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Atominis amžius yra 
žmonijos džiaugsmas 

ar nelaimė?
■ I

1800 DELEGATŲ IR STEBĖTOJŲ ATOMO KONFERENCIJO
JE. — KONFERENCIJOJE PERSKAITYTA IR IŠDALINTA 
1100 MOKSLINIŲ PRANEŠIMŲ. — MOKSLININKŲ LAIMĖ

JIMAI IR RŪPESČIAI DĖL ATEITIES.

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
Ženevoje nuo rugpiūčio 8 iki 

20 d. buvo susirinkusi tarptau
tinė atominės energijos konfe
rencija, kurioje dalyvavo dau
giau kaip 1.000 delegatų ir apie 
800 stebėtojų iš 70 valstybių. 
Konferencijos tikslas buvo pasi
keisti informacijomis dėl atomo 
energijos panaudojimo taikin
giems tikslams.

Beveik lygiai prieš 10 metų 
žmonija pirmą kartą patyrė, ko
kią milžinišką jėgą turi atiminė 
bomba, numesta ant japonų Hi- 
rošimos miesto. Kelis metus iš 
eilės, protarpiais gaudavome ži
nią, kad ta ar kita valstybė vyk
do tolimesnius atominės bombos 
bandymus. Aprašymai ir 
biami paveikslai vaizdžiai paro
dydavo, kad nūn prasidėjęs "ato
minis laikotarpis” daro didžiulę 
pažangą. Bet tuomet tebuvo kal
ba apie atomus kaipo militarinį 
ginklą.

Tačiau netrukus buvo įsitikin
ta, kad naujasis energijos šalti
nis pradedama naudoti ir taikin
giems tikslams. Vadovaujamą 

. vaidmenį ir šioje srityje suvai
dino Amerikos Jungtinės Vals
tybės. Prezidentas Eisenhoweris 
1953 m. gruodžio 8 d. Jungtinių 
Tautų posėdyje New Yorke pa
siūlė laisvai keistis žiniomis ir

Anglijoje, Kanadoje ir Ameriko
je!

Diskusijų metu daug buvo kal
bama apie radio aktyvumą, su 
kuriuo yra susietas atominės 
energijos panaudojimas. Kad 
"atominis laikotarpis" nėra tik
tai fantazija apdovanotų žmonių 
prasimanymas, apie tai1 nebeten
ka abejoti. Atominė energija 
daugelyje sričių jau kelinti me
tai naudojama. Atsiminkime po
vandeninius laivus, mediciną, 
energijos jėgaines, kurios jau 
išėjo iš bandymų stadijos ir jau 
naudojamos praktiniams tiks
lams. Bet, kaip bebūtų, ta sritis 
yrą dar nauja ir tiktai savo evo
liucijos pradžioje.
'"7)1 kelia visą eilę probldmų, 
kurių šiandien nė neįmanoma iš
spręsti, nes neturima pakanka
mo patyrimo-. Tarp tokių klausi
mų yra ir radio aktyvumas. 
Plintant atomo energijos naudo
jimui, tas fenomenas kasmet da
rysis vis labiau aktualus.

Ženevos konferencijoje daug 
buvo svartoma, kokią įtaką žmo-' 
nijai turės radio aktyvumas. Tuo

minės energijos panaudojimu at
siveria žmonijai neriboti, didžiu
liai galimumai, žinovai išvedė, 
kad ligšiolinių energijos šaltinių, 
kurių pirmoje vietoje stovi ak
mens anglys ir alyva, teužteks 
vos vienam, daugių daugiausia 
dviem šimtmečiams. Tuo tarpu 
plintant pramonei ir gausėjant 
žmonijai, energijos pareikalavi
mas nepaprastai auga. Tad ato
minės energijos panaudojimas 
gali eiti kaip išgelbėjimas, pri
stigus kitų energijos šaltinių. 
Tačiau nuo pačios žmonijos pri
klausys, ar jėga, kuri jai yra 
duota, bus jai nelaimė ar palai
ma. Tuo atžvilgiu Ženevos kon
ferencija buvo nepaprastai nau
dinga. žinovai teigia, kad jos 
metu paaiškėjo daug naujų da
lykų. Pats atomo mokslas yra 
toks sudėtingas ir reikalauja 
tiek daug lėšų, jog ne tik atskiri 
mokslininkai, bet ir atskiros tau
tos nebepajėgia aprėpti pažan
gos. Todėl reikalingas tarptau
tinis bendradarbiavimas.

Bet bendradarbiavimas gali
mas tiktai tarp žmonių ir tautų, 
kurie vienas kitu pasitiki. De
ja, laisvasis pasaulis negali pa
sitikėti Maskva, nežiūrint dabar
tinių valdovų šypsenų ir manda
gumo taisyklių išlaikymo. Sovie
tai yra pakeitę tiktai metodus, 
bet esmėje niekur nuolaidų nėra 
padarę.

PAC ALIAU BYLA 
PRADĖTA

Antrojo pasaulinio karo metu, 
Italijoje, buvo nužudytas JAV 
armijos majoras William Holo- 
han.

Italijos teismas dėl tos žmug- 
žudystės jau buvo senai pasisa
kęs ir nuteisęs už akių Aldo L 
Icardi, taip pat JAV armijos lei- 

atž“vilg“i?VuVo^'reiškiama^ir^fa-ltenant^’ dabar PJit,tsbur«*° ad'
bai pesimistinių nuomonių. Kai 
kurie mokslininkai reiškė baimę, 
kad "atominis laikotarpis" nepa
virstų žmonijos galo pradžia,

, iaISv<u ąeisus zhhuiius u ka(j ..g nereikštų visos žmonijos 
mokslo patyrimais atomų skal-j nrBkeik{mrt Pflv nrnf F
dymo srityje. Pradžioje ta min-' 
tis nerado, platesnio patyrimo, 
bet paskum su ja sutiko net ir 
Sovietų Sąjunga. Kokiomis už
pakalinėmis mintimis sovietų 
valdovai vadovavosi, šioje vie
toje neliesime. Bet faktas lieka 
faktu, kad tarptautinė atominės 
energijos konferencija šių metų 
rugpiūčio mėnesį Ženevoje ga
lėjo susirinkti.

Pati konferencija sukėlė ne 
tik mokslininkų susidomėjimą. 
Iš viso buvo perskaityta ar išda
linta apie 1.100 mokslinių pra
nešimų. Jie apėmė visas sritis, 
susietas su atomine energija. 
Bet pačioje konferencija tyliu 
susitarimu buvo tarytum igno
ruojamas faktas, kad ligšiol dau
giausia dėmesio buvo kreipiama 
į atomo panaudojimą kariniams, 
o ne taikos tikslams.

Per diskusijas mokslininkai 
statė kitų valstybių delegatams 
klausimus, kurių tikslas buvo 
patirti, kaip toli tas ar kitas 
kraštas yra pažengęs atomo pa
naudojimo moksle. Savaime su
prantama, kad didžiausią susi
domėjimą kėlė bolševikinių mok
slininkų pranešimai. Paaiškėjo, 
kad sovietai toje srityje toli gra
žu nėra naujokai, 
riausybė skiria tai 
didžiulius pinigus, 
ruoju ar bloguoju 
Sovietų Sąjungą visą eilę užsie
nio mokslininkų, ypač vokiečių, 
kurie buvo priversti dirbti jos 
naudai. Pagaliau, nemažą vaid
menį suvaidino ir sovietų špio
nažas. Atsiminkime tiktai kelis 
išgarsėjusius procesus, iškeltus

Sovietų vy- 
mokslo šakai 
be to, ji ge- 
nusigabeno į

| prakeikimo. Pav., danų prof. F. 
Kemp, Kopenhagos instituto 
žmonijos genetikos klausimams 
tirti direktorius, buvo nuomo
nės, kad radio aktyvumas gali 
pasireikšti ta prasme, kad žmo
nija gali išsigimti arba pasida
ryti nevaisinga. Spinduliai vei
kią ne tiek patį individą, kiek 
jo palikuonis. Radio aktyvumas 
sukelia problemas, kurios liečia 
pačią žmonijos esmę, šiandien 
turime dar per maža patyrimo. 
Reikės ilgų metų tyrimų ir ste
bėjimų, kol bus galima prieiti 
tikslių rezultatų. Bet kyla klau
simas, ar pasikeitimai žmonių 
organizme ves žmoniją į aukštes
nį evoliucijos laipsnį, ar — prie
šingai — gali būti, kad pasikei
timai stabdys žmonijos pažangą.

Vienas skandinavų mokslinin
kas per savo stebėjimus priėjo 
išvadą, kad, pav., augmenijoje 
iš 600 bandomųjų objektų tik
tai vienu atveju buvę pasiekta 
teigiamų rezultatų, veikiant aug
menis radio aktyviais spindu
liais, tuo, tarpu kai kitais atve
jais rezultatas buvęs aiškiai nei
giamas.

Tačiau tokios pesimistinės 
nuomonės neliko be atsakymo. 
Galimas dalykas, kad kaip ir 
kiekvieno epochinio išradimo 
pradžioje atsiranda žmonių, ku
rie yra linkę daugiau įžiūrėti nei
giamas puses, taip ir atominės 
energijos panaudojimas neturės 
tokių bloigų padarinių, kaip vie
nas kitas mokslininkas šiandien 
galvoja.

Bet, kaip ten bebūtų, Ženevos 
konferencijos metu ne tik spe
cialistams paaiškėjo, kad su ato-

• •Kai iš Austrijos 
išeina svetima 
kariuomene

• v •

Austrijai grąžinus valstybinį 
suverenumą, keturių okupacinių 
valstybių kariuomenė šiuo metu 
pasitraukia iš šio krašto. Pagal 
sutartį, svetima kariuomenė tu
ri išeiti iš Austrijos iki š. m. 
spalio 25 d. Trijų vakarų demo
kratinių valstybių karinės pajė
gos Austrijoje siekė 15.000 vy
rų, kurių didžiąją dalį sudarė 
amerikiečiai, nes anglai ir pran
cūzai paskutiniais metais telai
kė tame krašte tik simbolinius 
kontingentus.

Kai dėl sovietų, tai informuoti 
sluogsniai skaičiuoja, jog žemu
tinėje Austrijoj, Burgelande, 
Muehlviertel ir Vienoje buvę la-i 
koma mažiausia 45.000 vyrų. 
Kaip skelbia austrų oficialinės 
įstaigos, dabartinės kareivinės 
ir barakai, perimti iš raudono
sios armijos, turi būti iš pagrin
dų "atnaujinti”, nes dabartinė
je padėtyje juose negalima pa
talpinti nei naujosios austrų ka
riuomenės, nei žandarmerijos. 
Galima įsivaizduoti, kaip šias pa
talpas per 10 metu nugyveno ir 
priteršė "kultūringoji” raudono
ji armija ...

Austrijoje vis sklinda gandai, 
kad netrukus būsianti atitrauk
ta raudonoji armija taip pat iš 
Vengrijos. Tačiau informuoti 
žmonės tais gandais netiki. Ru
munų satelitinis ministeris pir
mininkas neseniai aiškiai pasa
kė, kad sovietų kariuomenė pa
siliksianti Rumunijoje ir po to, 
kai Austrijoje pasibaigė okupa
cinis režimas. Negalima prileis
ti, kad Daskva atsiimtų savo ka
riuomenę iš Vengrijos ir paliktų 
ją Rumunijoje.

Tačiau sovietai išeina iš Aus
trijos už stambių atlyginimą iš 
austrų pusės. Svarbiausioji 
komponsacija yra ta, kad aust
rų vyriausybė pasižadėjo neįeiti 
į jokias militarines sąjungas ir 

| pasilikti neutralinė. Praktiškai

Tarp JAV ir Australijos vykdomų dėl Davis taurės teniso žaidy
nės pradedamos dalyvaujant Valstybės Sekretoriui J. F. Dulles.

Jis pakelia Australijos (kairėj) ir JAV kapitonų rankas.

vokatą. Buvo didelė mįslė, ko
dėl JAV teisingumo organai tyli 
ir bylos nekelia.

Beveik po 10 metų byla buvo 
pradėta. Ir federalinio teismo 
grand jury pripažino, kad Aldo 
Lorenzo Icardi kaltas.

Reikia laukti, kad paaiškės 
daug iki šiol dėl tos žmogžudys
tės slėptų užkulisių ir kodėl ta 
byla buvo marinama. , i

Iš Italijos, liudyti dėl įvykdy- tai reiškia, kad Austrija kariš- 
tos žmogžudystės, atvyko 20 liu- kai daugiau yra priklausoma nuo 
dytojų. I sovietų ir jų satelitų, nekaip nuo

Waterburio miestą, kur yra judri lietuvių kolonija, inusiaubė aud
ra ir potvinis. Virš 2500 žmonių liko be pastogės.

vakarų. Bet bolševikinė Maskva, 
kuri kiekviena proga aušina bur
ną dėl demokratinių valstybių 
"kolonialinio. imperializmo”, dar 
kartą pasirodė, kaipo meistriš
kai sugebanti išnaudoti sveti
mas valstybes ir uždėti joms 
sunkiausias kontribucijas. Taip 
ji pasielgė ir Austrijos atžvilgiu.

Už vadinamus Vokietijos tur
tus (t. y. už nuosavybes, kurios 
pasiliko iš Anschluss’o laikų) 
Austrija turės sumokėti per ar
timiausius keturis metus 150 mi
lijonų dolerių. Taigi kasmet iš
eina po 25 milijonus dolerių. So
vietai pateikė smulkiai išvardin
tus sąrašus, kur suminimos pre
kių rūšys, kurias austrai turės 
pateikti Sovietų Sąjungai. "Tur
tingoji” ir "visko pertekusioji” 
Maskva reikalauja ne tik meta
lų, mašinų, cheminių prekių; bet 
ir tokių dalykų, kaip batų ir 
dirbtinio šilko audinių. Jeigu 
prekės nepristatytos nustatytu 
terminu, tai sovietiniai proleta
rai nustatė tokias pabaudas, ku
rios buvo galimos prieš šimtą 
metų, kapitalistinės gadynės vai
kystės laikais. Būtent, sovietai 
reikalauja po tris nuošimčius į 
mėnesį, tai 36 procentus. Mask
va ir čia pasižymi lupikavimu.

Daug ginčų buvo sukėlusios 
austrų žibalo versmės. Jos sa
vaime nėra gausios. Per metus 
pagaminama apie 3 milijonus to
nų. Sovietai išsiderėjo, kad per 
dešimts metų Austrija teiks So
vietų Sąjungai po vieną milijoną 
tonų žibalo kasmet, taigi visą 
trečdalį metinės gamybos. Pa
galiau Dunojaus laivininkystės 
bendro.vei priklausą laivai turi 
būti išpirkti už 2 milijonus do
lerių.

Kaip matome, austrams dar 
teks ilgai gerokai paprakaituoti, 
kol pajėgs išsipirkti nuo raudo
nųjų kolonfialirtių imperialistų. 
Skaičiuojama, kad Maskva, per 
10 metų valdžiusi austrų turtus, 
yra jau iš krašto iščiulpusi įvai
rių gėrybių už maždaug vieną 
milijardą dolerių.

Pagaliau, <lar reikia pastebėti, 
kad Maskvos reikalavimu aus
trai sutiko palikti Vienoje dvi

Ar bus sujungta 
Vokietija!

Maskva metė šūkį dėl Vokie
tijos sujungimo, tikėdama, kad 
tai bus geriausia piliulė sutvar
kyti kietą Adenauerį.

Vak. Vokietijos politika buvo, 
pirmiausia, atstatyti kraštą ūkiš
kai ir atgauti pilnas suverenu
mo teises, remiantis Vakarų val
stybėmis. Kancleris Adenaueris 
tikėjosi, kad atstačius politiniai 
ir ūkiniai tvirtą Vak. Vokietiją, 
lengviau išsispręs ir visos Vo
kietijos sujungimas, kada spren
džiamas ir galutinas balsas pri
klausys jau nebe kitoms valsty
bėms.

Maskvai įsakius, Rytinės Vo
kietijos komunistai skelbė, kad 
Adenauerio politika gali pakenk
ti visos Vokietijos sujungimui, 
ko visi vokiečiai trokšta, nes jis

organizacijas, kurios buvo įkur
tos sovietų valdymo laikais. Bū
tent, vad. "Pasaulinę Taikos Ta
rybą" ir "Tarptautinę Rezisten
tų Sąjungą”, šios organizacijos 
faktiškai tarnauja bolševikinės 
propagandos tikslams. Jos ir to
liau turės būti austrų įstaigų to
leruojamos.

Savaime tenka džiaugtis, kad 
viena valstybė baigia išsinerti iš 
sovietų kilpos. Bet, antra ver
tus, reikia apgailestauti, kad lig
šiol laisvės nėra atgavusi nei 
viena kita valstybė, kurią yra 
paglemžę sovietai. Kaip bebūtų, 
Austrija gana klusniai tarnavo 
hitlerinei Vokietijai, tuo tarpu 
tos tautos, kurios yra pasidariu
sios Stalino - Hitlerio suokalbio 
aukos, vis dar turi nešti sunkų 
Vokietijos kancleris Adenaueris 
vokiečių parlamente priminė, 
kad niekur Hitleris nebuvęs taip 
entuziaztingai priimtas, kaip 
Vienoje. O kaip tik Viena yra 
pirmoji Centralinės Europos 
sostinė, kuri išsivaduoja iš bol
ševikų jungo...

