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"ČHURCH ILL IS KRITIKUOJA DARBI3CIUS
L'UDOT.iS. Vakar parlamento debatuose Churchill is smarkiai kritika

vo vyriausybę. Jis prikišo ir per lėtą demobilizacijos vykdymą, anot 
io, 'Angliia iki šiol dar tebelaikanti 4 milijonus kareivių. Amerika nu
mato sausio mėn. kasdieną atleisti po 50.000 kareivių, o Anglija tik 
po 9.010.

TURKIJA SUTINKA DERĖTIS DARDANELŲ KLAUSIMU”4 .
• LONDONAS. Turkijos ministeris'pirmininkas pareiškė, kad Turkija su

tinka derėtis Dardanelų klausimu pagal Byrnes duotus pasiūlymus*su są
lyga, kad JAV šiose darybose taip put dalyvautų.

ANTIKOMUNISTINĖS DEMONSTRACIJOS TURKEJOJE •
I STAMBULAS. Daug turkų studentų buvo sužeisti stiklais ir skevel

dromis didelėse antikomunistinėse domonstraoi jotfe Istanbule. Dviejų 
laikrašoiiį - "La Turcpie” ir "Tan", kuris buvo ypač prosovietiskąs ir 
kritikavo turklį vyriausybę, namai buvo paversti griuvėsiais. Pavojus 
grėsė ir rusų pasiuntinybei, bet kareiviai ir policija nukreipė šau- 
•kianoią minią į kitas gatves. Praeidami pro Amerikos konsulatą demons- 
■tratoriai šaukė "Tegyvuoja laisvoji Amerika!". Minią sudarė apie 
:20.000 asmenų, iš kurių daugiausia studentų ir moksleivių. Demonstran
tų minia nešė tautines vėliavas, Kernai Ataturko ir dabartinio prezi
dento Isment-Inonu paveikslus ir giedojo turklį tautinį himną. Jų šū
kiai buvo "mušt komunistus" ir "šalin komunizmą". Įžygiavusi į didžiau
sią Istanbul© knygynų gatvę, minia sugriovė vieną rusų knygyną ./S. a .S/.

CEUNGKENGAS. Vyriausybės daliniai perkirto Poįping-Mukden geležin
kelį, 20 angliškų mylių nuo Mukdeno. Į Mukdeną, jie dar delsia įžengti, ■ 
nes.'mieste tebėra rusai. Laukiama rusų sutikimo.

NUJSENBERSAS . Gocringas teismo tvirtino, kad jis. 1939..me.tgįš rugpiū- 
oio mėnesį turėjo specialų susitikimą su lordu Halifaxu, kuriame jis 
stengės i sukliūdyt i Anglij os įŽengimą į karą.

LONDONAS. Kaire padarytas atentatas prieš buvusį minister į pirmi
ninką Nahat Paša. Sprogusi bomba jo nepalietė, bet sužeidė kelis ne
toliese buvusius asmenis.

LONDONAS. Čekoslovakijos užsienių reikalų ministoris Jan Massaryk 
pareiškė, kad Čekoslovakija yra šeimininkas savo namuose ir nėra ki
tų valstybių paperkama. "Mes nusprendėme viską daryti savo būdu. Nie
kas, kad ir pavyzdžiui Rusija, nesikiša į mūsų reikalus. Jei jūs gir
dit ką nors kito, netikėkit" - kalbėjo jis spaudos konferencijoje.

■.AŠIKGTOi;..S. Tariamasi- dėl Austrijos okupacinių kariuomenių greito 
atitraukimo arba sumažinimo iki vienodo skaičiaus. Austrija atgausian- 
ti visą teritoriją, kurios- ji neteko vokiečiams besiplečiant, bet ne
gausianti teritorijos, paimtos iŠ Čekoslovakijos 1939 metais ir pie
tų Tirolio. ' ' ’ ■ . ,

LONDONAS. United' Press Žiniomis, JaV laivynas greit jsikišiąs į 
įvykius Javoje.

