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KAS ir KUR 
• Albertas čižauskas, anksčiau 
buvęs JAV vicekonsulu Pakis
tane, Karachi mieste, nuo pra
ėjusių metų pabaigos paskirtas 
JAV generaliniu konsulu Jahar-
toje, kuri dabar yra Jungtinių 
Indonezijos Valstybių sostinė. 

• Toronto lietuvių vyrų choras, 
pakviestas dalyvauti septinta
me Kiwanis muzikos festivalyje, 
atsisakė, nes tame festivalyje 
dalyvaus vienas komunistuojan

tis ukrainiečių choras. Lietu
kus paremdami, atsisakė daly-

'vauti ir kiti trys chorai. 
• Rašytoja Karolė Paižieraitė, 
iš Vokietijos nuvykusi į Brazi
liją ir apie metus laiko ten pa
gyvenusi, dabar ruošiasi vykti 
| Australiją. Rašytoja nori su
sipažinti ir su tenykščiu gyve
nimu. 

• Kolumbijoje, Bogotoje, gy
vena iš tremties nuvykę trys 
lietuviai dailininkai: E. Kulvie
tis, J. Penčyla ir Bagdonas. Visi 
verčiasi nelengvai, bet tikisi 
susilaukti ir geresnių dienų. 
• Smuikininkas Izidorius Vasy-
liūnas, kuris del įvairių emigraci
nių formalumų negalėjo atvykti 
j JAV, šiuo metu koncertuoja 
įvairiose tremtinių stovyklose 
Vokietijoje. 

• Amerikoje išleistas jau an-
'• trasis AIDŲ numeris, kuris ga
lia skoningas, įdomus, pažymėtas 
1950 metų vasario mėnesio data. 
• Penki Kanadoje gyveną lietu
viai inžinieriai priimti į Kana
dos Ontario provincijos inžinie
rių sąjungą. Į šią sąjungą dar 
prašosi priimami 28 lietuviai 
inžinieriai. Lietuviais inžinie
riais, kurie dirba savo profesi
jose, darbdaviai patenkinti. 
• Pietų Amerikoj kraštai per 
Apaštalinės Nuncijatūros valdy
toją Vokietijoje, vysk. Muench, 
pranešė, kad jie nori gauti iš 
tremties apie 500 kunigų. Mano
ma, kad tuo bus išspręsta kuni
gų tremtinių emigracija iš Vo
kietijos. 

• Gediminas Galvanauskas, Lie
tuvoje buvęs Prekybos Institu
to lektorius, šiuo metu gyvenąs 
Chicagoje, mini spaudos darbo 
25 metų jubiliejų. 

• Dr. A. Greimas, sėkmingai 
parašęs doktoratinį darbą Sor-
bonos universitete, Egipto vy
riausybės pakviestas profeso
rium i Aleksandriją, karaliaus 
Faruko universitetan. 

• 1949 metų pabaigoje komu
nistų laikraštis "Izvestija" pa
sigyrė savo komunistiniais lai
mėjimais Lietuvoj paminėdama, 
kad jau veikė 5,454 kolektyvi
niai ūkiai. "Izviestija" tik ne- kabanti apie Lietuvos trage-

. paminėjo, kad tie kolektyviniai | turėtų plačiausiai paplisti, 
ūkiai suorganizuoti iš ūkininkų 

Dvikoye Anglijoje 
(Praėjusių rinkimų vaizdai) 

• Amerikoje ir kituose kraš
tuose gyveną lietuviai skautai 
Šv. Kazimiero, savo patrono, 
šventės proga rengė įvairias^iš
kilmes. 
• Amerikoje atsidūrę jūros 
skautai, kurie gražiai veikė Lie
tuvoje, pradėjo organizuotis į 
jūros skautų vienetus. Pirmasis 
toks vienetas susiorganizavo 
Chicagoje. 

• Iš Rusijos grįžę vokiečiai be
laisviai teigia, kad Uralo srityje 
dar tebegyvena iš Lietuvos iš
tremtas profesorius Tadas Pet
kevičius. 

