
Daugelis 1945 motus paliekame laidodami visas savo viltis, tačiau 
Naujuosius Metus turėtume sutikti su didej-iais laukimais. Protas ir pa
tirtis moko, kad visados reikia turėti kantrybę ir viltį. Jeigu ’pums at
rodė, kad šiais metais turėjome grįžti tėvyr.ėn - lėtai ir nepakeičiamai 
politinių įvykių raidai tai atrodė visai kitaip. Mes juk is. viso nenorė
jome apleisti savo tėvynės, bet likimas ir to norėjo. Ir dabar, kai no- 
rim-nenorim esame tokioj padėty, turime nepasiduoti apatijai, bet, kiū
rėdami realiai į įvykius, kantriai laukti. Tikėkime - yra žmonių, kurie 
realiai galvoja ir Čirba žmonijos gerovei, gerosios valios pergalei, ir 
mes savo tikėjimu sustiprinkime viso pasaulio tikėjimą ja. Jeigu kas šio- 
laikinėje politinėje situacijoje įžiūri; vien tamsias ir pesimistiskas 
spalvas, tegu neapsirinka - istorijoje tamsių situacijų buvo begalės. Te
roras ir baimė siausdavo Europoje, tašiau laimėdavo teisingumas. Amžiais 
tos dvi jėgos grumdavosi tarpusavy, amžiais virė Europa. Mes nežinome ir 
dabartinių politinių įvykiu prasmės, kaip nesupratome ir daugelio vakari
nių sąjungininkų politinių triukų su ašies valstybėmis - Ne kartą suabe- 
jodavome jų Žygiais, jų strategija, kartais visiškai mūsų logikai prie
šingais veiksmais, tačiau finale stebimės jais.

Mes nesame visiškai priklausomi tik nuo mus globojančių. Mūsų nėra 
visiškai maža ir mos atstavaujam-tam tikrą savo tautos dalį. Ir mes pri
valome iki galo išlaikyti tvirtą viltį ir troškimą. Nenusistatynėkime sau 
grįžimo terminri savaitėm ar mėnesiais, vien pagąl savo išvadas, bet kant
riai laukime tikrosios įvykių eigos. Taipogi niokandos neužmirškime, kad 
esame lietuviai ir savo darbais rodykime mus stebintiems, kad esame ver
ti laisvės ir nepriklausomo gyvenimo. Nenugrims kimo į materializmų ir 
nesusmulkėkime. Tegul mokslas, geras elgesys, gera valia - krikščionis-’* 
koji idėja mus lydi bendruomeniniame gyvenime. Ypatingai švietimui turi
me skirti didelę reikšmę, nes savo skaičiumi būdami silpni kaip fizinė 
jėgy, mes tik kaip dvasinis vienetas galime iškovoti savo teises. Kaip 
tvirtas savo dvasia vienetas mes sutikime ir visus smūgius, kuriuos mums 
likimas gali dar suteikti ateity, priįmčami juos kaip sustiprinimą to- 

. limesnei kovai už savo egzistenciją. Žmogaus teisių niekas nepanaikins, - 
ir mes visados prisidedame prie tų, kurie kovoja uz jas. Ir savo perga
le tikimo, nes "nėra pasauly didesnės galybės, kaip toji, kuri per kan
čias ir ašaras kloja sau kelią". S.Gfalv..

Amžių versmė savo srove ' 
Nušluoja žmogaus kūrinius visus; 
Skandina ji prarajon užmiršimo 
Tautas, valstybes, valdovus.

VISKAS PRAEINA /IŠ Deržavino/
O jei šis tas ir pasilieka' 
Nuo garsų lyros ar trimito,- 
l-ebeišvengs savo likimo 
Bendroj eigoje išnykimo.

Vertė B.P.
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Kai mes palikom tave, tėviške, iš rytų art: 
s: gaisru banga, o saulė, ta pati, kuri kasdį< 
pakildavo už kluono, maudėsi gaisro jūroj. 1st 
mes senu vieškeliu į kitą- į svetimą šalį, rai 
nešdamos ryšulėlį daiktų, o širdyje sunkų, si 
giantį skausmą... Girdėjom patrankų griausmu, 
nų lojimą ir verksmą gailų... Gal tai mūsų si: 
taip pravirko, o gal tai tu, tėviške, išleisd; 
savo sūnus ir dukras svetur?

