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BEVEN SUSIRŪPINUS EUROPOS GEROVE
Anglijos Zem.Rumuose Beven vakar padarė pranešimą apie padėtį. Europo

je. Iš jo pranešimo dvelkia gilus humaniškumas ir didelis Europos reika
lų supratimas. Jis pabrėžė,kad norėtų,jog visose Europos valstybėse būtų 
tokie parlamentai,kaip Anglijoj.kurie tikrai atstovautų savo tautas ir 
kurie taip atvirai ir rimtai spęstų visus klausimus. Europoje viešpatau
janti tamsa ir dvasinis badas savo padariniais esąs daug baisesnis už 
fizinį badą. "Įsivaisduokite.kas būtų,jegu 60 procentų mūsų gyventojų tu
rėtų palikti savo namus. O taip yra Rytų Europoje. Ten vyksta masinės de
portacijos. Anglija deda visas pastangas,kad Rusi jos,Lenki jos^ir Čekoslo- 
vakijos vyriausybės sustabdyti^ vokiečių iškraus tyma. Kitaip -žiemą gali r4' 
prasidėti epidemijos, kurių nebus galima sulaikyti jokiomis admin is t r aci-Ū; 
nėmis zonomis. Kai pažvelgi atgal,tai kyla mintis,kad daug geriau būtų 
buvę, jeigu Vokietija nebūtų paskirstyta jokiomis zonomis. Europą išmai- 
tindavo, rytinės dalies agrariniai kraštai. Dabar tie kraštai neturi pro-^ 
dūktų pertekliaus. Jugoslavija anksčiau exportuodavo nemažą maisto pro
duktų.kiekį. Dabar, ten maisto gamyba nusmukusi,nes ji laiko dėl man ne- ' 
suprantamų priežasčių.4-600.000 kareivių. Aš nore jau,kad Argentinos■ku
kurūzai,kurie ten vartojami kurui,eitų į šiaurės Ameriką ir pakeistų 
kviečius,kurie.ten Šeriami gyvuliams- Bet čia tuojaus susiduriama su po
litika.”

NETVARKA LENKIJOJE
LONDONAS. 30 buv.prieškarinės Lenkijos parlamento narių,tarp jų Len

kijos Londono vyriausybės vadai,paskelbė reikalamimą,kad raudonoji ar
mija,politinė polio i ja,milicija ir Sovietų valdininkai būtų pašalinti iš 
Lenkijos. Reikalavime remiamasi Jaltos susitarimu. Jis turįs būti įvyk
dytas prieš rinkimus.

VARŠUVA. Tarp Siedlioe ir Liublino ’’banditai” prieš mėnesį sulaikė du 
stipriai saugomus traukinius.kurie vežė Maskvoje išspausdintus 8 bilijo
nų zlotų /ICO mil.dolerių/ vertės banknotus. "Banditai” pradingo su.visu. 
kr o vinių.’’Rusa i pradeda siųsti kariuomenę į visą Lenki ją, "-rašo Larry 
Allen,25 spalių "Stars and stripes” numery. "Raudonosios Armijos’d al in iaį 
pagal "susitarimą” su Lenkijos vyriausybe,siunčiami į kiekvieną Lenkijos 
provinciją. Raud.Armija,kuri pirmiau turėjo įgulas tik svarbiuosiuose 
miestuose,dabar^steigia štabus kiekviename provincijos centre. Lenku vy
riausybės pranešime sakoma, jog vienas rusų generolų ir jų dalinių užda
vinių būsiąs banditinės epidemijos krašte sunaikinimas. Tas vyriausybės1/ 
veiksmas sukėlė Varšuvos diplomatų tarpe neramumą ir nustebimą. Ofičia- . 
lūs pranešimas sako:"Tautinės vienybės vyriausybė sudarė sutartį su mar-1- 
šąlu Rokosovkiu /rusij dalinių Lenkijoj vadas/,pagal kurią į kiekvieną 
provincijos centrą bus pasiųstas specialiai įgaliotas raud .armijos gene-.'"* 
rolas,turįs savo dispozicijoje karinį vienetą. Vienas iŠ to karininko * 
uždavinių bus kova su banditizmu,plėšikavimu /plėšikavimu suprantamas 
savavaliskas galvijų ir javų pasisavinimas/ ir šiaip užpuldinėjimais.”

