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KOVA SO KOMUNIZMU SOCIALINIAME IR 
EKONOMINIAME FRONTE

Respublikonai savo 1960 
metų rinkiminę kampaniją 
sukoncentravo į taikos ir 
antikomunizmo temas, pasi
rinkdami viceprezidentiniu 
kandidatu amba s a d o r i ų 
Henry Cabot Lodge, kuris 
yra žinomas, kaip tvirtas 
JAV interesų gynėjas nuo 
t a r p t a utinio komunizmo 
machinacijų.

Po nominacijos pasakyto
je programinėje kalboje 
Lodge pareiškė, kad pasau
lyje šiuo metu vyksta žūt
būtinė kova tarp demokra
tijos ir komunizmo, ir kad 
sekanti respublikonų admi
nistracija taip sustiprin
sianti JAV karinę galią, kad 
"jokia valstybė niekada ne
beišdrįs mūsų užpulti”.

Jis gyrė respublikonų pre- mė, — jis pabrėžė — taip

Incidentai su turistais Sovietijoj
Sovietinė policija Mask

voje sulaikė tris amerikie
čius turistus, vieną anglą ir 
vieną vokietį už tai, kad 
a m e r i kiečiai, greičiausiai 
studentai, dalino rusams 
kultūrinių mainų sutartim 
Sovietijoje leistą pardavinė
ti amerikinį žurnalą rusų 
kalba "Amerika”, o anglas 
ir vokietis bandė tą sceną 
nufotografuoti.

Visi penki suimtieji buvo 
nugabenti į policijos nuova
dą ir apkaltinti ramybės 
drumstimu. Jiems atsisa
kius pasirašyti, kad prisipa- 
žįstą kaltais, buvo pasaky
ta, kad jie tuoj pat turi iš
vykti iš Sovietijos. Iš poli
cijos jie buvo paleisti, tik 
JAV ambasadai. įsikišus.

žurnalo "Amerika” Sovie- 
tijon siunčiama 50,000 egz., 
ir neparduotų egzempliorių 
ambasadon kas mėnesį grįž
tą po kelis šimtus. Jungti
nėse Valstybėse sovietų pla
tinamas USSR turįs 25,000 
prenumeratorių, ir 22,000 
egz. esą išsiunčiama į kios
kus, iš kurių grįžta apie 
3,000 egz. Taip teigia sovie
tinė ambasada.

Kitas incidentas su ame
rikiniais turistais įvyko ke
liomis dienomis anksčiau 
tarp Leningrado ir Mask
vos, kai šeši jauni amerikie
čiai, pasukę klaidingu keliu, 
paklydo. Policija juos ap- 

zidentinį kandidatą Richar
dą M. Nixoną, kaip geriau
sią viso krašto vyrą "mums 
reprezentuoti pasaulinės po
litikos sąmyšyje". Nixonas 
turįs "nepalyginamą vy
riausybinę patirtį, ypač už
sienių politikos reikaluose".

Viceprezidentas Nixonas 
savo programinėje kalboje 
taip pat daug kalbėjo tarp
tautiniais klausimais, pa
brėždamas, kad laisvasis pa
saulinės turįs ne vien nuo 
komunizmo veržlumo, bet jį 
atremti, siekiant pergalės 
— ne nugalėti kitas tautas 
ar valstybes, bet laisve 
įveikti tironiją, sveikatin
gumu ligas, gausumu netur
tą.

Didelė komunizmo grės- 

kaltino įsiveržimu į drau
džiamą zoną ir fotografavi
mu karinių objektų. Turis
tai pareiškė, kad jie esą pa
klydę, tačiau pasirašė prisi- 
pažįstą kaltais ir po kelių 
valandų galėjo išvykti į 
Maskvą. Jiems nebuvo įsa
kyta tuoj pat išvykti iš 
Maskvos.

Stebėtojai tiki, kad sovie
tai sąmoningai provokuoją 
incidentus, norėdami gyven
tojus nuteikti artėjančiai 
U-2 piloto Powers bylai.

Lumumba tebekalba apie 
"kitą” kariuomenę

Kongo Respublikos premjeras, 
lankydamasis Washingtone, kal
tino Belgiją, kad ji "tamsiais 
manevrais" provokuojanti naują 
pasaulinę karą.

Lumumba vėl kalbėjo apie ga
limybę šauktis "amerikiečių arba 
kitų kraštų" karinės interven
cijos, kad paskubinus belgų atsi
traukimą iš buvusios kolonijos, 
į laikraštininkų klausimus, ar 
tos "kitų kraštų" karinės jėgos 
reiškiančios rusus, jis atsakė, 
kad tai priklausysią nuo jo vy
riausybės sprendimo^ kai jis rug
piūčio 6 ar 7 grįš 1 Kongą.

Spaudos konferencijoje Lu
mumba perskaitė dvi Iš savo 
vyriausybės gautas telegramas, 
kurių vienoje jis skatinamas

Vilniaus centrinio pašto rūmai. 

pat randama nekarinėse sri
tyse. čia agresorius ateina, 
prisidengęs ekonominės ir 
socialinės pagalbos skraistė
mis. Tam įveikti reikalinga 
nauja strategija.

Baigdamas kalbą, Nixo- 
nas pareiškė, kad esanti 
reikalinga visų vyriausybės 
agentūrų, atsakingų už ne
karinius šaltojo karo aspek
tus, reorganizacija, suly
dant jas į vieną galingą eko
nominę jėgą tiesioginėje 
prezidento žinioje. Tai pa
liestų vyriausybės įstaigas, 
tvarkančias paskolas ir sub
sidijas, informaciją ir tech
ninę pagalbą kitiems kraš
tams.

ARABAI BOIKOTUOS 
IRANĄ

Ligšiol Izraeliui taikytą 
ekonominį boikotą Arabų 
Lyga praplėtė ir Iranui — 
už tai, kad pastarasis pa
kartotinai patvirtino nusi
statymą pripažinti de facto 
Izraelį.

Arabų Lygos sekretorius 
Kaire paskelbė, kad arabų 
kraštai įtrauksią į juoduo
sius sąrašus Irano bendro
ves ir laivus. Taip pat mini
ma, kad ir kiti arabų kraš
tai paseksią Jungtinės Ara
bų Respublikos pavyzdžiu, 
nutraukdami Irano diploma
tinės ir konsularinės įstai
gos. Taip pat iš Teherano 
jau išvyko JAR ambasado
rius.

Washingtone "labai griežtai lai
kytis", nes priešingu atveju "mes 
visi būsime išskersti", o antroje 
reikalaujama, kad Jungt. Tautų 
Komandos daliniai būtų įvesti | 
Katangą.

Į Kongą nuvykęs Jungt. Tautų 
gen, sekr. Hammarskjold buvo 
sutiktas apie 2000 kongiečių, 
kurie bloga prancūzų kalba pa
rašytais plakatais: "Visiško bel
gų pasitraukimo" -- "ŠalinTsh- 
ombe" ir pan.

Katangos premjeras Tshombe 
paskelbė kad jis siunčiąs trijų 
narių delegaciją | Belgiją ir New 
Yorką, kad ji Katangos nepri
klausomybės klausimą išdėstytų 
Belgijos vyriausybei ir Jungti
nėms Tautoms.

Ilgametis mūsų bendradarbis Argentinoje L. Kančauskas, kurio nuotraukos iš Argentinos lietuvių 
gyvenimo puošdavo Dirvos puslapius, persikėlė nuolatiniam gyvenimui | JAV ir ketina pastoviai įsi
kurti Los Angeles, Calif. Šiuo metu jis lanko savo artimuosius New Yorke, Clevelande, Chicagoje ir 
kitur. Ta proga buvo užėjęs l Dirvą, susipažinti su spausdinimo technika. L. Kančauskas su žmona 
ir sūneliu susidomėję žiūri, kaip R. Jasukynaitė renka straipsnj naujam Dirvos numeriui auto
matinėmis "justowriter" mašinomis.

Dirvos nuotrauka

RESPUBLIKONAI SAVO PLATFORMOJE PABRĖŽIA 
ANTIKOMUNISTINI NUSISTATYMĄ

Palyginus abiejų partijų pa
skelbtąsias rinkimines platfor
mas, jose randama daug panašu
mų, randama vietų, kurių in
terpretacija priklausys nuo 
pačių kandidatų pažiūrų, bet esa
ma ir punktų, kurie jau iš anksto 
rodo skirtingus abiejų partijų nu
sistatymus. Šioje vietoje tenori
ma tik bendrais bruožais jas su
gretinti, parodant didesnius 
panašumus ir skirtumus pažiūro
se į užsienių politiką ir krašto 
gynybos problemą.

Užsienių politikoje demokra
tai labiau pabrėžė naują priė
jimą prie neapsisprendusių ir 
ūkiškai atsilikusių Azijos ir Afri
kos kraštų problemos. Jų nuo
mone, reikią galimai greičiau 
karinę pagalbą užsieniams keisti 
ūkine pagalba. Be to, pagalbos 
programos turėtų būti bazuoja- 
mos ilgalaikiais terminais, kad 
jų nepaliestų kasmetiniai biud
žeto apkarpymai.

Respublikonai visą dėmesio 
centrą nukreipia | reikalą su 
laikyti komunizmą. Jų platfor
moje sakoma: "Mūsų didžiausias 
uždavinys yra eliminuoti sovieti
nę konspiraciją."

Kalbėdami apie pagalbą ūkiš
kai atsilikusiems kraštams, res
publikonai pirmoje eilėje stato 
privatini kapitalą ir valstybines 
paskolas, ne subsidijas. Platfor
moje nieko nesakoma apie pagal
bos permainas, tuo būdu iške
liant reikalingumą tęsti karinę 
pagalbą.

Respublikonai pagrinde re
miasi Eisenhowerio administra
cijos programą ir rezultatais, 
kuriuos pakartotinai giria. Plat
formoje pabrėžiamas faktas, kad 
"jokia laisva tauta nepateko už 
geležinės uždangos nuo 1954 me
tų", kada šiaurinis Vietnamas 
pateko oficialion komunistų kont
rolėj. Giriamas-dabartinės ad
ministracijos tvirtumas Berlyne, 
Formozoje, Libane.

Demokratai, kaip ir reikėjo 
laukti, pasmerkė dabartinės ad
ministracijos rezultatus. Ji kal
ba apie U-2 "apgailėtiną spektak
li" ir sako, kad prez. Eisenhowe- 
rio vizito | Japoniją atšau
kimas reiškiąs politinio aparato 
"sužlugimą".

Respublikonai siūlo politinio 
aparato reformas, paskiriant du 
naujus prezidento "super-asi- 
stentus": vieną tautinio saugumo 
ir užsienių politikos, kitą vidaus 
politikos reikalams.

Respublikonai savo platfor- 
mon ne|traukė vieną didžiųjų 
Rockefellerio idėjų: JAV vado
vybę, formuojant Šiaurės Atlan
to ir Vakarų Pusrutulio ekono
mines ir politines federacijas. 
Nėra aiškios federacijų idėjos ir 
demokratų platformoje, kur siū
lomas "platesnis dalyvavimas" 
Atlanto bendruomenėje, pri
pažįstant "mūsų bendrų politinių, 
ekonominių ir kultūrinių interesų 
gyH ir apimti".

Žinoma, demokratai, kaip ir 
respublikonai, žada tvirtai sto
vėti prieš komunizmą. Bet jie 
linkę l didesnę prekybą ir kultū
rinius ryšius su komunistų kraš - 
tais.

Abeji priešingi komunistinės 
Kinijos pripažinimui. Bet demo
kratai sako, jog jie "sveikintų 
bet kokius įrodymus, kad komu
nistinės Kinijos vyriausybė yra 
tikrai pasiruošusi sukurti naujus 
santykius, pagristus tarptautinių 
įsipareigojimų respektavimu".

Abiejose platformose įsiparei
gojama užbaigti Izraelio laivų 
blokadą Suezo kanale ir bendrai 
pabrėžiama stipri pro-izraeliš- 
ka linija. Abeji pasmerkia ko
munizmo stiprėjimą Kuboje.

