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MIRĖ PROF.JURGIS ELISONAS

ormenų g ienos

Mlrtis užkėlė vartelius mūsiį prof.Jurgio 
Elisono nedideliam dar metų skaičiui. Jis iš* 

.keliavo į amžinąją naktį., o muš likusias pri* 
slėgė sielvartas.

broliai! Mes gi palaidosim į svetimą že
mę visoje Lietuvoje žinomą Žmogų, didelį lie
tuvį patriotą, žymų mokslo vyrą. IŠ gilumos 
Širdies užjaučiame a.a* pfėf* J.Elisono Šei-

- mą, atjaučiame Jo artimiesiems -še
.rūstumą. Mes mokytojai turėsime IV skyriuje
jau našlaitį 9 metų Sauliuką, kurs našlai
čiu mūsų akyvais oje tapo. Kitiems grįš pa
vasaris, tik našlaičio tėvelis nė iš katros 
šalelės nebegrįs* Tik svetimoj žemėj, meilės 
ir atminimo ženklan, pasodins gal rėžių, gal 
lelijų, ašarėlėm palaistys, o naktimis daž
nai tėvelį sapnuos.

Lėtokos saulė iš vakarų, kaip niekad r.o-
•tekėjo. Prof .J.Elisonas jau niekad, nei

• vo tėvynėje, noi svetur nevaikščios, ir nie
kad nieko lietuviškai jau nebekalbės . Tik 12 
Jis lauks į tėvynę sugrįžimo valandos, nes 
prieš mirtį prašė, kad kai į tėvynę vieške
liais, laivais ir geležinkeliais grįš lietu
viai tremtiniai, kad ir Jį į Lietuvos žemę parvežtų. Sugrįžę pranešim 
pasakysim gimtąja! tėvų šalelei, kaip labai labai Jis ją mylėjo.

Gaila, labai gaila mums prof. J.Elisono. Ir labai graudu, kad sveti, 
moję Žemėje Jį palaidoti tenka. Juoz. Kraiikaustąs•

Vakar miesto ligoninėje 
po ilgos ir sunkios ligos 

!mirė mūsų tautai daug nu- 
Jsipelnęs prof.Jurgis Ėli- 
Į-eonas. Sudarytas komite- 
Jtas visuomenei praneš iš- 
;kilmingų laidotuvių tvar- 
Įką. Velioniui pagerbti skl- 
• r lamas ”V’. L.Balso" pirma-

sa.

ARKIVYSKUPĄ CHIaRLO SUTINKANT
• Rytoj į mūsų stovyklą atvyksta Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII 
misijos šefas arkivyskupas Chiarlo.

Po antrojo Pasaulinio Karo, pareikalavusio tiek daug aukų, .žmonija 
labiau negu bet kada trokšta nusiraminimo ir poilsio. Ir daugelis gali 
jau džiaugtis ramiu taikos g:;venimu. Tačiau mūsų, tremtinių dalia ski
riasi nuo tų, kurie savo laisvose tėvynėse gali gydytis nuo karo metu 
gautų moralinių ir materialinių smūgių. Mūsų gi žaizdos negyjančios, mtt- 
gų žaizdos nuolatos gilėjančios, vis didėjančios. Mūsų tikrąsias Žaizdas 
Užgydyti gali tik pasaulio teisingumas, grąžindamas laisvę mūsų-kenčian
čiai tėvynei. O kol mes sulauksime tos šventosios valandos, mūsų Žaiz
das palengvinti gali tik pasitikėjimas ir atsidavimas Dievui, moralinė 
parauna, bei .mūsų troškimų supratimas. Ir todėl meg džiaugiamės, kad ir 
Vatikanas neužmiršta mūsų ir neša mums savo sustiprinimą, kurią mes o so
me reikalingi sunkioje trejntlpio kelionėje.
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vietos žįstos

DB.BKDO APIE MŪSŲ PADĖTĮ. Šiandieną ’’io shade no Pabaltijo tautų komi
tetų pirmininkai lankėsi-pas Dr.Bedp, sąjungininkų įgaliotinį DP ir ki
tų po Europą išblaškytų asmenų reikalams. Dr. Ledo ne gontai lankėsi JAV 
ir ten matęs didėlį pabaltijiečių judėjimą dėl Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės pripažinimo. Užklaustas apie mūsų maitinimą, jis 
pareiškė, kad mes būsime globojami UERBAos dar apie metus. Dėl imigraci
jos į JAV ir kitus kraštus negalįs nieko tikro pasakyti, ras dar nė iš 