• Tremtiniai, keliaują iš Vokie
tijos į Australiją, buvo«vežami 
per Bagnoli stovyklą, esančią 
Italijoj. Toji stovykla visais po-
iūriais buvo nepakenčiama. Pas

kutiniuoju laiku ji buvo užda
ryta,^ kad ten įvedus padorią 
tvarką. Dabar pranešama, kad 
stovykla naujai pertvarkyta ir 
ja jau nebesiskundžiama. 
• Kolumbijoje mirė Juozas Ka
lėda, neseniai į šį kraštą at
vykęs iš tremties. 
• švedų laikraščiai skelbia, kad 
Pabaltijo kraštuose dar tebe
veikia stiprūs partizaniniai ju
dėjimai, nors sovietai visokio
mis priemonėmis stengiasi par
tizanus sunaikinti. Esą, Lietu
voje priskaičiuojama iki 25,000 
partizanų, Latvijoje — iki 18, 
000 ir Estijoje — iki 9,000. 

• Australijos naujasis imigra
cijos ministeris J. G. Arthuras 
ragina visus australus į savo 
šeimas traukti naujai atvyku
sius tremtinius ir tuo pagrei
tinti naujųjų ateivių suaustrali-
nimą. Australijoj einantiems ne 
anglų kalba laikraščiams įsa
kyta būtinai spausdinti ir angliš
kus puslapius. Kas tai atsisako 
daryti, tas nustoja teisės leis
ti laikraštį. Tat ir visi lietuviu 
kalba išeinantiej Itikraščiai 
jau įsivedė angliškuosius sky
rius. 

• Iš Lietuvos pranešama, kad 
šiais metais sovietai įsakę dar 
smarkiau kirsti Lietuvos miš
kus. Miško medžiaga daugiau
siai naudojama įvairiems su
stiprinimo įrengimams statyti. 
Nemaža miško medžiagos, len
tų pavidale, išvežama ir į to-
imesnes Sovietų Sąjungos sritis. 
• Amerikoje jau gauta "Ven
tos" leidyklos, Vokieti jo jeį iš
leista knyga GENOCIDE (Li
thuanian's Treefold Tragedy). 
Knya nemažo formato ir para
šyta labai gražia anglų kalba. 
Anglų kalbą taisė buvęs Lietu
vos Pasiuntinybės Londone ben
dradarbis Harrisonas. ši kny-
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atimtose žemėse, o pačių ūki
ninkų didžioji dalis ištremta į 
Sibirą. 

• Kolumbijoje, Medelin žirgy
ne, dirba du lietuviai — Lietu
vos kariuomenės majoras An
tanas Andriūnas ir buvęs Ma
rijampolės apskrities viršininkas 
V. Goštautas, šiame žirgyne jie 
dirba kaip administratoriai ir 
jojimo instruktoriai. 

• Venezueloje išleistas potvar
kis, kuriame sakoma, kad Už
sieniečiams draudžiama būti 
viešbučių savininkais, restoranų 
ir barų laikytojais. Tuo patvar
kymu paliesti jau ir keli lietu
viai. 

• Tarptautinį pabėgėlių orga
nizacija IRO įspėjo per spaudą 
ir atitinkamus raginimus, kad 
beliko tik 18 savaičių iki IRO 
veiklos pabaigos. Tuo duoda su
prasti tremtiniams, kad visi sku
bintų emigruoti. 

Kun. Gaidamavičius - Gaida, 
gyvenąs Belgijoje, paraš§ kny
gą apie benamio žmogaus fi 
losofijd ?'išblokštasis 
gus". 