TAUTŲ BENDRADARBI AVIMAS TAIKOS IŠLAIKYMUI
VAŠINGTONAS. Trumanas savo laiške Amerikos Užsienių Reikalų politikos 

Draugijos susirinkimui pabrėžė,kad JAV turės intereso “vesti uzs.reikalų 
politiką,pilnai dalyvaujant.visuose tarptautiniuose klausimuose. "IŠ mū- 
aų tai pareikalaus didelės kantrybės ir aiškaus supratimo kitų tautų 
problėmose,daugiau negu bet kada. Kol mes neįsĮgysime tos kantrybės ir 
nepasieksime to suppatimo.mes nustosime daug tikėjimo plataus tarptauti
nio bendradarbiavimo galimtafc.”

VAŠINGTONAS. JAV laivynas planuoja išbandyti atominės bombos veikimą 
į kam laivus. Tam bus panaudota 20-30 buvusių priešo laivų.

Šis T.L.BALSO" numeris išeina keturių psl. Kaina -50 pf.
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THE ATLANTIC CHARTER /ATLANTO CHARTA/ į
Deklaracija,pasirašyta Franklin D. Roosevelt ir Winstou S .Chur oh ill *

jūroje ant kreiserio ’’Prince of Wales” denio 1941 metu rugpiūčio mėn.
14 d;

' Dalyvaujant abiejų vyriausybių valdininkams.aukšto laipsnio sausumos, 
laivyno ir oro pajėgų karininkams”, JAV Prezidentas ir Jo Didenybės vy
riausybės Minister is Pirmininkas susitarė dėl Šios bendros deklaruuijos, 
nurodančios jų kraštų karo ir taikos tikslus:

Pirma,jų kraštai nesiekia jokių teritorinių prijungimų ar kitokio pa
sipelnymo j

Antra,jie nenori matyti jokių teritorinių pakeitimų,kurie nesutinka su 
laisvai išreikšta atatinkamos tautos valia;

Trečia,jie atsižvelgia į visų tautų teisę pasirinkti tokią valdymo 
formą,kurioje jos nori gyventi,ir jie nori,kad suvereninės teisės ir sa
varankiškos vyriausybės būtų vėl suteiktos toms tautoms,kurioms jos buvo 
jėga išplėštos;

Ketvirta,jie sieks,pilnai atsižvelgdami į padarytus pasižadėjimus,ska
tinti visų valstybių,didelių ar mažų,laimėtojų ar nugalėtojų,lygiomis są
lygomis priėjimą prie prekybos ir prie pasaulio žemės turtų,kurie reika
lingi jų ekonominei gerovei;

Penkta,jie nori sukurti glaudžiausią ekonominį bendradarbiavimą tarp 
visij tautų,siekdami yisiems saugumo,pagerintų darbo sąlygų,ekonominės pa
žangos ir socialinio saugumo;

Šešta,jie tikisi.po galutinio naoių tironijos sunaikinimo,pamatyti at
sikuriant taiką,kurioje visos tautos jaustųsi saugiai gyveną tarp savo 
tikrų sienų ir kurioj visi žmonės visose šalyse galėtų gyventi laisvi 
nuo baimės ir nepritekliaus;

Septinta,tokia taika-įgalintij žmones perkeliauti didžiąsias jūras ir 
okeanus be jokių kliūčių;

Aštunta,jie tiki,kad visos tautos dėl praktinių ir dvasinių sumetimų- 
turėSijpanaikinti jėgos vartojimą. Jokia busimoji taika negalės būti iš
laikyta, jei sausumos, jūros ar or o įginkluotos pajėgos bus laikomos tų tau
tų, kurios grąsia ar gali grėsti užpuolimu savo kaimynų. Norint sukurti 
platesnę ir pastovę visuotino saugumo sistemą,tokių tautų nuginklavimas 
yra gyvybinis klausimas. Jie panašiai padės ir padrąsins visas kitas 
praktines priemones,kurios palengvins taiką mylintiems žmonėms karo naštą-

STOVYKLOS ŽINIOS
-Vokiečių kalbos kursuose pamokos bus nuo 18,10 vai. antradieniais, 

trečiadieniais.ketvirtadieniais ir penktadieniais.
-Sekmadienį,28 d.,15 vai.įvyksta futbolo runktynės .tarp mūsų gimnazi

jos ir lenkų skautų. 16 vai.-tinkiinis "Lithuanioa" - ukrainiečiai.
-Langų įstiklinimas bus vykdomas per rūmų-komendantus pagal nustatytą 

planą. Pavieniui su prašymais stiklui prašoma nesikreipti.
-Dipl.inž .A.Paoevičius praneša,dirbusiųjų jo žinioje prie amerikiečių 

namo /Wilhelmstrasse Nr.12/žiniai,kad atlyginimas už darbą bus išmokamas 
Liet.Stovyklos Komendanto raštinėje 28 d.9-10 vai. ir 29 d.15-17 vai. Vė
liau atlyginimas nebusią išmokama.

