius. Pataikė ant atos- 
togy. Nėra darbo - nėra nei pragyvenimo šaltiniy. Bendrai, pers
pektyvos įsikurti P. Amerikoje yra sunkios.

- Lietuviai vyskupai, gyvenantieji Vokietijoje, buvo atvykę 
į Romy ir dalyvavo Marijos Dangun ėmimo dogmos paskelbimo iškil
mėse. Tremtyje turime tris vyskupus: Kauno arkivyskupy J. Skvi- 
recky, vysk. V. Padolskį ir vysk. V. Brizgį.

. - Romoje, Gregorianos universitete, kur mokosi iŠ viso pa
saulio virš dviejy tūkstančiy kunigy ir klieriky, yra paskirtas 
?rofesoriauti ir lietuvis Tėvas Antanas Liuima, S.J. Jis mokėsi 

oulousos universitete ir Paryžiuje įsigijo doktorato laipsnį.
Jo paskyrimas į tas aukštas pareigas teikia garbės visiems lie
tuviams, nes šia parenkami patys gabiausi vyrai iš visy tauty.

- Iš Maskvos praneša, kad ten įvykusioje taikos konferenci
joje kalbėjo ir Kauno arkivyskupas Juozas Stankevičius. Jis, bule, 
raginęs visus krikščionis kovoti prieš amerikiečius ir prisidėti 
prie Rusijos taikos plano. Kun. J. Stankevičius nėra joks vysku- • 
pas, bet geras ir pamaldus kunigas, išvežtas iš Lietuvos į Rusi
ją. Kokiu būdu jis galėjo kalbėti Maskvoje, sunku pasakyti. Ano
je konferencijoje dalyvavo ir armeny bažnyčios patriarkas.

- Vokietijoje veikiys Lietuvos Raudonasis Kryžius yra labai 
susirūpinęs ligoniais lietuviais, kurie negali išvykti ir kuriems 
yra būtina materialinė pagalba. Vakarinėje Vokietijoje ir Austri
joje apie 5.000 ligoniy ir kity, kuriems yra reikalinga nuolati
nė parama. Liet. Raudonasis Kryžius imasi jy globę ir prašo viso 
pasaulio lietuvius prisidėti prie jy šalpos darbo.
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ŽINIOS ŽINELES i
- Kapucinas iėv. Damionas^Reumont, belgas, tūkstančiu kali

ni y vardu, Žuvusiu nacistu kalėjimuose, bandys aplankyti Ispani
jos, Graikijos', Sov. Rusijos ir Jugoslavijos ambasadas. Jis nori 
paduoti Internacionalinės Komisijos pries koncentracinį. rėŽimy 
nutarimus, kad šios keturios valstybės priimtu Komisijos delega
ciją ir jai laisvai leisty vietoje ištirti apie šiose valstybėse 
esančius koncentracijos lagerius. Tėvas kapucinas yra gerai ži
nomas politiniu kaliniu tarpe. Dalyvavo dviejuose pade utiniuose 
karuose ir išbuvo 38 menesius Dachau.

- Rūsy užimtoje Vokietijoje įsakyta neruošti nei Nikalojaus 
nei Kalėdų senelio, bet raginama daryti lėles su mėlynais marš
kiniais ir komjaunimo vėliavėlėmis.

- 19 mėty anglas pabėgo iš pataisos namy Rochester, pavogė 
aerodrome lėktuvy ir atskrido net į Orleany, Prancūzijoje. Ne
laimei, čia buvo prancūzy policijos suimtas.

- Prie New-Yorko įvyko baisi geležinkelio katastrofa, kurio
je žuvo 78 žmonės ir 132 sužeisti. Nelaimė įvyksta ne tik lėktu
vu, bet ir traukiniais.

- Šveicarijoje prof. Franceschatti padarė belgui P. Gillis- 
sen, muzikantui iš Verviers, aklam gimusiam operaciją ir tas vi
sai pasveiko ir atgavo regėjimu.

••

- Garsus Jehvės liuditojy veikimo vadas Damase Daviau per
ėjo į katalikę tikėjimu Quebeke, Kanadoje.

