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SAVANORIŠKUMO IR DRAUGIŠKUMO PASAKA .
Vienur kitur tenka nugissti klausimą.,ar mes esam savanoriškai atvykę 

Vokietijon, o mūsų studentai anketose dar iš Šitaip klausiami: kodėl 
tamsta apsiaprendei pasilikti Vokietijoje? Negana to, kai kada mums 
pri_ietamas ir draugiškumas nacinei Vokietijai.

y abu klausimus mūši} atsakymas yra gana „aiškus: jokių savanoriškų 
atvykimų nėra, kaip nėra ir jokių apsis pre n d imt} pasilikti Vokietijoje. 
Mes atsakome aiškiai dėl to, kad:" pirma- mes pasitraukėme iŠ Lietuvos 
stumiami fronto, o į ją grįžti dabar negalime, nes Lietuva, ir karui 
pasibaigus, pasiliko svetimų ji} okupacijoje, gi tąją okupaciją mes ge-- 
rai pažįstame iš pirmojo karto 1940-41 metais. Mes tada patyrėme tokių 
mirtimi skriaudų savo tautai, -kad jei dabar sąmoningai eitume tokiam 
likimui pasiduoti, koks tada ištiko dešimtis tūkstančių mūsų tautiečių, 
mes darytume didžiausią nusikaltimą prieš savo tautos istoriją, antra
jai mūsų jaunimas ir "aps Įsprendė" pasilikti Vokietijoje, tai tik tokio
je, kuri mums nėra niokas daugiau kaip geografinis plotas į vakąrus nuo 
fcūsų tėvynės. Su bet kuria Vokietija, kaip politiniu fenomenu, tiek* 
demokratine, tiek nacine ,mus nesiejo ir nešioja niekas daugiau, kaip 
paprasta lietuvių tautos taikaus sugyvenimo su savo kainynais tradicija. 
Nepadėjo niekas ir tai pačiai nacinei Vokietijai nei siulymais^nei grą- 
sinimais mūsų tautą išvesti iŠ n.e utralumo kelio. O jeigu mes šio karo 
metu ir esame pareiškę daugiau nei paprastą kaiminystę kuriam nors kraš
tui, tai čia reikia paminėti Lenkiją, 1939 metais dviejų jos didžiųjų 
kaimynų užpultą, kurios kariai rado ne tik reikiamą prieglaudą ir užuo
jautą mūsų krašte, bet jiems buvo padedama patekti pas vakarų sąjungi
ninkus. Laisvojoje Lietuvoje rado^prieglaudą ir tūkstančiai naoių per
sekiojamų Vokietijos ir Austrijos žydų.

Baigdami mes norėtume atvirai, ar klausiami ar priekaištais apmėtomi, 
pasakyti, kad bet koks savanoriškas mūsų atvykimas Vokietijon bei drau
giškumas naoiams yra tik pasaka. Ib.

TRIJŲ KONFERENCIJOS WASINGTONE NEBUS
JAV užs c : e i kalų ministeris Byrnes vakar pareiškė, kad nuo numaty

tosios ffašįngti ?.-? trijti užsienių reikalų ministerių konferencijos JAV 
atsisako. Š.’.ą konferenciją atstosiąs tų pat ministerių susitikimas prieš 
ar per taikos konferenciją Paryžiuje. Toliau spaudos atstovams Byrnes 
pareiškė, kr-5 JAV vyriausybė pasiūlysianti Italijos kolonijas Tripoli
tan! ją, C irę-uaiką. Eritrėją ir Somaliją perduoti 10 metų UITO globai, 
o praėjus te.j laikam juteikti jans nepriklausomybės. Anglijos ir sovie
tų Sąjungos nusistatymas šiuo reikalu jam nesąs žinomas. Su Japonija 
ir Vokietija numatom taikos sutartis pasirašyti 18 mėnesių būvyje.