ER^/KFURTaS . Nuo sausio mėn. 1 dienos geležinkelių kontrolė ameri
kiečių zonoje pereina vokiečių Įstaigų žinion.

FRANKFURTAS. Busimieji rinkimai Lenkijoje bus pravesti pagal 19 21 
metų konstitucijos nuostatus.

AUSTRIJOJE gruodžio 20 dieną bus renkamas prezidentas.
ŠPUITaS. Sekmadienį įvyks eilė rungtynių su lietuviais iš Muens- 

tcrĖMucnde, būtent: 10 vai. krepšinis su "Lituąnioos" IT k.?14 vai. 
tinklinis ir krepšinis su "Lituąnioos"I k:, 16 vai. prasidės vyrų ir 
moterų pabaltiečių tinklinio turnyras naujoj latvių įrengtoj salė j i
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Stasius BudavasERIKOS o A U L Ė T EKIS
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Šią žiemą juk tai tikras auksas;
Ak, Petrai, ar aar reikia Tau sakyti^ kad džiūstu iš ilgesio.
Tu negali įsivaizduoti kokia sausra mano sielą džiovina. Mielą- 
sispulauzyk tą savo ledinę kietybę ir atnešk man. nors truputėlį 
savo širdies rasos. ’ Brika

-0O0-
Tą vakarą, jis pas ją nesiskuta iro. Norėjo vienas pats pavaikščioti 

pasnigusiamo miestą ir pasidžiaugti lengvute žiema. 0 paskui nueis 
prie kiro ir ten ją atras.

Miesto sode daužėsi vaikai, gaudė jie vienas kitą aplink nedidelį 
ežerėlį ir čirškė kaip Žvirbliai. Čia pat, aukštai pasikėlę, žiūrėjo 
metaliniai karaliai, rašytojai, kompozitoriai ir veikėjai, jie buvo 
rimti:, ir susimąstę, galvas ir pečius apsikloję balto sniego kailiu
kais.

■Markus paliko sodą ir pasuko gatvės IŠilgumu.
Vienoje tarpuvartėje, pamatė jis, pradėjo susimesti žmonių būrelis. 

.Prie jų, kaip Šapas, prilipo ir Mankąs. Būryje vis tirštėjo triukšmas, 
trvnėsi vįeni pro kitus, ir nore j o^ pamatyt i. Maišėsi juokai ir žodžiai:

- Na, sį.kartą jis tai gerai uždirbo. v
- Taip, dabar jam dės skersai ir išilgai.
- 0 kas ten yra, kas atsitiko? - grūdosi nauji smalsuoliai ir tie- 

. s ė kaklus.
Labai paprastai, pavogė maišą su anglimis ir nutvėrė einant pro

• vartus; o dabar ten jį krato^ Ir viskas.
- ' - Taip, taip, tas pats, aš jį pažįstu.

- Na, žinoma, ką čia ir kalbėti, įkirs, tikriausiai jam įkirs...
- Ir dar taip įkirs, kad jo uodega bus kelias dienas sutinusi...
Būryje ėmė juoktis, bet greit ir nutilo, nes kareiviai is tarpu

vartės visus.varė laukan. Jie padarė taką ir tuoj pat vedėsi tą 
vargšą. Pervarę jį skersai gatvę, nusitempė į kitą kiemą ir liepė laip
tais aukštyn lipti.

Maukus dirstelėjo į laikrodį ir nuskubėjo pas ją, prie kiro.Taip? 
žmonės jau baigė vidun ..sueiti, o ji neramiai dairosi art laiptelių.

- Vis dėlto tu atėjai. Ak, koks tu mandagus...- buvo ji nepatenkin
ta.

- Nepyk, Brika, tai atsitiko visai re dėl mano kaltes.
- Na, Žinoma, tu visuomet sugebi pasiteisinti. Amžinai tu nekaltas. 

