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-»z u.dieiu pr .sdeda l^skvcs zo.terixcxj^
LONDONAS. šiandieną Maskvoje, "Valstybės svečių hotel; .ic", praoide- 

ča trijų ūžaienireikal; mir.istorių konferencija. Londone į Šią kon
ferenciją žiūrima kaip į‘’’’kortų atiden;girną ant stalo”. <' '.

PERSIJOJE SUKILĖLIAI APSUPĘ TEBRTO MIESTĄ
TEHER aBaS. Persijos valstybės valdiniai sluoksniai praneša, jog rei

kia laukti, kad sukilėliai netrukus užlmsią Tebris, didžiausią Azarbei- 
d Žano i.:i estą.'Miesto įgula yra apsupta ir laukia iš vyriausybės Tehe- • 
rano įsakymo - kovoti ar pasiduoti. Gubernatorius Bayatt lėktuvu iš
skrido į Teheraną. Persijos rain, pirmininkas,’kuris dabar dalyvauja 
•Maskvos konferencijoje, sukilimą Azarboičžane apibūdina kaip ’’aiškiau
sią įrodymą, kokių nelaimingų pasekmių sukelia svetimų kariuomenės da
linių buvimas tame krašto. j£s pažeidė Persijos neliečiamumą, sukėlė 
.daug sunkumų ir incidentų, Persijos piliočiij mintys yra sutrikdytos.”

IŠ liUERNBERGO TEISMO’ '
NUERHBERG AS *.i<uernb ergo by1os metu iškilo a ikč t ėn, kad naciai Eu- 

ropoje išnaikino 6 mil. Žydų, kurių 4 mil. žuvo vien koncentracijos 
stovyklose. Kiti 2 mil. žydi} išžudyti eksekucinių komandų Europos ry
tuose laike karo su Rusija. Atrasta knyga, nušviečianti Varšuvos ge
to sunaikinimą. 1943 metų balandžio raėn. buvo planuojama getą padegti, 
bet vokiečiai sutiko atkakli} pasipriešinimą. Nelygi kova užtruko be
veik mėnesį. Išžudyta 56.000 Žydų.

Sovietų prokuroras Nuernberge Rudenko pareiškė protestą, kad kalti
namiesiems leista kalbėti su korespondentais. Interviu keliu, esą, , 
jiems suteikiama galimybė skleisti fašistinę propagandą.

, DP DIRBTUVĖS DARO 9 0.000 VaĮKŲ ŽAISLUS
90.000 vaiku DP stovyklose per šias Kalėdas turi būti padaryti lai

mingais, daugelis iŠ jų pirmą kartą gyvenime. Tuo rūpinasi UE3R0S lab
daros valdininkai, pravesdami žaislų gaminimo akciją. Vokiečių, lėktu
vų medinės dalys, uniformų gabalai virsta pajacais, baldais, buteliais, 
kojinaitėmis. Kai kuriose stovyklose bus įmanoma dar pridėti .šlepečių, 
pirštinaičių ir įvairių drabužių. /”N.G”/

•Bliaus KMJ6XK18 DĖL ĮVEDI M ASMBBtlB bs pilietybes ■
Prieš kurį laika buvome ra skelbę, kad paskutiniame sąjungininkų Ko

misijos Pabėgėlių Reikalams "posėdy jos pirmininkas Emerson iškėlė "pro
jektą DP įvesti specialius pasus. Dabar iš Vašingtono pranešama, kad 
respublikonų senatorius Vandenberg, vienas iš Amerikos atstovų Pasau
lio Saugumo /prie Suv.T.Org./ Organizacijoje, paprašė užsienių reikalų 
ministeriją padaryti pranešimą apie asmenis 'be?piliotybfe Europo je . Ta 
pačia proga jis pasiūlė, ^ac prie PasauliovSaugumo organizacijos bū
tų įsteigta įstaiga, kuri asmenis, neturinčius pilietybes,aprūpins pa
sais ir kelionės leidimais.