VISAM PASAULV
• JAV jau statosi tretįjį atominį povandeninį laivą. Arti

miausioje ateityje suplanuota dar penkių tokių laivų statyba.
• Iš Valstybės iždo seketoriauts Humprey pareiškimo gali

ma numanyti, kad ateinančiais metais jau bus įmanomas asme
ninių pajamų mokesčių sumažinimas.

• Kanadoje, prie Niagaros, stovyklavo apie 10,000 skautų 
iš daugelio kraštų. Jie Kanadai atvežė daugiau kaip $1,000,000. 
Stovykloje buvo 269 susirgimai poison ivy.

• Vakarų Vokietijos ministeris pirmininkas 6 savaites atos
togavo Šveicarijos Alpėse. Grįžęs iš atostogų pradėjo pasitarimus 
su partijų vadais dėl būsimų Maskvos derybų.

Į Maskvą ministeris pirmininkas, lydimas 12 patarėjų ir 
apie 120 įvairių specialistų, išvyksta rugsėjo mėn. 8 d.

• Iš Vakarų Vokietijos pranešama, kad nuo 1948 m., gel
bėdamiesi nuo įvairių komunistų persekiojimų, atbėgo virš 2,300,- 
000 Rytinės Vokietijos gyventojų.

• Tarp Izraelio ir Egipto sargybinių Gazos rajone vėl pa
sikartojo ginkluotos kovos.

neatsisako nuo apginklavimo ir 
priklausymo Vakarų bloko pak
tui.

Pagrindinis Maskvos tikslas 
yra ne tik atitraukti Vokietiją 
nuo Vakarų, bet pritraukti prie 
savęs ir padaryti ją didžiausiu 
satelitu Europoje.

Nebeatsižvelgiant j tai, kaip 
elgsis Maskva, Vakarų valstybės 
visai tvirtai nusistatė galų gale 
atstatyti Vokietiją ir įjungti ją 
į Atlano paką.

Adenaueris laimėjo daug: at
gavo pilnas suverenumo teises 
Vak. Vokietijai, atkūrė kariuo
menę ir įjungė ją į Atlanto pak
tą ir sudarė dvišalę sutartį su 
J. A. Valstybėmis.
' Nežiūrint visų ankstyvesnių 

grąsinimų, Maskva nešoko prieš 
Vakarus, o prieš pat Ženevos 
konferenciją kreipėsi į Bonną dėl 
diplomatinių santykių užmezgi
mo, tuo pačiu ir Vakarų Vokie
tijos pripažinimo.

Buvo laukta, kad Adenaueris 
susitvarkęs pas save viduje tuo
jau eis į derybas su Maskva. To
ji sovietų propozicija visus Vo
kietijos komunistus nukrėtė 
šiurpu ir apipylė prakaitu, nes 
nežinojo ko Maskva siekia. Ma
nė, kad jau artinasi jų viešpa
tavimo galas. Keletą dienų tylė
jo, tik atsipeikėję paskelbė ofi
cialų Maskvos komunikatą.

Rytinės Vokietijos komunis
tai nė mažiausio noro neturi, kad 
būtų sujungta Vokietija, nes 
vykdant laisvus balsavimus, jie 
aiškiai žino, kad pralaimėtų ir 
nustotų gerai apmokamų vietų. 
Nors jie tiki, kad tai būtų perei
namas etapas, Vokietiją sujun
gus pagal sovietų receptą, atei
tyje vėl privestų prie komunistų 
laimėjimo.

Užvaldymui Europos, Vokie
tija yra Maskvai strateginiu 
raktu, o iš čia prasiskina kelias 
ir į visą pasaulio užvaldymą.

Didžiausias Europoje, sunkio
sios pramonės šaltinis yra Ruhro 
kr?’-^ . Vakarų Vokietijos gink
lavimosi potencialas yra didžiau
sias iš visų valstybių Europos 
kontinente.

Maskva vokiečius skaito aiš
kiais priešais, todėl ji ir nenori 
daleisti Vokietijos problemos iš
sprendimo be jos dalyvavimo.

Rytų Vokietija turi 18 mili
jonų gyventojų, o Vakarų 48 
mil. Rytų Vokietija yra žemės 
ūkio, o Vakarų pramonės kraš
tas. Nors Sov. Sąjunga ir rado 
daug žaliavų Ryt. Vokietijoj, ta
me skaičiuje ir uranijaus, bet ir 
proporcingai gyventojų skaičiui 
neišspaus to, ką gali lengvai 
Vak. Vokietija. Vak. Vokietijos 
metinė plieno gamybos produk
cija siekia 20 milijonų tonų, Ry
tinės tik 2 milijonai.

Kremlius įsitikinęs, kad grą- 
sinimai neatnešė naudos, radi
kaliai pakeitė savo taktiką, netik 
nebegrąsina, bet sako — mylė
kimės! ... Pradėjo ruošti pikni
kus užsienio diplomatams, vai
šinti kuom tik įgalėdami, nebeer- 
zina Vakarų, bet savo sūpuoklė
mis liūliuoja iki užmigdymo.

Eisenhoweris, Edenas ir Fau
re ženevon vyko optimistiškai 
nusiteikę, įsitikinę, kad dabar 
jau Maskvos patys viešpačiai 
imsis spręsti visus ginčytinus 
klausymus rimtai ir kad bolše
vikai bus linkę priimti Vakarų 
propozicijas.

Dr. Adenaueris, prityręs poli
tikas, negalėjo paslėpti savo su
sirūpinimo, stebint pasikeitimą 
nuomonių ir nuotaikų, kurios už
ėjo ant Vakarų, sovietiškų mig- 
dinančių sūpuoklių.

Be jokių sunkumų, sovietų de
legacijai pasisekė išaiškinti Va
karams, kad pirmiausia reikia 
išspręsti bendrus klausimus, lie
čiančius visą pasaulį. Keturių 
didžiųjų valstybių susiartinimas 
sudarys tvirtus pamatus viso
kiems kitokiems problemoms iš
spręsti.

Pirmoji bolševikų propozicija 
— susilaikyti nuo lenktynių 
ginklavimosi, ypač atomo srity
je, o paskui — paruošti bendrą 
Europos nepuolimo paktą. Tada 
Vokietijos problema duosis pui
kiai išsprendžiama paminėtų 
problemų rėmuose.

(Perkelta į 8 psl.)
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Mūsų tūli kalbėtojai, didesnių 
Švenčių ar minėjimų metu, mus 
nevengia dabar graudenti parti
zanų vardu. Tų partizanų, kurie 
mirė ar miršta lietuvišką reika
lą pačioje Lietuvoje gindami.

Iš šalies žiūrint, toks partiza
no pareigos priminimas, lyg ir 
savoje vietoje ir aktualus. Visa 
bėda tik ta, kad apie partizanus 
dabar daugiausia kalba tie, ku
rie pačioje Lietuvoje būdami, 
kada pavergėjai (ir rusai ir vo
kiečiai) mus spaudė, tos parti
zaniškos dvasios arba nė kiek 
neparodė, arba ties svetimu 
priespaudos batu bandė ant ke
lių vaikščioti.

Vienas mano bičiulis, kuriam 
tokios nepartizaniškos dvasios 
kalbėtojų prakalbos apie parti
zanus tikrai įkyrėjo, mums ra
šo:

"Tegul tie dabar taip drąsūs 
vyrai, gyvendami už tūkstančių 
mylių nuo Tėvynės vargo, nemi
ni be reikalo to švento nardo. 
Ak, kaip jiems dabar lengva bū
ti partizanais, o kaip tada buvę 
sunku būti eiliniais kiėtais lie
tuviais”. ..

Kalbant apie tūlus tokius kal
bėtojus, lygiagreta prisimena ir 
tie dabar Lietuvos laisvintojai, 
kurie beveik visą amžių su ko
munistuojančiais pradraug a v o, 
su jais dirbo, Lietuvą juodino, 
o dabar, į kokią atsakingą sekre
toriaus kėdę įsėdę, mus moko 
Lietuvai dirbti.

baisaus potvynio padarinius pa
dėti užlyginti.

Ar apie tai nevertėtų pagal
voti mūsų Bendruomenei, ar ne
vertėtų pagalvoti ir kitoms or
ganizacijoms?

Šiandien dėl. gamtos nelaimių 
nukentėjo Waterburio ir kitų 
artimų kolonijų lietuviai, ryt ga
li skaudžiai nukentėti kiti. Jei 
esam organizuoti ir solidarūs — 
atsiminkime kitų nelaimes ir 
bendrai padėkime iš jų išeiti. 
Reikia tik nedelsti.

Naujienose jau antrą kartą 
kartojama, kad ALT sekretoriui 
mano padarytos pastabos dėl jo 
pavėluoto informavimo ALT rei
kalais kitų laikraščių, esančios 
neteisingos. Jis dar labiau įtūžo 
ant Tėviškės žiburių redakcijos, 
kam ir jos tokiu informavimu 
nepatenkintos.

Bet iš pastarojo Naujienų aiš- 
kinjmo (1955. 8. 27) aiškėja, 
kad Naujienos su Draugu susi
taria kurią dieną kurią svarbes
nę žinią paskelbti. Kiti laikraš
čiai jiems nesvarbu, nes rečiau 
išeina.

P. -Grigaičiui taip pat dar kar
tą primename, kad ne mes dėl 
to pradėjome kalbėti. Pats P. 
Grigaitis iššaukė paaiškinimą ir 
jį gavo tokį, kokio pelnė. O kad 
abu broliukai iš ALT tik savo 
laikraščius teproteguoja — apie 
tai ir be paaiškinimo visi žino.

KAS ir KUR
• Trečioji Kanados lietuvių die
na įvyksta rugsėjo mėn. 3-5 die
nomis Montrealyje. Iškilmėse 
bus prisiminta 50 metų sukak
tis kai lietuviai pradėjo imigruo
ti į Kanadą.

• Dail. V. Petravičius, A. Va- 
leška, A. Tamošaitis, L. Vilimas, 
A. Dargis, V. Vizgirda, J. Bakis 
ir T. Valius rugpiūčio mėn. 6-7 
dienomis posėdžiavo Toronto. 
Jie atstovavo Lietuvių Dailės 
Institutą. Išrinko naują valdybą 
iš T. Valiaus, A. Valeškos, J. 
Bakio, P. Augiaus ir V. Petravi
čiaus.

• laikraštininkas Vyt. Alseika 
rugsėjo mėn. 7 d. vėl išvyksta į 
Vokietiją dirbti VLIKo Informa
cinėj Tarnyboj.
• Dirvos 40 m. sukakties meninę 
programą atliks Metropolitan 
operos solistas Algirdas Brazis 
ir Aldona Stempužienė.

• Pavergtoje Lietuvoje komu 
nistai įsteigė jų mirusio garbin
tojo Petro Cvirkos muziejų. To 
muziejaus direktoriumi esąs K. 
Vairas-Račkauskas.
• Lietuvoje miręs Povilas Pa- 
karklis esąs sirgęs skilvio vėžio 
liga. Nuo tos ligos ir miręs.
• Dail. A. Varnas šią vasarą pra
leido Pr. Lapienės vasarvietėje 
Stony Brook. Artėjant rudeniui 
vėl grįžo į Chicagą.

• Dr. V. Paprockats, populiarus 
gydytojas New Yorkd lietuvių ir 
amerikiečių tarpe, tapo stam- 
stambiausias New Yorko skautų 
ir skaučių rėmėjas, paaukoda
mas jų reikalams 100 dol.

• Santariečių suvažiavimo metu 
rugsėjo 10 d. Tabor Farm įvyks

meno vakaras, gi kasdien bus 
rengiami laužai.
• Lietuvių Studentų Santaros 
suvažiavimo iškilmingame užda
ryme Tabor Farmoje dalyvaus 
ir jį sveikins Lietuvos Konsu
las Chicagoje dr. P. Daužvardis 
ir Santaros Garbės Nariai p. A. 
Devenienė ir p. J. Bačiūnas.

CHICAGO
DR. A. RUDOKO KABINETAS 

NOUSAVAM NAME
Dr. A. Rudokas, optometris- 

tas, ateivio lietuvio sūnus, gi
męs, užaugęs ir mokslus baigęs 
Amerikoje, gražiai kalba lietu
viškai, įsigijo nuosavą namą 
4455 So. California Avė., Chica
goje, kuriame gražiai įrengė 
akims tikrinti bei akiniams pri
taikyti modernišką kabinetą.

Nors dr. A. Rudokas ir labai 
užimtas savo> profesijos darbais, 
nes dažnai gilinasi savojoj pro
fesijoj, tačiau visuomet suranda 
laiko ir galimybių pašvęsti vi
suomeninei veiklai.

Jis aktyviai dalyvauja lietu
viškose organizacijose, jas ma
terialiniai ir moraliniai remia. 
Ypač jam daugiau prie širdies 
jaunimo organizacijos. Jaunes
niosios kartos lietuvių organiza
cija "Jaunoji Lietuva", kuri jau 
daugelį metų Chicagoje gražiai 
gyvuoja, yra didelis nuopelnas 
dr. Rudoko.

Jis daugelį metų buvo Ameri
kos L. T. Sąjungos Chicagos sky
riaus iždininku. Eilę metų dirbo 
A. L. Tarybos Chicagos skyriu
je. Taip pat ir Balfo veikloj ak
tyvus. Jis nesigaili aukų ir lietu
viškai mokyklai. Kiekvieną kil
ių lietuvišką darbą jis pariamą.

Būdamas dideliu tolerantu 
gerbia ir kitų įsitikinimų. Bai
siai nemėgsta suktumo, netiesos 
ir apgavysčių.

Tad šia proga linkime Dr. A. 
Rudokui su ponia nuosavame na
me geriausios sėkmės.

"Kaimyinas”

DETROIT
DETROITO LIETUVIŲ 

PARENGIMŲ KALENDORIUS
L. B. Detroito apylinkės val

dyba praneša, kad pasitraukus 
p. V. Urbonui iš L. B. Detroito 
apylinkės parengimų kalendo
riaus vedimo pareigų, tolimesnis 
jo tvarkymas pavedamas valdy
bos nariui Albertui Misiūnui.

Visas Detroito lietuvių orga
nizacijas prašome savo parengi
mus registruoti pas A. Misiūną, 
gyv. 1985 Scotten Avė., Detroit 
9, Mich., tel. TA 5-0303. Telefo
nu prašome skambinti po 7 vai. 
vak.

STAMFORD
VILIAUS BRAŽĖNO 

PASIRODYMAI
Lietuvio tenoro Viliaus Bražė

no vardas nėra svetimas ir Stam- 
ford, Conn., amerikiečių publi
kai. Iš pastarųjų jo pasirodymų 
platesnei visuomenei paminėti
nas Board of Adult Education 
koncertas Burdick J. High School 
Auditorijoje ir Stamford Italų 
Klubo ”111’ Circollo” muzikinėj 
popietėj, kur V. Bražėnas dai
navo amerikiečių, italų ir lietu
vių kompozitorių kūrinius origi
naliose kalbose, akompanuojant 
kompozitoriui-pianistui Mr. Alan 
Bucher.

Rugpiūčio mėn. 29 d. Vilius 
Bražėnas dainavo Miesto Parke 
plačiąjai Stamfordo visuomenei, 
pritariamas simfoninio orkestro. 
Dirigavo Lawrence Smith.
/------------------------------------ \

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

i ,

GREETINGS and BEST WISHES

Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BROADWAY
MAI’LE HEIGHTS

MO 2-1400

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MONACO’S RESTAURANT

1118 Chester Avenue ~ CH 1-1332

Ar nepanašu tiems kalbėto
jams, kurie be reikalo mini tą 
mums šventą vardą ir tuo pačiu 
jį nuvertina?

• r
Iš Waterburio, kur skaudi po

tvynio nelaimė palietė daugelį 
lietuvių, gavome pranešimą, kad 
eilė senų mūsų skaitytoji), ne
gavo praėjusios savaitės Dirvos.

Dirva, kaip ir kiekvieną sa
vaitę, į Waterburį buvo laiku iš
siųsta. Jei kas negavote, rašyki
te mums, papildomai siusime.

Bet ne dėl to čia apie Water- 
burį norisi kelius žodžius pasa
kyti. Reikalas daug svarbesnis.

Skaičiau apie Waterburio lie
tuvių nelaimę įvairiuose laikraš
čiuose. Ką gi, ten nupasakota 
nelaimės įvykiai, paminėti žuvę, 
išreikštas bendras liūdesys. Bet 
niekur neteko skaityti, kad lietu
viams skaudžiai nukentėjus, lie
tuviai turi į talką ateitį ir to

BEST WISHES 

To Our Many Friends

M. O. MATTLIN

SPINETPIANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

[staiga, kuri siunčia paketus j Europą. Mes 
garantuotai paketus pasiunčiame ir į Lietuvą, Lat- 
viją, Ukrainą, Lenkiją.

SENA FIRMA, SENAS BIZNIS

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.

1029 FAIRFIELD AVĖ.
prie West 11 St.

Cleveland 13, Ohio

Visi kaštai apmokami čia. Jūsų artimieji, gaudami 
siuntinį, nieko nemokės.

Rašykit, aplankykit ar šaukit telefonu CH 
1-5547.

Visų rūšių paketus galit apžiūrėti mūsų ofise.

Atidaryta kiekvieną dieną nuol2 vai. iki 8 vai. vakaro. 