Muituose demokratai užima 
kiek laisvesnės prekybos po
ziciją. Jie kalba apie ekonominę 
pagalbą pramonei ir darbi
ninkams, nukenčiantiems nuo 
impofto. Respublikonai, taip pat 
remdami abipusės prekybos idė
ją, žada aukštesnius muitus ir 
kvotų ribas, kad apsaugojus vi
daus pramonės reikalus.

Abi partijos remia nusiginkla
vimą ir ypač branduolinių ban
dymų nutraukimą, jei bus susi
tarta dėl pakankamos kontrolės 
priemonių. Demokratai, kalbėda
mi apie nusiginklavimą, siūlo su
kurti tautinę taikos agentūrą.

Bet žymūs nuomonių skirtumai 
iškyla, paliečiant gynybos reika
lus.

Demokratai kaltina, kad Eisen- 
howerio administracija prara

dusi JAV karinio pirmavimo po
zicijas, ir kad "per pastaruo
sius septynerius ir pusę metų 
mūsų karinė galia pastoviai kri
to, reliatyviškai lyginant su Ru
sijos ir Kinijos galia." Iš to iš
eidami, jie pasisako už kon
vencinių jėgų, erdvės tyrimų 
programos ir kitų gynybos 
aspektų sustiprinimą.

Respublikonai sako, kad po II 
pasaulinio karo rusai šešerius 
metus kalę ginklus, o JAV de
mokratų administracija visai tuo 
nesirūpinusi, tik Eisenhowerio- 
Nixono administracija, pradėju
si iš nieko, karinę JAV galią 
išvysčiusi j "jai lygios nesan
čią jėgą". Jie žada "paskubinti" 
raketų produkciją ir paskirsty
mą "kaip reikės", bendrais bruo
žais pabrėždami "sustiprintas, 
drąsias ir naujas pastangas" so
vietų agresingumui atremti.

Žinios iš viso 
pasaulio

• Afrikos valstybė Gana 
paskelbė visuotinį Pietų Af
rikos Unijos prekių boiko
tą, uždarydama visus uos
tus ir aerodromus Pietų Af
rikos laivams ir lėktuvams. 
Tai pati griežčiausia bet ku
rios vyriausybės panaudota 
priemonė prieš rasinę segre
gaciją. Draudimuose taip 
pat nurodyta, kad P. Afri
kos gyventojai nebus įleisti 
į Ganą, jei prieš tai nede
klaruos opozicijos segraga- 
cinei politikai.

• JAV aeronautikos ir 
erdvės administracija pa
skelbė, kad per ateinantį de
šimtmetį ji numatanti at
likti 260 didesnio masto iš- 
šovimų į erdvę, t. y. dau
giau kaip du per mėnesį. 
Pirmosios raketos be žmo
gaus iššovimas į mėnulį bū
siąs vykdomas 1963 ar 1964 
metais, o 1970 metais žmo
gus galėsiąs ne tik paviešė
ti mėnulyje, bet ir grįžti at
gal.
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Iš pasauliais politikos užkulisių

"KALĖDINIU DOVANU METAS 
PRAĖJO”

Tą pati mėnesi, kada sovietų 
šifro valdininkas Guzenko nuėjo 
I Kanados užsienių reikalų mi
nisteriją ir padėjo ant stalo 
dokumentų pluoštą, tą patj 1945 
metų rugsėjo mėnesi JAV pa
siuntinybėje sėdėjo valstybės 
sekretorius Byrnes su keliais 
savo delegacijos nariais.

Jų veidai buvo rūstūs. Jie buvo 
tik grjžę iš užsienių reikalų mi
nisterių konferencijos posėdžio. 
Visi niršo dėl atkaklaus sovietų 
užsienių reikalų ministerio 
Molotovo, kuris galėjo ištisas 
valandas ginčytis dėl posėdžių 
procedūros, neleisdamas prieiti 
prie konferencijos pagrindinės 
temos.

Pasaulis laukia taikos su
tarčių, o jų vietoje Molotovas 
kelia vis naujus reikalavimus, 
kurie turėtų išplėsti sovietų 
taktą I buvusias Italijos kolo
nijas.

Byrnes piktai užspaudžia savo 
cigaretę peleninėje:

--Man, -- sako jis,--kalėdinių 
dovanų metas praėjo. Man 
dabar Nauji Metai, kada reikia 
mokėti sąskaitas. Ir jų yra daug. 
Nenoriu jų skaičiaus didinti, no
riu bent dali senųjų išlyginti. 
Prie jų priklauso ir Jaltos pa
žadai, liečią išlaisvintųjų val
stybių traktavimą.

Lauke šviečia vėlyvos vasa
ros saulė, ir pro aukštus pa
siuntinybės langus matyti, kaip 
gatvėje vaikšto vėl linksmi ir 
ateitimi tiki žmonės. Tiesa, per 
karą suvargusi Anglija dar te
bėra verčiama taupyti ir gyven
ti iš kortelių, bet karas jau 
baigtas. Visi viliasi ilgos taikos 
ir geresnės ateities, apie tai 
kalba ir neturtingieji mažose, 
prirūkytose smuklėse, ir tur
tuoliai savo salonuose, kurie 
dar išliko nesunaikinti Hitlerio 
bombų.

Tačiau JAV pasiuntinybės rū
mų viduje nėra tokios nuotaikos. 
Pirmą kartą valstybės sekreto
riaus Byrnes štabo diplomatai 
ir specialistai pajuto naują pa
vojų, kuris kaip audros de
besis grėsmingai dunkso ir 
greitai plinta virš rytinės 
Europos horizontų. Byr
nes, aštraus proto teisininkas, 
jau nebeturi jokių iliuzijų:

--Aš tikiu, kad Sovietija yra 
nusprendusi užvaldyti visą Euro
pą.

Dar kartą jis bando sulaikyti 
prasidedančią kovą dėl domi
navimo Vokietijoje. Jis žino ru
sų baimę dėl Vokietijos kari
nės jėgos ir prisimena Stalino 
pastabą, kad Lenkija per 25 me
tus du kartu vartais I Rusiją. 
Tai užsimindamas, jis Moloto
vui pasiūlo:

- Aš norėčiau tamstą pa
klausti, ar Sovietų Sąjunga ne
laiko reikalinga tarp keturių di
džiųjų valstybių 25 metams pa
sirašyti Vokietijos demilitariza- 
vimo sutarti.

Molotovo veide nepastebima 
jokios reakcijos. Jis tik moste
li ranka:

—Idėja įdomi, tačiau aš, 
deja, dabar negaliu pasakyti 
galutinės mano vyriausybės 
pažiūros.

Pagaliau ir tas pasiūlymas 
atidedamas I archvus, o vėliau 
Molotovas labai rimtu veidu pa
reikš:

--Leiskite mums bent metus 
pagalvoti, kas turi atsitikti su 
Vokietija.

*
Pirmoji Londono konferencija, 

vykusi 1945 rugsėjo 12—spalio 
2, baigėsi nepasisekimu, bet 
tas nepasisekimas turėjo lemia
mos reikšmės. Nes jis pažadi
no nepasitikėjimą sovietine po
litika.

Užsienių reikalųministeriųta
ryba, kuri turėjo paruošti tai
kos sutartis, anksčiau buvo 
pritarusi sovietų pasiūlymui, 
kad visi nutarimai galį įsi
galioti, tik visiems tarybos 
nariams vienu balsu juos pri
ėmus.

—Ar tamsta nujautei,—karčiai 
pastebėjo Byrnes savo kolegai 
Bevinui, — kad vienas tarybos 
narys tą susitarimą naudos tam, 
kad kitiems primetus savo nuo
monę? Aš nenujaučiau, nes tikė
jau, kad mes visi turime vieną 
florą: galimai greičiau atstatyti 

taiką. Dabar aš jau nebegaliu jos 
tikėtis.

Storasis Bevinas patvirtin
damas linkteli savo stambią gal
vą:

--Tad tamsta supranti, kodėl 
aš ši rytą taip pasikarščiavau 
dėl tų protokolo ginčų. Mo
lotovo taktika man primena Hit
lerio elgesį.

--Jis buvo truputi perstiprus, 
—pastebi Byrnes.

--Na taip, aš po to gi atsi
prašiau,--sumurma Bevinas.

#

Taupusis darbiečių vyriausy
bės užsienių reikalų ministeris 
ir dėl kitų priežasčių negali ra
miai kalbėti apie rusų politiką 
Vokietijoje. Rusų reparaciniai 
reikalavimai, reparacijų grobi
mas iš bėgamosios produkcijos, 
skverbimasis I Ruhro sritį, t.y., 
rusų noras įsigyti balsą Ruhro 
kontrolėje—visi tai labai jautriai 
paliečia britų okupacinę zoną, 
kurioje I ankštą plotą susigrū
dę ir pabėgėliai bei išvarytieji 
iš rytinių Vokietijos dalių.

Sąjungininkų finansų ekspertai 
vėliau nustatė, kad reparacijų, 
kurias sovietai iki 1948 metų 
vasaros susisėmė iš vokiečių 
ūkio, suma siekusi beveik 3 bi
lijonus dolerių.

Tuo tarpu Anglija, kuri pati 
turėjo taupyti kiekvieną kąsneli 
ir kiekvieną siūleli, toji karo

Paprastai po kiekvieno 
didesnio Europos sukrėtimo 
naujos bangos emigrantų 
užplūsta Pietų Ameriką. 
Skaitoma, kad Pietų Ame
rikos kraštuose dar gali 
tilpti nemaža naujų gyven
tojų. Pavyzdžiui, Brazilija 
yra pati didžiausia Pietų 
Amerikos valstybė, jos plo
tas 8,5 mil. kv. km., tai yra 
maždaug tiek, kiek visa Eu
ropa.

Argentina, turinti 2,797,- 
000 kv. km. ploto. Tai mil
žiniškas kraštas (beveik 
penkiasdešimt Lietuvų). O 
jei atsiminti Čilę, Kolumbi
ją, Venezuelą ir Peru, ku
rių, kiekvienos atskirai, 
plotas yra du kartu didesnis 
už prieškarinę Vokietiją, tai 
mes turėsime gana aiškų tų 
kraštų dydžio vaizdą.

Pagal mokslininkų ap
skaičiavimą, Brazilijoje, ku
rioje dabar yra tik apie 50 
mil. gyventojų, galėtų tilpti 
apie 450 milijonų. Argenti
noje šiuo metu tėra tik 18 
mil. gyventojų, o ji galėtų 
turėti apie 100 mil. Kiti Pie
tų Amerikos kraštai taip 
pat turi pakankamai laisvos 
erdvės ir juose gyventojų 
skaičių būtų galima bent 
padvigubinti.

Išeinant iš šitos padėties 
po pirmojo, o ypatingai po 
antrojo pasaulinio karo, 
tuos kraštus užplūdo Euro
pos emigrantai. Daugiausia 
italai, prancūzai ir ispanai. 
Bet nemaža įvažiavo vokie
čių, lenkų, lietuvių ir kitų 
tautų. Naujieji imigrantai 
atnešė savo tautų gyvenimo 
papročius ir būdą, o taip pat 
tas Europos sukurtas idė
jas, naujus sąjūdžių polė
kius, kurie rado nemažą pri
tarimą minėtų kraštų gy
ventojų tarpe. Vadinasi, 
Pietų Amerikos gyventojai 
atkreipė pakankamą dėmesį 
i Europoje besivystančių 
idėjų, minčių ir sąjūdžių 
pasireiškimą. Tuo būdu Pie
tų Amerikos kraštai pradė
jo gyventi, arba bent sekti 
europinį gyvenimo stilių. 
Tiesa, nevisur tas sklandžiai 
reiškiasi ir vystosi. Bet lie
ka faktas, kad, pvz., Argen
tina, nusikračiusi diktatūri
nio jungo, pasuko savo vals
tybinį gyvenimą pagal Eu
ropoje vyraujančių partijų 
sąjūdžius ir net prezidentą

Look Who Galis Our Foreign Policy ‘Piracyl’

"Tai jis nori, kad tikrai laisvos tautos užsidėtų imperializmo 
vergijos pančius!" (iš sovietinių pareiškimų Pabaltijo grobio šven
tėse). Boston Globė, 1960.VII.25

laimėtoja Anglija turėjo kas
met britų zonai išleisti po 80 
miL svarų, kad vokiečiai nemirtų 
badu. Nes badą seka epidemi
jos, ligos, neturinčios ribų ir 
neskiriančios nugalėtoju nuo nu
galėtųjų. British Zone Review 
1946 metų rugpiūčio mėnesi 
paskelbė, kad Hamburgo apylin
kėse susirgimų nuo maisto sto
kos skaičius siekęs 10,000. 
Dviems mėnesiais vėliau britų 
iždo kancleris Hugh Dalton apie

PIETŲ AMERIKOS NAUJOJI KARTA
IGN. ANDRAšIŪNAS

išrinko itališkos kilmės. Pa
našiai valstybės gyvenimas 
klostosi Brazilijoje ir kituo
se kraštuose.