PADĖKA. Rudens Sporto šventę rengiant mus materialiai parėmusiems ir 
savo darbu prisidėjusioms.ypatingai UNRRA dir.Mr.F.L.Pijnaoker-Hordi jk, 
Miss Wermig,ponioms Bendorienei,Kasperskienei,Korsakienei,paoevičienei, 
ponams Bardzilauskui,inž.Jakštui,Malakauskui,"Baltikos" b-vės pirm.Na
vickui, inž .Paoevičiui.Neliupšiui ir visiems,prisidėjusiems prie salės ir 
aikštės tvarkinio,nuoširdžiai dėkojamo

Lietuvių Sporto Klubas ’’Lithuanioa”.
MONGOLAI ŠOKA,KAIP ”DRAUGAI” GROJA
Mongolų Liaudies Respublikoj.kuri oficialiai neįeina į Tarybų Sąjun

gą ir vadinama nepriklausoma,įvykdyti "balsavimai”dėl prisijungimo prie 
Kini jos,kuriai ji anksčiau priklausė. Nebuvo nė vieno balso už prisijun
gimą, bet visu šimtu procentų nubalsuota pasilikti dabartinėj padėtyj.
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į* , , , BBlAXsvis . fokas Molfaa
,I? s5rin^ĮT'i? _akmenys šlapi. Šitos..išgriautos gatvės yra rnhnd 
J gimtihib miesto. Vįęnoje tuščioje kryžkelėje x-«naii gatvę. Savo gatvę '»I- } 
~ , .0 mano da-liaJ GriuvėsiaiJ. . Šie neaprėpiami griuvėsiai,šlapi‘.rudefts i±$a

tūjė . Tai čiajtidb manimi tOs pačios gatvės,išbėgiotos Vaiko kojomis,to^ 
pačios balos ant grindinio^tūkstantį kartu išbraidytos. Ak,aš negaliu žiū
rėti į šiuos suverstus akmenius, kurie peiliais rėžiasi Širdin. TolynjtS- 
lyn is čia. Nesvarbu, į kur -tik tolyn,tolyn!..

Akjbet mano dalia bėga s,u manimi kartu,.; Aš žiūriu į Ją ir matau:se$- 
tyrii vaikai purvinom kojom lakstė po dulkinas gatves; Studentai;;; Bet kas 
oįa?.Tai septyni kareiviai ir vienas karas. O,kiek kar-įų aš prakeikiau jįi 
Ar šie mūrai taip pat nešaukia Jam prakeiksmo? Įsižiūrėk šioj rudens tam- 
stJj;ar nematai,kaip vienas po kito kgl.a šimtai,tūkstančiai be kojų,be gal- 
vtįįbet s u. Širdimis. Jų tairpe pakyla šeši iš mūsų septynių; Is.kįbkVienb 
akmenio,iš kiekvieno žemės metro jįj tūkstančiai pilka mase pripildo žemę; 
Visur tegirdėti tik Jų šauksmas, ištySUs- pilka masė liūliuoja virš Žemės i 
Ąš Jaučiu,kaip Jų širdys plaka viena didele širdimi ir Ji; šauksmas yra 
vienas didelis šauksmas:-Karas!-Ir tai šaukia žmonės j kurie yra mirę;