Taip pat ir šeštadieniais.
(35)

Greetings and Best VVishes

NELSON'S

Family Style Restaurmt

Private Parties — Banquets

Wedding Anniversaries

Open Daily—5 P.M.

Sundays 12 to 7 P.M.

Closed Mondayi

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

\-------------------------------------'

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ROBERTS ~ GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT

RAY E. LANDERS
N. B. C. BUILD1NG ' SUperior 1-9322

GREETINGS and BEST WISHES 
from

METAL EQUIPMENT CO.

2032 ĮVEST 105th ST. AT. 1-8415

BALSUOK UŽ

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

AURORA RĘST AU R ANT

Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti, Ravioli, Excellent
WE CATER TO VEDDINGS & SHOWERS

11316 EUCLID AVENUE RA 1-1010

Greetings and Best Wishes To Our Friends & Patrons

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION
WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN JSERVICE

6917 St. Clair Avenue EN 1-9832

George Zimmerman
CANDIDATE FOR
J U D G E

OF THE MUNICIPAL COURT

TURI PUIKIAUSIĄ PASIRUOŠIMĄ GERAI 
ATLIKTI TEISĖJO PAREIGAS

Išrinkit GEORGE ZIMMERMAN teisėju 
RINKIMAI ANTRADIENI, 

SPALIO MĖN. 8 D., 1955

6 metų darbo pradžia sausio mėn. 4 d., 1956 m.

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

F I N N ’ S 
SERVICE STATION

HAUL IT AWAY WITH A

FINN TRAILER

10635 ST. CLAIR AVĖ.
LIberty 1-9775

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO.

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ. KE 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

STREKAL REALTY CO.

405 East 200th Street IV 1-1100
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Lietuviškoji mokykla
MOK. VLADAS PAUŽA

Gyvenant svetur įvairioj įta
kos skverbte skverbiasi į mūsų 
gyvenimą, žalodamos kalbą, pa
pročius ir būdą. Lietuvybę nai
kinanti banga kaskart labiau pa
gauna netik jaunuomenę, bet ir 
suaugusius. Visa to pagrindas, 
mano galvojimu, yra stoka tau
tinio sąmoningumo ir savigar
bos.

Niekados pavergta lietuvių 
tauta nebuvo taip žiauriai nai
kinama kaip šiandieną. Todėl gy
venantieji laisvėje privalome 
viską daryti, kad kuo ilgiausiai 
išliktume dvasia ir darbais išti
kimi savo tautos nariais. Vieną 
didžiausią reikšmę turime skirti 
jaunuomenei, jos auklėjimui ir 
mokymui tautinėje dvasioje. Ki
taip visos mūsų pastangos nueis 
niekais ir maža ką pagelbės tau
tai iškovota laisvė, jeigu nebus, 
kas galės pavaduoti vyresniuo
sius ir vykdyti jų darbus.

Be giliai tautiniai susipratu
sios lietuviškos šeimos vieną di
džiausią vaidmenį jaunuomenės 
auklėjime vaidina lietuviškoji 
mokykla, kur, suteikiant daugiau 
žinių apie Lietuvą, kalbą ir kraš
tą, jaunieji auga ir bręsta lietu
viškoje dvasioje. Dėl to svarbu 
daugiau turėti savų mokyklų ir 
jas išlaikyti reikiamam mokslo 
ir auklėjimo lygyje. Tokiu būdu 
daugiau pagelbėtų suturėti jau
nąsias kartas nuo greitoko rie
dėjimo nutautėjiman.

Lietuviškoji mokykla, kuri su
daro stipriausią tautiškumo tvir
tovę ir. teikia beveik vienintelį 
tautinio išlaikymo laidą, negali 
svariau reikštis be visuomenės 
ir organizacijų moralinės ir ma
terialinės pagalbos, nuosavų pa
talpų, gero mokomojo personalo 
ir mokslo priemonių.

Visuorųenė, išskyrus tėvus, 

kurių vaikai mokosi, neparodo 
reikiamo supratimo ir rūpestin
gumo lietuviškąjai mokyklai.

Nemaža galvoja, kad mokyk
la privalu rūpintis tiems, kurie 
vaikus leidžia mokytis. Pažiūra 
yra neteisinga, nes mokyklą, 
kaip lietuviškumo židinį, visi tu
rime palaikyti, kad kuo ilgiau
siai galėtų išsilaikyti, ir sėkmin
giausiai dirbti.

Mūsų organizacijos neturėtų 
nuošaliai būti lietuviškos mokyk
los. Kiekviena jų galėtų palai
kyti netik moraliniai, bet ir ma
terialiniai. Mūsų mokykloms 
kaip tik yra reikalinga materia
linė pagalba, žinokime, kad ben
druomenės darbo, mokytojų pa
siaukojimo yra permaža išlaiky
ti mokyklą.

Didelę reikšmę turi ir patal
pos, kur mokytojai ir mokiniai, 
niekeno nevaržomi, galėtų mo
kyti ir mokytis. Ligi šiol daugu
ma mūsų mokyklų glaudžiasi 
prie parapijų, kur mažiau ar 
daugiau priklausoma nuo klebo
nų malonės. Gera, kai viskas yra 
tvarkoje. Tačiau, jeigu kartais 
klebonas pareikštų nepasitenki
nimą mokykline tvarka arba vie
nu kitu mokytoju, mokykla gali 
patekti labai keblion padėtin. Be 
to, kaip paprastai, gali būti vi
sa eilė ir kitų nesusipratimų. Dėl 
to nieko nėra geresnio už savas 
patalpas, kur galima dirbti ne
priklausomai nuo pašalinių as
menų. Vietovės, kurios ruošiasi 
įsigyti namus, pirmoje vietoje 
turėtų įrengti geras patalpas lie
tuviškai mokyklai.

Vienas svarbiausių mokyklos 
pagrindų yra mokytojai, kurie 
moko ir auklėja mokinius. Dėl to 
svarbu sudaryti gerų ir prityru
sių, mokytojų personalą, kurie 

pajėgtų ir sugebėtų vaikuose 
įskiepyti ir palaikyti lietuvišką 
dvasią, meilę savo tėvynei, pa
garbą gimtajai kalbai. Nusikal
stama skaudžiai savo tautai, kai 
kviečiant asmenis mokytojauti, 
vadovaujamasi, kaip kad Detroi
te, religija, partija arba neišma
nėlių intrigomis. Asmenys, ku
rie taip elgiasi, nebeturėtų būti 
bendruomenės valdyboje, nes jie, 
taip elgdamiesi, mokyklą skur
dina, o ne ugdoi.

Neturtinga lietuviška mokykla 
yra ir mokslo priemonėmis. Būtų 
gera, kad Vyriausioji švieti
mo Valdyba pasirūpintų mokyk
lų programa ir vadovėliais dirb
ti šių dienų sąlygose. Džiugu, 
kad jau šiais mokslo metais tu
rėsime A. Rinkūno Kregždutės 
tris dalis, tačiau pasigendama 
lietuvių literatūros vadovėlio, 
tinkamos gramatikos ir kita.

Būtų gera ir naudinga, kad 
V. š. Valdyba rūpintųsi moko
muoju personalu, o vietos Ben
druomenės skyrius tik materiali
niu mokyklos išlaikymu.

Pastačius lietuvišką mokyklą 
ant tvirto pagrindo, galima lauk
ti iš jos ir reikiamų darbo vai
sių, kurių ligi šiol vis pasigen
dama.

OMAHA, NEBR.
VIENERIŲ METŲ 

BALANSAS
Pastatyta "Lapės sąžinė” yra 

šeštasis vienerių metų bėgyje 
rež. G. Veličkai režisuojant pa

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 

visiems lietuviams

DON McCULLAGH

CHEVROLET CO.

Clevelando naujausias Chevroleto pardavėjas

1258 East 105th St. CEdar 1-7060

statytas scenos veikalas Omaho- 
je. šis veikalas, kaip praeitam 
numery minėjau, buvo pastaty
tas rugpjūčio mėn. 6 d., o pir
masis jo režisuotas veikalas 
("žiedas, kurio ieško pasaulis”) 
buvo pastatytas Omahoje 1954. 
VII. 31. Taigi, šių metinių pro
ga ir dera pasidžiaugti rež. G. 
Veličkos našiu darbu ir dideliu 
indėliu Omahos lietuvių kultū
riniame veikime.

Rež. G. Velička iš Chicagos į 
Omahą atvyko 1954 m. pavasarį. 
Jis čia atvyko iškviestas Oma
hos šimtmečio Minėjime Lietu
viams Atstovauti Komiteto. Mat, 
1954 m. Omahos miestas šventė 
100 metų sukaktį. Omahos lietu
viai norėdami šimtmečio minėji
me tarpe kitų tautybių įspūdin
giau pasirodyti ir išsikvietė į 
Omahą rež. G. Veličką, kad jis 
lietuvių pasirodymui vadovautų.

Lietuvių pasirodymui rež. G. 
Velička sukūrė spceialų dainų ir 
tautinių šokių montažą ("Žiedas, 
kurio ieško pasaulis”) lietuvių 
kalbos nesuprantančiai publikai. 
Čia daug dainų, šokių ir veiksmo, 
o vaidintojų dialogai labai trum
pučiai, kurie vaidinimo metu 
verčiami į anglų kalbą ir per 
mikrofoną perduodami publikai. 
Šis lietuvių pasirodymas ameri
kiečių spaudos ir radijo buvo la
bai gerai įvertintas ir išgirtas.

■ Sakoma, jog bendras darbas ir 
bendri rūpesčiai žmones suarti
na: vieni su kitais susigyvena ir 
vieni kitus pamėgsta. Taip atsi
tiko ir su rež. G. Velička. Jis be
dirbdamas keletą mėnesių su 

Omahos lietuviais vaidintojais 
juos pamėgo ir, Omahos lietu
vių džiaugsmui rež. G. Velička 
paliko gyventi Omahoje, nors 
misiją, kuriai buvo iškviestas, 
jau buvo atlikęs. Ir paliko jis 
Omahoje gyventi ne tuščiai.

Štai, jau švęsdami pernai rug
sėjo mėnesyje Tautos šventę — 
gėrimės jo pastatyta "šienapjū
te”. Sutikdami šiuos 1955 Nau
jus Metus — matėme paties re
žisieriaus sukurtą satyrinį vei- 
kaliuką "Skylės BALFo lopuo
se”.

Minint š. m. Vasario 16-tąją 
vėl matome paties režisieriaus 
parašytą giliai patriotinį scenos 
vaizdelį "Lėk, mano sakalėlį”.

Š. m. gegužės mėn. rež. G. Ve
lička parodo mums K. Binkio geram skoniui

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

šviesesnis^
Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsniy.

žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį?” Atsakymas yra lengvas, 
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė
ginkit Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ug
nim gaminto alaus skirtumą.

Stroh’s yra Amerikos vienintelis 
ugnimi gamintas alus!

jis yra
Dabar už vietines kainas

W St^om Bn e w t r y Co /
l X oeymoit te. / 1 Et ’Sm **»<♦••»** A

"Atžalyną ir, kaip minėjau, rug
pjūčio 6 d. — Alės Rūtos "La
pės sąžinę”. Tai ir yra vienerių 
metų bėgyje 6 scenos veikalai.

Šia proga norėčaiu pastebėti, 
jog rež. G. Velička ar tik nebus 
pats darbščiausias režisierius 
lietuviškoje išeivijoje. Kad ku
ris kitas režisierius metų bėgy
je būtų pastatęs šešis scenos vei
kalus, man iki šiol lietuviškoje 
spaudoje skaityti neteko.

Baigiant norėtųsi palinkėti 
rež. G. Veličkai, dainų ir tauti
nių šokių vadovams, dekorato
riui, visiems vaidintojams ir sce
nos techniškųjų įrengimų talki
ninkams likti tokiais darbščiais 
ir kūrybingais ir ateityje.

J. P.

WHEEL ALIGNING on all cars
BY EXPERT$ WHO REALLY 

KNOW HOW

TIME PAYMENTS
'SPECIALISTS SINCE 1920'

6615 CARNEGIE
PHONE HE. 2-2455

DIRVA
LAUKIA

JCSŲ TALKOS!

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

LAISVO SUSITARIMO?
Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000

Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadienį po piety.

Dr. JONAS ŠLIŪPAS
»

B. R.

2. Už JURŲ MARIŲ ...
Lietuvių anuomet Amerikoje būta jau 

gana apsčiai. Didžiumą jų sudarė sveikiau
sia tautos dalis — jaunimas, palikęs tėvynę, 
besigalbėdamas nuo caro rekrūtų, valdžios 
persekiojimų ir nuolat sunkėjančių gyveni
mo sąlygų Lietuvoje, ir plaukęs už jūrų ma
rių prieglaudos ir laimės ieškoti.

Ir taip kasmet lietuvių būrys Ameri
koje smarkiai gausėjo. Jonui Šliūpui ten at
vykus, lietuvių jau buvo keliasdešimt tūks
tančių, bet lietuviškumo dvasia juose buvo 
visiškai apsnudusi, tautinė sąmonė vos vos 
gyva. Svetimos įtakos, daugiausia lenkiškoji, 
skverbėsi į lietuvių tarpą.

Mūsų tautiečiams stigo savų inteligen
tų, savos spaudos, susipratusių, lietuviškai 
galvojančių kunigų, kurie organizuotų gry
nai tautiškas parapijas, gimtąja tėvų kalba 
sakytų pamokslus. Todėl lietuviai savo tiky
bines apeigas atlikinėdavo lenkų katalikų 
bažnyčiose ir, kaip ir Lietuvoje, pamažu su
lenkėdavo. Dr. K. Grinius straipsnyje apie 
Dr. J. Šliūpą pastebi, jog daugelis tenykščių 
lietuvių težinojo, kad jie yra katalikai, bet 
kad jie yra taip pat lietuviai — apie tai net 
negalvoję. Save dažniausia jie net vadindavę 

"paliokais”, o savo tėvynę — "polščiumi”.
Taigi, Amerikoje J. Šliūpas randa sau 

plačią veikimo dirvą. Lietuviškoji spauda, 
galima sakyti, leido čia dar tik pirmuosius 
daigus. Vos dešimt metų prieš Šliūpo atvy
kimą, 1874 m., buvo pasirodęs pirmasis lie
tuviškas spa’usdinys — Mykolo Tvarausko 
angliškai lietuviškas ir lietuviškai angliškas 
žodynas, rašo Mykolaitis-Putinas "Lietuvių 
literatūros istorijos” I d. Tais pačiais metais 
Tvarauskas bandęs išleisti ir laikraštį, bet 
dėl nepakankamo prenumeratorių skaičiaus 
tą sumanymą turėjęs atidėti vėlesniam lai
kui. Ir tik 1879 m. minėtasai Tvarauskas pa
jėgęs išspausdinti ”Gazeta Lietuviška”. Apie 
šitą ”gazetą” ir jo redaktorių-leidėją plačiai 
rašo Jonas Šliūpas "Aušroj”, 1 nr. 1885 m., 
gromatose iš Amerikos. Esą Tvarauskas emi
gravęs j Ameriką po 1863 m. sukilimo ir sa
kosi esąs "czystas lenkas, bet tarp lietuvi
ninkų užaugęs”, išmokęs jų kalbos ir pamy
lėjęs juos — tad dabar dėl jų "procevojąs” 
ir "procevoti nenustosiąs”. Nors ir menko 
išsilavinimo, bet būdamas karštas patriotas 
su "tradicinėmis lenkiškai bajoriškomis pa
žiūromis į lenkų lietuvių amžiną giminystę ir 
vienybę”, savo leidžiamoj gazetoj pats pri

sipažįsta "norįs lietuvius sulenkinti”.
Šioji gazeta, J. Šliūpo žodžiais, davusi 

"nekritiškų istorinių žinių apie lietuvius ir 
lenkus, menkų šventos ir pasaulinės istori
jos rašinėlių, straipsnelių, apie religijos da
lykus ("apie biblijušus”...), lenkišku me
sianizmu nudažytų sapnų ir pranasyščių a la 
"Praractvos karalienes Mikaldos”. Tai tokiu 
dvasiniu penu buvo maitinama to meto Ame
rikos lietuvių visuomenė. Bet 1880 m. ir ši 
gazeta, vienintelė lietuvių kalba, neradusi 
skaitytojų pritarimo, pasirodžius 16-tajam 
jos nr., sustojo ėjusi...

Su J. Šliūpu Amerikoje prasideda lietu
vių tautinis renesansas. J. Šliūpo gyvenimo 
Amerikoje tikslas, jo paties žodžiais, "buvo 
pažinti savo tautos nupuolimo priežastis: iš 
kur kilo ekonominis vargas, dvasinė tamsy
bė, religinės neapykantos bei apakimas, ir 
gabaus politiškasai Lietuvos susmukimas ir 
nugrimzdimas. Na, ir rašiau daug, ne literato 
vardui įsigyti ir ne polyhistoru būdamas, 
nors tokiu būti aplinkybės vertė, bet kad 
mano raštų skaitytojai labiau pamylėtų tė
vynę, pažintų savo tautos praeitį ir išveng
tų nemalonių klaidų, besiirdami į nežino
mąją ateitį”.