Ir buvo mūsų akys skausmo išdžiovintos ir I 
pos sučiauptos. Tik viena širdis tada kalbėjo 
tik vieną vienintelį žodį: Sugrįšim!

Plačiu viekeliu ėjom mes palikę viskžį, kas 
brangu ir artima, o senas smūtkelis kryžkelėj 
mino'mus...

Dabar esame išblaškyti įvairiuose svetimos
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seserų ir brolių likimu. Jau antri motai bėga, jau dvi vasaros buvo ir
- rudeniui du. . .

Ir vėl atsistojom prie liauju Matų slenksčio. Ir kas gi .yra už tų du
rų - klausiam. Taip, daugel klausimų mes turim susikrovę ir daug ką nore- 

~tumėm sužinoti. Bot tas vienas didžiausias ir daugiausiai slegiantis pa
tvino.mūsų krūtinėje giliausia viltim:'kt bus mums šiemet lemta grįžti į 

•.tėyynę? Ir mes norėtumėm tikėti-, Šventai tikėti, kad viena., liauju Motų 
diena bus permirkus džiaugsmo ašarom, nes tai bus toji diena, kada meš 
visais keliais plauksime į išsiilgtąją šalį. Tada iš mūsų laimingų kruti- 

-rįų išsiverš toji ilgesinga daina: "Grįšim į tėvynę, grįšim pas savus"..o
Gražina Bolėckienė

PRAEINANČIAI . 'i

■*Iiokia dienos, kaip didol- paukščiai, 
'Tik šešėlis nubėga žeme.
Susirinkęs numirusį ežią-ugsmą, 

_ Veltui tiesi rankas dar į aukštį 
‘ - Vis toly-nį vis tolyn jų. dairu.—

linksta, žiedas rausvutis ir vystą 
Štai ant lango melsvam vazono.
Kogi širdžiai. čia gaila, taip visko?
Gal diohų?"Gal draugų ir jaunystės?

: - - Jų Šešėlis nubėga, žemo.

‘ H tėkš nekvies, nemylės ir nelauks jau, 
Kaip/ atsimeni, laukė tada.

■ lėks vis dienos, lėks metai ir džiaugs- 
ir. liksi vienui ,vienišas paukštis [mas 

^Išdraskytame vėjų lizdą.
J. Mekas.- ■

VIETOS ŽIBIOS

- NAUJA MŪSŲ STOVYKLOS VADOVY
BĖ pasiskirstė pareigomis: Ko- 
šys Jurgis - pirmininkas, Bende
rius Antanas - vicepirmininkas, 
Kralikeuskas Juozas - švięt.bei 
kultūros reikalams, Bartkus Juo
zas - butų ir vidaus tvarkos, 
Juodėnas Edmundas - maisto ir 
sanitarijos, Malakauskas Anta
nas - darbo ir technikos, Cėsna 
Kazys - administracijos ir apran
gos,

LIETUVOS TREMTINIŲ KREPŠINIO 
RINKTINĖ -renkasi į KomptonąITcn 
ji treniruosis gegužės mėn. įvyk- 
siančioms -Europos pirmėnybėms 
Zucricho. Rinktinėm pakviesti ir 
Wiosbadeno "Lituanio.oš" krepši
nio ramsčiai Puzinaėskas, Blan
kus ir Varkala.

-Anglų, prancūzų i? vokiečių kalbų' 
kursai pradedami sausio 2 dieną.

-Pranešamo LIETUVIŲ GIMNAZIJOS ir PRADŽIOS MOKYKLOS mokytojams ir mo
kiniams, kad dėl mokymo patalpose vykdomo vandentiekio b oi kanalizacijos 
remonto’pamokos po Kalėdų atostogų prasidės ne sausio mėn. .2 d .-, -b.ot sau
sio mėn. 3d. /ko.t?rį*taO$i^/. • Juoz.Kralikdusk
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ĮVAIRIOS IR POLITINIS ŽINIC6
' PRAl®nus. aPIB MASKVOS KONFERENCIJĄ. New-Yorkas. Šį rytą Byr

nes radare pranešimą apie Maskvos konferenciją. Jis pabrėžė, kad konferen
cijoje buvo susitarta visais klausimais, isskyrus Persijos klausimą, -apie 
atominę bombą Rusija smulkmenų nereikalavusi ir techniškos smulkmenos ne
buvo diskutuotos. Balkanų klausimu tebesąs didelis nuomonių skirtumas 
ir jo išsprendimas dar nėra tvarkoje, nors reikia laukti pagerėjimo. Ja
ponijos klausimu - JAV Rusijai pasiūliusi bendradarbiavimą, nors Mo Art
hur įsakymų leidimo galia nebus varžoma.