• Tuebingeno universitete, Vo
kietijoje, kur prieš kelerius me
tus mokėsi apie 300 lįetuvių 
studentų, šiuo metu dar'moko
si 40 studentų. Jie daugiausiai 
studijuoja medicinos mokslus. 
• Vasario 16-tosios proga Mad
rido radijo stotis transliavo 
trumpą Pabedinsko kalbą. 
• Iš Argentinos praneša, kad 
ten veikianti Argentinos Lie
tuvių Susivienijimo organizaci
ja 1950-51 metams išsirinko val
dybą iš: Stasio Majausko (pir
mininko) , Felikso Albavičiaus, 
Jono šutinio, Andriaus Jaku
bausko, Leono Ribikausko, Adol
fo Pilypo ir P. Sereikos. 
• Brazilijoje esanti Lietuvių 
Sąjunga, kuri įsteigta 1931 me
tais, ruošiasi dvidešimtmečio su
kakčiai. Lietuvių Sąjungos gar
bės pirmininku yra Lietuvos 
konsulas Polišaitis. 
• Kun. Stasys Yla, aktyvus 
spaudos darbininkas, rašo įdo
mius prisiminimus iš pergyve- .. . . , . _ . 
nimų koncentracijos stovyklose.^ U
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Vienų nekantriai laukti, kitų 
prisibijoti rinkimai Didž. Brita
nijoje pagaliau atėjo. Vasario 13 
d. su žalia vilties šakele 1,866 
kandidatai oficialiai išsileido į 
masę žmonių, naudodami viso
kias galimas priemones, kad tik 
galėtų "palenkti" balsuotojus 
savo pusėn. Nė vienas iš jų ne
pradėjo šito maratoniško žygio 
beviltiškai. O vis dėlto didelei 
daliai jų turėjo būti lemta kris
ti, nes britų parlamente dabar 
tik 625 vietos... 
^ "Esame geriausi!" 

Ir išėjo tas rekordinis skai
čius kandidatų ieškoti liaudies 
pritarimo. 

Iš visų kampų pasipylė pro
paganda. Spauda ir kalbėtojai, 
rodos, pirktų, kad galėtų, skau-
desnį ir kandesnį žodį savo prie
šams sumalti. 

Nenuostabu tad, kad nuosai
kūs anglai pradėjo užgaulioti 
vieni kitus. Kai kuriose vietose 
teismams buvo darbo. Bet daž
niausiai ginčai būdavo išrišami 
vietoje, geriau sakant, palieka
ma balsuotojams .daryti spren
dimą. Taigi, galėjai plūstis, juo
dinti kitus, šmeižti, bet reikėjo 
žiūrėti, kad iš per didelio rašto 
neišeitum iš krašto ir vietoje to, 
kad patrauktum minią savo pu
sėn — žiūrėk, kad ji neatsuktų 
nugaros... , 

Tokioje tai įtempimo nuotai
koje vyko apie 10,000 rinkiminių 
susirinkimų. Kalbėtojai stovė
jo prieš didžiai sunkų uždavinį: 
atsispirti prieš visokius pagrįs
tus ir rtepagrįstus užmetimus, 
atsakinėti į kompromituojančius 
klausimus, raminti tyčia susi
rinkimo griauti atėjusius lais
vos šalies piliečius ... 

Ir ministerial kalbėjo bijoda
mi. Kalbėjo ne kaip ministerial, 
bet kaip nuolankūs kandidatai, 
lyg prašydami tautos užtarimo 
ir pasigailėjimo ... O minia jau
tė: Tautos likimas jos rankose! 

Liūtas rinkimuose 
Vienam ministeriui Londone 

kalbant prieš minią žmonių, ku
rie jį protarpiais perrėkdavo, 
staiga sustaugė liūtas. 

Ir kad jį kas galėtų nuramin
ti ! Ponia ministerienė nuėjo prie 
jo narvo (mat, netoli susirinki
mo vietos buvo apsistojęs cir
kas!) ir bandė rykšte nuramin-

RINKIMINĖS PRO
PAGANDOS PERLAI 
Konservatorių muilas. — Nau

jausioji britų konservatorių rin
kiminė brošiūra vadinasi: "Nu
siplauk nuo rankų socializmą!" 
Knygelėje yra keletas tuščių, 
muilu impregnuotų puslapių su 
nurodymu: "Sudrėkink savo 
rankas ir delnais patrink iį la-
P3". 