Tačiau su demokratiniais 
sąjūdžiais kartu žygiuoja ir 
raudonosios „liaudies demo
kratijos’’ pašvaistė. Tiesa 
jos nėra gausios skaičiumi, 
bet labai pavojingos savo 
politiniais žaidimais. Juo la
biau, atsiminus, kad Pietų 
Amerikos kraštai yra tam
sūs, turi daug skurdo ir ten 
vyrauja didelė socialinė ne
lygybė, aiškėja, kokio pavo
jaus ženkle yra atsiradusi 
Pietų Amerika. Objektyvūs 
tų kraštų stebėtojai yra la
bai susirūpinę moksleivijos, 
ir ypač studentijos prieaug
liu ir jų idėjiniais sąjūdžiais 
bei ispanišku galvojimo bū
du.

Nėra paslaptis, kad dal i s 

J S.AUTŪ SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing 
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
kviečiame prie ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir O. LANIŲ VASARNAMYJE
čia ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose, už nedidelę kainą, ramiai pailsėsite, 
pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš visų 
ATLANTO pakraštyje esančių.

Tik per keletą minučių pėsčiam nuo vasar
namio pasiekiamas vandenynas — paplūdimys, 
kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir 
kitos pramogų vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvė
mis, šaldytuvais, maitintis vietoje. Maudymosi 
mokestis apmokamos savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. LANYS
515 4thAve., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET S

šią problemą pareiškė:
—Tai yra viena priežasčių, 

kodėl mūsų žmonės negauna pa
kankamai pavalgyti: mes turime 
savo kuklius išteklius panaudoti 
vokiečiams maitinti, iš Vo
kietijos praktiškai negaudami 
jokios kompensacijos.

Pirmaisiais pokario metais 
vokiečiai nebuvo mėgstami, bet 
sovietinė politika privertė Va
karus nedelsiant keisti kursą. 

(Bus daugiau)

Pietų Amerikos jaunimo 
studijuoja Sovietų Sąjungo
je arba Rytų Vokietijoje. 
Kiek jo ten yra nuviliota, 
niekas tikro skaičiaus pasa
kyti negali. Tačiau studi
juojantieji mokslu paten
kinti, o tėvai džiaugiasi, kad 
mokslas jų vaikams pasie
kiamas be jokių didelių na
minių išlaidų, šis faktas tu
rėtų kelti didelio rūpesčio 
tų kraštų vairuotojams, o 
ypatingai tėvams. Bet tėvai 
dėl to nesisieloja, net iš pa
kankamai p a s iturinčiųjų, 
džiaugiasi, kad jie gali nau
dotis retai pasitaikančia 
proga.

žmogui, pažįstančiam So
vietų Sąjungos mokslą ir jo 
įtaką į jaunų žmonių atei
ties gyvenimą, tuo klausi
mu didelių paaiškinimų ne
reikia, ir išvados darosi la
bai suprantamos ir aiškios. 
Tat netenka stebėtis, kad 
1958 metais R. Nixonas, da

rydamas geros valios kelio
nę po Pietų Amerikos kraš
tus, Peru ir Venuzuelos val
stybių sostinėse buvo apmė
tytas akmenimis, o Venu
zuelos sostinėje Caracase 
net jo mašinos langai buvo 
išdaužyti. Tie įvykiai rodo, 
kad studentijos gretose žy
giuoja raudonojo siaubo su
sirūpinimą keliantieji pro
žektoriai. Tų veiksmų auto
riai ir kūrėjai aiškūs ir be 
komentarų. Bet, kad būtų 
pakankamai objektyvus 
vaizdas, reikia čia suminėti 
.ir kitą faktą. 1958 metais, 
kada tas pats Nixonas prie 
Bogotos miesto (Kolumbi
joje) aplankė didžiulę už N. 
Rockefellerio pinigus įsteig
tą Selekcijos stotį, tai dar
bininkai ir vietos žmonės 
jam sukėlė didelės džiaugs
mo ir padėkos ovacijas, o 
vienas darbininkas šio 
straipsnelio autoriui šitaip 
išsireiškė;

— Gera toje Amerikoje 
gyventi, kad ir prezidentas 
rūpinasi vargšo žmogaus 
gyvenimu ir būviu ir pade
da ir kitų kraštų vargo žmo

DIRVOJE GALITE UŽSISAKYTI 
ŠIUOS KARIO LEIDINIUS

1. O. Urbonas. ”1410 metų karas ir Žalgirio mū
šis”.
88 pusi, teksto ir 16 pusi, priedinių 
iliustracijų, jų tarpe smulkios mū
šio schemos dviem spalvomis. Su 
aplanku. Kaina — $3.00.

2. V. Biržiška. ”Praeities Pabiros”.
Rinkinys straipsnių iš Lietuvos is
torijos. 352 pusi, ir 16 pusi, prie
dinių iliustracijų. Kieti viršeliai. 
Kaina — $6.50.

3. H. Sienkievičius. ”Kryžiuočiai”.
Istorinis romanas — trijų tomų. 
Vertė K. Jankūnas. Viršelis dail. 
V. K. Jonyno. Su aplanku. Kiek
vieno tomo kaina — $3.50.

Pinigus siųskite: Dirva, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio.

TREČIOKAS AGENCY

Kur Uk bcairuoitum.t keliauti, tuoj auairiikit au mūsų jstaig*

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinima* ir pinigų persiuntimą* j visu* kraitu* 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant 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 i mus ir būsit patenkinti.

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio

nėm.
Ir kai aš ji paklausiau ar 

jūsų krašto valdžia nesirū
pina vargšo žmogaus gero
ve, tai jis man atšovė labai 
trumpai:

— Mūsų valdžios galvos 
užimtos nuosavais dvarais 
ir jaučiais.

šie reiškiniai rodo, kokio
je būklėje yra atsidūrę tie 
kraštai dėl savo socialinio 
n e t e isingumo struktūros. 
Reikia pažymėti, kad Pietų 
Amerikos žmogus stovi tarp 
dviejų kryžkelių, kurios at
žymėtos propagandos ir tik
rovės ženklais. Sovietų Są
jungai rūpi per propagan
dos kanalus sukelti Pietų 
Amerikos kraštuose vaidus, 
nepasitenkinimą ir revoliu
cijas. Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm yra gyvybinis 
reikalas išvesti tuos kraš
tus iš skurdo ir vargo į so- 
tesnį gyvenimą. Sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad Pietų 
Amerikos darbininkas dau
giau uždirbtų ir būtų pajė
gesnis gausiau pirktis kas
dienio reikalingumo gami
nių.

20 Retų tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 

miFUNKIN
Autkarli.d Fucfury Sarvlc*
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Sibin tremtinio itsininimi [34] A. Valasevičius
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IR MES PAMINIM STALINO MIRTĮ
Moterys čia turi lygias 

teises ir išdirbio normas su 
vyrais. Būdamos silpnesnės 
apsunkina normų atlikimą 
ir brigados jas, paprastai, iš 
darbo išvaro. Kadangi nėra 
lengvų darbų, tai kurios ne- 
siprašo pačios į darbą, to
kių kontora neužkabina. To
dėl savo žmonos neleidžiu 
dirbti. Ji mane į darbą iš
leidžia tamsoj tiesiai j dide
les pusnis ir vėlai sulaukia 
grįžtančio.

Visi darbininkai perėjo 
gyventi į Gorodoką, o mes 
trys lietuviai, turėdami sa
vus namelius, iš čia einam į 
darbą. Užėjęs vėjas užpusto 
mūsų takus. Mes, brisdami 
vienas paskui kitą, lygiam 
paviršiuj pramušam sniegą 
ir mūsų takas jau matosi iš 
tolo. Vienas iš mūsų neša 
kirvį. Juo pratašom pušų 
žievę, kad vėl užpusčius, pa
gal ženklus surastume seną 
taką. Arba paklydus ir su
šalus galėtume susikurti 
laužą. Bet einant šilta, tik 
reikia nepamiršti trinti no
sis.

— Mes padarėm klaidą 
statydami namelius, — sa
ko Vincas.

— Kodėl, juk visi darbi
ninkai vaikšto tik į kitą pu
sę. O barakuose gyventi aš 
nenorėčiau, — sako Stasys.

Ne dėl to, bet mums 
namelius reikėjo statyti ant 
ratukų ir juos vis perstum
ti ten, kur dirbam, — juo
kauja Vincas.

Laikas bėga greit ir jau 
kovo mėn. pradžia, šalčio 
apie — 30 laips. C., bet mes 
jau dirbam nusimetę vati
nes.

Dar ne pietų metas, bet 
sustoja stotis. Turbūt vėl 
kas sugedo — galvojam. 
Atėjęs meistras liepia vi
siems susirinkti prie miško 
vežimo kelio. Ir visiems su
sirinkus ateina viršininkas 
su vietiniu komjaunuoliu. 
Tas pasilipa ant kelmo ir 
liepia nusiimti kepures.

— Šiandien mirė didysis 
liaudies vadas ir genijus J. 
V. Stalinas. Liūdesio valan
dai sustojo fabrikai ir visas 
judėjimas sąjungoje. Mes 
savo liūdesį išreikšim vie
nos minutės tyla.

Pranešėjo akyse matau
ašaras, šalia stovėjęs azerr 
baidžanietis, buvęs karo be
laisvis, gnaibo ir stuksi man 
į šoną. Aš veido mimikos 
stengiuosi nepakeisti. Grįž
tant atgal, jis, kaip mažas

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą Ir ja 
džiaugiasi. Paslteiraukit, 
ar Dirvą skaito jfisųpažįs- 
tam! Ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cle\ eland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
asmeniškai.

vaikas, reiškia savo džiaug
smą.

— Be reikalo tu džiaugies 
Adijan. Tu žinai, kad čia 
valdo partija ir šiam mirus 
pastatys kitą, gal dar žiau
resnį.

— Ne, jeigu gyvatei gal
vą nukerti, tai uodega ne 
taip pavojinga. Tu atsimin
si Adijan pasakytus žo
džius.

Ir vėliau, Malenkovui val
dant, buvo padarytas žings
nis žmonių gerovei. Prekių 
kainos sumažėjo 5%, bet jų 
n e p adaugėjo. Kolchozinin- 
kams numetė pusę valsty
binių mokesčių ir duoklių,.

Mūsų gyvenimas niekuo 
nesikeičia, bet jaučiam, kad 
Maskvoj kas tai darosi.

Mums įsakė susirinkti miške šalia kelio...

Atėjus vasarai nukabina 
nuo sienų didžiojo Stalino 
portretus. Sako, koks tai 
Chruščiovas viešai jį iškriti
kavęs. Sako, bet mes patys 
nei neturim kur paskaityti, 
nei išgirsti.

Net ir komjaunuoliai, ku
rie verkė ir klausė, kaip be 
jo bus galima, gyventi, da-

y/

(3)

Mano tardytojai niekaip nega
lėjo suprasti, kaip tai telegra
ma ėjo keturius mėnesius.