- Sv. Tėvas, priimdamas audiencijoje Tarptautinio Tabako 
Kongreso dalyvius, pasakė kalby, kurioje palietė kai kuriuos mo
ralinio pobūdžio klausimus, susijusius su rūkymu. Jis pabrėžė, 
kad, kadangi tabakas turi savyje nuody, kurie kenkia žmogaus svei
katai, tabako gamintojai turi pareigy siekti visomis priemonėmis 
šį pavojy pašalinti. Toliau Jo Šventenybė nurodė, jog vis y yra 
pareiga budėti, kad tabako sunaudojimas buty suderintas su fizine > 
ir moraline sveikata, su ekonominėmis galimybėmis ir su sociali
nėmis individy ir tauty prievolėmis.

- 1901 metais Italijoje §ventai mirė Bartolo Longo, kuris 
turėjo padrysinančiy regėjimy. Matydamas sekančio šimtmečio įvy
kius, jis yra pasakęs, kad po dviejy kary seks naujas, didelis 
įvykis - tai pasaulinė taika; bet ji nebus naujo karo dėka, o tik 
Kristaus atsakymas už atiduoty garbę Jo Motinai, kad jos buvo 
paskelbta Dangun Ėmimo dogma.

- Rusija paskutiniu laiku pradėjo varyti didelę internacio
nalinės taikos propagandy. Bet jos nacionaliniame kalendoriuje 
štai ky randame; vasario 23 "Armijos šventė", liepos 17 "Aviaci
jos šventė", rugsėjo 11 "Tankisty šventė", lapkričio 20 "Artile
rijos šventė". Kitos dienos dar mini revoliucijos, Lenino, Stali
no ir kity dievaičiy šventes.
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IS PLATAUS PASAULIO

- Korėjos karinė situacija pasidarė paskutiniu laiku labai 
kritiška. Pusė milijono kiniečiu nesulaikomai veržiasi į Korė- ' 
jos giluma, apsupa nesuspėjusias pasitraukti Jungtiniu Tautę di
vizijas. Amerikiečiai be panikos evakuavo nordiecię sostinę 
Pyongyang, užėmė naujas pozicijas atgal į pietus ir turėjo pasi
traukti nuo Manžurijos sienos. Visos viltys baigti karę iki Nau- 
ję Metę suiro. Pareiškiamas amerikiečię karię nepasitenkinimas 
gen. Mac Arthuru, kuris davė daug vilčię, jog karas greitai bus 
baigtas ir amerikiečiai galės garbingai grįžti Kalėdoms namo. 
Mac Arthuras tvirtina, kad Korėjos situacija nėra visai bevil
tiška.

- Staigus ir nelaukti įvykiai Tolimuose Rytuose, ir ypač 
Korėjoje, nemažai sujaudino visę pasaulį. Korėjos dabartinė pa
dėtis laikoma naujo karo išvakarėmis. Tačiau amerikiečiu rami 
ir dręsi politika įkvepia pasitikėjimo kitiems. Prez. Trumanas 
reikalauja, kad būtę paskirta dar 17 milijardę kariuomenės biu
džetui.

- D. Britanijos Ministeris Pirmininkas Attlee išvyko į Wa- 
šingtonę tartis su prez. Trumanu dėl dabartinės situacijos.

- Indokinijoje sukilę raudonieji eina kas kart pirmyn ir 
spaudžia prancūzę kariuomenę vis artyn prie juros.

- J Jungtinię Tautę posėdį atvyko komunistinės Kinijos de
legacija, kuri bendrame pasitarime reikalauja pripažinti sekan
čius dalykus: 1) kad Formoza būtę paskirta Pekino vyriausybės 
kontrolei, 2) tinkamai sutvarkyti Korėjos politinius reikalus 
ir 3) turi būti paskirt. vieta Pekino komunistinei vyriausybei 
J. Tautose.

- Palestinoje kyla vėl nauji neramumai tarp arabę ir izra- 
elitę. Vyksta ir ginkluotę susirėmimę.

- Pragoję (Čekoslovakijoje) įvyko didelė dvasininkę byla, 
kurioje įprastu komunistams būdu yra kaltinami 9 aukšti dvasiš
kiai. Visi nuteisti po daug metę kalėjimo; vyskupas Zela nuteis
tas 25 metams ir vienas dvasiškis net iki gyvos galvos. Visi de
vyni priėmė.sprendimą ir atsisakė nuo apeliacijos. Vatikanas to
kį teismo procesę laiko nežmonišku ir nelegaliu.

- Venezueloje nužudytas Venezuelos prezidentas Carlos Del
gado Chalband. Jį nužudė vienas politinis priešas.