Nekontroliuotas Churchillis. -
Kai Churchillio žmona viename 
priešrinkiminiame susirinkime 
pradėjo sakyti kalbą, kažkas iš 
salės gilumos ją paklausė, ką 
Churchillis apie konservatorius 
yra pasakęs 1908 metais — ta
da, kai jis pats priklausė libe
ralų partijai. "Už Churchillio 
ištekėjau prieš 41 metus", at
sakė ji. "O tą kalbą jis pasa
kė prieš 42 metus, t.y. tuo 
metu, kai dar nebuvo mano kon
troliuojamas". v 

Sveiku arklio protu. Libe
ralų partija viename Londono 
priemiestyje kreipėsi į gyven
tojus, kad jie "sveiku arklio 
protu" balsuotų tik už liberalus, 
šio priemiesčio gatvėmis buvo 
vedami asilas, mulas ir arklys. 
Ant asilo kaklo ̂ buvo pakabin
tas toks plakatas: "Esu dur
nas asilas, todėl balsuoju už 
konservatorius". Mulas nešė to-

jlas, todėl balkioju už dart)ie-
• Kotryna Grigaitytė-Graudu- čius." O arklys: "Turiu sveiką 

• Į arklio protą, todėl balsuoju tik 
liberalus." (LIETUVIS) 

is žmu- šienė ruošiasi išleisti naują ei-|arkli< 
lėraščių knygą "Paslaptis". Lg \n 
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ti "trukdytoją". Prižiūrėtojas ją 
perspėjo: 

— Ponia, neikit artyn! Tas 
liūtas jau yra užmušęs du žmo
nes ! 

Ir taip per visą mitingą liūtas 
staugė... 

Tik žmonės nežinojo, kurią pu
sę jis palaiko. Socialistai tvir
tino, kad net liūtas sutiko su 
jų ministeriu. Konservatoriai, 
žinoma, liūtą priima savo pusėn. 
Girdi, sako, mūsų rėkimo buvo 
per maža — tai jis mums pa
dėję "nurėkti" socialistų minis-
teif;:.. 

Visi, kas tik gali! 
Kai "per dešimt dienų minia 

pavargo besiklausydama kalbė
tojų (labai gausiai susirinkda
vo!), o kalbėtojai išsisėmė — 
išaušo abejotinos dienos rytas 
— vasario 23 d. Tyliai tylutėliai 
nešė balsuotojai savo sprendimą 
į urnas. Nepertrūkstanti v srovė 
žmonių plaukė ten iki 9 vai. 
vakaro. Net ir vienuoliai tra-
pistai, kurie karstuose guli ir 
niekados dar istorijoje nedaly
vavo jokiuose rinkimuose, ir mo
terys vienuolės ėjo prie urnų, 
dėjo kryžiukus prie pasirinktų 
kandidatų ... Vienoje vietoje li
goniai chalatuose atėjo balsuo
ti. O viena senutė (per 100 me
tų) vos įmetė balsą į urną, su
klupo ir po 15 min. mirė ligoni
nėje ... 

Kiekvienas anglas taip gyvai 
buvo įsisąmoninęs, už ką bal
suoti! Nes kiekvieno širdyje 
nematomai verda neapykanta ki
tai partijai ir noras, kad sa
voji laimėtų! Viso balsavo re
kordinis skaičius — apie 85% 
turėjusių teise balsuoti. 15% 
vis dėlto nebalsavo. 

Minia jaudinpsi 
Rinkimų dieną 11 vai. vakaro 

Britų sostinės širdyje — Tra
falgar Square — prie trykštan
čių fontanų susirinko daugtūks-
tantinė minia stebėti DAILY 
MAIL laikraščio suorganizuoto 
rinkimų rezultatų skelbimo — 
aukštai, prie 5 aukšto langų, 
buvo didžiulis ekranas, ant ku
rio skelbdavo duomenis. Pirmas 
praneštas rezultatas — socia
listų pergalė Salford rinkimi
nėje apygardoje. Antras — kon
servatorių laimėjimas. Tada ek
rane pasirodė Churchillio atvaiz
das. Minia įsisiūbavusi šaukė, 
džiūgavo, rėkė, švilpė — kaip 
tik kas išmanė! Vieni pritarda
mi, kiti — nemėgdamį. Panašūs 
jausmai minią judinu matant 
Attlee paveikslą... 