IRANKFURTAS. Tusti vokiečių aerodromai britų^zonojo perduoti UNRRAIr 
kuri ten praves žemdirbystės kursus, užtruksiančius po 6 savaites.

vriESBADEN.aS.JSuo lapkričio 15 d ienos-Rossono provincijos ligoninės 
iš karinės valdžios gavo 440 mil. vienetų penicilino, su kuriuo kas 
savaitę buvo galima aprūpinti 1.500 asmenų. DP peniciliną gauna per 
UKRRa.

HEIDELBERGaS . Generolui Patton pavojus'praėjo, bet .yra galimybė, 
kad jis niekuomet nc-begalės vadovauti savo daliniams.

SOFIJA. Bulgarija uždraudė visą opozicinę spaudą.
LONDONAS . D.Britanija pripažino Albanijos vyriausybę. :
NxJMORKaS. Kelionėje'į Maskvą, Byrnėš buvo sustojęs Frankfurte, 

kur turėjo pasikalbėjimą su gen. Barney.
BERNAS. Šveicarijos prezidentu 1946 metams išrinktas dr. 2. Kobe lt.
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, Lietuvių Tremtinių Bendruomenę Zomlteto Rinkimų
..... T" ~a i s y k lės .' •

1. ''iesbučeno lietuvių tremtinių bendruomenės komiteto rinkimai yra 
tiesioginiai, lygūs ir slapti.

2. Rinkti turi teisę visi /iesbadeno lietuviij bendruomenės gyvento
jai vyrai ir moterys, ne jaunesni 18 motų, o renkami būti - ne. jaunes
ni 21 metij /amžiaus pilni metai laikomi tie, kurie pasibaigia ne vėliau 
gruodžio 15 d./

3. Rinkikų sąrašai rinkikams tikrinti atskleidžiami 21 gruodžio, ku
rie gali rinkimų komisijai duoti skundus iki 24 gruodžio, komisija spren
džia skundą galutinai. Surašai randasi raštinėje darbo metu.

4. a/ Rinkimams kandidatų sąrašus sudaro ne mažiau 50 rinkikų para
šų. b/ X atskirą kandidatų sąrašą gali būti įrašoma ne daugiau 7 kandi
datų. o/ atskiruose adid z-tv. sąrašuose turi būti įrašyta kandidato sil.
nr. , pavardė ir vardas, gimimo data, adresas, profesija ir siūlomojo 
kandidato parašas, įrodantis jo sutikimą būti renkamu, d/ Siūlytojai, 
pasirašydami kandidatų s rašą, turi žymėti eil. nr. , pavardę ir vardą, 
gimimo datą ir adresą. Kiekvienas rinkikas gali pasirašyti tik vieną 
kandidatų sąrašą, e/ Neatitinką šiame paragrafe išvardytų reikalavimų 
kandidatų sąrašai nebus įtraukti į bendrą alfabetinį kandidatų sąrašą. 
Kandidatų sąrašai, kuriuose kartojasi rinkikų parašaij neturi galios.

5. Kandidatų sąrašai paduodami rinkimų komisijai skyriaus valdybos 
būstinėje, darbo valandomis, bet ne vėliau gruodžio 24 dienos 12 vai.

6. Pasibaigus .kand idatų sąrašams įteikti laikui, rinkimų komis, i ja su
daro bendrą alfabetinį visų įstatytųjų kandidatų sąrašą ir” jį paskelbia 
savo būstinėje.

7. ■.'iesbaoono lietuvių tremtinių bendruomenės komitetas renkamas iŠ 
7 narių ir 3 Kandidatų.

8. Rinkimai bus teisėti, jei balsavime dalyvaus absoliutinė rinkikų 
dauguma.

9. Rinkimų komisija išsiuntinėja nustatytos formos rinkimui lapelius 
per rūmų komendantus visiems turintiems teisę balsuoti rinkikams iki 
gruodžio 25 dienos.