--Visai paprastai, -- pauš
kinau aš jiems.--Europoje kiek
vienas vaikas tokį reikalą su
prastų. Mano motina Šveicari
jos pilietė. Iš stovyklos ji pa
rašė Raudonajam Kryžiui. Šis 
kreipėsi į šveicarų konsulą Ber
lyne. Konsulas į Himmlerį. To 
pasėkoje gestapininkas Robert 
Locke buvo pasiųstas į koncen
tracijos stovyklą, kad tardymais 
pagąsdintų mano motiną. Ji gi 
jam pasipasakojo, kaip jai esą 
neramu, nes aš be abejo susi
rūpinęs jos likimu, ir kad mes 
susitarę susisiekti per švei
carų konsulą Ankaroje. Gesta
pininkas Locke, kuris, aišku, ne
galėjo parašyti laiško į užsienį, 

bar jį apšneka. Man tai ne
patinka, nes jie neturi jo
kios savos nuomonės ir net 
pradedu ginti Stalino garbę.

—? Pas mus, jeigu žmogus 
numiršta^tai apie jį pasako
ja arba gerai arba nieko. 
Stalino vardas juk mokyk
lose įkaltas vaikų galvose ir 
jie dabar laikys melagiais 
savo mokytojus. Geriau gy
vus kritikuokim, o įniru
siems duokim ramybę.

— Matai, Stalino visi bi
jojo. Ir jeigu jis, gulėdamas 
m a u z oliejuj, pakruti n t ų 
ūsus, tai vėl visi pultų ant 
kelių, — sako Barisas.

Kiti darbininkai iš mūsų 
pasikalbėjimo juokėsi. Mes 
čia vienas kito nebijom. Net 
čia ir komjaunuoliai, dirb-

Vyt. Raulinaičio iliustracija 

darni kartu su mumis, yra 
kitoki, negu miestuose. Mes 
perdaug nieko nekalbam. 
Chruščiovas, sugriaudamas 
Stalino kultą, įnešė į darbi
ninkų pasisakymus daugiau 
savistovumo.

Tremtiniai prašymais už
vertė komendantūras, kad 

(Nukelta į 4 psl.)

V. Ignp vinjetė

parašė savo meilužei. Meilužė 
pasakė draugei, šitoji tetai. 
Teta Paryžiuje susitiko su savo 
vyru, kuris, nuvykęs į San Se- 
bastian, parašė konsului į Anka
rą. Taip ir gavau telegramą, nes 
mano adresą jie jau seniai tu
rėjo.

—Reiškia jūs prisipažįstat tu
rėjęs ryšių su gestapu?—klau
sė manęs.--Kitaip jau anas ges
tapininkas nebūtų rizikavęs pa
siųsti žinios į užsienį.

--Kiekvienas gestapininkas 
yra valdžios pasamdytas žmog
žudys, apmokamas, ir su teise 
į pensiją. Privačiai jis gali būti 
šeimą mylįs tėvas arba net 
bailus ir žmonos klausąs vyras.

--Tai kodėl anas ėmėsi tokio 
rizikingo darbo?

--Galbūt jis prisiminė savo
motiną. Vokiečiai sentimenta
lūs. Tarp kitko, žinia, kurią 
jis perdavė, susidėjo iš vieno 
sakinio: motina gyvena paken
čiamai.

—Kodėl jūsų motina, būda
ma Šveicarijos pilietė, negrįžo 
J savo kraštą?

—Dėl kalnų.
—Kaip? Pakartokit.
—Labai prašau, — kreipėsi 

į mane pulkininkas Kock,— iš
aiškinkit, jeigu sugebat, polici
jai gyvenimą tokį, kokį mano mo
tina gyveno. Ji tikrai buvo keista

Šioje gražioje Liukų vasarvietėje Christiane Lodge, Edwardsburge, Mich., rugpiūčio 27 d. susi
rinks neolithuanai į trečiąją stovyklą, kuri tęsis iki rugsėjo 5 d. Stovyklai vadovaus inž. Vaclovas 
Mažeika.

Taip mes organizavome Lietuvos paviljoną (3) Alb. Valentinas

1U0 LABIAU ARTĖJO DIENA...
Kad Chicagos vidurmiesty ir 

parodoje plevėsavo ir padan
gėmis skraidė Lietuvos vėliava, 
kad Lietuva vienintelė iš pa
vergtųjų tautų dalyvavo parodo
je ir pelnė didelę garbę, buvo 
apdovanota daugiau už kitas tau
tas, šiltai įvertinta ir jau 
pakviesta dalyvauti eilėjekitųpa
našių parodų, kalta yra tik LB 
Chicagos apygardos valdyba. Kai 
visi kiti atsisakė, šie vyrai ry
žosi patarnauti pavergtos Lietu
vos garbei. Bet vyručiai mieli, 
man rodosi, kad šis reikalas kai 
kam nemažai kainavo...

Dar pirmuose pasitarimuose 
Lietuvos paviljono organizavimo 
reikale, macniausias bendruo- 

moteris. Jos tėvas turėjo laikro
džių krautuvę Ženevoje, Šimtai 
laikrodžių ir jų tiksėjimas darė 
ją melancholiška. Penkiolikos 
metų būdama, ji eidavo kasdien 
į stotį išlydėti traukinio į Pa
ryžių. Ir ji svajojo, kad vieną 
dieną koks nors grafas, arba šiaip 
didikas, ją išsiveš į ten.

Ir tikrai, vieną dieną stotyje 
ją užkalbino nepažįstamas vyras. 
Sekančią dieną ji su svetimuoju 
išvažiavo, tik ne į Paryžių, bet 
į Krymą, kur anas vyras vie
name dvare turėjo pradėti ūk
vedžio darbą. Prancūzas buvo 
storas, nuplikęs, girtuoklis ir 
svajotojas.

Kelionės pradžioje jis visiems 
pristatinėjo mano motiną, kaip 
savo dukterį, o pabaigoje kaip 
žmoną. Dvare ir vėl kaip duk
terį. Motina nei vieno neiš
skyrė. Ji pravaikščiojo vasarą 
po pavėsingus miškus, kartais 
su dvarininko sūnumis--dvy- 
niais, kartais su jų tėvu arba 
ūkvedžiu, o retkarčiais ir su 
mergaitėmis.

Už devynių mėnesių gimiau 
aš.

Sekantį rytą dvarininkas nu
siuntė mano motinai tris tūks
tančius rublių su laiškeliu: pa
krikštyk mano sūnų Petru. Tą 
pačią dieną vienas jo. dvynių 
puolė tėvui po kojom. Tai atsi
tikę beuogaujant- pasakė jis pro 
ašaras. Dvyniai buvo neatskiria
mi panašūs, todėl tėvas pasi
piktinęs paklausė:

—Kuris gi tu?
—Ivanas, — tespėjo jis pa

sakyti, jau būdamas už durų.
Popiet, kai susimąstęs senis 

sėdėjo ties savo bitynu, prislinko 
antrasis sūnus ir nedrąsiai pra
dėjo:

Lietuvoje Neringos kopų pašlaitėse besimaudant galima buvo 
dažnai sutikti į mares įbridusį briedį, kurio žmonės nei jis žmonių 
nebijodavę. Po karo briedžių skaičius Neringoje labai sumažėjo. 

B. Rėkaus nuotrauka

menininkas Jonas Jasaitis pa
sakė trumpai ir drūtai:

--Bus įpinigų, ar nebus, bet 
Lietuvos paviljonas parodojetik- 
rai bus...

Ir buvo... Po to pažadėjimo 
greit reikėjo terminuotai sumo
kėti už vietą parodoje 800 do
lerių. O iždinėje pinigų nėra... 
Bet pinigai atsirado iš banko... 
kaipo "morgičius" ant Jasaičio 
šeimos dailaus namelio... Tikrai 
keistas žmogus. Galėjo sau ra
miai dirbti viršvalandžius, nešti 
pinigą į banką, o neimti ir dar 
dėl kažkokių ten Lietuvos rei
kalų...

Bet bėdos dabar tik prasidė
jo. Juk kol į pikniką išsiruoš —

--Tai aš, tėve... aš kaltinin
kas. Bausk mane.

—Ką?--suriko tėvas.
--Nejaugi nesupranti? Aš kal

tas...
Po akimirkos, kai tėvas su 

gerai nutaikytu smūgiu buvo iš
vijęs savo antrąjį sūnų iš so
do, prie jo prisėlino sumišęs 
ūkvedys ir paaiškino, jog taip 
jau atsitikę beuogaujant, ir kad 
jis pasiryžęs nusidėjėlę vesti, 
nes ji visai nesanti jo duktė.

--Iki šiol jus jau ketvirtas, 
—sumurmėjo dvarininkas, --o 
vakaras dar toli...

Praslinkus kuriam laikui, dva
rininkas nupirko mano motinai 
bilietą į Ženevą. Vienos stotyje 
ji išlipo su manim atsigerti li
monado-- ir paliko ten trejus 
metus. Vienos parkuose aš sto
vėdavau ir žiūrėdavau rimtu vei
du į savo motiną, dvidešimties 
metų mergaitę, baltais rūbais. 
Ir šokančią, šokančią... Aš daž
nai jos klausdavau:

(Nukelta į 5 psl.)
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kiek yra visokių "trobelių". O 
ką jau bešnekėti apie dalyvavimą 
tarptautinėje parodoje... Juo pa
rodos laikas artėjo, juo vis sun
kesnė našta gulė ant to Jasai-' 
čio ir jo leitenantų: Jono Vai
čiūno, Fab. Valinsko, DorųBiels- 
kaus ir kt. Telefono sąskaitos 
pašoka kelioliką kartų norma
laus mokėjimo, vyrai kas naktį 
vis trumpiau ir trumpiau be- 
miega, kol pagaliau nebeTšlaiko 
ir... pasiima atostogas. Tik ne
vartosi jie Sandūnuose ant gel
svo smėlio ir nesitaško mėlyno
se Michigano bangose... Aš ir 
klausiu kartą:

—Jonai, kiek šiąnakt miegojai? 
Juk atostogos...

--Penktą valandą iš ryto 
atsiguliau, o penkioliką po penkių 
kėliau...

Keistas žmogus. Geriau galė
tų sau ramiai sėdėti ant por- 
čiaus per atostogas ar laistyti 
žolelę aplink savo auzelę...

♦

Mūsų paviljono rengimo vy- 
riausį rūpintojėlį J. Jasaitį kaž
kas užmiršo oficialiai raštu pri
statyti Parodos komitetui. O 
reikalų tame komitete be
galės. Gi tas komitetas nenori 
su juo skaitytis, nes nepažįsta 
ir nežino, su kuo turi reikalą. 
Bet jis nebūtų Jasaitis-- pats 
savo jėgomis prisistatė... Pa
rodos komitete jį praminė "Mr. 
Lithuania". Ir jį paskui pažinojo 
visi: nuo aukščiausio parodos 
Komiteto prezidento iki eilinio 
tarnautojo.

♦

Gi "propagandos monisterio" 
(taip jis visų tapo pramintas) 
Jono Vaičiūno automobilio tik
tai viena padanga beatlaikė iki 
parodos atidarymo. Trys suplyšo 
po galais...

Kiek kartų jis apvažinėjo lie
tuviškas redakcijas ir radijo sto
tis su raštais, žiniomis, lie
tuviškojo paviljono propaganda 
ir vis neužmiršdamas priminti 
mieliems tautiečiams, kadBer- 
tašiui pasiųstų kokį dolerėlį aukų 
tam dideliam reikalui, mes, sa
ko, jau skęstame... Kiek nemie
gotų naktelių rašė, pielavojo, ir 
atostogas šuo ant uodegos nusi
nešė...

Kartą lekiava abu į parodos 
patalpas. O tai keliolika my
lių. Pusiaukelyje Jonas susirū
pinęs ir sako:

—Kad tik spėtume iki arti
miausios gazolino stoties. Bakas 
jau tuščias...

