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BENDRUOMENINIS VĖŽYS
Gyvename primestinį mums tremtinių gyvenimą. Priversti esame tvarkytis 

bendruomeninio gyvenimo sąlygose ir negalime vesti savo gyvenimą pa gal 
subjektyvią galvoseną ir individualią išmintį.

Ryškiausias mūsų kolektyvinio gyvenimo veidrodis yra mūsų visokerippa 
vis uomeninė^v ciklą, mūsų represent avimas is mūsiį globėjų ir dar likts.ių 
mums draugiškų tautų akyse. Tuo t liesiu lietuviškosios bendruomenės, de - 
mokratiškais principais besivaoovaudamos, renkasi savo administracinio 
gyvenimo reprezentantus - vietinius komitetus - valdybas, steigia švie
timo įstaigas - gimnazijas, pr. mokyklas, leidžia lietuviškus laikraščius, 
kuria fxieno institucijas, kolektyvus, sporto klubus ir ratelius, organizuo
ja lietuviškas leidyklas, sudaro sąlygas veikti gražioms jaunimo ugdymo 
organizacijoms, jaunimo šokių, dainos ir vaidybos studijoms ir 1.1.

Visame tame milžiniškame darbe dirba būriai lietuviškosios Šviesuome
nės, visiškai arba labai mažai teatlyginamos / gal būt tik 0,01 proc. to 
atlyginimo, kuriuo pripildo kišenine visuomenei patarnaują įvairūs ver
telgos ir "prekybininkai/. Atrodo, kad gyvenimo pamokytas-ir susipratęs 
lietuvis turėtų jausti bent moralinę pagarbą šitiems kukliems darbinin
kams, kurie dirba visos bendruomenės ir jos tolimesnės ateities labui. 
Tačiau to nėra. Po bendruomeninio gyvenimo pamatais rausiasi mums gerai 
pažįstama kritika - be logikos, šmeižtai-b e pagrindo, apkalbinėjimai - 
tikslu palaužti dirbančiojo dvasią, nešvankūs prasimanymai, intrigos, įta
rinėjimai, žodžiu, - viską ardanti dvasia, noras užgniaužti viską pačioj ■ 
užuomazgoj ir apjuokti kiekvieną bekylančią, nors ir labai gražią, mintį. 
Kodėl taip? Ar mes pavydim ta.m valdybos nariui, kuris baigia paskutir.ius 
puspadžius nuplėšti belakstydamas nuo pareigūno prie pareigūno ir nesu
randa laiko net kasdieninės mūsų duonos kąsniui nuryti?*, ar mes galimo mes
ti kaltinimus UNRRAOje dirbantiems pareigūnams, kurie, užuot • tuščiai lai
ką leidę, ėmėsi tarnautojo plunksnos? ^r mesA žinome, kiek‘turi valandų 
nemiegoti, kiek'laisvalaikių,.darbo, energijos, nervų ir jėgos pašvęsti 
savo darbui geras mokytojas, visuomenininkas, administratorius, organiza
torius, vaidybos, dainos, žodinio mono darbininkas, aktorius, ’rožiėorius? 
Ar mes teisingi ir ar lietuviškai .galvojam, pareikšdami abuojumą būsima
me darbe dar tik renkamai valdybai? Ar mes galime save pateisinti, arnbi- 
oiškais .kaprizais ir intrigomis trukdydami įvairius meninius paruošimas, 
nežiūrint,ar tai būtų Vaikų Teatro, ar LT Ansamblio, "Lituanioos^, ar ku
rio kito. Kokį materialinį.“pelną turi dirbą mūsų ar mūsų vaikų-džiaugsmui 
bei mūsų pačių gražiai reprezentaqi jai UNRRAos ar svetimų tautų laikraš
tininkų akyse? Ne. Apie visa tai šį neatsakomingų ir nesugebančių galvo
ti žmonių grupė ■_nieko nenori žinoti. Pro jų akis dažnai praslysta girtas 
ir žeminąs mūsų tautinę garbę pilietis, ICO proc. egoistas ir lupikas, 
tačiau tylusis kultūros darbuotojas, visuomenininkas, palydimas pašaipa 
ir apipilamas iniriginėmis paplavomis.

Šitoks elementas sveikosios stovyklinės bendruomenės dalies turėtų bū
ti, lyg tas sugedęs plaučių narvelis, izoliuojamas r.uo viso kūno ir jo 
argumentams kiekvieno ir kiekvienoj progoj duotas tikras atsakas.
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LIETUVIAI DĖKOJA JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI PIJUI XII
Kai vakarų sąjungininkai? pas kuriuos atbėgome norėdami išvengti ryti

nio savo kaimyno persekiojimų, užuot supratę mūsų padėtį, dažnai visai 
nekaltai apmėto karčiais kaltinimais - Vatikanas apie mus ir apie mūsų 
kenčiančią -tėvynę buvo visados vienos nuomonėm. Jis geriausiai supranta 
mūsų padėtį* Todėl, Arkivyskupo Ohiarlo atsilaržymo proga, dėkingų lietu, 
vių variu Viesbadeno lietuviai pasiuntė Jo Šventenybei Popiežiui Pijui 
XII sekantį adresą - sveikinimą:

