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KAS ir KUR 
• lilepos 1 d. laivu "S. S. Gene
ral Black" į New Yorko uostą 
atvyko 20,000-asis lietuvis trem
tinys pagal DP imigracijos įsta
tymą. Ji yra ORANTAITĖ Jū
rate, 6 metų amžiaus mergaitė, 
su tėvais vykstanti pas gimines 
j Cleveland, Ohio. 

Atsitiktinai 20,000-asis lietu
vis atplaukė senojo DP įstatymo 
laikui baigiantis ir dar tuo pa
čiu laivu, kuriuo 1948 metais 
spalių mėn. buvo atgabentas pa
gal tą įstatymą pirmasis trem
tinių transportas. 

• Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga pradėjo ten gyve
nančių lietuvių surašymą. Su
rašymo anketos turi būti grą
žintos į Sąjungos centrą iki rug
sėjo 1 d. Surašomi visi lietu
viai: seniau atvykusieji ir nau
jakuriai. 

• Miškininkų Sąjunga Tremty
je išleido knygą Lietuvos Girių 
Milžinai. Knyga skirta 30 metų 
sukakčiai paminėti nuo Lietuvos 
miškų departamento įkūrimo. 
Redagavo K. ščesnulevičius. 
Kaštuoja 1 dol. ir galima gau 
ti šiuo adresu: P. šilas, 1717 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 

• Vokietijoj laikraštininkas; Si
mas Miglinas pradeda leisti nau
ją laikraštį TREMTIS. Šiuo me
tu, sustojus LIETUVIUI, netu
rima nė vieną lietuviško laikraš
čio Vokietijoje. 
• Komunistai, girdami ūkinę 
Lietuvos būklę, sako, kad padi
dėjęs vilnų ir linų ūkis. Grei 
čiausia, kad taip yra, nes kur 
visiškai apleidžiama žemė, ten 
pradedama dirvonuose ganyti 
avys Ir sėti linai. 
• Australijoj leidžiamas dvisa
vaitinis laikraštis AUSTRAL! 
JOS LIETUVIS ruošiasi įsigy
ti sftvo spaustuvę ir pradėti jo
je spausdinti knygas. 

• AUSTRALIJOS LIETUVIS 
nuosavai spaustuvei suorgani-
ti įsteigė bendrovę Australijos 
Lietuvis Publishing Co. Bendro
vė pradėjo pardavinėti paskolos 
lakštus po 1 svarą. Tuos lakštus 
bendrovė išpirksianti per trejis 
metus. Už paskolas mokės 4%. 
• Miškininkas J. Kuprionis gy
vena ir dirba Lansing, Mich. 
Ten jis tvarko miškininkystės 
kolegijos dekoratyvia^ medely
ną. 
• New Yorke lietuvių patrioti
nės organizacijos įsteigė Anti
komunistinės Akcijos Centrą. 
Po deklaracija pasirašė 31 orga
nizaciją. Akcijos centras kvie
čia prieškomunistinei veiklai pa 
našiai organizuotis ir kitų kolo 
nijų lietuvius. 
• Lieuvių Dailės Instituto na
riai, dail. Telesforo Valiaus ini
ciatyva, Toronte, Kanadoje, ruo
šia lietuvių grafikų darbų paro
dą. Parodoje išstatyti P. Au-
giaus, V. Petravičiaus, V. Rato 
ir T. Valiaus kūriniai. Ji prasi 
dėjo liepos 4 d. Malloney's • Art 
Gallery patalpose. 

• Kanadoje Laikinis Organiza
cinis Komitetas nuo liepos 1 d. 
iki rugpiūčio 1 d. nori įvykdyti 
visų Kanadoje gyvenančių lie
tuvių registraciją. 
• Buenos Aires, ^Argentinoje, 
Šv. Cecilijos choras išleido į 
rinką dvi įdainuotas plokšteles: 
Sasnausko "Kur bėga šešupė", 
Pociaus "Ralankėj, palankėj", 
M. Petrausko "Motus, motuše" 
ir Vanagaičio "Kur Nemunėlis 
Choras ruošiasi ir kitiems įdai-
navimams. 

• Toronto, Kanadoje, esąfi lie
tuvių oktetas paminėjo savo dve
jų metų sukaktį. Oktetui vado
vauja Verikaitis. 