—Jonai, ar beužteks Chicagoje 
dėl tavęs gazolino? Nagi, kiek 
pravažinėji dėl šito reikaliuko. 
O kas atlygins?

—Velnias pekloje įpils kaušą 
smalos į ausį...

Sustojame ten parodos parkini- 
mo aikštėje. Kitur sustoti ne
galima. Čia reikia mokėti dole
rį. Ir taip kiekvieną kartą...

--Jonai, kiek kartų jau čia bu
vai pasiparkinęs ir kiek jau do- 
leriukų sumokėjai?

--Neskaičiau, nes vistiek nie
kas negrąžins...

Irgi keistas žmogus. Galėtų 
ramiai sėdėti namuose, taupyti 
gazoliną ir skaityti banko kny
gelę. O visokios parodos tegu 
sau pasikaria... Kodėl td kiti 
taip galvoja ir jokio dolerio nei 
laiko neaukoja...

(Bus daugiau)
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Užsieniniai [taigojimai 
prezidentiniuose rinkiniuose
Didysis įkarštis, prezidentinius kandidatus paren

kant, jau praėjęs. Į tą parinkimą, kad ir netiesioginiai, 
buvo įtraukti beveik visi JAV gyventojai. Įtraukti sekant 
konvencijas per TV, radiją, ar iš spaudos. Ir dauguma 
ilgokai atsimins partijų vadų keltus argumentus, kas bu
vo padaryta, ko nepadarė, kas talkino valdžiai, o kas pa
galius kaišiojo. Atsimins, kol rinkiminiuose susirinkimuo
se neišgirs priešingų argumentų ir priešingų įrodinėjimų. 
Tik jau labai užkietėję savo partiniuose įsitvirtinimuose 
nei tų argumentų nesvarstys, nei kritiškai visos politikos 
nevertins. Jie buvo ir išliks ištikimi savo partijai tikė
dami, kad ji geriausia, išmintingiausia, žmonėms priim
tiniausia.

Normaliai imant atrodo, kad šio krašto aukščiausios 
valdžios išrinkimas priklauso tik šio krašto gyventojams. 
Bet ypač šiais laikais, kada pasaulis pasidalinęs į dvi la
bai priešingas stovyklas, kada JAV atitenka pasaulinių 
reikalų vadovavimas, daugiau ar mažiau jaučiama, kad 
visokiais kanalais į šį kraštą plaukia įtaigojimai. Įtaigo- 
jimai išrinkti jiems priimtiniausius kandidatus.

Tuos užsieninius įtaigoj imus tenka skirstyti į dvi 
grupes. Pirmajai grupei priklauso tie įtaigojimai, kurie 
ateina iš anapus uždangų — iš Sovietų Sąjungos, komu
nistinės Kinijos ir joms paklusnių satelitinių valdžių, čia 
sakoma valdžių, nes tuose kraštuose nėra laisvo atskiro 
žmogaus pasisakymo. Ir dažniausia, jei būtų leistas lais
vas pasisakymas, nuomonės valdžiai būtų priešingos.

Antrajai įtaigojančių grupei priklauso Amerikai drau
giški kraštai, daugiausia dabartiniai sąjungininkai atsva
roje prieš komunistinį įsigalėjimą.

Jau savaime suprantama, kad ir iš tų skirtingų kraš
tų ateinantieji įtaigojimai, yra labai skirtingi. Pirmieji 
visokiomis pastangomis siekia sunaikinti JAV galybę, pa
tys pasidaryti nenugalimi ir visą pasaulį į savo rankas 
suimti. Tat ir jų tikslai tik tokie, kad JAV valdžia būtų 
neapdairi, jiems nuolaidi, kitaip sakant, duotų daug dau
giau galimybių komunistiniam gaivalui įsigalėti.

Antrieji, Amerikai draugiški, nori, kad jų kraštai iš 
JAV turėtų daugiau naudos. Jie trokšta, kad JAV laisvų 
kraštų apsaugai galimai daugiau duotų, ka’d JAV poli
tika, daugiau ar mažiau būtų ir jų politika. O dažnais 
atvejais jie nori, kad JAV milžiniški ištekliai talkintų ir 
jiems mažinant skurdą, žmogų padarytų ne tik dvasiniai, 
bet ir materialiniai turtingą.

Iš Rusijos ir Kinijos propagandinės laikysenos, iš jų 
vadų, ypatingai Chruščiovo pareiškimų, iš įvairiomis kal
bomis leidžiamų komunistinių laikraščių matyti, kad jie 
labai laukia iš Baltųjų Rūmų respublikonų išstūmimo. O 
ypatingai jiems dideliu kaulu gerklėje yra Nixonas ir 
Lodge, visoj savo politinėj karjeroj kieti antikomunistai, 
o į savo rankas gavę aukščiausios valdžios centrinę vietą, 
tą kovą su komunistiniu įsigalėjimu dar labiau pasiryžę 
stiprinti. Pagaliau, Chruščiovui išardžius Paryžiaus kon
ferenciją, padarius pareiškimus, kad jis nenorįs daugiau 
su prezidentu Eisenhoweriu susitikti, negi gali norėti, 
kad tektų susitikti su dar griežtesniu Eisenhowerio įpėdi
niu. Pagaliau, Chruščiovas yra ir kitais atvejais patyręs 
Nixono ir Lodge antikomunistinį orientavimąsi. Todėl la
bai aišku, kad jau vien tais išskaičiavimais, jie trokšte 
trokšta respublikonų pralaimėjimo. Ir to trokšdami įvai
riausiomis priemonėmis daro įtaigojimus šio krašto gy
ventojams, kad jų neišrinktų.

Turėjęs progos aplankyti Aus
tralijos ir Pietų Amerikos lie
tuvius, dabar atidžiau paseku jų 
laikraščius. Paskaitydavau ir 
ankščiau,* bet po anų kelionių man 
tų kraštų lietuviai pasidarė dar 
artimesni ir jų spauda įdomes
nė.- Daugiau randu pažįstamų pa
vardžių, jų gyvenimo reikalai ir 
nuotaikos man suprantamesnės, o 
taipgi stebėjęs vietoje jų gyve
nimą, dar daugiau susidomiu, 
kai jie ima ginčytis ir skelbti 
savotiškas idėjas.

Tokiu dėmesiu neseniai per
žiūrėjau ir Australijos lietuvių 
laikraštį "Tėviškės Aidai" (Nr. 
18, 1960 m. gegužės 11 d.) Pra
eina 6-7 savaitės kol gaunu. Jį 
leidžia Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacija, redaguoja B. 
Zumeris. Prie išleidimo, kiek 
yra tekę patirti, daug prisi
deda kun. Vaseris. Pažinau ke
lionės metu tuodu asmenis. Jie 
rimti ir patriotiški vyrai, jų 
rankose laikraštis turėtų būti 
taip pat rimtas ir patriotiškas.

Deja, ne visais savo straips
niais. Ka gi padarysi, toks gy
venimas. Būnant Melburne, iš 
daugelio lietuvių girdėjau ir paty
riau skaitydamas, kad tenykštė 
lietuvių kolonija nėra labai vie
ninga ir kad vis būna ginčų ir 
kad jų priežastimi ne sykį būna 
"Tėviškės Aidų" leidėjai. Tikė
jau ir netikėjau, bet kai dabar 
paskaičiau to laikraščfo minė
tą numerį, tikrai kartais tiems 
žmonėms pasimaišo galvose la
bai keistos idėjos ir dar keis
tesnis būdas tikrumu įrodinėti.

VIS "PARMAZONAI KALTI!..

Masonų darbais 
komunistai". Po

Redakciniame puslapyje iš
spausdintas straipsnis su juodais 
pabraukimais, straipsnio antgal- 
vės--”Ten klesti spiritizmas ir 
laicizmas. 
naudojasi
straipsniu padėtas parašas "Lai
kas". Ar tai tokia autoriaus sla- 
pyvardė, ar gal jis perspaus
dintas iš Pietų Amerikos lietu
vių katalikų panašaus vardo laik
raščio, neturėjau galimybės 
patikrinti. Kiekvienu atveju, lei
dėjas ir redaktorius, matyt, 
tokiam straipsniui ir jo min
tims pritaria, laiko jas savomis.

Dar iš vaikystės atsimenu, kaip 
Amerikoje, o kiek girdėjau ir 
Lietuvoje, kunigai ir šiaip žmo
nės šnekėdavo apie masonus, 
paprastai juos vadindami "par- 
mazonais”. Jie buvo piešiami, 
kaip tikri velniai, liucipieriaus 
tarnai, bažnyčios pikčiausi prie
šai, bedieviai, kurių reikia sau
gotis ir, jei galima, ko greičiau 
išnaikinti.

Daug buvo prikalbėta ir pri
rašyta apie juos katalikų ir 
nekatalikų spaudoje, net knygelių 
išleista. Vėlesniais laikais tas 
viskas buvo lyg užsimiršę, bet 
pasirodo--neišnykę. Australijos 
lietuvių laikraštis tuo klausimu 
tebekalba taip pat, ir net dar 
kvailiau.

Jis rašo, kad europiečių "lais
vamanių ir masonų sąjūdis" 
praeityje persikėlė į Pietų Ame
riką, "padarė daug žalos 
bažnyčiai" ir "nuo 18 šimtmečio 
iki mūsų laikų daugelyje vietų 
masonai valdė įvairias P. Ameri
kos respublikas ir tas faktas 
mums paaiškina, kodėl P. Ame-

B. G.

Demokratas ar respublikonas bus Baltuose Rūmuose?

1.1. Bachunas perdaug nekrikščioniškai nely
gaus turtų užgrobimo? Jeigu 
jau ieškoti, kas už visa tai at
sakingas, tai gal prieitume prie 
tos 150 milijonų katalikų dau
gumos.

Tą klausimą pasvarstysime 
antroje šio rašinio dalyje.

rikos kraštai yra gerokai atsi
likę". Mat, "masonai sunaikino 
katalikų misijas, uždarė kata
likiškas mokyklas ir stengėsi 
išjungti bažnyčios įtaką iš viešo
jo gyvenimo... Maža turtingųjų 
saujelė valdo milžiniškus P. 
Amerikos žemės platus, o di
desnioji žmonių dalis skursta 
be darbo ir žemės".

Bet masonai čia švietimu ne
sirūpinę, gi "laicizmas, atme
tęs Dievą ir Bažnyčią, nepajėgė 
sukurti tvirtų dorovės ar bent 
žmoniškumo dėsnių... Jei žmo
gus neturi aiškaus Dievo su
pratimo, tai jis atsiduoda bur- 
tamsj prietarams, spiritizmui, 
panteizmui ar kitoms nors klai
doms... Gal niekur baltųjų žmo
nių tarpe nėra tiek daug prie
tarų, burtų, kiek P. Ameri
koje"... Kunigų labai trūksta ir 
todėl rašinio autorius kviečia 
"visus P. Amerikos vyrus kata
likus į apaštalavimo darbą". Pa
galiau, jis primena ir "įrodo", 
kad tokia masonų sudaryta pa- - 
dėtimi, žmonių skurdu ir tam
sumu, dabar vis dugiau naudo
jasi komunistai.

Tad kaip yra su tikėjimo rei
kalais Pietų Amerikoje, kur res
publikas valdo masonai, o vy
rauja tik prietarai, tamsumas, 
sektos ir skurdas? Pats laikraš
tis po straipsnio antraštės pri
deda tokią religinę statistiką: 
"Pietų Amerikos kraštuose yra 
150 milijonų katalikų, 4 milijonai 
protestantų ir 31 milijonas tokių 
žmonių, kurių tikėjimą sunku nu
statyti". Prieš kiek laiko skai
čiau Chicagos Drauge, kad iš 
viso pasaulio katalikų, trečdalis 
katalikų yra Pietų Amerikoje. 
Gal tame paskutiniame skaičiuje 
yra kiek "masonų", laicistų, 
bedievių, laisvamanių, bet tur
būt greičiausia įvairiu stabmel
džių ar dar puslaukinių indėnų, 
džiunglių gyventojų.