Rastas HITLERIO TESTAMENTAS. Berlynas. Rastas H it le rimtos tarnautas ir 
vedybų su Eva braun dokumentas, datuotas balandžio 2? d. kaip praneša 

• ger. Truscott, testamentas susideda iš keturių dokumentų. Pirmasis - Hit
lerio politiškas testamentas, kuriame bando nuo savęs nusimesti toro 
pradėjimo kaltę. Toliau jamo duodamas naujo ministorių kabineto sąstatas, 
kur Doenitzas skiriamas į vyriausią vietą. Goeringas, Himmleris ir Rib- 
bentropas apkaltinami dėl bandymų derėtis su sąjungininkais ir pastangų 
pagrobti valdžią. Antrasis dokui.entas - Hitlerio privatus testamentas, 
liečiantis jo nusižudymo priežastis. Trečiasis - vedybų su Eva Braun do
kumentas. Ko .virtasis - rastas Doenitsui.

G3N.KAC ARTHUR PRIEŠ JAPONIJOS KOV TROLIS TARYBĄ. Tokijo. G on. Mao Art
hur pareiškė, kad prieš du mėnesius jis nesutiko su planais sudaryti 4 
valstybių’kontrolinę tarybą Japonijai ir kad jo pažiūros tuo reikalu ne
pasikeitę ir dabar. IŠ ’"acingtone pranešama, kad 4 taryba nė kiek nesu
silpnins Arthuro.kaip administratoriaus ir įsakymų leidėjo, galios.

LONDONAS. Ankaros dienraštis ”Ulusr , kuris dažnai, nušviečia Turkijos 
vyriausybės nuomonę, rašo, jog Londone Maskvos konferencija neturėjusi 
šilto atgarsio. Eai kuriuose sluoksniuose pareiškiama nuomonė, kad norė
dami užtikrinti pšsisekimą, Byrnes su Bovinu paliko neišsprendę visos ei
lės klausimų, glaudžiai susijusių su Britanija.

BERQMUKNSTERIS . Korėjoje įvyko didelės demonstracijos prieš Maskvos 
konferencijos nutarimą Korėją dar 5 metus valdyti patikėtinių teisėmis. 
Amerikiočiii kariai buvo apmėtyti akmenimis.

LONDONAS. Sirijos vyriausybė nusprendė pasiusti Suvienytų Tautų orga
nizacijai protesto notą dėl anglų - prancūzų susitarimo Sirijcs klausi
mu. -

V’IBSBADZNAS. Karinė'valdžia praneša, kad nuo vasario 1 dienos amerikie
čių zonoje įvedama pasienio policija, 730 km pločiu. Vyriausi srities 
pasienio policijos uždaviniai bus - kontrolė ir susisiekimo tvarkymas, 
spekuliacijos trukdymas.

FRANKFURTAS. IŠ amerikiečių zonos iki šiol į savo tėvynes grįžo 86- 
procentai išvežtųjų. Belgų, čekų, prancūzų, italų, rusų, danų, olandų, 
norvėgų ir jugoslavų grįžo 85-104? procentų. Lenkų, vengrų ir rumunų apie 
50 procentų, bulgarų 25 proo., estų, latvių ir lietuvių 3 procente!.

VARŠUVA. Lenkijos min. pirmininkas pažymėjo, kad SI? proc. Lenkijos ka
riuomenės jau demobilizuota. Lenkija reikalaus iš sąjungininkų jos vaka
rinių sienų pripažinimo.

NRS7-Y0RK Ak. JAV karo ministeris Beterson išvyko į kelionę, kurioje 
aplankys Japoniją, Kiniją, Filipinų salas, Indiją, Egiptą ir Vokietiją.