"Lietuvių tautos dėkingumo aktas. - Šventasis Tėve! Mūsų didžiausio 
skausmo valandoje, kada tiktai vienas Dievas temato lietuvių tautos kan
čias, mus teikėsi aplankyti Monsenioras Arkivyskupas Ohiarlo, Jūsų Gar
bingasis pasiuntinys, kurio mes tapomo paguosti ir suraminti. Per jo lū
pas gavome Jūsų pontifikalį palaiminimą ir Jūsų mielaširdystės dovanų. 
Msb pavedama save Jūsų Šventenybės žemiškai globai ir Dievui, kaipo mūsų 
rėmėjui šiame skaudžiame išmėginime,

Nuolankiai prašomo leisti Jūsų Šventenybei pareikšti mūsų didžiausią 
dėkingumą, visišką ištikimumą ir sūnišką prisirišimą.

Lietuvių vardu Wlesbadeno Lietuvių Komitetas.
■Vie sbad on, 19 46.1.6. ______

D’KONSKIO PAREIŠKIMAS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESE
Lapkričio 29 ir 30 d.d. ir gruodžio 1 d. Čikagoje įvyko Amerikos Lie

tusių Kongresas. Jame dalyvavo ir JAV Kongreso narys O'Konski. Savo kal
boje lietuviams jis pareiškė: n Jūs, susirinkusieji, esate tie, kurie my- 
lite laisvę kiekvienu savo kraujo lašu. Aš esu JAV Kongreso narys, mes t1 
rime- daug problemų,- ir kažin, ar jos yra svarbesnės, kaip Lietuvos laigv 
Lietuvos ir kitų tautų. Iš to,' ar Šie kraštai bus laisvi, mes suprasim, 
ar mes ne vaitui kovojom* -Taika turės parodyti, ar mos kariavom ne veltu: 
Kol Lietuva pasiliks sovietų okupacijoje, aš sakysiu, kad mos karą prala 
mėjem. -Tie patys propagandos agentai, kurio taip lengvai parducdn’Lietu
vos laisvę, lengvai parduos ir JAV laisvę. Tik vakar naktį aš iš Vašing
tono. Ten baltieji Rūmai dabai- pilni krepšių iš įvairių tautų., prašančių 
juos pridėti pinigų. Visi prašo pinigų. 0. ko prašo lietuvių tauta? Ar pi 
nigų, ar maisto? Ne, ji ’badauja, bet ji prašo tik vieno - laisvės. Ir nė' 
ra gražesnio už Šį prašymą*”

ŠVEICARIJOS ŽINGSNIS ATGAL
norno radijas pries kurį laiką pranešė: ”Fedaraoijos Taryba gruodžio 

10 d. nutarė nuo sausio 1 d. atšaukti privilegijas čionykščiams Baltijos 
kraštų diplomatams* Principe tas nutarimas roiškla, kad Šveicarija nebo- 
pripaŽįstu tų valstybių tarptautinės toisės prasme ir kartu panaikina jų 
pasiuntinių teises. Motyvai, pastūmėję mūsų užsienių politiką į tą žygį, 
glūdi bandymo vis labiau sunormalinti mūsų santykius su Rusija, kuri Bal 
tijos valstybes nuo 1939 matų'sąjungos sutarties su Vokietija sudaryk:. 1 
ko savo įtakos sfera= Jau tada Baltijos šalių diplomatui buvo išbraukti 
oficialaus Berne akredituotųjų diplomatinio korpuso narių tarpo, bet ogz 
tavo šešėlyje. Dabar ir tatai formaliai panaikinama”.
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VĮEgCg..Z IBĮ OS... IR PR ABEŠIMaI
Rytoj 13,30 vai. įvyks futbolo rungtynės - Kaunas-Provincija. 15, oo vai. 

latvių salėje įvyks motorų tinklinio rungtynės "Lituanica” - estės. Po jų 
_ Pabaltijo vyrų tinklinio turnyras. Dalyvauja po Vieną "Lituanioos", lat
vių ir estų komandą.

- Ryt paštininkų susirinkimas neįvyksta. Jis įvyks sekantį sekmadienį 
vaikų darželio patalpose, 14, oo vai.

PADĖZA. Mecenatui, paaukojusiam "Lituanioos" klubui 300,-Rm, nuošir - 
d,ž i ai dėkojame. "Lituanioa”

ĮVAIRI03 _IR PDLITIBĖ3 ŽIBIOS
IŠ UBO SUSIRIBKIMO , Londonas. Gromiko vakar kalbėdamas pažymėjo, kad 

tikrieji UEO įkūrėjai yru Rooseveltas, Churohillis ir Stalinas. Šiandieną 
kalbės kidault. Baltgudijos delegatas pareiškė, kad vienas didžiausių ka
ro nusikaltėlių gen.Kluge slapstosi Ispanijoje, artimųjų Rytų armėnų emi
grantų tautinė taryba nusiuntė telegramą, kurioje reikalaujama patenkinti 
sovietinės Armėnijos teritorialinius reikalavimus iš Turkijos.

