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t : vokiečiu r. Jori važiuoti ; rusų sol-..
• TOCKHOLMuS. -.pie tris tūkotančlua vokiečių, lenkų ir austrų, buvu

si;: Reicho karių, laivu išgabenta į rusų šoną. Sužinoję, kad jie bus 
vežami į rus; zoną, daugelis jų bandė kišeniniais peiliukais ar skustu
vais nusižudyti, Kad išvengus šio likimo. Susižeidusi© ji paguldyti į 
ligonines ir ju grąžinimas atidėtas iki pasveikimo.

" AUGLĮ J.j PRITILO TITO VTRIaUSYB?.
LOLCONaS.■ Nocb Jugoslav!jos rinkimuose įžiūrėta tam tikrų ne tobulu

mu , --migli j a pripažįsta Tito vyriausybę.
' IŠ TEISMO.

PRaNKFURTaS . Vai® r Euernb erge bylos metu Hessas^staiga atsistojęs 
ir ėmęs kalbėti: ” Kad sutrumpinus bylos eigą, norėčiau pranešti,jog 
aš nesergu atminties nusilpnėjimu, tiktai koncentracijos stoka. Aš pa
žymiu, kad nešu pilną atsakomybę uz padarytus darbus, nežiūrint į tai, 
kad aš šio teismo nepripažįstu teisėtu. Aš norėčiau būti teisiamas drau 
ge su savo draugais." amerikiečių vyriausias teisėjas R .H. Jackson sa
vo kaltinamojoje kalboje pareiškė: ” --les norime įrodyti, kad mes neke
tiname apkaltinti visą vokiečių tautą-. Mos Žinome, kad nacių partijai 
pavyko perimti vadovybę į savo rankas, negavus baisumo auguracs. . Radika
liosioms naoių revoliucionieriams pavyko paimti valdžią susidėjus su 
kraštutiniais reakcionieriais ir agresyviais militarist ais. Butų vokie
čių tauta noriai priėmusi naoių programą, tai nebūtų reikėję nei ges
tapo nei koncentracijos lagerių. Vokiečių tauta turi pagaliau žinoti, 
kad amerikiečiai jų nei bijo nei neapkenčia

RUSI Ja GI1U VETO TEISE. v .
Maskvos radio komentatorius JermaŠev, ryšium su paruošiamuoju suvie

nytų Tautų susirinki- u Londone, kalba: " Paskutinėmis dienomis tam tik
ruose sluoksniuose bandoma pakeisti Suvienytų Tautų statutą, grindžiant 
tuo, kad padėtis visame pasaulyje esminiai pakituai. Korimą panaikinti 
veto teisę, kuri iki šiol buvo pagiindinis šio įstatymo nuostatas.Ta
čiau toki" kritišku momentu,.kaip dabar, statuto pakeitimas tik silpnin
tų Suvienytas tautas.” z

LCNDONaj. Aukštųjų Rūmų politiniuose debatuose lordas Cra.no or n pareiš
kė; ’' Mažai, beveik visiškai nieko nežinoma apie padėtį rusų sferose, 
prieš kurią, atrodo, guli geležinė uždanga. Demarkacinė linija tarp 
vakarų kultūros ir Sovietų tapo didžiausiu skirtumu tarp dviejų civi
lizacijų. Mes daugiau, negu visi kiti, privalomo dėti pastangų šios 
uždangos“ sprogdinimui. Tame darbe mūši: rusiškieji sąjungininkai, gali 
labai daug padėti." Opozicijos vadas išreiškė norą, kad Sovietų Sąjun- 

. ga atidarytų kelią vakarų žurnalistams ir žinovams.
LONDOikiS. Britų zonoje atleista 600 U15R3OS tarnautojų, kaip netin

ką šiam darbui. Tik maža dalis iš jų tėra Anglijos ar smeriKOS pilie
čiai .

F'iAilKFUKTmS . Sukilėliai Azarbeidžane užėmė jau dvi provincijas ir 
įsiveržė i trecią, užimdami-Huavan, 25 km. nuo Kaspijos jūros.