LIETUVOJE. Vilnius. Vilniuje įvyko sveikatos draugijos susirinkimas 
penieilino gamybai ąptarti. Kalbėjo draugijos pirmininkas prof. Banaitis, 
Mažylis, Kairiūkštis ir kt.j- ...“’Sausio 2 dieną? 20,30 vai. skautų būkle kviečiamas visuotinas stu
dentų ir abiturientų susirinkimas.

I
- Šio N-rio 1 pusi, vinjetę piešė A. Mironas.
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KODLL 2USYS IR EGLES ŽALIUOJA VISĄ ŽIEMĄ

„ __ ... Atėjo Maltosios žiemos dienos ir p aukščiais Jjlakrl“
' do į šiltuosius, saulėtus pietus. Vienas mažas paukštelis negalėjo vyk
ti kartu su kitais. Jis taip smarkiai susižeidė savo sparnelį., kadnebo-

: galėjo skristi. Ir jis liko vienas šaltame šerkšno ir sniego pasauly .’’Miš
ke, atrodo, yra Šilta” - galvojo, paukštelis L "Aš paprašysiu medžių, kad 

I jie paslėpti- mane savo šakose iki pavasario". Jis nušokavo miškan ir pri
ėjo prie puikaus beržo. ’Puikusis borŽo^ - tarė paukštelis, - mane spar
nas sulaužytas. Visi ma- » draugai jau išskrido. Leisk man pasislėpti ta- 

j vo Šakose, kol draugai grįš pds mano”. Beržas papurtė savo sidabrinius 
žalius lapus. Jis gailėjosi mažojo paukštelio, "Bet,--^tarė jis,-^as nesu 
labai stiprus. Ix aš taip pat turiu rūpintis savo blyškiaisiais žaliai -

Šiais lapais ir jų mažais pumpurais, čia nėra vietos tau, mažasis paukš
teli”. "Gerai” galvojo paukštelis V Ąžuolas yra didesnis ir stipresnis. As 
prašysiu prieglaudos pas jį U Ir, nušokavęs prie ąžuolo, jis tarė: 
ąžuole, priglausk mane savo šakose iki pavasario". "Iki pavasario, p 
riko ąžuolas. "Tai per ilgas laikas. AŠ turiu rūpintis savo gilėmis. 
Jos auga taip ilgai. Man gaila, bet aš negaliu tau padėti”. "Gal n
gluosniai bus man švelnesni” - galvojo paukštelis. "Tas gluosnis M
prie upelio atrodo labai mandagus. Eisiu pas jį-" \

"Malonusai gluosni", - tarė paukštelis, - "gal leistum pasilikti j 
pas tave iki pavasario, aš visiškai vienas". "Gaila, mažasis paukš- • 
toli",- atsakė gluosnis. "Žiomą aš turiu ilsėtis. Gal kiti,medžiai 
galėtų tau padėti'.’ Tada pasigirdo balsas: ^kur tu eini, mažasis f,\ 
uaukstoli?" Tai buvo lieknoji eglė. "Aš nežinau", - tarė paukšte^ - \\ 
lis. "Man labai šalta ir mano sparnelis sužalotas, as prašiau 
medžių priglausti mane, bot jie visiškai nenori”. "Eikš pas ma
no", -tarė eglė. "Tu gali pasilikti su manimi visą žiemą, jei 
tau patilo". Dvi pušys, kurios stovėjo netoli, girdėjo paukšt e.» 
lio pasakojimą. Jos tarė jam: "Mes taip pat uždengsime tave 
nuo Šiaurės vėjo, mažasis vargingas paukšteli". Taip eglė ir 
pušys suteikė paukšteliui Šiltą pastogę, betrukus sįąurės ve- 
jas įsiveržė į. mišką. Šalnos karalius buvo su^juo. Jiuurės 
jas pradėjo pūsti kiek galėdamas. Greitai beržas, ąžuolas 
ir gluosnis stovėjo visai nuogi’. Visi jų lapai gulėjo 
ant žemės. Bet šalnos karalius tarė siaurės vėjui 
"Eelicsk tų medžių, kurie priglaudė mažąjį paukš
telį, Palik jiems jų apdarą." Todėl šiaurės vė
jas nelietė eglės ir pušų. Ir nuo to laiko 
eglė ir pušys žaliuoja ’’isą Žiemą.

Vertė A.L.

galvosūkių atsakymai 
Rebusas: Atitiko kirvis kotą.Valstybės: 
Ii ja, Danija, Rusija
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