• Liepos mėn. iš Vokietijos - f 
JAV išplaukia 7 laivai. Jie atve 
šią apie* 9,000 tremtinių. Tiki 

( masi, kad jų tarpe būsią apie 

Kaip padėti pasifiekantiesiems? 
• Prof. J. Balys, gavęs reikalin
gą paramą iš Blomington, Ind., 
universiteto, vėl išvyko į lietu
vių kolonijas tautosakos rinkti. 

• Dr. A. šerkšnas pakviestas į 
Anhurst College, Conn, psicholo
gijos dėstyti. Neseniai jis reda
gavo AMERIKOS savaitraštį. 

• Pfullingene, prancūzų valdo
moje Vokietijos zonoje, likviduo
ja buvusi DP stovykla. Galintie
ji emigruoti perkelti į Muensin-
geną, o Pfullingene bus negalin
čių jų emigruoti stovykla. 

Amerikoje lankosi iš Venecu-
elos atvykęs salezietis kun. A. 
Sabaliauskas, čia jis išbus apie 
pusantro mėnesio ir po to grįš 
atgal. Venecueloje jis rūpinasi 
lietuvių katalikų tikybiniais rei
kalais ir leidžia laikraštį TĖVŲ 
KELIAS. 

Chicagoje gyvenantieji lietu
viai rašytojai steigia savo klubą. 

• Australijoje apsigyvenęs bu v. 
nepriklousomos Lietuvos finan
sų viceministeris A. Danta pen
kis mėnesiuis išgulėjo ligoninė
je. šiuo metu jau gali vaikščio
ti ir tikisi greit pasveikti. 

• Melbourne, Australijoje, atli
kę nustatytą darbo prievolę, su
sitelkė apie 1,000 lietuvių. 

• Australijoje, Melbourno mies
te, lietuvis ValasinaviČius įkūrė 
namų statybos firmą. Turi daug 
užsakymų ir telkia didesnį kiekį 
darbininkų. 

• Leoną® Baltrūnas, gyvenąs 
Australijoje, pakviestas Victori-
jos provincijos krepšinio rinkti 
nės treneriu. 
• Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Federacijos 31-asis kon 
gresas įvyks rugsėjo mėn. 30 
ir spalių 1 d. Pittsburgh, Pa. 
•, Chicagoje gyveną senieji lie
tuviai advokatai buvo pasikvietę 
į pobūvį lietuvius teisininkus, 
atvykusius iš tremties. Pobūvy
je pasikeista aktualiaisiais klau
simais ir aiškintasi dėl savitar
pinės pagalbos. 

Norim ar nenorim, bet Vokie
tijoje turės pasilikti nemažas 
skaičius lietuvių. Vieni skaičiuo
ja, kad pasiliekančių jų būsią 
3,000, kiti teigia, kad vien iš 
Mažosios Lietuvos kilusių bus 
žymiai daugiau. 

šiuo atveju, kada mes kalba
me apie pagalbą, kurią neišven
giamai teks teikti Vokietijoje 
pasiliekantiems, mes daugiau
siai atsimename tuos seno am
žiaus, nedarbingus ir sergan 
čius tautiečius. Skaičiuoja, kad 
tokių bus apie 3,000. Ir prie 
šio skaičiaus pridėjus Mažosios 
Lietuvos lietuvius, kurių dalis 
aiškiai apsisprendus laikytis su 
lietuviais, gausime apie 5,000 
skaitmenį. 

Didžiausias rūpestis tais, ku
rie patys savęs išlaikyti negali 
ir, nori ar nenori, yra priversti 
atsidurti įvairiose prieglaudose. 
Aišku, kad tas savotiškas prie
glaudas organizuos tarptautinės 
šalpos organizacijos, bet didžiu
lė jų išlaikymo našta bus ati
duota vokiečiams. O Vokietijo
je, po antrojo karo gerokai su
griautoje ir žmonėmis perpildy 
toje, didelės užuojautos ir para
mos niekas negali tikėtis. Vo 
kiečiai negali aprūpinti savųjų 
vargšų, tai ką bekalbėti apie 
svetimuosius. 

y 

Kad daliai tremtinių tenka 
pasilikti Vokietijoje, labai kalta 
vestoji tremtinių įkurdinimo po
litika ir iš dalies pačių tremti
nių laikysena. 