Ne iš karto tačiau J. Šliūpui viskas sėk
mingai klojosi. Ir čia jį lydi kieta kova dėl 
rytojaus. Neturėdamas pinigų ir nemokėda
mas jokio amato nei anglų kalbos, jis pri
verstas pradžioje stoti darbininku vienoje 
farmoje. Nepratęs prie sunkaus darbo, ilgai 
neištvėręs ir, mėnesį padirbėjęs, pūslėtomis 

ir žaizdotomis rankomis persikelia gyventi į 
New Yorką, kur jo laukia darbo kalnai. Ir 
jis visu jaunatvišku įkarščiu ima energingai 
veikti, siekdamas užsibrėžto tikslo.

Susipažinęs su minėtos "Lietuviškos Ga- 
zetos” leidėju Tvarausku, jis sutaria su juo 
drauge leisti ir redaguoti laikraštėlį "Uni
ja”. Tik jų "sąjunga” neilgai tetveria: dėl 
atsiradusių tarp leidėjų nuomonių skirtumo, 
"Unija”, ėjusi apie metus laiko, sustoja. Tik 
"Unijos” subyrėjimas Šliūpui brangiai atsiei
na: pasitraukdamas iš spaustuvės, jis pra
randa visas savo joje įdėtas santaupas.

Tais laikais Šliūpas savo laisvamaniško
mis pažiūromis ir prakalbomis jau buvo iš
garsėjęs savo tautiečių tarpe. Jų padėdamas, 
jis įsigyja spaustuvę, kurioje 1885 m. pra
deda leisti laikraštį, pavadinęs jį "Lietuviš
kuoju Baksu”. Didelio pasiaukojimo ir daug 
sunkaus triūso reikalauja šio laikraščio lei
dimas. Šliūpas ne tik jį tvarko ir rašo jam 
straipsnius, bet ir pats atlieka "juodąjį dar
bą” — renka raides, spausdina ir platina ...

To laikraščio, programą pats J. Šliūpas 
vėliau charakterizuoja savo knygoje "Lietu
viškieji Raštą ir Raštininkai”. Didelė dalis 
"Lietuviškajame Balse” spausdinamos me
džiagos buvo skirta kovai su lenkais dėl lie
tuvybės. Dėl to lenkų spaudoje, rašo Šliūpas 
minėtoje knygoje, jis tapęs "iškeiktas kaipo 
pirmas lenkų tautos priešas už tai, kad darąs 
separatizmą tarp lietuvių ir lenkų, kokiu 
būdu ketvirtas Lenkijos išdraskymas vyks
tąs”. Be to, savo laikraščio skiltyse J. Šliūpas 

vedė kovą su kunigais dėl lietuvybės ir lais- 
vamanybės. "Idant išlukštenti naikinimą lie- 
tyvystės per kunigiją mūsų”, Šliūpas parašė 
"Krikščionybės ir Lietuva”, raštą, kur tar
pe žmonių daug komentarų sukeldino”.

Kartu su tuo skelbė kovą kapitalui bei 
kėlė klausimus darbininkų būviui pagerinti. 
Apie tai Šliūpas sako: "Su tuomi mieriu pa- 
talpintičion raštai, "Likimas žmogaus ant že
mės”, "Iš draugijinės ūkės” ir t.t., kurie dar
bo žmonėms parodė, iš kur paeina turtas, 
kaip tas turtas neteisingai pasklaidomas tam
pa, ir kad per tokį draugi j išką neteisingumą 
dygsta vargai ir bėda dėl vienų, o begaliniai 
turtai ir lobiai dėl menko skaitliaus didikų".

Pagaliau ir "mokslas nebuvo pamirštas, 
kaip rodo istoriška apžvalga L. Balse gam
tos mokslų, ir daugelis kitų raštų patilpo ten 
dėl paplatinimo lauko matymo lietuvių. Ir 
dėl lietuvių rašliavos, jug istorijos medega 
L. Balsas rūpino, pagal savo išgalę”, rašoma 
ten pat.

Šliūpo "Lietuviškasis Balsas” Amerikos 
lietuvių švietime suvaidino didelį vaidmenį. 
Svarbiausia to laikraščio reikšmė, jo redak
toriaus žodžiais, buvo ta, kad jis "išdirbo 
naują idealą dėl lietuvybės, beje tverti lietu
višką tautišką kultūrą ant papėdės darbingu
mo ir teisingumo padalinimo vaisių darbo, 
taipgi apšvietimo. Darbininkiškoji Lietuva, 
ant papėdės moksliškosios šviesos pabuda- 
vota, gali viena tiktai įstengti suteikti laisvę 
sąnariams lietuvių tautos”.

(B. d.)
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Kurios kilmės filosofas Imanuelis Kantas?
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Įdomu pažymėti Mortenseno 
tvirtinimą, kad filosofas Ima
nuelis Kantas nebuvęs škotų kil
mės, kad visi tyrinėjimai ton 
kryptin neveda, kad Kantas ne
buvęs reformatų tikybos, kaip 
pas škotus įprasta, bet liutero
nų, ir kad visi filosofo aiškini
mai apie jo škotišką kilmę esą 
klaidingi.

Atrodo, kad Kanto aiškinimas 
apie jo škotišką kilmę yra gry
na mistifikacija, padaryta tam 
tikrais sumetimais.

Škotijoje nėra pavardžių, ku
rios turėtų panašumą į Kanto 
pavardę. Artimiausios škotiškos 
pavardės yra: Kana, McKanna, 
McCann, McKane, McKanday ir 
McKenna. Turbūt niekas iš skai
tytojų nesutiks su filosofo tvir
tinimu, kad iš šitų škotiškų pa
vardžių galėjo susidaryti Kanto 
pavardė.

Bet mes turime anglišką gra
fystę Kent, pietų rytų Anglijo
je, ir didelį skaičių pavardžių 
Kent, kurios tikrai panašios į fi
losofo pavardę Kant.

Išeinant iš Didžios Britanijos 
istorinio išsivystymo, jos plačių 
kraštų užvaldymo užjūriuose, at
rodo nesąmonė galvoti, kad koks 
tai škotas arba ir net anglas, 
būtų Imigravęs į Klaipėdą ir iš 
ten atsidūręs Kantvainiuose ūki
ninkauti, kąip galima pagalvoti 
iš Kanto pareiškimo švedų vys
kupui Soederblomui. Kaip tik 
tuo laiku visas Didžiosios Bri
tanijos gyventojų perteklius ke
liavo į užjūrį, ypatingai j šiau
rinės Amerikos kontinentą, kur 
mes šiandien randame daug dau
giau škotiškos ir angliškos kil
mės žmonių, negu pačioje Di
džiojoje Britanijoje.

Jeigu Klaipėdoje arba ir Prū
sijoje tuose laikuose tikrai buvo 
užtinkamas Kent pavarde as
muo, jis tikriausiai nebuvo ško
tas, bet anglas. Mes juk žinome, 
kad tais laikais Klaipėda pasi
žymėjo kaip miško medžiagos 
eksporto uostas, šitie anglai bu
vo ir liko pirkliais, gyveno ten, 
kur biznis reikalavo. Ir reikalui 
pasibaigus dingdavo iš kur buvo 
atėję. Be to, mes iš savo pačių 
patyrimo galime pasakyti, kaip 
sunkiai anglai aklimatizuojasi 
kitų tautų tarpe ir kaip neno
riai jie susigiminuoja su svetim
taučiais.

Kyla klausimas, kodėl Kantas 
suteikė netikras žinias apie sa
vo kilmę. Tą klausimą aiškinant 
reikia pasakyti: Kanto asmuo iš
kilo Karaliaučiaus universiteto' 
mokslo srityje kaip meteoras. 
Buvo atėjęs iš mažai arba visai 
nežinomos šeimos, be moksliškų 
tradicijų, kadangi liko nevedęs, 
dingo iš akiračio. Kiek mums iš 
jo gyvenimo žinoma, jis buvo 
didelis atsiskyrėlis, vengė žmo
nių, turėjo mažai draugų, nekal
bėjo apie savo gimines. Ir ką 
apie jas kalbėti, jeigu jo tėvsa 
ir senelis buvo balnininkai. At
rodo, kad jais tuose laikuose ne
buvo kuo girtis.

Vėliau Kanto giminė, gyven
dama Klaipėdoje ir Karaliaučiu
je, matomai nebuvo tiek susi- 
germanizavusi, kad filosofas ją 
pavadintų vokiečių kilmės. Lie
tuvių kilmės jis irgi matomai 
nenorėjo prisipažinti, nes iš vie
nos pusės jis nuo jos buvo ati
tolęs, o iš kitos pusės — lietu
viai buvo Prūsijos Ordino pa
vergti, kuriems buvo taikomas 
specialus rėžimas. Tas pats ga
liojo ir senprūsiams, norint iš
vesti savo kilmę-iš jų. Taip pat 
Kanto šeima nebuvo kilusi iš 
senprūsių apgyventų kraštų, bet 
iš Mažosios Lietuvos, kur tą 
kraštą Prūsijos karalystės ad
ministracija vadino: Litauen. Ir 
Didžioji Lietuva kartu su Len
kija pergyveno didelę krizę.

Gal ir iš asociacijos, kadangi 
viena jo protėvių duktė būk bu
vusi ištekėjusi už škoto, jis Soe
derblomui pareiškė, esąs škotų 
kilmės. Gal jis skaitė tai leng
viausiu atsakymu į iškeltą klau
simą, nemanydamas, kad už šim
to metų arba vėliau bus tyrinė-

DR. MARTYNAS ANYSAS

jama jo kilmė.
Mortensenas savo straipsnyje 

toliau aiškina, kad kalbamas 
Baltijos pajūris viliojęs net vi
kingus, kurie čia turėję net sa
vo prekybos centrus, šitą klau
simą gana tiksliai išnagrinėja 
mano jau minėtas latvių istori
nis veikalas ”The History of 
Latvija”.

Čia sakoma: "Jeigu kalbėti 
apie vikingus, tai galima tik apie 
8 arba 9 šimtmetį, kada įvairios 
šiaurės gentys veržėsi per Bal
tijos jūrą į kontinentą, dažniau
siai upėmis, ten plėšdamos, nai- 
kindamos apylinkes, kol jos vėl 
atsitraukdavo į savo kraštus.

Tai buvo skandinaviški pira
tai, kurie pakartotinai puldavo 
senprūsius, kuršius ir kiek lietu
vius. Bet šitie puolimai buvo lai
kino pobūdžio, vikingai niekur 
neužsilaikė tvirtai. Bet tam įro
dyti nėra jokių istorinių davi
nių. Beveik viskas yra apgaubta 
istorine migla. Apie tuos žygius 
liūdyja kai kurios runos skandi
navų kraštuose, žinios užsiliku- 
siose pasakose (sagose), kuriose 
kalbama apie vikingų veržimąsi 
į senprūsių, kuršių ir estų že
mes.

Kai kurių istorinių trupinių 
apie šituos žygius randama ir 
"Vita Anskarii” ir Gramaticaus 
kronikoje iš 12 šimtmečio. Bet 
vikingai niekur neužkariavo Pa- 
baltyje kraštų, niekur pastoviai 
neįsikūrė ir todėl nėra pagrindo 
kalbėti apie vikingų įtaką Pa- 
baltyje ir specialiai Klaipėdos 
krašte.

Savo išvedžiojimams paremti, 
kad Kantas yra kuršių kilmės, 
Mortensen grįžta prie jo įprasto 
aiškinimo, kad šiauriniame Klai
pėdos krašte ir pietiniame Kur
še tuomet buvusi dykuma, šita 
dykumos sąvoka Mortenseną 
persekioja jo visuose istoriniuo
se veikaluose. Jis šitą dykumos 
sąvoka yra paėmęs iš Prūsijos 
Ordino kelionių pranešimų (We- 
geberiehte), kuriuose kalbama 
apie Wildernis (dykumą).

Mes galime puikiausiai įsivaiz
dinti, kad anuose laikuose, di
desniame rate apie Ordino pa
statytas pilis, dėl nuolatinių ka
ro žygių į Lietuvą ir Žemaitiją 
(šitie karai tęsėsi apie 170 me
tų) autochtonų gyvenimas ne
buvo įmanomas. Jie buvo arba 
sunaikinti kariuose žygiuose, pa
imti į belaisvę arba buvo persi
kėlę j saugesnes (reiškia, toles
nes nuo Ordino pilių arba jo mė
giamų kelių) gyvenamas vietas.

Todėl labai suprantama, kad 
Ordinas savo karo žygių metu 
kai kuriose vietose nerado vie
tinių gyventojų ir kad ten buvo 
užaugę miškai. Juk ir vėlesniais 
laikais, pravažiuojant buvusį 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto pa
sienį, ypatingai iš Tilžės, Ra
gainės ir Jurbarko tvirtovių pu
sės, tai buvo galima matyti. Bet 
šitos neapgyventos vietos ir vė
liau užaugę miškai neliudyja, 
kad šituose kraštuose nėkuomet 
nebūta vietinių gyventojų.

Prūsijos Ordinas kaip tik bu
vo tas faktorius, kuris 170 metų 
kovoje šitas vietas padarė ne
apgyvenamomis. Tai nebuvo de- 
populacijos fazė, kaip Mortense
nas aiškina. Be pagrindo yra jo 
tolesnis aiškinimas, kad tik pa
čiame Klaipėdos pakraštyje išli
kę kuršiai kaip Ordino tarnau
tojai ir kaip priešpilies (Vor- 
burg) gyventojai. Esą, jie žy
miai ilgiau išsilaikę ir net per
gyvenę dykumos laiką ligi naujo 
krašto apgyvendinimo, šitas kur
šių kėlimasis į šiaurę esąs su
rištas su Klaipėda, kuri iš pra
džių buvusi kaip vokiška pilis ir 
vokiškas miestas įsteigtas Kur
še, ir kuri vėliau, su klaipėdiške 
dykuma, Livlandijos Ordino bu
vusi perduota Prūsijos Ordinui.

Keista būtų Livlandijos Ordi
no laikysena, kuri okupuoto 
krašto kuršiams būtų leidusi ma
sėmis persikelti į šiaurę. Mūsų

istorijoje turime visai kitokių 
pavyzdžių, kokia Ordino laiky
sena tokiais atvejais buvo. Kai 
Vytautas Salyno sutartyje 1398 
m. Žemaitiją perdavė Ordinui, 
pastarasis tuojau aklai uždarė 
sieną tarp Žemaitijos ir Lietu
vos, kad žemaičiai nepersikeltų 
iš Ordinui atiduotos Žemaitijos 
į Lietuvą. Mes taip pat turime 
oficialių dokumentų, kad Ordi
nas iš Vytauto reikalavo sugra
žinti Žemaitijon visus į Lietuvą 
persikėlusius žemaičius, ir kad 
dėl jų gražinimo, (buvo kalba
ma apie kelis šimtus), Prūsijos 
Ordinas vedė pakartotinus pasi
tarimus su Vytautu.

O šitie kuršiai juk nebuvo ter
mitai, kurie nakties metu iš kar
to galėjo apleisti šiaurinę Klai
pėdos krašto dalį. Nayvus yra 
tolesnis Mortenseno aiškinimas, 
kad Klaipėda buvusi atiduota 
Prūsijos Ordinui todėl, kad kur
šiai išsikraūstę į šiaurę, ir kad 
kraštas liko dykuma ligi vėles-, 
nio Prūsijos Ordino įvykdyto ap
gyvendinimo.

Taip pat yra nayvu aiškinti, 
kad kuršiai, kaip Livonijos Or
dino tarnautojai buvę apgyven
dinti Klaipėdos priešpilyje. Mes, 
ir patys latviai, turime labai 
tikslių žinių, kaip Livonijos Or
dinas traktavo pavergtus kur
šius ir latvius.

Išeinant iš Mortenseno išve
džiojimų kritikos mes galime da
ryti išvadą, kad Kanto protė
viai nebuvo jokie kuršiai, ka
dangi Kanto protėvių kilimo vie
tovėje ir apylinkėse, jokių kur
šių negyveno. Kanto protėviai 
buvo senlietuviška šeima', kuri 
tuomet vadinosi Kantvainiais ar
ba Kantvoniais, bet vokiečių ad
ministracijos buvo suvokietinta 
į Kant.

Jau keletą kartų Mažosios Lie
tuvos veikėjų tarpe buvo kilu
sios diskusijos apie Kanto kil
mę ir tautybę. Pabaigoje norė
čiau skaitytojams priminti, ką 
"Prabočių Anūkas” savo veika
le, "Mažosios Lietuvos buvusieji 
rašytojai ir žymesnieji lietuvių 
kalbos mylėtojai” (išleista 1920 
m. Tilžėje, spausdinta Spaudosl 
spaustuvėje) apie Kantą rašė:

__Kantas gimė Karaliaučiuje, 
1724 m. balandžio mėn. 22 d. 
Tūli skaito jį vokiečiu, tūli norė
tų jį net škotais priskaityti, bet 
tik ne lietuviams, o tik jis, sulig 
Jono Mačio išvedžiojimų, buvo 
lietuvis. Imanuelio prabočius Ri
chardas Kant turėjo apie 1667 
m. viešbutį Verdainėje, šalia Ši
lutės. Richardo sūnus, Ansas, 
buvo balnius ir gyveno Klaipė
dos priemiestyje, vadinamu 
Friedrichstadt. Jis 1693 birželio 
mėn. 2 d. pirko Muišininkuose, 
Priekulės krašte, dvarelį. Bet ka
dangi jis neįstengė sumokėti nei 
mokesčių ir nei palūkanų, tai jo 
dvarelis 1698 m. spalio mėn. 3 
d. buvo parduotas. Iš Klaipėdos 
jis vėliau persikėlė Tilžėn. Anso 
sūnus, Jonas Jurgis, kuris dar 
ir lietuviškai tebekalbėjęs, apsi
gyveno kaip balnius Karaliau
čiuje.