-Karas!
, JJę... 2’tįeko nėra... Tai tik Šešėlių žaidimas. Žiūrėk; kaip lioiiiB lyjži 
ib Jau visai tamsu; Aš turiu susirasti pastogę. Bet kam? Aš papratęs* AŠ 
Juk esu karo belaisvis; Jūs j turbūt;negalite įsivaizduoti;kas tai yra Bęu 
laičyįs? Tai labai paprasta; įsivaizduokite sau: tūkstančiai paimti nelaįę*. 
Vėųf tūkstančiai kareivių be ginklų, iškeltomis rankomis; Ar nejuokinga?' Ar 
jie juol;įZiga,kad kareivis pabūgo mirties! Toliau žiūrėkit e .kaip šitie tūks
tančiai krinta nuo Šalčio ai* bado. MeS Juk esamo belaisviai; o belaisviui 
galima įnirti b’ot kada,kada tik išsenka Jo Jėgoš. Ir kai matytai ankstų py
tą pro tk.yo namus varant būreliais į darbus, žinok,kad šitio ęųnkūs žlnįss 
.tlįai ypą belaisvių, bežiūrėk taip niekinančiai į mūsų drabužius ^meS patys 
-žinopjGįkad Jie suplyšę ir purvini,bet Juk mos esame belaisviai » s,

Jūą dažnai mus matot, kiekvieną d ieną, kai mes lyjant ar šąlant velkam 
skarmąlotas kojas į darbą ar iŠ Jo. Mes puikiai Jaučiame,ką Jūs galvojat 
sustoję gatvėje ar iš langų žiūrėdami į mus. IŠakaitom Jūsų mintis ir ži- 
ndiqiejkuo mus laikot -vergais! Taip, laikykit, kuo norit,mums viaviena,mos 

.■kovojome prieš Jūsų brolius. Tik todėl, tikiu,su tokia lengva širdimi mū
sų, prižiūrėtojai /taip,kaip šunų prižiūrėtojai savo šunis/mus spardo*. Mes 
tąi suprantame ir tylim. Ir tu, kuris gatvėj į mus žiopsai,gali drąsiai •> 
Bliauti mums į veidą,must. Mes tai Jau įpratome. Ir jūs taip pat;

lik,bet .lietus taip IJija ir lyja’. SlApAas įlendu į griūvėsius*kur ne 
$aip įkrenta Įietųs. Atsisėdu ant akmens ir paleidžiu mintis kiajoiį no yi». 
gą si išgriautą, miestą. Atminimai kyla ir leidžiasi ir ąŠ Juose skęattį gi
lyn ir gilyn, iki pasineriu.-;.

Rytas. Ryt-es atėjo į mano miestą. Rangus dar vis tobeVerkšlena ir mano 
Nakvynės s ienomis,mano drabužiais varva vanduo.

Ak,tolyn,tolyn iš čia,kur kiekvienas akmuo gilina žaizdą; Tolyn,tik 
Aalyn... ' —o— . v ■ .
f Ir šiandieną,pabėgęs nuo^gimtinės griuvėsių,aŠ žiūriu Į savo veidą ir 
“ame matau viską,kiekvieną žingsni į namus- ir iŠ namų,savo mirusias die- 
jiąSjkurios stojasi prieš mane ir šaukia:

’-Namo .Namo. v
Pažvelgiu pro langą ir matau,kaip rudeųio Įlotus zliaukia išmirkusiais, 

pakritusiais griuvėsiais.
P E I 

jaukas.kelias,pieva,kryžįus. 
Šilo juosta mėlyna^, 
Įlsbesėlių tankus ižas 
Ir graudi,graudi daina,

Bėga kelias ir berželiai 
Linksta vėjo pučiųmi* 
Samanotas stogas Žalias, 
Šunies bąlgąg pr.iętėmyj.

z . Z A- S
O toliau -paskendęs kalinas,
T1X žirgeliai tarp klevų, 
šlama liepos tokia laime, 
Tokiu liūdesiu savu.,

Tik suklyks.lyg gervė,svirtis,
• Sušlamės daina klevuos.,,
Gera Čia gyvent ir mirti,.. 
Gera vargt oią\'IiiętuvQj,,,'

J, KMš 3-Al ate and y jLSJtie
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■ K.Jakubėnas

RĖKSI? IUKĖ ' 
Kas Čia rėkia, 
Kas Čia staugia, 
Ar ne lapė 
,Gaidį smaugia?

Ar ne vilkas 
Čia atslinko, 
Ar ne meškos'. ' 
Susirinko?

K e,ne-lapė 
Gaidį smaugia, 

.Ne,ne vilkas
Kįeme staugia, 

Žliumbia Petrė 
Kaip telyčia, 
Skamba oras, 
Plyšta grįčia.