Tie, kurie organizavo tremti< 
nių įkurdinimą (UNRRA ir 
IRO), dažnais atvejais vykdė 
ne įkurdinimą, bet tremtiniais 
prekybą. Tremtiniai buvo pa
versti savotiškomis raumenų 
prekėmis, ir tarptautiniai pirk 
liai, susirinkę iš įvairių kraštų, 
rinkosi, kas jiems patiko. O pa
tys tremtiniai tokiai įkurdinimo 
politikai kaip reikiant taip pat 
nesipriešino. Nebuvo jokio susi
tarimo tarp atskirų tautybių 
ir nebuvo jokio susidrausmini-
mo. Kaip teisingai savo laiku 
buvo pasakyta, "vieni pirko, 
kiti parsidavė". Ir rezultate, mes 
lietuviai- kalbame apie 3,000 ne

galinčių iš Vokietijos niekur iš
sikelti, latviai turi tokių trem
tinių du kartus tiek —6,500, gi 
estai apie 2,000. 

Mano nuomone, ir dabar dar 
ne vėlu iš paskutinosios steng
tis, kad Vokietijoje pasiliekan-
dių skaičius būtų nuspaustas 
iki didžiausio minimumo. Tie, 
kurie pirkosi sveikus ir jaunus 
raumenis, gal teiktųsi šiek tiek 
paimti ir dirbti nepajėgiančių 
O gal ir Amerika, kuri čia įsilei
do taip pat daugiausia darbui 
tinkančius, neužmirštų, kad Vo
kietijoje liekasi keli tūkstančiai, 
kurie būtų tikrai dėkingi už su
teiktą pagalbą čia atvykti. 

Iki šio laiko dar neteko iš
girsti, kaip organizuotoji lietu
vių visuomenė mano šiems ne
laimingiesiems padėti. Mes daž
nais atvejais išgirstame tik IRO 
ir Vokietijos vyriausybės nusi
statymus tais klausimais. Gal 
reikėtų, kad mūsų šalpos įstai-

RAŠALO AŠAROS 

LAIC prašo siuntinėti 
iškarpas 

Sambiausieji laikraščių IS* 
karpų rinkimo biurai nepajėgia 
pilnai surinkti tik vienos dide 
lės valstybės spaudos atsiliepi
mus vienu ar kitu klausimu. 
Antra vertus, toksai aptarnavi
mas brangiai kainuoja. 

Todėl LAIC prašo visus po
litine akcija sudomintus lietu
vius siuntinėti vietos spaudoje 
ir žurnaluose pastebėtus straip
snius apie Lietuvą ir lietuvius, 
lietuvių ir pabaltiečių pastan
gas ir kovas, apie įvykius, su
rištus su Lietuvos išlaisvinimo 
klausimu. Persiunčiant prašome 
nurodyti laikraščio vardą, vieto
vę, datą ir puslapį. 

Iškarpas siųsti šiuo adresu 
Lithuanian American Informa
tion Center, 233 Broadway, New 
Yor 7, N.Y. 

Dr. Šliupo! paminklas 
Liepos mėn. 9 d. Chicagoje 

bus atidengtas dr. J. šliupui 
paminklas. 

gos išdirbtų savo pagalbos | 
nus ir juos siektų įgyvendinti. 
Neužtenka čia tik eilinių pa 
graudenimų, kad "visus pasilie
kančius reikia sukelti į tautines 
stovyklas". To per maža. tMes 
gerai žinome, kiek nervų kiek
vienam iš musų tos stovyklos 
yra sugadinusios ir kaip jos yra 
nuvertinusios patį žmogų. Mes 
turime siekti, kad tie mūsų 
tautos nelaimingieji, kurie ne
mažiau Lietuvai gera yra pada
rę už mus pačius, galėtų turė
ti pakenčiamas gyvenimo ir tau
tinio išsilaikymo sąlygas. O to
kių sąlygų nei IRO nei Vokieti
jos vyriausybė mūsų tautiečiam 
nesukurs. Jas turime mes, gyve
nantieji laisvėje, padėti sukurti. 

Kuri organizacija imsis šio 
uždavinio? Vieni mano, kad tai 
Balfo pareiga. Kiti gi sako, kad 
Vokietijoje pasiliekančių jų iš
laikymu turi rūpintis ir savo pa
ramą teikti visi laisvame pasau
lyje atsidūrę lietuviai. Man dau
giau patinka paskutinioji mintis, 
nes ji apima ne vien tik Ameri
kos lietuvius. Tiesa, Amerikoj 
gyvena didžiausias lietuvių skai
čius, bet jei skaityti tremti
nius, tai į Ameriką atvažiavo 
tik vienas trečdalis. Du trečda
liai išsiskirstė po kitus kraštus 
ir taip pat neišsižadės remti pa
siliekančius. 