10. Rinkimai vykdomi gruodžio 2b dieną 10-19 vai. "11” rūmuose spor
to rastinėje.

11. Rinkikai į balsavimo lupelį įrašo ne daugiau 7 kandidatų pavar
des ir vardus ir'asmeniškai balsavimo lapelį,.užklijuotą balsavimo me
tu gauname voke, įmeta į urną. Balsavimo lapelyje atsiradus daugiau 7 
kandidatų, užskaitomos tik pirmos 7 pavardės. Neišskaitomos pavardės 
išbraukiamos.

12. Rinkimus praveda ir tvarko rinkimų komisija.
13. Nustatytam balsavimo laikui praėjus, rinkimų komisija atidaro 

urną, patikrina ir suskaičiuoja balsus, surašo protokolą, paskelbia rin
kimų rezultatus raštu ir protokolą su savo parašais ir visa rinkimų. me
džiaga perduoda savo būstinėje naujai išrinktai valdybai.

14. Septyni daugiausia balsų gavusieji kandidatai laikomi išrink
tais į Viesbadono liet, tremtinių bepdruomenės komitetą, o trys sekan
tieji pagal btJsy daugumą laikomi kandidatais. Gavusieji po lygų balsų 
skaičių, pirmumą gauna vyresni amžiumi.

15. Dėl rinkimų paskelbti! rezultatų teisėtumo skundus sprendžia apy-
f ardos valdyba. Skundus galima paduoti per 3 dienas nuo rinkimų rezulta- 

ų paskelbimo dienos.
16. Naujos valdybos rinkimai įsigalioja nesant skundų po trijų dienų 

rinkimo rezultatus paskelbus,.
17. Rinkimų, komisijos būstinė randasi stovyklos raštinėje, kur skel

biami komisijos visi rinkikams žinotini raštai atskiroje lentoje.
lb. Rinkimų komisijos darbo valandos 14-15 vai.
19. Šios taisyklės įsigalioja nuo paskelbimo dienos.

uies'badenas, 1945.XII.15. Rinkimų Komisija
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J.KraminasB.1KGA IŠ PaLaRGOS
Visą naktį ūbavo sirenos. 

Jūron krito vėjas ir migla. 
IŠ, šešėlitį išeinu į d ieną:- 
Stovi miestas, marios ir tyla.

i Ir sakau:-kiūrėk,jau saulė rieda 
' -į krantus atremtais v and anai 3 ..
j -Jau pabudo rudens astrų žiedas*'
! -Kelk ir tu-ir sumojuok sparnais.
i -Ir išjudink vandonii ramumą,
, -Te krantus įniršę jie skalaus, 

-Tegul putos kils aukštyn kaip durnai
Į -Ir'banga iš Palangos atplauks.

Vėjo gūsiai šoka staiga ūmūs.
Jūros tiltan plakasi puta.
Ir, kaip Eglė pasakoj tėvų mūs,

! Kraujo spalvą aš joje matau i

Dar anksti, ir prieblandoje vilų 
Miega žmonės,medžiai ir namai. 
Ir sirenos ūbauti nutilo, 
Kyla rūkas nuo vandens liūdnai. 
Tik pageltę lapai ant alėjų 
Skuba drėgmę gelsvumu užtiest’ . 
Sutinku krante mieguistą vėją 
Ir dedu jam ranką ant peties.

Pajuntu Širdy žaizdas ir šaltį, 
Ir pakelt neįstengiu galvos,- 
Ir žinau - ne broliai muša Žaltį- 
PrieŠai ardo žemę Lietuvos.Zoppot, 1944.11. o. ___ ( __ ________ . ' .

jTJLTURKĖ KROIIIK..
Kun. Raiciūnas, dar prieš karą išvykęs Pranoūzijon, parašė ’’Teisinė 

baudžiavos kilmė ir jos ūkiški santykiai Baltijos kraštuose ir Teisi
nė bažnyčios padėtis Lietuvoje”.

- Ateinančių metų pradžioje Muenohene pradeda pastoviai veikti URRROS 
Universitetas. Konservatorija savo darbą jau pradėjo. Mono Akademija 
baigiama organizuoti. Joje studijuoti galės tik svetimšaliai.