- Vakarę Berlyne įvyko rinkimai, kuriuose socialistai pra
rado visiška dauguma, kurię jie turėjo nuo 1948 m. Daugiausia 
balsę surinko krikščionys demokratai ir liberalai. Rinkimę metu 
inciaentę neįvyko, bet saugumas stipriai buvo padidintas.

-Vienoje, rusę sektoriuje, iš policijos perėmė visę saugumę 
rusę karinė valdžia. Bijomasi nauję neramumę.
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lietuviai tabako augintojai
Prieš du metus išvažiavo 3000 belgę tabako plantacijy dar

bams Kanadoje. Tas faktas rodo, kad Kanada vis daugiau ir dau
giau atkreipia dėmesio į tabako ūkį ir kad toje srityje belgai 
pirmininkauja.

Tabako auginimas Kanadoje prasidėjo didesniu mastu dar ne
seniai, vos prieš Šimtę metę. Jo daugiausia auginama Quebeko, 
B. Kolumbijos ir ypač Ontarijo provincijose. Auginama šeŠiy 
skirtingą rušiy ir per metus pagaminama apie 124 milijonai sva- 
ry tabako. Dalis sunaudojama vietos rinkoje, o kitas eksportuo
jamas, ir daugiausia į Angliję. Iš metinio derliaus pagaminama 
apie 1.402 mil. cigarečių, 17,1 mil. cigaru ir82.000 svary uos
tomojo tabako.
5 , , Nors tabako ūkiuose.reikia labai sunkiai^dirbti-, tačiau tabako auginimas yra pelinigiausias verslas. Tabako ūkiai yra 
gana brangus. 100 akru (1 akras 40 ir pusė aro) ūkis kainuoja 
su vidutiniškais trobesiais iki 60-70.000 doleriy arba 3 mili
jonus įranky. Pats auginimas reikalauja didelės priežiūros ir 
rūpestingumo. Balandžio mėn. pradedama daiginti daigus Šilta
daržiuose. Atšilus orui diegai sodinami mašinomis gerai paruoš
toje dirvoje. Tabako augintojy sindikatas nustato kievienam 
ukiui apsodinimo ploty. Kas t ui*i 100 akry, gali apsodinti maž
daug tik pusę.

Derliaus gerumas priklauso nuo šilto oro ir pakankamo kie
kio lietaus. Didžiausias augintojy priešas yra šalnos ir ledai. 
Pati darbymetė prasideda rugpjūčio mėnesį, kada reikia lapus 
skinti ir džiovinti. Tuo laiku kiekviename ūkyje dirba 16-17 
darbininky. Atlyginimas mokamas vyrams po 10-12 dol. dienai ir 
moterims 8-9 dol. ir maistas.

Rudenį darbo yra mažiausia. Tabako pirkliai lanko ukinin- 
kusvįr apžįupi derliy. Šįmet užaugo vidutiniškai. bet numatoipa 
aukštesne kaina, kuri bent dalinai padengs nuostolius. Pernai 
derlius buvo labai geras.

Reikia pastebėti, kad tabako auginime įietuviai išsidirbo 
Jau.gėry vardy. Geriausi yra belgai. Naujai'atvykę lietuviai, 
kurie nesibijo darbo ir jėgy, griebiasi tabako auginimo. Sezono 
laiku daug lietuviy vyksta į fermas uždarbiauti ir jie mielai 
priimami, kaip geri darbininkai. Apie 10 tremtiniy jau yra įsi
giję nuosavus ukius arba juos tik nuomoja. Tabako biznis yra la
bai pelningas, ir lietuviai tabako augintojai yra vieni is tur- 
tingiausiy ateiviy.

--..ooOOOoo..—

Tautiečiai, gera naujiena.’ Užsisakykite neseniai Brazilijoje 
išėjusį humoristinį žurnaly ’’GARNYS’'. Išeina kas mėnesį ir ne
partinis. Metams 4 dol. Užsakymus siysti: M. Deherve, 44, Che- 
min du Comte, Marchin.

"Gimtoji Šalis" - Belgijos lietuviy biuletenis nenustos 
ėjęs. Tegul nebūna nė vieno, kurio ji neaplankyty.

"GIMTOJI SALTS" - Pays Natal, Bulletin periodique lithuanien.
Leidžia Belgijos Lietuviy Bendruomenė. 3 mėn. - 20 fr.
Užsakymus siysti: E. Cinzas, 24, ruc Erėre Michel, Liėge.
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