Einam, matai, jau visi ten sėdi, pavėluosimo...
Jie susirado savo kėdes ir atsisėdo. _ •
- Hm, nežinau kaip čia tau pasiaiškinti. Matai, Erika, turiu tau

pranešti nemalonu dalyką. ; ; ■ ,J
- Taip, tuip, jau tu man vėl pasakysi ką nors negera, -is jaudru,i an

čių, dabar suprantu kodėl tu tiek ilgai nesirodė!. Taip tu. išvažiuoji 
ir- kažin kada vėl sugrįši r.. kaip aną kartą...

- Ne, Erika, visai ne tas. Dėl manęs nesirūpink. Pas mane .viskas 
gerai. Bot su .Hansu, suprask, su juo blogai.vJį suėmė ir nusivarė- 
Ką tik pats mačiau. Sako, anglis vogęs, taip žmonės ten kalbėjo.

- Dėkui Dievui, aš taip ir spėjau, kad jis ten kaoa nors nagus Ir gerai. v
~ džiaugies dėl jo nelaimės? Erika!

tu supraskRirG^?rianfiUoXTu kl-YatĮ» Man gal truputį ir gaila jo.-taipprjrėjo-. ’ 3 KOD,0jai tau Pas?aiškinH.%uprSntį, jįį
- Bet ar tu pagalvoji, kad visa tai dėl tavęs atsitiko?.
- Na taip aš nesiginčiju. Bet as noriu' apiejjį tau atvirai papasa

koti. Klausyk, pasilenk, ag- nenoriu, kad kiti išgirstų.-
Mankus pasilenkė, o ji įsikibo į jo parankę ir kalbėjo:

įkiš

Bot
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- As tau dar ligi šiol nesakiau, bet šiandieną pasalsiu. Tu neži
nai, Hafcsas buvo nacionalsocialistas. Taip, rudiį rudziausias nacis. 
Mažai kas apie tai Žinojo, bet dabar, kai jį papurtys, visatą sužinos. 
Atsiims dabar jis už rudą ir juodą, vadinas už partiją ir anglis...

- Matau, matau, tu didelis nacių priešas. Taip, Erika, aiškiui ma- 
K** tau.

- O ką, tu dar abejojai?
- Be, 'Brika, as neabejojau. Tik šiaip sau pagalvojau, luitai, tu esi 

vokietė. Jie taip pat vokiečiai, tie naciai. Na, tu pati gali supras
ti. Tautybė vis dėlto.

- Ak, Petrai tu mane vis bandai. Juk sakiau, kelius kartus sakiau. 
Kai man.- brolis mirė koncentracijos lagery, paskui dar suėmė mano se- 
sbrs vyrą...

Salėjo susiglaudė Šviesa ir sutemo. Ekrane tuoj išsiliejo švelni 
rožinė spalva, ten kažkas papylė saują gėlių, šokinėjo jos kaip gyvos, 
tos gėlės, paskui subėgo į vieną eilę ir pasidarė žodžiai: "Jos pir
masis širdies saulėtekis".

Liūliavo muzika ir ekrane dabar siūbavo žalio ežero vandenys. Ten 
judėjo laivelis ir nešė mergaitę, nugrimzdusią pačioj svajonių saldy
bėj." D ji, tas gražus pasaulio žiedas, su ramunių vainiku ant lininių 
kasų, plaukė į saulę. Ir kilo ji, ta saulė, žengė pro .maŽus debesėlius 
ir žiūrėjo vis į mergaitę, kurios• širdis kvepėjo meilės ilgesiu ir no
rėjo gyventi, gyventi be galo.