Nors Kantas savo lietuviškos 
kilmės aikštėn nekėlė, bet jame 
dar nebuvo užgęsęs lietuviškas 
jausmas. Tatai jis išreiškė savo 
prakalboje 1800 m. Mielkaus lei
džiamajame lietuviškai-vokiška- 
me žodyne. Kantas taip rašė:

"Prūsų lietuvis labai užpelno, 
kad ypatingumas jo būdo ir taip 
pat grynumas jo kalbos, kuri yra 
geriausias įrankis išauklėjimui 
ir išlaikymui būdo, liktų išlai
kyta ir mokymui mokykloje ir 
vartojimui bažnyčioje”...

(Pabaiga)
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Idėjos, kurių mums trūksta Užuominos
CAROLUS malonųjį Juozą Bachuną

ir Jo Generolą, Tabor Farmon, 
Sąmoningo žmogaus ugdymo Jeigu idėjos tampa nebesvar- šį mėnesį suskrenda studentai

organizacijos, kaip Santara, ski
riasi nuo ideologinių (kaip atei
tininkai) ne tuo, kad tik jos vie
nos žmogų ugdo, bet to ugdymo 
tikslais. Ideologinės organizaci
jos žmogų m a n i p u 1 i u o- 
j a , jos ugdo jį, kaip Praknis
tas, apipiaustymo keliu, paruoš- 
damos dvasiškai uniformuotų 
kareivių minią, turinčią tarnau
ti vien oficialiosios ideologijos 
įrankiu.

Sąmoningo žmogaus ugdymo 
organizacijos, priešingai, pabrė
žia ne reikalą žmogų palenk- 
t i parinktai idėjai — kaip ne
išvengiamai lenkia ideologinės 
organizacijos, kurių kraštutiniai 
nuosekliu pavyzdžiu yra komu
nistinės, — bet išugdyti jį tokiu 
žmogumi, kuris sugebėtų pat
sai rinktis, kam nusilenkti. 
Trumpai: ateitininkai siekia iš
ugdyti individą "susipratusiu” 
(t. y. žinančiu ideologinę liniją 
ir nieko kita) ideologijos ins
trumentu, mes — žmogu
mi, pajėgiu gyventi savo 
p a t i e s sprendimais.

Galutinėj išvadoj mūsų auk
lėjimo idealų skirtumas yra šis: 
ateitininkai siekia asmenybės, 
kuri, jei Stasys Yla — ar kas 
kitas, triukšmingai atstovaująs 
ideologiją, kuriai žmogus yra pa
lenktas — pasakytų, kad batas 
yra kepta višta, nedvejodama 
nusiimtų jį nuo kojos ir su pasi
gardžiavimu suvalgytų. Mūsų 
idealu yra žmogus, kuris tokiu 
ir kitais atvejais pasveria auto
ritetų žodžius savo paties patir
timi, savo tikrovės pojūčiu, su
lygina su kitų (ir priešingų) au
toritetų mintimis ir savarankiš
kai prieina savo paties sprendi
mo, kurio savo veiksmuose ir lai
kosi.

Ateitininkai turi būti gerai iš
sidirbę ir įsisąmoninę tą unifor
mišką ideologiją, kurioje jie no
ri žmones ugdyti. Mes, kaip or
ganizacija, nesame reikalingi 
ideologijos, atsakančios į visus 
(ir pagrindinius) gyvenimo 
klausimus, nes žmogui mes pa
liekame privilegiją, gyvenant sa
vo paties gyvenimu, jame atras
ti tą išmintį, kurios jis bus ver
tas. Mes reikalingi ne ideologi
jos, bet ugdymo teorijos, atsa
kančios į klausimą, kodėl mes 
žmogų paliekame laisvu, užuot 
nurodę, kaip mūsų bičiuliai iš 
dešinės, jam visus kelius ir ta
kelius; ir kokius metodus jam 
pasiūlome is savo laisvės išgau
ti žmogiškai prasmingam turi
niui. Mes esame reikalingi peda
goginės teorijos apie individo 
ugdymą būti laisvu žmogumi 
didmiestiškoje civilizacijoje, šią 
teoriją išvystyti yra mūsų or
ganizacijos užduotis.

ši pedagoginė teorija būtų vi
suotinė. Mes kiekvienam turime 
leisti pasinaudoti demokratinio 
gyvenimo galimybėmis. Tačiau, 
kadangi ši teorija yra visiems 
skirta, jinai — kaip ir pati de
mokratija — yra be konkretaus 
turinio bet kam. Mūsoji organi
zacijos teorija nepripildo žmo
gaus gyvenimo turiniu, bet ”tik” 
užtikrina geriausią plotmę, ku
rioje žmogus patsai gali savo 
gyvenimo turinį kurtis. Organi
zacijos pareiga yra užtikrinti, 
sistematiškai pagrįsti ir per sa
vo veiklą tikrai suteikti šią plot
mę: žmogui pačiam (ir tiktai 
jam) priklauso šia plotme pasi
naudoti — ne ramiam snūduria
vimui, kaip kūdikiui, ant savo 
"laisvės” kelių, bet pasirinkimui 
ir išsidirbimui tokio savo asme
ninio turinio, kuriuo jis galėtų 
gyventi. 

bios, kai įsimylima žmogus, — 
tai jos niekada nebuvo meilės 
vertos. Jei idėjos tampa nereikš
mingomis kančios, nepasisekimo 
ir mirties akivaizdoje — su jo
mis niekada nebuvo vertėję su
sirišti.

Vienas iš pagrindinių sunku
mų, bevystant mūsų dvasinį vei
dą, yra tas, kad mums artimi 
vyresnės kartos intelektualai ab
soliučiai nekreipia dėmesio į idė
jas bet kokioje plotmėje, išsky
rus banalybinę. Vidurio srovių 
idėjinė Silpnybė tradiciškai bu
vo ir paliko ta, kad jei jie ir 
sukūrė idėjų, tai tik tokių, ku
riomis galima politikuoti, kriti
kuoti literatūrą ar rašyti este
tiškai išbaigtus essays, — bet -ne 
gyventi, ne auginti vaikus, ne 
ilgėtis. Dėl to šiandien tiek daug 
gerų tautininkų ir liaudininkų 
vaikų su entuziazmu išduoda sa
vo tėvų idealus, pasukdami, daž
nai per žaidimus ir stipendijas, 
į visus suvirškinantį ateitinin- 
kijos skilvį. Tačiau dėl to nieko 
nereikia kaltinti, — nebent mū
sų sesusivokimą, kad "buržuazi
nė” ideologija, kaip ir buržuazi
nė meilė, neužangažuoja viso> 
žmogaus, o palieka daiktu, tin
kamu tik kai kur ir kai kada. 
Kol mes savyje nesurasime tu
rinio, kuris mus, kaip individua
lias asmenybes, visiškai užan- 
gažuotų ir prabiltų į mus ir tose 
intymiose gyvenimo situacijose, 
kur politinės ir socialinės ideo
logijos pasirodo turinčios per 
šiurkščias rankas — tol mes sa
vo laisvės, kuria tikime, nebūsi
me išmintingai išnaudoję.

Organizacija ir individas čia 
turi pasidalinti pareigomis. Or
ganizacijos užduotis yra išvys
tyti pedagoginę teoriją, kuri pa
aiškintų, kodėl ir kokiomis prie
monėmis ji individą padaro lais
vu, kodėl ir kokiomis priemonė
mis skatina jo paties augimą. 
Individui palieka privilegija sa
vo dvasiniu aktyvumu pačiam 
šiuos rėmus užpildyti. Prievar
tavimą mes paliekame tiems, ku
riems tai įdomu: kurie myli ne 
žmogų, bet patys save ir todėl 
siekia ir jį paversti savo paveiks
lu, kad tuo būdu galėtų mylėti. 
Mes mylime žmogų, koks jis yra 
(nors jis neretai ir veda mus į 
desperaciją!) — ir ypač, koks 
jis gali būti. Ir kad duotume jam 
progos būti, koks jis gali — mū
sų prievolė yra sunešti organi- 
zacijon ir plačiai pažerti visa 
tai, kuo savo širdyse gyvename, 
žmogaus sielą galime laimėti tik 
savosios atidavimo kaina. Aš ne
manau, kad bet kokios ideologi
jas, kurios nesiekia tiek giliai, 
mus patenkins.

Aš myliu Santarą, kaip, gal 
su viena kuklia išimtimi, nieką 
kitą, ir todėl mano rūpestis: ar 
mes duodame pakankamai idėjų, 
kuriomis būtų galima gyventi — 
ne intelektualiai žaisti ar publi
cistikoje deklamuoti?

Mieliems
VYTAUTUI VIDUGIRIUI 

ir
ELENAI MAGER, 

sukūrusiems šeimos židinį, daug 
laimės linki

Lietuvių Studentų Santara

Mieliems
SIMUI SIMUI 

ir 
DANAI URRARO, 

sukūrusiems šeimą, šviesias atei
ties linki

Saulius šimoliūnas
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santariečiai iš visų Amerikos 
kampų antrajin suvažiavimam 
Džiugu, kad vėl renkamasi Ta- 
bor Farmoje, nes čia lygiai prieš 
metus įvykusioje konferencijoje 
įsikūrė Lietuvių Studentų San
tara.

šiemet, kaip ir pernai, numa
tyta atvykstantiems duoti išsa
mią visuomeninę, politinę ir kul
tūrinę programą. Eilė paskaitų 
bei debatų suteiks plačią bazę 
dalyvių pasireiškimui. Kultūrinį 
frontą atstovauja: Dr. H. Nagio 
ir K. Ostrausko paskaitos; meno 
paroda, kurioje pamatysim visą 
eilę mūsų studentijos meno at
stovų, o ypač atstovių; meno va
karas; studentiškos spaudos pa
roda bei laužai su rimta pro
grama.

Nevienam pamačius tokį pa
skaitų rinkinį, kaip ir tam kole
gai, kuris susirūpinęs užklausė: 
"Nėjau nenumatoma susipažini
mo vakaras su šokiais ?”, — ne- 
jokais gali kilti klausimas, ar iš 
tikrųjų nebus suvažiavimo metu 
skirta laiko laisvalaikiui ir pasi
linksminimams. Į tai galima at
sakyti, kad ne daug yra suva
žiavimų, kuriuose pasiseka su
daryti tokią jaukią nuotaiką ir 
atrasti laiko linksmumams, kaip 
šie Tabor Farmoje.

Nuotaikingi laužai, šokiai su
siorganizuoja kiekvieną vakarą. 
Vasarvietės baseinas, graži gam
ta, vyšnių sodai kiekvieną suvi
lioja atsigaivinti. Ir taip po įdo
mių ir iššaukiančių paskaitų, 
įkaitusių debatų, visi, kartais 
nutraukdami truputį laiko nuo 
miego, maloniai ir jaukiai pasi
linksmina.

Tikimasi, kad ir šiemet susi
rinks gražus būrys studentų į šį 
svarbų ir įspūdingą suvažiavimą. 
Tad iki pasimatymo Tabor Far
moje rugsėjo 8-11 dienomis!

• * *
Paminėjome, kad Lietuvių 

Studentų Santara įsikūrė prieš 
metus. Taigi Santara yra visai 
dar jauna organizacija, tačiau 
kai pažvelgi j nueitą kelią ir nu
veiktus darbus, matai kiek daug 
buvo atlikta ir atsiekta.

Paminėkim tik didesnius, dau
giau į akį krintančius darbus. 
Pirmoje eilėje iškeltinas litua
nistikos seminarų ciklas, praves
tas Bostone, Detroite, Urbanoje, 
New Yorke ir pavienios paskai
tos Chicagoje bei Los Angeles. 
Jose su studentija pabendravo 
visa eilė mūsų vyresniosios ir 
jaunesniosios kartos mokslinin
kų, kultūrininkų, politikų, visuo
menininkų. Daug žymių ir įdo
mių pavardžių: Dr. J. Girnius, 
prof. Vacį. Biržiška, Dr. M. Al
seikaitė-Gimbutienė, prof. J. Pu- 
zinas, Dr. V. Misiulis, prof. Vikt. 
Biržiška, dr. J. Kaupas, J. Au
dėnas, V. Rastenis, Br. Raila, K. 
Ostrauskas, A. Melnikas, V. Ka
volis, J. Šmulkštys, Z. Rekašius.

New Yorke įvyko viešas kon
certas, kuriame dalyvavo operos 
solistė J. Augaitytė ir aktorius 
H. Kačinskas; surengiama įdomi 
kolegos A. Melniko kūrinių pa
roda pereito suvažiavimo metu, 
pravedamos proginės radijo va
landėlės Chicagoje ir Detroite. 
Paskatinimui didesnio susidomė
jimo studentiška spauda ir ben
dradarbiavimui joje pravestas 
eilėraščio ir reportažo konkur
sas, kuriame pirmuosius laimėjo 
kolegos Alg. Landsbergis ir Br. 
Juodelis.

Šiuo metu vykdomas konkur
sas išrinkti veikliausiems stu
dentams Amerikoje ir Illinois 
universitete Chicagos skyriuje, 
kurio rezultatai paaiškės suva-

žiavime. Suruoštos trys konfe
rencijos (Tabor Farmoje, Chi
cagoje ir Detroite) bei bendra 
Santaros ir šviesos stovykla ry
tuose prie New Yorko.

Jau pasirodė Santaros biule
tenio pirmasis numeris. Išleista 
graži pereitojo suvažiavimo dar
bų knyga "Laisvo žmogaus ke
liu j lietuviškumą”, verta tikrai 
didelio studentų dėmesio susipa
žinimui su naujomis mintimis 
mūsų akademinėje bendruome
nėje.

Na, apie santariečių veiklą ki
tose organizacijose nėra čia ga
limybių kalbėti, tik galima pa
sakyti, kad ji skatinama ir san- 
riečių rasime visur, nuo Studen
tų Sąjungos ir jaunimo organi
zacijų iki mūsų visuomeninių 
sambūrių Įir politikių partijų. 
Galima pastebėti, kad ne ketu
rių studentiškųjų skyrių spau
doje redakciniuose kolektyvuose 
yra santariečių.

Gražus vienų metų veiklos ba
lansas! Tereikia linkėti Santa
rai nenustoti dinamikos ir ženg
ti vis pirmyn verčiant lietuviš
kojo veikimo dirvonų vagas.

» • •
Lituanistinių žinių įgyjimas 

studentijai yra vienas iš svar
biausių ir sunkiausiai įgyvendi
namų uždavinių. Lietuvių kalba 
dėstoma Pennsylvanijos bei Co- 
lumbijos universitetuose. Ir tose 
vietovėse gyveną kolegos turė
tų gausiai pasinaudoti šiomis ga
limybėmis. Gražus pavyzdys yra 
Annhurst kolegijos lietuvės stu
dentės, kurių net šešiolika(!) 
pernai lankė ten dėstomą lietu
vių kalbos kursą. Jame išeinama 
lietuvių 8 klasių gimnazijos kur
sas ir kolegija duoda už tai net 
12 valandų kreditų. Lietuvių 
kalbos departamento vedėjas yra 
kun. V. Cukuras, ten dėsto taip 
pat ir Bernotas. Linkėtina, kad 
šis kursas turėtų didžiausią pa
sisekimą.

Prieš kiek laiko buvo kalbama 
apie bandymą įvesti lietuvių kal
bą Illinois universitete, kurio 
abiejuose skyriuose (Urbanoje 
ir Chicagoje) dabar studijuoja 
tikriausiai netoli 200 studentų. 
Bet atrodo, kad šis sumanymas 
mirė negimęs. Vertėtų ateinant 
naujiems mokslo metams paban
dyti jį atgaivinti ir įgyvendinti. 
Iniciatyvos turėtų imtis lietuvių 
studentų klubai, kurie veikia 
abiejuose skyriuose oficialiai ir 
lygiateisiai su amerikiečių stu
dentų organizacijoms.

• * •
Neseniai studentija pasiekė 

"Lituanus” 3-ias (dvigubas) nu
meris. Tai gražus studentų dar
bas, vertas puoselėjimo ir rėmi
mo rašiniais ir finansiniai, tuo 
užtikrinant jo tolimesnį progre
savimą. šiame numeryje bendra
darbiauja dr. K. Gečys, prof. 
Stp. Kolupaila, Almus Šalčius, 
prof. J. Brazaitis, Saulius šimo
liūnas ir Antanas Sužiedėlis.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Užsienio Skyriaus vadovavimą 
perėmė kolega Leonas Sabaliū
nas. Jam linkime geriausios sėk
mės ir ištvermės tvarkant šį mū
sų svarbųjį darbą. Tikimės, jog 
visi studentai ir mūsų visuome
nė glaudžiai bendradarbiaus sky
riaus veikloje. — rm

DALIA BULGARAUSKAITĖ

geidumo, to bandymo įžvelgti į 
daiktų esmę, to klausimo "ko
dėl?”. Atrodo, ypač jaunesnio
sios kartos nariai jau spėjo įsi
velti į materialistinę ameriko- 
nizmo dvasią ir pasitenkinti vien 
televizijos perteiktų žinių su- 
gromuliojimu ar pigaus meno 
nuotrupomis.