Niekuomet aš nemaniau, kad 
anglai gali būti taip politiškai 
jautrūs. Ypač jaunimas. Laikas 
nuo laiko jie skautišku būdu 
šaukė "Vivat Churchill!..." 

O jaudintis buvo ko, nes abi 
didžiosios partijos ėjo beveik 
žingsnis į žingsnį. 

Entuziastingas jaunimas pra
dėjo traukti meilės dainą, tik 
vietoje "Mylimosios" įterpdavo 
"Winnie" (t.y. Winston Chur
chill). Ir kaip nuoširdžiai skam
bėjo tas jų "O bring back my 
Winnie to me, to me .. 

Ir taip per visą naktį. 
Kelią didiesiems! 

Apy ryčiais darbiečių partija 
buvo laimėjusi 163 balsus, kon
servatoriai 101, liberalai 1. Ko
munistai nesugebėjo prastumti 
nė vieno savo kandidato. Taip 
tai iš 100 į rinkimus išėjusių 
komunistų, apie 90 prarado savo 
depozitą, nes nesurinko nė po 
vieną aštuntadalį balsų. Tai di
delis nuostolis raudonųjų gau
jai, nes kiekvienas buvo davęs 
po 150 svarų užstatą, t. 

Lygiai švariai buvo nušluo
ti ir visi kiti mažieji, šį kartą, 
atrodo, visus rinkimus domina
vo pagrindinė mintis: ar pa
vyks konservatoriams nuversti 
dabartinę darbiečių valdžią?! 
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Kai sekančios dienos mtu pra

dėjo plaukti pranešimai iš pro

vincijų, pirmyn duotas darbie
čių šuolis ėmė mažėti. Iš 60 nu
tirpo iki 50, 40, 30 20. Ir taip 
greitai, netikėtai, nelauktai. Lon
donas jaudinosi. Jaudinosi taip, 
kaip dar niekados. Partijų vadai, 
ir net pats karalius, sėdėjo visą 
popietę prie specialių praneši
mo mašinų su duomenimis. 

Socialistai ryte buvo pasisku
binę švęsti savo pergalę. Kai 
finansų ministeris savo rinki
minėje apygardoje po laimėjimo 
buvo entuziastingos minios ne
šamas ant rankų, tai tas visuo
met rimtas Sir Stafford Crips 
nesusilaikė ir vaikiškai džiau
gėsi : 

— Kftfl galėjo tikėti, kas ga
lėjo net pamanyti, kad tokią 
nepopuliarią partiją visa šalis 
vėl renka valdžion. Kas nuosta
biausia, tai kad mane, kuris 
esu — dėl taksų —. pats nepo
puliariausias asmCio valdžioje <*— 
jūs vėl'išrinkote! 

Ir jis jaudinosi iš džiaugsmo. 
O po pietų jaudintis teko jau 

iš nerimo. 
Mirties taškas 

5 vai. vak. konservatorių pra
vesti kandiditai drauge su 6 li
beralais pasivijo darbiečius. Abi 
pusės turėjo po 268 laimėjimus. 
Įtempimas pasiekė pačią vir
šūnę. Radijas visą savo vakari
nę programą išbraukė — kol 
paaiškės, katra partija persve-
riančiai laimėjo. Davė tik mu
ziką ir rezultatus. 

Užtikrinu, kad tuo metu vtsi 
Anglijoje esantieji radijo apa
ratai buvo apgulti. 

Tauta sulaikė kvėpavimą. Le
mianti valanda. , 

6:30 vai. socialistai užsitik
rino savo partijos pergalę' kaip 
didžiausia partija parlamente. 
Bet vos tik 8:20 vai. darbie-
čiai pasiekė absoliučią balsų 
daugumą. 

O rytojaus dienos rytą par
tijų santykis buvo toks: darbie-
čiai — 314 atstovai, konserva
toriai — " 294, liberalai — 8 
r kitų —3. Nė vieno komunisto! 