Bendros organizacijos, apjun
giančios visus pasaulio lietuvius, 
iki šio laiko neturime. Ar ją 
greit turėsime, sunku pasakyti 
Jei Amerikos Lietuvių Tarybos 
laikysena pasiliks tokia, kaip iki 
šiol, tai ir neturėsime. O ar kitų 
kraštų lietuviai pajėgs efekty
viau suorganizuoti pasiliekan
tiems realią paramą, šiandien 
dar labai sunku pasakyti. O at
sitiktinai surenkamais centais 
čia nebus galima ilgai džiaug
tis. Tad ir visus šiuos klausi
mus, kad jau ir pavėluotai, bet 
reikia greit svarstyti ir spręsti. 

Reikalas nėra jau taip papras
tas. Jis liečia mažiausiai tris, 
gal ir penkis tūkstančius mūsų 
tautiečių. Ir ju#s iki vieno reikia 
išgelbėti. Tai mūsų tautinė pa
reiga. B. G. 

Bronys Rali* lO 

Du panašūs atsitikimai 
Gilindamasis f Amerikos kul

tūrinio gyvenimo praeitį, štai 
vartau "mėnesinį laikraštį" — 
šiandien pasakytume "žurnalą" 
— AIDĄ., Toks žurnalas 1911 
metais ėjo Waterbury, Conn. 
Labai mėgėjiškas ir silpnutis, 
bet vis dėlto žurnalas. 

Pirmajame jo numeryje kaž
koks J. Kovas rašo straipsn], 
apie "mūsų reikalus". Veik 40 
metų praėjo, o tie mūsų reikalai 
vis tie patys ir lygiai aktualūs. 
Tarsi niekas nebūtų pasikeitę ... 
J. Kovas rašo: 

"šiandien ne vienas kviečia ra
gina: darykime taip ir taip, 
įkurkime mokyklas, tverkime 
draugijas, statykime tautiškus 
namus, uždėkime visokios rū
šies įstaigas, šelpkime suvargu
sius mokinius bei šiaip pavargu
sius, ir panašių tiems užmany
mų daugybė. 

"Bet tie atbalsiai taip tykiai 
pro mūsų ausis praeina, — kar
tais nusiduodame visai negirdį, 
o dažniausiai mes manome suvis 
ką kita apie juos; ir tuos ragi
nimus, nors jie ir būtų verti iš
klausyti, visai atmetame. Taigi 
čia jau pasirodo, kad mes mažai 
tesirūpiname apie savo reikalus. 
Tai išeina iš to, kad mes, iš da
lies, mažai ir suprantame kitų 
užmanymo vertę. O tas visas 
paeina iš mūsų pačių apsileidi
mo, nes nesistengiame suprasti 
ar tai skaitydami laikraščius, 
ar tai knygas; ir dažniausiai jų 
bijome. Dažnai liuosas valandas, 
kurias galėtume sunaudoti. savo 
išsilavinimo naudai ir proto pa
kėlimui, praleidžiame taip sau 
ant niekniekių, žaisdami bet ką 
tuščia namie bei taip kokiose ten 
užeigose. Dažnai išmetame net 
paskutinį savo grašį. Paverčia
me į nieką patys save." 

Įdomus, teisingas ir, mano 
nuomone, dar nepasenęs balsas. 
Nors to laikotarpio jaunuoliai, 
dabar jau labai subrendę žmo 
nės, šiandien ir mėgsta dėtis di-

(Pabaiga iš praėjusio numerio) 
Taip Centro darbą susiskirs

čiusi ir j jį įtraukusi ne tik 
visus Centro Tarybos narius, 
bet ir reikiamų sričių specialis
tus, ALT Vyr. Valdyba pasijus
tų laisvesnė ir daugiau galėtų 
atsidėti bendrajai lietuviškai 
veiklai planuoti, jai prižiūrėti 
ir derinti, o taip pat atstovauti 
viso krašto lietuviškai visuome
nei. Gaudama iš atitinkamų sri
tinių komitetų reikalingas ži
nias, ji būtų daug pajėgesni vi
sai veiklai vadovauti. 