Taigi, atsižvelgiant į pasi
skirstymą tikybomis, Pietų 
Amerikoje padėtis neturėtų būti 
taip baisiai bloga. Katalikai te
bėra daugumoje, jokie masonai 
iš. jų tikėjimo per du šimtus 
metų dar neišplėšė Katalikai te
besudaro skaičių, penkis kartus sytum jai kaklą ar duotum 
didesnį už visus kitus krūvon duonos gabaliuką, 
sudėjus: protestantus ir tuos, 

"kurių tikėjimą sunku nustatyti".

Sibiro tremtinio...
(Atkelta iš 3 psl.) 

sujungtų išskirstytas 
mas. Visi rašo, kad jie yra 
Beri jos neteisingai apkal
tinti ir prašo peržiūrėti by
las. Griežtai reikalauja ati
duoti atostogas poilsiu, o ne 
taip, kaip iki šiol, neva dvi
gubai apmoka ir turim dirb
ti.

Aš paduodu prašymą, kad 
miško pramonė paskolintų 
pinigų nusipirkti karvei. 
Mano prašymą ir čia atme
ta. Sužinoję lietuviai patys 
atėjo ir pasiūlė paskolinti 
savo sutaupąs.

— Broliai, aš nežinau 
kaip greit galėsiu gražinti 
skolą ?

— Nebijok ir pirk, mes 
pienu atsiimsim savo sko
las. Čia karvė apsimoka, 
ganyklos čia pat. Tik sten
kis pirkti gerą, nežiūrėda
mas į kainą.

Pasirinkimo čia nėra. Iš 
atbuvusio savo laiką trem
tyje ruso nusipirkau seną, 
veršingą karvę už 2700 rub
lių. Papuolė labai gera. Po 
veršiuko duoda iki 12 litrų 
pieno. Skaičiuojant pagal 
čia esamą kainą — 1 litr. po 
3 rub., tai išeina antras ma
no dienos uždarbis, čia kar
vė ne tik kaip maitintoja, 
bet lyg tos pačios šeimos 
narys. O kiti, karves turin
tieji, pirma pasakoja apie 
karvę, o tik paskui apie šei
mą. Pašauk vardu karvė jos 
nematydamas, ji atsilieps 
bliovimu ir ateis, kad paka-

šei-

KODĖL SOCIALISTAI 
NEPROTESTUOJA?

Komunistiniai ekskursantai iš 
Chicagos į Lietuvą išvežė kada 
tai veikusios socialistų 81 kuo
pos vėliavą. Apie tai dabar ko
munistinė spauda pasigardžiuo
dama rašo, nes tą vėliavą pa
talpins komunistiniam muziejuj.

Stebiuos, kad iki šiol joks JAV 
lietuvis socialistas, dėl to ne
protestuoja. Ko gero dar jie iš
veš ir visų socialistinių kuopų 
vėliavas, jei 
tylės.

socialistai taip

R. S-tis, 
Conn. 

ATĖjęS LAIKAS 
PASIKEITIMAMS

Negalima pykti vien dėlto, kad 
Jūs rikiuojatės respublikonų pu
sėn ir tikite, kad toji partija ir 
jos kandidatai tinkamai, prieši
nasi komunizmo agresijai.

Tačiau kai kurie Jūsų komen
tarai ir ypač p. Karpiaus pa
sakymas, kad Paryžiaus konfe
rencijos nepasisekimas sutvir
tino Mr. Nixono laimėjimą--yra 
verti kritiškų pastabų.

Man atrodo, kaip tik paminė
tos konferencijos sugriovimas, 

'Japonijos, Kubos, Afrikos ir kt., 
įvykiai parodė ne tikEisėhhowe- 
rio administracijos nesugebė
jimą priešintis komunizmo 
agresijai, bet ir davė labai stip
rų ginklą demokratų partijai rin
kimuose. Jei dar prisiminus res
publikonų pažadą išlaisvinti pa
vergtus kraštus ir po to iš
duoti Vengrijos laisvės kovą-- 
tai aš nematau jokių realių da
vinių, kodėl respublikonų parti
ja mums yra priimtinesnė, negu 
demokratų.

Atrodo, kai anuomet po demok
ratų, taip lygiai dabar po res
publikonų, yra atėjęs laikas pa
sikeitimams.

Henrikas Žemelis, 
Rochester

"KALTI" IR LAICISTAI!..
Padėtis pasidaro baisesnė, kai 

straipsnio autorius ima be ato
dairos maišyti skirtingus da
lykus, sąvokas ir visokias idėjas 
į vieno jovalo puodą. Čia jam 
masonai, visų P. Amerikos ne
laimių kaltininkai ir dabartinio 
komunizmo patręšėjai. Čia tuojau 
pat laicizmas, spiritizmas, net 
panteizmas. Burtai, prietarai ir 
iš jų "pragyvenimo šaltinis".

Taip jaukti tarpusavyje nieko 
bendro neturinčius dalykus, ver
sti visus juos komunizmo skatin- 
tojais, kad tik pakurstyti vyrus 
į apaštalavimo darbą, nėra nei 
rimta, nei sąžininga. Sunku bū
tų pataisyti ir teisingą reikalą, 
jei prie jo eisime nesąmonėmis, 
piktais ir nepagrįstais prasima
nymais.

Pavyzdžiui, kam čia jaukti lai - 
cizmą, kurio P. Amerikoje niekur 
nėra įsivyravusio . Laicizmas, 
kiek tą žodį suprantu, yra žmo
nių pastanga atskirti politiką nuo 
tikybos, valstybę nuo bažnyčios, 
išlaikyti valstybę ir jos įstai
gos nuo įvairių ir visų tikybų 
viršininkų 
prasme JAV yra laicistinis kraš
tas. Ir mūsų viešosios mokyklos 
yra laicistinės. Tai visai ne
reiškia religijos persekiojimo. 
Tai visai nereiškia, kad valsty
bės darbą atliekantieji žmonės 
netikį. Kas nori religinių mo
kyklų, joms leidžiama steigtis. 
Ir šioje šalyje jų yra daugybė. 
Kiek atsimenu, ir mūsų Vlike 
dar prieš kelis metus buvo "lai- 
cistų blokas", kurį sudarė visos 
tos grupės, kurios nesutiko su 
krikščionių demokratų politine 
ar ideologine linija. Ir kam prie 
viso to jungti prietarus, burtus, 
panteizmą, spiritizmą?

Arba kam jungti masonus prie 
bedievių ir komunistų? Argi ma
sonų organizacija yra skirta be
dievybei skelbti ir komunizmui 
auginti? Ir kas dargiausia yra 
atsakingas, kad Pietų Amerikos 
respublikos dar nėra tvarkos, 
tinkamos dorovės, didesnės so
cialinės lygybės, perdaug burtų 
ir prietarų, perdaug revoliucijų,

Moterys pastebėjo, kad 
atėmus nuo karvės veršiu
ką, esą tris dienas bėgo iš 
jos akių ašaros. O drauge ir 
jos pačios verkė su karve.

Dauguma negali piauti 
veršiuko, nes gailisi ir par
duoda, nors tai ir neapsimo
ka.

Per nalaimes miške čia 
užmušė jau septynis žmo
nes. Juos apgailėjo, bet ma
žiau, negu pastipusią karvę. 
O į tokius, kurie patys užsi
muša per muštynes, visai 
nekreipia dėmesio.

Du žmonės baigė savo gy
venimą nusižudydami. Vie
nas dirbo daktaru, kitas 
sandėlininku ir abu geriau 
gyveno, negu eiliniai darbi
ninkai. Tokie atsitikimai re
tenybė ir sukelia daug kal
bų.

Kitam numeryje: Sukau
stytam gyvenime Įvyksta 
daug naujovių.

Į AKĮ. STRIGO LABAI AIŠKIOS 
NUOTRAUKOS

Neseniai, važiuojant autobusu, 
pastebėjau tautietį, skaitantį Dir
vą. Laikraščio išvaizda tuojau 
patraukė mano dėmesį, o pažiū
rėjus ilgiau į akį strigo labai 
aiškios nuotraukos ir susido
mėjimą keliančios antraštės.

Iš to žmogaus sužinojau, kad 
Jūs siunčiate šį laikraštį susi
pažinimui. Tat ir aš norėčiau ta 
proga pasinaudoti ir su laikraš
čiu susipažinti.

Vytautas Juodišius, 
Chicago

♦

Š. m. DIRVOS 85 nr. (liepos 
25 d.) yra A. Ruko pasirašy
tas laiškas apie V. Rastenio 
straipsnius. Kad vardo pirmo
sios raidės, pavardės ir gyven
vietės sutapimas neklaidintų 
skaitytojų, maloniai prašau pa
skelbti, jog kalbamo laiško rašy
tojas nėra Antanas Rūkas, ei
lėraščių, dramų ir romano au
torius. Siunčiu gražiausius lin
kėjimus ir savo pagarbą.

Antanas Rūkas, 
Chicago

airių ir visų tikyb. 
dominavimo. Šia
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CLEVELANDEir apylinkėse
• A. Benokraitienė buvo 

išvykusi į Columbus, Ohio, 
kur sėkmingai padaryta 
galvos operacija ir dabar 
sveiksta namuose.

• A. ir L. Navickai, vy
resniosios kartos veikėjai, 
persikėlė į naują butą — 
17909 Ingelside Rd. Telefo
nas KE 1-7098.

• Pranas Grigonis miesto 
centre — 1304 East 9 St. 
atidarė gerą automašinų 
taisymo dirbtuvę — Quick 
Auto Service.

3 šeimų namas
Geram stovyje, puikus 

pirkinys pelnui. Yra 3 ma
šinų garažas. Parduoda už 
$11,800. šaukite Mr. Kauc- 
nik IV 1-1042. (88)

Pulkininkas Kock...
(Atkelta iš 3 psl.)

--Kuris mano tėvas?
--Aš tebeieškau jo,—atsa

kydavo ji. Ir dabar dar gir
džiu muziką, užuodžiu vyno ir 
žvaigždėto vakaro kvapą. Matau 
motiną, iškaitusiais skruostais, 
prašokančią pro mane ir su
rinkančią: -- Vaike! Būk links
mas.

Taip vieną šeštadienio vakarą 
pamačiau jį. Jo šypsena mane 
sužavėjo. Ji buvo švelni ir gir
ta. Jis žiūrėjo į šokančius,, suk
damas stiklą vyno tarp delnu. 
Pagaliau aš nulipau nuo kėdės 
ir priėjęs padėjau ranką ant jo 
kelių.

--Ar tu ne mano tėvas?
Jeigu jis būtų susijuokęs, aš 

būčiau pravirkęs. Tačiau jis tik 
papurtė galvą ir pasakė:

—Aš vadinuosi Tadeušas Kock 
ir esu lenkų kalbos profesorius 
Krokuvos universitete. Ar tavo 
tėvas iš Krokuvos?

—Nežinau, -- atsakiau, -- pa
klausiu mamos.

Ji atėjo iškaitusi, nedrąsi ir 
atsiprašė, kad jos berniukas toks 
išdykėlis. Ir minutei prisėdusi, 
išgėrė stiklą vyno, paskui antrą 
ir trečią. Po dviejų mėnesių 
įvyko jų vestuvės. Ir taip pro
fesorius Kock pasidarė mano tė
vas, mano draugas ir mano su
vedžiotojas.

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

Wisconsino Kęstučio kuopos Sauliai su vėliava, dalyvavę lie
pos 17 d. įvykusiame parade, Žalgirio mūšiui ir Dariaus-Girėno 
skridimui paminėti. k. Žilėno nuotrauka

LYTINĖS LIAUKOS IR llj 
HORMONAI

DR. A. GRIGAITIS

Lytinės liaukos ir jų har- 
monai turi didelės įtakos į 
žmogaus ar gyvulio orga
nizmą: į nervų sistemą, į 
augimą, maisto apykaitą, 
lytinių savybių išsivysty
mą, subrendimą.