LONDONAS , Karo prievolės įstatymas Anglijoje nebus panaikintas. Į 
metus numatoma apmokyti 140.OOC naujokų..

LONDONaS. Rusija sutiko su centrines Kinijos vyriausybės pasiūly
mu neatsitraukti iŠ užimtų MandŽiūrijos sričių tol, kol į šias sritis 
ateis ..Kinijos vyriausybės “Kariuomenė-

• .LaSIBGTONaS . Byrr.es įteikė Uragvajui notą, kurioje reikalaujama pa
naikinti krašte. diktatūrą. Taikos labui. Amerikos tautos negalinčios 
pakęsti, kad jų tarpe būtti mindžiojamos žmogaus teisės.

ASSOCIATED PRESS praneša, kad Stalinas savo atostogas prie Juodo
sios juros pratęsė iki kitų metų pradžios. Jis esąs visiškai sveikas.

Lc NDONaS . Vakar Churchilliui sukako 71 motai.
LONDONAS. „į. Atėnus atvyko anglų ir amerikiečių žurnalistai busimųjų 

rinkimų stebėjimui.
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Pradedame spausdinti ilgesnį dalyką - fragmentą iš St.Bū
davo naujo romano "Žmonės be namų"- kuris eis per keletą nume- 
rių» St.Būdavas, mums gerai pažįstamas iš visos eilės savo re 
manų ir novelių, šiuo metu gyvena ir dirba mūsų stovykloje.

Red.
Vargšas Hansas!
Stypinėja jis po kiemą kaip pertrūkęs šuo ir dairosi į jos ląmgą. Suša

lo jis po ta sena nudilusia kario miline ir traukiasi į kuprą. Čia pat gu
li nemažas maišas, pliauskelių ir medgalių prikimštas, kurį jis kiekvie
ną dieną atitempia iš amerikiečių viralinės.

į kiemą jau leidžiasi gruodžio vakaras. Pro tarpuvartę kvėpuoja šaltas 
vėjas ir gainioja seno laikraščio skiautę.

Ką tik į Reino slėnius atėjo žiema. Sumetė į upę ji šnabždantį ižą, iš' 
anapus kalnų atnešė čia sunkų debesį, - judina jį ir beria mažas snieguolos, 
baltas ir švelnias, kaip angelo sparnų plunksneles.

Mindžioja jis kiemą ten ir atgal, skaičiuoja atstumus nuo vienos ker
tės ligi kitos. Pagaliau į grindinį jis smarkiau sutrenkia savo^geležinė
mis kulnimis ir pradeda kosėti. Tik dabar Erika atsimena jį, atšoksta lan- 
go durelė, pasirodo jos maža ranka ir meta ji ten, į kiemą, kelius žodžius, 
kaip atliekamą duonos žiauberėlę:

- Ar jums labai šalta? Žiūrėkite, pone Hansai, malkas jūs galit palik
ti prieangy, ir eikit namo. Tik jūs nepykit. Supraskit mane, as turiu dar 
pamoką.

- N'e, man visai nešalta. Laiko aš turiu, galiu palaukti. Sakyk, ar il
gai būsi dar užimta?

Bet jos maža ranka tuoj įsitraukia vidun ir lango durelė užsitrenkia. 
Vargšas Hansas! Padūkusi vyro kantrybė ir neapsakoma širdies gelmė.

Jos kambarėly šilta, čia geriau, negu ten, tame temstančiame kieme,kur 
vaikščioja žmogus kario milinėj.

- Ne, vis dėlto tavo širdis kartais labai kieta. Na, tik pagalvok, Eri
ka, pagalvok apie jį, tą Hansą, kurio visi ateities tiltai jau sudeginti. 
Kas.gi jam beliko? rrie jo kojų tiktai praeities pelenų krūvelė, ar ne? 
Turėtumėt nors truputį, nors dėl mandagumo jį suprasti, atjausti. Taip,tu
rėtumei, Erika. .