Antras studentijos silpnas 
punktas — tai palyginamai la
bai mažai studentų įsitraukia į 
aktyvią visuomeninę veiklą — 
ar tai būtų studentijos ar kitų 
organizacijų tarpe. Taip mes vi
suomet matome grupelę aktyvių
jų, kurie plėšosi tarp penkių or
ganizacijų ir dešimties pareigų. 
Tačiau ta grupelė dažniausiai 
ribojasi kokia dešimtim, dau
giausiai dvidešimtim žmonių, ir 
veidai joje vis tie patys, kai tuo 
tarpu pajėgių studentų tam dar
bui atsirastų trigubai daugiau.

Tokiu būdu keliems geros va
lios studentėliams tenka per
daug pareigų, kai dauguma vi
siškai nusiplauna rankas nuo 
betkokio darbo. Juose nesužiba 
tas jaunatviškas entuziazmas ir 
energija, veikti, dirbti kokį po
zityvų, naudingą darbą, kuris 
atneštų kam nors naudos; juose 
nesuspinksi ta idealizmo sėkla, 
tas pareigos jausmas. Visa veik
la, kurios tikslu nėra fizinis sa
vęs patenkinimas, regis, daugu
moje studentų prarado savo 
prasmę.

Jeigu kas suruošiama, dar at- 
vykstam bent socialiniais sume
timais, tačiau savos iniciatyvos, 
sumanymų įnešimo paprastų na
rių tarpe yra maža. Ypač studen
tų organizacijų tarpe dirba dau
giausiai tik valdybos nariai, tuo 
tarpu kiti palieka pasyviam nuo
tolyje ir kritikuoja dirbančiųjų 
veiklą. Iš viso, mes pripratom 
daugiau kritikuoti negu dirbti.

Dar viena neigiama savybė, 
kuri labai pasižymi studentijos 
veiklos darbe — tai stoka tole
rancijos kitų nuomonėms bei įsi
tikinimams. Kaip pavyzdį gali
ma paimti keletą studentų susi
rinkimų, kur pora nereikšmingų 
menkniekių kuo neprivedė kele
tos kolegų prie visai neakade- 
miško ginčo išsprendimo — muš
tynių. Savo nuomonės laikyma
sis yra geras dalykas, bet paga
liau mes esame galvoją žmonės 
ir galime turėti bent tiek tole
rancijos ar objektyvaus galvo
jimo, kad daleistume ir kitos 
nuomonės egzistavimą.

Taip pat pasiskolinę iš vyres
niosios kartos ir mes vedam ne 
tik pozityvią partinę konkuren
ciją, bet ir asmeninę neapykan
tą kitų srovių organizacijų na- tyviu lietuviu.

Patari-, kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

Red. Pastaba: šis straips
nis yra debatinė tema, skai
tyta Detroito ir Clevelando 
studentų išvykoje šią vasarą. 
Prelegentė, jauna studentė, 
paruošė temą iš neigiamos pu
sės. Būtų gera, kad pozityvi 
kritika suskambintų skambu
čiais ten, kur reikia. Prade
dant su Br. Juodelio ”Aš kal
tinu Tave”, Studentų žodis, 
laikosi principo, kad negero
vių pažinimas yra tam tikra 
gerovė.
Į dabartinį lietuvį studentą 

mūsų vyresniosios kartos nariai 
žiūri optimizmo ir vilties pilno
mis akimis. Juk mes esame tie, 
kurie po keletos metų perimsime 
kultūrinę, visuomeninę, politinę 
lietuvišką veiklą čia išeivijoje 
ar pagaliau tie, kuriems gal teks 
grįžti ir vėl atstatyti okupacijų 
nuteriotą Lietuvą. Taip pat čia 
Amerikoje mes tapsime profe
sionalais, kurie amerikiečių vi
suomenėje atstovausime ne tik 
savo profesijos žmogų, bet taip 
pat ir lietuvį. Tad mums, dabar 
studijuojantiems, aplinkybės už
dėjo nelengvas ir neeilines pa
reigas: Amerikos aplinkoj mes 
turime išsiugdyti ne tik pilnais, 
aukštesniojo mokslo ragavusiais 
žmonėmis bei gerais profesiona
lais, bet taip pat ir išsamiais 
lietuviškos veiklos atstovais. Čia 
ir yra mūsų užduotis, bet pasi
žiūrėkime, kaip mes ją vykdome.

Įžvelkime tat į studento pa
saulį, jo potrokščius, jo intere
sus, jo veiklą.

Nesuklysiu paminėdama, kad 
didžioji studentijos dalis nesi
domi arba labai mažai tesidomi 
platesnio pobūdžio kultūriniais, 
visuomeniniais, lietuviškais klau
simais.

Čia aš kaip tik norėčiau iškel
ti šiuos tris punktus — daugu
mos studentų pasyvumą plates
niam šiandieninės kultūros paži
nimui, per kurį būtų stengtasi 
tapti išsamesniu žmogumi, per- 
siaurą lietuvybės išgyvenimą ir 
apatiją visuomeninei veiklai bei 
nesutarimus joje.

Daugiau kaip pusės lankan
čiųjų aukštesniąją mokyklą in
tereso pasaulis apsiriboja rei
kalaujamo kurso atlikimu uni
versitete (o kadangi dauguma 
studijuoja griežtąjį bei praktiš
kąjį mokslą, tas kursas yra gan 
ribotoje savo profesijos plotmė
je), o laisvalaikiais išgėrimu, 
baliukais, šokiais, na ir kitokiais, 
pasiskolinus amerikietišką ter
miną, ”good time” elementais.

Gyvenam daugumoje didmies
čiuose, perpildytuose muziejais, 
koncertų salėmis, bibliotekomis, 
bet ar dažnai tenka sutikti ko- 
legę-ą ? Atrodo, mokslinės bei 
meninės sferos mažai ką domi
na. Vienintelė daugumos kultū
rinė prošvaistė palieka kinas, ku
ris irgi retai tebūna vertas dė
mesio; Paskaitos, literatūros va
karai ar panašaus pobūdžio rim
tesni parengimai susilaukia ma
žai lankytojų iš studentijos tar
po, kai tuo tarpu vakarėlis su 
šokiais sutraukia kuo ne visus. 
Ar tai neparodo studento nesi- 
domėjimo platesniais kultūri
niais reikalais, o vien tik siauro 
malonumo ieškojimo?

Aplamai paėmus, pas daugu
mą trūksta to akademinio žin- 

• Lietuvių Studentų Santaros 
visuotinis suvažiav i mas-isto- 

vyklą įvyksta rugsėjo 8-11 d.d. 
Tabor Farm, Sodus, Mich., p. 
Juozo Bačiūno vasarvietėje. Chi
cagoje transportacija rūpinasi 
L. Sabaliūnas, 1835 S. Canalport, 
Chicago 16, III., o Detroite Z. Re
kašius, 20044 Santa Rosa, De
troit 21, Mich. Važiuojant trau
kiniu iš Chicagos, imtinas Illi- 
nois Centrai linijos So. Shore 
traukinys ir važiuotina iki Mi- 
chigan City, kur persėstina į au
tobusą į Benton Harbor. Iš čia 
paskambinti telel. Benton Har
bor WA 7-1231 ir dalyviai bus 
atvežti. Į suvažiavimą ir sto
vyklą yra kviečiami, apart san
tariečių, visi prijaučiantieji ir 
nauji abiturientai. Sveikinimai 
suvažiavimui siųstini tiesiog LSS 
suvažiavimui Tabor Farmoje.

Numatyta įdomi ir įvairi pro
grama. Poetas ir "Literatūros

ii

VAKARAS

VYT. TARVAINIS

Kai užteka mėnuo ir ritasi per erdvę, 
prisimena laukai pilki ir pluktos žemės grįčios, 
Kaip miršta žiedas rudenio šalnoj pageltęs 
ir vakaras ateina tamsiuos ir įdėvėtuose trinyčiuos.

Prie vartų tėvas laukia dar kažko palinkęs 
ir vėjas blaško jam lapus į liūdną veidą, 
šermukšnio uogos raudonai nunokę žemėn krinta, 
Nueina motina pro šalį skarele palaida ...

Paskui susirenkam visi ir ilgai vakarojam, 
o žibalinė lempa smilksta pamaži.
Atrodo, žemė, taip šventa po mūsų kojom, 
o mes kaip prasikaltėliai vaikai maži.

Mielai Kolegei
Kunigundai Garmutei, 

jos mylimam Tėveliui
DR. ANTANUI GARMUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir drauge liūdi

Lietuvių Studentų Santara

riams ar jų visai veiklai. Jeigu 
viena organizacija ruošia viešą 
paskaitą ar minėjimą, opozici
nės organizacijos nariai demons
tratyviai neis. Ši įtampa yra la
bai jaučiama visur. Tad šis fak
tas ir atgrąso daugumą nuo kon
krečios visuomeninės veiklos.

Ir trečia — lietuviškumo pa
laikymas ir lietuviškosios pro
blemos studentų didžiumoje te
turi irgi paviršutinišką rūbą. 
Lietuviška spauda, ypač giles
nio turinio žurnalų ar laikraš
čių straipsniai, o taipogi ir kny
gos retai ar niekad (su apgai
lestavimu) neįstengia pasiekti 
kaikurių studentų intereso lau
ko. Įvairūs tautiniai minėjimai 
irgi studentų nelabai mėgiami. 
Ypač jei tuo metu birželio liūd
nųjų dienų bendras paminėjimas 
tesugebėjo sutraukti vos penkis 
ar šešis koJegas-es, kai kiti iš
kilmingai sukritikavę ar pareiš
kę "neįdomu” nutarė praleisti 
laiką įdomiau. Tokių pavyzdžių, 
deja, yra nemaža. O jeigu ir ei
name į minėjimus, tai daugiau
siai socialiniais sumetimais — 
susitikti draugus, bet ne tiesio
giniais paminėjimo tikslais.

Taip pat besimaišant univer
sitete su aukštesniąja Amerikos 
inteligentija, mums yra nepa
prastai gera proga iškelti ir po
puliarinti taip mažai žinomą mū
sų tautos bylą amerikiečių stu
dentijos ir visuomenės tarpe. 
Tiesa, vienas kitas individas tai 
atlieka. Yra išleidžiamas net in
formacinis biuletenis anglų kal
ba "Lituapus” tam tikslui. Ta
čiau tai labai ribota keletos žmo
nių veikla. O mūsų studijuojan
čių įvairiuose Amerikos univer
sitetuose yra jau nemažas skai- 
čisu, ir, įsitraukus į šį darbą, 
kiekvienas galėtume daug nu
veikti. Ar negalėtų tad kiekvie
nas lietuvis studentas asmeniš
kai užsidėti šią populiarinimo 
pareigą pagal savo išgales di
desnėje ar mažesnėje plotmėje? 
Ypač daug galima atlikti "inter- 
national relations” klubuose, vei
kiančiuose kiekviename univer
sitete, kuriems iš mūsų retas 
kas priklauso.

Šiuo "kaltinamuoju aktu” ne
noriu pasmerkti visų studentų 
ar pasimistiniai nuspręsti, kad 
štai mes niekam neverti ir nie
ko nenuveikiame. Pažvelgus į 
studentus aplamai, randam la
bai pasišventusių ir kilnių as
menybių studijuojančiųjų tar
pe, randam ir krūvas nuveiktų 
darbų studentiškoje veikloje. 
Tačiau pažvelgus j kiekvieną 
studentą paskirai, tenka nusivy
lusiai pripažinti, kad mažai kas 
rimtai įsigilina į jam uždėtus 
išeivijos ir siekiamo išsilavini
mo reikalavimus išsiugdyti iš
samiu žmogum ir nuodugniu, ak-

J

AKADEMINIAME PASAULYJE
Lankų” redaktorius dr. Henrikas 
Nagys kalbės studentų santarie
čių suvažiavimo iškilmingo akto 
metu — rugsėjo 11 d. KostaB Os
trauskas skaitys paskaitą apie 
kultūrinį akademinio jaunimo 
kelią. Julius Šmulkštys kalbės 
apie pragmatinę politiką, H. Ži
bąs apie sovietinamą Lietuvos 
jaunimą, V. Adamkavičius apie 
jaunimo rezistenciją vokiečių 
okupacijos metu. Taip pat įvyks 
diskusijas apie šių dienų lietuvę 
studentę, kuriose dalyvaus Ilja- 
sevičius, Kazlauskas, Krasaus
kaitė, Leonaitytė. Jonė Kondra- 
tavičiūtė ir Vladas Muchlia bus 
tolimiausią kelią atkeliavę stu
dentų santariečių suvažiavimo 
dalyviai. Jie abu atvyksta iš Los 
Angeles ir dalyvaus diskusijose 
apie skyrių veiklos galimybes.

Ketvirtadienį ir penktadienį 
įvyks laužai, o šeštadienį įvyks 
studentų jėgomis išpildomas me
no vakaras. Suvažiavimo — sto
vyklos proga įvyks meno paro
da, kurioje dalyvaus Vyt. O. Vir
kau, Dalia Juknevičiūtė ir kiti.

Bus ir linksmosios dalies, ku
ri susidės iš šokių, sporto, mau
dymosi.

• Dirva šiais metais švenčia 
40 metų sukaktį. Sukakties at- 

(Perkelta į 6 psl.)
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Pirmasis Kanados 
lietuvių studentų suvažiavimas

ALGIMANTAS POVILAS BANELIS

Užbaigiant Kanados Liet. Stu- j ypatingai uoliai reiškėsi mūsų
. dentų Sąjungos organizacinį 
tarpsnį, naujoji šį pavasarį iš
rinktoji Centro Valdyba sušaukė 
pirmąjį visuotinį suvažiavimą, 
kuris įvyko liepos 30, 31 ir rug
piūčio 1 d. vienoje iš tūkstančių 
salų Georgian Bay vandenyse, 
netoli Honey Harbour miestelio. 
Suvažiavimas, kuriam galbūt ge
riau tiktų sąskrydžio vardas, bu
vo praleistas susipažinimo bei 
poilsio nuotaikoje. Atokiai nuo 
civilizacijas atsiskyrusi negyve
nama sala, tik per 30 minučių 
motoriniu laiveliu tepasiekama 
nuo artimiausios gyvenvietės, 
idealiai tiko šitokio pobūdžio 
studentiškam suvažiavimui — 
stovyklai.

Daugumai suvykus tik šešta
dienį apie pietus, dėl motorų 
"streiko” ilgokai užsitęsęs persi
kėlimas j stovyklavietę, įsikūri
mas ir pan. užėmė beveik visą 
tą dieną taip, kad tik vakare prie 
laužo teteko visiems sueiti į 
draugę, susipažinti. Laužui gu
viai vadovavęs torontiškis Al
fredas Kulys į programos pra- 
vedimą įkinkė ir svečius. Senas 
stovyklautojas ir prityręs laužai 
vedys Raima Bostoniškis pade
monstravo savo neeilinius gabu
mus laužvedyboje. Sąmojingasis 
Poetas nuo Montrealio visus pra- 
juokdė savo nuotykingos kelio
nės įspūdžiais. Lietuviška daina 
ir juokas, atsimušdamas nuo uo
lėtų salų, aidėjo iki vėlyvos nak
ties.

Sekmadienio programa prasi
dėjo pamaldomis. Ankstyvą ry
tą iš Toronto atvykęs nuoširdus 
torontiškių studentų bičiulis ir 
globėjas kun. Petras Ažubalis, 
uolos iškišuliui atstojant puoš
naus altoriaus vietą, atlaikė pa
maldas ir pasakė studentiškąjai 
sielai puikiai pritaikytą pamoks
lą. Kol dar karštoji saulė ne
aukštai, reikėjo skubėti su posė
džiu. S-gos pirmininkui tarus 
atidaromąjį žodį ir sugiedojus 
Tautos Himną, posėdžiui vado
vauti buvo pakviestas Juozas 
Gvildys ir sekretoriauti Regina 
Matukaitė. Vienintelis suvažia
vimo sveikintojas JAV L. Stud. 
S-gos vicepirmininkas Raimun
das Mieželis savosios sąjungos 
vardu suvažiavusiam palinkėjo 
sėkmės. Toliau, buvęs s-gos pir
masis pirmininkas Gytis Šernas 
apžvelgė pirmuosius s-gos žings
nius. Pranešimai padaryti Al
fredo Pusarausko iš Montrėa- 
lio ir Prano Gvildžio iš Toronto 
skyrių parodė maždaug dabar
tinę organizacijos padėtį. Pir
mininko Broniaus Vaškelio ilgo
kas pranešimas iššaukė keletą 
įdomių pasisakymų aktualiais 
veiklos klausimais. Bendruose 
reikaluose suvažiavimas pritarė 
Centro Valdybos pasiūlymui są
jungos organus papildyti Garbės 
Teismu ir Revizijos Komisija. 
Sutarus, jog torontiškiai įeitų į 
Rev. Komisiją į ją išrinkti J. 
Gvildys, R. Mickevičiūtė-Kūlie- 
nė ir G. Šernas. Į Garbės Teismą 
įėjo alumnai: dr. H. Nagys, dr. 
J. Ralys — abu iš Montrealio ir 
E. čuplinskas iš Toronto. Saulei 
pradėjus. negailestingai kepinti 
ir nebeatsispiriant gaivinančio 
ežero vandens vylionėms, ilgokai 
užsitęsęs posėdis ir buvo baig
tas.