- Kalifornijoj prieš porą mėnesių mirė expresionizmo kūrėjas Prane 
Yrerfel. Jis pagarsėjo savo romanu "Abiturientai”, kurio vertimą turė
jome ir lietuvių kalboje. Kiti jo žymesni kūriniai yra ’’Verdi" ir ka
ro motu išleistas romasnas "Bernadotės daina". Jis mirė širdies smūgiu, 
praslinkus trumpam laikui po to, kai jis baigė paskutinį sakinį savo 
naujo 1200 psl. didžio romano.

-Menininkus, mokąlininkus ir rašytojus, po 1933 metų apleidusius Vo
kietiją, Berlyno Kulturbund šaukia grįžti demokratinės Vokietijos at- 
s. t at y mu i •

- Žymiausias Suomijos kompozitorius Sibelius Šventė savo oO metų 
amžiaus sukaktuves.

šiandieninio išmokslinto žmogaus protą galima palyginti tiktai su 
krautuve, kur visų naujausieji ir visij brangiausieji daiktai mėtosi 
purvinoj atmatų ir nevertingų muziejinių senienų krūvoj. B.3haw.

Klaidinga būtu reikalauti kultūrinės kūrybos veiklai absoliutinės 
laisvės, bet iš kitos pusės, vien tik politiniams tikslams palenktas 
kultūrinis veikimas nebetenka savarankiškumo, įgyja įrankio pobūdį ir 
tampa nevaisingu, nes tikras kūrėjas turi būti vadovas, o ne būti stu
miamas bei diriguojamas. A. Boehme.

Kuo mažiau kuri nors jėga yra tikra dėl savo teisėtos kilmės, tuo 
daugiau ji stengiasi aplink save sunaikinti visa, kas yra teisėta. 
______ ____ ;_____ 1_____  J .Burckhard t.

- FRAUKFUR 1’0 dailininkas ir grafikas Carl Fischer, karo metu netekęs 
abiejų rankų, pradėjo piešti burna. Liono kritikai gerai atsiliepia apie 
jo techniką. ____

"Kasdien 14 vai. raštinėje /sekmadieniais virtuvas salėje/ galima 
gauti bilietų į "^pollo" kiną.

- "MUSŲ KELIAS" pakvietė "GIEDRĄ" porimti laikraščio ir visų jo lei
dinių platinimo atstovybę "iesbadene ir apylinkėje.

’’•'.L.BALSAS" išeina kasdien, be čvehtadienių. Redaguoja Redakoinė. 
Kolegija. Leidžia "Giedra". Permitted by DP Gamp Direction /10TJRRA/
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I KaRALa] TIS - poll
Gyveno kartą Persijoje -karalius ir turėjo sūnų. Jaunuolis įsimylėjo 

piemens dukterį. Jis ėjo pas savo tėvą ir sakė jam: "Mano^pone ir val
dove, aš myliu vieno piemens dukterį ir norėčiau ją sau uz zmon«ą imti^. 
Karalius jam atsakė: " Aš esu karalius ir tu esi mano sūnūs-.Ir kai as 
mirsiu, tu tapsi karaliumi. Iv kaip tai atrodytų, jeigu tu pl mens euk- 
terį sau už žmoną imtumei?” "klano pone ir valdove, aš to nežinau, .bet 
aš žinau tai, kad aš' ją myliu ir noriu padaryti karaliene". Karalius ma
tė. kea .jo sūnaus laeilė mergaitei atėjo is Dievo valios ir jis sakė: 
”AŠ pasiųsiu pas ją pasiuntinį.” Ir jis pasisaukė pasiuntinį pries sa
ve ir tarė jam: "2ik pas piemens dukterį ir pasakyk jai, kad mano sūnūs 
ją nori sau už Žmoną imti”. Ir pasiuntinys, nuėjęs pas mergaitę, sake nei: 
"Karuliais sūnus myli tave ir norėtų už Žmoną imti". "Kokį, darbą jis 
dirba?" - paklausė mergaitė.' "Kaip tai? Jis yra karaliaus sūnus, taigi 
jis nieko nedirba’,! - atsakė pasiuntinys. "Jis privalo ^mokytis kai ką 
padirbti”, - atsakė piemens duktė. Ir pasiuntinys grįžo atgal paska- 
ralių ir pakartojo jam mergaitės Žodžius. Ir sakė karalius savo sunui^ 
VPlemens duktė nori, kad tu ištektume! amatą. Ar tu vis dar nori ją uz 
žmoną imti?" "Taip, ir aš noriu mokytis pinti pynes iš Šiaudų". Ir ka
ralaitis buvo mokomas pinti pynes, su pavyzdžiais, su daugeliu spalvų, 