- Ak, mielas Dieve, nenoriu. Kad tu žinotumei kaip jis man įkyrėjo.Juk 
kiekvieną dieną, pagalvok, kiekvieną mielą vakarėlį jis trypia mano laip
tus ir šniokšdamas tempia tuos rąstgalius. 0 paskui tie kvaili pasikalbė
jimai ... Ne, ne, įkyrėjo jis man iki tiek...

- Bet jis juk žmogus. Ar tu pagalvoji apie tai? Be to, jis tavo tautie- 
.tis» Jau vien dėl patriotizmo...

-Ak, tas patriotizmas. Užteks, Petrai, nebekalbėkim, - jos mažas celnas 
užspaudžia jo burną ir Petras Mankus turi tylėti.

Bet no, savo delniuke ji vėl atitraukia nuo jo veido ir dabar abi jos 
rankos krinta ant jo pečių, galvą įremia į krutinę ir atsiprašinėja:

.. Petrai, tu nepyk, aš jau perdaug drąsi su tavim...
. -Na. man tas visai nenaujiena: juk visos Reino dukterys drąsios.

Dabar jos galva- staiga išsitiesia,^kaip atsipalaidavusi medžio viršūnė.
Siauroj kaktoj susimeta smulkios raukšlelės: ‘

-Ką tu čia dabar pasakei? Mano miela.?, tu klysti, labai klysti. No,ne,, . 
tu dar nesupranti mūsų - mes nesamo drąsios, tik praktiškos, nes gyvenimas 
mus taip priverčia« Ir paklusnios, labai paklusnios... Bet kam aš tau kal
bu, juk tu pats matai. /B.d. / .
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''IESBaDELO’STOVYKLOS 'LIETUVIŲ KOOPERATYVO steigiamasis susirinkimas - 
lapkričio 29 d. nutarė vietoj© uždarytos bendrovės "'BaLTIKA” įsteigti 
stovykloje kooperatyvą- Jo tikslas - galimai patogiausiomis Sąlygomis 
aptarnauti visuomenės prekybinius interesus. Šiandien, kada prekyba 
yra ypatingai nenormaliose sąlygose, kiekvieno tautiečio pareiga yra 
remti’ kooparaoinę idėją.Steigiamo jo susirinkimo išrinkta koop. valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: pirmininkas - Gražys, vioepirm. - Miake- 
vičius, i^ d in ink. - Navikėnas, sekrat. - Kudžma V,, valdybos narys^- 
Morkūnas. į revizijos komiai ją išrinkti Miglinas, .Saudargas ir BacAnH- 
kue n į koop. narius įstoti sąlygos yra tokios: 5, -/.m Įstojamojo mokes
nio ir 25,«, Rnj pbjatiš Jokia kita atsakomybe narys neįpareigo jamas .Na* 
‘rib. įsirašyti ir pajų įmokėti pas Ndivlkėrią, "E" r,- ll'd* 79 k. Ten pat 
pają,us mokestį sumoka ir jail įsirašiusia ji nariai. - Liet .koop.VaL dybtti "'

ŠOFERIŲ KURSAI, .baigiamos įrengti bloko ”E" rūsyje patalpos teore
tinėms pamokoms. Ateinančios savaitės bėgyje bu.s paruoštos mokymui prie 
mor.ės - brėžiniai, mašinų dalys, piūviai ir kt. Jau parengtas mokytojų
- instruktorių kadras, ruošiama kursų programa,' sudaromos kursų klaū- 

'sytojų grupės. Pirmąją laidą sudarys trys’grupės: I gr.-40 klausyto jų, •
teorijos pamokas eis stovyklos rajone, praktikos - mieste vokiečių šo
ferių'moi<yklo ja. II gr. 40-50 klausytojų, visas pamokas eis mieste vo
kiečių šoferių mokykloje, vokiečių mokytojams vadovaujant ir bus dėsto* 

. r>.M vokiečių kalba. III gr. 20-22 klausytojai - stovyklos Ugniagesiai
- savo mokytojams vadovaujant;, savo patalpose. Visoms grupėms egzaminui 
bus prio vokiečių Šoferių mokyklos. Mokslas kursuose prasidės no vė- 
li.au gruodžio 10 dienos. Vokiečių Š of-mokyklai reikės mokėti nuo ’as
mens I gr. 25 Rm, II gr. 50 HM. Egzaminų "komisijai - 13.Rm. ir polio!* 
jos įstaigai, gaunant šoferių knygutę, 4 Rm.-Važiavimo praktikai atski
ras mokestis. Kursantai - mokytojai, maloniai sutikę kursuose dėstyti,