UBO paruošiamoji komisija pasiūlė laikiną organizacijos buveinę įreng
ti Atlantic City, Hew Jersey valstybėje.

STREIKAI JAV ■ TįSIASI. Hew-Yorkas. Ryt prasidės 800.000 JAV plieno 
pramonės darbininkij streikas. Prezi'dcnto Truman o kompromisinis pasiūlymas, 
kuriuo jis darbdaviams siūlo sutikti pakelti darbininkams algas, buvo 
darbdavių atmestas, nors profesinės sąjungos ir sutiko. Trumanas .pažymė
jo, kad nustojus veikti plieno pramonei, buS praktiškai sustojusi visa 
JAV pramonė.

VENGRIJOJE BUS P Ali ALKIU Ta MQEARCHI JA. Londonas. Visos Vengrijos įh rti- 
joa pasisakė už monarchijos panaikinimą ir Vengrijos rospublikos įkūrimą. 
Min. pirmininkas Tildi pareiškė, kad tai bus įvykdyta dar sausio mėn.

JAV Laivynas VIDURŽ E1II0 JUROJE. ’Vašingtonas. J^V laivyno ministerija 
pranešė, kad vieną iš savo septynių talkos meto laivynų JAV nuolatos, lai
kys Viduržemio jūroje. Laivynui vadovaus admirolas H .Hewitt.

PaCIFIKD SALOS PRIKLAUSYS AMERIKAI. Vašingtonas. Pagal prezidento Tru
mano pareiškimą, visos Pacifiko salos, buvusios po japonų mandatu ir ča- " 
bar JAV reikalingos, kaip atramos punktai, pasiliks vien JAV patikėtinys- 
tėje.

RACIAL ŽUDOSI. Buernbergas. Buernbergo kalėjime pasikorė Dr.Leonardo 
Gonti, buvęs Reicho sveikatos fuehreris. Lud'vigsburgo lagerio ligoni
nėje nusižudė buvęs Vokietijos pasiuntinys kerne Dr.Otto Koeoher. '

FRAEKTURTaS . JAV vyriausiojo štabo Europoje pranešimu, prasidėjo 
175.0C‘0 vokiečiiį „aro belaisvių pervežimas laivais iš Auerik® per britų 
uostus. Iki pavasario iš Amerikos grįš 314.000 vokiečiu, kare belaisvių.

LOBDOIiAS. Olandija pareiškė nedalyvausianti Vokietijes okupacijoje, 
nes jos kareiviai užimti Indonezijoje.

VISIEMS, kurie po skiepų nuo influenzas /gripo/ turės temperatūros'pa
kilimą ar skiepijimo vietoj gausis reakcija /paraudims ar p&tyrimaę/, 
įsakoma registruotis pas ambulatorijos ar ki'tus lietuvius gydytojus.

- Gautas ?Žiburių" Kr. 2. Užsiprenumeravus lems išrerioja vaikai.
_ Vasario 1-2 d.d. 7’iosbudeno lietuvių rtovykloje ^ruki urnas skautų va

dų, gyvenančių amori.r.ieči-ų žaroje, pirmasis s u važia v ims. Kviečiami daly
vauti visi s ka v t-ir. inkai, turtirinkni, vietininkai ir v raugiu inkai.
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WTAOSIS
Atsibodo katinėliui vis peles po klėtį gaudyti Paieškosiu,- sako,- gau

siu gal aš amatą geresnį. Ir išėjo į pasaulį.
Žiuri - bernas lauką aria ir dainuoja sau laimingas.
- Jo salia, matyt, nebloga, kad toks linksmas vis dainuoja. - Ir apsl-

■ bernauti katinėlis pas artoją. Arė dieną, arė kitą. Po arimo ėmė sė- 
•_ i uodegėle užakėjo. Ir sužėlė ir sudygo visas laukas, kaip giružė. Links
mas valkstė katinėlis ir burkavo sau pro ūsą.
Bet pristatė jį artojas klėty malti - girnas suk
ti. LIa.la dieną, mala kitą - nė žymės nėra mali
mo. Ir kojelės jam įskaudo, kailinėliai sudul - 
kėjo. Suko liūdnas uodegėlę ir vis malė, malė, 
mali ...

Atsibodo katinėliui 
malti miltus, girnas 
sukti. Ir sau tarė nu
siminęs:

— Šitas darbas man ne
tinka. Silpnas mano su
dėjimas ir kojelės greit 
įvargsta. Eisiu v’l, iš 
kur atėjęs. - Ir išbėgo 
katinėlis, girnas klėty
je palikęs. Žiūri grįžęs 
- pilnos klėtys, kamba
riai pelių privisę. Grį
žo vėl ,prie savo darbo 
jis pas žemdizbį paliau
ti. Ir dabar tubepeliau- 
ja. Bet kaip ženklas jo 
kelionių ir malimo pas

.Artojų - ir šiandien' 
balti jo ūsai' ir 
miltuotos .baltos 
k°303-j/V

.L .BALoaS” 
legija, Leič 
iliustravo
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