P. Leonas 

RAŠALO ASAROS 
Bronys Raila e 
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Dar po penkiasdešimt metų ... 
Mr. W. M. Chase/ Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos pirmininko, 
atsišaukimas gelbėti lietuvybę 
Amerikoje ir sustiprinti mūsų 
kultūrinę veiklą, — daugelyje 
mūsų galėjo sukelti tik giliausiu 
susižavėjimą. 

Man labai malonu ta tema 
pradėti ilgesnę rašinių seriją 
šiame laikraštyje, nes aš irgi 
visą laiką sergu tais pat ty
ruose šaukiančiojo rūpesčiais ... 

Gerokai optimistiniame TMD 
pirmininko atsišaukime, tačiau, 
mane, tarsi indėno užnuodyta 
strėlė, perdūrė dvi labai juodos 
gaidos. Mr. W. M. Chase rašo: 

"Realybe rodo, kad jei mes 
nesukaupsime savo išgalių, tai 
neišgelbėsim amerikinės Lietu
vos nuo likvidavimo. Esu įsiti-
tinęs, kad galima pailginti mūsų 
tautinio ir kultūrinio gyvenimo 
laikotarpį Amerikoje daj* nors 
pusamžį." 

Dar nors pusamžį! •.. Vadi
nasi, dar kokį penkiasdešimt 
metų. Po to, garbingais šventai
siais 2000^ metais, mūsų kaulai 
ar iš jų palikę pelenai karstuose 
galės ilškimingai sugiedoti pas
kutines lietuvybės pakasynų 
giesmes. ' • 

Realybė rodo, kad mūsų vai
kai ir vaikaičiai šiose pakasy
nose čia net nedalyvaus, nes 
"amerikinės Lietuvos" atžalos, 
nesijausdamos lietuviškomis, sa
vaime aišku, apie tokias iškil
mes pamirš ir pagalvoti. 

Biauri ir gėdinga realybė. .. 
* * 

"Amerikinė Lietuva", "lietu
viška respublika" ar net "kultū
rinė Lietuva Amerikoje" ir kiti 
panašūs sparnuotų miglovarų 
posakiai man niekad neskambėjo 
labai įtikinančiai. 

Ta pati piktoji realybė jų ne
pateisina, ypač šfois laikais. Tai, 
be abejo, tik simboliškas išsi
reiškimais ir, deja, daugelį leng
vatikių kartais klaidinąs. 

NEREIKALINGI PATARĖJAI 
Anglijos komunistų delega-

cija slaptai išvyko į Kiniją. 
Nežinoma, ar tie delegatai buvo 
kiniečių kviesti, ar patys su
galvojo važiuoti, bet patirta, 
kad jie keliauja su patarimais 
Kinijos komunistams, kaip lai
kytis santykiuose su Vakarais 
ir kaip vesti propagandą. . 

Atrodo, kad tai nereikalingos 
pastangos, nes Maocetungas pa
gal sutartį jau gavo "visažinan
čių" patarėjų visokiems reika*. 
lams iš Maskvos. 

KAIP BUS 
SU TRIESTU? 

Washingtonas pataria Titui 
tartis dėl Triesto miesto likimo 
tiesiai su Italija. Titas linksta 
paklausyti, nes bijo, kad Mas
kva dabar iš' keršto ims ir stos 
Italijos pusėn. Mano, kad tie
siog galėtų geriau susiderėti. 

Titas nori, kad Washington 
nas tarpininkautų tose derybų 
se, nes yra pažadėjęs Italija!, 
kad nekurstys Tito apetitų į 
Triestą.1 

Savo laiku buvo manoma, jog 
Triesto miestas gali būti an
truoju Dancigu, dėl kurio pra
sidėjo paskutinysis karas. Bet 
dabar yra pasaulyje daug pavo
jingesnių vietų, tad Triestas liko 
daugumos beveik užmirštas... 

KAIP JIE TAI 
PADARYTU? 

Europos diplomatai šėlioja, 
kad Maskvai būtų įdomu kaip 
nors nusikratyti Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito. Jo žuvimas 
galėtų sudaryti progą Jugosla
vijai grąžinti Maskvos įtakon. 