, vienos valstybės negauta galutinų atsakymų. Buvo užsiminti paskutinių 
dienų užsipuolimai ir priekaištai spaudoje, į kuriuos jis patarė nekreip
ti jokio dėmesio. Spaudoje panašių užsipuolimų galį būti ir daugiau,bet 
jie nevaidina jokros lemiamos rolės. ' •

a2EI VYSKUPAS CHIaRLG, JO šventenybės Popiežiaus Pijaus XII misijos še
fas, į mūsų stovyklą atvyks rytoj. Duodame iškilmių programą: 11,15 vai. 
Sv.Mišios Sv.Trejybės bažnyčioje. 12,15 vai. iškilmingas sutikimas prie 
paruoštų garbės vartų /prie buv.’’Balt ikos’’/. 13,15 vai. lankymas gyve
namųjų patalpų ir priešpiečiai ”E” r. salėje. 15. vai. marinė programa 
teatro salėje /nemokyklinio amžiaus 'vaikai nebus įleidžiami/. 17 vai. 
pietūs ”£” r. salėjo. Bažnyčioje sutikime ir meninėje programoje kvie
čiami visi dalyvauti.

' TAUTIEČIAI!
Šiuo motu yra apie 2.000 studijuojančių ar h? siruošiančių studijuoti 

Vokietijos universitetuose jaunuolių. Laikinosios L.C. Studentų Atstovy
bės daviniais, apie Bl) procentų Studijuojančių .•■r e ik alingi paramos. Daugu
mai studentų tenka gyventi sunkesnėse sąlygose, negu tremtiniams stovyk-• 
los.e. Maitinamas i .vokiškomis kortelėmis, reikia mokėti uŽ kambarį, už 
mokslą, o iŠ UBRRAos.paramos-, negaunama. Taip pat ir žadėtų sumų iš Ame
rikos iki šiol negauta. Studentų Šalpos kasos nrie L.R .Kryžiaus sudary
mui, sausio 6 dieną 'rengiama STUDENTŲ DILBA. Šia proga stovyklos komi
teto įgalioti studentai aplankys su aukų lapais visus stovyklos gyvento
jus. Tikimės ir laukiame, kad lietuviškoji tremtinių visuomenė, gyvenda
ma tais pačiais .lūkesčiais ir siekimais/ jautriai atsilieps į mūsų pa
ramos kreipimąsi ir broliškai išties mums pagalbos ranką.

Wiesbaden o Studentų atstovybė
- LIETUVIŲ ^.ULAIPBLJa.. .5UAŲgUSĮĖ^S...nuc) sausio 7 c. dirbs 14-16 vai,

kasdien, išskyrus šventadienius. ILoter- ligų..ambulat ori ją veikia nuo 
9.-11 vai.ant radi en i aįs, . ket y ir tadier.įais ir šeštadieniais ..

- "GIEDRA” IŠLEIDO anglų kalbos kursantams ir mokykloms skirtą rin
kinį ”Aneodotes-Fablesr«Tales”. Rinkinys su žečinėliu, apimančiu apie 
1.D00 žodžių. Paruošė Al.Ripskis-.

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS
Sausio 12 d. Tuebingene'įvyksta visuotinas studentų suvažiavimas at-' 

stovybel rinkti ir aktualiausiems reikalams aptarti. Kviesti Vokietijos, 
Italijos, Švedijos ir Šveicarijos studentai.

D2TMCOAS. Tarptautinio Skautų Biuro direktorius Mr .Nilson, OBE, at
siuntė-skautams iš Lietuvos pasveikinimą per sktn. Paužą Luebeoke. Jis 
praneša, kad to biuro gruodžio sesijoj bus sprendžiamas skautybės klau
sines tarp DP. - ”L.Ž”.

DETMOLDAS. Sąjungos Valdyba paskyrė kūno kultūros reikalų vedėju Vla
dą Bakūną. /Bahnhofstr. ji/ ”L.2.”
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• ĮVAIR I OS IR P 0IITI1JĖS ŽIBIOS
ATSTATYTAS GEN. F .MOR GaN
LONDONAS. UERRAos Šefas Europai gen.F Morgan, UNRRAos centrui reika

laujant, atsistatydino. Reikalavimas įteiktas pasakoje spaudos konferen
cijos, kurios motu Morgan pareiškė, jog Šydai keliauja į vakarines no
tas gerai organizuoti, su planu išvykti iš Europos, bet be jokio noro 
vykti į Palestiną. Morgan paneigė gandus, jog jis atsistatydinu sava
noriškai .

TURKIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTUUIS VYKSTA Į LONDONĄ
ISMBULAS. Turkijos užs. reik. min. ^assan Saka vyksta į Londoną.

IŠ gerai informuotų, diplomatinių sluoksnių pranešama, jog jis anglc-ame- 
rikiečiams pranešiąs Turkijos norą verčiau kovoti, negu atsisakyti nuo 
savo teritorijos dalios. Saka yra atstovas Suvienytų Tautų susirinkimo. 
Yr-a laukiama, kad jis tarsis su. anglo-amerikiečiu vadais Gėl Darnadelų 
Klausimo. Diplomatinkuose sluoksniuose taip pat ;uinoma, jog Turkijai ar
mija galinti išsilaikyti prieš rusus 6 mėnesius, kol, kaip mano turkai, 
sudilauks anglij ir amerikiečių pagalbos.

"NORIMA PAGREITINTI IMIGRACIJĄ Į JAV
■■.'ASU'.GTOLaS . Šį mėnesį grupė aukštų JAV valdininkų išvyksta į Vokie

ti ją’pagreitinimui pabėgėlių įvažiavimui į Ameriką, pagal Trumano įsaky
mą., Pagal dabartinius imigracijos įstatytus, tik 20.000 asmenų gi Ii įva
žiuoti į JAV. Tiriant 500.000 norinčių įvažiuoti prašymus, pirmenybė 
buą duodama Amerikos piliečių žmonoms7 ir kraujo.giminėms. Po to seks pa
bėgėliai, turintis ji JAV giminių..Norintieji įvažiuoti turės įrpdyti,kad 
jie--nėra naciai / taikoma tik vokiečiams/, nėra neramumų kėlėjai. Karo 
Laivininkystės Administracija suteiks imigrantų pervežimui 2 ’’Victory” 
laivus, kurie kas mėnesį kursuos tarę Brėmerhavono ir Eev-Yorko.

RUMUNIJOS KARALIUS GRĮŽO Į BUKAREŠTĄ
feUKARESTAS. Karalius; Mykolas grįžo į Bukareštą. Jo grįžimas sutampa 

su didžiųjų valstybių Trijų Komisijos Atvykimu Bukareštan. Kaip jau 
pranešta, Maskvos konferencijoje buvo nutarta praplatinti Rumunijos vy
riausybę, kuri atitiktų .karaliaus norams. *............................. -

OKUPACINIŲ DALINIŲ aTI TRAUKI MAS ; ’Vašingtonas. Byrnes-savo kalboje •' 
apie Maskvos konferenciją pareiškė, kad ■’’kariuomenės dalinių .atitrauki- ' 
mas iš uŽimtij kraštų-bus pradėtas vykdyti tada, kai bus ęasirašytOB tai-, 
kos sutartys. Tik atitraukus okupacines armijas valstybės galės pradėti 
ilgą ūkinio atsistatymo kelią. Mes galime tikėtis pilno darbingumo-Ame- • 
rikojo, tik tada, kai kitos valstybės ūkiniai atsistatysV ..........................

KURT VON SOHUSCHNIGG, kaip praneša ”N.Z”, pareiškė pageidavimą užim
ti pasiuntinio prie. Šventojo Sosto vietą, kai tik bus atnaujinti’Alist'ri
jos santykiai su juo. .......

MUENČHENAS. DANA. Muenoheno gel.ežinkelių direkcija praneša, Ja d pa-- 
naikintą visa eilė suvaržymų kelionei geležinkeliais. Tai galioje ame
rikiečių,ir anglų zonoms.

.LIETUVOS-LENKIJOS SEIM) KNYGOS. Londonas. Berlyne leista veikti ma
sonų ložei. Buv.' masonų ložės patalpose rasta 5.000 knygų, kurių tarpo 
dalis Lietuvos-Lenkijos seimo bibliotekos.

MASKVA. Tassas praneša apie naujus neramusis o entr alinėje Persijos 
provincijoje Yezd.