.'prašomi pirmadienį 9 vai. atvykti į kursų patalpas / bloko ”E” rūsy/*' 
“Užsiregistravę į kursus klausytojai 1&, 30 vai. kviečiami atvykti galu
tinam grupių, suskirstymui ir pagrindiniam mokesčiui įmokėti.

STUDENTŲ ŽINIaI* Rytoj 20 vai. skautų būkle kviečiamas studentų 
susirinkimas.

- Ryti j 15 vai. vaikų darželio patalpos© Šaukiamas stovyklos mote
rų ausirinkiiĮins. Dalyvavimas būtinas.

LATSKAS IS ROMOS. ' • • ' '
Vienas mūsų stovyklos gyventojas gavo laišką iŠ Romos, rašytą vl€- 

no kunigo, neseniai išvykus.io ten studijuoti. Jame tarp kitko rašomai- 
” Koma graži, saulėta, nuo karo nenukentėjusi. Visko galima gauti,tik 
kainos d id e 2 ės. Politinis ir visuomeninis gy vėmimas gyvas. Be galo-' ’ - 
anug įvairių laikraščių. Lietuvių čia nedaug. Mūsų atstovybė prie Va--- 
'.in/trio veikia normaliai, bet antroji, prio Italijos valdžios, beveik 
nieko. Dabar Italijoje didžiausia politinių partijų maišatis. Bet, at- • 
rodo, komunistai kaskart silpnėja ir rinkimus pralaimės. Popiežius 
Lietuvą nyli ir ja rūpinasi. Nuoširdžiai priėmė mūsų arkivyskupą ir 

.pažadėjo visa, kas bus galima. Per Vatikano r .Siją greit bus regulia
riai lietuviškos valandėlės.” J

JAV VYSKUPŲ DEKX/#~CIJh.
JAV vyskupai išleido bendrą deklaraciją, kurioje rašoma: ” Dabarti

nis momentas yra gal būt kritiškiausias Žmonijos istorijoje. Mūsų kraš
tas tui’i teisę.ir pi r eiga,, reikalauti tikros taikos, pagrįstos teisin
gumu, patenkinančios visų kraštų, aidžiausį jį troškimą. Mes norime bend
rai sii kitomis tautomis dirbti taikai; Kar.o’mėtu gal būt buvo ir'neis* 
vengiamas daugelio klausimų galutino išrišimo rustfimimas, bet dabai’ 
mes privalome faktams žiūrėti į akis. Pasaulio tautos gyvena įvairiose 
ideologijoje. Viešas šitų skirtingumų pripažinimas yra sąlyga tikram 
bendradarbiavimui tikros ir ant visapusiško teisingumo paremtos tai
kos labui. Mes neturime vartoti jėgos nei prieš tautos, nei prieš* gru
pės ąr pavienio asmens. teisęDėmokrat i ja tam yra jau priaugusi.” •

" ’ięebadono Lietuviij BALSkii" išeina kasdien, be šventadieniųPer- 
piį'tted by Dp Camp Dire at ion in ■Viesbaden.šį Nr .iliustravo a.Mironas,
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JURGIS BIELINIS
Tikriausiai, jūs visi iš savo tėvelių 

būsite girdėję, kad tada, kai Lietuvą val
dė Rusijos carai - o tai tėveliai dar ga
rai atsimena - lietuviams buvo uždraustas 
bot koks spausdintas lietuviškas žodis. 
Jūs tik pagalvokite, kaip nusimintumėt, 
jeigu staiga jums atimtų visas jūsų turi
mas lietuviškas knygas, vadovėlius ar pa
sakas. Dabar, čia Vokietijoje, mes turime 
mažai lietuvišku knvRU. bet kai mes lankė- 

X x
Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelias,tvirtas griūva;
Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galiūnai pūva!

Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę; 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę!

Maironiš

mc mokyklą Lietuvoje, atsimenam, kiok gražių knygų buvo mokyklos knygynė
lyje. Ir jūs daug daug jų perskaitėte. O tada caras uždraudė lietuviams 
spausdinti ir skaityti lietuviškas knygas ir pakišo tik'rusiškas« Jeigu 
žandarai nutverdavo lietuvį beskaitant lietuvišką knygą, labai bausdavo. 
Dar labiau bausdavo tuos, kurio lietuviškas knygas platindavo. 0 platin
ti buvo labai sunku. Kadangi Lietuvoje siautė žandarai, knygas spausdin
ti tebuvo galima Prūsijoje. Ten jas ir spausdino,, o pasišventėliai lie
tuviai, su didžiausiu pavojumi savo gyvybei, gabeno tas knygas per Prū
sijos -Lietuvos sieną ir platino tarp žmonių. Žmonės džiaugėsi lietuviš
ką knygą gavę, skaitė jas ir slėpė nuo žandarų. Daug Žmonių, begabendami 
uždraustas knygas, pateko žandaruos į rankas, "daug jų rusai sukišo į ka
lėjimus, ištrėmė į Šaltą Sibirą. Bet lietuviai dažnai mokėdavo labai gra
žiai rusus apgauti ir išvengti žand.arų nagų. Daugiausia knygų pergabenęs 
'ir išplatinęs ir už tai gavęs knygnešių karaliaus vardą yra Jurgis Bieli
nis. Jis yra kilęs iš Biržų apskrities / gimęs 1846.III.16, miręs 1918. 
1.16/. Visą savo gyvenimą jis pašventė lietuviškai^knygai. Daug kartų bu
vo patekęs žandarams į rankas, bau vis laimingai ištrūkdavo. Štai kole
tas Bielinio nuotykių:

Kartą vienoj valsčiaus sueigoj buvę daug žmonių ir jų tarpę urėdnikasr 
Urėdnikas susiginčijęs su vienu žmogumi-, kad jis žūt-būt Biolinį pajau
siąs. Kaip tik tuo metu į sueigą įėjęs Bielinis. Pamatęs urėdniką, Bie
linis tuojau atsiklaupęs ir pradėjęs poterius kalbėti. Urėdnikas pamanęs, 
jog tai elgeta, davęs jam dar 20 kapeikų. Kada Bielinis išėjo, žmonės pa
pasakojo urėfinikui, jog tai buvęs Bielinis. Urėdnikas supyko,kadnepa
sisekė į rankas papuolusic Bielinio pagauti. Kitą kartą, Bieliniu! su
grįžus namo, staiga visą namą apsupo policija. Pabėgti nebebuvo.galima.. 
Bielinie greit puolęs prie krosnies, išmetęs iš ton malkas ir įlindęs i 
krosnį, gi jo žmona apėėjusi jį malkomis ir užkūrusi^krosnį. Policija,iš
krėtusi namus ir neradusi. Bielinio, keikdama išėjo iš ramų,^g Bielinis _ 

•sveikas išlindo iš krosnies. Vėl kitą kartą netoli ji tėviškės policija 
buvo jį jau boužpuolanti. Bieliniu! nebebuvo kas daryti. Met|š arklį ir 
vežimą su knygomis, bėgo miškan. Policija mišką apsupo, išieškojo^jį sker
sai ir išilgai, bet pabėgėlio nerado, Bielinis gi įlipęs aukštos šakotos 
eglės virsūnėn,atydŽiai stebėjo, ką daro jo persekiotojai ir juokėsi.

Bielinis buvo vienas iš pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos pranašų. Jis 
visiems priiųygtinai tvirtindavo, kad Lietuva greit susilauks laisvės.Jis 
nepakentė jokių okupantų ir dažnai kartoSavo: ” Nemirsiu, kol maskoliai 
nebus išvyti is Lietuves !’.' Ir jis to sulaukė. - Taip musų tėvai kovojo 
už lietuviškas knygas, ir dėl to jas mes turime dar labiau mylėti.
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