Vakarop įvyko antroji, bene 
pati įspūdingiausia suvažiavimo 
dalis — dr. Henriko Nagio pa
skaita apie mūsų užduotis sava
jai tautai. Gyvu, poezijos pilnu 
žodžiu jis mintimis nukėlė susi
rinkusius į paliktąją tėvynę, pri
mindamas josios kančias ir mū
sų kartos brolių didvyriškus dar
bus jos laisvę ginant. Paliesda
mas mūsų išeiviškos visuomenės 
negeroves, išreiškė viltį, kad 
mes, naujoji karta, visus tuos 
nesklandumus pajėgsime paša
linti. Daktaro kalba sukėlė gy
vas diskusijas, kurios nelemtai 
nukrypo į politiką. Diskusijose 
dalyvavo per dešimt kolegų, o

svečiai amerikonai — Vyt. Ka
volis ir R. Mieželis. Visose tose 
šnektose išaiškėjo kanadiečių 
veikėjų nenoras į bendras stu
dentų sąjungas nešti politinius 
klausimus, siūlymai palikti juos 
vien tik ideologinėms organiza
cijoms, gi bendroms atsiras daug 
kitų reikalų, kuriais visiems 
įmanoma susitarti, nestatant į 
pavojų studentiškosios vienybės. 
Gaila, kad šios įdomios diskusi
jos turėjo būti dėl laiko stokos 
pergreitai nutrauktos.

Antrasis stovyklos laužas, kad 
ir išretėjus dalyvių eilėms, mon- 
trealiečiams bei philadelphie- 
čiams dėl ilgų kelionių išskubė
jus namo, buvo jaukus ir dainos 
bei skambaus juoko kupinas. 
Pirmadienį pailsėjus ir veik be 
paliovos prisimaudžius šiltame 
ežero vandenyje, reikėjo pradėti I 
judėti atgalios į niūrius didmies-l 
šius, universitetų campusus iri 
vėl iš naujo ruoštis ateinančiai] 
stovyklai.

Stovyklos rengėjai buvo malo
niai nustebinti tokiu, palygina
mai, dideliu suvažiavusiųjų skai
čiumi. Iš sąjungai priklausančių 
70 narių suvažiavime dalyvavo 
41 iš Montrealio, Ottawos ir To
ronto skyrių. Įskaitant alumnus 
ir svečius iš Kanados bei JAV, 
dalyvių skaičius siekė virš 60. 
Džiugu mūsų tarpe buvo matyti 
ilgos kelionės nepabojusio phi- 
ladelphiečių būrelį, bostoniečius 
Vytautą Kavolį ir Raimudną 
Mieželį, judriąją Danguolę Šepu- 
taitę, žinomą akademikių skau
čių veikėją, ir kitus. Tikimasi, 
kad ateityje mums pavyks su
traukti dar didesnį būrį kolegų 
iš už anapus sienos, šią stovyklą 
paverčiant tradiciniu Kanados 
ir JAV lietuviškosios studenti
jos sąskrydžiu, kanadiškės s-gos 
metinį suvažiavimą nukeliant į 
šaltesnį metą.

Nors faktinis s-mo rengėjas 
buvo S-gos Centro Valdyba, ta
čiau nemenka dalį paruošiamųjų 
darbų atliko, ir stovyklos šeimi
ninkų pareigas ėjo Toronto sky
riaus nariai, kurių visų, be iš
imties, susiklausimu, nuoširdu
mu ir draugiškumu reikėjo ste
bėtis. Stovyklai pakaitomis va
dovavo C. V-bos nariai Bronius 

1 Vaškelis ir Algimantas Banelis.
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žymėjimui nori sutelkti 400 nau
jų skaitytojų. Studentams Dir
va yra nupigint anuo $5.00 iki 
$2.50 metams. "Studentų žodis” 
maloniai kviečia studentus pa
sinaudoti šia nuolaida ir atlikti 
savo pareigą studentiškai spau
dai.

• Rugpiūčio 7 d. East Harbor 
įvyko Clevelando ir Detroito stu
dentų susitikimas, kuriame da
lyvavo apie 70 dalyvių. Progra
moje buvo debatai apie lietuvio 
studento savybes. Iš neigiamos 
pusės kalbėjo detroitiškiai Dalia 
Bulgarauskaitė, A. Iljaisevičius, 
o iš teigiamos pusės Iešmantai- 
tė, V. Valaitis.

• New Yorko Lietuvių Stu
dentų Santaros valdyba liepos 30 
d. surengė savo nariams ir arti
miems bičiuliams išvyką j Jonės 
Beach. Tai buvo puikus derinys

malonumo su pareiga. Progra
moje diskusijų prie laužo pa
grindu buvo paimtas Judith 
Crist straipsnis apie europietes 
moteris. Diskusijas pravedė ko
legos Ratkelis ir Gasiūnas. Jos 
buvo itin gyvos. Vyriškoji pusė 
pabrėžė, kad europietės moterys 
geresnės motinos ir šeimininkės. 
Moteriškoji pusė norėjo pasisa
kyti apie vyrų amerikonėjimą. 
Šios diskusijos bus tęsiamos ki
tą kartą. Be to buvo svarstyta 
klausimai, liečią visuotinį suva
žiavimą prie Chicagos, New Yor
ko skyriaus biuletenį ir būrelių 
sistemą.

• Rugsėjo 5-12 d.d. Bath, Ohio 
įvyks Studentų Ateitininkų Są
jungos rengiama stovykla. Sto
vyklos metu bus diskutuojama 
tema: "Mūsų ideologijos reika
lavimai ir mūsų organizacijos 
gyvenimo praktika keturiasde-

šimt penkių metų perspektyvo-| profesorius bakteriologijoje 
----------- ‘ Montrealio universitete, o dr. J. 

Kuncaitis yra Kordobos univer
siteto Argentinoje bakteriologi
nių tyrimų skyriaus direktorius.

• Dr. K. žemeckas nuo rudens 
dėstys sociologiją ir statistiką 
Minnesotos universitete, esan
čiame St. Paul.

• Mėnesiniame žurnale San
tarvėje įsisteigė naujas studen
tiškas skyrius, kuris pasivadino 
"Į Laisvę Veda Mūsų Kelias”. 
Redaguoja Bronius Budginas, 
Jonė Kondratavičiūtė, Vladas 
MuchJia, Julius Šmulkštys. Re
dakcijos adresas: V. Muchlia, 
309 So. Colorado St., Los Ange
les 57, Calif.

• Vienybėje išeinančio sky
riaus "Studentai ir Gyvenimas” 
redakcija sudaryta iš Vyt. Ka
volio, L. Sabaliūno ir J. špake- 
vičiaus. Naujienose išeinančio 
skyriaus "Studentų Dienos” re
dakcija papildyta H. žibu.

• J. Miltakytė gavo stipendiją 
į Marygrove College Detroite, 
kur ji studijuos biznį.

je”. Diskusijas praves A. Vedec
kas, V. Vygantas, A. Sužiedėlis, 
A. Barzdukas ir V. Kleiza.

• Iš Liet. Stud. S-gos Užsienio 
skyriaus pirmininko pareigų pa
sitraukė A. Dundzila. Pareigas 
perėmė L. Sabaliūnas. Iš sky
riaus taip pat išėjo ir K. Mikė
nas. Skyriaus darban įtraukti 
V. Gaškaitė ir I. Čepėnaitė. Sky
riuje lieka V. Vygantas, D. Va" 
lančiūtė ir A. Marchertas.

• Liepos 16-17 d.d. Beverly 
Shores, Ind. įvyko Sambūrio 
"Šviesos” surengta iškyla. Išky
loje organizuotai dalyvavo Chi
cagos Santaros skyrius, tuo pa
rodydamas minėtų organizacijų 
artimą bendradarbiavimą.

• Birželio 4 d. Australijos Lie
tuvių Studentų Sąjungos Sydnė- 
jaus skyrius surengė antrąjį 
šeštadienį. P. Daukutė kalbėjo 
apie lietuvius studentus JAV, 
Vyt. Doniela apie idėjas dvide
šimtame amžiuje, o Zigmas Bud
rikis apie filosofijos ir mokslo 
tarpusavio problemas.

• Liet. Stud. S-gos visuotinis 
suvažiavimas įvyks Clevelande 
lapkričio 25-26 d.d. Sąjungos 
studijų komisija sudaryta Los 
Angeles iš pirm. L. Valiuko, I. 
Bertulytės, R. Dabšio, V. Much- 
Iios ir D. Pulkauninkaitytės. Są
jungos įstatų ir rinkiminių tai
syklių komisijon įeina R. Bajo
raitis, J. Kazlauskas ir J. Puš- 
korius.

• B. Mačiuika Chicagos uni
versiteto užsakymu ruošia studi
ją apie Lietuvą.

• G. čaplikaitė gavo magistro 
laipsnį Chicagos universiteto 
School of Sočiai Service Admi- 
nistration.

• J. Šmulkštys pakviestas asis
tentu į Indianos universiteto Ry
tinės Europos Studijų institutą.

• R. Gaška asistentaus che
mijos inžinerijoje Pennsylvania 
Statė College.

• E. Kupstas asistentauja che
mijoje Fordham universitete 
New Yorke.

• Dr. W. L. Valentinas yra 
asst. profesorius prostetinėje 
odontologijoje Northw e s t e r n 
universitete Chicagoje, o dr. A. 
S. Yuskis yra asst. klinikinis 
profesorius U. of Southern Ca- 
lifornia.

• Dr. V. Pavilanis yra asst.

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

BARTU NEK

CLOTHERS

FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.

6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

BEST WISHES 
To Our Many Friends

PHYSICIANS AMBULANCE
SERVICE /

/

DAY AND NIGHT SERVICE

Patients Moved as Doctors Prescribe

OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY
Ali Cars Insured

Call Day or Night — CE 1-3344

Best Wishes to Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-6511

Greetings and Best Wishes to Our Friends & patrons

CONSULT US FOR YOUR WALLPAPER NEED
Complete line of Wallpaper wall fabrics. Tile, Rite, 

Matching Drapery Fabrics, Carefully selected 
Wallpaper books to choose from

HALBERG’S WALLPAPER CO
15404 Waterloo Road IV 1-6406

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

Apsipirkimui 
Kelionėms

• Mokykloms
• Paaugliams

• Užsegamas kalnierius, pamušai; galima ne
šioti kaip chalatą.
• Nukopijuotas nuo "Foreign Intriųe” madų.
• Maži dydžiai žemesnėm moterim negu 5’ 3”. 
Dydžiai 8, 10, 12 ir 14.

Women’s Coat Department

Mes duodam ir iškeičiam Eaglfe Stamps
CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

THE MAY CO.’S..ž£.BASEMENT
Pakartojamas didelis-išpardavimas!

U. S. Armijos WAC’s
VISOKIAI PASKIRČIAI... VISOKIAM ORUI

ŽIEMOS PALTAI
Vilnoniai išsimami pamušalai

Maži dydžiai tinką 5’3’’ 
ir mažesni

Kariuomenės paltai pasiūti keliavimui 
per pasaulį bet kokiam ore.

Futbolo žaidynėm • Užmiesčiui 
žiemos sportui • Slaugėm

• žalsvos, gerai nešiojamos, dvigubo cotton poplin
• Dviguba eilė guzikų, su diržu ir užsegamais 
kišeniais.
• Kepurė, smagiai užsideda ir sulaiko vėjų... 
galima nuimti šiltesniam ore.

The May Co.’s Cool Basement

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Galima nešioti su 
šilta kepure ir be 

kepures.
GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES O’TOOLE, SECRETARY
1220 ONTARIO ST.

Best Wishes to Our Friends and Patrons

MARVEL BOTTLING

8915 CRANE AVĖ.

BR 1-4400

GREETINGS and BEST WISHES

WILSON PURE OIL

SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENUE DI 1-9807
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APYLINKĖSE
ši SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 4 D. 6 VAL.
Slovėnų Auditorijoje, 6409 St. Clair Avė.

ĮVYKSTA DIDELIS JAUNŲJŲ TALENTŲ

Parduodamas namas
4 šeimų namas, po 5 kamba

rius kiekvienas. Mėnesio paja
mos $200. Kaina $22,000.

7717 Aberdeen (36)

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

REMONTO DARBAI

DIRVOS 40 METŲ 
SUKAKTIES KONCERTAS

įvyksta spalio mėn. 9 d. Slove- 
nian Auditorium salėje. Pradžia 
4:30 vai. p. pietų.

Kalbės konsulas P. Daužvar- 
dis iš Chicagos ir adv. A. Olis. 
Meninę programą atliks Metro
politan operos solistas Algirdas 
Brazis ir Aldona Stempužienė.

Minėjimui pravesti sudarytas 
platus talkos komitetas. Rengia
mos įvairios malonios staigme
nos, kad kiekvienas atsilankęs 
tikrai būtų patenkintas. Cleve
landiečiai ir svečiai iš toliau pra
šome tą dieną rezervuotis ir da
lyvauti šiame iškilmingam su
kakties minėj ime-koncerte.

Biletai po $2, $1.50 ir $1.00 
bus pardavinėjami Dirvoje nuo 
ateinančios savaitės. Įsigykite 
iš anksto ir kaimynus paragin
kite tai padaryti.

' Veiks turtingas bufetas, bus 
gera šokių muzika, bus daug 
įvairumų.

Dr. V. Čepas
Lietuvių Skautų Sąjungos Ta

rybos pirmininkas šią savaitę 
lankysis Clevelande.

Dr. Gražina Knystautaitė 
rugpiūčio mėn. 27 d. ištekėjo už 
Dr. Kenterio.

Ji paskutinėj egzaminų sesi
joj išlaikė egzaminus ir gavo 
praktikos teises.

Povestuvinėn kelionėn išvyko 
Floridą.i

Mirė S. Amšejieinė
šeštadienį, rugpiūčio mėn. 27 

d., po sunkios vėžio ligos, mirė 
S. Amšejienė, aktyviai veikusi 
Clevelando lietuvių tarpe.

Laidojama ketvirtadienį, rug
sėjo mėn. 1 d.

Mirė Juozas Bendleris

Namas už $8,200
Netoli šv. Jurgio bažnyčios, 

E. 68 — Superior rajone, 6 k. 
vienos šeimos, garažas, gaso šil
dymas, 2 porčiai. šaukti:

EX 1-8291

MENO VAKARAS
Programoje: dainos, muzika, baletas, poezija, jumoristinė 
kūryba ir kt. Išpildo 14 jaunųjų menininkų studentų iš 
Detroito, Bostono, Chicagos, Philadelphijos, New Yorko 

ir kitur.

šokiams gros Europinio stiliaus "Melodie Capella”
Veiks turtingas bufetas

Visuomenė nuoširdžiai kviečiama atsilankyti ir pabendrauti 
su mūsų jaunimu, kuris iš visų kolonijų bus suvažiavę apie 

100.

Z ■>

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas

Clevelando lietuviams gerai 
pažįstamas mokyklų inspekto
rius Juozas Bendleris mirė šir
dies liga šį pirmadienį, rugpjū
čio mėn. 29 d. 3 vai. ryto.

Velionis dar prieš pora savai
čių džiaugėsi redakcijoj pirktu 
namu, kad jame galėsiąs pato
giau gyventi. Deja, mirtis atėjo 
nelauktai. Palaidotas rugpiūčio 
31 d.

Du plytiniai namai
vienas 6, kitas 4 kambarių. Skly
pas 50x420. Trys garažai. Vai
siniai medžiai. Netoli Neff Rd.

Susitarimui šaukti:
IV 1-3877

Prašome nevėluoti!

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

Kviečia Clevelaindo studentai ateitininkai 
Service

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams 

Tautinės Darbo šventės proga

ALEXANDER MARTIN JR.

PIX BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

7

Ant. Kirkilas

Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

(52)

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

prieinamomis kainomis.
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H1
Cleveland, Ohio

Solistė Kripkauskienė
Chicagos lietuvių solistė, ko

loratūrinis sopranas V. Krip
kauskienė, pirmą kartą dainuos 
Clevelande Radijo klubo rudens 
vakare-baliuje, kuris įvyksta 
šeštadienį, rugsėjo 24 d. Lake 
Shore Country Club. Programo
je taip pat dalyvaus poetas Ba
lys Auginąs.

Radijo, vakaras bus kupinas 
malonių įvairumų, šokiams gros 
Statler viešbučio orkestras. 
Kvietimai į šį vakarą jau plati
nami ir jų galima įsigyti Dir
voj, Spaudos kioske, Dunbaro 
kavinėje pas Praną Stempužį ir 
pas Radijo klubo iždininką A. 
Jonaitį telef. GL 1-6508.

Išnuomojamais kambarys 
vyrui ar moteriai su teise nau
dotis virtuve. Arti St. Clair ir 
E. 125. Adresas:

12506 Lancelot Avė. 
Telef. UL 1-0312

Išnuomojamas
vyrui didelis atskiras kambarys 
su garažu, lietuvių suaugusių 
šeimoje, gerame rajone tarp St. 
Clair ir Lake Shore.

Tel. PO 1-5007

CANDIDATE FOR

M A YO R

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF VISUEJ.V

i r
I. J. S AM A S JEWELER

dI

Studentiškos meno pajėgos
Šį sekmadienį pasirodys Slo- 

venian Auditorium rengiamam 
ateitininkų meno vakare. Pro
gramoje dalyvauja ir Detroito 
stud. at-kų trio, kurį sudaro Za- 
ranka ir broliai Polikaičiai.