- Petrai, aš pradėsiu verkti. Tu nesijuok, kartais aš tokia kvaila. 
Jis.tik pasilenkė prie jos ir tyliai pakukŽdėjo:

- Erika...
- Mano saulėteki... - atsakė ji.
0‘tame largely atsistojo mergaitė, jos nuogos rankos pakilo kaip 

dvi grakščios žiedų Šakos, ji nusiėmė ramunių vainiką, siūbavo jį į 
šalis, sveikino saulę, dangų, sveikino žalio ežero platybę. /Pabaiga/;

VIETOS ŽIBI03 •
STOVYKLOS PASTAS pradeda veikti nuo šio mėnesio 10 dienos. Jo dar

bo plane yra numatyta: 1. Stovyklos paštas rūpinasi ir tvarko įvai
rios pašto korespondencijos ir siuntų gavimu bei išsiuntimu Vokieti
jos viduje ir, pagal galimybę, su kitomis šalimis. 2. Parduoda paš
to Ženklus, atvirukus ir kitus reikalingus pašto blankus. 3; Priima 
registruotą korespondenciją, siuntinius ir atlieka visus ’kitus su paš
tu susijusius patarnavimus. 4. Priima įvairių laikraščių užsakymtss ir 
rūp-inasi spauc.os,. ypač lietuviškos-gavimu ir platinimui .Teikia infor
macijas apie laiškų, korespondencijos ir siuntų išsiuntimą bei gavi
mą. 6. Pašte korespondenciją pristato adresatams į namus. 7. Palaiko 
tamprius pašto ryšius su kitų lietuvių stovyklų paštais. 8. Glaudžiai 
bendradarbiauja pašto reikaluose su vokiečių vietos tarnybiniu paštu. 
9. Tarpininkauja ir priima artimųjų paieškojimus. 10. Garantuoja paš
to korespondencijos paslaptį ir neliečiamybę. - Paštas laikinai tal
pinsią lietuvių stovyklos raštinėje. Darbo valandos 9-12 ir 15-17 vai. 
Vietos paštininkų grupės valdybą sudaro: Meškauskas Mikalojus - pirm. 
Urmonas Povilas - pavad.ir sekr., Cėsys Pranas -pašto vedėjas, Ce- 
kaitytė Ona - jo pavad. ir Jankauskas Stasys - laiškanešys.

SKAUTAI, kuria mūsų stovykloje veikia nuo birželio mėn. pabaigos 
ir savo veikimą yra gražiai išplėtę, rytoj /šeštadienį/ iškilminga 
sueiga nori atžymėti Tunto, kuris pavadintas "DAINAVA", įsteigimą. 
Iškilmių dienos programa.: 10 vai. vėliavos pakėlimas, 11 vai. pamal
dos bažnyčioje sū pritaikintu pamokslu. Skautui pamaldose dalyvauja 
pavieniui^ 15,45 vai. vėliavos nuleidimas, 16 vai. iškilminga suei
ga ir laužas didžiojoje salėje. Kviečiami dalyvauti sueigoje ir lau
žo programoje spec, kvietimais stovyklos vadovybės asmenys, mokyklų 
personal 's ir skautų-čių išdalintomis kortelėmis - skautu, ciu tėvai '• ir artimieji. “
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Neapolis, namai šviesus ir dideli, 
kieto granito namelis ant gimtojo 
tūkstantį kartų-gražesnis. - Ir jis-

APIE 3UOIAJ, IEŠKOJUS; 1UUJOS TnVYll?’
Toli siaurėjo yra kraštas, vardu Suomija. Ten prie ; 

jūros kranto gyveno jaunas žvejas. Kas vakarą jis im- 
davosi į valtį savo tinklus ir išplaukdavo. Plaukdavo 
toli nuo kranto, toliausiai-už visus zvojus, nos jis ą 
buvo jaunas ir drąsus. Todėl rytais jis parsiveždavo _ lį?_■■■■■■•'■ 
daugiausiai Žuvies, ją parduodavo ir gaidavo daugiau- DYEUkLLIS 
šia pinigų. Greit jis taip praturtėjo, Jog nusipir
ko didelį motorinį žvejų laivą ir ant juros kranto 
pasistatė gražij granito namelį- Bot jis buvo jaunas 
ir, troško daug daug Žinoti.. Jis norėjo žinoti, ku
ris žemės kraštas gražiausias. Ir išplaukė jis is 
Suomijos į pietus. •

Pasiekęs Italiją, jis išlipo Neapoly, vaikščio
jo po baltas gatves ir kalbėjo:

- Gražus yra ” ’
bet mano mažas, 
Baltijos kranto 
išplaukė tolyn. __ ...
dos giedrą ir šiltą. Jo veidu varvėjo prakaitas,o 
šiltas milinis šiaurės drabužis dusino jį.