TRUMAS ATSISAKĖ ,B’JO ATOSTOGŲ
Greitu laiku JAV prezidentas Trumanas turėjo savo jachta išvykti dvie

jų savaičių atostogų0 Bet jis nuo tų atostogų atsisakė, nes norįs atsi
dėti kai kurioms problemoms išspręsti. Tarp jų esanti ir pasaulio mai
tinimosi krizės problema □

NE”-YORKAS. Uosto vilkikų darbininkai nusprendė streiką tęsti. Karo 
laivyno jūrininkai pakeičia streikuojančius darbininkus, kad kuro pri
statymas Nev'-Yorkui nenutrūktų. Šįryt pasibaigė telegrafo ir telefono 
tarnautojų streikas.
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UBO PILNATIS TURĖS IŠSPRĘSTI KELIS PAINIUS KLAUSIMUS
LONDONAS. UBO pilnatis, kuri nori savo darbus baigti ateinantį antradie

nį, turi išspręsti dar kelis painius klausimus, dėl kurių atitinkamose ko
misijose nepavyko susitarti. Tie klausimi - profesinių sąjungų atstovavi
mas UBO-e , pabėgėliij /DP/ problema ir nuolatinės UBO vietos parinkimas.

Sovietų delegacijos humanitarinių, sočia liniiį ir kultūrinių reikaliį ko
misijoje nusistatymą, kad pabėgėliai, kurių daugumas esą apsimetėliai fa
šistai bei karo nusikaltėliai, turį būti prievarta grąžinti į savo tėvynes 
ir kad tik su tam tikra dalim pabėgėlių, tikrųjįį politinių pabėgėlių, esą 
galima daryti kompromisas, JAV ir D .Britanijos delegatai griežtai atmetė,- 
kaip nusižengimą prieš pagrUidines žmogaus teises. Dėl profesinių sąjungų 
atstovavimo nesusiderina amerikiečių ir sovietų-pažiūros . Dėl nuolatinės 
UBO vietos parinkimo irgi yra skirtingų nuomonių, ypač kad kaj. kurios de
legacijos UBO nori nustumti kuo toliau nuo Europos. *'

Ateinančios savaitės iradžioje UBO-ui įteiks pareiškimą D.Britan i ja dėl 
akoijce kovai su maitinimo krize sutarptautinimo. Siam pareiškimui jau yra 
pritarusios JAV, Prancūzija ir Kinija, sovietų delegacija laukia instrukci
jų iš Maskvos.

Šios dienos UBO pilnaties posėdyje priimtas Panamos pasiūlymas neįsileist 
Franco Ispaniją į UBO narius.

UBO pilnatis turės padaryti nutarimą ir d ėl spaudos konferencijos sušau
kimo.

Sį vakarą įvyksta Saugumo Tarybos posėdis, bet jame, dėl Ukrainos delega
cijos pirmininko Manuilskio ligos, vietoj Ukrainos skundo bus svarstomas 
Libanono ir Sirijos pareiškimas, dėl karinių britxj ir prancūzių dalinių ati
traukimo iš tų kraštų.

LONDONAS. Iš Londono pranešama, kad švedai Anglijoje pirkosi flotiliją 
moderniausių naikintuvų.

VARŠUVA. lenkų delegacija vyksta į Prahą išsiaiškinti Lenki jos-Cekoslo- 
vakijos santykių.

LONDONAS. JAV pasiuntiniui Prahoje pavesta padaryt i Ji e maršas dėl čekų 
policijos padarytų kratų pas JAV piliečius ir vienoje žinių agentūroje.

TEHERANAS. Persijos min. pirmininkas pranešė, kad Persija Azarbeidž ano 
separatinės vyriausybės nepripažįsta. Tik visos tautos sprendimu galėtų bū
ti suteikta Azarbeidž. .an ui autonomija. Rinkimai Persijoje galėsią būti 
įvykdyti tik atitraukus svetimąją kariuomenę.