'»> / 

Bet kaip Maskva tą galėtų 
padaryti? Manoma, kad bandys 
jį arba nunuodyti taip, kad ne
būtų galima įrodyti, kas tai 
padarė, arba organizuos • kokį 
"nelaimingą atsitikimą", pavyz
džiui, automobilio ar lėktuvo 
katastrofą. Prisimenama, kaip 
įtartinai savo laiku lėktuvo ka
tastrofoj žuvo lenkų generolas 
Sikorskis . .. 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jusų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 

Prieš kokf trejetą metų BAL-
Fo vadas kun. Končius buvo pa
leidęs bene paskutinį šios serijos 
šūkį: — Maine valstybėn bus 
perkeltas iš tremties Baltų Uni
versitetas ir daugybė tremtinių 
ir taip bus galima įkurti.. . 
"Mažoji Lietuva" Amerikoje ... 

Nei dūmų neliko iš tos mažo
sios Lietuvos. Kitaip ir būti ne
galėjo. 

Atvyko Amerikon ir visur iš
siblaškė keliolika tūkstančių lie
tuviškų sielų. Tautai toks skai
čius yra tik skeveldra, nors jie 
ir visi krikštytųsi profesoriais 
ar daktarais. 

Abejočiau, ar jie būtų pasi
ryžę kurti "amerikinę Lietuvą". 
Lietuva yra ir tegali būti viena, 
n.eparceliuojama, ta, kurioje mū
sų senoliai ar mes patys nuo 
amžių gyvenome. 

čia atvyko sąmoningi politi
niai emigrantai. Ne laimės ar 
turtų ieškoti, o išvengti vergijos 
tokio okupanto, prieš kurį buvo 
beviltiška priešintis, nes jis tuo 
laiku turėjo perdaug stiprius 
sąjungininkus... 

Kas sąžiningas, jaučia ir jaua 
skolą Tėvynei, dirba ir dirbs 
jos laisvei sugrąžinti. 

* # 

Svarbiausi lietuvybės išlaiky
mo elementai yra šie: valstybi
nė ir tautinė sąmonė, lietuvių 
kalba, tautinė garbė ir lietuviška 
kultūra. 

šiais laikais, beja, civilizuotų 
tautų kultūra vis labiau ir la
biau tampa tarptautinė, bendra. 
Tačiau kol gyvi pirmieji elemen
tai, tautinė kultūra turi ir turės 
ryškius savaimingumo atspal
vius. 

Tautybę per tūkstantmečius 
išlaikė žydai, nebeturėdami tė
vynės ir net savo tautinės kal
bos. Bet tai specialus atvejis. 
Jų religija biivo tautybės ko
deksas, pagaliau, Biblijos gady
nių paveldėtoji kultūra. 

Prancūzai Kanadoje sukūrė 
ir išlaikė "mažąją Prancūziją". 
Jų buvo pakankamas skaičius 
vienoje vietoje, jie jautėsi lygia
teisiais krašto savininkais, jie 
nekeitė nei savo kalbos, nei pa
vardžių, jie nemanė, kad greti
mai gyvenančių kitų tautų pa
pročiai ar būdas yra geresni, 
n e g u  j ų . . .  

Visur, kiekviename krašte lie
tuvybės išlaikymas priklauso tik 
nuo ten gyvenančių lietuvių va
lios ir jų kultūros. 

O kultūrai išlaikyti ir ugdyti 
yni šimtai priemonių ir kelių. 
Muzika, teatras, dailė, tauto
dailė, menas ir gal ypač litera
tūra, gera knyga, geri žurnalai, 
geri laikraščiai... 

Tai labai senos, bet patvarios 
tiesos. Jų dėka lietuvių tauta 
buvo gyva per tūkstančius metij,: 

Kariuomenės dirbtuvėse pradėjo vartoti naujus apsaugos aki" 
nius, kurie apsaugo akis nuo žiežirbų ir metalo skeveldrų. Tfc* 
dėl kariuomenės dirbtuvėse nelaimingų atsitikimų skaičius y#* 

daug mažesnis, kaip privačiose. 
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