' su gražiausiais raštais. Do trijų dienų jis pynė jau laįai gražias py
nes- Pasiuntinys vėl nuvyko ras mergaitę ir tarė jai: "Šita šiaudų py
nė yra karaliaus sūnaus rankų darbas". Ir mergaitė ėjo su pasiuntiniu 
į karaliaus rūmus ir tapo, karaliaus sunaus žmona. Vieną dieną karalai
tis vaikščiojo Bagdado gatvėmis. Jis ėjo pro vieną, viešbutį, kurs buvo 
toks gražus, jog jis įėjo į vidų ir atsisėdo prie stalo. Bet šis vieš
butis buvo plėšikų ir žmogžudžių susitikimo vieta, ir jie suėmė kara
liaus sūnų ir pasodino jo į didelį, tamsų pogrindį, kur buvo jau daugy
bė žymių miesto vyrų. Vagys ir žmogžudžiai savo pasilinksminimui užmuš
davo jų riebiausiąjį ir jo mėsa maitindavo liesuosius. Karaliaus sūnus 
buvo Tiesiausias iš visų ir nebuvo žinoma, kad jis Persijos karaliaus 
sūnus. Dėl to pasigailėta jo gyvybės, ir jis sakė vagims ir Žmogžudžiams: 
" AŠ esu šiaudinių pynių pynėjas ir tos pynės turi didelę vertę". Ir 
jie atnešė jam Šiaudiį ir įsakė pynes pinti. Laike trijų dienų jis pa

darė tris pynes ir tarė: "nuneškite pynes į karaliaus rūmus ir jis jums 
už kiekvieną duos po Šimtą aukso gabalų". Pynės buvo nuneštos į persų 
karaliaus rūmus ir kai karalius jas pamatė, pažino savo aųnatj rankų 
darbo,-. Jis nunešė jas pas piemens dukterį ir sakė jai: "Šitas pynes 
atnešė į rūmus ir jos yra padarytos mano dingusio sūnaus". Piemens duk
tė ėmė kiekvieną pynę ir atydžiai jas peržiūrėjo. Ant pynių ženkluose 
ji išskaitė žinią iš savo vyro ir jį tai pranešė karaliui. 0 karalius 
siuntė daugybę kareivių į vagių ir žmogžudžių viešbutį. Kareiviai iš

laisvino visus oj laisvins ir išmušė visus vagis ir žmogžudžius. Kara
liaus sūnus sveikas grįžo į savo tėvo rūmus. Grįžęs jis žemiausiai nu
silenkė prieš piemens dukterį sakydamas: "Aš dėkoju tik tau, kad esu 
dax* gyvas". Ir karalius piemens dukterimi buvo neapsakomai patenkintas.

Taip ir iš mūsų kiekvienam gali kartais daug naudos atnešti monkian- 
. sias amatas.

ASILAS IR ARKLY3
Skundėsi asilas be perstojo, kač arklys daug geriau maitinamas, vi

si jį myli, o jis, asilas, turi sunkiausius krovinius tempti, prakai
tuoti, maitintis šiaudais, kurių irgi mažai duoda. Bet vieną dieną atė
jo į tvarią jaunuolis, išsivedė arklį ir išjojo į mūšį. Asilas Žiūrė
jo iŠ Šalies ir pavydėjo jam.^Bet štai arklys buvo priešo nušautas ir 
krito neg?;vas. Dabai’ asilas džiaugėsi, kad kareivis no jį, o arklį iš
sirinko, ir buvo patenkintas savo'dalia. /Italų pasaka/
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