Lytinių liaukų harmonai 
vartojami ir nekuriu ligų

Išnuomojamas 5 k. geras 
butas

nctoi' Lake Shore Blvd. — 
225 Jlašt 156 St. Kreiptis 
telefonu IV 1-6747. (88)

NURSING AIDE PROGRAM

Formalized training program 
for mature (25-50) women who 
are interested in learning how 
to care and administer to the 
siek. Earn while you learn, and 
upon successfuly completing 
your training period, you will 
receive an exceptional fine in- 
crease in wages. Only full-time, 
mature women with the ability 
to read and speak English will 
be considered. Excellentbenefits 
and working conditions. Call 
SW 5-5000, Ext. 205 or apply to 
personnel office DOCTORS 
HOSPITAL 12345 Cedar Rd., 
Cleveland 6, Ohio. 

gydymui. Senatvėj nors ir 
neprailgino gyvenimą, tai 
bent žmogų atjaunina ... 
Kad padidinus penųnų gy
vulių svorį, žmonės jau se
nai vartodavo lytinių liaukų 
pašalinimą. Jei kastruotam 
gyvuliui persodinti kitas ly
ties liaukas, pas pastarąjį 
pasireiškia kitas lyties ant
riniai reiškiniai.

Pašalinus gaidžiui lyti
nes liaukas per 3-4 savaites, 
jo išvaizda pasikeičia — su- 
siraukšlėja jo puošmena — 
skeuterė, žymiai sumažėja 
jo uodegos gražios plunks
nos, gyvumas pranyksta ir 
gaidys virsta beveik višta.

Lytinių liaukų harmonai 
duoda moteriai, pagal jos 
amžių, ypatingą kvapą. Su
brendus mergaitė turi vie
ną kvapą, o vėliau mergai
tei tapus motinai, jos kva
pas keičiasi. O užstojus kli- 
makterijai specifinis moters 
kvapas nyksta. Peržengusi 
60 metų moteris lieka be 
kvapo.

Kaimo bernas sakys, jog 
jo mergaitės kvapas pana
šus pavasario žolės bei iš
purentas, patręštos dirvos 
kvapui. Miesto bernaitis, 
kuriam nesvetimi kvepalai, 
sakys, jog jo mylimoji kve
pia pakalnutėms, rožėmis ir 
panašiai.

Reikia pasakyti, kad bręs
tančios mergaitės kvapas 
traukiantis, viliojantis. Taip 
ir reikia. Toks gamtos surė
dymas, kad skirtingos lytys 
vienas kitą paviliotų ir 
įžiebtų naują gyvybę.

Retai jūs rasite romaną, 
kur nedalyvautų lytinių 
liaukų harmonai. Rašytojas 
be jų negali apseiti. Tai ne- 
išsiamamų temų šaltinis. 
Aprašoma arba lytinis iš
tvirkavimas, lytinė fizialo- 
gija, arba lytinis susivaldy
mas bei asketizmas. O ką 
bekalbėti apie poeziją. Eu
nuchai eilių nerašo. Jiems 
lagštingala nečiulba, pava
sario žiedai nejaudina.

Parengimu kalendorius

* RUGPIŪČIO 14 D. Lietuvių 
Piliečių Klubo narių gegužinė 
Shlapnic Grove parke prie So- 
lon, Ohio.

♦ RUGSĖJO 10 D. Pilėnų Tunto 
skautams paremti pobūvis. 
Rengia T ėvų Komitetas.

♦ RUGSĖJO 24 D. Dirvos 45 
metų sukakties spaudos balius 
Slovenian Auditorium.

* SPALIO 2 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sueiga-vakaras.

* SPALIO 15 D. SLA 136 kuo
pos rengiamas Čiurliono An
samblio pramoginio okteto kon
certas.

Lytinės liaukos bei jų 
harmonai turi nemažos reik
šmės socialiniam, net kar
tais ir politiniam gyvenime. 
Daug galima būtų pašnekė
ti šiuo klausymu, bet tai ki
tą kartą.

Moters lyties organų 
harmonai

Moters dėtise auga kiau
šinėlis — ląstelė, kurią ap
gaubia ląstelių sluoksnis, 
kuris sudaro pūslelę, vadi
namą folikulu. Kiaušinėlis 
yra žmogaus organizme di
džiausia ląstelė, nes jos pro
toplazmoj yra daug maisto 
atsargų, reikalingų apvaisy- 
to kiaušinėlio gyvenimo pra
džiai.

Folikulėje — pūslelėj, ku
riose * vystosi būsimo gyvy
bės užuomazga, gaminamas 
harmonas, kurs krauju iš
nešiojamas po visą kūną ir 
veikia organizmą — vysto 
moters lytines savybes. Su
brendęs kiaušinėlis iš dėčių 
patenka į gimdą. Pas lyti
niai subrendusią moterį kas 
mėnesis išsivysto vienas 
kiaušinėlis (retai du ar dau
giau), atsiranda mėnesinės.

Nustojus moters lytiniam 
pajėgumui, kas įvyksta 40- 
50 amžiuje, sustoja kiauši
nėlių brendimas, lytinė 
funkcija silpnėja, vėliau vi
sai pranyksta, o pati liauka 
atrofuojasi.

šis periodas vadinamas 
klimakteriniu. Kartais kli- 
makterijos reiškiniai pasi
reiškia ir pas vyrus. Jei kli- 
makterija įvyksta staigiai, 
moteris sulaukia nemalonių 
ligos reiškinių — kraujo 
priplūdimai į galvą, nervuo- 
tumas, staigus nuotaikos 
keitimasis, nemiga, aukštas 
kraujo spaudimas ir t.t.

Moters lytinės liaukos 
produkuoja harmonus, ku
rie turi įtakos į skeleto 
struktūrą, ypač duobens. 
Pas vyrus duobuo siaures
nis, pas moteris platesnis, 
plokštesnis. šie harmonai 
iššaukia antrinius lytinius 
reiškinius — išsivysto krū
tys.

Moters lyties liaukos ga
mina dviejų rūšių harmo
nus — progesteroną ir es
trogeną. Estrogeno per 30 
lytinio gyvenimo pagamina
ma, tiek, kiek sveria vienas 
pašto ženklas. O kad mer
gaitės kūnas virstų subren
dusia moterim, šio harmono 
kiekis lygus pašto ženklo 
mažutėliu skuteliu.

Trūkstant estrogeno, su- 
krinka mėnesinė, širdies 
veikla, padidėja kraujo 
spaudimas, sumažėja lyti
nis pajutimas, krinta mais
to apykaita. Dėka estroge
no dėtys kas mėnesį išlei
džia kiaušinėlį.

P r o g estoranas gamina
mas nėštumo metu ir turi 
didelės reikšmės nėščios mo
ters gyvenime. Dėka pro
gesterono, gimdos sienelės 
tampa minkštesnės, pures
nės, kad joje apvaisintas 
kiaušinėlis galėtų pinti sau 
lizdą būsimai gyvybei. Pro
gesterono trūkumas pir
muose nėštumo mėnesiuose 
gali būti aborto priežastim. 
Jei kiaušinėlis lieka neap
vaisintas, neįvyksta nėštu
mo, kiaušinėlis sukeltos mo
ters lyties organuose per
mainos grįžta į normą. Tai 
yra taip vadinamas lytinis 
ciklas, kurio ilgis 21-28 die
nos. Naujas lytinis ciklas 
skaitosi pirmuoji menrtru- 
acijos diena.

Vyrų lytinės liaukos ir jų 
harmonai

Vyrų lytinės liaukos pro
dukuoja sėklas naujai gyvy
bei ir dviejų rūšių harmo
nus — testorteroną ir an- 
drosteroną. šie harmonai 
turi didelės reikšmės orga
nizmo ekonomijoj, ypač bal
tymų sunaudojime.

Pas vyrus, sumažinta ga
myba lytinių harmonų bren
dimo metu, iššaukia lytinio 
aparato atrofiją, sukrikimą 
maisto apykaitos, greitą pa-

SPORTAS

APYGARDINĖS PLAU
KYMO PIRMENYBĖS
1960 m. Vid. Vakarų 

Sporto Apygardos Plauky
mo ir Lauko Teniso pirme
nybės įvyks š. m. rugpiūčio 
20-21 d. Detroite.

Apygardos vadovybės pa
vedimu, pirmenybes vykdo 
Detroito LSK Kovas.

Lauko teniso apygardinių 
pirmenybių programa yra: 
Vyrų vienetas; moterų vie
netas; jaunių vienetas; vy
rų dvejetas; moterų dveje
tas; mišrus dvejetas; mer
gaičių vienetas.

Plaukymo apygard i n i u 
pirmenybių programa yra:

Vyrams: 100 y d. laisvu 

vargimą, sumažėjimą inte
reso aplinka, mieguistumą, 
protinių gabumų atsilikimą. 
Trūksta antrinių lytinių žy
mių — barzdos, ūsų; neišsi
vysto širdies indų sistema, 
turi palinkimą tukti, apla
mai, turi reiškinius.

Gausi harmonų gamyba 
be laiko jaunuolį lytiniai su- 
brendina. Yra atsitikimų, 
kad 5-6 metų vaikai ar mer
gaitės lytiniai yra subren
dę.

Kaip moters, taip ir vy
riški harmonai, vystosi hi- 
pophizo harmonų kontrolė
je. Pastaruoju metu vyro ir 
moters harmonų struktūra 
išaiškinta ir juos galima pa
gaminti sintetiniu būdu la- 
baratorijose. 

GREETINGS and BEST WISHES 
COLLINWOOD POULTRY CO.

LIVE FRESH CUT UP POULTRY 
LOUIS BAKER Mgr.

14801 Saranac Rd. MU 1-2041

EUCLID POULTRY CO.
H0WARD F. BAKER Mgr.

549 East 185th St. KE 1-8187

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO j

3619 WALTON ME 1-3700 įs

GREETINGS and BEST V/ISHES. 
To Ali The Lithuanian People

BERNIE MULL-MULIOLIS 
INSURANCE CO.

GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

3101 Euclid Avė. Call HE 2-0840

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CAROL BRIDAL SHOP

1800 Euclid Avė. Call CH 1-0191

stilium; 220 yd. 1. st.; 440 
yd. 1. st.; 100 yd. krūtine; 
100 yd. nugara; 100 yd. pe
teliške.

Moterims: 50 yd. 1. st.; 
100 yd. 1. st.; 50 yd. krūti
ne; 50 yd. nugara; 50 yd. 
peteliške.

Jauniams A kl.: 100 yd.
1. st.; 220 yd. 1. st.; 100 yd. 
krūtine; 100 yd. nugara; 
100 yd. peteliške.

Jauniams B kl.: 50 yd. 1. 
st.; 100 yd. 1. st.; 50 yd. 
krūtine; 50 yd. nugara; 50 
yd. peteliške.

Mergaitėms A kl.: Ta pa
ti kaip moterims.

Mergaitėins B kl.: 50 yd.
l. st.; 50 yd. krūtine; 50 
yd. nugara; 50 yd. peteliške.

Jaunių ir mergaičių A 
klasei priklauso gimę 1942- 
1944 m.; B klasei — 1945
m. ir jaunesni.

A p y gardinęs plaukymo 
pirmenybės vykdomos pir
mą kartą. Programoje yra 
įtraukta prieauglio klasės, 
kaip paskatinimas mūsų 
jaunimui susidomėti plau
kymu.

Dalyvių registracija at
liekama per sporto klubus 
pagal nustatytą tvarką.

Klubams nepriklausą pa
vieniai sportininkai regis
truojasi ir informacijas 
gauna per artimiausią spor
to klubą arba tiesiai pas 
rengėjus šiuo adresu: Mr. 
P. Misiūnas, 8863 Homer, 
Detroit 9, Mich. Telef.: VI
2-6799.