Geresnei Centro Komiteto 
veiklai plėtoti, gal bent pradžio
je, jų priešaky turėtų atsistoti 
Vyriausios Valdybos nariai, bet 
jų sudėtyje turėtų atsirasti ge
riausi tų sričių specialistai. Sri
tiniai komitetai, kaip viso krašto 
lietuvių reikalų sritiniai šeimi
ninkai, bendradarbiaudami su 
tokiais pat Apygardų Komite
tais, netruktų sukaupti reikalin
gas žinias ir pilnai pajėgtų at
likti savo uždavinius. 

Centro darbui išsiplėtus, prie 
jo turėtų atsirasti minimalus 
štabas — centro įstaigėlė, kur 
būtų kaupiama visokia informa
cija ir darbų vykdymo priežiū
ra bei vadovavimas. 
C. ALT Apygarda, rūpindama 
lietuvybės uždavinius apygar
dos mastu, savo centre turėtų 
susitvarkyti panašiai, kaip, ALT 
Centras. Apygardos Centro Ko
mitetai turėtų pagal savo veiki
mo sritis imtis apygardos mastu 
tų pačių uždavinių, kurie buvo 
aptarti kalbant apie ALT Cen-
rą. Taip pvz. Apygardos Organi
zacinis ir Derinimo Komitetas 

a) rūpintųsi įsteigti ir palai
kyti visoj* apygardoje, kur tik 

Amerikos lietuviu veiklos klausiniai 
lietuviai gyvena, ALT skyrius 
(apylinkes) arba paskirti bent 
apylinkių įgaliotinius, siekiant, 
kad ir menkiausia lietuvių kolo
nija būtų įjungta į bendrąją lie
tuvių organizaciją; 

b) planuotų, prižiūrėtų ir de
rintų apygardos ribose ALT 
skyrių ir įgaliotinių veiklą; 

C) pasiūlytų - nominuotų rei
kalingus ALT Apygardos dar
buotojus. 

Apygardos Taryba, Valdyba 
ir Komitetai turėtų būti sudaro
mi Centro pavyzdžiu. Apygardos 
Valdyba būtų vyriausias veiklos 
planuotojas, jo prižiūrėtojas ir 
derintojas Apygardoje, o taip 
pat' atstovautų lietuviams vie
tos valdžios įstaigose ir visuo
meninėse organizacijose. 

Apygarda turėtu palaikyti 
nuolatinį ryšį ne tik su Cent
ru, bet ir su jos riboje esan
čiais ALT skyriais ir įgalioti
niais, kurie būtų netarpinėje 
jos priežiūroje. 

Visame krajšte turėtų būti 
apie 15 Apygardų ir maždaug 
tiek pat Apygardinių Įgaliotinių. 
D. ALT Skyrius praktiškai turė
tų būti pajėgus apimti visus 
aukščiau minėtus bendruomenės 
uždavinius skyriaus - apylinkės 
mastu. Gal būtų sveikiausia ir 
Skyriaus Valdybą bei Tarybą 
sudaryti tuo pačiu būdu, kaip 
Centro ir Apygardų atitinkamus 
organus. Tik jų sudėtis turėtų 
būti žymiai sumažinta. Be to, 
nuolatiniu sritinius komitetus 
m atstoti pavieniai Sky-

©omas Adomaitis 
% 

riaus Valdybos nariai, atitinka
mai pasiskirstydami skyriaus 
darbą. Pagal reikalą, skyrius 
galėtų turėti nuolatinius seniū
nus lietuvių gyvenamiems kvar
talams arba nuošelesnėms sky
riaus vietovėmis. Tatai būtų ne-
tarpiškieji organizacijos ryšinin
kai su žmonėmis. Tokius seniū-
nus-ryšininkus ALT skyrius ga
lėtų turėti ir kiekvienoje sky
riaus ribose esančioje organiza-

PLANINGOS 
VALOMAI 

VEIKLOS PRI-

• * 

Įgyvendinus tokį planą, Ame
rikos Lietuvių Tarybos darbas 
būtų varomas, neskaitant apmo
kamų tarnautojų, maždaug to
kios "armijos" savo pareigas 
žinančių visuomenės veikėjų: 
Centre 34 
Apygardose bent 34x15 510 
Skyriuose', skaitant vidu
tiniškai 10 skyrių apy
gardoje ir 15 darbuoto
jų skyriuje, viso apie 2,250 
Seniūnų, skaitant vidut. 
po 10 skyriuje 1,50Q 