Plačiau skaityt šiame pusla
pyje esančiam skelbime.

Nebrangiai parduodama 
automašina

”Ford” su Fortomatic ir kitais 
moderniškais įrengimais. Kreip
tis j Dr. Z. Sabataitį, 1226 East 
87 St. Telefonas RA 1-5767. 
Šaukti iš ryto arba po 9 vai. 
vakaro.

IMTYNĖS
Šį ketvirtadienį Cleverleaf 

Drive In Arenoje bus trejos im
tynės. Pirmose imsis Pat O’Con- 
nor ir Big Bill Miller. Sekančio
se June Byers su Bonnie Wat- 
son. Paskutinėse imsis Don Ar- 
nold ir Diek Hutton.

Imtynių pradžia 8:30 vai.

D O W D

FOR A DEAL

ON AN

OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD

OF THE CITY OF CLEVELAND

GERI NAMAI

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

AUGUST A. BESSENYEY
ASSISTANT PROSECUTOR

4 šeimų namas, po 4 kamba
rius, atskiri gaso šildymai. Por- 
čiai iš priekio, ir užpakalio, 4 ga
ražai. Sklypas 40x160 pėdų. Arti 
Euclid Beach. Kaina $23,500.

*

2 šeimų namas, 12 kambarių. 
Prie Superior, netoli E. 74 St. 
Kaina $15,000.

*

Du namai, dviejų šeimų, vie
nam sklype. Butai po 5 kamb. 
Whitney Avė.

C. G. O’Bell Realty 
17572 Lake Shore Blvd.

IV 1-0239

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

CANDIDATE FOR

J U D G E

OF MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 

SORRENTO’S RESTAURANT 
OPEN 10 A. M. TO 5 A. M. (Closed Sunday) 

FINE ITALIAN DISHES
FAMOUS FOR

RIBS • STEAKS • CHICKENS
18235 EUCLID AVĖ.

(In the Euclid-Green Shopping Center)
AMPLE FREE PARKING IV 1-9688

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

KIFFER TOOL & DIE, INC.

5601 TILLMAN WO 1-2440-1-2

(37)

Parduodamas inaujas Magic Chef 
gazinis pečius

Clock light & swing out broi- 
ler. Kaina $140.

UL 1-5185

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

1
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašanį 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

i
I

I

i

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LEIMON’S CAFE

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIU KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

I

■ Pilnai' padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

’l

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & AVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
H 6621 Edna Avenue ENdicott 1-17C3
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DIRVA
Bedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Kodėl dingo mūsų jaunimas?
J. J. Bachunas pajudino la- šiuo .atveju praeitis nėra jauni- 

bai aktualų klausimą. Į jį pra
deda atsiliepti mųsų skaity
tojai. Girdėti, kad tuo klausi
mu pasisakys ir kiti mūsų 
bendradarbiai. Kadangi klau
simas aktualus — laikraštyje 
jam nagrinėti duosime vietos. 
Tegul iš eilės pasisakymų iš
ryškėja priežastys. O kad jas 
surasim — gal ir ateičiai ge
resnius receptus galėsim pri
taikyti. Red.
Juozo Bachuno straipsnis 

"Kur dingo Amerikoje gimęs 
mūsų jaunimas” paskatino ir 
mane trumpai atsiliepti dėl prie
žasčių, kodėl tiek Amerikoje gi
męs, tiek ir po antrojo pasauli
nio karo į Ameriką atvykęs lie
tuviškasis jaunimas "dingo”, — 
pasitraukė iš mūsų organizaci
nio gyvenimo bei visuomeninės 
veiklos, štai tos kelios palaidos 
mintys.

Jokia organizuota veikla ne
įmanoma be visus toje veikloje 
jungiančio, veiklą skatinančio 
veiksnio.

Kas tuo veiksniu, jungiančiu 
mūsų jaunimą, būtų ? Tiesa, gry
nai idealistiniu požiūriu tokių 
veiksnių yra nemaža, tačiau, 
daugumoje atvejų, jie ir belieka 
tik idealistiniai, be jokio prak
tiško pagrindo, nutolę nuo kas
dieninės realybės. f Bendrai 
imant, tskie veiksniai būtų arba 
praeities ' r/siekimų puoselėji
mas, arba Lendras kasdieninis 
reikalas.

Praeitis nėra tampr’S, gyvy
bingas jungties elemer/as jau
nimui, kuris gyvena ateitimi ar 
bent šios dienos reikalais, bet 
jokiu būdu ne praeitimi, kuri bu
vo kuriama be to jaunimo akty
vaus dalyvavimo. Suaugusiems 
ar seniams malonu prisiminti 
praeitį, jaunystę. Jaunimui šis 
ryšis nepakankamas. Pagaliau, 
būkime atviri, be gražios nepri
klausomybės idėjos ir be istori
nės Kunigaikščių Lietuvos didy
bės mes mažai kuo turime ir pra- ' 
eityje pasididžiuoti. Paimkim, • 
kad ir meną, dainas ir muziką. 1 
Jie gal ir labai artimi mūsų dva- : 
šiai, augusiai ir brendusiai Lie- ; 
tu vos sąlygose. Bet ar jie yra : 
tokie, kad didžiuodamiesi galė
tumėme juos parodyti svetim- I 
taučiams? Tik labai retu atve- i 
ju galėsime teigiamai į tai atsa- ] 
kyti. Tad nestebėtina, jog ir

mą jungiančiu ryšiu to jaunimo, 
kuris gali įvertinti geriausius 
laisvojo pasaulio pasireiškimus 
tose pačiose srityse. Gi jei kurie 
tų momentų iš vis nevertina, tai 
juos tais ryšiais iš vis nesujung
si.

Prisiminkim keliais žodžiais ir 
tuos kasdieninius reikalus? čia 
matome panašius reiškinius, 
daugiau skaldančius, nei jun
giančius. Atvykę į JAV senieji 
emigrantai daugumoje dirbo tuo
se pačiuose ar panašiuose fabri
kuose, gyveno panašiame eko
nominiame lygyje ir sukūrė jun
ginius, bendrai spręsti visiems 
bendras problemas. Mūsų jauni
mui tas nebetinka. Jo tik tam 
tikra, asmeniškai manau, maža 
dalis tėra panašiose sąlygose. 
Tas jaunimas plačiai išsisklaidė 
įvairiose profesinėse srityse, at
sidūrė skirtingose ekonominėse 
sąlygose ir tik labai mažos gru
pelės dar tebeturi tuos pačius 
siekius bei panašius interesus. 
Jei ir bandytume tuo principu 
jungtis, tai tik sudarytume dau
gybę smulkių grupių su nedau
geliu plačiai išsisklaidžiusių na
rių. Gi bendro ryšjo tarp tų gru
pių kaip ir nebūtų

Belieka tik viena jungtis — 
bendras darbas Nepriklausomy
bės atstatymui. Bet ir ši jung
tis svyruoja. Jei būsim atviri, 
patys pripažinsim, jog ir ši sri
tis subyrėjo į daugybę mažes
nių grupių, tiek užsiėmusių gru
pine ambicija ir ”kova už val
džią”, jog ryškaus, konstrukty
vaus bendro darbo kaip ir nesi
mato. Besivaikydami daugiausia 
prestižo ir j: iknybę į daugybę 
smulkių, nors ir savaime vertin
gų darbelių, mes jau tartum vi
sai nebematome galutinio tiks
lo — Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo. Išė:o kaip toj patar
lėj __ dėl daugybės medžių ne
bematome ir paties miško..

Nestebėtina, kad mūsų jauni
mas, mažiau atitrūkęs nuo gy
venimo realybės, tokioje "veik
loje” nemato nei jungties, nei 
neįžiūri realaus pagrindo. Tad 
jis ir nuėjo savais keliais, kurie 
labai dažnai jau nieko nebeturi 
bendro nei su mūsų "veiksnių” 
bei daugelio organizacijų darbu, 
nei, pagaliau, su lietuvybės iš
laikymu.

Ar jį galima dėl to kaltinti?

Vargu. Tiesa, jam galima pri
mesti trūkumą idealizmo, rūpi
nimąsi pirmoje eilėje savo asme
niškais reikalais ir kt. Tačiau ir 
čia lazda turi du galus. Nors ir 
nemalonu prisipažinti, bet ir 
mes ne visi iš idealizmo paliko
me Tėvynę, ne vien tik iš idea
lizmo dirbame ir visuomeninį 
darbą. Mes bėgome, pirmiausiai, 
kad išgelbėtume savo gyvybę, 
nežiūrint kokiais gražiais žo
džiais ir tikslais mes tuos savo 
žygius dabar bedangstytumėm. 
O ir visuomeninį darbą dažniau
siai dirbame ne be tam tikro 
garbės troškimo. Tad ir jauni
mą kaltinti idealizmo stoka ne
derėtų.

Kalbant apie jaunimo dingi
mą mums reikia surasti realų, 
konkretų, visus jungiantį ir kon
struktyvų darbą. Parodykime 
bent dalelę idealizmo ir nesa
vanaudiško entuziazmo, o tada 
ir dėl jaunimo dingimo gal bus 
mažiau kalbų. O kol to nebus, 
tai ir ilgiausi apraudojimai bei 
pastangos lopyti visai skylėtą 
stogą nieko gero neduos.

Dr. J. Ramunis, Chicago

kos mokslus ėjo Romoje ir Pa
ryžiuje.

Kiaulėnas, kaip jis kartais sa
kydavo, studijavo ne dėl diplo
mų, bet minėtas mokyklas jis 
yra baigęs gerais pažymiais. Tai
gi jis buvo diplomuotas dailinin
kas, architektas ir urbanistas.

Studijų metu P. Kiaulėnas yra 
aplankęs didžiumą Vakarų Eu
ropos miestų ir muziejų, ir tur
būt nedaug turime lietuvių, ku
rie taip gerai būtų pažinę Va
karų Europos meną bei archi
tektūrą ir, apskritai, kultūrą.

Per visą savo amželį Petras 
Kiaulėnas niekuomet neturėjo 
tokių gyvenimo sąlygų, kurias 
būtų galima pavadinti visiškai 
pakenčiamomis. Jam visuomet 
reikėjo perdaug energijos išeik
voti dėl pačios egzistencijos. Ta 
čiau nuostabu, didelę dalį savo 
geriausių darbų gyvendamas Pa-

AR BUS SUJUNGTA 
VOKIETIJA?
(Atkelta iš 1 psl.)

Tokios gražios giesmelės ma
lonūs garsai, labai švelniai pa
kuteno ir įlindo į Vakarų vyrų 
ausis. Vokietijos problema tuo
jau buvo išimta iš dienotvarkės, 
nukeliant ją j 4 užsienio reikalų 
ministeriu konferenciją.

Tas tai buvo pirmas ir labai 
didelis smūgis Adenaueriui. Ka
da jis atsipeikėjo, tada suprato, 
kad Maskvos, nors juokinanti 
ofenzyva, suparalyžavo jo Va
karų bičiulius.

Ilgai nelaukus Adenaueris ga
vo antrą sovietų notą, kviečian
tį Adenauerį atvykti Maskvon, 
bet nieko nebepriminančią apie 
Vokietijos sujungimą.

Paskutiniausiomis žini o m i s, 
vykstančios Maskvon Adenaue-

ryžiu je sukūrė karo metu,, kai rj0 delegacijos sąstatą sudarys

■

PETRUI KIAULENUI
ŽEMĖS SAUJOS 

VIETOJE
Iš mūsų tarpo atsiskyrė Pet

ras Kiaulėnas, žinomas lietuvis 
dailininkas ir architektas. Ve
lionis tebuvo 46-rių metų am
žiaus, nors ir spėjo pasireikšti 
stipriais tapybos darbais bei ar
chitektūriniais projektais, bet 
tepasakė tik menką dalelę to, ką 
buvo 
Ilgos 
liškai 
buvo 
ir sumanymų, kurių vykdymą 
negailestingoji mirtis nutraukė.

Apie Petrą Kiaulėną bus kal
bama ir rašoma ilgus metus. 
Kaip tapytojas jis yra užėmęs 
žymią vietą mūsų meno raidoje. 
Jo netekimas yra skaudus smū
gis negausiai mūsų menlhinkų 
šeimai ir kartu visai lietuvių 
tautai.

sukrovęs savo talentuose, 
ligos kankinamas, gaiva- 
norėjo gyventi ir dirbti, 
pilnas originalių projektų

kartais per visą dieną reikėjo 
tenkintis tik kavos puoduku. 
Amerikoje sukūrė ištisą eilę dar
bų, kai jo gyvybė buvo tik krau
jo transfuzijomis palaikoma. Į 
savo kūrybą jis dėjo visą savo 
sielą. Žodis — menas — jam bu
vo šventas ir dėl meno niekuo
met, niekur ir su nieku į kompro
misą nėjo.

Petras Kiaulėnas paliko ne
mažą savo kūrybos lobį, kuris 
plačiajai lietuvių visuomenei tik 
iš dalies tėra žinomas. Petro 
Kiaulėno Paryžiaus laikotarpio 
kūryba yra plačiau apibūdinta 
Maurice Seherer parašytoje mo
nografijoje. Amerikoninis laiko
tarpis yra gražiai įvertintas 
amerikiečių meno kritiko Gor- 
don Browh Petrui Kiaulėnui skir
tame "Aidų” žurnalo numeryje 
(1954 m. balandžio mėn.). Ta
čiau tai tik menka pradžia 
lionies kūrybai pažinti ir 
įvertinti.

Velionis Petras Kiaulėnas 
liko žmoną Vassią (buvo vedęs 
1938 m. Kaune) ir dukrelę Lau
rą, 10 m. Jo žmona yra taip pat 
menininkė architektė. Gal nie
kas taip giliai netikėjo Petro, 
Kiaulėno kūryba, kaip jojo žmo
na Vassia. Ne kartą brutalaus 
pirklio priblokštą Petrą ji guo
dė, ramino ir kėlė. Per ilgus li
gos metus žmona buvo didžiau
sias velionies ramstis ir kūry
boje ir gyvenime. Nemažiau pa
guodos velioniui teikė ir dukrelė 
Laura, kuri iš pat mažens rodo 
meniškus polinkius.

Petras Glemža

apie 120 asmenų. Maskva taipo
gi pranešė, kad Rytinės Vokieti
jos vyriausybė taipogi yra lega- 
lė reprezentante ten esamų gy
ventojų ir turi savo balsą Vokie
tijos sujungimo klausimą spren
džiant.

Adenaueris Maskvoj sužinos 
iš pačių autoteringiausių šalti
nių, kad Vokietijos problema, be 
laisvo Sov. Sąjungos noro, nebus 
išspręsta. Kaip anksčiau grąsi- 
nant, taip dabar juokaujant, per 
visokius išgalvotus spaudimus, 
Maskva dabar pradėjo naują fa
zę ilgos nepaliaujamos kovos dėl 
Vokietijos kontrolės.

Juozas Šarūnas

BANK FOM AUL THI FtOFlt^ 
WE V/ELCOME YOUR SAVINGS 

Atembar Fadarol DrpotH Inturonca Corporo'loa

A. t A.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY

CLEVELAND, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES 
To the Lithuanian People

NORWOOD DRUG, INC
FILLING YOUR PRESCRIPTION IS THE MOST 

IMPORTANT THING WE DO.

PRESCRIPTION SPECIALIST

6411 Superior Avė. HE 1-1035

HOLIDAY GREETINGS 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

JOSEPH H. AVELLONE

STATĖ SENATOR

To Our Friends and Patrons
To Our Friends and Patrons

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS. OHIO

Petras Kiaulėnas buvo, rytų 
aukštaitis, pandėlietis, iš pri
gimties entuziastas, sangviniko 
ir choleriko mišinys. Iš pat ma
žens pasireiškė meniškais gabu
mais. Pasižymėjo nepaprastu 
darbštumu. Ką dirbo ar studija
vo, dirbo visa siela, viską išgy
vendamas. Tapybą studijavo 
Kauno Meno Mokykloje ir Ro
mos Karališkoje Meno Akademi
joje, architektūros ir urbanisti-.

JONUI RIAUBAI mirus,
jo dukterį Evelyną Rugienienę, sūnus Joną ir Antaną su 
šeimomis, gilaus liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiame.

Magdalena ir Antanas Kudirkai
Waterbury, Conn.

ANTANUI TAMAŠAUSKUI mirus,
jo dukterėčiai Eleonorai Gaižutienei ir šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

V. ir J. Minkūnai

FROM

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE
AND

Prancūzų Maroke ir Alžyre nreamumai vis nesibaigia. Nuotraukoj gatvės užtvaros Khenifros mies
te, Maroke.

Ralph S. Locher, Law Director 
George Vine, Acting Finance Director 
Emil J. Crovvn, Utilities Director 
William J. Rogers, Port Control Director 
Louis L. Drasler, Service Director 
Bell Greve, Welfare Director 
John N. McCormick, Safety Director 
John J. Locuoco, Properties Director

«

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MARVIN HELF, INC
GENERAL BUILDER AND CONTRACTOR

CARNEGIE and lOOth ST, SW 5-3000

GREETINGS and BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

THOMAS J. UNIK CO

INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE
810 Erieside TO 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND FABRIC SHOP

13560 Euclid Avenue GL 1-8523

706 East 185th St. off Lake Shore Blvd. IV 1-6832
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