R e g istracijos terminas: 
rugpiūčio 15 d.

yid. Vak. Sporto 
Apygarda
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KAS IR KUR?
• Nuo rugpiūčio pradžios 
Dirvoje įvedamas naujas ir 
daugelio skaitytojų lauktas 
skyrius — Socialinis drau
dimas. Skyrių tvarkys pri
tyręs šios srities specialis
tas Jonas šoliūnas.
• Detroito Lietuvių Komite
tas ”Alvin M. Bentley for
U. S. Senator” praneša, kad 
pirminiai rinkimai Michiga- 
ne įvyks š. m. rugpiūčio 2 d. 
Visi, kurie domisi Alvin M. 
Bentley išrinkimu į Michi
gano senatorius, prašoma 
aktyviai rinkimuose daly
vauti.
• Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba įvykusiam 
posėdyje svarstė: PLB pa
stangos bendrai vienybei 
pasiekti ir numatomas kon
gresas; LB įstatų pakeiti
mas ir papildymas — įvai
rių sugestijų nagrinėjimas; 
galimieji ”Knygų Lenty
nos” leidimo palengvini
mas; Karo metu išardytų 
šeimų skauduliai ir kt.
• L. ir M. Kančauskai, il
gesnį laiką gyvenę Argen
tinoje, atvyko į JAV. Nu
mato apsigyventi Los An
geles. Prieš tai savo arti
muosius lanko Clevelande, 
Tabor Farmoje, Chicagoje 
ir kitur.
• Vyt. Radžius, Chicagos 
vyrų choro pirmininkas, va
saroja Tabor Farmoje. Va
sarvietėj, kaip visada, labai 
daug svečių ir puikiausia 
nuotaika.
• Dr. Jonas Valaitis, gyve
nąs Chicagoje, pakviestas į 
Loretto ligoninę vyr. pato
logu.

Dali. Vyt. Raulinaitis, prieš tris savaites darbe ‘susilaužęs 
koją, apsilankė Dirvos redakcijoje pasitarti dėl tolimesnio "Si
biro tremtinio atsiminimų" iliustravimo ir "Bajoro Miknos Riesta
ragio nuotykių". Ta proga, redakcijos bendradarbė Roma 
Jasukynaltė pasiskubino jo apsilankymą "užregistruoti" ant 
sulaužytos kojos. Dirvos nuotrauka

• V. ir Z. Poderiai, Dirvos 
skaitytojai Chicagoje, išvy
kę į atostoginę kelionę, pa
keliui aplankę Dirvą, siun
čia sveikinimus iš Niagaros.

• S. ir V. Minkų vedama 
radijo valanda Bostone, 
rugpiūčio 7 d. Romuvos 
Parke — 71 Claremount 
Avė., rengia 26 metų sukak
čiai paminėti pikniką.

• V. Virbicko ir A. Didžba- 
lytės sutuoktuvės įvyks 
rugp. 13 d., šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioj, -Elizabeth, 
N. J.

Abu jaunieji yra veiklūs 
lietuvių jaunimo organiza
cijų nariai.
• Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Taryba, apsvar
styti visų to krašto lietuvių 
reikalų, posėdžiams susi
rinks rugpiūčio 27-28 dieno
mis Vasario 16 Gimnazijos 
patalpose.

Dėmesio!

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi-. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai, Jei nę— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

Dr. Juozas Jonikaitis (kairėje) su Dr. Jonu Sims 1944 m. Detroite.

Dr. Juozo Jonikaičio 15 metu 
mirties sukaktis

MARIJA SIMS

Jeigu audrai ištikus 
Verstų stulpą vieną, 
Iš tų, kurie prilaiko 
Jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės 
jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj ano stulpo, 
tąją pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

Tai Dr. Vinco Kudirkos 
žodžiai. Kokie jis reikšmin
gi, kiek daug pasakantieji.

-Prieš 15 metų gyvenimo 
vėtra netikėtai ir nelauktai, 
išvertė vieną iš mūsų lietu
viškųjų namų stiprų ir ne
pamainomą stulpą. Tai Dr. 
Juozą Jonikaitį.

1945 birželio 26 d. ta ne
lauktoji ir baisioji žinia, 
kaip audra aplėkė Detroito 
lietuvių šeimas pranešdama, 
kad štai, užgęso tas švytu
rys, kuris daugeliui lietuvių 
rodė kelią į Tėvynės meilę 
ir pagalbą savo tautai.

Dėmesio!
Naujiems skaityto

jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai 

žinia buvo skaudi, nes 
netekome savo draugo, savo 
bičiulio, vos sulaukusio 65 
metų amžiaus.

Velionis buvo palaidotas 
birželio 30 dieną, iš šv. An
tano bažnyčios, Mt. Olivet 
kapuose. A. a. kun. Ignas 
Boreišis pasakė graudų ir 
reikšmingą pamokslą, o ka
puose paskutinį žodį tarė 
velionies didelis draugas, 
inžinierius Pijus žiūrys, iš 
Clevelando.

Dr. Juozas Jonikaitis mi
rė pačiame gražiausiame 
metų laike. Lyg, gražaus 
pavasario puiki gėlė, būtų 
pamojus ir įsakius, mus pa
likti ir nueiti jos vedamu 
taku amžinon tylon, nepa- 
sibaigiamon ramybėn. Ji 
pamojo... ir jis paskui ją 
nuėjo... O mes, pasilikę 
liūdėjome ir verkemė savo 
draugo, savo užtarėjo, savo 
tautos nenuilstančio veikėjo 
ir rėmėjo.

Liūdėjo šio brangaus žmo
gaus, šio lietuvių tautos 
apaštalo, visa lietuviškoji ir 
patriotiška visuomenė. Liū
dėjo jo ne vienas Detroitas, 
Clevelandas ar Chicaga, bet 
visi lietuviai visuose Ame
rikos kampuose, nes jis bu
vo visur gerai žinomas savo 
tėvynės meilės darbais. Už 
savo didžius darbus jis bu
vo apdovanotas ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino Trečio laipsnio or- 
denu.

Dr. Juozas Jonikaitis, 
kaip retas mylėdamas tėvy
nę, po pirmojo pasaulinio 
karo buvo net du kartus ją 
aplankyti. Aplankyti ir pa
sisemti jėgų, kad sugrįžęs 
vėl nauja energija galėtų 
jai dirbti.

. Dr. Juozas Jonikaitis bu
vo gimęs 1880 metais kovo 
28 d. Pariebių kaime, Sin
tautų valsčiuje, šakių aps
krityje. Pradžios mokyklą 
baigė Sintautuose. Vėliau

Kviečiame visus dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo kovoj

Nors jau 20 metų mūsų tauta ir laisvojo pa
saulio lietuviai veda pasyvaus pasipriešinimo kovą 
su Lietuvos pavergėju, bet laisvės idėja yra am
žina ir, kol ji nebus įgyvendinta, tol kova ir kiek
vieno lietuvio pareigos tėvynei nesibaigs.

Jau 20 metų kiekvienas lietuvis yra kovoto
jas už savo tautos laisvę, už tautinę gyvybę ir 
valstybinę nepriklausomybę.

Lietuviai partizanai krašte kovojo su ginklu 
rankose net gyvybę aukodami, o laisvajam pasau
ly mūsų politiškoji kova reiškiasi įvairiose formo
se: gausių suvažiavimų rezoliucijomis, protestų 
demonstracijomis, tautinio patriotizmo stiprini
mu, tautinės kultūros lygio kėlimu ir visomis ga
limomis priemonėmis ieškant paramos didžiosiose 
Vakarų valstybėse, supažindinant jas su mūsų, o 
dabar jau ir jų pačių priešų —komunizmu.

Visi trokštame ir daugelis tikime, kad Lietu
vos laisvės siekimo kovą būtų vieninga, jos veikla 
suderinta, kad šiuo atveju ir mūsų politinės veik
los rezultatai būtų geresni.

Tačiau, juk mes visi turime teisę ir pareigą 
daryti tai, ką liepia mūsų tautos išsilaisvinimo 
troškimas. Lietuvos ateitis rūpi ne vien laisvini
mo veiksniams ar organizacijų atstovams, bet 
kiekvienam patriotui lietuviui, kuris gerbia savo 
garbingą kilmę, tėvų ir protėvių žemę ir jaučia jai 
tam tikrą pareigą, kaip geras vaikas motinai.

Šiose sąlygose Lietuvos laisvinimo darbas tai 
nėra koks partinis mitingas, o mūsų visų tik labai 
ilgas ir rimtas darbas ir, pagal savo sąžinę tokių 
darbų rėmimas.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo paskirtis 
ir yra sudaryti sąlygas darbams, kurių galutinis 
tikslas — Lietuvių Tautos Gyvybė, Laisvė ir Ne
priklausomybė, todėl kviečiame visus Lietuvos 
laisvinimo kovoj dalyvauti per LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS TALKĄ, jos darbą lėšomis 
remti per LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDĄ.

Emilija čekienė, LNF pirmininkė
87-80 96 Street, Woodhaven 21, New York 
Frank Alexis, vicepirm.
Pranas Narvydas, sekretorius 
Vladas Žilinskas, narys ir 
Liudas Tamošaitis, iždininkas 
90-34 78 Street, Woodhaven 21, New York

Įstojo Į Veiverių Mokytojų 
Seminariją ir ją baigė.

Mokslo metais jis dažniau 
ir dažniau susitiko su lietu
viais inteligentais, laisvės 
kovotojais. Jis užsidegė tė
vynės meilė ir pats pradėjo 
veikti prieš rusą okupantą, 
lietuvių tautos naikintoją. 
Rusų žandarų budri akis J. 
Jonikaičio veiklą pastebėjo 
ir jį pradėjo sekti, o kai su
grįžo iš 1905 m. Vilniuje 
suruošto Lietuvių Didžiojo 
Seimo, jį norėjo areštuoti. 
Bet J. Jonikaičiui pavyko iš 
jų nagų pasprukti. Jis išvy
ko į Ameriką. Amerikoj pa
gyvenęs apie metus laiko 
manė, kad rusai bus apie jį 
pamiršę, tat vėl grįžo į Lie
tuvą. Bet rusai nepamiršo. 
Ir vos J. Jonikaitis įkėlė ko
ją į tėvynę, jo pradėjo ieš
koti. Neliko kitos išeities, 
kaip vykti atgal į Ameriką. 
Čia atvykęs J. Jonikaitis 
apsigyveno Chicagoje.

Matydamas, kad gyveni
mas, nors ir Amerikoje, bus 
sunkus ir kietas, J. Jonikai
tis, kaip daugelis tais lai
kais, pradėjo stropiai mo
kytis. Kiek pramokęs anglų 
kalbos įstojo Chicagoje į Lo- 
yalos Universitetą, medici

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį. ,
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4’į.

Mutual Oedetud Savings 
a>i 1 -L oaii čfyssociahon

Chartorod and Suparvisad by tha UnHad Statas Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

nos fakultetą. Baigęs medi
ciną atvyko į Detroitą ir 
čia atliko interną Provi- 
■dence ligoninėje. Kadangi 
jo brolis Jonas jau buvo 
daktaras Worcester, Mass., 
todėl ir Juozas Jonikaitis 
ten nuvyko ir su broliu įsi
kūrė bendrame kabinete.

Lietuvai atgavus Nepri
klausomybę, Dr. Juozo Jo
nikaičio brolis — Dr. Jonas 
Jonikaitis išvyko gyventi į 
Lietuvą. Tada Dr. Juozas 
atvyko į Detroitą ir čia at
sidarė kabinetą Michigan ir 
Grand Blvd. gatvių kampe. 
Čia jis išgyveno apie 20 me
tų. Jo namai lietuvių visuo
menei pasidarė lyg kokia 
visiems sava vieta. Kas tik 
iš kur atvažiuodavo, čia 
kiekvienas buvo privaišin
tas ir apnakvydintas.

Dr. Juozo Jonikaičio au
kos Lietuvos reikalams vi
suomet viršydavo visų kitų 
aukas. Jis aukojo ir kitus 
ragino aukoti.

Amžino poilsio Dr. Juozui 
Jonikaičiui, o mums, liku
siems silpnesniems stul
pams, jėgų atlaikyti savo 
tautos namo sieną, kad ji, 
pasak Dr. V. Kudirkos, ne
sugriūtų.
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