BIRMINGHAM'S. Anglijoje gimė kūdikis dviem galvom.
' VOKIETIJOS METERBOLGGI JOS stotis praneša, kad nuo Atlanto eina‘šil

ta'oro krovė ir oras atšilsiąs.
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UŽDABYTAS VELI-IiS
ar jBa -sate tada nors matę velnią, gyvą valr.lą?" -"Be I"

-’’Až ireri re. Ir štai dėl ko: . .
Buvo šaltas žiemos rytas, kai Baltramiejus su rogutėmis įstumto 1 

mišką sarinttl žabų, r.es namuose žmona amžinai bara, kad salta. Pamiš
kėje.'sutinka jis jaunikaitį, Sinelį art. pliko kūno uzsimatusį. -”Ia, po
naiti, ko taip nuogas vaikštai? ar na šalta? " - " lie, - sako jis-, - nu
šalta " Tr jaučia Baltramiejus, kaip nuo jo pučia karstas tvaikas, luo
bus sumetė'seniukas, su kuo reikalą turi. Buvo tai ralnias, atklydęs 
iš tolimos šiaurės, kur ledą uolose turėjo savo lizdą. Tuojaus tas vel
nias išsitraukė 13 kišenės maišiuką pinigą ir^sako Baltramiejui: - "Go
rite, aš jums dovanosiu šiuos pinigus?" - " ačiū , - sako zmoguuis. e. ■ 
aš" ja irsiu tavo sielą, kai numirsi, garai?" - ’■ kam taip ilgai laukti. 
Jeigu norit, imkit ją dabar. Ir « goriau _ir jums nereikės 3a.ūkti" - 
pasiūlė Baltramiejus. -"Bet aš nešinau, kaip ją paimti." - " Aa žinau. 
Padėk r at parinkti žabų ir’ta Žinokis narto. Ton a’š ją tau atiduosiu". 
Šoko velnias į darbą. Prilaužė šakų pusę miško, pakrovė rogutes kaip 
kalną ir susirietęs traukę į Baltramiejaus namus! - " kur tavo siela?" 
- tuojaus kja.uk.la velnias. -" lianai, kad Su gavimi turiu? Per brangis 
daiktas, kad su'savimi nešioifaus. Aš jį Įtikau, butely"..Ir paėmė ua^tr.-- 
raiėjus nuo lentynos didelį butaiį. - " Štai.” - ” Duok čia!” - jaukė 
vclnfas.net- jo akys blizgėjo. - ” Įkįsk ir jasimk" - suko Baltramiejuj » 
Velnias tuojaus liuokt į butelį, o seniukas rekvai las buvo - į butelio 
kaklų. įstatė kamštį ir užspaudė nykščiu. Ilgai yslnias raudojo, kad iš
leistą., bet ir iki Šios dienos jo riejas neišleidžia ir niekas jo nebe
mato laisvai vaikščiojant po žemę. Am.

’.’ GALVOSIMI & . • Į taškelių'vietą įstatykite raidos ir gaukite 1. 
Mokslas apie "žmogaus sveikatą. 2. Žemynas. 3. Prau
simosi priemonė. 4. Vokietijos, dalis prie Austrijos. 
5. Liet alas. 6. Spalva-7.Koks yra kaliDČaa?6JM2.tasis kar
tinis laikus nuo žodžio "ateiti". 9. Spindulys voki?;' 
kai. Iš pirmųjų raidžių, skaitant iŠ viršaus žemyn,
- didelis Vokietijos miestas. Iš ketvirtųjų raidžių
- EaLp kitaip dar vadinasi Airija?

. ....... A I? ' T E L fe ' •

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRAUKINYS
Tru-tu-tū vežimas, 
Pučia garą juodą.
Kur jisai važiuoja 
Ten jam kelią duoč;

9

Kriku-kra antelė 
Po kiemelį vaikšto. 
Kriku-kru per kiemą, 
Kriku-kra per aikštę.

Raudonom kojelėm 
Ir snapu geltonu, 
Kriku-kra antelė 
Auksagalvė ponia .

J.M.
AR ŽINAI, kad vabalas - raguotis, pats sverda

mas vos 15 gramų, gali pakelti 112 kartų ‘už savo 
sunkesnę naštą, 'sveriančią su viršum 1, 5 kg. Tuo 
tarpu stipriausias gyvulys - dramblys, tepakelia 
vos 2D kartų, už save sunkesnę. naštą.

,BAL3a2" išeina tesoiar, be švertadienių, Redaguoja jĮcaakaįnė Ko
legija. leidžia "Giedra" Permitted by Camp Direction /UIlRR-a./. šį nusn
merį iliustravo A. Mironas.
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