Iš viso apie 6,500 
Prie to pridėjus ALT suorga

nizuotus veiklos vienetus (pvz. 
horus, sporto komandas ir pan.) 

ir taip pat jos skatinimu susi
būrusius kultūrininkus, visuo
menininkus, šalpos darbuotojus, 
verslininkus, sportininkus ir lai 
svųjų profesijų lietuvius, suda
rytume tikrai gražią, organizuo
tą lietuvių bendruomenę. Tatai 
įgyvendinti, man rodos, priklau
so tik nuo mūsų pačiųj noro, pa 
siry||$te ir tebo, , . . 

Pagal apibūdintą planą pa
laipsniui susitvarkiusi, ALT or
ganizaciniu atžvilgiu būtų aiški 
ir darni nuo pat jos viršūnės 
iki apačios, o tai neabejotinai 
padėtų išvengti daugelio nesusi
pratimų ir ginčų. 

Sroviškai išbalansuota visoje 
savo organizacijoje, kokia ji da
bar yra Centre ir kai kuriuose 
skyriuose, ALT būtų pats auto
ritetingiausias kvietėjas į ben
drą darbą ne tik "sroviniams" 
lietuviams, bet ir tiems, ku
rie nenori su viena kuria nors 
srove susirišti. Josios globoje 
organizuojama institucija ar bet 
koks žygis turėtų visų sąmonin
gų lietuvių pritarimą, nes iš es
mės būtų pašalintos bet kurios 
boikoto priežastys. 

ALT Vadovybė, būdama to
kios organizacijos priešaky: * 

1) galėtų tikrai pasijusti at
stovaujanti visiems-, Amerikos 
lietuviams^ 

2) žinotų, kad visas lietuvių 
gyvenimo sritis apėmusi ALT 
veikla, kiekvienam krašto lie 
tuviui gali vienoje ar kitoje 
srityje pasitarnauti ir daugiau 
ar mažiau atsilyginti už jo para
mą bendram reikalui; 

3) būtų tikra, kad bet kuria 
me Amerikos kampe, kur tik 
yra lietuvių, bus tinkamai atsto-
vajami ir ginami jos: rūpinami 
reikalai; 

4) savo tiesioginiais ir pla
čiais visuo

mene įgytų dar didesnį pasiti 
kėjimą. 

ALT Apygarda ir Skyrius, 
kad ir su vidutinėmis jėgomis 
dirbdami — 

1) aiškiai žinotų savo užda
vinius ir reikalui esant gautų 
iš Centro patarimų, paskatini 
mų ir paramos; 

2) pasijustų bendrojo didžiu
lio lietuviško kūno gyvuoju ir 
tikrai reikalingu nariu. 

Pagaliau, Amerikos lietuvių 
visuomenė, turėdama tokią jos 
bendraisiais reikalais besirūpi
nančią organizaciją, per ją ga
lėtų daug sėkmingiau ir pigiau 
atlikti visus bendruosius savo 
reikalus, neeikvodama jėgų ir 
lėšų steigti ir išlaikyti visame 
krašte lygiagrečias, vienam ku
riam uždaviniui skirtas organi
zacijas. Taip pvz. Balfas, nors 
ir skyrium veikdamas šalpos 
įstatymų kontrolėje, eidamas į 
lietuvišką visuomenę, pilnai ga
lėtų naudotis tais pačiais ALT 
organizacijos kanalais. Tas pats 
pasakytina apie kultūros', švie-
timo-auklėjimo, sporto ir kt. rei
kalus. Antra vertus, išsiplėto
jus pilnesnei bendrajai lietuvių 
veiklai, sustiprėtų tautinis soli
darumas', o tai visose gyvenimo 
srityse tiek organizacijai, tiek 
atskiram lietuviui turėtų ne
paprastos reikšmės. 

Taigi, planingai ir organizuo
tai veikdama, Amerikos lietuvių 
visuomenė įle tik našiau galėtų 
pagelbėti savo Tėvų žemei lais
vę atgtuti, ne tik lengviau iš
laikytų lietuvybę, bet netruktų 
pastebėti, kad tuo būdu labai 
žymiai visose gyvenimo srityse 
sustiprina savo jėgas ir visoke
riopai praturtina, 

deliais Išminčiais apia viską: 
apie Lietuvą, apie Ameriką ir 
net apie tai, yra Dievas, ar jo 
nėra... 