- Mano tolimas ir Šaltas kraštas daug mielesnis .
Ir jis pasuko savo laivą į vakarus. Jis plaukė 

toli ir išlipo mieste, kuris vadinosi Ks’v-Yorkas. ’’ 
Paėjęs nuo uosto atsigręžė ir pamatė, kad jo jau 
gerokai aplaužytas ir vargingas žvejų laivas visai 
netiko prie puošnių didmiesčio turtuolių laivų.

Mieste jis ilgai vaikščiojo, dairėsi į aukštus 
namus, stebėjosi didelių gatvių judėjimu ir jokiu būdu negalėjo prie 
viso to prisitaikinti. Ir jis nusiminęs ėjo uostan, kur laukė jo ma
žas žvejų laivas. Bet laivo jis nebėr ;gj. Gausus miesto vag.'*s jį pa
vogė ir nuplaukė tolyn. Ilgai jis dar ioskoaamas vaikštinėjo po uos
tą, bot veltui.' suskaitė savo kišenėje turimus pinigus ir nusigando - 
jų nebeužteko kelionei iki namų. Beviltiškai vaikščiojo po gatves, o 
kitą dieną susirado viename fabrike darbo. Ilgai dirbo, ėjo iš fabri
ko į fabriką, daug prakaito praliejo ir daug vargo išvargo didelėje 
Amerikoje. Jo šiaurietiškas lėtas būdas visai netiko mechanizuotame ■ 
didmiesty. Visur jautės svetimas, Po kelių metų jis susitaupėmetek 
t lok pinigų, už kuriuos įstengė nusipirkti mažą motorlaivį. Išvargęs 
ir nusivylęs Amerika, jis sėdo į jį ir plaukė namo kalbėdamas:

- čia gera gyventi, bet ne man. aš čia niekur negalėjau pritapti.
O kai jis pririš© laivą prie savo gimtinio kranto, atsiduso ir ta

rė’: - Liekas daugiau manęs i’J čia no išvilios. Sis šaltas .siaurės 
kraštas yra tūkstantį kartų mielesnis ųą Italijos giedrą ir dangų ir 
uŽ Eevr-Yėrko triukšmą. - Jis patenkintas išsinešė iš kieto granito 
namelio savo tinklus ir išplaukė Žyojoti Suomijos pakrantėse.. /Am/1

Pamėginkite greitai ištarti šiuos sakinius: Geri vyrai geroj gi
rioj gėrė girą ir gyrė: gera gira go r a gerti.-* BĮ iūd as pųūdo, pluta 
bliųdo plūduriuoja .^šikšna šikšnelė čiksniškai išrėžta.žalosios žąsys 
ąu. seniais.„žąsyčiais,......... .......... •............................ .......................

"ū’iesbadeno Lietuvių BALSAS” išeina kasa&£, ' be -šventadienių. Bedu
gne ja Redakcinė Kolegija. Leidžia "Giedra”.JJį numerį iliustravo a. 
Mironas. Permitted by DP Gamp Direction in Viesbuden.'

Žvalių akyčių. 
Labai pritingiu 
Gaudyt pelyčių.
JAano vaikučiai 
Glosto ir myli! 
Kai aš murkuoju, 
Tada jie tyli. ■
Algis prie stalo 
Mane sodina, 
O Vytautėlis 
Pavalgydina.
Totą vis pyksta: 
"Ei?. tu ant šieno!” 
O kam as eisiu, 
Palakus pieno!

L.Žitkevičius.
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