2ŲŠTALIETAS 
Pasidirbau 
■puštalietą, 
■pabaidysiu 
Visą svietą.
Pūs tali e t as 
Mano pokšt, 
Aš ant žemės 
Keberiokšt.

Sprogo mano 
PuŠtalietas, 
Piratais bado 
Visas svietas.

LD 266
1945, Nr.3

KARA II AUS LIGA
Karalius sorgą. Visa šalis gedulo. Vėliavos perriš

tos juodomis juostomis.
Karalius sėdi minkštoje kėdėje, žvelgia liūdnai 

pro langą. Jis mato,kaip rudi lapai krinta,šaltas ru
denie lietus lyja ir jis darosi dar liūdnesnis.

Gudrūs, gydytojai tyliai vaikšto juodomis šliurė
mis po karaliaus pilies, kilimus ir bend d) atspėti li
gos priežastį. Ilgai galvoja jie ir vieną rytą vie-

Sušaukė jis visus, karaliaus minis torius ir sako 
jiems:

-Karalius liūdnas. Eikite ir pasakokite jam apie 
gražiausius pasaulio dalykus. Tai yra vaistas jo li
gai.-Visi krašto mokyti,vyrai stebėjos daktarė išmin
tingumu ir sgkė:

-Eikime ir pasakokime.
•Ak, ir kokių pasakų neprisiklausė karalius. Kiek

vienas norėjo'nuraminti jį. Pripasakojo apio keis
čiausias pasaulio šalis,kur kiekvienas žmdigus yra ka
ralius, apie kraštus,kur laimė auga laukuose,kain kad 
čia žolė. Ją,tą laimę,ton piauna ir vežimais vežasi 
į namus. Ak,kaip gera ten gyventi, pasakojo apie ša
lį, kuri yra už karaliaus miško ir kurioje žemė susi
siekia su dangumi. Ten dangus toks žemas, kad žmonės 
jį vartoja kaip stogą savo namams. O jo plyšiuose jie 
susikaišo pavalgę savo šaukštus. Ir kokių kraštų nėra 
ant Žemės.

Ii’ kai po ilgų valandi; pasakojimo pažvelgė į kara
lių, jie pamatė,kad jo veidas ėar labiau apsiniaukęs 
ir jo Žvigsnys dar labiau liūdnesnis. Katilo visi mi
nisterial ir sužiuro į gudrųjį daktarą. O karaliusa nisuoriax ir buzxų.to į guai-ųjį GaKuarą. u Karalius

atsisao prie liepsnojančios židinio šviesos ir tarė jiems:
-Ak,įūa mokyti vyrai. Daug gražių pasalo.; papasakojot, "bet už_mirsot pa

čią gražiausią. Joje kalbama apie' mano tėvynės vargą ir džiaugsmą, /-m/

GALVOSŪKIŲ KAMPELIS
1. Į keturis langelius,į kiekvieną rašySami po vieną ženklą,įrašykite

žodį "durys”. '.
2. Grenlandija yra didžiausia pasaulio sals. Jeigu ji būti; dar neatras

ta, tai kakia sala tada būtų didžianeia?
3. Romoje iškasė seną pinigą,ant kurio buvo išspausdinta:”488 metai 

prieš Kristų." Bet mokslininkai saka,kad tai netikras pinigas, iš kur jie^ 
tai -žino?

4. AŠ turiu labai daug giminių: tėvą, jo brolį, jo sūr-ų,motiną,brolį,tė
vo žmoną,dėdę ir mamą. Atspėkite,kiek mūsų yra i,‘j viso?

5C Ai’ gali arklys iššokti aukščiau už Eifelio bokštą?
6 o Kas yra vidury malūno?
~ Du ponai: Ak.Ugnis ir H .Mikas Šiltina. Atspėkite jų profesijas.

AŠ esu pradžia svieto,pabaiga dangaus.. Viskas eu manimi,nieko- be 
“ ■ “ ' * Ž cs u?

1C.šarada.
Mas .valgom jį kasdieną, 
Su sviestu ar au pienu- 
Jei raidos dvi į sajį dėsi, 
Mane pas aviną regėsi- 

‘ " numeryje.

8. . . ______w
manęs ...Tačiau nėsu Dievas. Tai kas

9. Šarada.
Artojas Žengia manimi.
Jot raidę pirmą pamainysi- 
Tuoj ant krutinės pamatysi.

Atsakymai -sekančiame "Jlažųjų Pasaulio"
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