Gilindamasis į Amerikos (ne 
lietuvių) kultūrinio gyvenimo 
dabartį, randu vieną panašų at
sitikimą, kurį prancūzų litera
tūros savaitraštyje Les Nouvel-
les Litteraires atpasakoja Sor-
bonos profesorius Raymond Las 
Vergnas, specialiai tyrinėjęs 
Amerikos universitetų gyveni
mą. Ta proga jis perduoda ame
rikiečio profesoriaus Morris Bi
shop informacijas apie tai, ką; 
skaito Amerikos šviesuomenė. 
Jis sako: 

"šiuo metu - mūsų kolegijose 
mes turime apie pustrečio mili
jono studentų ... Niekas iš jų, 
išėję iš mokyklos, per visą gy
venimą nebenusiperka poezijos 
ar literatūrinės kritikos rinkinio. 
!Tiesa, noriai buvo perkamos kny
gos apie Byroną ir Poe. Byronas 
dėl to, kad turėjo meilužių, o 
Poe dėl to, kad mirė girtuokliu. 
Poezija čia niekam ne galvoje ... 
Amerika yra magazinų ir ypač 
"digest" skaitytojų kraštas. Tie 
magazinai nepaskelbia per metug 
nei dešimties literatūrinės kriti
kos traipsnių. Publika visai nesi
domi universiteto žmonių raš
tais .. 

Prof. R. Las Vergnas čia pat 
sugriebia vieną studentą ir pa
klausia, ką jis skaitąs, išskyrus 
vadovėlius. 

— Skaitau laikraštį ir savo 
klubo biuletenį. 

- O tamstos tėvai, brolis, 
ką jie skaito. 

— Laikraštį ir savo klubų 
biuletenius. Be abejo, dar Rea
der's Digest... 

Nuomonės gal kiek perdėtos. 
Gerai žinome, kad Amerikoje 
pasirodo gana daug vertingų li
teratūros ir kitokių knygų, iš
perkamų dešimtimis ir kai kada 
šimtais tūkstančių egzempliorių. 

Tas "panašus atsitikimas" į 
''mūsų reikalus" yra krašte, ku
ris dabar skaičiuoja 150 milijo
nų gyventojų. 148 milijonai gy
ventojų gali palikti pra'bangą 
dviem milijonam aktyviai domė
tis ir skaityti literatūros, meno,; 
mokslo, politikos, filosofijos vei
kalus, — tiems, kurie už juos 
valdys, tvarkys ir galvos. 

O mes lietuviai, kurie jau "vis
ką žinome" ir nebe save, o tik 
kitus galime pamokyti? 

Pradėjęs šitą "kolumną" —* 
kalbėti apie knygas ir kai ku
rias idėjas, — aš iš karto nujau
čiau tokio uždavinio sunkumą 
ir... nuobodumą tūliems skai
tytojams. Vienas kitas iš draugų 
mane net perspėjo, kad veltui 
gaištu laiką ir dirbu visai ne
reikalingą darbą. Amerikos lie
tuviui knyga nereikalinga, jis 
ir taip viską žino... — juokais 
man aiškino vienas vietinis tau
tietis. 

Tačiau, keistu būda, buvau 
labai nustebintas, kai gavau ke
liolika laiškų iš naujųjų ir iš vie
tinių, kurie rašo, jog "kolumną'* 
nuolat skaitą, o tūlam užėjęs 
noras ir tą apkalbamą knygą 
įsigyti. Taigi, spėju, kad ir lie
tuvių koks vienas nuošimtis tik
riausiai knygomis domisi. Kaip 
ir amerikiečių ... 

Deja, po šio palyginimo mano 
džiaugsmas baigiasi 

Amerikiečiams gali pakakti 
yieno nuošimčio, nes jau ir iš 
jo susidaro gana didelis elite 
sluogsnis. Mums to neužtenka. 
Kad ką nors reikštume, kad ką 
nors pajėgtume, kad ką nors ži
notume, mums reikia, kad bent 
30-50% gyvosios lietuvi jos bū
tų aktyvūs dvasinių turtų varto* 
tojai. Be tų turtų žmonės sve
tur tikrai žūsta savo tautai. 

Bet rašau čia ne pakasynų pa
mokslams sakyti, nors ir dažnai 
jaučiuosi* kaig lavoninėje,,, 