MANILA. Javos gubernatorius Dr, van Mook pareiškė, kad artimiausi amis 
dienomis bus pradėtos tiesioginės derybos tarp Olandijos vyriausybės ir 
Lndonezų atstovų.

LONDONAS. Čekoslovakijos pretidentas Benešąs pareiškę, kad iš 300.000 
vokiečių Čekoslovakijoje, 200.000 galėsią pasilikt i krašte.

SIDNĖJUS. Visi Australijos malūnai pradėjo dirbti trimis pakaitomis, kad 
padidintų javų eksportą į kraštus, kuriuose maitinimosi padėtis esanti kri- 
t i .

VAŠINGTONAS. Pasak JAV užs. reik, ministerio Byrnes, Bulgarijoje dar ne
są pasiekta tos politinės bazės, kuri yra numatyta Maskvos susitarimu. Dėl 
Lenkijos Byrnes pa žynė jo, kad Lenkijos ■vyriausybė nėra dar davusi atsakymo 
į JAV ir D.Britanijos notas dėl politinių nužudymų.

NEV-YORKAS. Churohillis, nuvykęs į JAV, "Daily Mail" korespondentui pa
reiškė: "Amerikiečių visa kariuomenė negali grįžti namo, nes mes nesame už
tektinai skaitlingi,^ kad galėtume vieni valdyti vakarinę Europą. Tai, ką 
karys padarė fronte, neturi būti sugriauta pasiekus laimėjimą."

PARYŽIUS. Prancūzijos vyriausybė mano užtraukti trijų milijardų dolerių 
paskolą iš JAV. Vakar buvo susirinkęs ministerių kabinetas svarstyti priemo
nių pasalinti maitinimosi trūkumams. Sudarytasis projektas bus įteiktas 
ateinančią savaitę svarstyti parlamentui.
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AR KUDIRKA BEKALBA MUMS?
1898 metais "Varpo" 6 nr., matydamas 

savo brolių Ida id as, Dr .V.Kudirka rašė: 
Ji Štai mūsų inteligentai, ^visuomenės vil
tis, taip gražiai pasirodžiusi savo tau
tos akyse, ėmė mainyti tautiškus idealus 
į ragaišį. Vieni, beragaišiaudami, išbė
giojo į maskol i ją auginti maskoliukus 
ir šviesti visokias prispaudėjų pakampes 
spinduliais, pavogtais is savo tėvynės; 
kiti, neva atsilikę, tapo visokiais 
minkštaduoniais, jog nuo tėvynės balso 
slepiasi po pačios sijonu arba vinto 
triukšme apsimeta negirdį".

Ap si Žiūrėkime , kad mums patiems netek
tų. raudonuoti nuo tų žodžių, kurie buvo 
skirti anais sunkiais tėvynės laikais. 
Be vienas, kuris tikrai galėtų prisidėti 
prie bendruomeninio darbo, padėti savo 
tautiečiams vienokia ar kitokia parama, 
darbu, dažnai ramiai sėdi ir laukia tų 
"gerų laikų", kada galės gauti direkto
riaus' vietą, taupo sveikatą ateičiai...

Dar blogiau, kai tautietis susižaviu 
vien svetimais idealais, svetimais kraš
tais, užuot apie tėvynę galvojęs, pa
siima lenkę ar vokietaitę ir svajoja 
apie Ameriką. Taip galvoja tas, apie kurį 
čia gal labiausiai dirba savo tėvynei. B< 
ir trupinį aukko, gardaus valgio šaukštą.

J.Palionis

LIETUVOJ ŽIEMA

Lekia, lekia baltas kelias - 
Jo pavyt i negalį* 
Pasižiūriu pro langelį - 
Mano tėviškė toli.

Stikle žydi sniego gėlės, 
Jų nei kvapo, nei spalvos. 
Vai, tai šaltis, tai nugėlė 
Širdį mano Lietuvos.

Dreba topolis pa styrės, 
Varnai tūpti jin baugu. 
Mano tėviškei tarp girių 
Verkia sniegas ant stogų.

Šypsos vargui Lietuvoje 
Vėjas šypsena Šalta.
Tu Lietuva, tu manoji, 
Tu šalele, tu gimta.

1944 .XII .21
Stolp

tėvynėje likusieji maįo, kad jis 
išmainykime savo idealų į ragaišį

S. Gal v.
MENO KURINIU GROBIMAS v . .
Dažnai skaitome spaudoje apie naoių iŠ visų kraštų p^siplėstus meno tur

tus, tačiau ryškiausiai tai parodo patys skaičiai. Štai prancūzų kaltin
tojas Euernberge paskelbė, kad 1941 metais sausio 28 dieną visus prisiplėš
tuosius meno turtus Rosenbergas įvertinęs 1 milijardu Rm. Vien iš Prancū
zijos išvežta 21.903 meno dalykai, jų tarpe garsiausi meno rinkiniai, kaip 
pav., barono Rothschildo ir kt. Tam grobiui į Vokietiją atvežti buvo reika
lingi 137 specialūs vagonai. Pa vie n fens gerybėms, kaip baldams, įrengimams 
ir kt. , užimančioms 1 mil. metrų plotą, pervežti reikėjo 674 traukinių. 
Iš'Prancūzijos bibliotekų, buvo išvežta 550.000 vertingiausių knygų.

šie visi paveikiai ir meno turtai buvo slepiami Vokietijoje ir dabar 
palengva baigiami surasti. Dalis jų grąžinama atgal į tuos kraštus, iš ku- 
rių jie buvo atvežti, o kita dalis, kaip pav., Sixtino Madona ir daug kitų 
vertingų meno kūrinių plaukia į Maskvos ir kitus muziejus. Nemažai meno 
turtų žuvo ir per bombardavimus ir dabar ne vienas jų randamas pas papras
tas vokiečių šeimininkes virtuvėse.

VIETOS Ž Iii I O S
-"ETTUANICOS"’sporto klubo meninė trupė ryt rytą išvažiuoja į Oberkas- 

selį,kur dalyvaus Tautinės šventės proga rengiamame lietuvių pasirodyme.
GIEDROS"LEIDYKLa išleido įvairių motyvų atvirukus su Kauno' ir Vilniaus 

vaizdais .Atvirukai gaunami leidykloje,stovyklos pasta ir pas "WLBalsą" iš
nešiojančius vaikus.Dar galima gauti ir laiškams popierio su LiotuVos 
vaizdais ir Mindaugo bei Vytauto portretų.

-Gautas "Tėviškės Garso" Kr.5.Užsiprenumeravusiems išnešioja vaikai.
Šio numerio "Mažųjtj Pasaulio" iliustracijos-V.AdamkeviČiaus.
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i pr?3glaudė .prieipn^ 
Jos širdelė plakė---!-

JI gulėjo su savo septyniomis Srau 
gemis popierinėje Stelėje.jog visos 
buvo tautos sva-los ir kvepėjo iaJwlli 
Dezele skendo tamsoje ir žvakutes 
aklos,kaip astuoni jauni kailiukai, 
balti knateliai <5ar nebuvo naiiest 
kios ugnies,.

-Kano sesuo pasakojo,k>?a žmonės per
ka mue ir prikišę ?ri, skauėžlos Uepe4X 
noe.Tada mee praraKlaie.bet. po valanCosj . 
ištirpstame u jea>»Jteian».'aiškino CJJ. 
stora apatinė žvakė./rioš vaianlą ji < 
kalbėjosi su caro seserimi,kurios ga- V; 
balėlis stovė jo ant lentynos;,

ir jos knatelio sud:
-O aš norėčiau py;
-Man čia jau taj-? .:;r.-lbodo
Ji nespėjo užbaigų sakini 

pačiupo ją,įvyniojo ir tašku: 
pieniaus ir vos galėjo alsuo 
taip neramiai, jog ji vos neiššoko per krepšelio viršų.

2o ilgo Laukimo žvakutė pajuto ^paprastą kaitrą. Ji aiktelėjo... ir 
praregėjo,. •

jo storosios ki'j 
•Aš nemėgstu pai

- Kiek spalvų i - dejavo ji iš pasitenkinimo,-Anksčiau ji pažino jo *txip* 
tamsos juodumą. O Čia visac kambarys buvo paplūdęs spalvomis. Žvakutei" 
net akys pradėjo mirgėt i ir ji ėmė svy?.”.oti. Tada ji pajuto rankos prisi
lietimą. kokių nuos;at-ixį rankų esama! 9 ji manė, jog visos rankos kvepia' 
muilu ir alyva, kaip krautuvės pardavėjo rankos. Ją nešančios rankos buvo 
lieknos ir kvapios. Jei žvakutė būtų ov.vcsi išauklėta ir būtij skaičiusi 
gerų knygų, ji būtų palyginusi tas rankas su lelijomis. Bet ji buvo dar 
tokia kvaile ir ja į atrodė, jog tai dvi liepsnos, ištysusios nuo vėjo dvel
kimo, kuris atnešė ' jo as tolimose šaly se ^paslėptus kvapsnius.

Kvapiosios rankos įstatė ją į aukso žvakiuę0 ir žvakutė gėrėjosi savo 
liepsna, kuri lašėjo žemyn auksiniais lašais, pasismagūriavusi auksu ji 
ėmė Žvalgytieji kambarį.

- Koks gražus pasaulis ’ - šnabždėjo ji be atvangos.
Kambaryje buvo Š.’.Iūs ir ramu® Mergaitė atsisėdo prie pianino ir pradė

jo skambinti. Kaip skyrėsi tie garsai nuo krautuvės pardavėjo gargždančio 
tarškėjimo! Jie u or .i nosį prie ■vyriškio, sėdinčio kambaryje,^mylinčių akių 
ir prie paveikslų,; kurie kaip gėlės kabojo sienose, Laikgs čia tekėjo ra-' 
miai per senovišką išmargintą laikrodį., o židinio ugnis pleveno išdidžiai, 
kaip to jaukiojo pasaulio sielą. - Koks mažai: pasaulis! ... - stebėjosi 
žvakutė ir jos akys bėga per visus daiktus .-Begėdės mano draugės pasakojo, 
jog jis šaltas, žiaurus ir bauginančiai didelis,, o jis iš tikrųjų toks ma
žas, jog jį gslima apglėbti. Kokia laimė, kad aš praregėjau^- niūniavo ji. 
Bet kas tai? - staiga nustebo žvakutė ir jos kūnelį perėjo šiurpės. Kamba
rio gilumoje dungsojo juodas langas. Už jo bangavo tamsa ir vėjas įkyriai 
daužė langines. - Nejaugi ir ten yra pasaulis? - verksmingai klausė savęs 
žvakutė. - Ir tag šiurpas?! Juk ten žmonėms turi būti taip šalta... Aš tu
riu tai sužinoti! -- užsispyrusiai kartojo ji. Bet tuo tarįu knatelis jau 
palietė šaltą žvakidės pąviršiij ir žvakutės akių šviesa uzgęso. Kambaryje 
degė ugnis, girdėjosi muzika, vėjas klebeno langines. Ir vislia buvo, kaip 
seniau.

4


	C1B0002139306-1946-Vas.9-DPSPAUD-WIESBADENO-LIETUVIU-BALSAS-page-0001
	C1B0002139306-1946-Vas.9-DPSPAUD-WIESBADENO-LIETUVIU-BALSAS-page-0002
	C1B0002139306-1946-Vas.9-DPSPAUD-WIESBADENO-LIETUVIU-BALSAS-page-0003
	C1B0002139306-1946-Vas.9-DPSPAUD-WIESBADENO-LIETUVIU-BALSAS-page-0004

